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Utgivarens förord 

När f. rektorn, fil. dr Petrus Envall en kort tid före sin bortgång överlämnade 
sina samlingar till Dialekt- och folkminnesarkivet, uttryckte han en bestämd 
önskan att hans licentiatavhandling »Enviken-Svärdsjömålets formlära» skulle 
publiceras i tidskriften Svenska Landsmål. Avhandlingen, som författades 
åren 1918-20 och 1929 tillfördes arkivet (accessionsnummer ULMA 2104: 1), 
hade en gång granskats av professor Bengt Hesselman, och Envall ansåg den 
helt tryckfärdig. Arkivets dåvarande chef, professor Folke Hedblom, lovade 
att tillmötesgå Envalls önskemål. 

En nutida läsare av avhandlingen bör hålla i minnet att Envalls beskrivning 
av målet i Enviken och Svärdsjö gjordes på den tid då många av de verk som 
nutida forskare betraktar som oundgängliga hjälpmedel ännu inte hade kommit 
ut. Dialektforskningen har på flera punkter förts vidare inom det språkområde 
som Envall behandlar och på närgränsande områden. Avhandlingen publiceras 
här i obearbetat skick. I noter har emellertid införts några påpekanden om 
senare forskningsresultat och om vissa iakttagelser som gjorts vid läsningen. 
Någon fullständighet har inte eftersträvats i dessa hänseenden. 

För värdefull hjälp vid utgivande av avhandlingen tackar jag arkivchefen 
docent Allan Rostvik, uppväxt i Enviken och kännare av socknens mål. Han har 
studerat manuskriptet och i noter (signerade A. R.) meddelat vissa synpunkter, 
främst i form av påpekanden om avvikelser från den nutida norm för enviks-
målet som han känner. Dessutom har han deltagit i korrekturläsningen. Fil. 
kand. Eva östlund-Stjärnegårdh har skrivit ut tryckmanuskriptet, ett arbete 
som krävt noggrannhet och ingående kännedom om landsmålsalfabetet. Hon 
har också biträtt med granskning av spaltkorrekturet. Jag tackar henne för 
dessa insatser. 
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Envalls manuskript föreligger i handskriven form. Några svårigheter att 
tyda hans handstil finns inte. Vissa tillägg med blyerts har gjorts av Envall och 
på något ställe av hans lärare Bengt Hesselman. Dessa har tagits med vid 
publiceringen, varvid särskilt markerats att det är fråga om tillägg. Envalls 
egna fotnoter, som är ganska få, har tryckts inom parentes i direkt anslutning 
till texten. 

Följande ändringar har gjorts i förhållande till originalmanuskriptet: av 
tryckeritekniska skäl har några smärre förenklingar av ljudbeteckningen gjorts, 
uppenbara felskrivningar har rättats, vissa mindre lämpliga förkortningar har 
upplösts och för vinnande av större tydlighet har skiljetecken ändrats i några 
fall och kommatecken satts in i exempeluppräkningar. 

Eftersom Envall brukar titeln »Enviken-Svärdsjömålets formlära» i käll-
förteckningen till sin gradualavhandling om Dalabergslagsmålet,1  har denna 
titel behållits. En ändring till »Svärdsjö-Enviksmålets formlära», en formulering 
som vore bättre från ordbildningssynpunkt och även svarar mot förkortningen 
»S.-E.-målet», som Envall använder i texten, kunde annars ha varit motiverad. 

Det berättigade i att trycka en nära sextio år gammal licentiatavhandling 
kan måhända ifrågasättas. Man torde med goda skäl kunna hävda att det är 
angelägnare att publicera resultat av den senaste tidens forskning. Den som 
sysslar med dialektundersökningar vet dock vilken nytta man har av socken-
målsmonografier av äldre datum från skilda delar av landet. Beskrivningen av 
Enviken-Svärdsjömålets formlära utgör ett värdefullt komplement till Envalls 
gradualavhandling, som endast behandlar en del av ljudläran i dalabergslags-
målet, och det synes därför väl motiverat att göra denna beskrivning lättare till-
gänglig för forskningen. 

Uppsala i december 1979 	 Erik Olof Bergfors 

Inledning 

Svärdsjö och Envikens socknar (i det följande förkortade S. resp. E.) äro 
belägna i nordöstra Dalarna i norra delen av Falu domsagas norra tingslag. 
Ända till år 1673 var Enviken förenat med Svärdsjö, men blev detta år 
kapellförsamling under Svärdsjö och år 1857 egen socken. Språket i de båda 
socknarna kan iallafall betraktas som i stort sett enhetligt. Skillnader finnas 
nog, särskilt ifråga om formläran (ex. se  det följande) men de äro ej större 
än de skillnader, som bruka förefinnas mellan byarna i Dalarna. 

Målet utgör Bergslagsmålets nordligaste utlöpare men har även drag 
gemensamma med grannmålen, särskilt grannsocknarna i Helsingland, 
med vilka man förr stod i livlig förbindelse. 

Dala-Bergslagsmålet. Dialekthistorisk ock dialektgeografisk översikt. Upps. 1930. 
Även tryckt i Svenska Landsmål. B. 47. 1930-1947 (försedd med innehållsförteckning). 
Om avhandlingen och EnValls övriga skrifter se Hans H. Ronges minnesord i SvLm 
1974 (s. 86 if.). 
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Kap. I. Substantiv 

Deklination 
§ 1. Efter pluralbildningen kunna substantiven i S.-E.målet indelas i 9 
deklinationer: 

dekl. Plur. larl best. form an 
dekl. Plur. S. lar best. form lan 

E. 3sr best. form 'sn 
dekl. Plur. S. hur best. form lon 

E. ör best. form 38n 
dekl. Plur. sr (vanligen med omljud) best. form.'-ra 

dekl. Plur. 4. best. form na 
dekl. Plur. 4/, best. form na 
dekl. Plur. la best. form la 
dekl. Plur. 3na best. form lna 

dekl. Plur. ingen ändelse best. form kt 

§ 2. I. deklinationen: plur. kw, best. form lan. Maskuliner. 
A. Maskuliner slutande på konsonant eller tryckstark vokal 
Hit höra målets flesta maskuliner, nämligen: 
1. Fsv. a-stammar (inklusive ja-stammar) och därtill anslutna dialektala 
nybildningar och främmande ord. (Fotnot: Med fsv. a-stammar menas här 
sådana mask., som i ä. eller y. fsv. tid i plur. böjdes efter de gamla a-stam-
marnas mönster, även om de ursprungligen äro andra stammar, ex. urspr. 
i-st. S.-E. gen, fsv. gardher, pl. -ar, jfr got. pl. gardeis. Sådana ord, som i 
fsv. tid än böjas som a-, än som i-stammar, upptas som a-stammar, om de i 
nysv. bevarat a-stammarnas pluralis, ex. urspr. u-stammar S.-E. 
fsv. biorn, pl. -ar -ir, men som i-stammar, om de förallmänligat i-stammar-
nas plur., ex. S.-E. prce'st, fsv. prwster, pl. -ar,  -ir, nysv. präster. Likaså 
sammanföras här alla främmande ord, som i rspr. anslutit sig till a-stam-
marnas pluralbildning, vare sig detta skett redan i fsv. tid, ex. S.-E. bisk8p, 
fsv. biskoper, pl. -ar, eller i nyare tid, ex. S.-E. 	nysv. cykel, pl. 
cyklar.) 
a) Med i plur. oförändrad stam: 
cc) Enstaviga slutande på konsonant (ordnade i grupper efter best. form 
sing., vilken är beroende av slutkonsonanten) 
cc') do'm 'dom', do'msn, do'nutr, do`man. 

Så böjas de som ändas på -b, -p, -v, -f, -m samt i vissa fall -n, -g (se när-
mare därom under cc2): 

1  Landsmålsalfabetets tt är i denna avhandling i regel tecken för det ä-haltiga 
a-ljud som i senare uppteckningar och i Envalls doktorsavh. Dala-Bergslagsmålet 
1930 (se frfr allt s. 127 f.) betecknas med v. 
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Ex. a'rm 'arm' (kan i S. även vara fem. av II. dekl. på grund av samman-
blandning med likalydande a'rm 'ärm'), bo' g, drdm, fa'm 'famn' (fsv. famn> 
S.-E. fa'man — best. och obest. form lika — med svarabhaktivokal, jfr inf. 

171891 IM 'nämna något' samt subst. na'mun jämte na'mn, det sista för-
modligen genom riksspråkspåverkan. Till denna form, fa'mun, nybildas 
obest. formen fa'm i analogi med ka'm : ka'mun o. d.), get's (även enligt cc2), 
halva (sing. tant.), ha'rm (sing. tant.), ho'p, ltu'g 'håg', ka'Irv, ka'rm, kka'f, 
kka'b 'liten stock', Icky'mp 'klimp', kniv, knu'p 'knopp', kru'p, latep 'kopp', 
ku' rv 'korv', la'g, ma' g, plro'g, re'v, 	ra'rn, sa'km (fsv. salmber m., pl. 
-ar), sko' g, S. snib E. sne'b, sta'v, stru' Tips,  stru'm, stut' v '1) kräftstjärt 2) 
fruktkärnhus', sta' mp, suilp, set's (även a2; fsv. sanger, pl. -ar), ta'p, ta'rm, 
tut'p, tdm, tu'p 'topp', ky'v 'tjuv', vce'v, u'rm 'orm' m. fl. 

de' g, de'ytn, de`gar, degan 
ris, riln, rigar, riyan 
lun, h'/in, /Idkar, hef`lcan 
fisk, ft' ftn, fiskar, fiskan 

Så böjas de, som ändas på -g, -g efter 1 och r samt efter palatal vokal, på -g 
(undantag se nedan) och på -k, varvid -s, -g uppmjukas till k eller y, -k till 
39, -sk till f. De som ändas på -g efter a-ljud kunna antingen gå efter al, 
ex. sds, set'sun eller efter a2: set'vyin, det förra alltid i yngre språk. Även 
eljest uteblir uppmjukning av g i y. E., åtminstone i byn Klockarnäs; ex. 
rig best. form ri'sän. 

Ex. a'sk, brak, ba'rk, but'k, buirk, bce'k, bce'lrg '1) smidesbälg 2) kobuk', 
bce'gk, best. form bce' «gin (så övergår -g till -y alltid före -k, som uppmjukas 
till j§), bu'k 'bock', da' s (sing. tant.), drce's, dun, det'sk 'ljusdank', 
dy' g 'glugg', gro'nsk 'grönsmak' (endast i best. f. sing. dc e smakur gro'nfin 
ta ~Ina), ga's—gu'y (även efter cc'), hi Ek, ha'sk 'vidjelänk', hslrk 'strump-
skaft', klra'k, kro'k, kreigk 'mygga', bliv, kut' rk, ku'rg, le'k, ke' g, 1,x1c 'länk', 
ma'ls 'mask', ma'rg, mut' g, mutyc 'gammal ungkarl', mce' sk, put's, ry' s 
(best. form ry'iln eller ry'yyn på grund av vokalharmoni), rg'k, spik, sta'k, 

strce'8, sta sa's (även al), sce'k, fce'kk, kis 'tagg', karg (sing. tant.), 
t.e' g 'oplöjd gräsmark', tva'rg 'spindel', vig, va'rg, va' rk 'värk', vce' g, vre'nsk 
'hingst', ce'lrg m. fl. 

Anm. Den gamla skillnaden mellan a-stammar och ja-stammar har så-
lunda utjämnats. Möjligen visar sig en rest av ja-stamsböjningen däri, att 
uppmjukningen undantagsvis kan sprida sig även till plur. Jag har anteck- 
nat ex. sark, sa' sktn, 	sa`rkar, stiskan ,-,  sa`rkan (fsv. pl. saerkiar). 

ba't, ba'ttt, bitar, beitan. 
Så böjas de som ändas på 4, -s, -t: 
Ex. blrce' st 'blåst' (fsv. bläster), bru'd, 	s 'rygg' (användes i sådana ut- 

tryck som: ta ftrika pa but'szt 'tag flickan på ryggen'), bce'd, frce' nu 'frans', 
fa's 'fors', ga'd '1) insektsgadd 2) spår i snön', galt, grdt, kal ha' s 'hals', 
he' st, ho' st, (iguektak (fsv. ighulkutter), 	ka's 'vedmått', ka's 'näver- 
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ränsel', klnit 'klint, bergstopp', amins, knuit, kra' ft, kva'st, kvi st, la'ks, 
lce' st 'skoläst', /dt '1) betesmark vid fäbod 2) hjullöt', ma't, me' s 'hökorg 

av vidjor', As 'smalt föremål', spec. jpeterpf l s, put' st 'smidesbälg', spe' s 
'spets', spis 'spis', 8triti1 'toppskott på tall och gran', fy', s 'spene', 
jt,sce' 'blick, liten bit ex. gro`tkce 1' , ea'd '1) udd 2) udde' (fsv. udder), va'a, 
va'nt 'vante' (fsv. vanter), gis m. fl. 

kvceln, kvcelar, kvcelan. 
Så böjas de som ändas på -1: 
Ex. bil/ 'plogbill', el 'eld', /a'1 'fåll', kuil, pa'1, sal 'sadel', (grcen)tut'l 

'liten granbuske', ce'lcs1 'oxeltand'. 
gin, eller ggt.'n, ggikar, gan 

ka'r 'karl', ka'n, ld rar, &rall 
Så böjas de som ändas på .4 och -r: 
Ex. al. 'grodd' (isl. åll m.), be,o'r 'björn' (fsv. pl. biornar -ir), 	'skjort- 

bål', by' r '1) borr 2) landtunga mellan två vatten', dal., holr '1) fårbog 
2) fiol', fkcelr 'fjärd', flra'r 'flöte', hcek, knia 'knöl', mal., mut' r, set8'r 'snor', 
stol., skir, sval,. 'svål', pol. 'köl'. 

br8'n 'brunn', br8'n, breinar, bru`nan. 
Så böjas de som ändas på -n och -n: 
Ex. bra'n 'brand', bs'kp 'botten', gre'n, hu', mut' n, re' n, ste'n, 88' mn, te'n 

'järntenn', f' m. fl. 
Oregelbundet är: 

d' g, da'n, da' gar, da'gan, 
y. dg' r. 

(3) Enstaviga slutande på vokal, vare sig ursprunglig eller uppkommen 
genom bortfall av slutljudande -d. 
fi', fo'n, fe ar, fo`an. 

Så böjas ex. b'o' 'blod' (sing. tant.), by', gny"ljud', hg', t"id' (fisk), me' 
'med (på släde)', snyft' 'snö', svg', best. f. sve'n 'svedjeland', set' (men som 
måttsord efter V. dekl.: tv a ser), tret"tråd' . 

[Anm. S. , le' n 'led'. Således i S. bevaras vokallängd i best. form av ord 
på urspr. vokal. Men förkortning om ourspr. vokalslut <bord. i urspr. 
kortst. ord (le, sv) men ej i urspr. långst. ord (tran).]4  
y) Två- eller flerstaviga slutande på konsonant: 
y1) De på -Ag (-lie) och -ute: 
e,,e1te, ke‘gtyytn, 2,eftgar, eggan. 

Så böjas ex. dring (fsv. arvinger) (fotnot: Kan också vara ljudlagsenlig 
utveckling ur fsv. an-stammen arvingi etc. genom bortfall av trycksvag 
ultima.), bil 'läderstuv', lyekie 'fjärding', hceste 'hälsing', ha' rashol ydee, 
kry`mpkte, pa'nee 'penning', ry‘mlree, skektee, 	kam 'tåffla av hår och 
ull, användes inuti vinterskor', tdnig 'tärning', tenig 'telning', Wevie 

1  Denna anm. har Envall tillfogat efteråt med blyerts. 
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'tinning', 	'killing', j§ce'vkig 'rund spak', ve'tvi llig, uetbol kig; hitt`liug, 
kinin m. fl. 
y2) enstaka ord, såsom: 

shp, kick 'vår' m. fl. 
T3) Några maskuliner på -ilr, -ut r äro undantagsvis utan synkope, se vidare 
b) p) sid. 12. 
b) Med inre synkope i pluralis: 

Två- eller flerstaviga maskuliner på -ar, -il (-yl), -Or, -er samt delvis de 
på -mk, -mr. 
a) si' mar, ss`man, se‘mrar, ss‘niran. 

Övriga ord pa -ar äro sing. tantum: Jaipur, pe`par. 
p) gdfil, gai fån, gdpar, gdflran. 

Så gå de på -il (-yl), ex. 	by`gil, 	 'stång att bära hö på' 
(även lice'v81.r), hi' vd 'hyvel', regil 'rigel', 	spd2il 'spegel', fy' fil, tida, 
to`rdol  ml 'tordyvel', 'ii m. fl. 

Konsonantförändring i plur. inträder i följande fall: 
i ord på -id: pi‘gd, pl. kis/ar (med s-inskott mellan t och 1 samt 

assimilation av ts > ss, jfr Noreen Grunddragen av den fsv. gr. § 65: 9 och 
67: 3), jp‘rtz,/, pl. jpo'slar, jp`rtal, pl. jp‘slar. 

i ordet nylsy/ (med y för äldre i i ultima genom vokalharmoni), pl. 
nYkkar. 

Alternativt utan synkope är /yla, plur. fy'llacr ,-,  fy' filar. 
Alltid utan synkope (således hörande till a y3  åvan är: &mil 'nystkrona', 

plur. hdrvilar, troligen emedan språket undviker trekonsonantism, som 
skulle inträda vid synkope. 
y) IV g8k, 	hu: pm, fiy`glrar, litjglran. 

Så de på -sk, ex. e'k' 	ga'v', hce'v8Ir 	 ska'k8Ir 
(— ska' kutlr), sto'velr, 
å) bce'v8r, bce'v8n, bce'vratr, bce'vran. 

Så de på -sr, ex. e'lcsr 	huiser (sing. tant.), ke'ser 'gänga', liter, 
midter, raba'rber, sf'ger, sty'ver, jpo'd8r 'tjäder', uitsr, vi'nter, dkw., dkr 
'ålder', ce'ser 'ostmask' (fsv. änger m.). 
e) De på -uar och -mr vackla: 

Utan synkope är &kelar &knak 'hjulaxel'. Med eller utan synkope är: 
sto' pink. Med synkope: ska'kialr (även ska'kuk). Sing. tant, är klai`pud• 'grov 
småsten'. 
4") Synkope i pluralis ha även de oregelbundna: 
S. ditan, dit», a`ftnar, åttnan. 
E. dit» (men i cifta).1  
S. ms`ro, me'run, ms`nar, 
E. me`rsn (men i m8‘ro).1  

1  Numera i E. endast åtta, ms‘ro i obest. form. A. R. 
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c) Pluralia tantum äro: fiercel,rar, kce'slar 'körtlar i fettet hos nötkreatur', 
ye'sar. 

Fsv. i- och u-stammar och därtill i rspr. anslutna låneord. 
Ex. vce'n, ve'n, menar, vce`nan, 	bra'f (i Hillersboda S. bree fa f.), e' 

'ed' (fsv. edhar,--,  -er), do"död', fa'rkal  st 'farkost', fre"fred', gris, grut in 
'byggnadsgrund', htekvpalt 'hälft', ke'st 'gäst', ka'nt, kne'kt (msv. pl. 
knechte), 	hi'g 'lott', pka's 'plats', prce'st (fsv. pl. -ar -ir), ra'st, 
rcel sal 'sal', se"sed', ska't (fsv. pl. -ar 	sme"smed', spin, ti"tid' 
(fsv. -ir -ar m. 1. fem.; S.-E. i pl. även efter II. dekl. tf  d8r,ti dan, tydligen 
genom riksspråkslån, eftersom d bevarats, varemot eljest tiar, tian), ve' 
'ved', vce'kst, va' 'vers'. /Näs-Per: ticken bst. pl. till en obest. ti'dcer/.1  

Plur. tantum är smeesol  ar 'småkreatur, getter och får' (fsv. söker, pl. 
-ar). 

Hit höra även de med -skap avledda maskulinerna: geektnskal p m. fl. 
Oregelbundet är: su'n 'son', 88'n, 88‘nar, 88'nanso'nar, so'nan; de 

sista formerna motsvara fsv. synir, de förra äro nybildningar till sg. 88'n : 
fsv. sun. Plur. är emellertid sällsynt, därav osäkerheten. Ersättes med 
p8`kkar. 

Fsv. an-stammar. (Fotnot: Möjligen kunna några av dessa ha varit 
a-stammar redan i fsv., men då de endast finnas belagda som an-stammar, 
har jag fört dem hit.) 

dkw (fsv. aborre), briu`gutm (fsv. brupgumme), ha'nsk (fsv. handske), 
t'ksr (fsv. ikorre2), plur. i krar ik8rar, ka's (isl. kaggi m.), ma'k 'fiskmjärd' 
(fsv. maerpe3), 	(fsv. poika m.; men S.-E. vokativ p8U98), ru4 (fsv. 
rulle). Hit höra även de maskuliner, som jämte -an kunna ändas på -ar< 
fsv. -are genom bortfall av trycksvag ultimavokal, ex. skrcedar, skre‘dan, 
skrce`clarar, skrce`claran se vidare B, 2, c, sid. 15 f. 

Fsv. r-stam 
fg'r, kern, kerar, fr:eran med sammansättningarna kerfar, 

mör/ar. 
Obs. den förändrade accenten i best. sg. kern, som går tillbaka på den 

fsv. okontraherade formen fadhirin. 

Substantiv av annan fsv. böjning 
b8'st 'svinborst' (fsv. börst f., pl. -ar— -ir), my's 'mygga' (fsv. mygga4  f.), 

vrist (fsv. vrist f.). 
1  Ord som satts inom snedstreck är i manuskriptet tillägg i marginalen eller mellan 

raderna, införda med blyerts av Envalls hand. 
i Något fsv. ikorre finns inte, däremot ikorne (Sdw; jfr numera också L. Elmevik i 

Nysv. st. 54, s. 201 ff.). 
8  Enligt Hesselman, Från Marathon till Långheden, s. 93 ff., har mak utvecklats 

ur ett starkt böjt fsv. nuerPer m. Den svagt böjda formen är än nyare bildning. 
4  Enligt Sdw finns i fsv. även ett enstavigt myg n., »oftast koll.». 
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Hit höra även subst. på fsv. -else, fsv. n. pl. eller fem., som om de äro 
gamla i målet förlora slut-e, ex. ro‘rils, ro'ralsti, 1.0'1-asur, ro`rtlsan. Senare 
inlånade subst. på -else bevara slut-e, ex. luendeise, se vidare sid. 14. 

6. Yngre lånord 
Svarande mot rspr:s böjning plur. -'er, best. form -'erna, ex. nerver, 

nerverna. 
na'rv, na'rvsn, na‘rvar, na‘rvan. 

Så gå t. ex. afce'r ,,,afce'cl (hypersuecism), akfo'n, aboka'f 'advokat', 
diktal 'dykdalb', ds`ktar ,,,c18‘ktor, fabrik, infendr, kara', kasoe'r 'kasäm', 
kkance't 'klarinett', Inampkay„o'n 'kompanjon', majin 'tröskverk', ne'gsr, 
puitceg 'butelj', sega'r 'cigarr', separato'r, solda't, spekto'r 'inspektor', 

vel lostpe' 	, ceksi s 'exercis', cekspedit. 
Med annan böjning i rspr.: byrei , ceksa'm (nybildning till mksce ~n, 

som fattas som best. form). 

§ 3. B. Maskuliner slutande på trycksvag vokal 
1. Fsv. starka substantiv på ursprunglig eller genom bortfall av slutlju-
dande konsonant uppkommen trycksvag vokal. 

Fsv. mask. a-stammar (äldre u-stammar) på -na <fsv. -nar: 
Ex. Vret' na, blret‘nan, bket` nar, bket‘nan, by' sna, hut' gna (sing. tant.), 	mna 

(mycket vanligt i best. form sing. som adverb: fs kce'rnnan 'regelbundet'), 
ma'rkna, felna, trivna. 

Andra starka substantiv: 
dyra 'ränta' (fsv. afrap n.). 

Hit höra ock substantiven på -celse<fsv. -else, i fsv. n. pl. eller fem., i 
sen tid inlånade från riksspr., ex. hd ndcelse. De tidigare inlånade substan-
tiven på fsv. -else ha förlorat den trycksvaga slutvokalen, ex. ro'rals, se 
A, 5 sid. 14. 

2. Fsv. maskulina an-stammar 
a) Fsv. mask. an-stammar, som förallmänligat den gamla nominativen. 
Namn på levande varelser: människor och djur. 
a) Nom. sing. på -s <fsv. -e, vilket bortfaller framför best. slutartikeln, 
som sålunda påverkas av stamslutande konsonanten enligt samma regler, 
som exemplifierats åvan A, la, a sid. 11. 
gut'bs, guebsn, gut` bar, gueban (Fotnot: I kollektiv bet. finns ett neutr. 
guib: dce va my'/;y gun den» 'det var mycket karlar där'.). 

Så böjas: cluems 'stum person', gia`mess gut`msn, gra'nu grått, gs'ss gs'szt, 
kers ha'rri (obs. accentförändringen), 2,ce'rps kce'rpsn, kut'ss 'elak varelse, 
obehagligt väsen', ökas o'ksti, skira stf n '1) fågeln stare 2) våghals', 
ts'ints 	s‘rs u'rn 'orre'. Hit hör även ett enda subst., som ej betecknar 
människor eller djur: ta‘lbs i rs 'missväxt tall'. 
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(3) Sing. nom. på -i efter föreg. -g och -k, som därvid uppmjukas till -y 
och -f§: 	 itilar, ?Ligan (ps`kf,st 'pojke' förekommer endast i 
vokativ, eljest ps'kk I, A, 3 sid. 13). 

Fsv. mask. an-stammar, som förallmänligat den gamla oblikva formen. 
bd/ca,  ba`kan„ bct` kar, bct` kan 'backe'. 

Så böjas ex. a' ga 'oro, respekt', a‘na 'ande', pl. cOnar ,,,a`ndar (det senare 
endast i religiöst språk), cispa 'haspe', a‘va 'åkerstycke', beta 'bete, tand 
på svin, på byggnadstimmer', beta 'brödbit', bo`ga 'båge', brs`na 'eld, 
brånad', brs` ta 'bråte', bid la , bd ska, by' da 'böld' (fsv. bulde), bu' sta 'borste', 
da` va 'vattensjuk mosse', drdpa 'droppe', drs`sa 'okastad säd', dvcilfa, 
cldska 'dank, dåligt ljus' ( ,,,dask I, A, la, oc2), Ypa 'linknippa', fkdka, 
fIrs`ta 'flotte', frs` sa 'frossa', fo`na 'fjolårsgräs', fs`ka 'fåle', gdla, grceda 
(även fem. III), lidga, ha`gra 'havre', hdka 'hake', kina, hdra 'hare', 
heta, hi ka 'rimfrost', hut' rna, 	kma 'holme', kJ' ma 'rökfång', kce na 'hjärna', 
bila 'köld', kkciva 'klave', kIrcia 'klåda', kna`vlra 'handtag på lieorv', 
kndvra 'dörrstängel', kno`ga 'knoge', kra`ga, kråka 'krake', kuida,,ku`da 
'kudde', kika 'lake' (fisk), lciva '1) bastulave 2) kolkojebrits', 	a 'lie', 
lina 'linda, band' (fsv. linde), ls`ga 'låga', måka 'make', fradga, Invika 
'det tjocka partiet kring mun på kor', mgeltal ~ina 'måne', ms`sa 'mossa', 
na`vka, Ina,`ka 'nacke', vpdral nce va, pdsma 'pasma', pina, ps`sa 'påse', 
(huen)ral ka (fsv. rakke m. hund), röta 'rote', mima /no. raameh,ra`na 
'fuktighet i jorden', niga 'råge', sela 'sele', ska' Ja, skåra '1) skare på snön 
2) skara människor', sket`ta 'trädtopp', sköka, sköta 'stapel', skuiga, slcea 
'släde', sprdga 'torrt spröt', sps`na 'spånad' (fsv. spuni), stdba 'stabbe', 
staka 'stadga', stena 'stake', stega 'stege', sto`ma 'stomme', streka 'ström-
drag', Istruipal, stru`ka 'stråke',1  stia`ba ,-,  sts`ba 'stubbe', sts`kpa 'stolpe', 
svea 'sveda', tima 'timme', tina 'pinne', Meka 'käle',2  Mekka 'kälke', 
Mena 'kärna',3  vassa 'grov bjälke under bro, golv o. d.', veka, vila, vi‘ga, 
mina 'vånda', a`ga, cena 'ände' m. fl. 

Fsv. mask, an-stammar på -are kunna i S.-E.målet dels ändas på -ars, 
dels på -ar; i senare fallet äro de att hänföra under A, 3, sid. 13. De syn-
koperade formerna förefalla att vara de äldre i målet och användas särskilt i 
sammansättningar, ex. skölcel rar, vceglal gar o. d. Formerna på -ars äro 
troligen yngre, påverkade av riksspråket. 

Ex. do`mar(s), 	do`marar, do`maran. 
Så böjas ex. fIrs`tars 'flottare', Kars, hcenitars 'kruka', kimars, kkdkars, 

ku'Irars 'kolare', minan 'mjölnare', pelars, sköte' rars, skrcedars, sks`kars, 
sko`mars 'skomakare', snikars. sè mskars 'skinnskräddare', ynars 'skinn-
beredare', tikars 'tiggare', »diam dhol rars. 

1  I E. även bet. 'matta av björkris att torka av fötterna på'. A. R. 
2  Dvs. 'tjäle'. 
8  Numera fem i E. A. R. 
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Hit höra även några ursprungliga a-stammar, som dock redan i fsv. 
uppträda som an-stammar: be`gars (fsv. bikar bikare), ha'mare (fsv. 
hamar ,,,hamare; i betydelsen stenhal mar 'stenigt ouppodlat område i 
åker' är ordet i S.-E. alltid starkt), sta`kars (fsv. stakere). Därtill ha i S.-E. 
slutit sig de i fsv. endast som a-stammar belagda: da`kars da`kar 'dagkarl', 
jfr sta`kars <stafkarl, na`vars 'navare' (fsv. navar), su'mar(s) 'sommar'. 

Den för I. deklinationen karaktäristiska pluraländelsen -ar härrör 
från de fsv. a- och an-stammarnas pluraländelse -ar, som på grund av sin 
dominerande talrikhet i sig upptagit i- och u-stammar m. fl., så att nu ett 
ytterst ringa antal mask. återstår med annan pluralböjning. Den best. 
pluralformen på -an har uppkommit genom synkope av den trycksvaga 
ultimavokalen i fsv. nom. plur., ex. fsv. hestane > S.-E. he'stan, fsv. harane > 
S.-E. hdran. 

Märk, att Svärdsjös södra grannsocken, Sundborn, ännu bevarar den 
osynkoperade formen: hestane, harance etc. 

//. deklinationen: plur. S. -ar, E. -sr, best. form S. -an, E. -en. Femini-
ner, som sluta på konsonant eller tryckstark vokal. (Fotnot: Egentligen 
borde alla hithörande fem. i Svärdsjö räknas till I. deklinationen och i En-
viken föras tillsammans med nästa deklinations femininer, eftersom de ha 
samma pluraländelser som dessa, men av historiska och praktiska skäl har 
jag ansett det lämpligast att sammanhålla hithörande subst. till en deklina-
tion och ej i behandlingen dela på det i stort sett enhetliga språkområdet.) 

1. Fsv. ö-stammar (inklusive iö- och iö-stammar) och därtill anslutna dia- 
lektala nybildningar och främmande ord. 
a) Med i best. form sing. och i plur. oförändrad stam. 

Ex. a'sp, a'spa, S. &spar, a`span. 
E. a'spsr, a'spsn. 

Så böjas ex. a'ksk 'axel', a'lft, 'am', bko'rk, bo' bod' (men Ice`bol  m. I.), 
bra' ksn,, bro', bruc"brud' (fsv. pl. -ar -ir), bet' r, 	r 'dörr', fkelg 'nervvärk', 
/Wir '1) hålet på avträdet 2) ka`lchol k kakbräde 3) plogblad',' firet"flöte', 
fe'r 'fåra', gra'v '1) grav 2) spishällen framför ugnsluckan', grin 'grind', 
gre'n,2  ha'rv '1) plogharv 2) handräfsa', he"hed' (fsv. iö-stam), hue"hud', 
&iv 'fiskhåv', he'l. 'stenhäll', kut'Ir 'jul', kko'v '1) koklöv 2) klövjebörda', 
ma' n, ma'r 'märr', my'r 'mosse', no't, mar, re' m, re' n, 'oplöjd remsa på åker', 
ren 'rämna i isen', n' v, sa'ks, sil, ska', sle'v, da' , sms`roi s, sne's 'havre- 
skyl', so' k (fsv. -ar 	fe' sked' (fsv. -ar- -ir), /va'm 'våmb'/, vrgi /pl. 
vret'srl, va' g, a' , a'r 'blodåder' (fsv. ädher, pl. ådhrar), dr 'åra' (fsv. år), 
a'rm 'ärm', 0' m. fl. 

1  Jfr även snu E. al ksitp,o'k 'skulderblad'. A. R. 
"gran'. 
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Med förändring av slutkonsonanter i best. form sing, och i plur. 
a.) Fem. på -g, -g, -k uppmjuka i allmänhet detta i best. form sing. till 
-2, -V), -0, en del även i plur. 
al) Uppmjukning blott i sing.: 
vik, vipa, S. vikar, vikan. 

E. viksr, viksn. 
ma'rk, ma'rf,sa '(betes)mark' (fsv. mark, pl. -ar). 
a2) Uppmjukning både i sing. och plur. 
sce'E, s'yjci, y. mir:i, S. sce`war, sce`wan„ y. scesar. 

E. sce'vlsr, &emun, y. sce`Esr. 
dra', drce'2a (sing. tant.). 

Så även Oce'rg 'kärring', vce's, ce's 'knivegg', samt de många femininerna 
på -ig och -nie: blre`knig, by' gnag, delni 'arvskifte', d1'/ni,  fe' sig 'madrass', 
kskitig, 	rs`gig 'rödjning', fo`rnag m. fl. 

I yngre språk saknas dock vanligen uppmjukning hos alla dessa substan-
tiv, vilket gör det vanskligt att bestämma lagarna för uppmjukningens 
förekomst och dess orsaker. Den i plur. förekommande uppmjukningen hör 
väl ursprungligen hemma hos de gamla 0-stammarna, ex. vce2ar <fsv. 
vwggiar, ce2ar <fsv. xggiar, sce` war <fsv. swngiar ( swngar) etc., varifrån 
den spritt sig även till de ursprungliga ö-stammarna på -in. Från plur. har 
uppmjukningen så övergått även till best. form sing., ifall man inte möjligen 
i denna har att se en kvarstående rest från den tid, då best. form sing. 
ändades på -in, framför vilket uppmjukning ljudlagsenligt bör ha ägt rum. 
(3) Annan förändring av stammen i plur. förekommer hos subst. kva'r 
'kvarn', best. form kva'ra ( <fsv. kvxrn) men plur. kva`nar, -sr, kvcinan, 
-sn utan r-bortfall som i sing. i enlighet med språkets lagar.1  

Med synkope av trycksvag vokal i best. form sing. och i pluralis: 
a' dm- eller a'clsr 'al', a'dra, S. cidrar, cidran. 

E. cidrsr, ddrsn. 
Så böjas t. ex. dra'gal dsr 'järnring på selen vid vilken skaklarna fast-

sättas', ke'psn (fsv. göpn, -ar), le'vsr fVi.2  le'vcel 'lever', nce'vur 'näverbit', 
so'ksn (fsv. pl. -ir ,--, -ar) /bet. även dragg/, y'pvii 'isfritt ställe i sjön'. 

2. Fsv. i-stammar och därtill anslutna främmande ord. 
Ex. dm« 'avund', bra'd 'brädd', brce'n 'område där skogseld rasat', 

by'sd, beigt, fal• 'färd', fko"flod i bet. vårflod o. d.', ggit 'dörrgåt', ha'd 
/jfr E. hce'clal 'helg' (fsv. hwlghp), 	'hylla' (fsv. hyl f.), ko'lr 'jord', kce'l 
'skuld', kcarp, kly'pt 'stenblock', ks'nst, le"(regel-)led', lut'Esglt, lce'kd 
'sänka', lo'n„ lo'En, ma'Ist, niks'kk (sing. tant.), skut' l 'skuld', ska'sk 'lårben', 

1  Normalformen i nutida E. är pl. kva`rsr, kva`rsn. Supradentalt n uppfattas 
som rspr. A. R. 

2  Sannolikt förkortning för Vintjärn i Svärdsjö. 
2 — 792513 Sv. Landsmål 1980 
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slce'f., sts'n 'stund', sce"säd' (sing. tant.), sce'n' 'sägen', ss'rg, fo'Ir 
'skörd', ts'mt 'tomt', is90'd 'köld', va'r 'vårarbetet', ce'kv m. fl. 

Hit höra även de många med -het avledda abstrakta subst.: kathert, 
fri`he't, krcigkhe't m. fl. 

3. Fsv. maskulina eller neutrala a-stammar, som övergått till starka femi-
niner. 

mo' r 'sumpig skogsmark' (fsv. MOT TO.), mo's (fsv. mos n.), va'sn (fsv. 
vaghn m.). 

Med uppmjukning: 
hce's, hce'2a, hce`sar, hce` san (fsv. hxggQr m.). 

Med synkope: 
fa' ds?. best. sing, saknas, fddrar, fddran S.E. m. 1. f. (fsv. fadder upptaget 
endast som m. Söderwall), sks'yuk 'skovel'. 

4. Fsv. släktskapsorden 
Med omljud i pluralis: 

do`tsr, do`tra, S. do' frar, clo‘tran. 
E. clo`trsr, do‘trsn. 

Utan omljud i pluralis: 
mo'r, möra,' S. mörar, mo`ran,. 

E. mo`rur, mör». 
Obs. accentförändringen i sing. Best. formen möra utgår från okontra- 

herade fsv. formen mölair-in. 
sy`stur och de ursprungligen därmed sammansatta fa` stur, mo`stsr. 

§ 6. II. deklinationens pluralbildning utgår i Svärdsjö från de fsv. ö-stam-
marnas pluraländelse -ar, i Enviken från de fem. i-stammarnas plural-
ändelse -er. Redan i fsv. råder stor vacklan mellan ö-stams- och i-stams-
böjningen, i det att en mängd substantiv uppträda såväl med pluraländelsen 
-ar som med -er, -jr. Kanske förefanns redan då samma förhållande som nu 
framträder i S. och E., att en del dialekter förallmänligar -ar, andra -er, -jr. 
(De i fsv. vacklande subst. ha i det föregående förts till den grupp, som de 
kommit att tillhöra i nysv. rspr. Likaså ha de icke i fsv. (eller isl.) belagda 
förts till den grupp, som de att döma av den nysvenska böjningen sannolikt 
tillhöra.) 

Bestämda pluralformerna utgå regelbundet från motsvarande fsv. ö-
stammars, resp. i-stammars bestämda pluralis, ex. fsv. agna-ne(r) >S. 
a'snan, fsv. fre-na(r) >E. fdksn. 

1  E. best. sing. mo'ra; ya Ascei nsr-tpe'n, mo'ra hcenss 'jag är bekant med hennes 
mor'. A. R. 
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§ 7. HL deklinationen: plur. S. =ittr, E. =ttr, best. form S. '-on, E. =tin. Femi-
niner jämte några få maskuliner och neutrer. 

A. Femininer 
1. Sing. på -a, best. form -a 
Ex. kcenta, kcenta, S. k,ce`ntutr, kcenton. 

E. kcenter, kce`iitm. 
Så böjas alla målets fem. på -45t: 
Fsv. ön-stammar, som antagit den gamla nominativen till grundform. 

Detta har alla ursprungligen långstaviga gjort. De ursprungligen kort-
staviga ha i allmänhet till grundform antagit den gamla oblikformen -ka -o 
(se avd. 2 sid. 20). Emellertid har även en del kortstaviga nu grundform på 
-a. Dessa äro till en del riksspråkslån eller i varje fall förändrade genom 
riksspråkspåverkan, ex. såga, eller ock sena dialektala nybildningar, ex. 
/tira 'färd' <verbet fåra. 

Hit höra t. ex.: bkddra '1) kvinna som ej kan tiga 2) den rörliga tenen 
i märla', bke`ka 'märke i träd', bkeina 'kvissla', bIrti`dra 'bubbla', bry' ja 
'brygd', bitigka 'buckla', by`la 'hop, getingbo', by`sa 'bössa', by`fet, keda 
'tillfällig sovplats', &Ara 'börda', duisa 'gupp i skidbacke', divja 'dynga', 
dce`kpa 'grop', du`ka 'klunsig kvinna', fåra, fe`na, /kåra 'avflagnat stycke', 
fira' ska, /kisa, fröa 'fradga' (jfr isl. froöa f.), fce`sla 'bärrem', fo`a 'föda', 
grima, gruiva, gry`ta, get`va, ha`ka, karva, ha`rva 'härva', hilka 'gammal 
kvinnlig huvudbonad', hce`kta,hce2sa 'hässja', &åta, ho'fa 'hyska', (ba`k)ia 
'bakvatten' /fsv. Idha f./, kisa 'gåta', kylsa 'gyttja', ka`na, ka`fa, kti2a, 
kko`sa 'groda', kne'lra 'hyvelspån', kry`bset 'krycka', krce`law, keia 'kåda', 
kista, ltirka 'lärka', lisa 'sparsamhet, skonsamhet', lök& 'pipa att blåsa i', 
litt`pa 'loppa', ly`pa 'lycka', mk‘a 'midja', ing`la 'sölja', nyo‘pa 'nypa', 
ns`fra 'siffra, nummer', S.poe'ra 'potatis' (fsv. påra f., pl. -ur 'päron'; Enviken 
pce`ron n. i bet. 'potatis'), röva, ritia 'ruda', ry`msa 'remsa', rce`fsa, 82' Ct 
'sida', siska 'märla', sko'va, skva`lra, smf a 'smedja', spry'vja 'springa', 
(grce`n,)spry7s9a 'klen o. smal gran', strima, svinstelka 'svinstia', fitika 
'sjukdom', ta`ka, tistra 'gnista', titt`la 'vagga', Nita 'klövjekass', ttina 
'tunna', (grce`n)f§ce Ikka 'grankotte', fo'rj,9a, ve`pa 'underlakan', vce`tet'ina 
'snigel', cerga 'ärg', v‘rnat l ia 'ödla' m. fl. 

Yngre låneord, som anslutit sig hit: breifa 'brosch' (Hillersboda; 
eljest bret'f m. I.), ganiftz 'radergummi'. 

Fsv. svaga maskuliner, som övergått till fem: bleo`ma (lån från rspr.; 
inhemskt ord: Nipa= blomma), ko`ta 'kotte' (möjligen sammanblandning 
med ko`ta 'ryggkota'). 

Anm. S.-E.målet har således ej deltagit i den i rspr. i flera fall förekom-
mande övergången av svaga mask. till fem. böjning. Jfr i det föregående 
(I. dekl. B sid. 14 f.) att subst. 	na, kirei a, na, ga, skåra, sköka, 
skitiga, Mena, 	ei ga i S.-E. förbli mask, med den gamla an-stams- 
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böjningen bevarad. Blott ett par mask. an-stammar ha i plur. antagit 
ön-stammarnas böjning men förbli maskuliner (jfr sid. 21). 

2. Sing. på -ut, E. 	best. form -o 
Fsv. kortstaviga fem. ön-stammar, som förallmänligat den gamla 

oblikformen. I Svärdsjö ändas alla dessa gamla kortstaviga på -ut enligt 
vokalbalanslagen. I Enviken ha de i allmänhet -o i sing. obest. form: /do 
o. d., antagligen beroende på att den bestämda formen införts i obest. form. 
Men om föregående stavelse innehåller -ut, ändas de även i E. på -ut, ex. 
flem`gut, stut`gut. Här råder således ett slags vokalharmoniskt förhållande, 
troligen av ungt datum, emedan man även i E. i de äldres språk kan få 
höra samma former som i Svärdsjö. Exemplen uppföras här med de i S. 
rådande formerna: 

bkce`sut 'bläs', bra`kut 'spricka i huden', bra`sut, but`sut 'halmfång', fa`lrut 
'fotspår', flrett`gia, ga`tut, gnitt`Du 'liten smula', ha`sut '1) vägstycke 2) yta', 
ha'kut 'haka', kivut 'portion', ka`ktu, kår= 'kara', kkut`vut 'grovt vedträ', 
krdvut 'kräva', la` zu 'lada', /egut 'plats där säden ligger', lut' kut 'lucka', 
mdkut 'portion', ma`rut 'ryggsäck', misut 'vassla', nce'sbuirtu, 'näsborre', 
rtitut 'redskap att rata linet med', rena 'reva', ska`tut 'skata', sktdrut 
'skåra', skva`kut 'svinmat', smut`kut 'smula', sna`rut 'snara', spe`lut 'spila', 
spri/au 'spricka', sta' vut 'stäva', svd k ut 'svala', trå' nut 'trana', trv` ut 
'trampa', tut`gut '1) fotrem på skidorna 2) den järnring vid vilken skaklarna 
fästas vid släden', tva`gta 'tvaga', ut`tlal  gut 'skatt', vekut 'vecka', y`Enhal kut 
'ögonlock' m. fl. 

Härtill har i böjningen slutit sig det främmande ordet: dkw, best. 
form a`ko 'alun' (jämte åhå, db» n.). 

3. Singularis har stark /orm: 
ro'8, ro'sa, S. röstar, ro`son (fsv. ros, f. pl. rosir, -er). 

E. rössr, ro's8n. 
På samma sätt set"såda' (fsv. såp, f. pl. -ar, -ir). 
Ombildningen till plur. av III. dekl. i stället för II., som det regelbundet 

borde vara, kan i båda fallen ha förmedlats av rspr: rosor, sådor, eller ha 
skett i Svärdsjö genom inflytande från Enviken, där båda deklinationernas 
pluraler överensstämma. övergången har underlättats av att sing. av båda 
orden är mycket sällsynt i målet. 

4. Pluralia tantum: 
a'snutr 'agnar' ('..'regelbundet efter II. dekl.), clo`slutr 'dödssmärtor', 
Ildtutr 'grädde', fel`slur 'födelsesmärtor', kalset`stur, kut`pon best. form 
'smittkopporna', slcelputr 'salt och mjöl åt korna', seipnutr 'sopor', 8‘rgutr 
'orgel'. 
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B. Maskuliner 
Fsv. an-stammar, som i pluralis antagit de fem ön-stammarnas böjning: 

ska' a 'skada', ska' an, S. ska' tar, ska' on (fsv. skald). 
E. ska'sr, ska'sn. 

På samma sätt va`na (fsv. vani). 
Båda dessa substantiv äro sällsynta i pluralis, varför det är troligt, att 

pluralformerna förändrats genom rsprspåverkan. Jfr anm. sid. 19 f. 

Starka mask., som i plur. antagit de fem. ön-stammarnas böjning: 
fterg, fte'rp,n„ S. foe'rgutr, fce'rgon. 

E. ftergsr, ftergsn. 
Här har S.-E.-målet bevarat plur. av det fsv. fwrgha f. men sing. har 

genom lån från rspr. undanträngts av det nybildade färg m. 
struc'mp, strut' mpsn, S. struimputr, stria`mpon. 

E. strut`mpsr, struempsn. 
Plur. motsvarar regelbundet rspr. strumpor, medan sing. möjligen be- 

varar en äldre i rspr. utdöd form, jfr ty. Strumpf m., varifrån ordet lånats. 
På samma sätt böjes det yngre låneordet gala' f pl. gaWfbar etc., som kanske 
en gång i dialekten varit svagt fem., vars plur. kvarlever, medan sing. 
undanträngts genom riksspråkslån. Jfr S.-E. bra'fa f. jämte bralf m. 

C. Neutra: 
De /sv. neutrala an-stammarna 0`ga, dra ha fullständigt anslutit sig till 

de svaga femininernas pluralis, understundom även i singularis: 
0`ga, 0`gas ,--,0`ga, S. o'gutr, o'gon. 

E. o'gsr, o'gsn. 
o'ra etc. 

Övergången har förmedlats av likhet i sing. och plur., fsv. oghon, som 
ljudlagsenligt blir S.-E. 0`gon. Detta fattades som best. form på grund av 
likheten med de svaga femininernas bestämda form. Därtill nybildades 
obest. plur. 0`gtur. 

Det starka neutret nuimsr, best. form nuil mrs, plur. nufmrutr, -sr, 
nuemron, -sn motsvarar en äldre svensk böjning nummer, plur. numror, 
så Weste och ännu Dalin i bet. siffror lika som i S.-E. medan i bet. 'tid-
ningsnummer' regelbundet efter IX. dekl. 

§ 8. Svärdsjö har i III. deklinationens pluralis genomfört de fsv. kort-
staviga ön-stammarnas pluraländelse -ur även för de långstaviga: gåttar 
liksom Lys`rj<sutr. Den best. pluralformen har uppkommit genom synkope 
av trycksvag ultima i de fsv. långstavigas bestämda nom. och ack. plur. 
fsv. kirkiona(r)>fo'rj,son. Att även de kortstaviga i plur. best. form fingo 
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ändelsen -on underlättades därav, att de i best. form sing, regelbundet 
ändades på o <-im genom nasalering. 

Enviksmålets 	-8n har antagligen uppkommit genom att i-stammarnas 
pluraländelser förallmänligats såsom fem. plur. ändelser. Detta är troligare 
än att vi skulle haft en övergång -utr > -sr eller -or> -er> -ur. En sådan över-
gång är i och för sig möjlig men i detta fall ej trolig, då S., där eljest i stort 
sett samma ljudlagar gälla, ej deltagit i denna utveckling.i 

§ 9. IV. deklinationen: plur. sr (vanligen med omljud), best. form 
Maskuliner, femininer, neutra. 
A. Maskuliner 
1. Med omljud i pluralis 

Fsv. mask. enstaviga konsonantstammarna: 
fo't, fo'tn, fs' tyr, fs'tra (i barnspråk även efter I. dekl.: fo‘tar etc.). 
spa' n, spa' n, spe' nsr, spce' nra 'matsäcksskrin' (i y. språk även efter I. dekl.). 

Därtill ha redan i msv. slutit sig de Ity. låneorden: bökstaiv, pl. bökstcel vsr, 
bo'kstcel  vra (Ity. staf, pl. steve) samt med bortfall av pluraländelsens -8-
omedelbart efter tryckstark vokal: sta"stad', sta'n, stce'r, stce'ra ( <lty. 
stat, pl. stede). 

Fsv. nd-stammen: bo'ns, bp', bo'nsr, bo' nra. 

2. Utan omljud i pluralis: 
den i fsv. fem. i-stammen: sak, sa'kcen ,,,salsin, sa'ker, sa'kra. Ordet är i 
sing. sällsynt i dial., därav vacklan i best. form, troligen är det rsprslån, 
eftersom det ej följt de övriga i-stammarnas böjning. 

B. Femininer 
Fsv. enstaviga konsonantstammarna: 

a'n 'and', a'na, e'nsr, ce'nra, bo't 'läkemedel', bo'ta sing. t.; bdtsr, bo'tra 
pl. t. 'böter' (i E. även efter II. dekl. pl. bo‘tsr, bo`tsn), bo'k pl. bo'ksr (på 
samma sätt ha alla hithörande med lång vokal vokalförkortning i plur. 
utom be'tsr se åvan), S. gne't E. gne't 'lusägg', han 'hand' (i barnspråket 
även efter III.: ha'ntur, ha'non), ,ke't, 	no't, ra'n 'rand', ro't, spa's, 
stet's, ta' n 'tand', tet'8; 
Därtill ha slutit sig: 

de fsv. ö-stammarna: 
gro'p pl. gro'pur, &Holt 'nät av vidjor, som lägges ovanpå kolstigen för 
att hindra kolen att falla av', men nöt 'fisknot' efter II. dekl. 
Vidare liksom i rspr. 

1  Uppkomsten av enviksmålets pluraländelse -sr, best. f. -sn bör bedömas med 
hänsynstagande till ett större material från dalabergslagsmålen och de närmast lig-
gande dalmålen. 
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3. Fsv. i-stammarna: 
stra'n, pl. strce'nvr samt a' t 'ärt', a' ta, pl. a' yr, a' tra (som dock även kan 
vara neutr. efter IX. dekl. sg. a' tur, a' tru, dialekt, nybildning till plur. 

C. Neutra 
Liksom i rspr. har hit anslutit sig det från tyskan påverkade: /a'n 'land' 
(geografiskt), pl. ke'nsr, lce'nra. 

§ 10. IV. deklinationen motsvarar fsv. enstaviga konsonant- resp. nd-
stammarna, ur vars plur. fsv. fokr, bondQr S.-E. fv'tsr, bo'nvr ljudlagsenligt 
utvecklats. Best. form plur. har utvecklats ur fsv. fotr-ene genom bortfall 
av trycksvaga ultimavokalen: fotren, varav /sira enligt nasaleringslagen. 
Härtill ha övriga hithörande subst. på analogisk väg slutit sig. 

§ 11. V. deklinationen: plur. -r, best. form -na. Maskuliner, fem., neutr. 
Maskuliner 

Den fsv. a-stammen: 
sko', sko'n, sko'r, sko'na. 

Medan övriga enstaviga vokalslutande a-stammar fullständigt anslutit 
sig till de övriga a-stammarnas böjning har plur. sko'r med ändelsevokalen 
fallen efter lång vokal (Noreen: Grunddragen av den fsv. gram. § 19: 2 a p) 
levat kvar på grund av pluralens vanliga förekomst. Men den mindre 
vanliga sammansättningen skol  ar enl. I. dekl. 

Femininer 
De fsv. enstaviga vokalslutande konsonantstammarna kg', ko' a, ko'r, 
ko'na och ta' samt den fsv. ö-stammen: bka'r 'blånor', blra'na pl. tant., fsv. 
blaar. 

Neutra 
Den fsv. fem. enstaviga konsonantstammen kg', k'o's, klro'r, kko'na. Där-
till har slutit sig de fsv. neutrala a-stammarna: knce' (även efter VI. dekl.), 
fil 'skida' (fsv. skidh n.). 

§ 12. V. deklinationens huvudord mask. sko', fem. kg', ta', b'a'r, neutr. 
adr 	motsvara fullständigt den fsv. böjningen. Best. pluralf orm erna 
sko'na, ko' na, etc. utgå från fsv. ack. plur. mask, skona, resp. nom, och 
ack. plur. fem. kona etc. 

§ 13. VI. deklinationen: plur. -n, best. form -na. Neutra på tryckstark vokal. 
1. Fsv. neutrala a-stammar: 
a) på ursprunglig tryckstark vokal: 
b1', 	bi' n, bil na. 
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Så böjas: bky' (sing. tant, men i sammansättningar, ex. fs'itstsrblryl , 
även plur.), bp', dy' (sing. tant.), firy"moras', fre''.'/r',   /d, hm' (sing. tant.), 
kki,"1) sädeskli 2) småfisk', nit' 'gränsrå', sy', strgt' , to"blånor' (sing. tant.), 
tre' 'trä, träd'. 
b) på genom dh-bortfall uppkommen tryckstark vokal: 
bka"blad', by"bud', ria' 'ljud', le"led', lo"lod', mg' 1) mod 2) mode, sed', 
ra' 'råd', sta"kant på åker, väv 1. d.', sve"små stickande insekter', ss' 
'köttsoppa' (fsv. sup), 	'skida' (även efter V. dekl.). 
Hit ha även anslutit sig: 

Fsv. neutrala ja-stammen: 
fa'rkkei  'förkläde', som förlorat trycksvaga ultimavokalen -e, jfr erce's 
efter VII. dekl. 

Fsv. feminina: 
i-stammen: ra' 1) rad 2) gödselränna i föjset', enst. kons. stammar: kro' 
(även efter V. dekl.). 

Blott i plur. best. form finnes: ro'na 'höfterna', sing. ro'be'n n. 

Två- eller flerstaviga främmande ord på tryckstark ultima: 
bagcert' , bageris, bageri n, bagcerina; bryscert' , kale', kiumpaiii"kompani', 
mce2ert' m. fl. 

Deklinationens huvudord motsvarar nysv. dekl. plur. -n, best. form 
-na, ex. bi, pl. bin, vilken pluralform troligen uppkommit ur fsv. best. 
formen plur. bin, som övergått till obestämd. Enligt Kock (Svenska Lands-
målen XV) har övergången från bestämd till obest. form hos dessa neutra 
på tryckstark vokal skett genom analogi med de förut belagda plur. riken < 
äldre rike o. d. Till den sålunda uppkomna obest. plur. har ny best. form 
bildats genom tillägg av ändelsen -a efter mönstret av neutra på konsonant 
bo' ka <bordhen genom nasaleringslagen eller, om denna förändring skett 
tidigare, genom tillägg av ny best. slutartikel -en, varav -a: bilnen >bina. 

VII. deklinationen: plur. -a, best. form -a. Neutra på trycksvag vokal, 
ett femininum. 
A. Neutra 
1. Fsv. neutrala ja-stammar och därtill anslutna främmande ord. I fsv. 
ändades de i sing. obest. form på -i eller -e. Medan nysv. rspr. har genom-
gående -e, har S.-E.-målet: s, i, y eller e (9). 
a) I allmänhet obest. sing. på -s <fsv. e. 
bcelts, bcelts, bcelta, 

Så böjes ex.: bryns, by‘ts 'arvskifte', f/ry'ts ,,, /kef'ts 'flöte (på metrev o. d.)', 
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foe'stv (msv. fxste n. <is!. festr. f. iö-stam), /'r8, hdrbr8 'härbre, matbod', 
hcektv 'häkte, fängelse', t's 'ide', 2,e% 'gärde', /ce‘zzv 'landningsplats', lce`ts, 
ry‘Ict8, ro` 88, r8`st8 'röste, de takstolar, som kroppåsen vilar på', spce`n8, 
sty58, stce`18, sce`t8, 	'jordområde', fis 'sträcka i tid eller rum', fy`v8 
'1) hattbrätte 2) den del av taket, som skjuter utanför väggen', Itry`1,81, 
ty's8 'linknippa', ve`fs, (em», ce`vs 'ärende' Ir8'nfe pl. r8'nfa 'rundstycke'/. 

Därtill har slutit sig: 
liksom i rspr. fsv. m. ia-stammen: dm. Liksom i rspr. är dm 'öre' som 

myntsort oböjt i plur.: dce 1c8st8r fce'm dm men: dce gsr nar8 dra pabo'lr8. 
p) i olikhet med rspr.: den fsv. m. an-stammen pce`ne 'penna' (fsv. pwnne 
m.). 
y) fsv. fem. ön-stammen: hcektv 'häkta' (fsv. hxkta f.,1  mlty. hechte). 

Sing. på -z (4), om föregående konsonant är y <g, v9 <ng, p <k eller 
f <sk. 
«fp 'dike', ch,Wi, 	c1119a. 

Så böjas ex. 	'bygge', by`ft 'halm- eller rishop', S. bolsi 'byke, tvätt', 
18`k9t, 193,9i 'lätting', ma`rkt 'märke', scenkt 'sänke', va`rki 'virke', ce'vyt, 
'änge'. 

Sing. på y <i genom vokalharmoni. 
sty`py, sty`py, stipa, sty`bsa 'stycke'. 

Sing. på -e eller -a kan förekomma i nyare främmande ord. Dessa erhålla 
i olikhet med de föregående i best. sing. neutr. ändelsen -8. 

Ex. kale, ka` fes, vake 'värde' m. fl. 
Anm. En del främmande ord kunna vackla mellan -e eller -v, det senare 

genom omvandling till likhet med de inhemska orden, ex. arcende—arcend8. 

2. Neutra på tryeksvagt -a: 
Fsv. neutrala a-stammar: 

dre`ka 'dricka', dreka8 (sing. tant.), kdra 'arbete' m. fl. 
Fsv. neutrala an-stammen: 

i,certa, kcertate, kce'rta, kce`rta. 

3. Pluralia tantum: 
Ma' gyel lra 'huvudgärd', kirce`a 'kläder'. 

B. Ett femininum har antagit denna böjning: 
keds 'förstuga', '&48, /testa, fa`sta. 

§ 16. VIII. deklinationens pluraländelse har — såsom redan i § 14 antytts 
— uppkommit så att den ursprungligen bestämda formen, ex. äplen, över-
gick till obestämd rspr. äpplen, S.-E. ce'plra enligt nasaleringslagen. I olik- 

1  Jfr att i dalmålen förekommer formerna häkt och häkte m., häkt och häkta f. samt 
häkte n. 'hake med tillhörande hyska' (Levander—Björklund, Ordbok över folkmålen i 
övre Dalarna). 
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het med VI. dekl. — och med rspr. — bildades dock ej i S.-E. någon ny 
bestämd pluralform, varför obestämd och bestämd plural till formen sam-
manföllo. 

§ 17. VIII. deklinationen: plur. -no, best. form -na. Neutra på trycksvag 
vokal. 

Neutrala a-stammarna: 
gta 'huvud', hm' gut, hui gna, hui gna samt ge' sim 'bröllop'. 

Neutrala ja-stammarna: 
brce's 'bräde', brds, brdna, brce‘na; kkces 'kläde' och det därmed samman-
satta heskIrce 'halsduk', som dock även går efter VI. dekl.: plur. ha` skkcen 
liksom alltid Is`rkkce; trce's 'träde'. 

Härtill har slutit sig: 

Fsv. mask. u-stammen spdna 'spånor' (i kollektiv bet. = småstickor, 
ex. pkzik spdna) av fsv. plur. spir, varemot sing. spån givit upphov till 
det efter I. dekl. regelbundna spen, pl. spenar 'takspån o. d.'. 

§ 18. VIII. dekl., som är en ung dialektal nybildning utan motsvarighet 
i rspr., torde ha uppkommit genom kontamination av VI. och VII. deklina-
tionernas ändelser på följande sätt: 

Den neutrala a-stammen kdsps <fsv. gxstabudh har ursprungligen 
bildat plur. på samma sätt som det enkla h' 'bud', således kce‘spsn, best. 
form ace'spna lika som h' n, best. form bs'na (enligt VI. dekl.). Då associa-
tionen med bs"bud' sedermera upphört, har ordet för språkkänslan sam-
manställts med övriga neutrer på trycksvag vokal, ex. ce'pks, pl. c& pka, 
best. form ce‘pka (VII. dekl.), varigenom den obest. plur. undanträngts av 
den best. således: kdspna, ,,cespna.1  Härtill har slutit sig den enda åter-
stående neutrala a-stammen på trycksvag vokal, som kan bilda plural: 
hui gut, plur. troligen först *hui gutn, huigna (efter VI. dekl.) varefter 

u gna, huigna (genom analogi med VII. dekl.). 
De hithörande neutrala ia-stammarna torde ha förts hit på följande 

sätt: Sammansättningarna Nrace och heskkce med det obetonade 
synkoperat ha i plur. anslutit sig till VI. dekl.: fs‘rkkcen, best. form fs'r-
kkce'na. Vid sidan därav stod då det enkla kkee's 'kläde', som borde böjas 
liksom övriga ja-stammar, således plur. *Orda, *kkda.2  Genom analogisk 
utjämning erhölls då: låd na, kkdna. Därtill ha slutit sig de båda rim-
orden: brds, troe's (medan övriga neutrala ia-st. på vokal + trycksvagt -u 
gå regelbundet efter VII. dekl., ex. is 'ide', plur. fa). 

1  E. har plur. kcespa, best. o. obest. A. R. 
2  Formerna är belagda i E. A. R. 
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§ 19. IX. deklinationen: plur. ingen ändelse, best. form -a. Maskuliner, 
femininer, neutra. 

A. Med omljud i pluralis. Fsv. konsonantstammar. 
Maskuliner: 

Fsv. enstaviga kons. stammen ma', ma'n, mc:dn, mce'ita. 
Fsv. släktskapsstammen: bro'r,brdn,bro'rbro'ra med sammansättningarna 

fa'rbror och mo' rbror, vilka dock även kunna böjas efter I. dekl. med dissi-
milatoriskt bortfall av slut-r i plur., fa'rbrol  ar etc. 

Femininer: 
Fsv. enst. stammarna: lut' 8, lid sa, ls's, ls'sa, milis, pl. M8'8. 

B. Utan omljud i pluralis. Neutra på konsonant. 
1. Fsv. neutrala a-stammar. 
a) Med oförändrad stam i best. form och i plur. 

Enstaviga: 
a'ks 'ax', a'kss, etiks, a'ksa. 

Så böjas ex. a'rv, ba'n 'band', ba'r 'barn', be'n, be's1 'betsel', bo' k 'bord', 
bre'v, briim lieskaft',1  bv's2  'skräp', da' m '1) dimma 2) vattenånga', dra'g, 
dre'v, fIrdt 'flott', fo'r 'foder', /dr, fo'i,s 'lagård', gir 'garn', gu'kv, gre'p, 
griti s, grce's, gnin 'ljung', ho'n, hut' s, hd1, 	r, hs'k 'hål', ka'r, ko'r 'korn', 

la'g, la'm, la'n, la's, lim, lin, liv, mx,o'lr, men, ms'Irn 'moln', nce't, 
nce'v 'näbb', ra's 'ras', sla'g, sks't, 	 sta'n 'växtstånd', sto'p, 
svin, fin, tet' g, tfik, try' g 'tråg', ty'g, ty' g 'tåg', joip, 1,901 jo' g, va', 
vce'r 'luft', dr 'ärr', ok m. fl. 
[3) Ursprungligen två- eller flerstaviga: 

ssk , S. bo'lag, E. bo'lag, besty'r 'ärende', kil' tiar 'kreatur', e' mar 'ämbar' 
m. fl.; särskilt märkas de på -an, -in, -on: fdtan 'handtag till gryta o. d.', 
fi kan 'fikon', he'man, la`lcan, 	nystan, rid sin, sviskon, sy'skan 
(plur. tant.) m. fl. sammansättningar på -skap: ha'skal p m. fl. 

Med slutkonsonanterna -g, -g och -k uppmjukade till 1 eller -2, -vy och -49 
i best. form sing. och oftast i pluralis. Bestämda slutartikeln i sing. är i 
dessa fall ej -v utan ( i, Klockarnäs -e). 
ta'k, 	ta'k, ta'ka 
krce/ k 'djur', krce/issi, krce' k, krcelsa. 

Så böjas ex. drk, drip, be'k, be'rg, bke'k, britt' sk, bruift 'brosk', fircesk, 
18'kk, hut', ko'k, krce'k, 	'lock', piren, ploisk 'plank', -ra'sk 'sämre säd', 
ren 'fiskavskräde', spe'k 'det feta fläsket', sva'kg, fce's, ta/k, tis, tkirg, ve'lc, 
ce's m. fl. 

1 Av Envalls ordsamling från Enviken och Svärdsjö (ULMA 6500) framgår att 
ordet betyder 'den del av lien som fästes vid orvet'. Jfr Envall, Dala-Bergslagsmålet, 
s. 215. 

2  Bör vara b88. A. R. 
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Anm. I plur. best. form sker uppmjukning i en del fall, i andra ej (se 
åvan ta'ka men krcelsa). Orsaken till uppmjukningen hos de ursprungliga 
ja-stammarna kan vara inverkan från genitiv och dativ pluralis: wggia, 
xggiom etc., eller ock har uppmjukning i alla hithörande ord skett fram-
för bestämda plur. -en före övergången till -a men sedermera i en del ord 
analogiskt avlägsnats. 
c) Med synkope av trycksvag ultimavokal i bestämd form sing. och i 
pluralis: 
h' g8, h,a'gIrs, ha' Or, hct'gka. 

Så gå de på -ek och -sr, ex. bs'stsr 'bolster', It'gsr (fsv. m. eller neutr.). 
fi'lesk 'arbete med småsaker', fkut'dsr 'något upp-pöst', get'lsr 'galler', Its'lrvsr 
'stenbunden mark', a'stur, kut' stsr, kut'vsr 	 stsr, kks'mer 'klimp', 
kno'stsr 'knott, små myggor', kra'vsk, 	gslr, mzinstsr, ms'rksr, se'lvsr, 
sta' gsk 'sovel', su'ksr, te'gslr, timsr, tut'Esk 'måne', fåse'dsr 'tjuder', y'ssk 
m. fl. 

2. Substantiv av annan stam, som i sin böjning anslutit sig hit: 
a) mask. a-stammarna: bd s, ds'n 'dån', jfr rspr.1  
b) feminina ö-stammarna: tkce'r 'fjäder' (i bet. stålfjäder plur. efter I. dekl. 
-ar, -an), mi'l och i-stammen: y' Inbry'n 'ögonbryn'. /Om orsaken se Kall-
stenius Värml. Bärgsl. forml. § 4./ 

§ 20. De till denna deklination hörande substantiven motsvara de fsv. 
neutrala a-stammarnas böjning med iakttagande av att bestämd form 
plur. -in, -en enligt nasaleringslagen övergått till -a. 

§21. Kasus 
Substantivet har i S.-E.-målet 2 kasus: grundform och genitiv. 
Grund/ormen saknar i singularis — liksom i rspr. — särskild ändelse. 

Det är sålunda vad de starka mask, beträffar den gamla ackusativen som 
blivit grundform. Endast i några mest i de äldres språk förekommande 
maskulina personbeteckningar med nedsättande betydelse kan den gamla 
nominativändelsen finnas kvar, ex. ?nidsk». 'tyst och sluten person'. Såsom 
redan under de särskilda deklinationerna framhållits, ha de fsv. mask. 
an-stammarna i allmänhet antagit oblikformen till grundform. Endast ett 
antal substantiv, som beteckna människor och djur ha generaliserat den 
fsv. nom. (se I. dekl. B 2 a och b sid. 14 f). Av de feminina ön-stammarna 
ha de långstaviga förallmänligat den fsv. nominativen, de kortstaviga 
i allmanhet den fsv. oblikformen (se III. dekl. A 1 resp. 2 sid. 19 f). 

Genitiv bildas i allmänhet genom tillägg av ändelsen -s till grundformen. 
Genitiv av obestämd form är mycket sällsynt. Från huvudregeln avvika: 
a) maskulina personnamn som i grundform ändas på -s erhålla i genitiv 
-ss: a'ndce,sss Anders', ma' sus (gårdsnamnet mas =Mats). 

Om genus för bås och dån se SAOB och hänvisningarna där. 
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b) Ibland kan dubbel genitivändelse förekomma, ex. de de fp' sta ce a' ndcers 
mo' ,sus 'den där kistan är Anders' mors', väl genom inverkan från det före-
gående regelbundna: a' ndceps . (Ex. är antecknat i Gränna, Svärdsjö,1  
samma trakt som har dubbelt genitivmärke på de personliga pronomina, 
jfr § 43 sid. 43 f.) 
e) Spår av äldre genitiver förekomma: 
ex. skrce daras (ö. Tänger, Enviken), yngre skrcedans, går väl tillbaka på 
fsv. gen. best. form skrxddara-ns. Särskilt såsom första sammansättnings-
led ha en del äldre genitiver bevarats: 
a) genitiv sing. på -ar av mask. i-stammar återfinnes väl i: vce` kstsrvcei  r 'växt-
väder' (fsv. vwxtar-). 
(3) genitiv sing. 1. plur. av fem. ö-st.: fa` rakd (fsv. fora(r)-).2  
y) gen. plur. av neutrala an-st.: y' Enkla' kw 'ögonlock', y' gnbryl  n 'ögon-
bryn' (fsv. öghna, ö >y enligt Noreen, Grunddragen § 25: 8). 
8) Bortfall av singular eller plural genitivändelse men samtidig sonanti-
sering av fsv. kons. i uppvisa substantiv, som i fsv. ha ett kons. i framför 
den med vokal begynnande genitivändelsen, dvs. -ja, -jö, -jan, -jön-stammar 
jämte därtill i S.-E.-målet anslutna substantiv, ex. vd 2t181  s (fsv. vwggia-), 
dy' 	s (fsv. dyngio-),,tpitt§ggI t (fsv. kyrkio-). 

3. Ansatser till en särskild utropsform, vokativ, finnas, betecknad genom 
accentförändring av grav till akut, ex. dna 'Anna', vokativ: a'na, fd na 
'Sköna' (konamn), blro' ma 'Blomma'. Märk även pv'Mp3  av pv'kk. (Jfr 
§ 3, B 2 a p sid. 15.) 

Kap. II. Adjektiv 

Deklination 
§ 22. Adjektivböjningen företer i jämförelse med riksspråket en stor form-
rikedom. S.-E.-målet skiljer inte blott på obestämd och bestämd form, utan 
inom dessa kategorier förekomma även vissa olikheter, om adjektivet står 
självständigt eller förenat med substantiv. 

A. Obestämd form 
a) Självständig ställning. 

1  Gränna (grce'na eg. 'Gränden') är ett sammanfattande namn för byarna Grå,sala, 
Toftbyn, Backa, Baekabro, Backanäs, Storsveden och Kvarntäkt i Svärdsjö (OAU). 

2  Dels torde fåragö inte vara ett genuint dialektord, dels är förleden kompositions-
form av får n. 'ovis' (se t. ex. SAOB art. aprilsnö). 

8 Ovan ss. 13 och 15 anges att denna vokativform uttalas med acc. 2. 
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§ 23. När adjektivet står självständigt, syftande på ett underförstått 
substantiv, är det i allmänhet förenat med obestämda suffigerade artikeln: 
M. 	F. 	N. 	Plur. 
-en 	-e 	 S. -ena 

-ne 	 E. -ens 
Anm. Den längre formen -ne i fem. sing. användes om adjektivet slutar 

på trycksvag vokal. 
Ex. M. dce va en let'l-en 'det var en lång (scil. karl)', F. dce va e lita-ne 

spreiktag-e 'det var en liten språksam (kvinna)', N. 2,a skce r e-ny't-et 
'jag skall göra ett nytt (bord)'; Plur. ta hi't tvet sto`ra-elna E. störs-e Ins 
'tag hit två stora (vedträn)'. 

§ 24. När adjektivet står självständigt såsom predikatsfyllnad, är det i 
pluralis i allmänhet oböjt, men kan även förekomma böjt regelbundet, 
särskilt om adjektivet står betonat. 

Ex. ni feir int geti grce'ss ba'r a bi mit 'ni får inte gå i gräset, barn, och bli 
våta', stritempon ce de` vin 'strumporna äro dävna', ni ce tvutigin te get nut 
'ni är tvungna att gå'; men: be'ra va sa sto`rs ss risksn hayat 'bären var 
så stora att kvistarna hängde ner'. 

b) Förenad ställning. 
§ 25. Adjektivet står i denna ställning 
a) i allmänhet liksom i rspr. i omedelbar förening med substantivet. 

Ex. en &knut ka'r 'en obekant karl', e ga`mal j§ce'rg 'en gammal kärring', 
e relt hut's 'ett rött hus'. Så är alltid fallet i plur., ex. tva' la`8a sts`kar 'två 
långa stockar', de hce'r va-nt na bra'a sko'r 'det här var inte några bra skor'. 
(3) Eller också kan adjektivet i singularis åtföljas av obestämda suffige-
rade artikeln. Ex. en cfleniag-en ka'r, e gamal-e 1,9ce'rg, e ro' t-et hut's. Dessa 
former ha antagligen överförts från adjektivets självständiga ställning, 
som ju i allmänhet är förenad med suffigerade artikeln. 

c) Deklinationsformer. 
§ 26. Undantages den i § 24 omnämnda plurala predikativformen, böjes 
själva adjektivet i obest. form, vare sig det står självständigt eller förenat, 
på följande sätt: 
I. böjningssättet: Neutrum bildas genom tillägg av ändelsen -t till mask.—
fem. formen. Pluralis genom tillägg av S. -a, E. -s. 
1. Stammen oförändrad i pluralis: 
M. 	F. 	N. 	Plur. 
let'E 	let'y 	 S. /a`ga 

E. kt'ss 

Så böjas de flesta enstaviga adjektiv, som sluta på konsonant, samt åt-
skilliga två- eller flerstaviga, särskilt de på avledningsändelserna -sam och 
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-am. Ex. enstaviga på konsonant: bka'k 'ljusbrun, solbränd', bki'n 'blind', 
gra'n 'smal', gri' s 'gles', stin, ts'n 'tunn', vis, 	m. fl.; två- eller fler- 
staviga: elak, _& gsa' 'ivrig, orolig', hdisal m 'hälsosam', /dEsal m, 
'speciell', la'gsm, uendrsi m 'fundersam', a' gsm 'orolig' etc. 

Vid tillägg av neutrumändelsen -t inträda vissa förändringar av stammen 
i överensstämmelse med språkets ljudlagar. Härigenom erhållas följande 
underavdelningar under I. böjningssättet: 

Adjektiv på lång vokal + konsonant (utom 1, m, r, s) förkorta vo-
kalen framför den konsonantgrupp, som bildas genom tillägg av neutrum-
ändelsen -t: 
M. 	F. 	N. 	Plur. 
/l' fl 	 it' Id 	S. fina 

E. ft' ns 

Så böjas ex. bire'k, gro'n,y„e'n, kke'n,le'n, re'n, se'n, fo'n; fe't neutr. fel he't, 
so' t, vilt m. fl. 

Samtidigt inträda vissa förändringar av den stamslutande konsonantens 
kvalitet. Sålunda förändras: 

-g till -k: ex. ho' g neutr. ho'kt, la' g, se' g, sva' g m. fl. 
-p till -f: ex. jt'p neutr. 	kna'p 
-v till -f: ex. gro'v neutr. gro'ft, strce'v, sty'v. 
Anm. 1 alla dessa fall kan också i yngre språk genom analogi med masku-

linfemininformen de ursprungliga konsonanterna behållas, de tonande 
dock alltid tonlösa framför -t: gro'V't o. d. 

I adjektiv på -k och -r sammansmälter slutkonsonanten med neutrum 
-t till t eller / resp. /. Dock förekommer även uttalet ft resp. d i vissa byar. 
gy'lr 'gul' neutr. gy't (jämte gy't och RIA 
kka'r 'klar' neutr. kka'( (jämte ktdr/). 

Så böjas ex. ba'r —ba'k 'bar', Nek, hal., bar 'begiven på', ha' 'hård', 
i/tv i /i.  'ihålig', sna' r, sto' r, fce' r 'ren', fo'r, ts' r 'torr' m. fl. 

Då neutrumändelsen -t lägges till adjektiv, som sluta på två konsonanter, 
bortfaller i allmänhet den sista av dessa. 

Ex. fre'sk neutr. fre'st 'frisk'. 
Så böjes: bka'yk, ha'kv neutr. ha't 'halv', 	mn, 	ms'rk neutr. ms' 

ska'rp neutr. ska' I, stark neutr. sta' t, jpce'rv neutr. /'' varav sedermera ny-
bildats maskulinfem. formen Lsce'r 'kärv' m. fl. 

Undantag: Slutljudande -m bortfaller ej framför neutrum-t: dm 'arm' 
neutr. termt, va' rm neutr. va'rmt. 

Anm. Några av dessa adjektiv på -sk kunna även bilda neutrum enligt 
IV: 2 böjningssättet genom tillägg av ändelsen 	bce' ak neutr. bd j', fa' 
neutr. 	ha'k neutr. kelt jämte 	st eller bd skt etc. 

1  Bet. 'kraftigt ljudande': jfr om viss väderlekstyp: dce ce vce'lt t kvce'l 'alla ljud hörs 
långt i kväll'. A. R. 
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Adjektiv som sluta på -d utbyta detta i neutrum mot -t, varvid före-
gående konsonant förändras i enlighet med reglerna under a) sid. 31 åvan. 
ny‘pkol  gd 'nyplöjd', neutr. ny`pkoi kt. 

Så böjas alla perf. part. av II. svaga konjugationens 1:a grupp och därav 
bildade adjektiv: brce'nd, lo`m1i,014, 	vce'n,cl etc. 

Adjektiv som sluta på -t eller på -t, föregånget av konsonant, erhålla ej 
något nytt t i neutrum. 
bra'nt neutr. bra' nt,1  trs't neutr. 

Så böjas ex. fueltz jnt 'fullt försedd med pinnar (om härv)', göme I nt 
'välmenande', gra‘ntyi kt 'lätt stött' m. fl. samt alla perf. part. av II. svaga 
konjugationens 2:a grupp och därav bildade adjektiv: kky'it 'klippt', ste'kt, 
ko' ft m. fl. 

2. Inre synkope i pluralis uppvisa två- eller flerstaviga adjektiv på -al, -cel, 
-er: 

M. 	Fem. 	Neutr. 	Plur. 
ga‘ mal 	g& mal 	ga`malt 	S. ga‘mlra 

E. ga‘mks 

Så böjas: e'gkcel 'enkel', si'mpcel, ta' per, va'kur m. fl. 

II. böjningssättet: Neutrum bildas genom tillägg av -t, framför vilket lång 
vokal förkortas. Pluralis =I. böjningssättet. 
1. Mask. 	Fem. 	Neutr. 	Plur. 

ny' 	ny' 	ny't. 	S. nya 
E. ny's 

Så böjas alla adjektiv, som sluta på lång tryekstark vokal, vare sig ur-
sprunglig eller uppkommen genom bortfall av slutljudande -d, ex. blra' , 
bre"bred', bra"bråd, tidig', do', fly' lätt försvinnande', gka' 'glad', gra' , le' 
'led, elak', ro', sne"sned' m. fl. 	- 

Anm. 1. Neutrumformen av adjektivet /e"led' har även förallmänligats 
i mask.—fem. och så givit upphov till adjektivet le'k 'trött på', en nybild-
ning, som även förekommer inom andra dialekter, ex. Värmländska Bergs-
lagsmålet (Kallstenius: Värml. Bärgslagsmålets formlära § ni b). Enligt 
Kallstenius har det uppkommit genom inverkan från sådana fraser som 
cl-ce le't, 'det är lett', men då återstår att förklara, hur denna neutrumform 
kunnat förallmänligas. Sannolikt har association med adjektivet trött med-
verkat till denna nybildning, som endast användes i betydelsen 'trött', 
ex. ka e sa le' ve de her jpo`niga 'jag är så trött på den här körningen'. 

1  Adj. brant ej genuint i S.-E. Saknas i ortnamnsförrådet, som har några ex. på den 
assimilerade formen Bratt.. Det vanliga ordet för rspr. adj. 'brant' är tvar. A. R. 
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Anm. 2. Vokalkvaliteten förändras i neutrum av adjektivet go"god', 
neutr. 

Anm. 3. Oböjligt i sing. liksom i rspr. är adjektivet bra', pl. bra`a, -e. 

2. Adjektiv som i maskulin och feminin ändas på 4 utbyta detta i neutr. 
mot 4: 
sno'd neutr. sno'. 

Så böjas åtskilliga adjektiv samt alla perf. part. av III. svaga konjuga-
tionen, ex. a'n/'d 'anfådd', f8stet'd 'som stått för länge, fördärvad', pry'd, 
betro' d etc. 

Anm. Adjektivet rce'd brukas — liksom i rspr. — ej i neutrum. 

III. böjningssättet: Neutrum bildas genom tillägg av ändelsen -t, framför 
vilket slutkonsonanten -g faller i Enviken. I Svärdsjö sakna motsvarande 
adjektiv -g i mask. och fem. men tillägga det framför pluralisändelsen 

Adjektiv på E. -tag, S. -tu. 
M. F. N. Plur. 
E. mg`glrutg mosglrtug me`gIrtat mrigkutg8 
S. raffel-ut mo'glrut mo`gkutt mdglrutga 

Så böjas ex. a`vtag 'tvärtförs', bra'kutg 'skör', brenutg, bret'sktug 'bråds-
kande', d,a`Ektag 'slö', f'lutg 'eldfängd', februtg, ft`kktag 'händig, skicklig', 
gita`vittg 'kältande', grce`yytag 'grinig', ha`krtug 'slarvig', herrlag 'häng-
färdig', hi`nutg 'full i hin', ht`fol lrutg 'snarfyndig', hut`skutg 'ruskig', i`glrutg 
'ivrig i arbetet, »om sej»', 24‘mutg 'sömnig', ket'skutg 'slapp', kkt`rwg 'stram 
(även om kvinna)', krayutg 'rund', klry's.ntag 'grenig', kneptag, pgt`Itt ittag 
'uppfinningsrik', skirmag 'trasig', Aug 'ombytlig', fy`LaIrtag 'spräcklig', 
ty`ktutg 'tystlåten', pistutg 'som är ömtålig för kittling', va`nal ktug 'dåligt 
uppfostrad', ce`vutg 'bråkig, aldrig stilla' m. fl. Denna synnerligen talrika 
adjektivgrupp, som motsvarar fsv. adjektiv på -ughQr, nysv. -ig, lever ett 
friskt liv i målet, i det att ständigt nya adjektiv kunna bildas genom till-
läggande av suffixet till substantiv eller verb. 

Adjektiv på E. -tg, S. 

M. F. 	N. 	Plur. 
E. fa`tig 	låtit 	fa'kag8 
S. fdtt 	idka 	fdltga 

Så böjas några få adjektiv, troligen allesammans lån från rspr., särskilt 
det kyrkliga språket, ex. fåttg, men analogiskt ombildat Ute' falturg 'knä-
svag', (evig 'evig' (jfr det inhemska ce`vutg 'bråkig'), dismcel kttg 'vanmäktig' 
(till den från rspr. avvikande betydelsen har troligen bidragit association 
3 — 792513 Sv. Landsmål 1980 
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med adj. 	'trött, »slut»'). Dessutom kunna en del adjektiv alternativt ha 
suffixet -ig jämte vanligare -in (IV. böjningssättet): duektig, riktig, viktig, 

IV. böjningssättet: Adjektiv på -in bilda neutrum genom bortfall av det 
slutljudande -n, varvid i-ljudet i Klockarnäs, Enviken, öppnas till -e. 
Pluraländelsen S. -a, E. -ze lägges till stammen, som därvid förändras an-
tingen så att 

-g- inskjutes i plur. i st. f. den sing. mask.—fem. formens -n eller 
genom inre synkope av den trycksvaga ultimavokalen. 

1. M. F. 	 Neutr. 	Plur. 
bce'vkin 'väldigt stor' 	bce'vki 	S. bce'vkiga 

E. Klockarnäs: bce'vke 	E. bce'vkigs 

Så böjas: 
alla adjektiv på -hn (-in) och -slin (,•••• -skkin),1  i stort sett svarande 

mot riksspråkets adjektiv på -hg (ex. lycklig) resp. -slig (ex. barns-
lig), ex. befe'lin 'beskedlig', cla‘ktn 'dålig', fiikkktn 'folklig', fuvo‘nlin 
'förvånansvärd', gdlin (jfr Ihre Gårlig god), mest i neutr.: 'gott, lätt, 
rådligt', ex. dce va-nt gdli 'det var inte, gott, lätt', dce-nt get% get ta't pa fo'n 
'det är inte rådligt att gå ut på sjön'; men i ett uttryck har ordet antagit 
rakt motsatt betydelse: han va-nt sa gilin 'han var inte så dålig som man 
kunde tro', där antagligen negationen kommit in genom felaktig association 
med adj. deikin; htanid rim 'som har gott humör', hy'skin 'hygglig', hce'vkin, 
'duglig', lidltn 'retsam', ly'kkin 'lycklig', cimolklin, övsi kin 'vårdslös', 
sdktmol dkin, 'saktmodig', skintkin 'skamsen', sito‘pktn, tnekin 'träaktig' 
m. fl. 
bdskkin 'barnslig', bri‘nsiin 'brännbar', go'skitin 'rar, söt', kke'nslin 'klen', 
trs‘tsltn 'något trött', ce‘tslin 'ätbar' m. fl. 

några få adjektiv på -in, motsvarande riksspråkets -ig. I allmänhet 
motsvaras riksspråkets -ig av S.-E.-målets -utg. De få som avvika därifrån 
äro antagligen riksspråkslån, som ombildats i analogi med målets adjektiv 
på -lin, motsvarande riksspråkets -lig. För riksspråkslån talar ytterligare, 
att de flesta av dessa adjektiv alternativt kunna uppträda med -ig i målet. 

Ex. duiktin, 	kirin 'morgontidig', riktat, viktin. 

2. M. F. 	N. 	 Plur. 
Pi 	S. y‘pna 

Klockarnäs: y‘pe 	 E. y'pna 

Så böjas alla adjektiv på -in, motsvarande riksspråkets -en, ex. beleitin, 
brd in 'mjuk (om smör o. d.)', 	'bäsk' , d t  vin 'fuktig', e‘nsal  min 

1  E. -len, -ken osv. A. R. 
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S. äldre e`sal m,tn 'ensam', fry` an E. fro'sin 'frusen', fce`pn 'glad', f8lce`gin, 
fmk? 	gearin, glria`mtn 'glupsk', hce`pin, hv'gkal msin 'minnesgod', p' stut, 
suelttn 'hungrig'. 

På samma sätt alla perf. part. av starka verb: buintn, ma`kin, vrt'in etc. 

böjningssättet: Adjektivet oböjligt. 
M. 	 F. 	 N. 	 Plur. 
bd rh tal  sda 	ba` 	sda 	ba` rhuc I  Eda 	ba` rhutsda 

Så böjas alla adjektiv på trycksvagt -a, ex. bkceski l  sa 'försedd med blank 
is', hvo`na 'förvånad', gra'n-, gro`vhal irma 'försedd med späd resp. grov 
halm', gra`nla,1  ga 'kinkig på mat', ho`rilla 'som hör illa', 1,`18mh8 Iga 'orolig', 
klra` fi l sra 'klåfingrig', sce`wirei  'sängfärdig' m. fl. 

På samma sätt alla perf. part. av I. svaga konjugationen: ma, skrcepa, 
tvce`ta 'målad' etc. 

böjningssättet: Olika former för respektive mask., fem. och neutr. sing. 
samt pluralis. 
M. 	F. 	N. 	Plur. 
litn„ 	 S. sma`a 

E. sma's 

B. Bestämd form 
a) Självständig ställning. 

I bestämd form självständig ställning kan adjektivet — liksom i 
rspr. — föregås av bestämda fristående artikeln: 

M. 	 F. 	 N. 	 Plur. 
dcen 	de 	 dce 	de 

sö. S. 	di 	 sö. S. di 

Men vanligare är att adjektivet i denna ställning föregås av demonstra-
tiva pronominet: 
M. 	 F. 	 N. 	 Plur. 
(d)cen-dce(r) 	(d)e-de(r) 	(d)ce-dce(r) 	(d)e-de(r) 

	

sö. S. 	di-dir 	,-,(d)e-de(r) 	di-dir 

Ex. ber hit dcen dcer 1a'Ea (scil. sto'n) a skaf h,ce`ka den hcer 

Adjektivets bestämda form, som — bortsett från den prepositiva 
artikeln — är lika för alla genera och numeri, bildas genom tillägg av än-
delsen -a till den obestämda grundformen, varvid samma förändringar 
inträda som i den till formen identiska obestämda pluralen i S.: Ex. dcen 

ga`mlfa, mo' gktuga etc. 
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Undantag: VI. böjningssättets adj. Wk heter i best. form den, 
vilken form ljudlagsenligt uppkommit på följande sätt: fsv. litla >litsla 
(Noreen Grunddragen av fsv. grammatiken § 65: 9) >lista (Noreen a. a. 
§ 67: 3). 

b) Förenad ställning. 

I bestämd form förenad ställning står adjektivet: 
a) före substantivets bestämda form utan att föregås av prepositiv 
artikel. Adjektivet är i denna ställning oböjt till genus och numerus /dvs. 
har uppkommit genom synkope av ändelsevokalen. Framgår i andra sock-
nar där vi har grav eller cirkumflex accent. Icke alltid inträder synkope. 
Det kan heta: he'lv dal  n E. ende Vro' mal Formen motsvarar i allmänhet den 
obestämda. Ex. dm skce ta ny' r8'/in 'du skall taga den nya rocken'. Dock 
märkas följande undantag: ga`mak heter ga`muk, 	 Ex. vi kek 
ga`mvk fce‘bovcei jin 'vi gick den gamla fäbodvägen'; ga`mvk visvn ge best tce 
fuisa 'de gamla visorna gå bäst att sjunga'; vi to'g Ws fce`pa 'vi tog den 
lilla skäppan'. Historiskt sett har adjektivet erhållit denna form genom 
synkope av den bestämda formens ursprungliga ändelse -e, -a, -o, ex. fsv. 
vi  gingom kengsta vwghin, S.-E. vi kek lce'gst vce'r,rt. Därvid inträder sva-
rabhaktivokalen 8 mellan konsonant och stavelseslutande k: gcimka> 
ga`mk>ga`msk. 
p) Adjektivet kan även i bestämd form förenad ställning föregås av 
samma demonstrativa pronomen, som föregår bestämd form självständig 
ställning. Ex. ha dm slarva-sta' e de ny y`ksa 'har du slarvat bort den nya 
yxan?', Leta vp cen dc e spruntn o'stn bar 'ät opp den spruckna osten, barn'. 

I båda fallen är adjektivet i denna ställning oböjt till genus och numerus. 
Anm. Måttsadjektiven he'l och ha'kv stå likaledes antingen ensamma före 

substantivet (enligt a) eller tillsammans med demonstrativa pron. den 
dce' r etc. (enligt p). I sistnämnda fall stå de alltid — i olikhet med övriga 
adjektiv — före demonstrativpronomina. Ex. han at-tu'r he'l e der pa`na; 
ko'a drak-vir ha'kv te de'r teman 'kon drack ur halva det där ämbaret'. 

Anm. rörande genus, numerus och kasus 
Genus: I allmänhet har maskulinum och femininum till formen samman-

fallit liksom i rspr. Endast adjektivet if tt bevarar sin särskilda feminin-
form lita <fsv. litin enligt nasaleringslagen. 

Numerus: I plur. obest. form har S. förallmänligat de gamla a-formerna 
från ack. mask. samt nom, och ack, fem., medan E. förallmänligat nom. 
mask. ändelse -e, varav ljudlagsenl. -s. 

Kasus: Liksom i riksspråket har i obestämd form nominativen segrat 
över paradigmets övriga former. Möjligen finnas spår kvar av den gamla 
ack. mask.: ex. riEariga mol r a leigleitan fa'r a tuiptugan dötvr (gåta) 
'ringa, ringa mor och lång far och blommig dotter' men troligare är att 
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dessa former med gåtan inlånats från grannsocknen Rättvik, där den gamla 
ack. mask.-formen generaliserats i adjektivparadigmet. 

I best. form har den i det fsv. adjektivparadigmet talrikaste formen på 
-a (fsv. mask. oblikva kasus, fem. nom, och neutrum sing.) utträngt övriga 
former i paradigmet. 

Komparation 

I. komparationssättet 
I allmänhet bildas komparativen på -ar eller -ars, superlativen på -est, 
vilka ändelser läggas till adjektivets grundform, som därvid förändras på 
samma sätt som vid bildandet av obestämd pluralis och bestämd själv-
ständig form i positiv. 

Ex. fe't 	 fe'tar fe'tars 	fe'tsst 
ta'psr 	 ta`prar(s) 	 ta'prsst 
ny 	 ny'ar(s) 	 ny'est 

gktug 	mo'gkutgar(s) 	mo'gkutgsst 
hce'vkin 	hce'vktgar(s) 	hee'vkigsst 
bela‘tin 	bela‘tnar(s) 	beldtnsst 
va‘kpin 'bra' 	va'kknar 	 vet'kknsst 

Första komparationssättet motsvarar fornsvenskans vanligaste kompa- 
rering: hwiter, hwitare, hwitaster, nysv. vit, vitare, vitast med iakttagande 
av, att komparativen vanligen förlorat den trycksvaga ultimavokalen fsv. 

3 2O 	3 2 
hViri‘tare > S.E. vi tar. Därjämte förekommer även formen vitars med bi- 
behållen ultimavokal. Den kortare formen användes i regel i förenad ställ-
ning. I självständig ställning användes dels den längre, dels den kortare, 
den senare om komparativen i satssammanhanget ej är så starkt betonad. 
Ex. se § 34, sid. 39 f. 

Superlativen S.E. vitust har uppkommit genom reduktion av penultima- 
3 0 1 

vokalen i bestämd form: fsv. pxn hwi'tasta (med akut accent på grund av 
upptakten pwn)>S.E. dcen n'tssta (med accentförändring genom påverkan 
från obestämda formen hwi`taster); härav även obest. formen vi‘test. Jfr 
samma företeelse redan i fsv. superlat. kxresta (Noreen Aschw. Gr. § 467 
Anm. 4; Kock Hist. bidrag till svensk formlära, Sv. Landsm. XV). 

//. komparationssättet 
En del adjektiv bilda komparativ på -sr (-rs), superlativ på -st, varvid 
vokalerna o, ut, a i-omljudas till a, y, te. Därvid märkes, att adjektiv på 
lång vokal förkorta denna i superlativ framför den konsonantgrupp, som 
bildas genom tillägg av ändelsen -st. Slutljudande tonande konsonant över-
går till tonlös framför superlativändelsens -s. 
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Samma stam i positiv, komparativ och superlativ: 

gro' v 	gro' mr 	gro' vst gro' Ist 
ht /g 	ho' gar 	ho' gst ,,ho'kst 
lft' g 	lcegur 
la'g 	lce'lar 	lce'gst 
tra' g 	trce'sar 	trcegst 
tta'N 	ty'rr 	ty'gst 
ids 	y'rir 	y'gst 

Alla dessa motsvara fsv. komparering medelst ändelserna -re, -st och 
omljud: langer, laengre, lxngster. S.-E.-målets komparativ med ändelsen -ur 
i stället för fsv. och nysv. riksspråks -re torde ha uppkommit genom bort- 

3 0 1 	3 
fall av obetonade slutvokalen, ex. fsv. han ier khngre aen pu, varefter 
svarabhaktivokalen 8 införts mellan konsonant och -r. (Jfr adjektivets 
bestämda form § 29 sid. 36.) I adjektiv med stamslutande r har naturligtvis 
någon svarabhaktivokal ej införts; därför kompareras sto'r, sta'ra, sts' 
sta' st med slutljudande -8 bevarat i komparativ, enär enstaviga komp. eljest 
äro främmande för språket. På samma sätt: va'ru (se 3 nedan). 

Till dessa redan i fsv. till denna grupp hörande har i S.-E.-målet dessutom 
följande adjektiv anslutit sig: 
/ml 	fy'lst (även efter I. komparationssättet; då alltid i bet. 'druc- 
ken'), 	p, ky'par, 	/st. 

Ett adjektiv, ske' kutg 'kort', förlorar vid komparationen positivens 
-ucg: 
stce`ktug, 	stce'kst. 

Jfr fsv. stakkotter, komp. stxklere. S.-E.-målets stce'kur, stce'kst utgår 
väl liksom av Noreen antagits beträffande fsv. steekkre från en positiv 
utan avledningsändelsen 	fsv. *stakker (Noreen: Altschw. Gr. § 468: 4). 

Positiven av annan rot än komparativ och superlativ: 

bra' 	bce'tar 	bce' st 
mikr 

 
vi' ist 

cla`hn 	8.52'mvr 	sce' mst (även efter I.) 
mil ner 	mil nst 

Komparativ på -r8 (jfr 1 åvan) har: 
sva'r, va' ra, va' st. 

Positiv saknas hos fre`mar, frce'mst, som härutinnan liknar adjektiven 
av III. komp. sättet. 

§ 33. ///. komparationssättet: Komparativ på -sr, superlativ på -rest (eller 
ibland -st). Positiv saknas hos alla hithörande ord. Men adverb finnas, 
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som svara mot den felande positiven. Hit höra en del adjektiv, som beteckna 
ordning, plats. 
Mot posit. svarande adverb: 	Komparativ: 

(t'?2_,) 
	 1,`nsr ,,,insr 

(9t§'r) 	 ne dur 
(öva) 	 y'vsr 
(ce'sr) 

Dessa motsvara fsv. III. komparationssättet, fsv. ytre, yterstQr. Rö-
rande skillnaden i komparativ jämför vad som sagts därom ovan sid. 38. 
Superlativformerna fsv. yverster =nysv. överst har ombildats till y'vrsst 
y'vrust (se nedan § 35) genom analogi med superlativerna av I. kompara-
tionssättet: ft‘itsst etc. De alternativa formerna //not etc. ha tillkommit i 
yngre språk genom riksspråkspåverkan. 

Till dessa har i S.-E.-målet slutit sig följande ej i fsv. belagda, men de 
flesta med motsvarigheter i rspr.: 

(ba' hm) 	ba'ksr ba' 	ba' kryst 	krsst 
(bo' 0 	bo' tsr 	 bo' irsst 
(14't) 	hitsr 	 hitrsst 
(hg'm) 	hems?' 	 he' mrsst 

ta'nsr 	 la'nrsst 
y‘tsr 	 y' trust 

(8'19) 	 s'prust 

§ 34. Komparativens användning 
Obestämd form: Komparativen av I. och II. komparationssättet före-

kommer såväl i självständig som förenad ställning. Ex. självst.: nu te deher 
ko'a mylsy le'tars; dehe'r ko'a te mylsy fe'tar ten dede'r 	fetars); dm ske 
fa en bce'tsr-en (scil. kniv). 
Förenad: vt skce ga' en kenar v' g; dm ske ta en sce' msr rs'k. 
III. komparationsklassen förekommer ej i obestämd form. 

Bestämd form: 
cc) Självständig ställning förekommer ej av adjektiv tillhörande I. kom-
parationssättet. Istället användes omskrivning medelst relativsats. Ad-
jektiv av III. och — ehuru mera sällan — II. komparationssättet bilda 
självständig form liksom av positiven medelst ändelsen -a.Ex. dm fa ta 
dcen, minra, dcen bo' tra etc. 
p) Bestämd form förenad ställning är oböjlig. Komparativer av III. klas-
sen, som mest förekomma i bestämd förenad ställning, ha i allmänhet i 
denna ställning grav accent. Ex. vt ro' d tce hemsr ut' cin,; dce pir i y`mir 
la' a. 

Superlativ: 

ilnnist tinstst 
—inrust 
ne'drsst 
y'vrsst 
ce'trsst 
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Anm. 1. Komp. användes ofta i superlativ betydelse, där riksspråket 
använder superlativ form. Så alltid vid jämförelse mellan två: et`kra ce y'sur 
ta e'r 'vilken är »yngst» av Er?'. Jämför att fsv. i regel använder komparativ 
vid jämförelse mellan två. S.-E.-målet utsträcker denna anv. av komp. 
även till jämförelser mellan flera, ex. ho va kilt se`nsr kvce'ln ho va he`ma 
(rspr. »sista kvällen» etc.), ho ce ncest dce mt`nra av ba'ra 'den näst minsta' 
obs! ordföljden! 

Anm. 2. På samma sätt som komparativer av III. klassen böjas adjek-
tiven Itelgur och vce'nstsr; således självst. ställning: dcen ho'gra, vcenstra; 
förenad ställning: hågs,- a'rmun, vce`nstsr be'ns. 

§ 35. Superlativens användning 
Superlativen är i obestämd form oböjlig. Bestämd form, såväl själv-

ständig som förenad ställning, bildas på samma sätt som av positiven. I 
förenad ställning förändra adjektiv av III. komparationssättet accenten 
från akut till grav, ex. dce lt'sor » ut‘nrsst Wa men självständigt: dce ser 
ta' nrsst ,-,  ntenrsst. 

Anm. Superlativändelsen lägges ibland till adjektiviskt brukade ord, 
som eljest ej kunna kompareras, för att beteckna humoristiskt överdriven 
förstärkning av ordets betydelse: va n diasts cla'r, hela rce`lcasts vintsn. 

Kap. III. Räkneord 

A. Grundtal 

§ 36. 
e'g, g', e't 
tv' eller tut' 
tre' 
S. fy`ra E. /Yrs 
fce'nn 
sce' ks 
fta' 
S. dta E. a`tsS.E. 
S. nt`k E. nit/ 
S. ta' E. ta's 
S. celva E. ce'lvs 
tu'kv 
trce`ka-,trce'ta 
hörta ,,,ho'rta 
fce`mta ,,,  fce'mta  

sce` 	ksta 
fo`t.ct ,,, fo'ga 
a' rta a' rta 
na`tct ,,,iii' ta 
fssaigut 

30. trcett 
40. WO, 
50. fce`niti 
60. sceksti 
70. fttity, 
80. et`ta 
90. nita 

100. hut`nra 
1 000. tut'szt 

Talen 21, 31, 41 osv. böjas efter genus med efterföljande substantiv i 
singularis: ex. jougute'n, ps'kk, ~ute' kanta, jougute't ba'r eller ock ha de 
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den neutrala formen: f§tugiue't osv, med efterföljande substantiv i pluralis, 
ex. jpagitte't 238`kkar. Talen 22-29, 32-39 osv, bildas liksom i rspr. genom 
sammansättning: frutguttvet' osv. 

Formen tut' av räkneordet 2 förekommer endast i stående uttryck, ex. 
klrdlea ce tut' samt i tidsbestämningar, ex. dee va tut' a'r sen. 

Tusen tid sn böjes som ett neutralt subst. av IX. dekl.: best. sing. 
Mints eller tut'sin8, plur. best. form tuisna —tut' sina, ex. ya ha da takt a' v 
pet andur tut' sintt 'jag har då lagt av på andra tusendet'; d8m ha fslo` ra fke'r 
tia' sina 'de ha förlorat flere tusen' (jfr rörande best. form efter fl-er § 68: 1). 

§ 37. Anm. rörande de särskilda formernas ursprung 
tva' <fsv. ack. sedermera nom. mask. twä, tut' <fsv. nom. och ack. 

neutr. tri. Som prefix har två formen tvi'-, ex. tva‘belt, motsvarande isl. tvi-. 
S. fyra <fsv. ack. mask. fyra, E. fy`r8<fsv. nom, mask. fyre, fyrir. 
S. dta <fsv. åtta. Då det står tillsammans med efterföljande subst. 

har det vanligen den genom synkope av obetonad ultimavokal uppkomna 
formen a't, ex. ka ha vet‘ri han i a't da'r. E. a`ts har antagligen uppkommit 
genom analogisk ombildning efter de ljudlagsenligt utvecklade fy`rs, ni`8, 
titt, ce'lvs (se nedan). Jfr att dylik analogisk ombildning föreligger redan i 
fsv. otto (Noreen Altschw. Gr. § 484: 8). 

E. mik', titt är målets ljudlagsenliga motsvarigheter till riksspråkets 
ti,` a <nio, tio med ultimavokalen reducerad i trycksvag ställning. Men 

hur förklara S. nfi, tf i? Kanske de bero på en vokalharmonisk övergång 
av den reducerade ultimavokalen till å genom påverkan från föregående 
tryckstarka i? 

S. celva <fsv. wllofwa, medan E. celvs går tillbaka på fsv. xllefwe, 
uppkommet genom reduktion av den trycksvaga ultimavokalen i den van-
ligaste fsv. formen telliwo, xlliwu. 

trce`ta, fkörta etc. <fsv. prwttån etc. 

§ 38. Till räkneorden kan även räknas 'båda': självständigt bet`et eller 
beetvet' , förenat bet', ex. vi  tog de a'r bet‘a fee'lrv8 'vi tog de andra båda själva'; 
ta' beitvet' (så hellre än bet`a). Förenat: d8m va bra' ba' delan. Om adj. 
se  § 29 anm. 

B. Ordningstal 

§ 39. a) Självständig ställning: 
dont fs'ea, sö. S. trista 
» S. a`ndra, E. dra 
» trea 
» fio:ka, y. fife`cla 
» fternta 
» fee‘ka, E. (Tänger): sceka (jfr fsv. sjätte'..' såtte, Noreen Aschw. Gr. 

§ 78: 3) 
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» fuina 
» eitna 
» S. nina, E. nina 
» S. tina, E. tina 
» w‘ltet 
» UNE:i 
» trcePut 
» fp' Ina, E. ho'rtna, sö. S. ho'gna 
» fce‘ mina 
» sce`kstna 
» fo`tna 
» a‘tna, sö. S. citna 
» nitna 
» isw`gna 
» Asutfs‘,sta 
» Asutcindra etc. 

30. » trcetina 
40. » fyrtina eller fy`rtna 
50. » fiemtina 
60. » scekstina 
70. » ftatina 
80. » atina 
90. » nitina 

Ordningstalen »den hundrade, den tusende» användas ej, utan uttryckas 
genom omskrivning. 
b) Förenad ställning: 

I förenad ställning bortfaller ultimavokalen -a: fr cst, S. cOndsr, E. dr, 
tre', hce'lr etc. 

Vid angivande av persons ålder användes alltid uttrycket han ce pa ts't 
eirs 'han är på tolvte året' ej som riksspråket: 'han är 11 år'. 

Anm. S.-E.-målet har således för ordningstalen — liksom för adjektiven 
— förallmänligat den maskulina oblikformen, ex. fsv. fira, ej som rspr. 
den maskulina nominativen. 

Ordningstalet: dcen cindra överensstämmer till form och böjning med 
obestämda pronominet en dn i bestämd form, varom se § 69 sid. 53 f. 

Kap. IV. Pronomina 

I. Personliga pronomina 

§ 40. Första person: 
Sing. 	Betonat 	 Obetonat 
Nom. 
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Obj. 	mee' g 	 VU:78 

Plur. 
Nom. 	vt' 	 Vt 

Obj. 	8'8 	 88 

§41. Andra person: 
Sing. 
Nom. 	dta' 	 dut 
Obj. 	de' g 	 de 
Plur. 
Nom. 	 ni 
Obj. 	e' r 	 er 

Tredje person: 
Maskulinum: Betonat 	 Obetonat 

Proklis 	Enklis 
Nom. 	ha'n 	 han,,,  an 	-8n, -zt, -12 

Gen. 	ha'ns —httinsas 
Obj. 	ha' ii 	 se nom. 

Femininum: 
Nom. 	ho' 	 ho o 	-o 
Gen. 	hce' nus 	hcencts 

—hcenas8s ho' sus 
Obj. 	S. hce'nct, E. kens 	 S. 	-an, 

E-En. S. -nc -a 
.Neutrum: 
Nom. 	dce' 	S. hce' 	cice ,,ce 
Obj. 	dce' 	S. hce' 	 -8 

Pluralis: 
Nom. 	dum 
Gen. 	cl8'ms ,,,clzints8s 
Obj. 	lik nom. 

Anmärkningar rörande särskilda former: 
1. och 2. person nom. sing. och plur. motsvara fullständigt riksspråkets 

former. 
Objektiv sing. mg, dceg motsvarar fsv. mk  etc, med ee sannolikt från 

dat. sing. mr  (Noreen Aschw. Gr. § 501 Anm. 4). 
3. person genitiv mask. sing. ha'nsss — som uppvisar dubbelt genitiv-

märke — har väl uppkommit genom att till gen. ha' ns lagts nytt genitiv-
märke -88 i analogi med fem. gen. hoe'n8s. 
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Gen. fem. &enas (Svärdsjö) kan antingen motsvara fsv. hennar >msv. 
hennas eller vara i yngre tid uppkommen genom att genitivmärket -s lagts 
till objektivformen S. hcenct (varom se nedan under 3). Till denna genitiv 
hcenas kan undantagsvis läggas nytt genitivmärke, varigenom formen 
hcenasus uppkommer (belagd i Grännal). Formen ho'sus är en yngre i barn-
språket gjord nybildning i närmare anslutning till nom. ho'. 

I objektiv mask, har den fsv. ack, han trängt undan dativformen, som 
segrat i rspr. I objektiv fem. har Svärdsjö hcenct genomfört den fsv. ack. 
formen hana med x från dativ henne (jfr msv. henna); Enviken hcens 
den fsv. dativen. 

Nominativ och objektiv neutr. dce är den ljudlagsenliga utvecklingen av 
fsv. paat, södra Svärdsjö (Gränna, Boda-Bengtsheden) h,ce motsv. fsv. *het, 
neutr. av hen, en biform till demonstrativ pron. hin, hit med ä-vokalen 
möjligen genom inflytande från pxn, laxt (Noreen Altschw. Gr. § 510).2  

3. person nominativ mask., fem, och neutr. kan i proklis förlora den 
uddljudande konsonanten på grund av trycksvag ställning. Ex. anlek-s'm 
hcen ika's 'han gick förbi här ijåns', o-e-sa-ga‘ln, Jun 'hon är så rysligt sjuk', 
ce-kek-uinct 'det gick undan'. Om dce eller he kommer att stå i proklitisk 
ställning framför verbet cer, sammanfalla de båda ce-vokalerna. 'Det är' 
heter sålunda d-ce eller h-e eller e, ex. ce lel tnt ss vinit vm an vol fut'k 'det 
är väl inte så underligt, om han bleve sjuk'. 

I enklitisk anslutning till föregående ord är formen beroende på före-
gående ords slut enligt följande regler: 

Mask. nom. och obj.: 
Efter konsonant i allmänhet -sn, uppkommet genom reduktion av han> 

an> 892 i obet. ställning, motsvarande msv. -en, ex. frånen 'från honom' 
(Noreen Aschw. Gr. § 504). Ex. ka-tog-fra'n-sv, piska 'jag tog från honom 
piskan'. 

På grund av inverkan från föregående konsonant kan detta -im ytter-
ligare reduceras: 

Efter d, s, t: -n, ex. ',a ha j§o'ft-tt 'jag har köpt honom', nce'ns-j,-int ta' de 
dce'r 'näns han inte ta det där?' 

Efter r: -n, ex. nut fa'r-n 'nu far han'. 
Efter såväl tryckstark som trycksvag vokal: -n, ex. dut fa ls'v tce klry'va-n 

'du måste klyva den (stocken)'. Märk särskilt efter presens av verben, som 
framför personligt pronomen alltid är utan ändelsen -r: va kt/-n dce'ns 'vad 
gör han där?', nut ta' -n tce a kutn ga' 'nu börjar han kunna gå'. 

Femininum obj.: 
Efter vokal -no, motsv. fsv. -na, ex. hafdhona (Noreen Aschw. Gr. § 504), 

efter kons. s. S. -an, n. S. och E. -a, samtliga former uppkomna ur ack. 
fem. hana. 

1 Se ovan s. 29 not 1. 
' Se numera V. Reinhammar, Pronomenstudier (1975), s. 178 ff. 
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Ex. ga' v-dut-na builan 'gav du henne bullen?', ka sag-an -a iga'r 'jag 
såg henne igår'. 

Neutrum nom. och obj.: v genom bortfall av såväl udd- som slutljudande 
konsonant och övergång c>v i obetonad ställning: he'n ce'r-8 'här är det'. 

Förekommer såväl dativ- som ackusativobjekt, går dativobjektet före, 
ex. ka jpo'ft--8 i sta'n 'jag köpte det åt honom i staden', g/ ga'-na-8n, iga'r 
'jag gav den åt henne igår'. 

Tilltalsord 
De allmännaste tilltalsorden äro dta' och ni, n9,' användes av barn till 
föräldrar samt i allmänhet till äldre, särskilt gift person. Dock tilltalas 
föräldrarna även med fa'r och mo'r, ibland användas både pronom. och 
subst., ex. ho' -ni fa'r 'hör Ni far'. Först på sista tiden ha pcipa och rna' rna, 
särskilt det sistnämnda, börjat användas. 

Äldre personer kunna också tilltalas med vederbörandes namn, som nu-
mera även brukas såsom »finare» tilltalsord till mindre bekanta men till 
namnet kända män istället för det förr allmänt brukliga duk, ex. sutl 
fa'r vii kam he'm akce‘kp-ns 'skulle Hanslars far vilja komma hem och hjälpa 
oss?', vat ske e‘nvall resa nut da? 

Mindre bekanta personer — särskilt sådana vars namn man ej känner — 
tilltalas även med httn resp. ho, ex. va  ce ho' Jfr« da 'varifrån är ni då?'. 

Några andra titlar användas ej än jpirkohel  dn, kaminil stnri, cle`kton, 
ke'nsman och f8vcatan, vilka ersättas med ha', ex. ka sud frceg jp'rkohelcin, 
vm-an-vila kesna pn'ktpini- 'jag skulle fråga kyrkoherden om han ville döpa 
pojken'. 

Reflexiva pronomina 
Refl. pron. för 1. och 2. person är identiskt med objektiv av 1. och 2. per-
sonens personliga pronomina. 3. pers. sing. och plur. heter sce' g, obet. se. 

Reciprokt pronomen 
Nom. S. varcindra 	E. vara` ra 
Gen. S. varcindras 	E. val  sa' nas va ,s neks 
Ex. d8m sett i va,stinas be'sk eller bcentsar. 

II. Possessiva pronomina 
De singulara personliga pronomina motsvaras av följande possessiva 

pronomina: 

1. person: 	M. 	F. 	N. 	Plur. 
S. 	min 	 mik 	mina 
E. 	min 	me' 	me't 	minn 

Språkprovet knappast riktigt, man väntar sig antingen ... SM an vila ke` sy, 
pn'kj,sin eller ... SM an ha vila kesntz pn'ttpin. A. R. 
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person: 
S. dt' n dt' dit dina 
E. din de' de't dins 

person (reflexiv* 
S. sin st' sik sina 
E. st' n se' se't sins 

§ 48. De plurala personliga pronomina motsvaras av följande possessiva 
pronomina. 

person: 	M. 	 F. 	N. 	Plur. 
vs'n,,,,  y. veiran 	mit" 	vet' 1,,, 	S. veira 

y. veirat 	E. vec'rs 
person: 	M. 	 F. 	N. 	Plur. 

e‘ran 	 ersm 	e`rat 	S. era 
E. e`rs 

person (reflexivt): =3. person sing. 

§ 49. Anmärkningar angående särskilda former 
1. Till § 47. 

1., 2. och 3. person sing. maskulinum motsvarar riksspråkets former. 
Femininformerna ha uppkommit genom bortfall av slutljudande 

enkelt -n, varvid i Enviken 
Neutrumformerna E. me't, de't, se't motsvarar msv. met etc., som väl 

uppkommit genom övergång 'i> e i på grund av trycksvag ställning för-
kortad rotstavelse. 

I plur. har E. liksom ifråga om adjektiven förallmänligat den fsv. nom. 
plur. m-inir >mine >mins, medan S. förallmänligat de gamla a-formerna: 
ack. mask, samt nom, ack. fem. 
2. Till § 48. 

1. person mask. min är den fsv. ack, vän, som blivit van, med vokal-
förkortning i trycksvag ställning och övergång av kort å-ljud i trycksvag 
ställning till s: vs'n. Den yngre sidoformen veiran motsvarar msv. ack. 
väran, en sen nybildning i analogi med adjektivets ackusativ mask. 

2. person mask. e‘ran är — liksom veiran — en yngre nybildad ack. 
mask. till nom. er  <msv. edher, fsv, ipar. 

1. och 2. person fem. sing. vet‘rsm, ersm är väl den gamla dativ sing. 
maskulinum värom, iprom, som förallmänligats som fem. possessiv.' 

1. person sing. neutr. va' t motsvarar fsv. värt, rspr. vårt med vokal- 

1  Om detta se numera S. Fries i SyLm 1958, s. 149 ff., där femininformerna på -vm 
förklaras som resultatet av ett utbyte av -n mot -m i pronomenändelser, som är väl 
styrkt från mitten och förra hälften av 1300-talet i handskrifter av Dalalagen resp. 
Västmannalagen. 
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förkortning i trycksvag ställning. Den yngre formen är liksom 2. person 
sing. neutr. era en neutral nybildning till mask. va‘ran resp. eran. 

Possessivpronominas användning 
Ovanstående former av poss. pron. förekomma såväl i förenad som själv-
ständig ställning. I förenad ställning står poss. pron. vanligen efter substan-
tivet, som därvid har best. form. Endast om pronom. skall särskilt betonas, 
står det — liksom i rspr. — före subst. och detta i obest. form. Ex. ha dia 

ga‘mkest bro'r-min? ko'a-val rem ha kuti ta-sta' -sce 'vår ko har sprungit 
bort' men: ce dce hce'r eran ga'lr? 

På samma sätt står genitiv av 3. persons personliga pronom. efter sitt 
huvudord: ma' ra dems ha fena. 

Genitiv av possessivpronomina 
När poss. pron. står efter ett subst., som betecknar ägaren, står substan-
tivet i grundform men poss. pron. i genitiv: de de my'sa ce guima mi's 'den 
där mössan är min hustrus'. 

Substantivering 
Pluralformerna av poss. pron. kunna användas substantiviskt utan före-
gående artikel i bet. mitt, ditt etc. husfolk, ex. dem kan vd ha na va're d 
'de kunna vilja ha något, de våra också'. 

III. Demonstrativa pronomina 

Den där, den här. 

Mask. 	Fem. 	Neutr. 	Plur. 
Nom. 	(d)cendce'r 	(d)eclf' r 	(d)cedce' r 	(d)eck'r.,,  

S. &dir 	 s. S. &dir 
Gen. 	(d)cencled,ses 	(d)eclf: 	(d)cedve_',ses 	(d)ed§',ses 

På alldeles samma sätt böjes (d)cenhce'r, (d)ehe'r etc. I trycksvag ställning 
förlorar första sammansättningsleden dcen i allmänhet uddljudande d-. 

Både (d)cencice'r och (d)cenhce'r kunna förekomma såväl självständigt 
som förenat. I självständig ställning kan cicendce'r förstärkas genom till-
fogande av pleonastiskt -dens 'där': (d)cenc/ce'rdcel n8 som dock endast före-
kommer i nom. 

Anmärkningar angående de särskilda formerna 
1. Nom. mask. och neutr. motsvarar fullkomligt riksspråkets den, det 
där, här. Fem. nom, och plur. nom. de kommer av fsv. fem. sg. nom, och 
mask. fem. plur. 1A. Den i s. S. (Boda) förekommande formen dt är väl 
ljudlagsenligt uppkommen i trycksvag ställning (Noreen Aschw. Gr. 
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§ 146: 1). Egendomlig är vokalväxlingen i senare sammansättningsleden 
doe'r, hce'r: de'r, 	Mir. Möjligen är den beroende på ett slags 
*tilljämning» till likhet med föregående de, dt, eftersom vokalerna alltid 
överensstämma. 
2. Genitiv mask., fem., neutr. sing. och plur. är bildad medelst dubbelt 
genitivmärke, jfr gen. av pers. pron. hatt : ha'nsss (§ 43: 2). 

§ 55. Riksspråkets neutrala det motsvaras av S.-E. de', s. S. he' (varom 
närmare § 43: 4). Ex. nog fa dta dce' resp. hce'. 

§ 56. 'Sådan' heter teelcsn, eller a`ksn. 

M. 	F. 	N. 	Plur. 
teeksn 	tet'ka 	tet`los 	S. teelca ,,,teekna 

E. tet'ks ,,,ta'kns 

Pron. ta`lcsn förekommer såväl förenat som självständigt, i senare fallet 
— liksom adjektiven — förenat med postpositiva artikeln. 

Ex. se dm scek-pet' -de en tet‘lcun rsk, e tet`lca tro‘gt; fa ka' en tet`lcsn-en 
'får jag en sådan också'. 

Alla formerna av kik» motsvara ljudlagsenligt msv. tholkin, thokkin 
med övergång i> s i trycksvag ställning och -in i fem. sg. >a. 

I utrop samt som korrelat till relativbisats med utelämnat relativ-
pronomen heter 'sådan' &hen jämte tet'lcsn„ det senare blott i s. Svärdsjö. 
et̀ ksn böjes lika som ta'ksn. 

Ex. a) i utrop: al ksn-ka'r resp. al ka-kcenta te va to‘kiag 'en sådanIkarl 
resp. en sådan jänta att vara tokig, al les-ba'r te grce‘vm 'sådana barn att 
tjuta'. 

b) som korrelat: ha dia slit 	ma'r gt ha f sso'ft. 

§ 57. Sammansatt med ten» är pronom. it i kta‘kun eller accentuerat: 
bikten» 'likadan'. Det är oböjligt i mask. och fem. sing. samt plur. Neutr. 
sing. heter lt I kta`lcs. Det användes endast självständigt, ex. cer-o lt I ktet'ken 
cen 'är hon likadan än?'. 

§ 58. Till demonstrativa pronomina kan också räknas felry 'själv', som 
böjes som ett adjektiv: 
Självständigt: fce'lrv, fce't, S. fe'lrva 

E. fce‘kv8. 
Förenat: fe'lrvs. 

Ex. vt ko'r-s fsl fce`kvs da 'vi gör det väl själva då', la fek 	pa fe'lrvs 
kut' vyn 'jag fick hälsa på själva kungen'. 
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§ 59. Som determinativa pronomina användes dels dcencice'r, dcenlice'r (§ 53), 
ex. ma de oer dcendce',s8s ss' n, sam ce me i sko'ksafce'ii, dels dcen och dcensce ma, 
som eljest ej förekomma som demonstrativa pronom. De böjas: 

Mask. 	Fem. 	 Neutr. 	Plur. 
dce' n 	 de' 	 ds' m 
dce' nsama 	de' nsama 	de' sama 	S. de'sama 

de' sama 	 E. de' sams 

Ex. duc fa frcest ter trcef de'nsama sam fial  sur po' stp, 'du får försöka att 
träffa den som skjutsar posten', nog kiun-s va' de' sams sam int ko'cl-not 
'nog kunde det vara de, som inte gjorde något'.1  

§ 60. Demonstrativa adverb äro: 
de' n",  dce'n8 'där', dil - 	tan 'dit', hify",  tan 'hit', cle` 2a 'därifrån', 
kw' ia 'härifrån', lie' n hce' ns hce' min 'här', ha'rtcels 'hittills'. 

IV. Relativa pronomina 

§ 61. 1. Målets vanligaste relativpronomen är 88'm-,  sa'm, det senare för-
modligen en yngre riksspråkspåverkad form. 

Dessutom kan man ibland få höra de 'det' användas som relativprono-
men, motsvarande fsv. pwt i relativ funktion (jfr Noreen Aschw. Gr. § 516), 
ex. de ka'sfe int e' na 'nu en lce`rskol r de &im vi,1 ha' det kanske inte är 
något annat än läderskor (i motsats till svenskor2), som de vilja ha' (En-
viken). 

Relativpronom. utelämnas ofta, ex. ske dia 	pa fan v fek get' r 
'skall du se på fålen, som vi fingo igår?' 

V. Interrogativa pronomina 

§ 62. 1. Det allmänt frågande 'vem' heter dl" mask. och fem. sing., neutr. 
&k8, plur. S. diat E. dies, gen. sing. (sällsynt) dk8ns. Det brukas endast 
självständigt (men som demonstrativpronom. kan a`losn även stå förenat, 
§ 56), ex. ak8n va cledce'r 'vilken var det där?', d/08ns er dehe'r kol na 'vilkens 
är de här korna?', /Vi. ockult ra am de he kona'. 
2. a`kun användes även i bet. 'hurudan' och är även i denna betydelse 
endast självständigt. Mask. o. fem. sg. samt plur. &bin, neutr. ens, ex. 
a`lcsn, g-o-uc't 'hurudan såg hon ut?', en» a e'rks,s ro`viar 'hurudana 
voro Erkers rovor?', 	 j,sce'ns-8 'hur känns det?'. 

1  Envall har i sitt manuskript den ovanstående växlande accentueringen av ordet 
densamme. 

a Dvs. svenskskor, gängse benämning på skor med näver i bottnarna (se numera 
Levander, Övre Dalarnas bondekultur, 2, s. 261 tf.). 
4 — 792513 Sv. Landsmål 1980 
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Det neutrala 'vad' heter va', ex. val  -sce-la-to‘ra 'vad skall jag göra?'. 
Både självständigt och förenat förekommer vafure'n 'vad för en', som 

böjes: 

Självständigt: M. 	F. 	N. 	Plur. 
vafure'n 	vafure' 	valure't 	S. vafure‘na 

E. vafure'nu 

Förenat lika som självständigt eller blott vafu'r. 
va kan skiljas från fure'n resp. fur genom subjekt och predikat, ex. va  va' 

dcedce' r furen,? 
'Vilkendera av två eller flera' heter dkra, som är oböjt och förekommer 

såväl självständigt som förenat, i senare fallet alltid tillsammans med subst. 
i pluralis, ex. dkra skce ka taav deher my'son 'vilken skall jag ta av de här 
mössorna?', dta, lce ko'r dkra dm vill 'du lär göra hur du vill', ka sta`na 
lea`ndra dkra-vce‘gan a sku4 ta"jag stannade och funderade vilken väg 
jag skulle ta'. 

Interrogativa adverb äro: 
ha' i sammanhängande fras, he ensamstående =hur. 
na'r 'när' motsv. fsv. när. 
va'r 'var', va't 'vart'. 

VI. Indefinita pronomina 

Riksspråkets obest. 'man' heter dn, som väl är identiskt med 3. 
persons personliga pronomen a' n 'han' och förändras i enklitisk ställning i 
likhet med detta (§ 43: 6); jfr att även fsv. använder han i bet. 'man' 
(Söderwall Ordbok). 

Ex. an ve't va^n ha'r mcen int vcen, !dr 'man vet vad man har men inte 
vad man får', furuit kian-un fa' a al sla'ga 'förut kunde man få av alla slag', 
ha`cl-r„ en he'st 	bra' hade man en häst, ginge det väl bra'. 

Pronomina med betydelsen 'någon' 
1. nu'n 'någon'. 

Självständig ställning: 

Mask. 	Fem. 	 Neutr. 	Plur. 
n,d'n 	 S. nd ra 	net' nui ntil 	S. ndra 

E. nd ra 	 E. ndru 

1 förenad ställning böjes n,s'n antingen lika som i självständig ställning 
eller ock antar det i femininum och pluralis den förkortade formen na 
samt i neutrum nu såsom första sammansättningsled i fasta adjektiv-
förbindelser, ex. nu'lit 'något litet', nu‘kkin 'dålig'. 
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Ex. Mask. förenat: ha dut nun kniv? Självst.: ha dit' ns'n? 
Fem, ha dm net kkeika pa dce? — ha ditt' nai ra? 
Neutr. ha dm net vik? — ha ditt hot na eller nunty fran bro'r-din? 
Plur. int kian ho plrak 71a be'r 'inte kunde hon plocka några bär'. 
Anm. S.-E.-målets former av pronom. någon ha ljudlagsenligt utvecklats 

i trycksvag ställning från följande fsv. former: 
mask. ns'n <fsv. nom. (urspr. ack.) mask. noghon 
fem. net̀ ra <fsv. ack, fem. näkra 
neutr. nei <fsv. nom. ack. neutr. nokot, 
plur. S. neera <fsv. ack. mask. samt nom. och ack. fem. näkra, E. nein < 

fsv. nom, mask. nåkre. 

'Någondera av två eller flera' heter ntindra mask. och fem., såväl själv-
ständigt som förenat, i senare fallet liksom dkra (§ 62: 5) åtföljt av subst. 
i plur. Ex. ka vii int ha flundra my' son 'jag vill inte ha någon av mössorna'. 

'Somt, somliga' heter: neutr. ss'mt, pl. .38'mki, det förra endast själv-
ständigt, pluralen skimb, såväl självständigt som förenat, i senare fallet 
åtföljt av bestämd form av substantivet. 

Ex. de va ga`lri mylsy sbcer pet su`miri tut` van 'det var oerhört mycket 
lingon på somliga tuvor'. Självst.: de baru et a' I i su`mkt (scil. ska`kmun) 'det 
är bara en ärta i somliga (ärtskidor)'. 

§ 66. Pronomina med betydelsen 'ingen': 
'Ingen': i'vyn böjes på följande sätt: 

Mask. 	Fem. 	Neutr. 	Plur. 
iy9an 	S. i'vya 	 S. t'vya 
E. y. t'mn 	E. ä. i'99ct 	&sint 	E. ä. i'vy 

y. ila 	y. i'nhuz 	y. t`88 ,-iyu 

Alla dessa former förekomma såväl självständigt som förenat. Endast 
i självständig ställning heter neutr. även ivynti 8. 

Ex. Neutr. sint fe'k-dut 'du fick ingenting', &sint fe'l var-v pa 
'inget fel var det på milan'. Plur. E.: dum mat int fa' imå clu'm 'de måtte 
inte få några, de (scil. bär)'. Observera den dubbla negationen i sista 
exemplet! 

Anm. S.-E.-målets former av i'vyån äro i mask, och fem. sing. samt plur. 
ljudlagsenligt utvecklade ur fsv. ingin, plur. inge resp. inga. Neutr. typ — 
riksspråkets inget är nybildat i analogi med adjektiv på -in, neutr. -i. 
Neutr. a'sint är utvecklat ur fsv. neutr. alzinthe. 

Såväl självständigt som förenat förekommer imidel  ra, y. E. iledera 
'ingendera av två eller flera'. 
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§ 67. Pronomina med betydelsen 'varje, all': 
'Varje' kan heta: m. och f. va'r, neutr. va't. 

Ex. han kam hit fu va'r cla'g (men obs. substantivet va'ndag 'vardag' < 
fsv. hvardagher med -n antagligen genom analogi med se'ndag).1  Men van-
ligtvis användes den självständiga formen (se nedan) även i förenad ställ-
ning. 

Självständigt: mindra, förenat va'ndur 'var och en (av två eller flera)', 
mask., fem. och neutr., i förenad ställning alltid åtföljt av subst. i best. 
form. Jfr att fsv. subst. ofta står i bestämd form efter pronom. hvar. Söder-
wall Ordbok, spalt 531. 

Ex. Självständigt: ni sce ful ha htu va'ndra 'ni ska väl ha lite var och en'. 
Förenat: dum ha da e' ko i va'nclur gerin t byn 'de ha då en ko i varje gård i 
byn', vi to'g lit& va'ndur fce`pa; vt ha tce'y net va'nclur gu'vyn 'vi ha tagit 
något för varje gång'. 

Anm. Pronominet är väl uppkommet ur fsv. ack, mask, sing. hwan + 
gen. plur. dera,2  i vilken sammansättning penultimavokalen synkoperats i 
självständig ställning, ultimavokalen i förenad. 

Det indefinitpossessiva pronominet 'varsin' heter: va'stn, i sing. i allmän-
het föregånget av obest. art. 
M. en va'stn 	F. e va`se 	N. e va'sit 	Plur. S. vasina 

E. vasinu 
Ex. ro mce e vdse eir 'ro med en åra var', vt had va' sin kniv a va'se fe' 

'vi hade varsin kniv och varsin sked'. 

'All': a'l böjes som ett adjektiv. 
Mask. och fem. a'l förekommer endast förenat. 
Neutr.: a'lt såväl förenat som självständigt. 
Plur.: obest. form 	best. form 

S. dia 	al 
E. a`lu 

Ex. Mask.: vi sce m8ile-hce`2a al dcen hcer cliu,'Ean 'vi ska skotta bort all den 
här lagårdsgödseln'. 

Neutr.: förenat: alt dce hcer helu ce ruitt; självst.: dce hce'r ce a'lt 
Plur. obest. form: db skökar i so'kna ce bra"alla skolorna i socknen äro 

bra'. 
Best. form: vm ka titt ha hce'vt de he al besty'ra 'om jag inte hade haft alla 

de här ärendena', han fek ma't pa al stce'la 'han fick mat på alla ställen'. 

1  Förleden är ack. sg. hvern (hvarn) enligt Torp, Nyn. et. ordb. (under kvar, pron.) 
och Hellqvist, Sv. et. ordb. (under 1. var, pron.). 

2  Bör vara hvarn + para. 
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§ 68. 'Flera', 'många' 
'Flera' ike'r förekommer såväl självständigt som förenat, i senare fallet 

alltid med subst. i best. form. Ex. Självst.: nog ske dta ta flre'r. Förenat: 
dsm ban va fker delcegsran 'de kunde vara flera delägare'. 

'Många': S. met‘p, E. Indy8 såväl självständigt som förenat, i senare 
fallet får det den förkortade formen met'E, såvida det ej står särskilt betonat. 
Ex. ka ha vdrt dcen mag ga`gsr 'jag har varit där många gånger'. 

§ 69. Obest. pronom. 'en annan' har — liksom adjektiven — olika former 
för best. och obest. form förenad och självständig ställning: 

Obestämd form: Självständig och förenad ställning: 

Mask. 	 Fem. 	 Neutr. 	Plur. 
S. en a'n 	 e dndrsm, 	 a'nt 	dndra 
E. en dn 	 e &rym 	 ana 	 drs 

I självständig form är pronominet liksom adj. vanligen försett med 
obestämda suffigerade artikeln: en a'n-en, e cendrsm-e etc. 

Bestämd form: 
Självständig ställning: 

S.: Mask., fem., neutr. och plur. dcen, de, dce, de cindra 
E.: Mask., fem. och neutr. den, de, de dra, pl. de dm 

Förenad ställning: 
Sing. och plur. S. dndsr E. a'r, åtföljda av substantiv i best. form. I plur. 
oftast föregånget av bestämda fristående artikeln men ej i singularis. 

Ex. S. pa ditdsr sia E. pa a'r st`a 'på andra sidan', la set-pa' -mce de a'r 
kIrcea 'jag satte på mig de andra kläderna'. 

I tidsuttryck användes 'andra' i bet. 'följande', ex. de-nt va' ldta kams-hil t 
ms`ro mcen dr-da'n 'det är inte värt att du kommer hit i morgon men i 

övermorgon'. 
'Den ena — den andra' heter: självständigt dcen ena — dcen dndra resp. 

E. dra; förenat: dcen e'n (kg') — dcen dndra resp. dra. 
Anm. S.-E.-målets former av 'annan' gå tillbaka på följande fornsvenska 

former: Mask. en dn resp. fin <fsv. mask, sing. ack. och nom, annan med 
bortfall av trycksvag ultimavokal i förenad ställning. Fem. a`ndrum resp. 
dn« <fsv. mask. sing. dativ androm resp. aprom med ljudlagsenligt p-
bortfall i Enviken (Noreen Grunddragen § 72). Jfr att mask. dativform 
blivit feminin grundform även av possessivpronomina: min«, ersm 
(§ 49).1  

1  Se ovan s. 46 not. 
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Neutr. dna resp. tina <fsv. neutr. sing. nom, och ack. annat med bort-
fall av slut-t (Noreen Grunddragen § 75: 4 och § 72). Neutrumformen a'nt 
är väl en senare nybildning genom tillägg av neutr.-ändelsen -t till mask. 
a'n. 

Plur. cendra <fsv. mask. ack. andra. Enviken års <fsv. mask. plur. nom. 
apre. Bestämda förenade formerna: S. dndsr <fsv. andra med bortfall av 
trycksvag ultimavokal och inskott av svarabhaktivokalen i mellan d och r. 
E. a'r <fsv. ara med motsvarande vokalbortfall och bortfall av efter 
vokal. 

§ 70. Indefinita adverb: 
nsnsta's eller w,s'itstal s 'någonstädes', 
nu'nsti'n 'någonsin', 
ndne'r 'någotsånär', ex. de lek pa tzeince'r, 
i'månstal  8, y. t'Ettistal s 'ingenstädes', 
dista's 'överallt', 
al 'allra', ex. de a'l se‘msta, 
dlt 'alldeles', ex. ka val alt va't 'jag blev alldeles våt', 
dltvesel  g 'helt och hållet', ex. na'gs4.n sleyts dltvesel  g, 
dnas 'annars, eljest', 
t intdna 'om vartannat, växelvis', ex. ka strol k-p' Isso‘rtu pa fin,a a had 

t'n dsm t ut' min t Inttina 'jag strök på tjära på skidorna och hade in dem i 
ugnen om vartannat' upprepade gånger. 

Kap. V. Verb 

A. Starka verb 

§71. De starka verben i S.-E.-målet kunna indelas i 9 klasser efter stam-
vokalerna i pret. och supinum: 

Infinitiv 	Preteritum 	Supinum 
starka: 	i 	 e 	 S. i E. e 
starka: 1. u 	 ö 	 S. u E. ö 

2.y 	 ö 	 S. y E. ö 
starka: 1. i (e) 	a 

2.ä 	 a 
starka: 	ä (i, e) 	a 
starka: 1. ä 	 å 	 ä 

2. i 	 å 	 Oregelbundet 
starka: 1. a 	 o 	 a 

2. ä eller å 	o 	 ä 
starka: å 	 e 	 å 
starka: Växlande 	ö eller u 	u eller ö 
starka: Utan avljudsväxling 
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I. klassen 

§ 72. Inf. i, pret. e, supin. S. i, E. e. 
bita, be't, S. bit E. bett. 

Så böjas: 
Fsv. I. klass starka verben: 

bitet, driva, fisa, gnia 'gnida', gripa, a '1) lida 2) lida (om tid), för-
flyta', ni`ga, ria 'rida', riva, skrika ( <mlty. schrigen men med samma 
böjning som fsv. skria. Det sistnämnda kvarlever i S.-E.-målet som svagt: 
skria 1. sv.), skriva, slita, stiga, svitt 'svida' (även efter III. svaga), lita, 
vika, vina, vria 'vrida'. 

Därtill ha slutit sig: 
de ursprungligen svaga verben: 

kki a 'klia (intr.)', kke' , supin. efter III svaga kin't, som delvis övergått 
hit genom analogi med 	l'. 

kvitt (fsv. qvipa III. sv.), kvf', kvf, kvet i analogi med sv' u, sve' samt 
tiga, te'g, 	teg?, i analogi med stiget, stf'g. 

Vokalismen i S.-E. I. starka motsvarar fsv. I. starka konj. Olikheten 
mellan S. o. E. i supinum är icke beroende på olika utveckling av fsv. I i 
de båda målen utan därpå att E. infört pret. vokalen i supin. o. perf. part., 
jfr samma förhållande i II. starka. 

II. klassen 

§ 73. 1. Inf. u, pret. ö, supinum S. u, E. ö. 
sla`ga, so'g, S. snip E. so`gt. 

Så böjas: 
a) Fsv. II. klass starka verben: 

byut`a, pret. bkd -'ä. bp', supin. bruit, by,,o‘t ,,,b7„ut'k efter III. sv. 'bjuda', 
kut`ga 'ljuga', mut'pa, pret. 9240'p, sup. nyttein, nko`pa 'nypa' (visserligen ej 
litt. belagt i fsv. men jfr got. hniupan), nkut`sa, pret. 	8, sup. mad" 
n`si 'nysa', sut`get, snipa, lida 'sjuda, koka', fueta, pret. fo't, sup. ftu,`ta, 
äldre skut`ta, E. fo`tt 'skjuta', fput`ta. 

Vokalismen i denna grupp motsvarar f sv. II. st. paradigmet niilta, nUt 
och si-Ta, sp. Skillnaden dem emellan har i S.-E. nästan helt upphävts 
genom att j i ju-verben generaliserats i hela paradigmet, ex. ?unikt, nko't 
etc. eller sammansmält med föregående sk till f eller med föregående p till 
f, vilka sedan generaliserats, ex. frita, fo't etc. samt /pita, jolt etc. De 
enda resterna av det gamla ju-paradigmet, som finnas kvar, är att bpda 
i pret. heter bo' jämte yngre ko' samt att fut`ta i sup. heter slcut`ti jämte 
yngre fut`tt. 

Svärdsjö har i supinum och perf. part. bevarat fsv. u, som förlängts lik-
som i rspr., Enviken har istället infört pret. vokalen 0. /Jfr Justus Lund-
berg: Studier över andra starka verbalklassen. Lund 1921./ Till dessa gamla 
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II. starka verb ha i S.-E.-målet — liksom i rspr. — anslutit sig några verb 
med kort rotvokal: 
b) inf. ut, pret. to, sup. S. ut, E. o. 
fuip, 	S. frist E. fdgi 

Så böjes det liksom fuisa från fsv. III. starka överförda: fitt`81cct 'sjunka' 
samt det fsv. reduplicerande hut'sa, som dock även kan böjas efter VIII. 
starka. 

Övergången har skett på grund av infinitiv-, presens- och perf. particip-
vokalens överensstämmelse med föregående grupp. 

2. Inf. y, pret. ö, sup. S. y, E. ö. 
bry`ta, brdt, S. bry`tt E. brdtt. 

Så böjas: 
Fsv. II. klass starka verben: 

brita, dry`pa, firy`ga, fky`ta, fry'sa, kkiva '1) klyva 2) kliva, klättra' 
(Fotnot: De ursprungligen — lik-som ännu i rspr. — skilda verben ha i 
S.-E. sammansmält genom att infinitivens och participens i >y på grund av 
följande v (Noreen Altschw. Gr. § 108 Anm. 2) varefter preter. kkev ana-
logiskt ombildats till kv.), kripa, ry`ka, ry`ta, smy' ga, stry‘ka, try`ta. Hit 
hör även — ehuru ej litterärt belagt i fsv. — skry`ta, jfr ä. da. skryde, 
skred. 

Hithörande verb motsvara fsv. II. starka paradigmet bryta, br5t. I olik-
het med rspr., som bevarat u-vokalen i supinum o. perf. part., har S. infört 
y från inf., E. från preteritum. 
- I analogi med dessa ha till II. starka övergått: 

ursprungligen svaga verben: 
dry`na 'svagt råma, böla (om kor)' (jfr nyisl. drynja, drundi, nno. drynja, 

drunde, drunt); kny`ta, sny`ta, de båda sistnämnda från fsv. III. svaga. 
Hit har även överförts två svaga verb med kort 'rotvokal: klry'pa 'klippa', 

adv, klry`pi, kko`pi (av äldre klippa genom labialisering, jfr Noreen Aschw. 
Gr. § 108: 1) samt ry`lpa, pret. rok 'rycka'; supinum alltid efter II. svaga, 
varefter verbet i sin helhet alternativt kan böjas. 

Övergången till stark böjning av dessa svaga verb har skett på grund av 
infinitiv- och presensvokalens överensstämmelse med föregående grupp. 

III. klassen 

§ 74. 1. Inf. i (e), pret. a, pret. konj. o, supin. u. 
brina, bra'n, bro` ns, brut`ni. 

Så böjas: 
De fsv. starka verben av III. klassen: 
bing 'binda', brina, brista, fina, fssvina, rina, si ma (urspr. tillhörande 

fsv. IV. st. men redan msv. även efter III. st., Noreen Aschw. Gr. § 535: 3), 
slika (fsv. belagt blott i pret. slank), slinta, slipa, spina, sprika, sprisa 
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(båda dessa verb uppkomna ur fsv. springa, sprak genom förallmänligande 
av infinitiv resp. preteritiformen), sprita, särsk. i sammansättningen 
sprit-tce"spritta till' (ej belagt i fsv. men jfr is!. spretta), stika, stiEka 
'1) stänka (intr.), regnstänka, vimla (av flygfän) 2) stinka', va. Hit höra 
även de ej i fsv. eller fisl. belagda: skviYt 'hoppa till' (jfr nyn. skvetta, skvatt, 
skvottet 'sprudle, gyse, fare op') och det även i rspr. till denna klass hörande 
Mya. 

2. Inf. ä, pret. a, pret. konj. o, supin. u. 
smdlta, sma'lt, smölts, smuiltt. 

Så böjas: 
Fsv. III. klass starka verben: 

skrcela (fsv. belagt blott i pret. plur.), smdla (fsv. blott i pret. sing.), 
smceltrt, svcela, svcelta (se anm. nedan). Hit höra även de i fsv. ej belagda 
men sannolikt hithörande: dce‘mpa ,,,dimpa 'falla', som på hela det svenska 
dialektområdet har denna böjning liksom fallet även är med krcela, kra'l, 
krut`lt 'krypa' (även efter II. svaga), skvcela, skva'l 'ge genljud', ex. ho 
fo'g ss de skva'l t sko'g8n (jfr Rietz respektive ord). 

Genom analogi med dessa ha hit överförts: 
det i rspr. svaga verbet gndla (även och vanligast efter II. sv.) samt 

det i fsv. till VI. starka hörande vceksa, va'ks, minst (jfr att supinum 
i riksspråket anslutit sig hit: vuxit men pret. svagt: växte). 

Anm. Perf. part. av svcela och smelta heter ä. suilin resp. suattn, med 
bortfall av -4 frf. u (Noreen Aschw. Gr. § 252: 2) men i yngre supinum och 
perf. part. har v analogt återinförts. 

3. Oregelbundenheter uppvisa: 
dreka, dra'k, druikt med e i inf. och presens enligt en ännu ej fullt 

klarlagd ljudövergång. Hesselman (Fsv. 1-  och y sid. 180 ff.) hänvisar till 
föregående r, som liksom 1r skulle verka övergång på efterföljande i till e 
(jfr S.-E. har även flreka subst. 'flicka'). Mot denna regel talar visserligen 
S.-E.: sprika, spriga och sprita, men dessa kunna förklaras som analogi-
bildningar till de många övriga hithörande verben med i i inf.: slinta, 

spina etc., så mycket mer som spri8a är sent riksspråkslå,n — dialek-
tens vanliga ord är kuita — och sprita mest förekommer i pret., mera sällan 
i inf. och presens. Denna association med övriga hithörande verb har ej 
gjort sig så starkt gällande vid verbet dreka som associationen med subst. 
dreka f. 

Deponens tinas böjes i Enviken regelbundet efter III. st.: pret. fa'ns, 
sup. fuinis. I Svärdsjö kan det även böjas svagt i pret. Nndus. Genom 
kontamination mellan fa'ns och findis har uppstått: pret. kincl8s, pret. 
konj. regelbundet fo'n8s eller fo`nclas, supinum fuinas. 

Det i fsv. till III. svaga hörande verbet hinna, som liksom i rspr. 
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övergått till III. starka, böjes: Aina, ha'nt, 	nts, hin, där -t i pret. ind. 
och konj. kanske är en rest från den fsv. svaga böjningen fsv. hinte. Supi-
num kan även heta: S. hu' na efter I. svaga i analogi med pres. ka'n, supin. 
kuina.1  I Hillersboda by, Svärdsjö, även supin. hönta i anal. med pret. 
konj., som av detta verb är ganska vanlig i optativsatser, ex. sm ka ba‘ra 
hönts 'om jag bara hunne'. 

Hjälpverbet y„e‘ta 'gitta' <fsv. gita med övergång i > e i ursprungligen 
kort rotstavelse böjes både starkt och svagt: pret. ga'k ,,,ke`ta, sup. guetps,  
ke`ta. Genom kontamination av dessa båda även plikt. 

Till pret. va' konj. vo‘ p, sup. vut‘ti har nybildats en infinitiv E. n', 
presens vilr — jämte vanligare bli resp. bir <bliva — med v analogiskt 
infört från pret. och supin. 

Av två verb finns endast preter. kvar: 
sna't 'smet', ex. ho sna' am 
va'p ungefär = 'ven', ex. de ke'k se dce va'p-elksr 'det gick så det ven efter'. 

Vokalismen i S.-E. III. starka konjugationen motsvarar fsv. III. starka 
paradigmen spinna och gwlla. Den fsv. vokalisationen är ljudlagsenligt 
bibehållen utom i pret. konj. fsv. brunne = S.-E. bröns. Men hur förklara 
denna form? Den kan tydligen ej bero på dialektal övergång u >0 framför 
nasal +kons. (jfr Noreen Aschw. Gr. § 120 Anm. 2, Kock Svensk ljud-
historia § 794-798), ty då borde samma övergång även ha skett i perf. part. 

Noreen har (a. a. § 533) förklarat fsv. preter. former sådana som holpu, 
drokko, konj. sloppe, smolte m. fl. — vilka väl äro att jämställa med S.-E.-
målets o-former — såsom huvudsakligen beroende på analogi med perf. 
part., där o-former kunna vara ljudlagsenligt a-omljudda former. Men för 
S.-E.-målets vidkommande förfaller ju denna förklaring, då målet alltid 
har u i perf. part. En möjlighet till förklaring vore denna: 

Utom S.-E.-målets III. starka =fsv. III. klass har även S.-E. IV. starka, 
bestående av verb som i fsv. tillhörde IV. och V. klass, denna konjunktiv 
på o, ex. börs, sköra <fsv. bäre, skåre, fsv. IV. st., samt gövs, vörs <fsv. 
Ove, väre, fsv. V. st. I dessa fall kan väl o förklaras enligt Noreen Vårt 
Språk III s. 113-116 som uppkommet i trycksvag ställning i y. fsv. tid 
genom en utveckling: fsv. bäre>böre eller böre >i trycksvag ställning 
bora> åter i tryckstark ställning böra> S.-E. börs. I analogi med dessa ljud-
lagsenligt utvecklade former kunde då pret. konj. av III.-klassverben 
brunne >bröns, funne > föns etc.' Det förefaller visserligen djärvt att låta 
den större III. klassen analogiskt ombildas efter de fåtaligare fsv. IV.- och 
V.-klassverben med ljudlagsenligt o. Men orimligt är det ej, om man be-
tänker att den fåtaligare gruppen inom sig hyser den språkliga jätten verbet 

Enligt Envalls ordsamling från Enviken och Svärdsjö (ULMA 6500) har kunna 
följande böjning: inf., pret., sup. kut‘na, pres. kan. 

2  Sic! Följande supplering kan tänkas mellan orden »III.-klassverben* och »brunne»: 
»ha utvecklats på följande sätt:». 
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vara, som säkerligen förekommer oftare i pret. konj. än alla III.-klassverben 
tillsammans och därför med lätthet borde kunna rycka dessa med sig, så 
mycket mer som vara på sin sida har de övriga fsv. IV.- och V.-klassverben 
med ljudlagsenligt o och för övrigt i S.-E.-målet samma vokalsystem som 
III.-klassverben. (Jfr § 75.) 

Förnekar man åter riktigheten av den Noreenska regeln, stödjande sig 
på det faktum att de flesta svenska dialekter ej ha o-uttal, kunde man 
kanske med Kock (Svensk ljudhistoria I s. 349) tänka sig dessa former 
uppkomma genom analogi med VI. klass starka verben: S.-E. mera, pret. 
konj. vörs efter VI. st. /dra, pret. konj. förs etc. Det är i varje fall ej rik-
tigt att — såsom Hesselman (»Budo, bådo etc.» Språk o. Stil 1917 s. 83) för-
klara att formerna med o-uttal »äro ju främmande för allt egentligt tal-
språk!» och att skrivningarna boro, skoro etc. hos ä. nysv. förf. sannolikare 
återge å-uttal. Jag har ej varit i tillfälle att undersöka huru långt utom 
S.-E. dessa former nå. De sträcka sig i varje fall söderut åtminstone till 
Torsång och västerut till Gagnef, dvs, det mest typiska Dalabergslagsmålet. 
Hos så betydelsefulla 1600-talsförfattare som Stjernhjelm och säkerligen 
även Columbus återge de således i varje fall o-uttal. 

IV. klassen 
§ 75. Inf. ä (a, i, e), pret. a, pret. konj. o, sup. u. 
bcera, ba'r, börs, &dn. 

Genom att verbens pluralformer ersatts med singularis kom pret. plur. 
fsv. bär° att försvinna. Vokalismen blev sålunda fullt överensstämmande 
med III. starka, varifrån hithörande verb endast skilja sig genom lång 
vokal. På grund av denna skillnad, och då hithörande verb även kunna 
sägas vara den regelrätta motsvarigheten till fsv. IV. starka, ha de här 
sammanförts till en konjugation. 

Hit höra: 
Fsv. IV. klass starka verben: 

bcera, fceka, pret. st', sup. star, fcera, pret. ska'r, sup. skuirt. 
Härtill ha slutit sig: 
Fsv. V. klass starka verben: 

be"bedja', pret. ba' , men sup. har ersatts med sup. av svaga verbet 
fsv. bepa, bedde, S.-E. be', beds, be'k (§ 85), ke"giva', pret. 	pret. 
konj. göm, sup. guivi, som ombildat perf. part. fsv. givin, gxvin i analogi 
med ba'r : bta‘ri, m. fl. (Fotnot: Verbet kan även böjas efter III. svaga: 

, keds, 2,e't.) Samma övergång i supinum har även verbet vdra genom-
gått i S. men ej i E.: mera, pres. ce(r), pret. va'(r), pret. konj. vörs, supinum 
S. Indrt, E. mim 

Hit hör väl även det opers. verbet: krceka, kra'k (sup. saknas) 'krypa, 
kräla' =msv. krxka,,,  kraka, blott belagt i pres. plur. varför där ovisst om 
starkt eller svagt men troligen starkt, jfr nyno. kreka, krak, kreket. 
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Till dessa har även slutit sig: 
Fsv. I. klass starka verbet: 

fina, pret. ska'n, sup. skuint. 

V. klassen 

§ 76. 1. Inf. ä, pret. å, sup. ä. 
iT`ta, a't, cett. 

Vokalismen motsvarar fsv. V. starka xta, at, åto, män med det undan-
tag att pret. erhållit vokalen a från den med singularen sammanfallna pret. 
plur. 

2. Inf. i, pret. å, sup. oregelbundet. 
På grund av preteritivokalens kvalitativa överensstämmande med ovan-

stående har hit förts de fsv. V. starka: 
lts2a ( <fsv. liggia), pres. it'ssr ( <fsv. ligger), pret. lgt'g (y. fsv. lägh), sup. 

lega ( <fsv. lighat) la`ga med vokalen från pret. 
st', pret. sgt' g (y. fsv. sägh), sup. sit (fsv. söt), vokalen i sup. från inf. n' < 

fsv. sia. 
s, pret. sa't (y. fsv. satt, pl. sotto, varav S.-E. sa' t), sup. sè ta<fsv. 

sitit, som analogiskt ombildas efter fsv. neutr. lighat till S.-E. sekt. Där-
jämte även sup. sta med vokalen från pret. 

VI. klassen 

§ 77. 1. Inf. a, pret. o, sup. a. 
mdka, 	mcal. 
Vokalismen motsvarar fsv. VI. klassen. Samtliga hithörande verb äro 

gamla VI. klass starka verb: 
ga'ka (även efter I. och II. sv.), gna`va '1) gnaga, 2) kälta' (fsv. gnagha 

med övergång gh > w Noreen Aschw. Gr. § 279: 1), tria`ka, ska'va. 
Vissa avvikelser förete: 

'dra, fo'r, S. /dr, E. fuirt 
dra', dro'g, drce' 2t 
ta', to'g, tce2t. 

Rörande dessa avvikelser märkes: 
/dra har a i inf. och sup. genom övergång fsv. ä >a frf. r. Supinum E. 

//dn genom inflytande från IV. starka: bidri, vuiri (jfr nedan suirt 'svurit'). 
dm' 2t, tce2t<fsv. drwghit, *taaghit med övergång fsv. ä>x genom 

palatalomljud. 

2. Inf. ä eller å, pret. o, sup. ä. 
grce'va, gro'v, grce'vt 
slgi , slo'g, slce`21, 
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a) Vokalismen i grupp 2 a) motsvarar fsv. grxva, gröf, grövo, graevin. 
Vokalen m i inf. och perf. part. antingen genom gammal sammanblandning 
med verb med urspr. e: fsv. grava jämte grmva =isl. greba (Noreen Aschw. 
Gr. § 179) eller genom i-omljud på a: fsv. haevia. 

Hit höra: 
Fsv. VI. klassens starka verben: 

grceva, keva 1) 'häva, lyfta' 2) 'vräka', ex. de ho'v ner sa geart me rce'p 
3) försvagad bet: 'ha', ex. ho ho'v da tt krceitstt piga 'hon hade väl i kräf- 
torna pigan'; samt de ursprungligen V. starka men redan i fsv. till VI. 
klassens böjning överförda: vcega, veva. 

Avvikelse i supinum visar: 
smera, svo'r, suirt, yngre svetirt=fsv. s(w)urit, som redan i urnord. tid 
ombildat perf. part. i analogi med IV. klassen: burin etc. 

I analogi med ovanstående har hit överförts: 
p) fsv. V. klass starka verbet: 

vre`ka, vro'k, vre`kt, även efter II. svaga. 
Infinitivens a i grupp 2 b) motsvarar fsv. å: slå, supinum sice'y =fsv. 

slseghit med x genom palatalomljud. 
Hit höra de fsv. VI. klass starka verben: 

/ht', fko'g, fkcer jämte y. firet' efter III. svaga. 
sta', sto'g, supin. svagt: sta't. 

Anm. sia' betyder 'skära hö' och kan även böjas svagt: sia', &ids, slet'. 
Därjämte infinitiven ,s/8' 'banka', uppkommen av sia i trycksvag ställning 
i sammansättningar såsom ,s/8-t' 'slå till'. I den senare bet. alltid starkt. 
Därtill deponens: sis's 'slåss' samt sls's-ceksr 'brås på', ex. han sls's cefs 
fa^n 'han brås på sin far'. 

VII. klassen 
§ 78. Inf. å, pret. e, supin. å. 

ä, ö, å. 
grtita, grf't (,- grgit), grEitt ( ,,grett). 
Så böjas de till fsv. IV. reduplikationskla,ssen hörande: greita och leita 

'ge ljud ifrån sig', pret. /e/4 supin. leitt ,,,lett. Båda verben motsvara full-
ständigt f sv. gråta, gröt, gråtin resp. låta, löt, låtin. Biformen &reit har 
infört vokalen från inf. o. sup.; supinum grett, lett preteritums vokal. 
Hjälpverbet 'låta' heter lire& och böjes svagt, pres. lce'tsr, pret. heta, sup. 
lceta ,-,lce'k<fsv. läta, trycksvagt leta, uppkommet genom förallmänli-
gande av den i-omljudda presensvokalen. /Enl. Lev, ej rätt utan uppk. i 
trsv. ställning lika som skal >ske etc./ 

ä, 'ö, ä„ svagt supinum. 
Så böjas de fsv. till III. reduplikationsklassen hörande: fa', fe k, fal ga', 

t,e'k, ga't motsvara fsv. få, gå. Pret. fe'k, 2,e'k ljudlagsenligt utvecklade ur 

f sv. fik, g-ik; supinum redan msv. svagt: fåt, gåt. 
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VIII. klassen 

§ 79. Inf. växlande, pret. ö eller u, sup. u eller ö. 
Hit höra: 
Fsv. III. reduplikationsklassens verb: 

fol, 
halt, ho'1,,, 	huela /pf. part. hutlnl 
samt det till fsv. II. reduplikationsklassen hörande: 
huiga, ho' 8 ,-,  hut' g, huigi ,,,hef‘gt. 

Infinitiven motsvarar fsv. falla, halda, hugga. Pret. msv. fol ( <äldre 
fiol), hult 	vars t avlägsnats i analogi med inf. o. sup., samt msv. 
hug resp. hin, vars analogiskt avlägsnats. Supin. motsvarar fsv. perf. 
part. fallin, hallin, vars a utbytts mot u från pret.: huh efter hut], futl 
efter ett visserligen i S.-E.-målet ej belagt men säkerligen fordom befint-
ligt */u4=msv. ful; sup. huigt motsv. fsv. huggin, &p är en nybildning 
med o-vokalen från pret. Deponens halts 'hålla sig, vistas' har alternativt 
svag böjningsändelse i pret.: hut'ldss, ex. dsin 	clen8 a so'p. 

IX. klassen 
Utan avljudsväxling. 

Hit höra de fsv. IV. klass starka verben &ma, ka'm, hinn och su'va, 
88'22, 88‘171,, vilka fullständigt motsvara fsv. koma, korn, komin resp. sova, 
sof, sovin. 

Alternativt utan avljudsväxling kunna böjas de fsv. reduplicerandegreita, 
gra't, 	(anteckn. i Toftbyn), vanligen efter VII. starka (se § 78), samt 
huiga, hut'g, hus, motsv. fsv. hugga, hug, huggin, i yngre språk genom 
rsprspåverkan efter VIII. starka (se § 79). 

Endast starka supin- och perf. part.-former jämte svaga finnas av de 
eljest svagt böjda 
ega, egdu, e'gt jämte giga, gt'g8r, gt‘gds, 
ye'sa,,,oe'st8, yen, 
loe'sa '1) läsa 2) låsa', lce‘st8, lce`st, 
ly`sa,ly‘sts, ly‘st. 

Av dessa äro eg% och kesa gamla starka verb, 2,ce'sa1  och ly‘sa ursprungli- 
gen svaga men analogiskt ombildade, ,i' ss efter lx' si, ly' st efter fry' st 1. dyl. 
B. Svaga verb 

De svaga verben i S.-E.-målet kunna indelas i 3 konjugationer efter 
supinbildningen: 

konjugationen: Supinum på -a. 
konjugationen: Supinum på -t. 
konjugationen: Supinum på -t. 

1 Marginalanteckning till detta verb (sannolikt av Bengt Hesselman): »urspr. 
starkt». 



Enviken-Svärdsjömålets formlära 63 

§ 83. I. konjugationen. 
Supinum på -a. 
1. Preteritum på -a, supinum -a. 
?mara, pres. mciksr, pret. mcika, sup. meilra. 

Hithörande verb motsvara i stort den fsv. I. svaga konj. Pret. och sup. 
ha ljudlagsenligt utvecklats ur fsv. måladhe, målat (jfr Noreen Grunddra-
gen av fsv. gram. § 72, 75: 4). Presens borde ha givit mearar <fsv. målar, 
men har blivit meikur i analogi med S.-E. II. svaga =Isy. II., III., och IV. 
svaga konj.1  

Som ma`lra böjas de flesta svaga verb i S.-E.-målet. Historiskt sett äro de: 
a) Fsv. I. svaga verb och därtill anslutna låneord och dialektala ny-

bildningar, ex. drbeta, brega 'göra bred', bröa 'slå bro', böka, bu'rga 'låna, 
ta på kredit', bena (även efter II. svaga), du`na '1) dåna 2) svimma', e'ia 
'elda', fila 'fiska', fkita 'flatskratta', fke'sa 'skratta', fketec 'fläta', fria 
(Fotnot: Bet. ej blott 'begära till äkta' utan även 'älska': han for a frisr am 
lo' sclagan, säges om en förlovad, som hälsar på sin fästmö på lördagarna.), 
freiga ,,,  ä. frcega, fttindra 'fundera, undra', get'vka 'ställa dörren öppen', 
&kitta 'le', gna'rka 'knarra', gnid sla 'svagt gnägga', gnce 2a 'gnägga', grisa 
'föda grisar', grcevya 'gråta', gtaya 'gunga', gelrva 'göra golv', ha'ntera, 
hcita '1) hata 2) klia', ex. dc e /leiter t sa' rs, ha'rka 'riva ut en mila' (jfr isl. 
harka =drage, slbe noget afsted, Fritzner), ha'rva, hena 'stå och hänga', 
heka 'upphetta' (fsv. hita), ltl'a 'andas flämtande', hiEka 'hämta opp ex. 
vatten med hink', ho'vdel ra 'räkna på en hoft', hy'sa 'spritta till', hce2sa 
'sätta höet på hässjan', lairka 'orka', kena '1) gå gent, 2) genskjuta', kisna 
'gistna', ko`ba 'jobba', ko`ga 'kravla', kölra 'begrava', ?„y`lta 'gå med vaggande 
gång', kika 'cacare', ka`la 'karda', kåra 'undanskotta snö medelst kara', 
kåsa 'fösa', ka'sta, kcilrka, ktikva (väl en nybildning till subst. kakv, jfr fsv. 
kalva I. sv.), kesna 'döpa', kkeina 'klarna', klrcemta, klrösa 'klättra', köksa 
'titta', kry' sta 'klämma' (fsv. krysta I. eller III. sv.), kraya, kuipa 'koppa, 
slå åder', kuita 'springa', &lm 'kola', &sta 'kosta', k8‘ta 'tälja', kisa, 
lima 'limma', lejt& 'lukta', icesta (fsv. I. eller III. sv.), ?nåta, mafina 
'tröska med maskin', meka 'köra ut gödsel ur föjset och köra in dy', ra' nara, 
röpa, rta'Bka, reika, rcefsa, rcensa, rs'ia 'roffa', skrcita, slepa 'släpa', slika, 
snkta`ga 'snöa' (fsv. sniöa IV. sv. men redan msv. pres. snioar), snut' sa, 
sny'ita, so`pa, spra'sla 'prassla', spra`lca, spui fa 'spotta', sta' 8a 'stångas', 
störa 'sätta ner störar', tina 'töa', Dirka 'gnissla', Mena (även II: 2 jfr 
fsv. I. eller III. sv.), visa (fsv. I. eller III. sv.), y'lra 'tjuta', ce2a 'egga', 
öva, s'kva 'föra oljud' m. fl. 
b) Fsv. III. svaga, som övergått hit 

1  Om utvecklingen av presensändelsen -ar i dalmål och vissa angränsande mål se 
numera Bergfors, Tilljämning a >å i dalmål, s. 210 tf. Jfr Hesselman, Huvudlinjer, 
s. 258 tf. 
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a) i likhet med rspr.: 
berceta 'spec. =läsa dödskungörelsen i kyrkan', dela, clo‘va, kika 'uthärda', 
rena. 
p) i olikhet med rspr.: 
hiret, kcena 'hända', kift-sce 'gifta sig'. 
y) saknas i rspr.: 
rceda 'skrämma' (fsv. r4a, rwdde), sceta 'bry sig om', fp‘pet 'slarvigt ta på 
sig (skorna)'. 
c) Fsv. starka verb: 
dlra 'uppfostra, uppföda' (isl. ala VI. st.; fsv. ala är blott belagt i inf., 
därför kanske redan där svagt), ke`ta 1) hjälpverbet låta 2) let-9/ 'hälla i 
mjölk o. d.' (jfr § 78). 

2. Preteritum på -ds, supinum -a. 
Så böjas: 

Deponens som i övrigt gå efter II. svaga konjugationen få i supinum 
ändelsen -as i stället för -ts för undvikande av trekonsonantism. 

Ex. ncenas, pres. nce'ns, pret. ne‘ndss, sup. ncenas, minas, sinas, sy'ns, 
sindss, sinas, fcemas, trivas, tri' fs, trivdss, trivas. 

Några verb, som i fsv. tillhörde IV. svaga konjugationen: duiga, 
duil gsr, duigds, duiga motsvarar fullständigt fsv. dugha, dugher, dugpe 
men supinum fsv. doghit ombildat, kanske efter fsv. IV. sv., leva, le'ver, 
leds, leva =fsv. liva, liver, lifpe, livat, to'ka 'våga', ts'r, töis jämte tölra, 
sup. to`bvt <fsv. pora, por, porpe, neutr. port, ts'Iret 'tåla', ts'1r, to‘is, tökal 
<fsv. ola, pol, polde, neutr. Dolt;  de båda sistnämnda ha likaledes ombildat 
supinum. 

3. Oregelbundet i pret. är det fsv. präterito-presentiska verbet veka, ve't, 
rists, veta, som ljudlagsenligt motsvarar fsv. vita, vöt, viste, vitadher. 

§ 84. II. konjugationen 
Supinum på -t. 
I. Preteritum på -ds, sup. på -t. 
Så böjas de till denna konjugation hörande verb, vilkas stam slutar på: 
g, ),1r, långt 1, m, långt n och postkonsonantiskt n, g, r och v, ex. /Yla, pres. 
fy'lsr, pret. &Ids, sup. fy'lt. 

I överensstämmelse med språkets ljudlagar inträda vid tillägg av pre-
teriti- och supinändelserna åtskilliga ljudförändringar: 

a) Pret.ändelsens -d och supinändelsens -t sammansmälter med före- 
gående r till i resp. /, ex. Lso‘ra, 	t 'köra'. 

1 Att sådan vokalväxling råder inom verbets tema bekräftas av docent Allan 
Rostvik. Liknande växlingsformer har inom dalabergslagsområdet upptecknats i 
Säter (ULMA 22615) och By (ULMA 282: 1). Jfr att en vokalväxling, fast av annan 
art, finns inom detta verbs tema i lima- och transtrandsmålen (Levander, Dalmålet I, 
s. 20, II, s. 161, 239). 
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13) Pret.ändelsens -d och supinändelsens -t sammansmälter med före-
gående k till d eller j  resp. t eller i, ex. fs'lla, Aids, Pit 'skölja'. (Jfr y.) 

y) Postkonsonantiskt i i infinitiv- och presensstammen bortfaller i pre-
teritum och supinum eller historiskt sett: S.-E.-målet har ej liksom under-
stundom rspr. generaliserat i vid böjning av verb med inf. på -ta, ex. tce'lla, 
tce`de, tce't <fsv. twlghia, taelghlge, twlghtier med bortfall av gh mellan 1 och 
p i pret. o. sup. (Noreen Aschw. Gr. § 311: 1) =rspr. tälja, täljde, täljt. 

3) Om infinitiv- och presensstammen slutar på 2 <fsv. ggi och undantags-
vis <fsv. ghi övergår detta 2 framför pret.-ändelsen -d till g och framför 
supinändelsen -t till k, eller historiskt sett: medan infinitivens ggi övergått 
till i, kvarstår stammens g framför pret.-ändelsen d (jfr Noreen Aschw. Gr. 
§ 258 Anm. 2) och övergår till k framför supinändelsen t (Noreen Aschw. 
Gr. § 264), ex. by`2a, by'sds, by'kt <fsv. byggia, bygde, bygder, neutr. bykt 
(Bureanus) =rspr. bygga, byggde, byggt. Verben på fsv. -ghia få alltid — 
liksom i rspr. — 2 i inf. (Noreen Grunddr. av fsv. gr. § 65: 5) men i pret. 
och supinum behandlas de på två sätt: en del få g resp. k, vare sig detta g 
(varav k) är att betrakta som ljudlagsenligt utvecklat ur gh (Noreen 
Grunddr. av fsv. gr. § 65: 6) eller är analogisk nybildning efter föregående 
grupp; en del ha — liksom i rspr. — 2 genom hela paradigmet, ex. pko`2a, 
pkg`gds, pko'kt<fsv. ploghia, ploghpe, ploghper men bo'2a, bei2d8, bef'2t 
<fsv. boghia, boghlae, boghper. 

e) Slutar infinitivstammen på postkonsonantiskt n, bortfaller detta n i 
pret. och sup., ex. nce`mna, nce`mds, nce'mt. 

Hithörande verb sönderfalla i två grupper: 
med samma stamvokal genom hela paradigmet. 
med vokalväxling: presens och infinitiv med i-omljud på den urnordiska 

stamvokalen, preter. och supinum utan omljud. 

1. Med samma stamvokal genom hela paradigmet. 
Historiskt sett utgöras hithörande verb av 

Fsv. III. klass verb: 
ex. brcena, bo'2a, drei'ma, cice'ma, dce'sa, Urna, fce`la, fy`la, h`ria 'hända', 
ko`ma, lcena 'landa', scena 'sända', stila 'ge djuren foder', skri' ma, trce`ga, 
Mena, mirma 'värma' (även efter I. sv.), mena 'vända', cerva m. fl. För-
ändrade enligt reglerna sid. 64 f. åvan a) ex. /' ra, ho' ra, lira, ro` ra, styra, 
sto`ra, Aseft`ra, y) s8`na, ss`cis, su't 'sörja', tcala ( <fsv. twlghia), 3) by`2a, 
by`gds, by'kt (även I. sv.), plo'2a, smo'2a, s) ncemna, nce'mcle, nce'mt. 

Fsv. II. klass verb, hos vilka den fsv. växlingen mellan i-omljudda och 
icke-omlj udda former upphävts genom att den i-omlj uddavokalen trängt 
igenom hela paradigmet: 
krce`va, krce`vds, krce'ft<fsv. krxfia, krafpe, krafr, kvce‘va, re`2a, fela 
'skilja', tce`my„a, vce`ga 'vänja' samt förändrade enligt regel y): be'rka, bs`cle, 
5 — 792513 Sv. Landsmål 1980 
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bs`t 'börja', även efter I. sv., jfr fsv. byria, burpe jämte byriape, kvcekgt, 
sms`has 'smulas ur', snarx,a (även enligt 2 nedan), su'rgt, fa`kx,a, vcekka. 

Fsv. IV. svaga: 
Is`kgt, fs`de, /8'4 <fsv. folghia, folghpe, folghper. 

Fsv. starka verb som antagit svag böjning: bry`za (fsv. bryggia III. st.), 
ega —et`ga 'äga' (fsv. egha prät. pres. jfr § 81), svcelfgt (fsv. swwlghia III. st.), 
ti2a (fsv. piggia V. st.). 

2. Med växling mellan i-omljudd presensstam och icke-omljudd pret.- och 
supinumstam: 

Fsv. II. klass svaga verben: 
sms`rgt, smo'cls, smo't (även enl. 1 åvan), scekka, 	sa'it. 

Utjämningen till förmån för de i-omljudda formerna har således i S.-E.-
målet fortskridit mycket längre än i rspr. 

Fsv. IV. klass: 
ko'ra, ko' 48, zi,o't motsvarar fullständigt fsv. gora, giorpe, giorper. 

II. Preteritum på -ts, sup. -t. 
Så böjas de till denna konjugation hörande verb, vilkas stam slutar på k, 
p, s, t samt kort l och n, ex. /'sa, pres. lo' sur , pret. Wsts, sup. /rist. 

I överensstämmelse med språkets ljudlagar inträda vid tillägg av pre-
teriti- och supinändelserna åtskilliga ljudförändringar: 

cc) Om infinitivstammen slutar på -p, övergår detta till q' framför -t, 
ex. kepa,,,so`fts, 

p) Postkonsonantiskt k och p bortfaller framför pret.- och sup.-ändel-
sen, varvid föregående k och r sammansmälter med ändelsens -t till t resp. t. 
Genom detta bortfall och denna sammansmältning kommer sålunda verb-
vokalen, som i infinitiv står framför två konsonanter, att i pret. och supi-
num blott efterföljas av en konsonant, varvid vokalförlängning inträder, 
ex. kcekpa, gets, :t,ce't, stdrka, sta`ts, st'(. 

y) Lång vokal förkortas framför den konsonantgrupp, som uppstår 
genom tillägg av pret.- och supinändelsen, ex. o' sa, pret. o`sts, sup. o'st. 

3) Om infinitivstammen slutar på -0, övergår detta till -k framför än-
delsen -t eller historiskt sett: Enär fsv. kons. i mellan k och trycksvag vokal 
i S.-E.-målet icke försvinner såsom fallet är i rspr., komma infinitiver, som 
i fsv. ändas på -kia, att i S.-E. få -fa. Analogiskt genomföres fe-ljudet 
även i hela presensböjningen, men i pret. och sup. kvarstår — liksom i 
rspr. — k, ex. bkeka, pres. blre'ksr, pret. blrekts, sup. bke'kt<fsv. blekia, 
blekte, blek-ter. 

I analogi med dessa verb på -Lut <fsv. -kia kunna verb med -j,sa <fsv. -tia 
ombildas, ex. vika, vikts, vikt <fsv. vitia, vitiape, vitiaper. 

Anm. 1. Verb som i infinitiv ändas på -nka få i pret. och sup. -gkt, ex. 
sdnka, se`glots, sce'skt. 
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Anm. 2. Verb som i fsv. ändas på -ka bevara naturligtvis detta i S.-E.-
målet, ex. leka, vrceka. 

Historiskt sett utgöras hithörande verb av 
Fsv. III. klass svaga verb: 

ex. beta, bka`sa (msv. III. sv. men älst redupl. verb), bko`ta, by‘ ta, bo'ta 
'dra fram timmer till lastplatsen', dela (även I. sv.), do' pa, fo` sa, reta, ly' sa, 
lo`sa, mceta (ä. fsv. V. st. men redan msv. pret. mwtte), mo`ta, ro`ta, -sy`ta 
'ha barnen i knät', Yta '1) sköta 2) skarva vid', f9' sa E. men i S. I. -sv., 

f§cena (fsv. även I. sv. så ock i S.-E.), 	(fsv. hvila, hvilte), visa 
(fsv. även I. sv.), osa. Förändrade enligt regeln a: klry`pa 'klippa', kncepa, 
slcepa, tcepa; samt enligt regel 8: stcelpa, stcirka 'stärka'; enligt 8): blre'ixt, 
clasa, drcetibsa, slasa, so‘ka, scerba, ty`issa. 

Fsv. II. klass svaga verb, som generaliserat den i-omljudda vokalen: 
rceka, rcekts, rce'kt, 	scefs, scel 

Anm. rceka<fsv. rxkkia borde enligt S.-E.-målets ljudlagar blivit 
rcebsa, men jag har ej hört denna form. Verbet är antagligen yngre riks-
språkslån. 

Fsv. I. klass svaga verb: 
vipa 'vittja': alternativt I. eller III. svaga se 1) åvan. 

Fsv. IV. klass svaga verb: 
po`pa <fsv. k5pa, k5pte, köpter. 

Fsv. starka verb: 
kesa (fsv. V. st.), leka (fsv. redupl.), vrceka (fsv. V. st.), vw`ksa (fsv. VI. st.), 
samt med förändr. enl. (3: kce`kpa (fsv. III. st.). 

III. Oregelbunden pret. uppvisa de i fsv. till IV. svaga hörande: 
ice2a, pres. lce'ssr, pret. /de, i trycksvag ställning ke jämte undantagsvis 
la' g, sup. la'kt, sce2a, pres. s'g8r, pret. sds —sa', sup. sa'kt, som ljudlags-
enligt motsvarar fsv. lggia, laghpe (jfr Noreen Grunddragen av fsv. gr. 
§ 77: 2 och 72), lagper samt swghia, saghpe, saghper. 

§ 85. ///. konjugationen. 
Preteritum -ds, supinum på -t. 
bo', pres. bo'r, pret. bo98, sup. bo'b 

De för S.-E.-målets III. svaga konjugation karaktäristiska ändelserna 
motsvara således riksspråkets 3. svaga konjugation, typen bo, bodde, bott. 
Men S.-E.-målets III. konjugation har mycket större omfattning än riks-
språkets. Olika åsikter ha framställts rörande uppkomsten av riksspråkets 
3. konj.1  För S.-E.-målets vidkommande synes utvecklingen ha varit 
följande: 

Grundstommen av de hit hörande verben utgöres av fsv. 3. klass svaga 
(och därtill genom omljudets förallmänligande anslutna 2. klass) verb av 

1  Se numera Valter Jansson i Nysv. st. 1947, s. 113 if. 
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typen lepa, ledde, ledder, som i S.-E. på grund av ö-bortfall även efter 
tryckstark vokal (Noreen Grunddr. av fsv. gr. § 72) utvecklas till *lea, 
ledde, ledd. Några hithörande verb ha bevarat infinitivändelsen -a men de 
flesta ha förlorat denna. Ljudlagsenligt bortfaller hos alla verb infinitiv-a 
i sammanhängande fraser (§ 87). Att den hos dessa verb fallit även då in-
finitiven står självständig beror antagligen på analogi med verb på ur-
sprungligen tryckstark vokal: *lect, pres. *le'sr>le'r, vartill infinitiven le' 
efter analogin pres. &pet' r : inf. spa' . Till dessa verb med pret. på -ds, sup. -t 
ha genom analogisk ombildning av pret. och supinum anslutit sig dels fsv. 

klass svaga av typen fly, flype, flyt, dels några i likhet med dessa böjda 
klass verb, ex. fsv. snö, snödhe, snöt, dels några 1. klass verb av typen 

spå, späpe, spär, dels några starka verb på tryckstark vokal, vilka om-
bildats till svaga. 

Historiskt sett utgöras sålunda de hithörande verben av: 
Fsv. III. klass svaga verb av typen löpa, ledde, ledder: 

cc) med i S.-E.-målet bevarad infinitivändelse -a: 
ly' a, pres. ly'r, pret. lỳ ds, sup. ly' g 'lyda', ska' a, pres. ska' r ska'sr, pret. 
ska'cls, sup. ska' (fsv. skapa 3. eller 1. sv.), smi smil r, smids, smit (fsv. 
smipa). 
(3) slutande på tryckstark vokal: 
be' (fsv. böpa, bedde), varav deponens be' s (fsv. böpas) 'tigga', bre"breda', 
brce"1) smälta (bly o. d.) 2) steka (flott o. d.)' (fsv. brxdha), fe"föda', 
gko' 'glöda', ,,efr"göda', ace' 'kläda', /e"leda', /0"löda', skrce"skräda, rena'. 

Fsv. II. klass svaga verb, som genom i-omljudets förallmänligande an-
slutit sig till föregående: 
gkce"glädja', pret. glrce‘ ds, sup. glrce'f (f sv. glwpia, gladde), st' '1) hejda 
2) anställa någon i tjänst' (fsv. stpia, stadde), sto' 'stödja'. 

Fsv. III. klass svaga verb av typen fly, fine, flyt, som genom analogisk 
ombildning av pret. och supin. anslutit sig till grupp a: 
cc) med bevarad inf. ändelse -a: dia (fsv. dia 	pres. 	pret. di ds, 
sup. dit.. 
(3) på tryckstark vokal: bo' (urspr. redupl. men redan i fsv. svagt), flry' 
gro' (urspr. redupl. men redan i fsv. svagt), gry', krt"bråka, väsnas' <fsv. 
kria, spy', stro' , fe'. Hit höra väl ock — ehuru ej belagda i fsv.: bry' särsk. 
i reflex. bry' -sceg, fri -sceg 'förfrysa sig', glfg' 

Fsv. IV-. klass svaga verb, ombildade liksom föregående grupp: 
gap', net' , ro', sko', sno', frp'. 

Fsv. I. klass svaga verb: 
fri-sceg 'klara sig, rädda sig' (fsv. frita I. sv.), spel, set' . Ej belagt i fsv. men 
i rspr. tillhörande I. svaga: to' a, pres. t' sr, pret. to‘c/8, sup. to' (även I. sv.). 

Fsv. starka verb, som anslutit sig hit: 
cc) med inf.-a: sv' a, pres. svi sr — svi r, svids, svik (även I. st.). 
(3) på tryckstark vokal: fkei (äldre efter VI. st.), ad (urspr. VI. st. men i 
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fsv. belagt blott i inf. o. pres. varför möjl. redan där svagt), mg', ra' 'ge 
råd' (y. fsv. pret. radde). Hit kan också höra: do', S. pret. clo'cls, sup. do'; 
i E. ersättes pret. med omskrivning: va( d'. 

C. Om verbens olika former 

1. Infinitiv 
§ 86. Infinitivmärke är tce, ex. ho c sa clut`ktin tce fut'sa 'hon är så skicklig 
att sjunga'. 

Anm. Prepositionen 'till' heter också tce, ex. skce dut far tce sta'n. Adverbet 

'till' heter tce'l, ex. fa t,ct e sme'rgas tce'1 (Boda) jämte te' (Hesselman och y 
s. 33). 

§ 87. Två- eller flerstaviga infinitiver på -a förlora detta -a: 
a) då infinitiven i satssammanhanget ej uppbär huvudtrycket, nämligen 

a) då den tillsammans med efterföljande preposition, adverb eller prepo-
sitionsadverbial bildar en sammanhängande fras, p) då infinitiven är åt-
följd av substantiv eller pronomen, som står som objekt till infinitiven, 
y) då inf. är förbunden medelst a 'och' med en efterföljande infinitiv till 
ett enhetligt uttryck. 

b) då infinitiven uppbär huvudtrycket, men är åtföljd av suffigerat 
pronomen eller substantiv. 
Ex. a, cc) dce ta tce fa'-ve' 'det börjar fastna vid', nu t sce ni ka'-he'm 'nu 
ska ni komma hem', ka sce /'r-tce-sta'n at mursn 'jag skall fara till staden i 
morgon'. 
f3) ia sce hcel mt-pre'stn 'jag skall hämta prästen', 
y) se dta fair-a-fria 'skall du fara och fria?', 
b) gr, lce 	fta's-dce 'jag lär väl skjutsa dig'. 
Men eljest: nta skce ni ss‘va 'nu ska ni sova', skce-n fut'sa, fa'r-dtn 'skall han 
skjutsa, far din?', da bsci-s a risa a n'Ea 'då började det att ringa och ringa'. 

§ 88. Vid a-bortfallet inträda vissa förändringar i verbstammen: 
Om infinitivstammen slutar på konsonant + /r, n eller r (undantag se 2) 

inskjutes svarabhaktivokalen -8- mellan de båda konsonanterna: 
a) Verb på kons. +k: sa`mka: clstn har-int tt' tce scintsk ta`Ekan; stuka: 

han ta tce stutl pslr-tkua. 
p) Verb på kons. +n: lut'sna: dm kr fsl Nilen dce e lt‘ta stsn; rce`kna: lct 

tog tcea rce`ksn dsm; lo`mna 'lämna': dta lce lo`mun ma'ra. 
y) Verb på kons. +r: hindra: y„a kut‘n-tnt Itt`ndsr-an; dra: nia fa dut 

a'ssr-dce. 
Om infinitivstammen slutar på 125  föregånget av 8 eller t, inskjutes ej 

svarabhaktivokal men n blir sonantiskt: fa'sna: dce kan fal  stot-ve' ; rut`kna: 
dc e fek sta a rtaIN-ne'r. 
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3. I verb som i infinitiv självständig ställning ändas på -ta, -ya, -fa eller -Lya, 
motsvarande resp. fsv. -ta, -ggia, -skia samt -kia eller -tia, tillägges ett »i» 
vid a-bortfallet, dvs, det är det fsv. konsonantiska i, som vid a-bortfallet 
sonantiseras: 

Ex. far skutt tce stan a sel hz-fuegulr; nia skce ni salp-sti'la, ba'r 'nu ska 
ni sitta stilla, barn', dut lce byl 2t-ce`nar nut, fke`ka 'du lär »bygga ändar» 
( =knyta samman sönderslitna trådar) nu, flicka', ka 	md tce tcenj,si pa 
dce 'jag glömde tänka på dig', vi skce vi lki-let`Brel va 'vi ska vittja långreven'. 

II. Presens particip 
§ 89. Presens particip bildas i allmänhet genom tillägg till verbstammen 

av ändelsen -anus, om infinitiven slutar på -a, 2) av ^-tis, om infinitiven 
slutar på tryckstark vokal. 

Ex. 1) han sald kcal,» vanus 'han sålde kalven levande', ho valli2anus 
te slutitu 'hon blev liggande till slut', int mg ve`fanus 'inte mig veterligt', 

dum kam rolis dilt 'de kommo roende dit', hu e de hcer fusta^v„s 'hur är 
det här att förstå?'. 

§ 90. Undantagsvis kan man även få höra predikativ-t brukad presens parti-
cip utan -s. Men de exempel därpå jag hört äro för få för att avgöra, om de 
äro att anse som individuella växlingar, eventuellt yngre riksspråksbe-
roende eller som uttryck för någon gammal lag. 

Ex. an e get`ganu ida'g 'han är gående idag', an e fial a‘kanu 'han är väl 
åkande?' men alltid: han kam eikanus. Om presens participet substantive-
ras, står det alltid utan -s, ex. de var e fa% kut`tans 'det var ett farligt 
springande'. 

III. Perfekt particip och supinum 

§ 91. Om bildningen av supinum har redan talats under de särskilda kon-
jugationerna. Perfekt particip är i neutrum fullständigt lika supinum. 
Maskulin-femininformen förhåller sig därtill som vid adjektiv av mot-
svarande form. 

Anm. 1. S.-E.-målet använder supinum istället för riksspråkets infinitiv, 
om vederbörande verbform föregås av ett verb i supinum, tillsammans 
med vilket den bildar en sammanhängande fras. 

Ex. dum ha bu'l a slce`21, 'de ha börjat slå', han ha vårt gcarin 	skro`ti 
'han har varit svår att skryta', ka ha bo' ft hce`in e par ny's sko'r 'jag skulle 
ha behövt ett par nya skor'. 

Anm. 2. Ofta användes participkonstruktion: hjälpverbet vara eller 
bliva + perf. part. av verbet, där rspr. skulle ha supinum + hjälpverbet 
hava, ex. da' tut' ar gct'd nut sen pce'rfalrbror val do "två år ha gått nu sen 
farbror Per dog', su'kru e smitati nu a 'sockret har smält nu', grced brdu 
bål-8 de bir y'si 'grädda brödet bara det har jäst'. 



Enviken-Svärdsjömålets formlära 71 

IV. Presens indikativ 

§ 92. Presens av de starka verben ändas på: 
-s(r) i allmänhet, om stammen slutar på konsonant utom kort -n, 

-r, -8. 
Presensändelsens -r bortfaller alltid i sammanhängande tal framför 

konsonantiskt börjande ord. 
Ex. ho siks sa bra de he my‘ sa men: ho silksr-a-c'tsr. 

De starka verben på kort -1r, -n, -r och -8 äro i allmänhet utan ändelse, 
ex. han fe'lr sa ga‘ki; s hs fint sola fin; koa stalr-a-dry'n; y„a far tce sta'n 
at ms`rsn; dce vce'ks sa bra'; dce frys-pet' te na'ta. Dock kunna de på -n och -8 
i yngre språk anta ändelsen -s(r): fi' ns(r), ve' kss(r). 

Om stammen slutar på vokal erhåller presens ändelsen -r, som dock 
bortfaller framför konsonantbörjande ord (se a åvan), ex. be' (r), ke'(r). 

§ 93. Presens av de svaga verben ändas: 
på -v(r) av I. och II. klass samt i allmänhet de III. klass verb, som i 

inf. sluta på trycksvagt -a, ex. mears(r), fy'lsr, svi'srsvi'r (enligt b). Obs.: 
ho`rsr int, y3 lce'rs mce ce sa i olikhet med rspr.1  

på -r, som dock bortfaller framför konsonantbörjande ord, de III. 
klass verb som sluta på tryckstark vokal, ex. spet' (r), tro' (r) samt alternativt 
även de III. klass verb, som sluta på trycksvagt a, ex. lỳ r <ly` a 'lyda' 
(se a ävan). 

Utan ändelse kunna ibland vissa verb på -ka föregånget av -k- eller -r-
vara, ex. dce bs'r te 'Pita 'börjar', de kvcel• me 'det kväljer mig'. 

§ 94. Presensändelserna motsvara således i allmänhet de fsv. verbens 
singularformer med iakttagande av att fsv. -er och -ir i S.-E. ljudlagsenligt 
övergått till -sr samt att fsv. I. klass svaga ändelsen -ar undanträngts av -ur 
genom analogi med de övriga verben.2  

Anm. Fsv. III. klass svaga ändelsen -jr har kvarstått fram till vår tid i 
verb, som sluta på -g och -k, ex. va  tcenAst dsm fe/a"vad tänker de för 
något'. Men i det yngre språket har -i(r) trängts undan av 

V. Preteritum indikativ och konjunktiv 
§ 95. Om preteritum indikativ har redan i det föregående talats. Preteritum 
konjunktiv är hos de svaga verben lik indikativen. Av de starka verben ha 
III. och IV. klass särskilda konjunktivformer. De övriga bilda konjunktiven 

1  På samma sätt jo' rsr, jpo' rtir, ro' 	styrsr, tce'rer. A. R. — Sannolikt är lce' rit 
fel för Wr8. 

2  Se ovan s. 63 not. 
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genom tillägg till indikativformen av ändelsen -s, som dock framträder 
endast då verbet står särskilt betonat men ljudlagsenligt synkoperas i tryck-
svag ställning i sammanhängande tal. Exempel (som tillika åskådliggöra de 
olika fall, där konjunktiven användes): sm dsm ka`ms a a`ts mce gro'k, vo 
va'rm (önskesats); not dta hce'n hot dar tce' , sa to`g-dut-na (obs. den grava 
accenten i olikhet med indikativen; villkorssats); t,ct ce ssm 	vol  -slce2tn 
'jag är som om jag vore slagen' (jämförelsebisats); nce, fs'r cen ka fot ha' gran 
pa en rce'v, to`g ta da a bo'r-en 'nej, förrän jag sköt havren på en räv (en-
hjuligt åkdon), toge jag då och bure den' (jämförelsebisats). 

VI. Imperativ 

§ 96. Imperativen är den enda verbform, som är numerusböjd. 
2. person singularis saknar — liksom i rspr. — särskild ändelse, utom av 

I. svaga, som i självständig ställning har -a. 
Ex. ferbeta, ka'r, a sta tnt kik» a fut`ndra 'arbeta, karl, och stå inte så där 
och fundera'. 

Anm. Oregelbunden är imper. gen 'gå' <fsv. gak med a-vokalen från 
inf. och pres. gd , ga'r. 

2. person pluralis bildas genom tillägg av ändelsen -a till sing. utom till 
verb på vokal, vilka erhålla ändelsen -na. 

Ex. keima nu, ba'r, a ce`ta; ta`na hce2a dce hce'r; gal  na-t'n nut. 

Summary 

Petrus Envall t, The accidence of the Enviken-Svärdsjö dialeet 
The parishes of Enviken and Svärdsjö in the province of Dalecarlia have more 
or less the same dialect. It is the northernmost offshoot of a group of dialects 
which are usually called "Dalabergslagsmål", and which form a transition area 
between the central Svea-dialects and the distinctive clialects of Upper Dale-
carlia. In the years 1918-20 Petrus Envall (1889-1974) worked on a description 
of the accidence of the Enviken-Svärdsjö dialect, which was presented as a 
licentiate dissertation in the field of Nordic Languages, and assessed by Profes-
sor Bengt Hesselman. Later Envall extended his area of research to cover the 
whole of Dalabergslagen and in 1930 he presented his doctoral dissertation en-
tåled "The Dalabergslagen dialect. A historical and geographical survey". 
The licentiate dissertation remained unpublished. As it forms a valuable com-
plement to the doctoral dissertation, however, it would seem desirable to make 
it more accessible to scholars. 

"The Accidence of the Enviken-Svärdsjö dialect" is a descriptive presenta-
tion arranged according to the traditional grammatical pattern. Apart from the 
description, it is also intended to show how the accidence of the modern dialect 
compares with the accidence we see in preserved medieval Swedish literature. 
The presentation has copious examples of dialect words, their pronunciation 
given in J. A. Lundell's phonetic alphabet. 
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The dissertation is published in its original form, with the exception of such 
minor changes as slips of the pen and changes in phonetic transcription in some 
cases, for the sake of simplicity. There are details in the footnotes of later 
research results and certain observations which were made while the thesis was 
being road. 



Register över dalabergslagsord 
i Petrus Envalls avhandlingar 
»Enviken-Svärdsjömålets formlära» 
och »Dala-Bergslagsmålet» 
Sammanställt av Sven Söderström 

Registrets uppslagsform är, där så varit möjligt, hämtad ur riksspråket. 
När riksspråklig förebild saknats, har en konstruerat riksspråklig form an-
vänts. I vissa fall har alternativ uppslagsform med hänvisning införts. 
Svagt böjda substantiv som i riksspråket har en väl etablerad form har 
uppförts under denna, även om målets ord är av annat genus. Sålunda står 
t. ex. skåp mask, under skugga och inte under skugge. Adjektiv på dia-
lektalt -ig, -ug och -in redovisas under uppslagsform med ändelsen -ig. 
Mellan sammansättningsleder har bindestreck utsatts endast då tydlighe-
ten så krävt. Efter uppslagsformen följer uppgift om ordklass. Envalls 
uppgifter om genus är icke redovisade. Betydelse anges endast för att skilja 
homografer av samma ordklass. 

Siffror i rak stil hänvisar till sidor i detta nummer av Svenska landsmål, 
där licentiatavhandlingen »Enviken-Svärdsjömålets formlära» är publice-
rad. Siffror i kursiv stil hänvisar till doktorsavhandlingen »Dala-Bergslags-
målet», som föreligger i två utgåvor med samma paginering av texten, dels 
disputationsupplagan från 1930, dels den upplaga som utgör Svenska lands-
mål B 47. 

Envalls avhandlingar, särskilt doktorsavhandlingen, innehåller även 
en mängd uppgifter om ord i andra dialekter och i äldre språk. Dessa ord 
är icke upptagna i detta register. 

Summary 

Register of dialect words in Petrus Envall's dissertations 
In this register, figures in roman type refer to pages in this issue of Svenska 
landsmål, where Envall's licentiate dissertation on the Enviken-Svärdsjö 
dialect in the south-east of Dalecarlia is published. Figures in italics refer to 
his doctoral dissertation, which is published in two editions with the same 
pagination, the 1930 edition, and the edition contained in Svenska landsmål 
B 47. 
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abborr(e) s. 13; 148 
ackord s. 103, 251 
aderton, adertonde rälm. 40, 

42; 62 
adjö s. 48 
advokat s. 14 
affär s. 14. Jfr skogs- 
afton s. 12 
aftonvard s. 154 
aga s. 15; 31, 161 
age s. se aga 
agg s. 148 
agn s. 'sädesagn' 18, 20; 156 
agn s. 'bete' 156 
agsam adj. 31; 31 
aktion s. 14 
al s. se ål 
ala v. 64. - upp 131 
alder s. 17; 117, 118, 149. 

Jfr fröd- 
aldrig adv. 152 
all adj. 34, 40, 50, 52; 148 
all adv. 54 
andelens adv. 142 
allmänning s. 142 
alls-inte pron. o. adv. 51; 

144 
allsmäktig adj. 33; 142 
allstads adv. 54 
allt adv. 54 
allt-vid-sig adv. 54 
allvar s. 142 
aln s. 16; 116, 149 
alun s. 20; 136, 137 
and s. 22; 153 
ande s. 15; 153 
Anders personnamn 28, 29 
anderstång s. 153 
andfådd adj. 33; 48 
andradag s. 53 
andre räkn. 41, 42. Jfr 

tjugo- 
andtid s. 153. Jfr hö- 
angelkrok s. 155 
angla v. 155 
anka s. 156 
ankare s. 156 
ankomma v. 223 
Anna personnamn 29; 148 
annan pron. 41, 42, 49 53, 

54; 103  

annars adv. 54 
annat adv. Jfr inte- 
ansikte s. 207 
apa s. 132 
apa v. 132 
arbeta v. 63, 72 
arbete s. 149 
arg adj. 149 
ark s. 27; 119, 149 
Arkhyttan ortnamn 48 
arm s. 10, 40; 149 
arm adj. 31; 149 
armbåge s. 53 
arrende s. 25 
arsa v. 48 
arshål s. 27; 149, 219 
art s. 147 
artig adj. 147 
arv s. 27; 149. Jfr fars- 
arving(e) s. 11 
ask s. 10; 144 
asp s. 16; 144 
att inf.-märke 44, 69, 70 
av prep. 40, 41, 50; 31, 141. 

Jfr ut- 
av partikel. Jfr dolla, lägga, 

starva - 
avbarrad p. adj. 61 
ave s. 15; 132 
avfärd s. 141 
avig adj. 33; 136, 137 
avog adv. Jfr åter- 
avrad s. 14 
avskörd s. 42 
avskörda s. 42, 269 
avslapp s. 141 
avund s. 17; 90, 95, 136, 137 
avändes-tvärt adv. 141 
ax s. 27; 144 
axel s. 16 
axelfjöl s. 16 
axlad adj. Jfr kuv- 
axol s. 12 

backe s. 15; 144 
bad s. 66 
bada s. 136, 142. Jfr svett-, 

åter- 
bageri s. 24 
bagge s. 62 
bak adv. Jfr åter- 

baka v. 132 
bake s. 132 
bakeda s. 19; 48, 49, 187 
bakerst adj. superi. 39 
bakom adv. 39 
bakre adj. komp. 39 
balk s. 10; 118, 149 
bana s. Jfr käckel- 
band s. 27 
bangen adj. 155 
banka v. 156 
bank s. 156 
banke s. 156 
bankig adj. 156 
banko adv. 156 
bar adj. 31; 66, 128 
bara adv. o. konj. 51, 58, 

70; 80, 97, 98, 131 
barbent adj. 128 
barfotad adj. 66, 129 
barhuvad adj. 128 
barhuvdad adj. 35; 128 
barisad adj. 128 
bark s. 10; 149 
barns. 27, 30, 36, 40, 48, 70, 

72; 145 
barnsklig adj. 34; 162 
barnsöl s. 277 
barr s. 119, 133, 146 
barvinter s. 128 
basa v. 133 
basma s. 15; 120 
bastu s. 66 
beck s. 27; 36, 70, 185 
becka v. 82, 185 
beckig adj. 191 
bedas v. 68 
bedja v. 59, 68, 71; 68, 99, 

127, 192, 193 
begel s. 194 
begla v. 106, 110, 194 
beglig adj. 194 
behöva v. 70 
belling s. 11; 34 
belåten adj. 34, 37 
ben s. 27, 40; 181. Jfr 

knaper-, ro-, sid- 
benling s. se bening 
berg s. 27; 118, 174, 244 
Bergslaget ortnamn 61 
berätta v. 64 
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besa v. 185 
besk(ig) adj. 31, 34; 183 
beskedlig adj. 34 
best s. 124 
bestyr s. 27, 52; 40 
beta s. 36, 37 
beta v. 67; 83, 96, 97. - i 36 
bete s. 15; 35, 36, 37, 83 
betol s. 189 
betolspinne s. 189 
betro v. 33 
betsel s. 27; 183 
bett s. 70, 185. Jfr en-, 

mygg-, tve- 
bett adj. Jfr en-, tve- 
bi s. 23, 24 
bibel s. 12 
bida v. 210 
bild s. 13 
bill s. 11 
billing s. se belling 
binda v. 56; 153, 200 
Bingsjö ortnamn 209 
bise s. 82, 186. Jfr elak-, 

tomt-. 
biskop s. 9, 12 
Bispberg ortnamn 26 
bisse s. se bise 
bit s. 210 
bita v. 55; 83, 96, 97, 177, 

187, 278 
biten p. adj. Jfr trå-, varg- 
bitter adj. 197 
bjuda v. 55; 84, 93, 223, 

253, 254, 261 
bjudning s. 253 
bjälke s. 171, 172 
bjälle s. Jfr fot-. 
björk s. 16 
björns. 9, 11 
black adj. 31; 144 
blad s. 24; 128 
bladder s. 102, 109, 110 
bladdertacka s. 109 
bladdra s. 19; 102, 109, 111 
bladdra v. 102, 109, 110 
bladdrig adj. 102 
bladig adj. 94 
bladra s. 19; 109, 139 
bladra v. 139, 225 
blaggarn s. 160 

blaggarnsväv s. 160 
blanda v. 153 
blank adj. 31; 157 
blankisad p. adj. 35 
bleck s. 27; 185 
blecka s. o. v. se bläcka 
blek adj. 31; 107, 183 
bleka v. 66, 67 
blekna v. 107, 198 
blekning s. 17 
blemma s. 19; 181 
blid adj. 210 
blidska s. 210 
blikta v. 205 
blind adj. 31; 207 
blindstyre s. 41 
bliva v. 30, 58, 70 
blixt s. 206 
block s. 72, 76, 215, 218 
blocka v. 86, 217, 218. 
- ur sig 217 
blod s. 11 
blod-igel s. 106, 195 
Blomma konamn 29 
blomma s. 19; 122, 211, 212 
blomma v. 122 
bloss s. 72, 76, 216, 218. 
blott adj. 251 
bludder s. 225 
bluddertupp s. 109 
bluddra s. 19; 107, 225 
bluddra v. 107, 109, 225 
blund s. 236 
blunda v. 236 
blundra v. 236 
bly s. 24. Jfr fönster- 
blyg adj. 40 
blå adj. 21; 159, 160, 163. 

Jfr ljus-. 
Måka v. se blocka 
blån s. pl. 23; 160 
blånad s. 14 
blångarn s. 160 
blåsa v. 67; 159 
blåst s. 124 
bläck s. 70, 185 
bläcka s. 19; 188 
bläcka v. 82, 185, 188 
bläda v. 98, 168 
blädja v. se bläda 
bläsa s. 20; 95, 166 

bläsig adj. 166 
bläst s. 10; 124 
bläster s. 124, 180 
blöt adj. 273, 274 
blöta v. 67; 274 
bo s. 24; 39, 211. Jfr guld- 

smeds-, malings-, stads- 
bo v. 67, 68; 129, 211, 212 
bock s. 10; 240 
bocka v. 240 
bod s. 16; 40, 211. Jfr fä- 
boföra v. 39, 41, 50, 53 
boförsbulle s. 40, 42 
boförssaker s. pl. 40 
boförungslass s. 40 
bog s. 10; 211 
bok s. 22; 275 
bokstav s. 22 
bolag s. 27 
bolde s. 15; 117, 232, 234 
bolster s. 28; 117, 233 
bom s. 247 
bomma v. 247 
bomärke s. 60 
bonde s. 22; 19, 59, 211, 

275. Jfr hus- 
bondåge s. 31 
bord s. 24, 25, 27; 243 
borg s. Jfr finger- 
borga v. 63; 233 
borgen s. 118 
borr s. 11; 71, 216, 218 
borra s. Jfr näs- och borre 
borra v. 85, 217, 218, 224 
borre s. 224, 233. Jfr tall- 
borst s. 13 
borsta v. 233 
borste s. 15; 233 
bort adv. 39; 244 
borta adv. 235, 244 
boss s. 27; 71, 76, 216, 218 
bossa s. se bussa 
bossa v. 87 
bossig adj. 94, 225 
bot s. 22 
botten s. 11; 108, 229 
bottna v. 229 
bra adj. o. adv. 30, 33, 38, 

41, 50, 52, 71; 128 
bradd s. 17 
braka s. 20; 136, 137 



Register över dalabergslagsord i Envalls avhandlingar 77 

braka v. 131 
brakig adj. 33 
brand s. 11; 153 
brant adj. 32 
brasa s. 20; 90, 95, 136, 137 
braxen s. 16 
bred adj. 32; 181, 183 
breda s. Jfr under- 
breda v. 68; 181 
bredd s. 183 
bredga v. 63 
bredska v. 183. - ut 183 
brev s. 27 
brinna v. 56, 58; 148, 207, 

231 
brinslig adj. 34 
brista v. 56; 206 
bro s. 16; 211. Jfr flott- 
broa v. 63 
brodd s. 10; 235, 239 
brodda v. 235 
broder s. 27, 47, 51. Jfr 

far-, mor- 
broll s., brolla v., brollig adj. 

se bråll, brålla, brållig 
bromm s. 27; 72, 215 
bromma v. 88 
bromme s. 88, 217 
broms s. se bröms 
brosch s. 13, 21 
broseha s. 19, 21 
brosk s. 27; 237, 239, 245 
brotrumma s. 60 
brott s. 72, 216, 219, 220 
brottas v. 87, 91, 218, 219, 

220 
brud s. 16; 67, 251 
brudgum s. 13; 67 
bruk s. 251 
brum s. se bromm 
brumma v. 236 
brun adj. 251, 252 
brunda s. 236 
brunda v. 236, 239 
brundig adj. 236 
brunn s. 11; 236, 239 
brunnstrana s. 61 
brunsen adj. 239 
brunst s. 239 
bry (sig) v. 68 
brygga s. 'landgång' 271  

brygga s. 'brygd' 19 
brygga v. 66; 271 
bryggeri s. 24 
bryggstuga s. 60 
bryn s. Jfr ögon- 
bryne s. 24 
bryta v. 56; 83, 223, 252, 

260, 261 
bråd adj. 32 
bråden adj. 34 
brådskig adj. 33 
bråk s. 159 
bråkig adj. 33 
bråll s. 249 
brålla v. 249 
brållig adj. 249 
bråne s. 15; 85, 222 
bråta s. 224. Jfr huvud- 
bråta v. 87, 218, 220, 224 
bråte s. 15; 87, 94, 218, 219, 

220, 224 
bräda v. 'smälta' 68 
bräde s. 26 
brädsel s. 178 
brädskrinda s. 60 
bräka v. 178 
bränd p. adj. 32 
bränn s. 17 
bränna v. 65; 64, 171 
bräss s. 70, 191 
bröd s. 70 
bröd-smål s. 215 
bröllop s. 271 
bröms s. 271 
bröst s. 271 
bubba v. 230 
bubbla s. 230 
bud s. 24, 26; 70, 76, 84, 

215, 218, 220, 221,W222. 
Jfr för-, gästa- 

buda v. 84, 96, 222 
buff s. 230 
buffa v. 230 
buga s. se båga 
buggla s. 19; 226 
buggla s. Jfr skar- 
buk s. 10; 251 
bula s. 224. Jfr näs- 
bulen adj. 85, 223, 234. Jfr 

vatt- 
bulka sig v. 232  

bulkig adj. 232 
bulle s. 15; 230. Jfr boförs- 
bulna v. 116, 234, 240 
bult s. 230 
bulta v. 230 
bunden p. adj. Jfr vård- 
bunk s. 231 
bunt s. 231 
burk s. 10; 234 
buske s. 15. Jfr fröd- 
buss s. 10; 232 
bussa s. 20; 87, 94, 224 
bussa v. 232 
bussig adj. 232 
butelj s. 14 
butt s. 232 
buttstör s. 83, 232 
by s. 11, 52; 31, 123, 272 
bygd s. 17; 268 
bygel s. 12; 260 
bygga v. 65, 70; 62, 268 
bygge s. 25 
byggnad s. 14 
byggning s. 17 
byke s. se böke 
bylla s. 19 
byrå s. 14 
Byränget ortnamn 254 
byssja s. 263, 265 
byssja v. 100, 263 
byssja s. 25; 263 
byssjig adj. 263, 264 
byta v. 67; 40, 273 
byte s. 24 
bytta s. 19; 268 
byxor s. pl. 272. Jfr slåtter- 
båd s. se bud 
båda pron. 41 
båda v. 84, 96, 216, 218, 222 
båga s. 224 
båga på v. 217 
båge s. 15; 37, 39, 53, 84, 

94. Jfr pil-, skar- 
bågna v. 107, 226 
bågsåg s. 53 
bål s. 'skjortbål' 11 
bål s. 'stor eld' 71, 215, 218 
bål adj. 215 
bålgeting s. 215 
bånga v. 155 
bången adj. se  bangen 
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bånkig adj. se  bankig 
bår s. 16 
bård s. 154 
bås s. 28 
båsa v. 'koka över' 217, 218 
båt s. 10. Jfr kyrk- 
bäck s. 10; 174 
bädd s. 10; 170 
bädda s. 19 
bägare s. 16 
bäla, v. 179 
bälg s. 10; 118, 171, 172 
bälga v. 172 
bälla på v. 170, 171 
bälte s. 24 
bänk s. 10, 45 
bär s. 30, 51; 165. Jfr jord-, 

körs-, ung-, stickel- 
bära s. 166. Jfr åter- 
bära v. 35, 58, 59, 60, 72; 

86, 128, 134, 165, 223, 
261 

bärga v. 174.- sig 174 
bäst adj. superi. 36, 38 
bättre adj. komp. 38, 39 
bäver s. 12 
bävlig adj. 34 
böja v. 65 
böka v. 63; 274 
böke s. 25 
böla v. 275 
böling s. Jfr ut- 
bölja v. 261, 262 
bön s. 17; 273 
börd s. Jfr efter- 
börda s. 19; 116, 270 
börda v. 270 
bördjärn s. 270 
börg adj. 269. Jfr skyl- 
börgsel s. 269 
börgseltid s. 269 
börgsla v. 269 
börgslig adj. 269 
börja v. 63, 65, 66, 69, 70, 

71; 262 
bössa s. 19; 272, 279 
bösta v. 47, 124, 275 
bösta s. 124 
böta v. 67 

chiffonjé s. 207 

cigarr s. 14 
cykel s. 9, 12 

dag s. 11, 36, 40, 41, 52, 72; 
65, 68, 127. Jfr andra-, 
helg-, i-, lör-, ons-, spor-, 
sön-, varn-, vårfru- 

dagfattig adj. 138 
dagg s. 10; 154 
dagkarl s. 16; 60, 145 
dal s. 11; 128, 129, 133 
Dalarna ortnamn 128, 130, 

133 
dalb s. Jfr dyk- 
dalfolk s. 128 
dalgubbe s. 128 
dalkarl s. 129 
dalripa s. 129 
damm s. 'fördämning'. Jfr 

håll- 
damm s. 'dimma; stoft' 27; 

152 
damma v. 152 
dangel s. 155 
dangla v. 155 
dank s. 10, 15; 156 
danka v. 156 
danke s. 15; 156 
dan.kig adj. 33; 156 
dans s. 148 
dansa v. 148 
dansdocka s. 241 
darra v. 119, 147 
dave s. 15; 132 
de pron. 41, 43, 45, 47, 49, 

51, 52, 53, 54, 62, 69, 70, 
71 

deg s. 10; 181 
deger adj. se  diger 
del s. 41; 181. Jfr över- 
dela v. 64, 67 
delning s. 17 
delägare s. 53 
den, det, de best. art. 35, 

36, 37, 39, 40, 41, 42, 53, 
54 

den (det, de) där pron. 29, 
35, 36, 39, 44, 47, 48, 49, 
50; 34, 65, 178 

den (det, de) här pron. 30, 
32, 35, 39, 47, 48, 49, 50, 

52, 70, 71, 72; 34, 111, 
177, 178 

densamme pron. 49; 79 
det pron. 10, 14, 25, 30, 31, 

34, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 
48, 49, 51, 54, 57, 58, 61, 
63, 69, 70, 71; 32, 35, 48, 
65, 76, 92, 103, 158, 162, 
235 

dia v. 68 
diger adj. Jfr gris-, killing-, 

lamm- 
Digermyr ortnamn 196 
dika v. 67 
dike s. 25; 210 
dikning s. 17 
dikt p. adj. Jfr ut- 
dill s. 207 
dimmig adj. 244 
dimpa v. 57; 144 
din pron. 46, 51, 69 
dit adv. 70 
ditna adv. 49 
djup adj. 31,38; 123,124,253 
djur s. 253 
djärg s. se dvärg 
djärv adj. 173 
docka s. 240, 241. Jfr dans- 
doktare s. 251 
doktor s. 14, 45; 251 
doll adj. 249 
dolla av v. 249 
dolsk adj. 117, 233 
dom s. 9; 121, 211 
domare s. 15 
don s. pl. Jfr jåss- 
donad p. adj. Jfr upp- 
doppa s. 237 
doppa v. 237, 239 
dorga v. 233 
dorma v. 233 
doss s. 71, 216, 219 
dotter s. 18, 36; 212 
drag s. 27; 128 
draga v. 60; 127, 136. Jfr 

vån- 
drag-ård(r)a s. 17 
drangelmjölk s. 155 
drank s. 157 
dregel s. 194 
dregla v. 106, 110, 194 
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dreglig s. 194 
drev s. 27; 69, 93, 185 
drevhjul s. 185 
drevling s. 106, 195 
drevsnö s. 185 
dricka s. 25, 57; 36, 205 
dricka v. 57; 144, 205, 241. 

- ur 36 
drift s. 205 
driftig adj. 205 
drista sig v. 206 
dristig adj. 206 
driva s. 210 
driva v. 55; 81, 181, 187, 210 
dromma v. 217. - i 217 
dropp s. 72, 216, 219 
droppa v. 86, 217, 218 
droppe s. 15; 86, 217, 218 
droppla v. 228 
drubb s. 235 
druff s. 230 
druffig adj. 230 
drulsa v. 230 
drunta v. 231 
dryck s. 40, 205, 271 
dryfta v. 271 
drypa v. 56 
dråg s. 221 
drå'nglig adj. 155 
dråse s. 15; 87, 94, 217, 219, 

220 
drägg s. 17 
dräng s. 10; 164 
dränka v. 67 
drög s. 221 
dröm s. 10; 121, 273 
drömma v. 65; 121 
drön s. 259 
dröna v. 56, 71; 100, 263 
drönja v. se dröna 
du pron. 36, 39, 43, 45, 47, 

48, 49, 51, 53, 69, 70, 72; 
129, 162 

dubbel adj. 230 
duga v. 64; 84, 94, 222 
dugg s. 230 
dugga v. 230 
duk s. 10; 251. Jfr näs- 
duktig adj. 34, 69; 49, 241 
dum adj. 231, 236 
dumbe s. 14; 231 

dumpa v. 231 
dun s. 251 
dunge s. 52 
dunka v. 231 
durra v. 234 
duska s. 232 
duska v. 232 
duskig adj. 232 
dussa s. 19 
dussin s. 87 
duva s. 252 
duven adj. 85, 223, 261 
dvala s. 15; 131 
dvala v. 92 
dvärg s. 10; 173. Jfr kopp-, 

pupp- 
dvärgsnät s. 68, 165 
dy s. 24 
dya s. 272 
dye s. 272 
dykdalb s. 14 
dymla v. 40, 41. - hop 40 
dymling s. 40 
dymmel s. 40, 41 
dymmelonsdag s. 41 
dymmelpinne s. 40 
dymmelvecka s. 41 
dyngas. 19; 268 
dynglass s. 29 
dyrk s. 270, 271 
dyrka v. 270, 271 
då adv. 45, 48, 52, 61, 69, 

72; 103, 158 
dåk s. 215 
däka s. 19 
dåka v. 217 
dålig adj. 34, 38 
dån s. 28; 216, 219 
dåna v. 63; 85, 159, 217, 219 
angla v. se dangla 
dånväv s. 68 
dås s. se doss 
dåsa v. 218 
dädan adv. 49 
dälja s. 168 
dälpa s. 19; 171, 172 
dämma v. 65 
dämpa v. 67; 171 
dänga v. 65 
därna(n) adv. 14, 49, 53, 62; 

49  

däst adj. 124, 180 
däven adj. 30, 34 
dö v. 69; 29, 274 
död s. 13 
död adj. 32, 69, 70 
döddölja s. 268 
dödlägg s. 60 
dödslor s. pl. 20 
dölja s. Jfr död- 
dölja v. 99, 262 
döma v. Lic.-avhandlingens 

manuskript s. 186 har 
formen cht`ma, vilken i 
utgåvan s. 65 ändrats till 
Urna;  121 

dön s. 71 
döpa v. 67 
dörr s. 16; 119, 269 
dörrgåt s. 159 
döv adj. 43 
döva v. 64 
döv-stråk s. 220 

ed s. 13; 181 
eda s. 19; 187 
eder pron. 46, 47, 53; 30, 31 
efter adv. o. prep. 39, 58, 

61. Jfr ovan- 
efterbörd s. 270 
egen adj. 26 
egg s. 17; 170 
egga v. 63 
egla s. se igla 
eglig adj. se  äglig 
eke s. 181 
eken adj. 181 
eker s. 12 
ekorre s. 13 
elak adj. 31 
elakbise s. 82, 187 
eld s. 11; 181 
elda v. 63; 183 
eldig adj. 33 
elfte räkn. 42 
elva räkn. 40, 41 
en, ett obest. art. 30, 39, 

48, 50, 52, 53, 69, 70; 
162, 190, 235, 242 

en, ett räkn. o. pron. 30, 39, 
40, 48, 51; 183. Jfr tjugo- 

enbett adj. 125 
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ende pron. 36 
endera - än konj. 183 
enkel adj. 32 
enkom adj. 31; 34, 53 
ensam adj. 44, 48, 183 
ensammen adj. 34, 35; 48, 
183 
entita s. 33 
entiting s. 33 
Envall personnamn 45 
Erik personnamn 49; 34 
Erik Hansson personnamn 

48 
Ester personnamn 164 
etter s. 123, 183 
evangelium s. 246 
exam s. 14 
exercis s. 14 
expedit s. 14 

fabrik s. 14 
fadder s. 18 
fader s. 13, 36, 45, 61, 69, 

70; 129, 150, 162. Jfr far-, 
mor-, gud- 

fal s. 128 
fall s. 148, 149 
falla v. 62; 148 
falna v. 116 
falsk adj. 117 
falsna s. 117 
Falun ortnamn 136, 137 
famla v. 141 
famn s. 10; 141 
fara s. 'risk' 19; 131 
fara s. 'färd' 19 
fara v. 19, 44, 59, 60, 63, 

69, 71; 65, 80, 97, 98, 128, 
130, 131, 135, 223, 261. - 
för 131 

farfader s. 13; 129 
farbroder s. 27, 70 
farkost s. 13 
farlig adj. 70; 144 
farlighet s. 18 
farmoder s. 129 
farsarv s. 61 
farstu s. se förstuga 
fart s. 147 
fast adj. 144 

fast konj. 191 
faster s. 18 
fastna v. 120, 121. - vid 69 
fat s. Jfr stånd- 
fata v. 93, 94, 132 
fatta v. Jfr fata 
fattan s. 27; 79, 90, 91, 95, 

132 
fattas v. 79, 90, 132 
fattig adj. 33; 135, 160. Jfr 

dag-, knä- 
febrig adj. 33 
fel s. 51 
fela v. 203, 204 
fem, femte räkn. 25, 40, 41 
femtio, femtionde räkn. 40, 

42 
femton, femtonde räkn. 40, 

42 
fen s. 190 
fena s. 19; 190 
feppla v., fepplig adj se 

fippla, fipplig 
Les s. 70 
fesljummig adj. 70, 185 
fet adj. 31, 37, 39; 183 
fett s. 125 
fickel s. 28; 196 
fickla v. 107, 196 
ficklig adj. 33; 196 
fikon s. 27 
fin adj. 31, 39, 48; 124, 210 
finger s. 28; 200 
fingerborg s. 224, 225 
fingrad adj. Jfr mes- 
finjänta s. 65 
firma v. 56, 58; 148 
finnas v. 57; 235 
Finnhyttan ortnamn 41 
fiols. 11 
fippelgöra s. 197 
fippla v. 197, 199 
fipplig adj. 197 
fis s. Jfr påt- 
fisa v. 55; 93 
fisk s. 10; 200 
fiska v. 63 
fittje s. 15; 36, 99, 192 
fjoll s. 249 
fjolla s. 249 
fjollig adj. 249 

fjorton, fjortonde räkn. 40, 
41, 42, 72; 62, 161 

fjosk s. 250 
fjoska s. 250 
fjoskig adj. 250 
fjäder s. 102 
fjärd s. 11; 172 
fjärde räkn. 41, 42; 172 
fjärding s. 11; 172 
fjäril s. 62 
fjät s. 16, 32 
fjätol s. 91. Jfr fjätter 
fjätter s. 91, 166 
fjöl s. 16. Jfr axel-, kak- 
fladder s. 102, 109 
fladdra s. 102, 109, 139 
fladdra v. 102, 139, 225 
fladdrig adj. 102 
flag s. 128 
flaga s. 136. Jfr smed- 
flagna s. 19 
flagna v. 103, 139, 156, 281 
flaka på v. 211 
flake s. 15; 131 
flanka v. 157 
flanksnöa v. 157 
flarn s. 11; 145 
flarr s. se flarn 
flas s. 128 
flaska s. 19 
flata v. 63; 132 
flen s. 181 
fler(a) adj. komp. pl. 41, 53 
flicka s. 10, 57, 70; 36, 205 
flisa s. 19 
fliss s. 206 
flissa v. 63; 206 
flock s. 240 
flod s. 17; 211 
floda v. 211 
flog s. se flög 
floka v. 211 
flott s. en insekt 125, 160, 

163 
flott s. 'flotte' 38 
flott s. 'flott' 27; 38,72, 216, 

219, 220 
flotta s. 'fästing' 160 
flotta v. 38, 53, 87, 219, 220 
flottare s. 15; 38, 53 
flottbro s. 38, 219 
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flotte s. 15; 38, 87, 218, 
219, 220 

flottig adj. 225 
flottmölja s. 262 
flottning s. 38 
fludder s. 28; 107, 225 
fluddra v. 107, 225 
fluddrig adj. 225 
fluga s. 20; 85, 94, 97 
tluk s. 252 
flunga s. 231 
fly s. 24; 272 
fly adj. 32 
fly v. 68 
flyga v. 56; 84, 223, 252, 

260, 261, 273 
flykt s. 272 
flyt adj. 273 
flyta v. 56; 83, 252, 261 
flytta v. 264 
flå s. 16 
flå v. 61, 68; 136, 160 
flåg s. 221 
flåhacka s. 60 
flåsa v. 222 
fläck s. 10; 170 
Fläckebo ortnamn 53 
fläsk s. 27 
fläsksvål s. 154 
fläta s. 125, 177 
fläta v. 63; 125, 177 
flög s. 'ryggskott' 16; 221 
flög s. 'märke i träd' 43 
flöga v. 43 
flöghyvel s. 43 
flögrand s. 43 
flögspånad s. 43 
flöt s. Se flott 'flotte' 
flöte s. 24; 275 
flötgås s. 275 
flötor s. pl. 20 
fnas s. 127 
fnaska v. 144 
fnittra v. 197, 199 
fnysa v. 272 
foder s. 27. Jfr natt-. 
foderhus s. 48, 212 
folk s. 27; 119, 232, 234. Jfr 

dal- 
folklig adj. 34 
fora s. 211  

fora v. 211 
forka v. 233, 234, 240 
forma s. 233 
fors s. 10; 233 
forskarl s. 144 
fort adv. 120 
fot s. 22, 23; 274 
fotbjälle s. 176 
fotspjärn s. 176 
frank adj. 156 
frans s. 10; 148 
frasa v. 133 
fred s. 12; 35, 74 
fresta v. 49; 183 
fria v. 63, 69; 210 
friare s. 15 
fria sig v. 68 
frihet s. 18 
frisk adj. 31; 206 
frodas v. se frödas 
frodig adj. se  frödig 
frolla v. 249 
frollig adj. 249 
frossa s. 87, 221 
frosse s. 15; 87, 221 
frost s. 121, 239. Jfr rim- 
frusen adj. 35; 82, 93 
frusta v. 124 
frustra v. 124 
frysa v. 56, 62; 82, 83, 93, 

223, 252. - på 71 
fråga v. 63. Jfr fräga 
från adv. o. prep. 44, 51. 

Jfr i- 
fräga v. 45, 63 
fräken s. 103 
fräknar s. pl. 103 
fräknig adj. 103 
främre, främst adj. komp. 

o. superi. 38 
frän adj. 178 
frö s. 24; 178. Jfr hö. 
fröa av sig v. 178 
fröda s. 19; 43 
fröda sig v. 68 
frödalder s. 43 
frödas v. 43 
frödbuske s. 43 
frödg s. 44 
frödga v. 44 
frödgran s. 43  

frödig adj. 44 
frödsk s. 44 
frödska upp sig v. 44 
frödskig adj. 44 
frödskog s. 43, 53 
frödtall s. 43 
frödtelning s. 43 
frödväxt adj. 43, 53 
frödväxtig adj. 43 
fröst s. se frost 
fröste s. 239 
fukter s. pl. 241 
ful adj. 31 
full adj. 38; 230 
fuller adv. 44, 48, 50, 52, 

69, 70; 92, 158 
fulltint p. adj. 32 
fund s. 231 
fundra v. 50, 63, 72; 231 
funtad p. adj. 231 
fura s. 85, 224 
fusk s. 232 
fuskig adj. 232 
fusklig adj. 232 
fux s. 242 
fylla v. 64, 65 
fyra räkn. 40, 41 
fyrk s. 270, 271 
fyrtio, fyrtionde räkn. 40, 

42; 61, 273 
få v. 30, 39, 48, 49, 50, 51, 

52, 61, 69; 35,76, 159, 162 
fågels. 12, 70; 107, 109, 110, 

226, 227. Jfr ott- 
fåla v. 217, 218 
fåle s. 15, 49; 85, 217, 218. 

Jfr sprak- 
fåll s. 11; 152, 153 
fålla v. 152, 153 
fång s. 155 
fånga v. 155 
får s. 'plogfåra' 16; 38, 53, 

71, 216, 218 
får s. ett djur 27 
fåragö s. 29 
fä s. 24; 67, 176 
fäbod s. 16; 40, 176 
fäbodsved s. 35 
fäbodväg s. 36 
fägen adj. 35; 166. Jfr ill- 
fägna v. 170 
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fägnesam adj. 170 
fägård s. 60, 67, 176 
fähus s. 27; 86 
fälla v. 65 
fälld p. adj. 32 
färd s. 17, 18; 32, 172 
färda s. 20 
färdas v. 172 
färdig adj. 172 
färe s. 165 
färg s. 21; 173 
färja s. 168 
färja v. 168 
färma s. 173 
färsk adj. 31; 173 
fässing s. 17 
fäste s. 25 
fättla s. 19; 105 
föda s. 19 
föda v. 68; 273, 274 
födslor s. pl. 20 
följa v. 66; 117, 118, 268, 

269 
följe s. 25 
fönsterbly s. 24 
för adv. 66. Jfr fara -, 

råka - 
för prep. 14, 50, 52; 31, 259 
för konj. 259 
föra v. 65, 71; 273. Jfr bod- 
förbud s. 215 
före s. 25; 273 
förkläde s. 24, 26; 66, 269 
förkyld p. adj. 47 
förlora v. 41; 259 
förlåt s. 42 
förlägen adj. 35 
förmuffad adj. 230 
förmögen adj. 35 
förna s. 15; 270 
förr adv. 119, 269 
förrodgård s. 161 
förrågård s. se förrodgård 
förrän konj. 72 
förskäl s. 69, 259 
först adv. 269 
förste adj. o. räkn. 41, 42. 

Jfr tjugo- 
förstuga s. 25; 149 
förstå v. 70 
förstådd p. adj. 33 

försvinna v. 56 
förut adv. 50 
förvaltare s. 45 
förvånad adj. 35; 32 
förvånlig adj. 34 
föräldrar s. pl. 13 
fösa v. 67 
fösk s. 232, 275 
föskig adj. 232 

gadd s. 10; 148 
gaffel s. 12; 62, 144 
gagn s. 156 
gala v. 60; 131, 135 
galen adj. 35, 44, 51, 61, 

70, 71; 135 
galenskap s. 13 
galla s. 15, 19 
galler s. 28 
galosch s. 21 
galt s. 10; 148 
gammal adj. 30, 32, 35, 36, 

47; 78, 90, 132, 191 
gan s. 127 
gap s. 68, 127 
gapa v. 132, 136, 138 
gapig adj. 94, 136 
gara v. 131 
garn s. 27; 145. Jfr garn. 
garvav. 149 
gast s. 120, 121 
gatas. 20, 21; 80, 94, 95, 96, 

136, 137 
gavel s. 12; 102, 109, 139 
gavla v. 63; 139 
gen adj. 31, 39 
gena v. 63 
get s. 22; 70, 123, 182, 183 
geting s. 11; 122. Jfr bål- 
gifta sig v. 64; 200 
giftig adj. 34 
gimme s. 15 
girig adj. 34; 81, 191 
girväxt adj. 191 
gissa s. 19 
gisten adj. 35 
gistna v. 63 
gitta v. 58; 36, 68, 83 
giva s. 20, 71; 81, 127, 187 
giva v. 45, 58, 59; 17, 68, 85 
givare s. Jfr gäst- 

givmild adj. 185 
gjuta v. 255 
glad adj. 32; 128 
glam s. 68 
glamma v. 79 
glap s. 127 
glapa v. 132 
glas s. 128 
glem s. 70, 185 
glemma v. 185 
glepa s. 83, 187 
glesvorden p. adj. 244 
gli s. 210 
glia s. 210 
glia v. 210 
glina v. 63; 210 
glipa s. 210 
glipa v. 83, 210 
glopp s. 71, 216. Jfr snö- 
gloppa v. 86, 217 
glittra v. 197, 198 
gludder s. 107, 225 
gluddra v. 225 
gluddrig adj. 107 
glummen. adj. 35; 223 
glupa v. 222, 223 
glupmål s. 222 
gluppa s. 237 
glutta v. 232 
gly v. 272 
glygg s. 10 
glysa v. 272 
glåp s. se glopp 
glåpmål s. 222 
glädja v. 68; 98. - sig 167 
glöda v. 68; 47 
glömma v. 70; 122 
gnabb s. 148 
gnaga v. 60; 90, 93, 132, 

135, 137 
gnagig adj. 33; 137 
gnarka v. 63; 149 
gnattra v. 105 
gnet s. 22; 35, 70, 84 
gneta v. 84, 186 
gnete s. 186 
gnetig adj. 84, 191 
gnida v. 55 
galla v. 49 
gnissa v. 206, 207, 208 
gnissig adj. 207 
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gno v. 68. Jfr gnuva sig 
smussla v. 63; 108, 228 
gnutta s. 20; 87, 88, 94, 224 
gnuttra v. 108, 228 
gnuva sig v. 252 
gnuve s. 252 
gny s. 11 
gnägga v. 63 
gnälla v. 57; 148, 149 Jfr 

gnila 
gnäpjas v. 168 
god adj. 33, 51; 211, 212 
godment p. adj. 32 
gods s. 211 
godsklig adj. 34; 211 
golma v. 233 
golv s. 27; 233, 234 
golva v. 63 
gom s. 121, 211 
gomme s. 121 
gorma v. 233 
gorr s. 71, 216, 218 
gorre s. 233 
gorrled adj. 216 
gorr-rik adj. 216 
gosse s. 14 
grama v. 79, 132 
gran s. 16; 66, 164. Jfr 

fröd- 
grand s. 153 
grankott s. 237 
grankotta s. 237 
grankäckla s. 19 
grann adj. 31; 148 
granne s. 14; 148 
grannhalmad adj. 35 
grannlaga s. 35 
granntyckt adj. 32 
granspryttja s. 19 
grantull s. 11 
grantvaga s. 66 
grav s. 16; 128 
grava s. Jfr jordbärs- 
gravöl s. 277 
greda ut v. 182 
gren s. 11; 182 
grep s. 27 
grepan s. 82, 185 
grepp s. 185 
gres adj. 31; 206 
griffel s. 62, 205, 209  

grimla v. 199 
grimma s. 19; 121, 210 
grind s. 16; 209 
gripa v. 55 
gris s. 13 
grisa v. 63 
grisdiger adj. 196 
grissjig adj. 206 
grissla v. 197, 198 
grist adj. se  gres 
gro v. 68; 211 
grop s. 22; 229 
groppel s. 228, 229 
groppla s. 228 
gropplig adj. 229 
grov adj. 31, 38 
grovhalmad adj. 35 
grovla v. Se grövla 
grubbla v. 230 
grund s. 'byggnadsgrund' 

13. Jfr ill- 
grund s. i sjö 236 
grus s. 27; 252 
gruva s. 19 
gry v. 68 
gryfsa s. 271 
grymta v. 271 
gryn s. 253. Jfr gudslåns. 
gryta s. 19; 272 
grå adj. 32; 159, 160 
gråhyssjig adj. 263 
gråta v. 61, 62; 177 
grädda v. 70 
grädde s. 15; 174 
gräla v. 179 
gränja v. 63; 98, 99, 167 
gränjig adj. 33 
Gränna ortnamn 29 
gräs s. 27, 30; 164 
grässvål s. 154 
gräva v. 60, 61 
grön s. 27, 31; 275 
grönsk s. 10 
gröt s. 10, 72; 273 
grötkätt s. 11 
grövel s. 265 
grövla v. 106, 265 
grövlig adj. 265 
gubb s. 14 
gubbe s. 14; 62, 230. Jfr 

dal-, stabb- 

gudfader s. 13 
gudslån s. 32, 161, 162. Jfr 

mat- 
gudslånsgryn s. 162 
gufsa v. 230 
gul adj. 31; 71, 218, 222 
guld s. 230 
guldsmedsbo s. 35 
gumma s. 47; 231 
gumpa v. 231 
gumse s. 14; 231 
gungla v. 63 
Gylle ortnamn 40 
gylta v. 63 
gyttja s. 19; 100, 101, 264, 

265 
gå v. 30, 36, 44, 50, 54, 58, 

61, 70, 72; 35, 61, 159, 
244. - in 72,- om 44,- ut 
34 

gåla v. 217 
gång s. 10, 52, 53; 155, 157. 

Jfr sol- 
gånga v. 70 
går s. se gorr 
gårds. 9, 11, 47, 52; 116, 

154. Jfr fä-, gärds-, kål-, 
rod-, vit- 

gårlig adj. 34 
gås s. 'ånga' 216 
gås s. en fågel 159, 179. Jfr 

flöt-, smör- 
gåsa v. 218 
gåt s. 17; 125. Jfr dörr- 
gåva s. 19 
gädda s. 62, 170 
gäld s. 17; 171 
gänger s. 12 
gärd s. 172. Jfr huvud- 
gärde s. 25; 172 
gärdsgård s. 173 
gärdvidja s. 194 
gärna adv. 173 
gärs s. 204, 205. Jfr snor- 
gäspa v. 183 
gäst s. 13 
gästabud s. 26; 220, 221, 271 
gästgivare s. 199 
gäv adj. 179 
göda v. 68; 273 
gödsel s. 274 



84 Sven Söderström 

göl s. 259 
gölja s. 262 
gölja v. 262 
göljig adj. 262 
gömma v. 65; 121 
göpen s. 17 
göra s. 25. Jfr fippel-, knåp- 
göra v. 30, 48, 49, 50, 66; 

66, 120, 129, 158, 244 

hacka s. 19; 144. Jfr flå- 
hacka v. 144 
hage s. 15; 90, 132 
hagel s. 28; 102, 109, 110, 

139 
hagelil s. 32 
hagelkorn s. 110 
hagla v. 110, 139 
haka s. 20; 90, 95, 136, 137 
hake s. 15; 90, 131. Jfr håll- 
hal adj. 31; 128 
halka v. 149 
halm s. 10; 149 
hals s. 10; 117, 118, 149 
halskläde s. 26 
halster s. 117 
halt adj. 148 
halv adj. 31, 36, 41; 117, 

118, 149 
halva s. 19; 149 
halvpart s. 13 
halvsåla v. 219 
hamla v. 141 
hamlig adj. 141 
hammare s. 16; 78, 90, 95, 

133. Jfr sten- 
hammel s. 141 
hampa s. 144 
hampa sig v. 48 
han pron. 34, 36, 42, 43, 44, 

45, 48, 50, 52, 61, 63, 69, 
70, 71, 72; 31, 48, 50, 51, 
148, 157, 191 

hand s. 22; 153 
handsk s. 13; 148 
handval s. 128 
hane s. 15; 90, 133 
hank s. 10; 156 
hanka v. 30. - ihop 156 
hankig adj. 157 
Flanse personnamn 148 

Hans-Lars personnamn 45 
hantera v. 63 
hare s. 15, 16; 80, 130 
harka s. 149 
harka v. 63 
harkrank s. 156 
harm s. 10 
harr s. 147 
harv s. 16; 149 
harva v. 63 
hasa s. 20 
hasa v. 133 
haspe s. 15; 48 
hassel s. 105, 139 
hata v. 63; 132 
hata v. 'klia' 63 
hatt s. 144 
hattrig adj. 33 
hava v. 36, 41, 44, 45, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 69, 
70; 31, 32, 48, 79, 80, 97, 
98, 	127, 	129, 135, 	157, 
162. - in 54 

havla v. 103 
havlig adj. 103 
havre s. 15, 72; 102, 110, 139 
havrekorn s. 110 
hed s. 16; 182 
Fledemora ortnamn 184 
hel adj. 36, 40; 31, 183 
helg s. 171 
helga v. 183 
helgd s. 17 
helgdag s. 117, 171, 175 
helgonmässa s. 183 
helvete s. 83, 187 
hem s. 183 
hem adv. 39, 45, 69; 121 
hemma v. 182 
hemma adv. 40; 122 
hemman s. 27; 122 
hemmig adj. 182 
hemsk adj. 184 
hemvist s. 184 
hena v., henig adj. se  häna, 

hänig 
herda v. 209 
herde s. 209, 277. Jfr 

kyrko-, vall- 
herre s. 14; 119, 173 
herrskap s. 27. Jfr knaper- 

het adj. 31; 182, 183 
heta s. 182 
heta v. 26 
hetta s. 15; 83, 186 
hetta v. 63 
hia v. 63; 210 
hilka s. 19 
himmel s. 12; 62, 84, 187 
hindra v. 69 
hinig adj. 33 
hink s. 10; 48 
hinka v. 63 
hinna v. 58; 148, 200, 231 
hisna v. 197, 267 
hit adv. 30, 35, 39, 40, 52, 

53; 63 
hitna adv. 49 
hittordig adj. 33 
hjon s. 29, 277 
hjul s. 255. Jfr drev- 
hjämig adj. 33 
hjälp s. 17 
hjälpa v. 45, 66, 67; 171, 172 
hjälpandes interj. 175 
hjärna s. 15, 19; 173 
hjärta s. 25; 173 
hos. 11 
hocken pron. 40, 48, 49; 48, 

241 
hockendera pron. 50, 51 
holk s. 10; 232 
holme s. 15; 233, 234 
holver s. 28; 233 
hon pron. 18, 40, 43, 44, 45, 

48, 49, 51, 57, 58, 61, 69, 
70, 71, 72; 48, 212 

honung s. 12; 85, 225 
hop s. 10 
hopp s. 231 
hoppa s. 231 
hoppa v. 231 
hoppas v. 86, 90, 217 
horla v. 233 
horn s. 27; 244 
horsa v. 233 
hosta s. 48, 211 
hov s. 'hästhov' 211 
hov s. 'måtta'. Jfr mag- 
hovdera v. 63 
hud s. 16; 252 
hugg s. 27; 62 
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hugga v. 56, 62 
hugna v. Jfr o- 
hugnad s. 14 
hullung(e) s. 12; 230 
hulpen p. adj. 234 
humla s. Jfr mjöd- 
humle s. 15; 108, 231 
humörlig adj. 34 
hund s. 11; 231 
hundra rälm. 40; 231 
hundracka s. 15 
hungrig adj. 231 
hunta v. 231 
hur adv. och konj. 50, 71 
hurra v. 234 
hurvel s. 234 
hus s. 27, 30; 2,52. Jfr foder-, 

fä-, sket-, stekar-, va- 
pen- 

husbonde s. 252 
hushåll s. 48 
huska v. 232 
huskig adj. 33; 232 
hustru s. Jfr son- 
huvud s. 26; 85, 94, 224 
huvudbråta s. 87, 219 
huvudgärd s. 25 
huvudsvål s. 154 
hygga s. 268 
hygge s. 268 
hygglig adj. 34 
hyka sig v. 272 
hyll s. 17 
hynda s. 268 
hyppja v. 63 
hyra v. 64 
hyrvel s. 270 
hyska s. 19; 272 
hyssja v. 263 
hyssjig adj. Jfr grå- 
hytta s. 268 
hyvel s. 12; 62, 260, 261, 

279. Jfr flög- 
håg s. 10; 215 
hågad adj. 84, 217, 218. Jfr 

illom- 
hågkomsig adj. 35 
hål s. 27; 66, 71, 76, 215, 

218, 219. Jfr årder- 
hål adj. 31 
håll s. 27; 153 

hålla v. 62; 153, 157 
hållas v. dep. 62 
hålldamm s. 152, 153 
hållhake s. 48, 152, 157 
hållig adj. Jfr sam- 
hår s. 27. Jfr ögon- 
hårad adj. Jfr snöd- 
hård adj. 31; 154 
hårsnöd adj. 44 
hårtest s. 34 
håv s. 16 
häckeltinne s. /// 
häckla s. 103, 111, 169 
häckla v. 103, 169 
hädan adv. 35, 49, 52, 72 
hägg s. 18; 170 
häkta s. 19 
häkta v. 174 
häkte s. 25 
häl s. 'häl' 11; 179 
häl s. 'rimfrost' 32 
häla v. 'bli rimfrost' 32 
häle s. 15; 32, 49 
hälft s. 117 
hälig adj. 32, 49 
häll s. 16; 171 
hälla s. Jfr skid- 
hälsa s. 183 
hälsa v. 48; 183 
hälsing s. 11 
hälsosam adj. 31 
hämta 69; 183 
hämtare s. 15; 183 
häna v. 63 
hänig adj. 33 
hända v. 64, 65; 164 
händelse s. 14 
hänga v. 155 
häpen adj. 35; 82, 93, 187 
här adv. 177 
hära s. 179 
häradshövding s. 11 
härbre s. 25; 173 
härd s. 172 
härda v. 64; 172 
härdig adj. 172 
härja v. 99, 168 
härma v. 173 
härna(n) adv. 41, 44, 45, 49, 

72; 49 
härsk adj. 31 

härsken adj. 31; 173 
härtills adv. 49 
härtubb s. 235 
härva s. 19; 173 
härva v. 173 
härvel s. 12; 62, 173 
hässja s. 19; 99, 168 
hässja v. 63; 99, 168 
hässla s. 105, 169 
häst s. 10, 16, 50; 59, 124, 

183. Jfr stor- 
hätta s. 171 
häva v. 61. - ner 61, - uti 61 
hävel s. 12; 62, 102, 166 
hävlig adj. 34, 37; 179 
hö s. 24, 52; 67, 274 
höa v. 274 
höand s. 49, 153 
höfrö s. 178 
hög adj. 31, 38 
höger adj. 40 
hök s. 10; 273 
hölja s. 262 
hömölja s. 262 
höna s. 19; 273. Jfr tjäders- 
höns s. 274 
höra v. 45, 51, 65, 71; 64, 

83, 274, 277 
hörare s. Jfr å- 
hörd adj. Jfr lom- 
hörilla adj. 35 
hörja s. 262 
hörn s. 58; 270 
höse s. Jfr tunn- 
hösmål s. 67, 215, 219 
höst s. 10; 274 
hötapp s. 60 
höta v. 275 
hötta v. 275 
hövding s. Jfr härads- 

i adv. Jfr beta -, dromma 
knavla i sig, möla i sig 

i prep. 12, 30, 31, 39, 40, 
41, 45, 49, 51, 52, 53, 54, 
57, 63, 72; 31, 32, 63, 65, 
76, 172, 235, 244 

ibär s. 210 
id s. 11 
idag adv. 70 
idas v. 210 



86 Sven Söderström 

ide s. 25, 26; 210 
ifrån adv. 45 
igel s. 109, 195. Jfr blod- 
igelkott s. 10; 106, 195, 237 
igeltänd adj. 106, 194 
igen adv. Jfr känna - 
igenom adv. o. prep. 36, 81 
igla s. 106, 266. Jfr regn- 
igla v. 195 
iglig 33; adj. 195 
igår adv. 45, 49 
ihjäl adv. 165 
ihop adv. Jfr hanka - 
ihål adj. 31; 215 
ijons adv. 44; 163 
ikapp adv. 144 
iken adj. 210 
ikull adv. Jfr stuppla - 
il s. 32, 53. Jfr hagel-, 

vind-, väder- 
ila v. 53 
ilig adj. 53 
iling s. 33. Jfr vind-, väder- 
illa adv. 157 
illfägen adj. 170 
illgrund s. 231 
illgärclig adj. 172 
illhärdning s. 172 
illmarig adj. 137 
illomhågad adj. 35 
ullvar adj. 128 
ilväder s. 33 
imnae s. 210 
in adv. 39. Jfr gå -, hava - 
ingen pron. 51; 31, 34 
ingendera pron. 51 
ingenjör s. 14 
ingenstads adv. 54 
ingenting pron. 51 
inistuga s. 77 
innan konj. 48 
inre, innerst adj. komp. o. 

superi. 39 
insnöad p. adj. 61 
inspektor s. Se spektor 
inte adv. 30, 34, 44, 49, 50, 

51, 52, 53, 69, 70, 71, 72; 
162, 242 

inte-annat adv. 54 
is s. 10; 210. Jfr skrovel-, 

ståp-, stöp-, tjur- 

iskjuten p. adj. 61 
ister s. 28; 124 
isär adv. 177 
itöxla v. 45 

jag pron. 18, 30, 32, 41, 42, 
43, 45, 48, 49, 50, 52, 53, 
54, 58, 69, 70, 71, 72; 13, 
31, 35, 83, 157, 158, 162 

jamla v. 141 
jammel s. 141 
Jans personnamn 244 
Jerk personnamn 174 
Job personnamn 251 
jobba v. 63; 251 
joga v. 63 
jolka v. 232, 234 
joll s. 249 
jolla s. 249 
jolla v. 249 
jollra v. 249 
joller s. 249 
jolta v. 249 
jord s. 17; 243 
jorda v. 63; 243 
jordbär s. 68 
jordbärsgrava s. 136 
jordbärsstånd s. 153 
jordpäron s. 50 
jordpäronsreva s. 188 
joskig adj. 33; 250 
joss s., jossa v., jossig adj. 

se jåss, jåssa, jåssig 
juggla v. 107, 226, 232 
jul s. 16; 255 
julka v. Se jolka. 
just adv. 254 
just som adv. 254 
juver s. 28; 253 
jågla v. 107, 226, 232 
jåmig adj. 33 
jåss s. 250 
jåssa v. 250 
jåssdon s. pl. 250 
jåssig adj. 250 
jägla v. 169 
jäglig adj. 169 
jämn adj. 31 
jämnad s. 14 
jämvikt s. 207 
jänta s. 19, 40, 48. Jfr fin- 

järn s. 146, 173. Jfr börd-, 
ljuster-, rev-, segel-

järpe s. 14; 173 
jäsa v. 62, 70; 165 
jässlar s. pl. se kässlar 

kabba v. 148 
kabbe s. 148 
kacka v. 63 
kackel s. 104, 109, 139 
kackla v. 104, 109 
kafé s. 24 
kaffe s. 25 
kagg s. 13; 148, 149 
kaja s. 19 
kaka s. 20; 136, 137. Jfr 

pann- 
kakel s. 103, 139 
kakfjöl s. 16 
kalas s. 92 
kalk s. 149 
kalka v. 63 
kall adj. 152 
kalla v. 148 
kalle s. 15; 152 
kalsonger s. pl. 20 
kalv s. 10, 63, 70; 149 
kalva v. 63 
kamin s. 10; 152 
kammare s. 15; 78, 90 
kamp s. 144 
kanna s. 19; 148 
kanske adv. 49 
kant s. 13 
kappa s. Jfr natt- 
kar s. 27; 128 
kara s. 20 
kara v. 63; 131 
karda s. 144 
karda v. 63; 144 
Karl personnamn 144 
karl s. 11, 30, 48, 72; 80, 

145. Jfr dag-, dal-, fors- 
karlig adj. 33; 80, 94, 145 
karm s. 10 
karott s. 14 
kart s. 120, 147 
karta s. 120, 147 
kartig adj. 147 
kas s. 10 
kasa v. 63; 133 
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kasern s. 14 
kass s. 10 
kast s. Jfr åter- 
kasta v. 63 
kasträka s. 80, 167 
katt s. 10; 144. Jfr le- 
katta s. 19 
kava v. 132 
kavel s. 102, 109, 110, 139 
kavla v. 102, 110, 139 
kavle s. 65, 102, 110, 139 
ked s. 165 
korna v. 182 
kepig adj. 182 
Kersti personnamn 203 
Kerstops personnamn 203 
kesa s. 182 
kesa v. 67; 182 
kicklig adj. 196 
kilbo s. 53 
killa v . 196 
killing s. 12; 196 
killingdiger a. 196 
kippa v. 64 
kippla v. 197, 199 
kippskodd p. adj. 200 
kirka v. 63 
kirma s. 202, 204 
kirra v. 203, 204 
kista s. 19, 29; 120, 121 
kitt s. 200 
kittel s. 12; 166 
kittla v. 197 
kittlig adj. 197 
kjortel s. 12 
klabb s. 10; 148 
klack s. 10; 144 
klackig adj. 144 
klaff s. 10 
klaka v. 131 
klake s. 131 
klappel s. 12; 136 
klapper s. 136 
klappol s. se klappel 
klar adj. 31; 159 
klarinett s. 14 
klarna v. 63 
klase s. 133 
klave s. 15; 80, 93, 128, 132. 

Jfr sked- 
klavtåg s. 128 

klen adj. 31. Jfr något- 
klenslig adj. 34 
klensmed s. 184 
klensmedja s. 184 
klenvorden p. adj. 244 
kli s. 24 
klia v. 55; 34 
klimp s. 10; 209 
klinga v. 155, 207 
klink s. 207 
klinka v. 207 
klint s. 11; 207 
klippa v. 32, 56, 67; 209 
klippris s. 209 
klipsk adj. 209 
klissa v. 206, 207 
klissig adj. 206 
klister s. 28; 124 
klitt s. se klint 
kliva v. 56; 210 
klo s. 23, 24; 211 
klocka s. 41, 51; 157, 240,241 
klockare s. 15; 241 
klossa s. 19; 212, 213 
klottra v. 108, 229 
klova s. 20; 85, 224 
klubb s. 230. Jfr stånd- 
klubba s. 235 
klubba s. 235 
kluddig adj. 230 
klufsig adj. 230 
klump s. 231 
klumpig adj. 231 
klummer s. 236 
kluns s. 11; 231 
klyft s. 17 
klyfta s. 271 
klyfta v. 271 
klynga v. 271 
klynka v. 271 
klysen s. 266, 267 
ldysna s. 266, 267 
klysnig adj. 33; 267 
klyva v. 56; 252 
klå v. 68 
klåda s. 15, 19 
klåfingrad adj. 35 
klåp s. 216 
kläda v. 68; 179 
kläde s. 24, 26; 179. Jfr för-, 

hals- 

kläder s. pl. 25, 53 
klämta v. 63 
klössa s. se klossa 
klösa v. 63 
klös-stätta s. 125, 176 
klöv s. 16; 259 
klövja s. 263 
klövja v. 99, 263 
klövstätta s. 176 
knagg s. 148 
knaggel s. 110 
knaggla v. 102, 110 
knaggla v. 109 
knagglig adj. 102, 139 
knalla v. 148 
knaper s. 104, 139 
knaperben s. 104 
knaperherrskap s. 104 
knapp s. 144 
knapp adj. 31 
knappt adv. 144 
knapra v. 104, 139 
knarp s. Jfr råg- 
knarr s. 147. Jfr råg- 
knarra v. 119, 147 
knastra v. 120, 121 
knaver s. 110 
knavla v. 103. - i sig 111 
lmavle s. 15 
knavlig adj. 103 
knavre s. 15; 102, 110, 139 
kneg s. 182 
knek s. 182 
knekt s. 13 
knepig adj. 33 
knippa s. 200 
kniv s. 10, 51, 52; 67. Jfr 

slid- 
knivslida 61, 67 
knoge s. 15 
knollra s. 19 
knopp s. 10; 236, 239 
knorla s. 233 
knorla v. 233 
knorp s. 234 
knorra v. 119, 233, 234 
knort s. 244 
knoster s. 'slägga' 120, 121, 

245 
knoster s. 'knott' 28 
knott s. 237 
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knovla v. 226 
knul s. 11; 241, 252 
knut s. 11; 252. Jfr vård- 
knyckla s. 107, 267, 268 
knycklig adj. 267 
knyta v. 56 
knåda v. 84, 96, 216, 222 
knåp s. 216' - 
knåpa v. 86, 217, 218 
knåpgöra s. 67, 216 
knåpig adj. 225 
knä s. 23; 176 
knäfattig adj. 33 
knäppa v. 67 
ko s. 23, 36, 39, 47, 49, 52, 

71; 39, 211 
koft s. 250 
kofta s. 250 
koja s. 250 
kok s. 27 
kol s. 66,71,76,215,218,219 
kola v. 63; 85, 217, 218 
kolare s. 15 
kollrig adj. 249 
kolning s. 17 
kolnot s. 22 
komma v. 45, 52, 53, 62, 69, 

70; 72, 88, 222, 223 
komminister s. 45 
kompani s. 24 
kompanjon s. 14 
kona s. 85, 217, 218 
konst s. 17; 250 
konstig adj. 251 
kont s. 236, 238 
kopp s. 10; 231 
koppa v. 63 
koppar s. 12; 86, 90, 217, 

218, 220 
koppa v. 231 
koppdvärg s. 174, 231 
koppor s. pl. 20; 231 
koppsmet s. 70 
korangla s. 155 
koranka s. 157 
korg s. 10; 233, 234 
kork s. 10; 119, 234 
korka v. 234 
korla v. 233 
korn s. 27; 244. Jfr hagel-, 

havre- 

korp s. 233, 234 
korra v. 119 
korre s. 233 
kors s. 233 
kort s: 120, 244 
kort adj. 244 
korumpa s. 60 
korv s. 10; 233, 234 
korva v. 233 
kort s. 120, 244 
ko-skrumpa s. 246 
kost s. 251 
kosta v. 25, 63; 251 
kostym s. 40 
kota s. 19 
kott s. 10. Jfr gran- 
kotta s. Jfr gran- 
kotte s. se kota 
kove s. 218 
kox s. 242 
koxa v. 63; 242 
kraft s. 11; 144 
krag s. 128 
krage s. 15; 132 
krake s. 15; 132 
krama v. 79, 132 
krank s. 10; 156 
kranka v. 156 
krankhet s. 18 
krans s. 148 
kravel s. 28; 103, 110, 140 
kravla s. 111 
kravla v. 103, 110, 140 
kravlig adj. 103 
kreatur s. 27; 34 
krets s. 235, 272 
kria v. 68 
krickla v. 196 
kricklig adj. 196 
kringlig adj. 33; 207 
kringt adv. 207 
kristna v. 45, 63; 203, 206 
Kristoffer personnamn 206 
krok s. 10. Jfr stånd-, 

ärje- 
kromma v. 217 
krona s. 211 
kropp s. 10; 236, 239 
kross s. 72, 216 
krossa v. 87, 218 
krubba s. 235 

krus s. 27 
krycka s. 19; 271 
kryckel s. 260 
krymp s. 271 
krympa v. 271 
krympling s. 11; 271 
krypa v. 56; 82, 83, 223, 

253, 260, 261, 273 
krysta v. 63 
kråma sig v. 217 
krångla v. 63; 155 
kräfta s. 61 
kräk s. 27, 28; 164 
kräka v. 59; 165 
kräkelämne s. 111 
kräkla s. 19; 103, 111, 169 
kräklig adj. 169 
krälla v. 57; 148, 149, 171 
kräsmagad adj. 180 
kräva s. 20; 166 
kräva v. 65; 98, 168 
kubbe s. 230 
kuckel s. 228 
kuckla v. 228 
kudde s. 15; 230 
kufsa v. 230 
kulen adj. 85, 223 
kull s. 11 
kulla s. 231 
kulle s. 230 
kuller s. 230 
kullig adj. 231 
kund s. 231 
kung s. 10, 48; 231 
kunna v. 44, 47, 49, 50, 51, 

53, 69; 148 
kunnig adj. Jfr o- 
kurra s. 234 
kurra v. 234 
kuse s. 14; 252 
kuta v. 47, 57, 63, 70; 252 
kuvaxlad adj. 252 
kuvig adj. 252 
kvagga s. 148 
kvagga v. 148 
kvar adv. 127 
kvard s. 154 
kvarda v. 154 
kvarke s. 173 
kvarn s. 17; 145, 146 
kvarnsegla s. 195 
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kvart s. 147 
kvarter s. 'en fjärdedel' 147 
kvarter s. 'logi' 147 
kvarts s. 147 
kvast s. 11 
kvida v. 55 
kvist s. 11 
kvitter s. 197 
kvittra v. 197 
kväd s. 180 
kvälja v. 66, 71; 168 
kväll s. 11, 31, 40 
kväva v. 65 
kya s. 272 
kyckling s. 40 
kyla v. 47 
kyld p. adj. Jfr för- 
kyls s. 40 
kylsig adj. 40 
kylsår s. 47 
kyrka s. 19, 21; 119, 269 
kyrkbåt s. 29 
kyrkoherde s. 45 
kyrpa v. 271 
kyssa v. 67 
kåda s. 19 
kål s. 162 
kålgård s. 123, 162 
kånka v. 156 
kåra s. 224 
kåra v. 217, 224 
Kårtylla ortnamn 41 
kåt adj. 159 
kåta v. 63; 87, 94, 218 
kä,ckelbana s. /11 
käekla s. 19; 103, 111, 169. 

Jfr gran- 
käckla v. 104, 169 
käcklig adj. 169 
käft s. 170 
käga v. 166 
kägla s. 102, 169 
käk s. 165 
käkla s. o. v. se käckla 
kälke s. 15; 118, 171, 172 
källa s. 164 
källare s. 15 
käll-torsk s. 237 
kälma v. 175 
kälmig adj. 175 
kämma s. 171  

kämma v. 171 
kämsa s. 164, 171 
kämsa v. 171 
känd adj. Jfr ö-, ör- 
känna v. 65. - igen 18 
kännas v. dep. 49 
käpp s. 164 
kär adj. 179 
käring s. 17, 30; 173 
kärl s. 173 
kärna s. 15, 19; 203, 204, 

205 
kärna v. 203, 204, 205 
kärne s. 173 
kärr s. 173 
kärra s. 119, 173, 174. Jfr 

steg- 
kärsa s. Se kässja 
kärv s. 31; 173 
kärve s. 173 
käsost s. 181 
kässja s. 173 
kässla v. 174 
kässlar s. pl. 183 
kätt s. 11; 171. Jfr gröt- 
kätte s. 174, 175 
kävling s. 12; 102, 169 
kävra s. 169 
käxe s. 170 
köld s. 18; 117, 269 
kölna s. 269 
köp s. 27 
köpa v. 32, 44, 45, 48, 66, 

67; 64, 124 
köra v. 64, 65, 71; 274 
körning s. 17, 32 
körrig adj. 269 
körsbär s. 203, 204, 209 
körtel s. 12, 13; 203, 204, 

205, 209 
körtla, -e s. 209 
kött s. 27 

lada s. 20; 59, 65, 80, 94, 
95, 112, 133, 136, 137, 
138, 280 

lada v. 94, 133 
ladda v. 148 
lags. 'lex'? 10; 127, 129, 137 
lag s. 'sällskap'? 27; 127 
laga s. Jfr ut- 

laga v. 132 
lagare s. Jfr väg- 
lagg s. 154 
laggrann adj. 129 
lagn s. 156 
lagom adv. 31; 137 
laka v. 132 
lakan s. 27; 95, 132 
lake s. 15; 132 
lamm s. 27; 149 
lamma v. 152 
lammdiger adj. 196 
lammunge s. 152 
lampa s. 144 
land s. 23, 27; 153 
lane s. 133 
lappa v. 144 
lass s. 27; 144. Jfr bofö- 

rungs-, dyng- 
lassa v. 63 
lata sig v. 132 
lave s. 15; 132 
lavra s. 140 
lavrig adj. 140 
lax s. 11 
le v. 68 
led s. 'rörlig fog' 11, 13; 69, 

74, 185, 191 
led s. 'väg; (regelled)' 17; 

182 
leds. 'gärdsgårdsled' 24;56, 

69, 74, 93, 185 
led adj. 32; 182. Jfr gorr- 
leda v. 68 
ledig adj. 36, 80, 93, 191 
ledstång s. 60 
lek s. 10 
leka s. 182 
leka v. 67 
lekan s. 27; 182 
lekatt s. 178 
lem s. 70, 185 
len adj. 31; 69, 185 
lena v. 81, 186 
let s. 73 
leta v. 67 
lett adj. Jfr lång- 
leva v. 64, 70; 81, 186, 199 
lever s. 17; 106, 195, 199 
hd s. 210 
lida v. 55; 80, 93, 182, 210 
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lider s. Jfr ved- 
lidlig adj. 34 
lie s. 15; 32, 34 
lieorv s. 60 
liesko s. 23 
ligga v. 25, 39, 40, 60, 70; 

31, 99, 200 
lik-tocken pron. 48 
lilja s. 99, 193 
lim s. 27; 121, 210 
limma v. 63; 121 
limme s. 210 
lin s. 27; 210 
lind s. 200 
lindas. 15, 19 
lingbär s. 51 
linne s. 200 
lintest s. 34 
linärla s. 49 
lirka v. 203, 204, 205 
lisa s. 19 
list s. 200 
liten adj. 30, 35, 36, 52, 69 
liter s. 12 
liv s. 27 
livstycke s. 210 
ljud s. 24; 253, 254 
ljuga v. 55; 84, 223, 253, 

254, 273 
ljugen p. adj. Jfr ner- 
ljum s. 246 
ljumma v. 246, 254 
ljummig adj. Jfr fes- 
ljus s. 253, 25,5 
ljus adj. 253 
ljusblå adj. 253, 254 
ljuster s. 28; 253 
ljusterjärn s. 253 
Ljustern ortnamn 254 
ljustra v. 124, 253 
lock s. 27; 72, 76, 215, 218, 

220. Jfr ögon- 
locka v. 240, 241 
lod s. 'del i loge' 211 
lod s. 'metallklump' 24; 211 
loft s. 235 
loge s. 213 
loka s. 19 
lom s. 121, 211 
lomhörd adj. 32 
loppa s. 19; 237, 239 

lort s. 120, 244 
lortmickel s. 207 
lott s. 13; 72, 216, 218, 220 
lov s. 70, 76, 216, 218, 219 
lova v. 85, 94, 218 
lubbig adj. 230 
lucka s. 20; 86, 94, 224. Jfr 

ögon- 
ludd s. 230 
ludd s. 'sämre ull'. Se låd 
ludda vid v. 230 
luden adj. 84, 93, 222, 261 
luden adj. Jfr lådig 
ludra v. 225 
luffa v. 230 
luffare s. 230 
luft s. 235, 239 
lufta v. 63; 235 
lugg 246 
lugga v. 230 
lugn adj. 31; 226, 227 
lugna v. 69; 226, 227 
lulla s. 231 
lulla v. 231 
lumpor s. pl. 231 
lunga s. 231 
lungsot s. 17; 125, 212 
lunka v. 231 
lunna s. 231 
lurka s. 234 
lurma v. 234 
lurvig adj. 234 
lus s. 27; 125, 252. Jfr vägg- 
lust s. 232 
lut s. 252 
luten adj. 87, 93, 223 
lya v. 272 
lycka s. 19; 268 
lycklig adj. 34 
lyda v. 68, 71 
lyfta v. 268 
lymja v. 263 
lymmel s. 41, 260 
lygn s. 265 
lysa v. 62, 67; 254, 255 
lysning s. 17 
lytt adj. 125 
låd s. 215 
låda s. 39, 40. Jfr lönn- 
lådig s. 12; 159, 225 
låding s. 159 

låg adj. 31, 38; 179 
låga s. 'flamma' 15, 19; 37, 

84, 217, 218 
låga s. 'kullfallet träd' 159 
låga v. 37, 84, 217 
låma s. 159 
lån s. Jfr guds- 
lång adj. 30, 35, 36, 38; 155 
långlett adj. 36; 184 
långrev s. 70 
långsam adj. 31 
låsa v. 62; 179 
låt s. 11 
låta hjälpverb 61, 64; 15, 

161. - i 64 
låta v. 'ljuda' 162, 177 
låtig adj. Jfr tyst- 
låtsas v. 162. - om 162 
läder s. 102, 169. Jfr över- 
lädersko s. 49 
låga s. 20; 80, 167 
lägd s. 17; 181 
lägda s. 181 
lägg s. 10. Jfr död- 
lägga v. 67; 99, 127, 144. 

- av 41 
lägna s. 169, 170 
lämna v. 69; 36, 198, 199 
lända v. 65 
lände s. 25 
längta v. 63 
länk s. 10 
länsman s. 45; 180 
läppja v. 99, 167 
lär v. pres. 50, 69, 70 
lära v. 65, 71; 179 
lärare s. Jfr skol. 
lärft s. 176 
lärka s. 19; 119 
läsa v. 62, 67, 71; 80,93, 165 
läsa v. Jfr låsa. 
läspa v. 183 
läst s. 11; 183 
läta s. 179 
läts hjälpverb. Se låta 
läte s. 25; 179 
lätt adj. 125, 176 
-lätt adj. se  lett 
lätta v. 125, 176 
löda s. Jfr pråm. 
löda v. 68 
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lödder s. 59, 275 
lödja s. 99, 263, 264. Jfr 

vår- 
lögn s. 17; 265 
lögna v. 265 
löja s. 273 
löke s. 25 
lömma v. 263 
lön s. 17 
lönn s. 42, 69, 259 
lönn adj. 275 
lönnlåda s. 275 
lönnverk s. 275 
lördag s. 63 
lös adj. o. adv. 167, 273. Jfr 

vänds-; väcka - 
lösa v. 66, 67; 124, 274 
löt s. 'hjullöt' 11 
löt s. 'betesmark' 11; 273 
löv s. 273 

mage s. 15; 132 
mager adj. 102, 109, 110, 

139 
maghov s. 48 
magna v. 156 
magra v. 110, 139 
maka s. 136, 137 
maka v. 132 
makars s. Jfr sko- 
make s. 15; 132 
makt s. 17 
mal s. 11; 128 
mala v. 35, 60; 90, 131, 135 
malingsbo s. 135 
malm s. 149 
malt s. 148 
Malung ortnamn 136 
mamma s. 45 
man s. 27; 148. Jfr läns- 
man s. 'hästman' 16; 127, 

154 
mana v. 92 
mandel s. 62 
mangel s. 155 
mangla v. 155 
manke s. 157 
mar s. 127 
mara s. 20; 90, 136, 137 
mara v. 130 

mark s. 17; 149. Jfr skogs- 
marknad s. 14; 149 
masa v. 133 
mask s. 10; 144 
maskin s. 14 
maskina v. 63 
masur s. 136, 137 
mat s. 11, 52; 67, 68, 127. 

Jfr supan- 
mata v. 63; 132 
matgudslån. s. 161 
matmoder s. 67 
Mats personnamn 28 
matsäck s. 50 
matta s. 144 
med s. 11 
med adv. o. prep. 52, 61. 

Jfr vara - 
med konj. 72 
mede s. 182 
mejeri s. 24 
men konj. 50, 53 
mer adv. 182 
mes s. 11 
mesa s. 20; 82, 187 
mesa v. 36, 82, 186, 206 
mesfingrad adj. 187 
messmör s. 42 
mest adv. 183 
miekel s. Jfr lort-, skjort- 
midja s. 19; 99, 192 
midsommar s. 30, 35, 50, 

185 
Mikaelsmässa s. 36, 175,207 
mil s. 28 
mila s. 51 
mild adj. Jfr giv- 
min pron. 45, 46, 47 
mindre, minst adj. komp. o. 

superl. 38, 39, 40 
minglig adj. 208 
minnas v. 64 
missnöjd adj. 208 
missunna v. 208 
missväxt s. 208 
mjuk adj. 123, 124, 191, 253 
mjälg s. 172 
mjälte s. 15 
mjärd s. 13; 16, 176 
mjärde s. 16, 176 
mjöl s. 27 

mjödhumla s. 50, 246 
mjölk s. 10, 17; 119. Jfr 

drangel- 
mjölnare s. 15; 116, 268 
mocka v. 52, 63; 86, 217, 

218 
modd s. 71, 76, 215, 218 
mod s. 24 
moddig adj. 225 
moder s. 18, 29, 36, 45. Jfr 

far-, mat-, mor- 
modig adj. Jfr sakt-, van- 

kel- 
moln s. 27; 233, 234 
mor s. 18 
morbroder s. 27 
morfader s. 13; 212 
morgon s. 12, 53, 69, 71 
mormoder s. 212 
morkullssträck s. 35 
morra v. 233, 234 
morse adv. 63 
mos s. 18 
mossa s. 15; 87, 218 
mosse s. 87, 218 
moster s. 18 
mucka v. 242 
mufsa v. 230 
mugg s. 10; 230 
mugg(er) s. 'inbunden per- 

son' 28; 230 
mulen adj. 85, 223, 261 
mule s. 15 
mull s. 231 
mun s. 11; 36, 186 
munk s. 10 
mur s. 11; 252 
mus s. 27; 125, 252 
must s. 232 
mutter s. 12 
myckel adj. 107, 267, 268 
Myckelmyran ortnamn 267 
mycken adj. 14, 51; 76 
mycket adv. 39; 260 
mygg s. 13 
myggbett s. 70 
myl s. Jfr snö- 
mylas v. Jfr snö- 
myling s. 270 
mylla s. 268 
mylla v. 268 
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mynna v. 41 
myrine s. Jfr å-. 
myr s. 16; 272 
myra s. 272 
myrten s. 269 
må v. 51 
måg s. 10; 159 
mål s. 27. Jfr glåp- 
måla v. 35, 63; 65 
målad p. adj. Jfr om- 
målle s. 152, 153 
mån s. 66, 71, 218 
mån adj. 71, 216, 218 
måna v. 85, 217, 218 
månad s. 159 
måne s. 15; 159 
mången adj. 53; 66 
mångfald s. 153, 154 
mår s. 216 
mård s. 154 
mälder s. 117, 118 
mänga s. 171 
mänga v. 171 
märg s. 32, 173 
märke s. 25; 173. Jfr bo. 
märktp. adj. Jfr ör- 
märla s. 19; 173. Jfr ård- 
märr s. 16, 47, 48, 69; 119, 

173 
mäsks. 10 
mässa s. Jfr helgon-, Mi- 

kaels- 
mäta v. 67; 165 
mögel s. 'gnidig person' 265 
mögel s. 28; 106, 265 
mögla v. 106, 265 
möglig adj. 33, 35, 37; 265 
möjlig adj. Jfr o- 
mök s. 273 
möka v. 274 
möla v. 44, 275. 
- i sig 44 
mölja v. 262 
möljig adj. 262 
mönja s. 99, 263 
mölja s. 262. Jfr flott-, hö-, 

snö- 
mönster s. 28 
möra s. 273 
mörda v. 270 
mörding s. se myling 

mörja s. 262 
mörja fram v. 262 
mörk adj. 31; 269 
mörka v. 269 
mörker s. 28 
mört s. 120, 269 
mössa s. 47, 50, 51, 71; 272, 

279 
möta v. 67 

nacke s. 15; 144 
nagel s. 12, 54; 102, 109, 139 
naken adj. 44, 95, 135, 136, 

137 
namn s. 10; 141 
nar s. 128 
nara v. 131 
narga v. 149 
narr s. 147 
narra v. 119, 147 
nate s. 94, 132 
natt s. 22, 71; 125, 126, 160, 

179 
nattetid s. 125, 126 
nattfoder s. 125 
nattkappa s. 125 
nattsör s. 273 
navare s. 16; 95, 132 
navel s. 102, 111, 139 
navle s. 15; 102, 110, 139 
nedan s. 186 
nedre, nederst adj. komp. o. 

superl. 39; 106, 194 
neger s. 14 
nej interj. 72 
ner adv. 39; 106, 194. Jfr 

segna - 
nerljugen p. adj. 85, 93 
nerv s. 14 
ni pron. 30, 40, 43, 45, 52, 

69, 70 
niga v. 55 
nikt s. 200 
nilka s. Jfr pitt- 
nio, nionde räkn. 40, 41, 42 
nipprig adj. 196 
Nisshyttan ortnamn 41 
nittio, nittionde räkn. 40,42 
nitton, nittonde räkn. 40, 

42; 62, 162 
njure s. 15; 253 

njuta v. 253 
nocka s. 240, 241 
nocksliten p. adj. 241 
nog adv. 48, 49, 53 
nordan adv. 243 
nordanväder s. 243 
norr adv. 233, 234 
not s. 16, 22. Jfr kol- 
nu adv. 30, 39, 44, 45, 69, 

70, 72 
nuffra s. 19; 235 
nummer s. 21 
numra s. 231 
ny adj. 32,36, 37, 70; 40, 273 
nyckel s. 12; 19, 82, 260, 

266, 267 
nykter adj. 268 
nypa s. 19 
nypa v. 55; 40, 82, 83, 93, 

253 
nyplöjd p. adj. 32 
nypon s. 2,53 
nysa v. 55; 83, 223, 253, 261 
nyss adv. 40 
nyssja v. 263 
nysta v. 268 
nystan s. 27 
nyttig adj. 41, 268 
nyttja v. 19, 100, 264, 265. 
- sig 264 
nå v. 68 
nåd s. 71, 76, 215, 219, 220 
nåda s. 159 
nåda v. 84, 217, 219, 220 
nåda sig v. 159 
n'ådsam adj. 159 
någon pron. 10, 25, 30, 47, 

49, 50, 51, 52; 162 
någondera pron. 51; 50 
någonsin adv. 54; 162 
någonstads adv. 54 
någonting pron. 51 
någorlunda adv. 162 
något-klen adj. 50 
något litet adv. 50; 50, 162 
något-(så-)när adv. 54 
något-vart-sin adv. 162 
nåkas v. 159 
nål s. 16; 159 
når adv. 50; 162, 163 
når konj. 162, 163 
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nämna v. 10, 65 
nännas v. 44, 64 
när prep. 179 
nära adv. 179 
näs s. 68, 164 
näsa s. 67 
näsborra s. 20; 86, 224, 225 
näsbula s. 224 
näsduk s. 67 
nässja v. 99, 167 - sig 167 
nässla s. 105, 169 
näst adv. superi. 40 
nät s. 27; 164. Jfr dvärgs- 
nättvorden p. adj. 244 
nättja v. 168 
näv s. 27; 164 
näve s. 15; 165 
näver s. 17; 179 
näverskrock s. 241 
nävja v. 98, 168 
nöjd adj. 274 
nöt s. 22; 70, 259, 274 
nöta v. 275 

och konj. 30, 35, 36, 44, 45, 
50, 52, 54, 62, 63, 69, 70, 
71, 72, 73; 44, 157, 191 

ock adv. 47, 48 
ofta adv. 17 
ohugna v. 226 
ok s. 48 
okunnig adj. 30; 50 
olla v. 250 
ollig adj. 250 
olm adj. 233 
olva v. 63 
om adv. o. prep. 58, 63; 222. 

Jfr ovan-; gå -, låtsas -, 
rå - 

om konj. 44, 45, 52, 58, 72; 
37, 72, 222 

omens adv. 34 
ommålad p. adj. 61 
omöjlig adj. 34 
onsdag s. 211. Jfr dymmel- 
ord s. 116, 243 
orga v. 233 
ordig adj. Jfr hitt- 
orgor s. pl. 20; 233 
orka v. 63; 17, 48, 233, 234 
orm s. 10; 233 

ormödla s. 41, 47 
orna v. 244 
orre s. 14; 233, 234 
orv s. 48, 233. Jfr lie- 
orve s. 233 
ost s. 36; 120, 121, 245. Jfr 

käs- 
ostörja s. 262 
ostörjig adj. 262 
oterig adj. 182 
otering s. 182 
otta s. 125 
ottfågel s. 227 
ovan adv. 39; 39 
ovanefter adv. 39 
ovanom adv. 39 
ovett s. 35 
ovärdig adj. 34; 209 
oxe s. 14; 242 

pall s. 11; 148 
palt s. 148 
panna s. 36; 148 
pannkaka s. 50, 77 
papp s. 144 
pappa s. 45 
pappa v. 144 
par s. 70; 128 
part s. Jfr halv- 
paska v. 144 
pasma s. se basma 
pussel s. 105, 140 
passla v. 105, 139 
pattra s. 104, 105, 140 
pela v. 203, 204. Jfr päla 
pelare s. 15; 36, 81 
pengar s. pl. 13 
penna s. 25 
penning s. 11 
peppar s. 12 
Per personnamn 70 
pes s. 11. Jfr tjur- 
peta v. 83, 186 
petig adj. 191 
piga s. 61; 210 
pilbåge s. 84 
pimpa v. 200 
pinne s. 15. Jfr dymmel- 
pipa s. Jfr sälg- 
piska s. 44 
pister s. 124 

pistrig adj. 124 
pittnilka s. 200 
pittra v. 197 
pittrig adj. 197 
pjosk s. 250 
pjoskig adj. 250 
pjuk s. 253, 254 
plagg s. 148 
plank s. 27; 156 
planka s. 156 
plats s. 13; 144. Jfr stegel- 
platter s. 104, 140 
plattra v. 104, 105 
pligg s. 207 
plock s. 27 
plocka v. 26, 51; 240, 241 
plog s. 10; 211 
plogärla s. 49 
plottra v. 108, 229 
plugg s. 230 
pluska v. 232 
plutta v. 232 
plåster s. 124 
plätt s. 171 
plöja v. 65 
plöjd p. adj. Jfr ny- 
pock s. 240 
pocka v. 240 
pocksam adj. 240 
pojk s. 13, 15, 29, 40, 41, 45; 

59, 250 
pojke s. 13, 15, 29; 59, 250 
pojkskvaling s. 135 
pork s. 233 
porla s. 233, 234 
porla v. 233, 234 
port s. 120, 244 
post s. 49; 120, 121, 251 
potta s. 251 
pottra v. 108 
pottrig adj. 108 
pracklig adj. 139 
prassla v. 105, 140 
prata v. 93, 132 
prick s. 207 
pringla s. 207 
prost s. 124 
prusta v. 124 
prydd p. adj. 33 
pråmlöda s. 273 
präst s. 9, 13, 69 
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psalm s. 10 
puckel s. 241 
puls s. 231 
pulsa v. 231 
pung s. 10 
puppdvärg s. 174 
puss s. 232 
pussla v. 108, 228.- om 228 
pust s. 11; 124 
pusta v. 124 
puttra v. 108, 228, 229 
puttrig adj. 228 
pyrel s. 260 
pys s. Jfr tomt- 
pysel s. 260 
pyssja s. 263 
pyssla v. Jfr pussla 
pyttja v. 100, 264 
pyttjig adj. 264 
pyttrig adj. 266 
på adv. Jfr båga -, bälla 

flaka -, stryka -, sätta - 
på prep. 10, 25, 34, 41, 42, 

49, 51, 52, 53, 54, 70, 72; 
31, 157, 172, 235 

påhittig adj. 33 
påse s. 15; 87, 218 
påsk s. 124 
påta v. 87, 218 
påtfis s. 216 
päla v. 181 
pälig a. 181 
pära s. 19 
pärla s. 172, 173 
päron s. 19. Jfr jord- 
pärta s. 173 
pölsa s. 269 

rabarber s. 12 
racka s. 15. Jfr hund- 
rackel s. 104, 139 
rackla v. 104, 109, 139 
rad s. 24; 128 
ragla v. 102, 109, 110, 139 
raglig adj. 102 
raka sig v. 131 
rake s. Jfr torr. 
ralla v. 148 
ram s. Jfr tavel- 
rama v. 79 
ramla v. 63; 141 

rammel s. 141 
rano. v. 133 
rand s. 22; 153. Jfr flög- 
randa s. 160 
rangla s. 155. Jfr ko- 
rangla v. 155 
ranglig adj. 156 
ranka s. 157. Jfr ko- 
ranka v. 157 
rankig adj. 157 
rapa v. 132 
ras s. 27; 67, 127 
rasa v. 90, 133 
Rasjön ortnamn 161 
rask s. 27 
rast s. 13 
rasvilling s. 67 
rata s. 20; 96, 136, 137 
rata v. 94, 96, 132 
ratig adj. 136 
ravla v. 103 
reckla v. recklig adj. a, rick- 

lig 
reda ikring v. 182 
redo adj. Jfr säng-. 
regel s. 12; 62 
regn s. 61; 169 
regna v. 64 
regnigla s. 195 
regnskura s. 224 
regnslaga s. 136, 137 
reka v. Jfr ricka 
rekig adj. Se rickig 
rem s. 16; 121. Jfr upphålls- 
remsa s. 19; 209 
ren s. 11, 16. Jfr väg-, 

åker- 
ren adj. 31; 124, 182 
renfana s. 136 
rensa v. 63; 183 
rep s. 182 
repa s. 82, 188 
repa v. 82, 186, 188, 189 
repig adj. 82, 191 
resa s. Jfr skrift- 
resa v. 45 
rev s. 'lina' 182. Jfr lång- 
rev s. 'rivande' 185 
reva s. 20; 188. Jfr jord- 

pärons- 
reva fram v. 188, 191 

revel s. 166 
revig adj. 81, 191 
revjärn s. 185 
ricka v. 205 
rickig adj. 205 
rickla v. 197, 198 
ricklig adj. 197 
ridsadel s. 185 
rida v. 55; 80, 187 
rik adj. Jfr gorr- 
riktig adj. 34; 49, 206 
rim s. 121, 210 
rimfrost s. 120, 121 
rimpa s. 207. Jfr skogs. 
rinna v. 231 
rimsa s. se remsa 
ring s. 10; 207 
ring adj. 36 
ringa v. 69; 207 
rinkig adj. 207 
rinna v. 56; 207 
ripa s. Jfr dal- 
ris s. Jfr klipp- 
riska s. 30 
riska v. 207 
riskig adj. 207 
rispa s. 207 
rispa v. 207 
rispig adj. 207 
rissa v. 206, 207 
rissel s. 197 
rissla v. 107, 197 
riva v. 55; 81 
rivjärn s. Jfr revjärn 
ro v. 39, 52, 68, 70; 211 
roben s. 24 
rock s. 36, 39, 48; 240 
roda s. 211 
rodgård s. 161, 162. Jfr 

för- 
roffa v. 63; 235 
rom s. 236 
ron S. pl. 24; 211 
ropa v. 63 
ros s. 20 
rossla v. 229 
rost s. 237, 239 
rosta s. 237 
rosta v. 237 
rot s. 22; 274 
rote s. 15 
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rova s. 19, 49 
rovel s. 226 
rovla v. 226 
ruckel s. 228 
ruckla v. 228 
rucklig adj. 228 
ruda s. Se råda 
ruda s. en fisk 19 
ruffla v. 236 
rufsa v. 236 
rufsig adj. 236 
ruka s. 252 
rull s. 231 
rulle s. 231 
rum s. 10; 122 
rumpa s. 236 
rund adj. 236 
rundstycke s. 25; 50, 236, 

239 
rum s. 122, 246 
rumpa s. 246. Jfr ko- 
runka v. 63; 231 
Runn ortnamn 236 
runsk adj. 236 
rusk s. 232 
ruska v. 232 
russin s. 27; 87 
rusta v. 237. - sig 237, 239 
rustning s. 237, 239 
rutten adj. 52; 87, 93, 223, 

229. Jfr ut- 
ruttna v. 69; 108, 228, 229. 
- ner 69 
rya v. 273 
ryck s. 271 
rycka v. 56; 271 
rygg s. 10; 40, 271 
ryggig adj. Jfr svank- 
ryka v. 56; 253 
rykte s. 25 
rym s. 271 
rymling s. 11 
rymma v. 271 
rymning s. 271 
rymsticka s. 271 
rynka s. 271 
rynka v. 271 
rynta s. 271 
rynta v. 271 
rysk adj. 271 
ryssja s. 100, 264, 265 

ryta v. 56; 253 
rå s. 24 
rå om v. 49 
råd s. 24 
råda s. 84, 223 
rådand(a) s. 49, 160. Se äv. 

randa 
råg s. 10; 71, 93, 215, 218, 

219 
råga v. 217 
råge s. 15; 85, 217, 218 
rågknarp s. 149 
rågknarr s. 147 
rågskärva s. 174 
rågskäva s. 167 
rågård s. Se rodgård 
råk s. 'ämna i is' 16; 159 
råk s. 'fiskrens' 27; 159 
råka v. 63. - för 159 
råla v. 159 
rålig adj. 159 
råma v. 163 
råme s. 15 
råne s. 15; 159 
rå om v. 162, 163 
råt s. 216 
råte s. 218, 219 
råtta s. 251 
räcka v. 67 
räckaste adj. superi. 40 
rädd adj. 33; 174. Jfr sky- 
rädda v. 64. - sig 174 
räfs s. 174 
räfsa s. 19 
räfsa v. 63 
räka s. Jfr kast- 
räkna v. 69; 103 
rämja v. 98, 167 
rämna v. 36, 198 
räske s. 171 
rät adj. 176 
räta v. - sig 125, 176; - ut 

125, 176 
rätt s. 13; 176 
räv s. 10, 72; 59, 130, 134, 

164 
röd adj. 30, 32; 67, 274, 275 
rödfärg s. 67 
rödja v. 65; 99, 263 
rödla s. 45 
röjning s. 17 

rök s. 10; 274 
rönn s. 275 
röra v. 65 
rörelse s. 14 
röse s. 25 
röste s. 25; 275 
röta v. 67; 274, 275 
röv s. 16 

sadel s. 11. Jfr rid- 
saga s. 19 
sak s. 22; 68, 127. Jfr bo- 

förssaker 
sakna v. 103 
saknad s. 103 
saktmodig adj. 34 
sal s. 13 
salt s. 148 
salt adj. 148 
samhållig adj. 152 
samka v. se sanka 
samla v. 69 
samma pron. 78 
sand s. 153 
sank adj. 156 
sanka v. 156 
sanke s. 156 
sax s. 16 
se v. 45, 47, 48, 49, 60, 71; 

34, 162. - ut 49 
sed s. 13; 74, 185 
sedan adv. 41; 35 
sedan konj. 70 
sedel s. 12 
seg s. 185 
seg. adj. 31; 123, 124 
sega v. 195 
segel s. 'båt-, kvarnsegel' 

106, 109, 110, 195 
segel s. 'söl' 106, 109, 110, 

195 
segeljärn s. 106 
seger s. 12 
segla s. 106. Jfr kvarn- 
segla v. 'segla med båt' 109, 

195 
segla v. 'söla' 106, 109, 195 
seglig adj. 106, 195 
segna v. 196. - ner 196 
sele s. 15; 49, 81 
selård(r)a s. 154 
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sen adj. 31, 40 
sena s. 81, 188 
senap s. 81 
separator s. 14 
sex räkn. 40 
sextio, sextionde räkn. 40, 

42 
sexton, sextonde räkn. 40: 

62 
sida s. 19, 53; 210 
sidben s. 60, 210 
siffra s. 207 
sig pron. 47; 31, 35 
siga v. 195, 210 
sikt s. 207 
sikta v. 207 
sikte s. se syfte 
sil s. 16 
silke s. 36, 207 
sill s. 200 
silver s. 28; 36, 207 
simma v. 56 
simpa s. Jfr slag- 
simpel adj. 32 
sin pron. 46 
sink adj. 200 
sinka s. 19; 200 
sinka v. 34 
sinksam adj. 34 
sinnig adj. 200 
sist adj. 124 
sitta v. 45, 60, 70, 71; 68, 

193 
sjalett s. 14 
sju, sjunde räkn. 40, 42; 

255 
sjuda v. 55; 253. - över 253 
sjuk adj. 44; 253 
sjuka s. 19; 253. Jfr skravel. 
sjunga v. 36, 56, 57, 69; 231 
sjunka v. 56; 231 
sjuttio, sjuttionde räkn. 40, 

42; 255 
sjutton, sjuttonde räkn. 40, 

42; 62, 252 
själv pron. 41, 48; 171, 172 
sjätte räkn. 41; 16 
sjö s. 11, 34; 123 
skabb s. 148 
skada s. 21; 132 
skada v. 68; 132 

skaffa v. 35; 144 
skaft s. 144, 149 
skaka v. 132 
skakel s. 12; 103, 109, 139 
skala v. 131 
skall s. 148 
skalle s. 15; 148 
skalma s. 51 
skam s. 144 
skamlig adj. 34 
skank s. 17; 156 
skanka v. 156 
skapa v. 132 
skara s. 15, 19; 130 
skarbuggle s. 226 
skarbåge s. 128, 224 
skare s. 15; 128, 130 
skarp adj. 31; 149 
skata s. 20; 80, 94, 95, 136, 

137 
skate s. 15; 79, 93, 98, 132, 

138. Jfr tall- 
skatt s. 13 
skava v. 60; 90, 132, 135 
ske v. 68 
sked s. 16, 52; 182 
skede s. 25; 34 
skedig adj. 33; 34 
skedklave s. 60 
skedsmöjare s. 67 
skeka v. 182 
skem s. 69, 70, 185, 199 
skeinma v. 84, 186, 199 
sken s. 69, 185. Jfr sol- 
skena v. 47 
skepp s. 70, 185 
skethus s. 185 
skev adj. 184 
skicka v. 76 
skid s. 23, 24, 54; 210 
skidhälla s. 60 
skifte s. 25; 200 
skilja v. 65; 193 
skilling s. 11; 207 
skillnad s. 14; 195 
skimla v. 197, 199.- till 197 
skimlig adj. 199 
skimpa v. 200 
skimra v. 197, 199 
skina v. 60, 71 
skinn s. 27 

skinnare s. 15 
skita v. 55; 187 
skjorta s. 120, 244 
skjortmickel s. 207 
skjul s. 254 
skjuta v. 55, 72; 87, 93, 96, 

97, 223, 255 
skjuten p. adj. Jfr i- 
skjuts s. 254 
skjutsa v. 49, 69; 254 
sko s. 23, 30, 70; 67, 211. 

Jfr lie-, läder-, skrick-, 
strid-, slet. 

sko v. 68 
skock s. 240 
skodd p. adj. Jfr kipp- 
skofta v. 250 
skog s. 10, 57; 211. Jfr 

fröd- 
skogsaffär s. 49 
skogsmark s. 212 
skogsrimpa s. 61 
skoj s. 250 
skoja v. 250 
skojare s. 15; 250 
skola s. 15, 19, 52 
skola v. 30, 36, 39, 45, 48, 

49, 50, 52, 53, 69, 70; 92, 
130 

skolla s. 249 
skollärare s. 15 
skolmare s. 233 
skomakare s. 211, 213 
skord s. 243 
skorda v. 243 
skorpa s. 233, 234 
skorra v. 233 
skorsa s. 233 
skorv s. 233 
skosula s. 224 
skote s. 15 
skoträling s. 179 
skott s. 27; 72, 216, 218, 220 
skotta v. 87, 96,97, 218, 220 
skottavla s. 220 
skotävling s. 67, 179 
skova s. 19 
skovel s. 18; 108, 226 
skovla v. 226 
skrabbig adj. 138 
skragge s. 62 
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skranglig adj. 156 
skranig adj. 136 
skrap s. 127 
skrapa s. 90, 95, 136, 137 
skrapa v. 35; 90, 132 
skrala v. 132 
skratta v. 63; 144 
skravelsjuka s. 140 
skred s. 69, 74, 185 
skreda v. 80 
skreva s. 81, 189 
skreva v. 186, 189 
skria v. 55 
skricka v. 206 
skricklig adj. 206 
skricksko s. 206 
skridsa v. Se skrissa 
skridsko s. 206 
skrift s. 36, 205 
skrifta v. 205 
skriftresa s. 36, 205 
skrika s. 83 
skrika v. 55; 82, 83, 187 
skrilla v. 196, 199 
skrind(a) s. 209. Jfr bräd- 
skrinna v. 195, 199 
skrissa v. 206, 208 
skriva y. 55; 81 
skrock s. Jfr näver- 
skrocka s. 241 
skrocka v. 241 
skrockla v. 241 
skrocklig adj. 241 
skrogge s. Se skrugge 
skrolla s. 249 
skrollig adj. 249 
skromm adj. Se skråm 
skromm-is s. 37, 72, 216 
skrov s. 66, 71, 76, 216, 218 
skrovelis s. 226 
skrovlig adj. 108, 226 
Skrubb ortnamn 235 
skrubb s. 230 
skrubbla s. 144, 230 
skrubbla v. 230 
skrugg s. 246 
skrugge s. 62, 246 
skuggig adj. 246 
skrumpa s. Jfr ko- 
skrussa s. 232 
skrussa v. 232 

skrutt s. 232 
skruv s. 252 
skrymsla s. 271 
skrymta v. 271 
skrynka s. 271 
skrynka v. 271 
skrynkla s. 271 
skrynkla v. 271 
skryp adj. 40 
skryta v. 56, 70; 83 
skråm adj. 32, 37, 38 
skråmt s. 32 
skräda v. 68; 179 
skräddare s. 13, 15, 29 
skräka v. 179 
skrälla v. 57; 148 
skrämma v. 65; 121, 179 
skräna v. 99, 167 
skrävel s. 102 
skrävla v. 102 
skuff s. 230 
skulle s. 231. Jfr stalls- 
skugga s. 15, 19; 230 
skuld s. 17; 231 
skulven adj. 234 
skum adj. 252 
skura v. 252 
skutt s. 232 
skutta v. 232 
skval s. 127 
skvala s. 20; 90, 136, 137 
skvala v. 90, 130 
skvaling s. Jfr pojk- 
skvallra s. 19 
skvalpa v. 149 
skvassla v. 140 
skvatter s. 105, 109 
skvattra v. 104, 105, 109, 

140 
skvattrig adj. 140 
skvälla v. 57; 148, 149 
skyffel s. 12; 62, 268 
skyl s. 'rågskyl' 49 
skyl s. 'hattbrätte' 49 
skyla v. 49, 268 
skylborg adj. 49 
skymlig adj. 33 
skymma v. 71 
sky-rädd adj. 273 
skytt s. 11; 272 
skytta v. 272 

skyttel s. 260, 266, 267 
skyttja s. 100, 101, 264 
skyttla v. 107, 266 
skyve s. 25 
skål s. 16 
skån s. 159 
skåra s. 20; 85, 224. Jfr 

regn- 
skäfte s. 174 
skägg s. 27 
skägla s. 169 
skägla v. 169 
skäl s. 'väg-, vävskäl' 35, 

49, 69, 185. Jfr väg-, 
väv- 

skäl s. 'orsak' 165 
skäla s. 189 
skäla v. 81, 186, 189 
skälspela s. 61 
skämmas v. 64 
skäppa s. 36, 52; 164, 171 
skär s. 165 
skär adj. 31 
skåra s. 167 
skära v. 58, 59; 85, 128, 165, 

223, 261 
skärva s. 173. Jfr råg- 
skäva s. 167. Jfr råg- 
sköl s. Se skörd 
skölja v. 65, 66; 64, 99, 117 
skön adj. 31 
Sköna konamn 29 
skör adj. 31 
skörd s. 18; 269, 277 
skört s. 120, 269 
sköta v. 67; 44 
sköte s. 44, 53 
skötsel s. Jfr van- 
sladdra v. 102 
slag s. 27, 50, 71; 127 
slaga s. 90, 95, 136, 137. 

Jfr regn- 
slagsimpa s. 209 
slakta v. 144 
slamra v. 141 
slana s. 136, 137 
sland s. 153, 154 
slang s. 155 
slank(e) s. 157 
slanka s. 157 
slanka v. 156 
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slankig adj. 157 
slapper s. 104, 139 
slappra s. 104 
slappra v. 104, 139 
slarva s. 149 
slarva åstad v. 36 
slarvig adj. 33 
slasa v. 133 
slattrig adj. 105, 140 
sleka s. 20; 184 
sleka v. 67 
slem s. 122 
sletsko s. 185 
slev s. 16 
slicka v. 63 
slida s. 67. Jfr kniv- 
slidkniv s 60 
slinka v 56; 157 
slinta v. 56, 57 
slippa v. 56, 57; 200 
slipprig adj. 107, 197, 199 
slita v. 55; 83, 187 
sliten p. adj. Jfr nock- 
slockna v. 108, 228, 229 
slod s. 211 
sloda v. 211 
slog s. 211 
sloge s. 211 
slok s. 211 
sluddra v. 107, 225 
slunga s. 231 
slunga v. 231 
slurka v. 233 
slusk s. 232 
sluska v. 232 
slut s. 70 
slya s. 194, 273 
slå s. 16 
slå v. 60, 61, 70, 72; 136, 

157, 162. - till 61 
slångra s. 155 
slångra v. 155 
slånka v. 156 
slåss v. 61; 162. - efter 61 
slåtter s. 125, 126 
slåtterbyxor s. pl. 125, 126 
släde s. 15; 164 
släkt s. 18 
släkting s. 11 
slänga v. 155 
släpa s. 82, 189 

släpa v. 63; 82, 186, 189 
släppa v. 54, 67 
slät adj. 125, 176 
släta v. 125 
slätt s. 18; 125, 176 
slög adj. 273 
slöke s. 274 
smaka v. 10; 132 
smal adj. 127 
smattra v. 105, 140 
smed s. 13; 35, 74, 185, 199. 

Jfr klen- 
Smedby ortnamn 199 
smedflaga s. 60 
smedja s. 19; 99, 192. Jfr 

klen- 
smet 70, 93, 185. Jfr kopp- 
smeta v. 83, 186 
smetig adj. 83, 191 
smickra v. 196 
smida v. 68; 210 
smita v. 93 
smula s. 20; 85, 224 
smyga v. 56 
smyl s. 273 
smyla v. 273 
små adj. pl. 35 
smågna v. 37, 53, 107, 226 
smål s. 71, 76, 215. Jfr 

bröd-, hö- 
småla v. 85, 217, 219 
smålsäd s. 219 
små-södar s. pl. 13 
smälla v. 57; 148, 149 
smälta v. 57, 70 
smöja v. 65; 274 
smöjare s. Jfr sked- 
smöljas v. 66; 262 
smör s. 27; 67. Jfr mes-, 

tionde- 
smörgås s. 16, 69; 67, 162 
smörja s. 99 
smörja v. 66; 99, 262 
snar adj. 31; 128 
snara s. 20; 15, 136, 137 
snart adv. 147 
snatt v. pret. 58 
snava v. 132 
sned adj. 32 
snegla v. 106, 110, 195 
snes s. 16 

snibb s. 10; 208 
snickare s. 15 
snigel s. 196 
sno v. 33, 68 
snod s. 211 
snok s. 211 
snor s. 11; 216 
snorgärs s. 201 
snorla s. 233 
snott s. Se snåt 
snovla v. 108, 226 
snubbig adj. 230 
snurra s. 233 
snurra v. 233 
snusa v. 63 
snyfta v. 63 
snyta v. 56; 83 
snåt s. 216 
snåta v. 218 
snära v. 168 
snärja v. 168 
snätta v. Se snatt 
snö s. 11; 86, 123. Jfr drev- 
snöa v. 63. Jfr flank- o. 

insnöad 
snöd adj. 44. Jfr hår-, ut- 
snödhårad adj. 44 
snödig adj. 53 
snöglopp s. 218 
snömyl s. 41 
snömylas v. 41 
snömölja s. 262 
snöpa v. 41 
snöplig adj. 34 
snöre s. 273 
snörpa v. 269 
sock s. 241 
socken s. 17, 52; 211, 212 
socker s. 28, 70; 240 
sockor s. pl. 241 
soffa s. 250 
sol s. 16, 71 
soldat s. 14 
solgång s. 157 
solsken s. 70 
solv s. 233, 234 
Solvarbobjurtjärn ortnamn 

254 
som pron. 49; 72, 222 
som konj. 72 
somlig pron. 51 
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somma pron. 79 
sommar s. 12, 16; 30, 88, 90, 

218, 220. Jfr mid- 
somt pron. n. 51 
son s. 13, 49; 67, 71, 85, 99, 

216, 218, 263 
sonhustru s. 67 
sopa v. 63 
soppa s. 231. Jfr öl- 
sorg s. 18; 118, 233 
sork s. 233, 234 
sorka v. 233, 234 
sorl s. 233 
sorla v. 233, 234 
sorpa s. Se sörpa 
sort s. 251 
sot s. 'sjukdom' 125. Jfr 

lung- 
sova v. 62, 69; 85, 94, 216, 

223, 266 
sovel s. 28; 107, 109, 226, 

228 
sovla v. 107, 109, 226, 228 
spade s. 59, 94, 132, 136 
spann s. 22; 148 
spara v. 64, 131, 147 
specke s. 186 
spegel s. 12; 62 
spektor s. 14 
spel s. 35, 37, 69, 185 
spela s. 20; 81, 188. Jfr 

skäl- 
spelav. 'musicera' 35, 81,186 
spela v. 'spjälka' 81 
spene s. 36, 81, 199 
spets s. 11 
spett s. 185 
spetta v. 83, 186 
spicken adj. 82, 93, 187 
spik s. 10 
spilla v. 200 
spinna v. 56, 57; 148, 200, 

231 
spis s. 11 
spjäla s. Jfr spela 
spjäll s. 27 
spjärn s. 176. Jfr fot- 
spjärna v. 173, 176 
spjärntag s. 176 
spord s. 243 
spordag s. 243 

sporre s. 86, 217, 218 
spotta v. 63; 237, 238, 239 
spragge s. 15; 148 
spraka v. 63 i 128, 131 
sprakfåle s. 128 
sprassla v. 63 
spreta v. 186 
spricka s. 20; 206 
spricka v. 36, 56, 57; 206, 

241 
sprickig adj. 206 
springa s. 19; 209 
springa v. 56, 57; 155, 207 
spritta v. 57; 144. - till 57 
sprucka s. 224 
sprund s. 236, 239 
sprunda v. 236 
spryttja s. 19; 100, 264. Jfr 

gran- 
språkig adj. 30 
språt s. 39, 53, 71, 216, 219 
språta v. 87 
språte s. 39, 45, 53, 87 
spröt s. Jfr språt 
spröta s. 44. Jfr språte 
spy v. 68 
spå v. 68, 71 
spån s. 13, 26 
spånad s. 15; 217. Jfr flög- 
spång s. 22 
spånrock s. 216 
spår s. 216, 218 
spåra v. 218 
späck s. 27; 35 
späla s. o. v. Se spela 
spänne s. 25 
spö s. 24; 274 
spörja v. 262 
stabbe s. 15; 62, 138, 148 
stabbgubbe s. 138 
stack s. 10; 144 
stackare s. 16 
stad s. 'köpstad' 22, 45, 69, 

70, 71; 65, 127 
stad s. 'kant' 24 
stad adv. Jfr å- 
stada v. 132 
stadga s. 15; 148 
stadga sig v. 148 
stadig adj. 80, 94, 136, 137 
stadsbo s. 61 

stadtrasslad p. adj. 61 
stagna v. 148 
stake s. 15; 131 
stall s. 148 
stallsskulle s. 61 
stamlig adj. 141 
stamma v. 78 
stampa v. 144 
stank s. 156 
stanna v. 50 
stapel s. 12; 80, 94, 104, 109, 

111, 136, 137 
stapla v. 104, 109 
staple s. 110, 111 
stappel s. 109 
stappla v. 104, 109 
stapplig adj. 104 
stare s. 14; 130, 135 
stark adj. 31; 149 
starr s. 119, 146, 147 
starva av 149 
stav s. 10. Jfr bok- 
stava v. 132 
steg s. 69, 93, 185 
stega v. 80 
stege s. 15; 65, 80, 186 
stegel s. 109, 170 
stegelplats s. 170 
stegkärra s. 60 
stegla v. 'stegla' 109, 170 
stegla v. 'stegra' 170, 195 
- upp 195 
stegra v. 195. - sig 195 
stek s. 182 
steka v. 32; 183 
stekarhus s. 184 
stel adj. 203, 204 
stelna v. 203, 204 
sten s. 11; 182 
stenhammar(e) s. 16 
stia s. Jfr svin- 
sticka s. 200. Jfr rym- 
sticka v. 57; 144, 200 
stickelbär s. 187 
stig s. 10 
stiga v. 55; 81, 187 
stilla v. 65; 200 
stilla adv. 70 
stinka v. 57; 200 
stinn adj. 31 
stirr s. 201 
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stirra v. 201, 205 
stirrig adj. 201, 205 
stjäla v. 59, 71; 85, 128, 165, 

176, 223, 261 
stjälk s. 10; 171, 175, 176 
stjälpa v. 67; 117, 176, 234 
stjärnas. 173 
stjärt s. 173 
stock s. 10, 30; 240 
stofil s. 230 
stoja v. 250 
stolle s. 249 
stolpe s. 15; 233, 234 
stomme s. 15 
stop s. 27 
stopp s. 237 
stoppa v. 237, 239 
stoppa s. Se ståpe 
stoppla v. Se stuppla 
stor adj. 30, 31, 38; 40 
storhäst s. 65 
storkna v. 233 
storm s. 233 
storma v. 233 
stotta v. se ståta 
strand s. 22; 153 
strank s. 156 
streck s. 70 
strejk s. 183 
strejka v. 183 
streka s. 15; 82, 186 
streka v. 82 
streta v. 83, 186 
strimma s. 19; 121 
strump s. 21; 231 
strumpa s. 21, 30; 231 
strunt s. 11 
strupe s. 15 
strutt s. se strunt 
stryka v. 56; 82, 83, 223, 

253, 261. - på 54 
strå s. 24 
stråk s. 66, 71, 76, 215, 219, 

220, 222. Jfr döv- 
stråka v. 221 
stråke s. 15; 86, 94, 217, 

219, 220 
stråkväg s. 67, 219 
strånk s. 156 
sträck s. 35. Jfr morkulls-. 

Se även streck  

sträng s. 10 
sträv adj. 31 
strö v. 68 
ström s. 10; 121 
strömma v. 121 
stubb s. 230, 235 
stubbe s. 15; 235, 239 
stuffil s. 230 
stuga s. 78, 85, 94, 97, 224. 

Jfr brygg-, för-, ini-. 
stump s. 231 
sturnpla v. 231 
stumplig adj. 231 
stund s. 18, 69; 236, 239 
stuppla v. 69; 108, 228. - i- 

kull 69 
stura v. 252 
sturra v. 234 
sturre s. 234 
sturrig adj. 234 
stutta v. 232 
stuv s. 10; 252 
stybbe s. 268 
stycke s. 25; 40, 268. Jfr 

liv-, rund- 
styra v. 65, 71; 273 
styre s. 25. Jfr blind- 
styrka s. 271 
styrka v. 271 
styv adj. 31 
styver s. 12 
stå v. 61, 69, 71, 72; 61. Jfr 

till- 
stånd s. 27; 153. Jfr jord- 

bärs- 
stånda s. 153 
ståndfat s. 153 
ståndklubb s. 153 
ståndkrok s. 153 
ståndsäng s. 153 
ståndtorr adj. 153 
ståndved s. 153 
stång s. 22; 64, 155. Jfr led- 
stånga v. 63; 155 
stångla v. 155 
stånka v. 156 
ståpa v. 217 
ståpis s. 221 
ståpvatten s. 221 
ståta v. 79, 87, 218, 220 
stirtig adj. 225 

stäckig adj. 38; 170, 244 
städ s. 68, 164 
städja v. 68; 98, 167 
ställe s. 25, 52 
stängd p. adj. Jfr tu- 
stängel s. 62, 171 
stänka v. 157 
stärka v. 66, 67; 173 
stätt s. 125, 176 
stätta s. Jfr klös-, klöv- 
stäva s. 20; 136, 137 
stävja v. 98 
stöd s. 259 
stöda v. Se stödja 
stödja v. 68; 99, 263, 264 
stöld s. 117, 118 
stön s. 259 
stöna v. 43, 100, 263, 264 
stöp s. 221 
stöpis s. 221 
stöpvatten s. 221 
stör s. 35. Jfr butt- 
störa v. 'sätta störar' 63 
störa v. 'besvära'? 65 
störja v. 262 
stövel s. 12 
subb s. 230 
suck s. 242 
sucka v. 241 
suddig adj. 230 
sufsig adj. 230 
suga v. 55 
sugga s. 62, 230 
sula s. 85, 224. Jfr sko- 
sula v. Jfr såla 
sulla v. 231 
sulten adj. 35; 231 
sump s. 10; 231 
sund s. 236 
sunda v. 231 
sunnan adv. 236 
sunnanväder s. 239 
sup s. 10 
supa v. 55, 62; 86, 223, 252, 

260, 261 
supan s. 252 
supanmat s. 252 
sur adj. 252 
surr s. 234 
surra v. 234 
survel s. 234 
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sval adj. 127, 150 
sutta v. 232 
svag adj. 31 
svala s. 20; 136, 137 
svala v. 131 
svale s. 130 
svalg s. 27; 118. Jfr svalg 
svalke s. 149 
svalvorden p. adj. 244 
svank s. 156 
svanka s. 156 
svankryggig adj. 156 
svar s. 127 
svara v. 130 
svart adj. 147 
svavel s. 139 
sved s. 'svedjeplats' 11; 35, 

185, 192. Jfr fäbod- 
sved 'knott' 24; 185 
sveda s. 15; 186 
svedja v. 99, 192 
svedvatten. s. 185 
sveg s. 185 
svege s. 80, 81, 186 
Sven personnamn 183 
svep s. 182 
svepa s. 82, 189 
svett s. 184 
svettbada s. 136 
svicka s. 200 
svida v. 55, 68 
svikta v. 207 
svin s. 27 
svinka v. 200 
svinstia s. 19 
svinta v. 200 
svirra v. 203, 204 
svirrig adj. 203 
svirvel s. 203, 204, 205 
sviskon s. 27 
svulten adj. se  sulten 
svål s. 154. Jfr fläsk-, gräs-, 

huvud- 
svålad adj. 154 
svång adj. 155 
svår adj. 38 
svälg s. 171, 172 
svälja v. 66; 117, 118, 171, 

172 
svälla v. 57 
svälta v. 57 

svära v. 60, 61 
svärja v. 168 
svärma v. 173 
syfta v. 209, 268 
syfte s. 209 
synas v. 64 
synd s. 268 
syskon s. 27 
syssla s. 124 
syssla v. 124 
syster s. 18; 40, 124 
syta v. 67; 273 
sås. 11 
så v. 68; 160 
så adv. o. konj. 30, 32, 34, 

44, 57, 58, 61, 69, 71, 72; 
92, 162 

såd s. 'såda' 20 
såd s. 'köttsoppa' 24. Jfr 

ärt- 
såg s. Jfr båg- 
sål s. 215 
såla s. Jfr sula 
såla v. 217, 222, 224. Jfr 

halv- 
sång s. 10; 155 
sår s. 'skada i huden' 63. 

Jfr kyl- 
sår s. 'issörja' 216 
såra v. 217 
såt s. 125 
säck s. 10; 174. Jfr mat- 
säd s. 18; 76, 179. Jfr smål- 
sädesärla s. 61 
säga v. 67; 127, 168 
sägn s. 18 
sälg s. 171, 172 
sälgpipa s. 118 
sälja v. 66, 70; 99, 168 
sämja s. 98 
sämja v. 98 
sämjas v. 167 
sämre, sämst adj. komp. o. 

superl. 38, 39, 54 
sämskare s. 15 
sända v. 65 
säng s. 17. Jfr stånd- 
sängredo adj. 35 
sänka v. 66, 67; 64, 171 
sänke s. 25 
särk s. 10; 119, 173 

säta v. 64; 179 
säte s. 25; 179 
Säterbjurtjärn ortnamn 254 
sätta v. 67; 99, 168. -på sig 

48, 53 
södar s. pl. Jfr små- 
söder adv. 265 
söka v. 67; 124, 273 
söla v. 274 
sölja s. 192, 262, 268, 269 
söm s. 121 
sömma v. 121, 274 
sömn s. 11; 266 
sömskare s. se sämskare 
söndag s. 52; 239 
sönder adv. 239 
söpnor s. pl. 20 
sör s. Jfr natt- 
sörja s. 262 
sörja v. 65, 66; 269 
sörpa s. 233, 269 
söt adj. 31; 273, 275 
söva v. 99, 263 

tacka s. 19 
tafatt adj. 160 
tag s. 27. Jfr spjärn-, till- 
taga v. 10, 30, 36, 39, 41, 

44, 50, 52, 53, 60, 69, 72; 
127, 136, 271. - till 44, 69 

tagel s. 102, 109, 139 
tagg s. 10; 148 
tak s. 27, 28; 127 
tal s. 27; 127 
tala v. 130 
talg s. 10; 118, 149 
tall s. 148. Jfr fröd- 
tallborre s. 14 
tallskate s. 98 
tam adj. 127 
tama v. 79, 132 
tamla v. 141 
tammel s. 141 
tana s. 90, 136, 137 
tand s. 22; 148 
tanig adj. 137 
tanke s. 69; 156 
tapp s. 10; 144. Jfr hö- 
tappa v. 144 
tapper adj. 32, 37 
targa v. 202 
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tarm s. 10 
tarre s. 147 
tarv adj. 149 
tavelram s. 111 
tavla s. 102, 111, 139. Jfr 

skott- 
tavlig adj. 140 
teg s. 10; 182 
tegel s. 28; 106, 110, 195 
teln. s. 201, 204 
telning s. 11; 122, 183. Jfr 

fröd- 
ten s. 11 
tening s. Se telning 
tenn s. 69, 185 
test s. 34, 124. Jfr hår-, lin- 
ticka s. 200 
tid s. 13, 69. Jfr börgsel-, 

patte- 
tida v. 210 
tiga v. 55; 81, 187 
tigga v. 66; 200 
tiggare s. 15 
tilja v. 193, 194 
till adv. 69, 72; 35, 69. Jfr 

slå -, spritta -, taga -, 
trumma -, törva -, vårda 
sig - 

till prep. 39, 69, 70, 71; 35, 
65, 69, 244 

till inf.-märke 30, 36, 48, 
49, 69, 70, 71; 69 

tillreds adv. 183 
-tills adv. Jfr här- 
tillstå v. 69 
tilltag s. 69 
timme s. 15; 59, 121 
timmer s. 28; 200 
tina s. 2 10 
tina v. 63 
ting s. 27 
tinne s. 15. Jfr häckel- 
tinning s. Se tunning 
tint p. adj. Jfr full- 
tinta s. 200 
tinta v. 200 
tio, tionde räkn. 40, 41, 42 
tiondesmör s. 61 
tispa v. 200 
tiss s. 11; 200 
tistel s. 12; 62, 124 

tistra s. 19 
tita s. 33 
titing s. 33 
tjock adj. 240 
tjog s. 27; 215, 218 
tjoska v. 250 
tjottrig adj. 108 
tjuder s. 28 
tjuga s. 254 
tjugo, tjugonde räkn. 40, 

42; 85, 224 
tjugoandre räkn. 42 
tjugoen räkn. 40, 41 
tjugoförste räkn. 42 
tjugotvå räkn. 41 
tjur s. 254 
tjur s. 'hård ved på utsidan 

av krokigt träd' 254 
tjurig adj. 254 
tjur-is s. 254 
tjurpes s. 11 
tjuta v. 55; 87, 254 
tjuv s. 10; 253 
tjäder s. 12 
tjädershöna s. 174 
tjäla v. 165 
tjäle s. 15; /65 
tjäna v. 63, 67 
tjära s. 54; 167 
tjärga v. 202, 204 
tjärn s. 11; /73 
to s. 24; 211 
tocken pron. 48. Jfr lik- 
tockna adv. 72 
toffel s. 250 
toffla s. 250 
tokig adj. 48 
tolft s. 117, 118, 233 
tolfte räkn. 42 
toll s. 249 
tollig s. 250 
tolv räkn. 40; 233 
tom adj. 121, 211 
tomt s. 'tomte' 236 
tomt s. 18; 236 
tomtbise s. 82, 186, 187 
tomte s. 14 
tomtpys s. 187, 199 
tone s. 211 
topp s. 10; 236, 237, 239 
torda v. 64; 243 

tordyvvel s. 12; 260 
torg s. 27; 118, 233, 234 
torka s. 233 
torka v. 233 
torp s. 233, 234 
torr adj. 31; 119, 234. Jfr 

stånd- 
torr-rake s. 49, 131, 132 
torsk s. Jfr käll- 
torv s. 233 
torva s. 233 
tott s. 237 
tova s. 211 
tovla v. 226 
tovlig adj. 226 
trana s. 20; 136, 137. Jfr 

brunns- 
tranig adj. 137 
trappa s. 144 
trasa s. 136, 137 
trasig adj. 137 
trasslad p. adj. Jfr stad- 
trasslig adj. 105 
trast s. 120, 121 
trava v. 132 
tre räkn. 40; 193 
tredje räkn. 41, 42; 99, 193 
trettio, trettionde räkn. 40, 

42; 61 
tretton, trettonde räkn. 40, 

41, 42; 161, 162 
treven adj. 187 
trevlig adj. 107, 196 
trevnad s. 14; 107, 196 
trilla s. 207 
trilla v. 207 
trivas v. 64; 196. Jfr van- 
tro s. Jfr van- 
tro v. 68, 71; 211, 212 
trod s. 211 
trogen adj. Jfr van- 
troll s. 236, 239 
trolla v. 236, 239 
tromm s. 72, 216, 218 
tromma v. 88, 217, 218 
trost s. S3 trast 
truda s. Se tråda 
truffil s. 230 
trumma s. 236. Jfr bro- 
trumma v. 236. - till 236 
truttig adj. 232 
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tryck s. Jfr ut- 
trygg adj. 271 
tryne s. 25 
tryta v. 56 
tråbiten p. adj. 83 
tråds. 11 
tråda s. 84, 224 
tråda v. 84, 96, 217, 219, 

220, 224 
tråg s. 27; 93, 215, 218 
tråk s. 71, 76, 215, 218 
tråka v. 86, 94, 217 
tråkig adj. 86, 225 
trå-mig interj. 163 
trång adj. 38; 155 
trä(d) s. 24; 176 
träde s. 26; 179 
träffa v. 49; 170 
träla v. 179 
trälig adj. 34 
träling s. Jfr sko- 
tränga v. 65 
träsk s. 174 
tröja s. 48 
tröska v. 271 
tröskel s. 271 
tröst s. 274 
trösta v. 124 
trött adj. 32; 125, 275 
trötta v. 125 
tröttslig adj. 34 
tuddig adj. 230 
tu räkn. Se två 
tubb s. Jfr här- 
tuff ils. 230 
tufs s. 230 
tuga s. 84, 194, 224 
tugga s. 230 
tugga v. 230 
tull s. 11; 231. Jfr gran- 
tulla s. 19; 231 
tulla v. 231 
tulta s. 231 
tumma v. 231 
tumme s. 23/ 
tumsig adj. 236 
tunder s. 235 
tung adj. 38 
tunga s. 231 
tungel s. 28; 231 
tunn adj. 31; 236, 239  

tunna s. 19; 236, 239 
tunnelse s. 45 
tunnhöse s. 45 
tunning s. 11 
tupp s. 10; 231. Jfr bludder. 
tuppas. 19; 231 
tuppig adj. 36 
turvel s. 234 
tusen räkn. 40, 41 
tuss s. 232 
tustängd p. adj. 61 
tut s. 252 
tuta s. 19 
tuv s. 252 
tuva s. 51; 252 
tvaga s. 20; 136, 137, 139. 

Jfr gran- 
tvebett adj. 41; 125 
tveka v. 83 
tvet s. 122, 123, 183 
tvist s. 208 
tvungen adj. 30 
två räkn. 11, 30, 40, 41, 70. 

Jfr tjugo- 
tvär adj. 16, 165, 173 
tvätt s. 125 
tvätta v. 35; 125, 179 
tya v. 273 
tycka v. 67; 40, 193, 268 
tyg s. 27 
tygel s. 62, 260 
tymling s. 41 
Tyskland ortnamn 40 
tysse s. 25; 268 
tyst adj. 120, 121 
tystlåtig adj. 33 
tytte s. 268 
tå s. 23 
tåg s. 27; 70, 93, 215, 218, 

219. Jfr klav. 
tåga v. 84, 216, 218 
tågna v. 47, 226, 227 
tåk s. 76, 215 
tåka v. 217 
tåkig adj. 94 
tåla v. 64; 71, 85, 215, 217, 

219 
tålig adj. 225 
tång s. 22; 155 
tånge s. 155 
tårta s. 251  

tås s. 216 
tåsa v. 218 
tåt s. 125 
täcke s. 170. Jfr över- 
täkt s. 170, 174 
Täktnäs ortnamn 174 
täling s. 11. Jfr sko. 
tälja v. 65; 171, 172 
tämja v. 65; 98, 167 
tänja v. 99, 167 
tänka v. 70, 71 
täppa s. 171 
täppa v. 67 
tärnings. 11 
tära v. 71 
tät adj. 125, 176 
täta s. 'tätämne' 125, 176 
täta s., täting s. Se tita, 

titing 
täta v. 125, 176 
tävig adj. 166 
töa v. 68 
tög s. 274 
tögna v. 47 
tök adj. 273 
töm s. 10; 121, 274 
tömma v. 121 
töra v. 216 
törstig adj. 269 
törva till v. 269 

udd s. 11, 39; 230 
udde s. 230 
uggla s. 107, 110, 111, 226 
ugn s. 10, 54; 226, 227 
ula v. 252 
ull s. 231 
ulva v. 233 
undan adv. o. prep. 44; 231 
underbreda s. 182 
underlig adj. 44 
undre, underst adj. komp. 

o. superl. 39, 40 
undrom adj. 31 
ung adj. 38, 40; 231 
unge s. 15; 231. Jfr lamm. 
unna v. 231. Jfr miss- 
upp adv. 39. Jfr ala 

frödska -, ärta -, äta - 
uppdonad p. adj. 61 
upphållsrem s. 152 
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upphållsväder s. 152, 157 
ur adj. Jfr blocka -, dricka 

, äta - 
ura v. 252 
urväder s. 252 
uråt s. 46 
uräte s. 46 
ut adv. 39; Jfr för-; bredska 

greda -, gå-, räta-, se - 
utan adv. 44, 63 
utav prep. 10, 40 
utböling s. 12; 42, 270 
utdikt p. adj. 61 
utlaga s. 20; 136, 137 
utrutten adj. 61 
utsnöd adj. 44 
utter s. 12; 232 
uttryck s. 40 
Uvberget ortnamn 174 

vabbig adj. 148 
vacker adj. 32; 104 
vad pron. 40, 50, 71 
vad adv. 129 
vad för en pron. 50 
vada v. 132 
vagel s. 102, 109, 139 
vagga s. 148 
vagga v. 148 
vagn s. 18; 156 
vak s. 154 
vaka v. 132 
vaken adj. 90, 95, 103 
vakna v. 103, 139 
val s. Jfr hand- 
valken adj. 37; 118 
vall s. 148 
vallherde s. 48, 116, 209 
valp s. 149 
varna v. 79, 137 
vamig adj. 137 
van adj. 127 
vana s. 21; 133 
vanalig adj. 'ouppfostrad' 

33; 143 
vanhäppa s. 48, 142, 143 
vanka v. 156 
vankelmodig adj. 156 
vankig adj. 156 
vansfärd s. 143 

vanshäppa s. 143 
vanskaplig adj. 142 
vanskötsel s. 142 
vant s. 11; 148 
vantrivas v. 142 
vantro s. 142 
vantrogen adj. 142 
vanvörda v. 142 
vanvördig adj. 142 
vapenhus s. 159 
vapp v. prat. 58 
var s. 137 
var pron. 52; 129, 130 
var adj. Jfr ill-. 
var adv. 45, 50; 129 
vara v. 14, 29, 30, 31, 32, 

34, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
58, 59, 60, 69, 70; 14, 63, 
76, 80, 86, 92, 97, 98, 128, 
129, 130, 131, 135, 157, 
191, 223, 244. - med 49 

varandra pron. 45; 130 
varda v. 44, 54, 58, 69, 70, 

72; 63, 103, 147, 158, 244 
vardag s. Jfr varndag 
vardera pron. Jfr varndera 
varg s. 10; 59, 118, 149 
vargbiten p. adj. 83, 93 
varig adj. 94, 137 
varken adv. 149 
varm adj. 31, 72; 149 
varndag s. 52; 49 
varndera pron. 52; 49, 50 
var sin pron. 52 
vart adv. 45, 50; 147 
varv s. 149 
vasa v. 133 
vase s. 15; 133 
vaskanda interj. 161 
vaskanda-tre interj. 161 
vass s. 11 
vasserra interj. 161 
vasserra-guddöd interj. 161 
vasserra-gudtre interj. 161 
vasserra-tre interj. 161 
vassle s. 105, 139 
vattbulen adj. 222 
vatten s. 27; 105, 140. Jfr 

stå,p-, stöp-, sved-, åter-
vavel s. 103, 140 

vavla v. 103, 109, 140 
vavlig adj. 103 
vax s. Jfr ör- 
veck s. 27 
vecka s. 20; 82, 188, 278. 

Jfr dymmel- 
veckig adj. 191 
ved s. 13; 35, 67, 74, 185. 

Jfr stånd- 
vedlider s. 50, 67 
vek adj. 182 
veke s. 15 
velociped s. 14 
vepa s. 19; 182 
verk s. Jfr lönn- 
vers s. 13; 173 
vesa s. 182 
veta v. 50, 64, 70; 36, 84, 

186 
vete s. 25; 122, 123, 183 
vett s. 27; 70, 185. Jfr o- 
vettig adj. 191 
vettvilling s. 12 
vi pron. 36, 39, 41, 43, 45, 

48, 49, 52, 70; 31, 63 
vi(r) v. pres. Se bliva 
vicka v. Se vitta 
vid prep. 32; 35, 157 
vidja s. 62, 99, 194. Jfr 

gärdsgårds- 
vidlyftig s. 41 
vighet s. 48 
vik s. 17 
vik s. 210 
vika v. 55; 82, 83, 93, 182 
vikt s. 36, 207. Jfr järn- 
viktig adj. 34; 207 
vila v. 67 
Vilhelm personnamn 48 
vilja s. 15; 99, 193 
vilja v. 19, 45, 47, 49, 50; 

99, 193 
vilkig adj. 201 
vilken pron. se  bocken 
villing s. Jfr ras-, vett- 

villst adj. komp. o. 
superl. 38 

vilnas v. 201 
vimsig v. 200 
vina v. 55 
vindil s. 33 
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vindiling s. 33 
vinge s. 15 
vinna v. 57 
vinter s. 12, 40 
virka v. 203, 204, 205 
virke s. 25; 201 
virna v. 49 
virrig adj. 203, 204, 205 
virvel s. 203, 205 
vis adj. 31 
visa s. 36 
visa v. 63, 67 
viskra v. 200 
vissen adj. 82, 93, 187, 198, 

229, 267 
vissna v. 197, 198, 229, 267 
vistor s. pl. 200 
vit adj. 31, 37 
vitgård s. 65 
vitta v. 200 
vittja v. 66, 67, 70; 100, 193 
vittna v. 107, 198 
vittne s. 198 
vorden p. adj. Jfr gles-, 

klen-, nätt-, sval- 
vred s. 69, 74, 185 
vrensk(e) s. 10; 184 
vrese s. 191 
vresig adj. 82, 191 
vret s. 26, 182 
vricka v. 206 
vrida v. 55; 80, 187 
vrist s. 13 
vrå s. 16 
vråla v. Jfr råla 
vrång s. 155 
vrång adj. 155 
vräka v. 61, 67; 165 
våg s. 16 
vålla v. 152, 153 
våken-hus s. Se vapenhus 
våm s. 16; 152 
våmig adj. 159 
vån s. 32, 143 
vånda s. 15; 153 
vånda v. 153, 157 
vånda konj. 153 
vånda-lös adj. 157 
våndraga v. 143 
våndslös adj. 153 
våndshäppa s. Se vanshäppa 

vår s. 18 
vår pron. 46, 47, 53; 31, 162 
vårda v. 158, 209. - sig till 

209 
vårdbunden adj. 154 
vårdig adj. Jfr o- 
vårdknut s. 154 
vårdsam adj. 209 
vårfrudag s. 163 
vårlödja s. 36, 99, 192, 263 
vårta s. 120, 147 
våt adj. 30, 54; 159 
väcka v. 99. - lös 167 
väder s. 27; 102, 169. Jfr il-, 

nordan-, sunnan-, upp- 
hålls-, ur-, växt- 

väderil s. 33 
väderiling s. 33 
väft s. 170 
väfte s. 170 
väg s. 10, 36, 39, 50; 68, 164. 

Jfr fäbod-, stråk- 
väga v. 61; 164, 166 
vägg s. 17 
vägglus s. 29 
väglagare s. 15 
vägskäl s. 35, 69 
väl adv. 165 
välas v. 165 
välja v. 66; 117, 168 
väll adj. 31; 171 
välla v. 164 
vän s. 13; 35, 69 
vänd p. adj. 32 
vända s. 171 
vända v. 65; 164, 171 
vänja v. 65; 99, 167 
vänster adj. 40 
vänta v. 179 
väppa v. se vapp 
värd adj. 53; 16, 173 
värde s. 25 
värja s. 168 
värja v. 16, 168 
värk s. 10; 119, 173 
värka v. 16 
värld s. 116, 172 
värma v. 65; 173 
värme s. 173 
värna s. 173 
värpa v. 173 

värre, värst adj. komp. o. 
superl. 38; 119, 173 

väsa v. 179 
vässa v. 171 
väta s. 179 
väta v. 179 
vätåma s. 19 
väv s. 10; 164. Jfr dån- 
väva v. 61; 165, 166 
vävskäl s. 69 
växa v. 57, 67, 71 
växt s. 13. Jfr miss- 
växt(ig) adj. Jfr fröd-, gir- 
växtväder s. 29 
vörda v. Jfr van-. Se äv. 

vårda 
vördig adj. Jfr van- 
vört s. 120, 269 

ygla s. Se igla 
yla v. 63; 49, 273 
ynga v. 268 
yngel s. 28 
ynka sig v. 40, 46 
ynklig adj. 46 
yppa v. 268 
yr adj. 46 
yra v. 46 
yrka v. 271 
yrke s. 271 
yrsel s. 46 
yster adj. 124 
yttre, ytterst adj. komp. o. 

superi. 39 
yva på sig v. 48 
yxa s. 36 
å s. 16; 159 
åder s. 16; 163 
åga v. Se äga 
åge s. 31, 50. Jfr bond- 
ågom adj. 31; 31, 50 
åhåga s. Sa åge 
åhörare s. 15 
åka v. 70; 141 
åker s. 12; 141 
ål s. en fisk 159 
ål s. 'grodd' 11; 128, 159 
ålder s. 12; 153 
åma s. Jfr vät- 
åmynne s. 41 
ånga s. 15, 19 
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ångra v. 69; 155 
år s. 'åra' 16, 52; 159 
år s. 42; 76 
ård(r)a s. 154, 158. Jfr 

drag-, sel- 
årder s. 154, 158 
ård(er)hål s. 158 
ård(er)märla s. 154 
årdra v. 154, 158 
ås s. 11; 159 
åstad adv. 36, 47. Jfr 

slarva - 
åt s. 159. Jfr ur- 
åt adv. o. prep. 69, 71; 141. 

Jfr åter- 
återavog adv. 141 
återbada s. 142 
återbak adv. 141 
återbära s. 142 
återkast s. 142 
återvatten s. 142 
återåt adv. 141 
åtras v. 141 
åtra sig v. 141 
åtta, åttonde räkn. 40, 41, 

42; 65 
åttio, åttionde räkn. 40, 42 

äga s. 181 
äga v. 62, 66; 163, 181 
ägare s. 181 
ägg s. 27; 170 
äglig adj. 106, 194 
äl s., äling s. Se il, iling 
älg s. 10; 118, 172 
älv s. 18; 171, 172  

ämbar s. 27, 36; 59 
ämne s. 25. Jfr kräkel- 
än adv. 48 
än konj. 39, 49 
ände s. 15, 70 
änge s. 25 
ängel s. 12 
änger s. 12; 171 
änsa v. 171 
äpple s. 25, 26; 104, 169 
ära s. 179 
ära v. 179 
ärel s. 166 
ärende s. 25 
ärg s. 184 
ärga s. 184 
ärjekrok s. 168 
ärla s. 173. Jfr lin-, plog-, 

sädes- 
ärlig adj. 179 
ärm s. 10, 16; 173 
ärna v. 179 
ärr s. 27 
ärt s. 23, 51; 173 
ärta upp v. 173 
ärtsåd s. 215 
ärva v. 65; 173 
ässja s. 99 
äta s. 165, 166 
äta v. 60, 71, 72; 44, 80, 93, 

165. - upp 36, - ur 36 
äte s. Jfr ur- 
ätslig adj. 34 
äxel s. 11; 45 

ö s. 16 
ödla s. Jfr orm- 

ödsk a. 274 
öga s. 21; 274 
ögla v. 47 
ögna v. 47 
ögonbryn s. 28, 29 
ögonhår s. 47 
ögonlock s. 47 
ögonlucka s. 20, 29; 86 
ök s. 48 
ökänd adj. 48 
öl s. 27. Jfr grav-
ölsoppa s. 50 
öm adj. 121 
ömlig adj. 45 
ömma v. 121 
öms adj. o. adv. 268 
ömsa v. 40, 268 
öppen s. 17; 266, 267 
öppen adj. 34; 19, 82, 93, 

260, 267 
öppna. -e s. 266, 267 
öppna v. 107, 266, 267 
öppning s. 266, 267 
öra s. 21; 274 
öre s. 25 
örkänd adj. 47 
örmärkt p. adj. 47 
örvax s. 48 
ösa v. 66, 67 
öva v. 63 
över adv. 39; 260, 266 
överdel s. 34, 260 
överläder s. 260 
övertäcke s. 260 
övre, överst adj. komp. o. 

superi. 39 



Dalrunor och bomärke på en träskål 
från år 1705, återfunnen i Minnesota 
Av Stig Björklund 

Under en resa i Minnesota 1971 fick jag för första gången se den lilla träskå-
len från övre Dalarna med inskrift av dalrunor. Skålen, som var daterad 
den 26 juli 1705, härstammade uppenbart från Älvdalens socken. Den 
utgör ett mycket intressant runologiskt, språkligt och kulturhistoriskt bi-
drag till de cirka 200 föremål med inskrifter av denna typ som vi hittills 
känner från Ovansiljan.1  Den berör nämligen en tid, då älvdalskarlar var 
livligt sysselsatta med att i ett slags reduktionsugnar eller blästor framställa 
järn ur myrmalm inom de vidsträckta skogstrakterna uppe vid Särna-
gränsen. — Studiet av skålens bomärke kunde även sprida ljus över run-
ristarens identitet och dessutom bidraga med synpunkter av principiell 
vikt för genealogisk forskning i övre Dalarna. 

Att förvärva denna lilla träskål och hemföra den till Sverige för att här 
noggrannare kunna granska de i ett par fall speciellt avvikande dalrunorna 
blev för mig en lika spännande som angelägen uppgift. Hur detta förvärv 
till sist lyckades vid ett förnyat besök i USA några år senare skall jag helt 
kort berätta om i slutordet till denna framställning. 

Efter min första bekantskap med skålen och tolkningen av dess inskrift 
fick den tyvärr plötsligt »guldkant» och blev ett värdefullt bytesobjekt 
därute. Den höll därigenom på att gå förlorad i främmande händer. Men 
med en god portion tur, goda vänners spaningshjälp och övertalning samt 

1  Se Elisabeth Svärdström, En skål för »goda, sköna och söta flätor» (skålen från 
Hykie), Fataburen 1964, s. 215 f. — Jfr dens. Runskålen från Hykie, Filologiskt arkiv 
7, Sthlm 1959, och dens. Runorna och Ovansiljan, den germanska skriftens sista fäste. 
I Från Kulturdagarna i Bonäs Bygdegård 1971 (Upps. 1971), s. 43 f. — För utmärkt 
renritning av runor och inskrifter tackar jag assistenten vid ULMA fru Inga-Lill 
Druvaskalns. — Bidrag till färdkostnader för mina undersökningar av dalska emigrant-
ättlingars dialekter och folkminnen i Minnesota har jag fått dels ur Rikta Kumlins 
resestipendier vid Uppsala universitet, dels från Kungl. Gustav Adolfs Akademien, för 
vilket jag uttalar ett varmt tack. 
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icke minst ett visst ekonomiskt bidrag från Nordiska museets vänner så 
kunde skålen återfås. Den förvaras nu i museet, där jag fått sakkunnig 
hjälp med de utmärkta fotografier av inskriften, som nu publiceras i 
denna uppsats. 

Det var således under min första USA-resa och vid en vistelse i Isanti 
county som jag första gången såg runskålen och fick läsa dess inskrift. 
Jag kom till den lilla orten Cambridge och besökte där en 81-årig för-
säkringsman Victor Larson från Älvdalen. Den ståtlige gamle mannen 
berättade på ett utmärkt älvdalsmål hur han som fyraåring med sina 
föräldrar och syskon hade emigrerat till Amerika år 1893. Fadern hette 
Hård Anders Larsson och modern Anna Andersdotter och de kom från byn 
Karlsarvet. Victor visade mig deras flyttningsbevis från pastorsämbetet i 
Älvdalen, som jag fick fotografera. Fadern reste ut redan i april och 
modern följde sedan efter med de båda barnen i juli.1  

Efter en stunds samtal och inspelning av Victor Larssons minnen, bl. a. 
om den strapatsrika båtresan, då ett barn dog och blev sänkt i Atlanten, 
och om den första tidens skolgång och arbetsliv i det nya landet först i 
Canada i trakten av Quebec, där man led svårt av kylan, sedan bland 
dalfolk i Minnesota, så plockade han slutligen fram olika småsaker och 
hushållskärl från hembygden i Dalarna. Bland några större och mindre 
träskålar, tillverkade i Älvdalen på 1840- och 80-talen, fanns också den 
lilla ovala, mörknade masurskålen, daterad 1705. På utsidan hade den ett 
djupt skuret H-formigt bomärke samt en inskrift med dalrunor. 

Varken Victor Larson eller hans maka, som också kom från övre Dalarna, 
visste vad dessa små figurer egentligen betydde. De blev mycket intres-
serade då jag nämnde att det var runskrift, som hade en fullt förståelig 
innebörd. Runorna kunde man tämligen väl läsa uppe vid skålens kant, 
där de flesta var djupt skurna. Tunnare och mindre tydliga, delvis 
oläsbara var de på den nötta och ojämna stödbottnen. Men året 1705 
syntes där klart. 

Generöst nog fick jag låna skålen under ett par dagar för att preliminärt 
läsa och rita av runorna jämte övriga tecken på den. Inskriften visade sig 
i flera fall märklig med en del intressanta språkformer och ortnamn på 
dialekt, bl. a. Lymsku. Detta anknöt till ett i nordvästra Älvdalen känt 
namn på en myrjärnsblästa, Lymskan,2  varom närmare nedan. Även 

1  En bild av de båda utflyttningsbevisen är publicerad i Sten Carlssons uppsats 
Om dalfolkets utvandring till Nordamerika. Från Mellansverige till Mellanväster. I 
Från Kulturdagarna i Bonäs Bygdegård 1973 (Uppe. 1974), s. 17. 

2  Se Lars Levander, Dalska runinskrifter från nyare tid, i Fornvännen 1906, s. 72. 
— Dens. Livet i en Älvdalsby (1914), s. 80. Se äv. 011e Veirulf, Skogarnas utnyttjande 
i Älvdalen före storskiftet (med utvikskarta) Uppe. 1937, s. 47 § 108 och Helge Lind-
berg, AlImunvägen Älvdalen-Särna, i Ortn.sällsk. i Uppe. årsskr. (OUÅ) 1970, s. 42 f. 
(med karta s. 38). 
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runorna syntes i stort sett vara de i Älvdalen gängse, dock med ett par 
undantag: k för k och T för y. 

Skålen var en liten av ålder och flitigt bruk svartnad matskål, sannolikt 
använd att äta gröt och mjölk ur. Den var en s. k. masur- eller vridskål 
(älvd. rya' kskol k), tillverkad av en björkknota eller en utväxt från en masur-
björk, kallad vrida (dial. ru,a'haa Älvdalen, wrceda Mora ete.).1  

I skålens lägre kortsida hade något till vänster uppstått en genombruten 
spricka från brädden och ned mot stödbottnen. Man hade försökt att 
draga ihop den genom att i sylhål på ömse sidor träda in några smala 
tallrötter, tågor, som senare brustit och nötts av. Den möjligen ursprungliga 
sprickan störde emellertid inte inskriften uppe vid brädden. Men andra 
ytliga torrsprickor liksom den vågiga ådringen gjorde det svårt att säkert 
tyda några tunt skurna och nötta snitt vid brädden liksom även under den 
kvistiga och krusiga stödbottnen. 

Ett par tämligen ytligt, men skarpt sammanskurna triangel- och cirkel-
figurer kunde eventuellt innehålla bomärken eller vara någon form av 
magiska tecken. De torde förbli otydbara. Så också en ljus vinkel- eller 
V-formig figur mitt under stödbottnen, som knappast kunde vara ur-
sprunglig. Några hål och en grop invid vinkelbenen såg närmast ut att 
vara sentida angrepp av trämask. 

Mycket tydligt var däremot det djupt skurna och i skårorna svartnade 
bomärke (på älvdalsmål mark, bu"ma,Irk) med H-form som fanns mitt på 
skålens ena långsida. Det måste vara ursprungligt. På detta ägomärke var 
de båda stolparna upptill försedda med inåtriktade bisnitt eller »avstick» 
(på älvdalsmål nu'gar, best. migur) på cirka 1-1 mm avstånd från varandra: 
f--1. Det skall närmare dryftas i det följande i samband med diskussionen 
om tillverkarens identifiering. 

Beträffande skålens storlek antecknade jag följande yttre mått: 
längd 16 cm, bredd 13,3 em, höjd 5,5 cm på mitten och ena kortsidan, 
ca 6,5 cm på den andra. Inre måtten var längd 14,5 cm och bredd 12 cm. 
Stödbottnens längd var 9 cm och bredd 6 cm. 

Runinskriften uppe vid skålens yttre brädd började på vanligt sätt med 
tillverkarens namninitialer vid den något högre kortsidan och löpte sedan 
nästan runt om hela brädden. Tydlig ordskillnad hade här markerats med 
två korta streck eller punkter. Från månadsnamnet iu/ius syntes inskriften 
rimligtvis fortsätta längs stödbottnens kant med årtalsuppgiften,2  som 
sedan följdes av ett delvis svårtydbart ortnamn. Här saknades ordskill- 

1  En benämning vrilskål, som Jan Paul Strid anför på en sådan träskål i Runfynd 
1976, Fornvännen 72, 1977, s. 156, är inte känd i övre Dalarna. 

2  Dateringens ordval och ordföljd motsvarar den i officiella skrivelser gängse i 
Älvdalens församling. Se bl. a. Solders, Älvdalens sockens historia I (1936), s. 13. Jfr 
Hykieskålens datering, Svärdström (1959) s. 5 f. 
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nadsmarkering, och en eller annan runa torde vara överhoppad eller ofull-
bordad. 

Den i Minnesota preliminärt gjorda läsföljden har jag senare inte funnit 
skäl att ändra. Med förnyad tillgång till skålen har inskriften granskats 
under god belysning. Trots en delvis stark förslitning kan man läsa 57 
tecken. Härtill kommer några ytterst svagt skönjbara snitt vid stöd-
bottnens kupiga kant: 40, 42 och 43, vilka möjligen saknar reell innebörd. 
Mellan dem kan dock runan 41 * å tydligt urskiljas. 

Inskriften skall därmed läsas sålunda: 

'11•1:4-Ki:VW:141\11':Otinj: 
MNS a;e vo:t skallen da2;um 

rrYIK11326:11rilli r*k 
25 	 30 	 35 	 40 

L ymsku den 2. 6 iulius ?a?.? 

tH) /705 IM-13'+r-' I-11i 
45 	 50 	 55 	 60 

a n o 1 7 0 5 Sköllbä.ks n esi 

Bild 1. Förhandsteckning av skålens inskrifter med runor, siffror och bomärke etc. 
vid brädden och stödbottnen samt en preliminär transkription, gjord i Cambridge, 
Minnesota 1971. 

Med denna läsning får inskriftens runalfabet följande utseende: 

r 	1,1 rr,T cn I 111 
ab def 9 i ki m norstuks,xyåä 

Med undantag av 1, 22 och 25 m är inskriftens tecken helt entydiga. De 
visar ännu vid början av 1700-talet ringa inverkan av det latinska alfa-
betet, bortsett från d, g och i. Samtliga tecken utom två sammanfaller f. ö. 
väl med den av Noreen uppställda kronologiska tabellen över äldre dal-
runor i Fornvännen 1906 (vid s. 90-91). Runorna har dock i inskriften något 
varierande höjd, 7-12 mm, eftersom de skurits fritt utan avgränsande linjer 
eller band. 

Av särskilt intresse bland de från Noreens tabell avvik ande runorna 
finner vi det tre gånger som stupat f skurna k k (13, 27 och 52). Detta 
tecken är veterligen ej förut belagt bland dalrunorna med värdet k vare sig 
i Noreens tabell eller i den dalska runrad som Elisabeth Svärdström 1971 
redovisat i uppsatsen om »Runorna och Ovansiljan, den germanska skriftens 
sista fäste» (s. 45) och som grundar sig på ett mångdubbelt större inskrifts- 
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Bild 2. Normalteckning av runskålens inskrift med transkription. Se bild 3: 5-6. 

material än Noreens tjugosex föremål.' Antingen har runristaren glömt 
k-runans rätta form r eller också har han velat undvika en förväxling 
med runan r vid skärningen i det bångstyriga masurvirket och därför 
infört en ny k-runa. Runan 52 k har dubbelt ljudvärde kå före runan 53 1, 
vilket inte är ovanligt i älvdalska runinskrifter (se Svärdström 1959, s. 16). 

Den andra avvikande runan är 24 y T i ortnamnet Lymsku. Runan är 
med sina vinkelböjda bistavar upptill på huvudstaven en speciell dalsk 
nymodighet, införd vid början av 1700-talet. Här har den skurits med 
spetsarna nedåtrikt a de, liksom på Hykieskålen 1704 (Svärdström 
1959, s. 5 och 9). Den bygger på en enklare form y, belagd i en inskrift i 
Prästlogens bod 1706.2  I sin runtabell upptar Noreen emellertid en variant 
av y-runan, där de vinkelböjda bistavarnas spetsar i stället är uppåt-
riktade Y. Den är belagd i en inskrift på Åsenboden, daterad 1729.3  
Runans uppkomst ur en tidigare grundform diskuteras såväl av Noreen 
(a. a., s. 84) som av Levander (därs. s. 76). Den förre anser den närmast 
härröra från den medeltida y-runan 	eller från en förenkling av dennas 
biform , vilket kan vara rimligt. — En runa med y-värde är belagd 
på ett linfäste (härkel) från byn Åsen, daterat 1768.4  

1 Ej "tjugosju" i Noreens tabell; jfr Svärdström Runskålen från Hykie, i Fil.ark. 7, 
1959, s. 9, och Jan Paul Strid Runfynd 1976, i Fornvännen 72, s. 159 b. 

2  Se Noreen i Fornvännen 1906, s. 80 f.; angående y s. 84 f. 
3  Ej 1726 som i Noreens tabell; jfr Levander i Fornv. 1906, s. 75, där boden 

daterats 1729. 
4  Nord. mus. nr  26.843. Jfr S. Erixon i Fataburen 1915, s. 155. 
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Bild 3. Runskålens olika inskriftsidor efter foton tagna i Nordiska museet. 1. Inskriftens 
början t. h. med namninitialerna MNS. 2. Skriftens fortsättning och det djupt skurna 
H-formiga bomärket. 3. Sprickan passerande inskriften utan att skada någon runa. 
T. h. läses ortnamnet Lymsku. 4. Dateringen den 26 iulius. 5. Runor och datering på den 
ojämna stödbottnen: ano 1705 och ortnamnet Sk(å)lbeix nesi. 6. Närbild av stödbottnens 
krusiga och gropiga yta. T. h. skymtar ortnamnsefterleden nesi och t. v. ses den egen-
domliga figur, som inom en ring möjligen visar ett (armborstliknande) bomärke. 



4 

6 
8 — 792513 Sv. Landsmål 1980 
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Skador har genom förslitning eller annat drabbat en del tecken. Uppe 
vid brädden har runorna 9 o, 10 r och 11 t i sin övre del nästan utplånats. 
Linjen genom o är dessutom svagt synlig. Men om tydningen råder ingen 
tvekan, eftersom de ingår i ordet giort, som börjar med de djupt och tydligt 
skurna runorna 7 g och ii, föregångna av det fullt läsbara hjälpverbet af e, 
dvs. 'har'. Runan 8 i saknar visserligen av samma skäl punkten, som 
däremot är tydligt läsbar i 34 och 37, men knappt skönjbar i runan 60. 

Av de tunna ristningarna 40-43 längs stödbottnens rundade kant, som 
ställvis är sprickig och urflisad, kan endast runan 41 å tydligt urskiljas. 
Det föregående tecknet 40 och de båda efterföljande 42-43 ter sig som 
försök till inskrift, nu helt otydbar. Möjligen har ristaren avsett att skära 
ordet år strax före det tunt men tydligt skurna ordet ano. Sådan dubbel 
beteckning, fast med omvänd ordföljd, förekommer vid datering, t. ex. 
på träskålen från Loka by, där man framför årtalet 1706 läser i runskrift 
ano år (se Levander i Fornv. 1910, s. 167 och Svärdström 1959, s. 17), 
likaså på Hykieskålen 1704 (Svärdström 1959, s. 5 f.). 

Ett särskilt intresse knyter sig till inskriftens tre m-runor 1, 22 och 25, 
som uppe vid skålens brädd skurits med inbördes något avvikande form. 
De två senare överensstämmer med m-runorna i Noreens tabell, 22 har 
böjda men 25 raka, snett uppåtriktade bistavar från huvudstavens övre 
del: 	och . Härifrån avvikande har runan 1 skurits, som av särskilda 
skäl likväl bör tydas som m. Den erinrar visserligen om en orent skuren 
p-runa (IV ), men också om den första m-runan i inskriften på Prästlogens 
bod från 1706 (Noreen i Fornv. 1906, s. 82). Den har brett utdragna och 
böjda bistavar på ömse sidor om huvudstavens övre del. Ristaren kan 
också i början ha varit osäker på m-runans rätta form, som han senare 
två gånger modifierar.1  Hans k-runa är ju helt avvikande från traditionen. 
Kniven kan också ha sluntit i vridskålens vrånga trä, då den första runan 
skulle ristas uppe vid kanten. Man kan nu se att bistaven överkorsar 
huvudstaven något snett från höger och ned åt vänster, vidare att dess 
båda yttre ändar har ett tunt uppåtriktat snitt. Man ser också en svag 
linje snett upp mellan den vänstra bistaven och huvudstaven. Den går 
tvärs över skålens ådersprickor och kan möjligen antyda ett försök till 
rättelse. 

Ett viktigt skäl för att tolka inskriftens första runa som m och inte som 
p är att enligt Älvdalens husförhörslängd (1719-1732)2  ingen Per Nilsson 
i lämplig ålder finns i byn Åsen eller annorstädes i socknen vid denna tid. 
Däremot finns där två personer i rätt ålder med namnet Mats Nilsson, av 
vilka den ene, kallad Stor Mats Nilsson (f. 1669), dessutom har anknytning 

1  Svårigheter att skilja p-runan från m-runan har framhållits av Johannes 
Boahius (i Fornv. 1906, s. 65). 

2  Sign. 1:1 a, i Älvdalens Kyrkoarkiv. Omfattar eg. befolkningen f. o. m. 1650-
talet t. o. m. 1732. 
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till skålens H-formade bomärke (varom närmare nedan). Detta förhållande 
stöder antagandet att runan är ett m, avseende initial för dopnamnet 
Mats. Något jämförligt tecken för en runa p förekommer tyvärr inte i skålens 
inskrift. 

Runan 56 ri förekommer i Noreens tabell dels för k, dels för x och ks. 
Här torde runan avse det senare värdet och läsas ks i ortnamnsförbindelsen 
Skålbäcks näs (se strax nedan). 

Språket i inskriften är en blandning av riksspråk (bibelspråk), älvdals-
mål och, i dateringen, latin. Så är ofta fallet i liknande korta notiser om 
tillverkare samt om tid och plats för tillverkningen av dylika träföremål. 

Tydlig prägel av älvdalsmål i ett tidigare skede har verbformen afe 
'har', 3. pers. sing. pres. av hava. Den visar h-förlust före vokal i ordets 
början såsom i nutida älvdalsmål,1  men har kvar en äldre ändelse -e, 
framsprungen ur egenvärdet av ett tidigare i dialekten bortfallet R (i ha/er). 
Denna svarabhaktivokal -e är sällsynt i nutida älvdalsmål, men var genom-
gående behållen ännu på 1600-talet, vilket framgår av dialektstyckena i 
Prytz' Comoedia, skriven ca 1622.2  Formen afe för 'har' är således en 
genuin exponent av dialekten i Älvdalen vid början av 1700-talet, mot-
svarande nutida ar eller a. 

Lokalt riksspråk (närmast motsvarande svenskan i Gustav Vasas bibel) 
visar däremot supinformen giort av verbet göra. Den motsvaras under 
1600-talet av älvdalsmålets gart och giärit till samtida inf. giärå.3  Det nutida 
älvdalsmålet har inf. 43,z",ro och sup. gart, bildat till det som perf. part. 
brukade, urspr. adj. gar 'gjord'.4  

Riksspråklig prägel har också det följande substantivet skålen i best. 
sing. ack. I dialekten motsvaras denna form av skåle, vars ändelse -e är 
nasalerad (fon. sko'4).5  

Dessa former visar att ristaren haft en viss om också begränsad känne-
dom om rikssvenskans motsvarigheter till verbet göra och till substantivet 
skål. De kan dock härröra ur ett slags runristarnas skrifttradition, en 

1  Levander, Dalmålet 2, s. 30 f. 
2  Levander a. a. 1, s. 216 f. och Björklund, Älvdalsmålet 1622 (diss. Tipps. 1956), 

s. 149: afue, affue flerstädes i 1-3 pers. sing. pres. 
3  Björklund, Älvdalsmålet 1622 (1956), s. 153. — Om sup. gart (2 gg) i inskr. på 

stolen från Lillhärdal omkr. 1600, se S. Bugge i Sv. fornm.fören:s tidskr. X, s. 30 ff. 
Se äv. Björklund, Gammalt o. nytt i Älvdalsmålet, i Solders Älvdalens sockens 
historia V (1958), s. 151 f., 183 f. 

4  Se Levander, Älvdalsmålet (1909), s. 79, anm. 2 och dens. Dalmålet 1, s. 248, 
not 47 samt 2, s. 244, not b. — I inskr. från Åsen står gort (1671) i st. f. eljest gart 
1681, se Levander i Fornv. 1910, s. 166. — Om det urspr. adj. gar, brukat som part. 
till verbet 'göra' i forngutn. och äldre dalmål se Noreen Altschw. gr. § 71, 3 och § 553, 4 
anm. 6. 

5  Jfr Levander, Dalmålet 2, s. 182. 
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Bild 4. Fiskarbod eller fiskarbur (älvd. fisstjebaur) daterad 1610, från Lövnäs by i NV 
Älvdalen, flyttad till Rots Skans. Efter teckning i Vägvisare för hembygdsgården Rots 
Skans i Älvdalen (1940), s. 140. 

»formel» som ofta tillämpats på träskålar, skurna i Älvdalen under 1600-
och 1700-talen. (Se bl. a. Svärdström 1959, s. 16 f.) 

Annorlunda förhåller det sig med inskriftens båda älvdalska ortnamn, 
av vilka åtminstone det första, Lymsku, saknar stöd av rikssvensk förebild. 
Lymsku är oblik form av ett svagt fem. namn, som i nominativ har formen 
Lymska. Detta namn avser en myrjärnsblästa, i nutid kallad Lymskan 
och belägen något »avsides och dold» ett stycke bort från den gamla s. k. 
Allmunvägen, som leder genom Älvdalens myrmarker upp till Särna.1  
Namn av denna typ är vanligen feminina och har i dialekten oftast 
best. form sing. med nasalerad ändelsevoka1.2  Namnet Lymsku hör samman 
med ett i älvdalsmålet känt adjektiv k g' msk 'lömsk, försåtlig; hemlighets-
full'3  jämte en biform k y ms»tn, som betyder 'undangömd, avlägsen, avsides 
belägen'. Härtill hör verbet k y2' mskas pass. 'smyga, utföra i hemlighet' och 
det feminina substantivet i uttrycket lk y2 	(best. sing. dat.), betydande 
dels 'i hemlighet', dels 'i den avsides belägna trakten (tätt bevuxen med 
buskar och träd)' eller 'i den trånga, avlägsna viken eller dalsänkan'.4  

1  Se Helge Lindberg, Allmunvägen Älvdalen-Särna, i OUÅ 1970, s. 42 f. 
2  Se Levander i Fornv. 1906, s. 71 f. och dens. Livet i en Älvdalsby (1914), s. 80, 

not 2. - Jfr K.-E. Forsslund, Med Dalälven, Älvdalen (1919), s. 29, H. Lindberg i 
Skansvakten 1957, s. 9 och 1958, s. 14. 

3  Jfr Fritzner, Ordbog lymskr adj. 'snedig, underfundig, falsk, lumsk', Torp Nyno. 
etym. ordb. lymsk, Hellquist, Sv. etym. ordb. lömsk. 

4  Se kommande art. lömsk, lömsken, lömska i Levander-Björklund, Ordbok över 
folkmålen i övre Dalarna (OOD, 1961-) bd 3 (under utg.). Se äv. H. Lindberg a. st., i 
OUÅ 1970. — Jfr Fritzner lymskast v. med bl. a. bet. 'snige sig fram' och lymska f. 
'snedighed, underfundighed, lumskhed'. 
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Det är detta feminina substantiv, som ingår i inskriftens ortnamn 
Lymsku och som med sina båda sistnämnda betydelser beskriver såväl 
platsen som den där anlagda myrjärnsblästan (varom närmare nedan 
s. 136). 

Det andra ortnamnet Skålbäcks nesi är numera okänt i traditionen. 
Beträffande förleden Skålbäcks- bör dock ett särskilt intressant förhållande 
nämnas, som möjligen tjänar att kasta ljus över detta namn i sammanhang 
med Lymskan. I äldre tid har folk från byn Åsen bedrivit ett givande 
öringsfiske i den långa, vindlande bäck, som från myrområdet Krokfljot 
genomflyter ett par stora tjärnar, Grundtjärn och Kropptjärni och som 
sedan passerar utför moränryggen vid Lymskan, dvs, den trånga, avsides 
belägna bäckdalen. Bäcken är närmast känd under namnet Per-Hansbäck 
(se kartan). I den brukade man fånga stora fina orader, dvs. bäcköringar. 
Under detta fiske långt från hembyn kunde man tillfälligt bo i ett litet 
timrat treväggshus med pulpettak, en kölbod eller en s. k. skåle, vanligen 
utan väggar.' Denna byggnad stod ännu i mannaminne kvar strax öster om 
bäcken, nära en plats, där den gamla gångstigen från Bunkris upp till 
Granunäs överkorsar bäcken och den s. k. Allmunvägen.3  Man anser det 
fullt möjligt att Per-Hansbäck4  till någon del av sitt lopp förbi skålen och 
fiskeplatsen kan ha kallats med ett närmare begränsat, lokaliserande namn 
för Skålbäck, dvs. 'bäcken vid skålen'. 

Olika namn gäller sedan för vattendraget i dess fortsatta lopp ned-
ströms och norrut, namn som i några fall i folktraditionen är växlande 
och delvis osäkra. Efter passagen genom Grundtjärn och Kropptjärn, som 
enligt en uppteckning även kallats Lymsktjärn,5  vilket kan vara ett miss-
förstånd,3  flyter vattnet vidare något hundratal meter ned genom Lym-
skans trånga dal. Bäcken fortsätter därefter till nästa tjärn, som också 
kallas Lymsktjärn men även Åjtst-tienn,7  dvs. 'yttersta tjärnen' (längsmed 
vattendraget). Efter denna tjärn byter bäcken namn och kallas där slutligen 
Rödhällan,8  som är ett biflöde till österdalälven. 

1  Älvd. kropp av kramp 'krokig', se Levander-Björklund OOD, s. 1219b. 
2  Jfr Levander-Björklund OOD, s. 644a: gapskjul m. fl. Jfr äv. Levander, övre 

Dalarnes Bondekultur 1, s. 218, med fig. 187, samt dens. Livet i en Älvdalsby, s. 23 f., 
56. — Om fiskebodar (Älvdalen o. Venjan), se S. Erixon, Bebyggelseundersökningar. 
I Fataburen 1918, s. 29, 31. 

3  H. Lindberg i OUÅ 1970, s. 39; jfr äv. a. a., s. 43. 
4  Om detta namn, se vidare nedan s. 128 f. 
5  Enl. Levander 1917, ULMA 339:2. 
6  Uppteckning som av H. Lindberg dock anses osäker på gr. av samma namn på 

nästa tjärn. 
7  Enl. Levander 1917, ULMA 339:2, uppt. med varianten o'botst6n och anfört under 

Hyktjärnen: 4049-(?). — Förleden A jtst återgår däremot på t8t, dvs. 'ytterst'. Långt 
g motsvaras i älvd. av diftong åj, se Levander, Dalmålet 1, s. 196 f. 

Egentligen ö. Rödhällan, varom se H. Lindberg i OUÄ 1971, s. 19 f. 
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Bild 5. Del av ekon, kartan för Kopparbergs län (15 D 2-3 e-f, Bunkris), visande om-
rådet med de forna blästorna Metgaan vid Per-Hansbäck och Lymskan strax norr om 
Grundtjärn och Kropptjärn. Den prickade ridvägen — Allmunvägen — passerar här 
genom området V om Mågsan, korsar bäcken och går vidare öster om tjärnarna upp 
mot Särnagränsen. 

Den »skåle», som här använts som tillfällig bostad av fiskare, kan även 
ha nyttjats av slåtterfolk, som samlat hö på myrarna i trakten och vid 
Per-Hansbäck,1  eller av de män, som här tagit upp myrmalm till blästorna. 

Angående förbindelsen nesi innehåller den ordet näs n. 'udde' i dativ sing. 
obest. eller best. form. I senare fallet är ändelsen i nasalerad, eljest icke.2  

1  Se även H. Lindberg i a.a., s. 39. 
2  Jfr Levander, Älvdalsmålet (1909), s. 41 och not 2. 
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Ordet näs uttalas i älvdalsmålet med slutet ä-ljud (fon. a), vilket ristaren 
helt korrekt har återgivit med runan e (4). 

Den dativform nesi, som han kommit att teckna i sin inskrift, kan mycket 
väl uttrycka befintlighet, och om så är fallet utgör den exempel på 
lokativ dativ, som dock saknar helt säkra belägg i den nutida dialekten. 
Men en intressant enstaka och i tiden närstående parallell finner vi i run-
inskriften 1704 på skålen från Hykie, nämligen obest. dat. sing. bye till 
mask. sbst. by. Denna dativform uppträder utan föregående preposition 
i uttrycket hyke bye,' som bör tolkas 'i Hykie by'. Liksom skålbäks nesi 
'i Skålbäcks näs' utgör uttrycket rumsadverbiell bestämning till det före-
gående predikatet. Även den oblika formen Lymsku (i st.f. nominativen 
Lymska) kan i inskriften vara lokativ dativ i obest. sing., uttryckande 
platsen eller trakten, där runristaren höll till. Kanske han rentav satt i den 
lilla treväggsboden eller »skålen» vid bäcken, på en moränudde eller ett näs, 
och slöjdade tillfälligt en regnvädersdag i slutet av juli. 

Ortnamnet Lymsku, efterleden -nesi och det tidigare granskade afe för 
pres. haver tyder på att ristarens språk väsentligen är beroende av sin tids 
älvdalsmål, som spontant och obehindrat bryter fram, där rikssvenskt 
mönster ej uppställer sig. I motsatt fall textar han efter förebild högtidligt 
gjort skålen i stället för vardagligt dialektalt giärit el. hellre gart skåle. 
Härmed må jämföras formen skle, dvs. skåle i den av språkblandning 
präglade tidiga inskriften på matskålen från Blyberg i Älvdalen, daterad 
1608 (Rots skans inv. nr  270; se Svärdström 1959, s. 16: 1).2  

Ristningen skulle enligt denna granskning kunna tydas på följande sätt: 
»M N S (dvs. Mats Nilsson) har gjort skålen datum vid Lymska(n) den 
26 juli (år?) anno 1705 (vid) Skålbäcks näs(et).» 

Runskålen är alltså gjord på högsommaren 1705 och har väl samtidigt 
försetts med inskriften i dalrunor. Frågan är nu om vi med hjälp av 
inskriftens meddelande och skålens bomärke kan närmare identi-
fiera runristar en, få veta något om hans sociala förhållanden, hans 
hemby, tillfälliga uppehållsort och sysselsättning vid Lymskan under denna 
tid i Älvdalen. 

Redan har vi med stöd av uppgifter ur socknens församlingsbok eller 
husförhörslängd (i kyrkoarkivet sign. 1: la, s. 132, nr 6) funnit att han 
med största sannolikhet måste vara den Mats Nilsson, som är född 1669 och 
som dessutom antecknats med gårdsnamnet Stor, i dialekten uttalat Star. 

1  Se Svärdström 1969, s. 14 f., där förf, prövar möjligheten att bye kan vara 
lokativ dativ, dock med tvekan i brist på paralleller. Vid sidan av exemplet nesi bör 
ändelserunan e i bye vid denna tid icke avfärdas som »överloppsruna». 

Jfr äv. Björklund, Runskålen 1596 från Åsen i Älvdalen, i Svenska landsmål 
1974, s. 40f. 
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Han är bosatt i byn Åsen och vid tiden för skålens tillverkning är han en 
36 års man. Han har eget hushåll och familj i gård nr 6, och tillsammans 
med sin maka, 34-åriga Karin Hansdotter, har han tre barn, nämligen dött-
rarna Kerstin elva år och Karin ett år samt sonen Nils Matsson fem år. 
Enligt gammal namnväxlingssed har sonen fått sin farfars dopnamn Nils, 
vilket intygas av en uppgift i socknens födelse- och dopbok för åren 1660-
1715 (kyrkoark. sign. C I: 1). Vi får genom den veta, att farfadern, som 
också är bosatt i byn Åsen, till kyrkoherden anmält en sons födelse. Denne 
döpes till Mats. Kyrkoherden har noterat att »Anno 1669 Nils Matsson på 
Åsen /fått en son, döpt till: Mats». Gossen är för övrigt den ende som detta 
år är född och döpt till Mats i byn Åsen. Han måste därför vara lika med 
den sedermera i församlingsboken upptagne innehavaren av gård nr 6, 
nämligen Stor Mats Nilsson. 

Anledningen till gårds- eller binamnet Stor synes vara att det vid denna 
tid i byn Åsen finns ytterligare en Mats Nilsson. Denne är tio sidor längre 
fram i församlingsboken (s. 142, nr 20) införd med det avvikande binamnet 
»Litzel Matz Nilsson» (född 1658, död 1719). Skrivningen »Litzel» före-
kommer som gårdsnamn i Älvdalen redan under 1500-talet, och då även 
skrivet »Litill».1  Det motsvarar älvdalsmålets /im/ (fon h.2/) och betyder 
egentligen 'Lill(e)'.2  Att det näppeligen kan vara denne Lill(e) eller Lissi 
Mats Nilsson som tillverkat runskålen, bevisas av det djupt skurna 
H-formiga bomärket på skålens sida strax under runskriftens ord giort. 

En närmare granskning av detta bomärke och de personer, som från 
senare hälften av 1600-talet och ett stycke in på 1700-talet använder 
bomärket jämte utvidgade varianter som ägotecken och signaturer i skri-
velser etc., leder på ett intressant sätt fram till Stor Mats Nilsson och hans 
nära anförvanter i Åsens by. 

Den ursprungliga form, på vilken runskålens bomärke återgår, torde 
med all sannolikhet vara den latinska versalen 	. Märket har upptill 
försetts med två mot varandra riktade vågräta »avstick» (på älvdalsmål 
nuggor), som dock inte går ihop med varandra; det vänstra snittet skjuter 
tydligt över det högra på ett avstånd av ca 4 mm: 

Sådana med »avstick» utvecklade bomärken för att skilja en ägare eller 
ägargeneration från en annan inom samma släkt är inte ovanliga. På så 
sätt kunde man vid bildandet av en ny gård i grunden bibehålla släktens 
gamla bomärke. Metoden har praktiserats inte bara i Dalarna. Den har 
tillämpats inom hela vårt land framhåller Mats Rehnberg i sin studie över 

1  Jfr Solders Älvdalens sockens historia I (1936), s. 42. I uppskattningslängd för 
Älvsborgs lösen 1571 förekommer gårdsnamnet skrivet Litt(is). Se Anders Pers Gamla 
papper ang. Mora socken (1927), s. 194. 

2  Ett gårdsnamn Stor el. Stur är vid den tiden inte känt. Gårdsnamnet »Litzeb är 
numera även familjenamn, skrivet Lissel i Åsen. 
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Gruddbo bys bomärken på Sollerön. Han visar där exempel på olika för-
faringssätt med en serie typiska varianter uppställda i schematisk tablå.1  

Möjligheten att Stor Mats Nilssons bomärke återgår på den enkla 
bokstaven H (vanligen med innebörden Hans av Johannes)2  är av särskilt 
intresse för den fortsatta prövningen av hans identitet och för att även 
kunna fastställa hans gård och släkt i byn Åsen. Visserligen kan det i 
många fall vara ytterst svårt, för att inte säga omöjligt, att finna likheter 
mellan enskilda bomärken och vissa symboliska figurer eller runtecken 
etc. (Se dock nedan om de alternativa ägotecknen, en runa och latinsk 
versalbokstav, på runskålen från Grötvältan, s. 132). I detta sammanhang 
säger Mats Rehnbergs att »det har icke gått att påvisa något som helst 
bindande bevis för sammanhang mellan bomärkets yttre form och någon 
dylik inre betydelse. Då man med några streck, helst raka, vill skapa ett 
tecken eller märke, sker detta säkerligen i de allra flesta fall ganska slump. 
artat.>>4  

Men under 1600- och 1700-talen finner man ej sällan jämte sådana 
tämligen svårtolkade och måhända slumpartat formade bomärken även 
andra, som mer eller mindre tydligt kan återföras på latinska initialversaler 
ur de personnamn som de står för. Vid denna tid, då skrivkunnigheten var 
föga spridd i bygderna, brukade man nämligen ofta vid sitt namn, skrivet 
av annan, skrivkunnig person, egenhändigt teckna sitt bomärke som 
bevis på personlig närvaro vid och erkännande av namnunderskriften. 
I sockenskrivelser, köpeakter etc. har sålunda nämndemän, fjärdingsmän 
och kyrkvärdar, skrivkunniga eller ej, intygat sin namnunderskrift med 
sitt bomärke, som överensstämmer med den undertecknades ena eller båda 
namninitialer i kombination.5  

1  I Gruddbo. En byundersökning. Sthlm 1938, s. 541 f., 547 f. - F. ö. om anv. av 
bomärken i olika länder i Europa från medeltid till nutid bland bönder, hantverkare, 
köpmän m. fl. för att intyga namnunderskrift, bekräfta urkunder etc, samt om 
lagfäst bruk i Norden — i Norge och Danmark — på 1680-talet osv., se Carl Lindholms 
översikt Bomärken, i Skr. utg. av Genealogiska Föreningen nr 9, Stockholm 1976, 
s. 10 f., 16 f. Med litteraturanvisn. s. 45 f. — För vänlig uppgift om Lindholms 
översikt tackar jag arkivarien vid ULMA, fil. lie. Wolter Ehn. 

2  En H-liknande mönsterfigur kan i övre Dalarna även kallas Hans. Se Levander-
Björklund 00313, s. 851, sp. 1: Hans, bet. 4. 

3  Bomärken som hjälpmedel i forskningen. I Fataburen 1951, s. 205 ff. 
4  Bomärkenas ev. samband med runor diskuteras av Lindholm a. a. (kap. 

Gestalt och ursprung), s. 35 f. 
Se härom äv. Lindholm a. a., s. 39. — Om bomärke på trästickor som bohags. 

märkeetc., se Ola Bannbers, Bomärken. I Orsa. En sockenbeskrivning, utg. av Orsa 
Jordägande Socknemän under red. av fil. lic. 011e Veirulf, del III (Sthlm 1957), s. 299 f. 
— Ill. bl. a. av samtl. Orsa sockens bomärken enligt 1775 års revbok, s. 324-335. — 
Jfr Hans Holner, Bomärken inom Orsa aveken, tecknade av Ernst Grandell. Stencil. 
utg. av Orsa-Skattunge hemb.fören. 1966. (Förlag Bröderna OhlEhns Tryckeri, Orsa.) 
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Bild 6. Bland socknens tolvmän, som med bomärken intygat sina namnunderskrifter 
och sin personliga närvaro i denna skrivelse, daterad 16 sept. 1650, ses »Peder Hanson 
på åsen» (nr 6) och »Matz Nilson ibidem» (nr 7). Den förre har H-bomärke, den senare 
har med två bågar utvidgat H-bomärke. Faksimil av orig. i Älvdalens kyrkoarkiv, 
Skrivelser, sign. 1 a: 3, nr 25 a. 

Ett sockenavtal rörande byte av ägomark' med kyrkoherden Petrus 
Laurentius Sudermannus,2  daterat den 16 sept. 1650, har sålunda under-
tecknats av »sochnennez 12 män» och fyra »fiärdingz män» (se faksimil bild 6). 
Sju tolvmän och samtliga fjärdingsmän har tecknat vanliga, till synes 
»fritt» formade bomärken. De övriga fem tolvmännen har däremot tecknat 

1  I Älvdalens kyrkoarkiv, Skrivelser, sign. la:3, nr 25a. 
2  Se Solders a. a. I, s. 21. 
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Bild 7. Bland sockenmän, som egenhändigt tecknat sina bomärken i skrivelse, daterad 
9 nov. 1662, ses här »Pär Hanso på åsen» (nr 3) med diagonalt tecknat H-bomärke 
och »Matz Nilson på åsen» (nr 5) med kursiv M-versal som signatur och bomärke. 
Faksimil av orig. i Älvdalens kyrkoarkiv, Skrivelser, sign. 1 a: 3, nr 29. 

borr ärken, som på något sätt reflekterar initialerna i deras dop- och/eller 
familjenamn på följande sätt: 

j N står för »Jon Nilsson i Garbärgh» 
E, dvs. L +P står för »Lars Person på Miågen» 
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H står för »Peder Hanson på Åsan», dvs. Åsen 
dvs. A +L står för »Anders Larson i Brunnzbärgh» 
står för »Måns Jönson i Ewezbärgh». 

Särskilt intresse tilldrager sig givetvis Peder Hanssons på Åsen Bl-formade 
bomärke, vilket med den utvidgade formen ]-13 tecknats omedelbart under 
hans namn för tolvmannen »Matz Nilson ibidem», dvs. ävenledes från byn 
Åsen (se bilden). 

Dessa båda tolvmän återkommer som undertecknare av en skrivelse 
drygt tolv år senare, daterad den 9 nov. 1662 (se vidst. faksimil).' Där 
intygas med ett stort diagonalt tecknat 6t ( =H). Samma skrivelse har 
även undertecknats »Matz Nilson på åsen». Denna underskrift intygas 
dock med ett diagonalt tecknat ../1-(, som initialen M i dopnamnet Mats. 
Att denne Mats Nilsson skulle kunna vara någon annan person än den 
nämndeman på Åsen, som förekommer i markbytesakten tolv år tidigare, 
är knappast troligt. De båda måste, trots (tillfälligt) olika ägomärken, 
vara identiska. I den förra akten har han intygat sitt namn med ett ut-
vidgat H-bomärke (f-B ), i den senare har han noterat initialen i sitt 
eget namn, en variant, som vid denna tid inte var ovanlig och som bör 
ha godkänts. — Att såväl runor som versalbokstäver kan brukas 
alternativt för att utforma bomärken i Älvdalen, där man ju hade god 
och levande kännedom om de båda skriftformernas betydelseinnehåll, 
synes klart framgå av runinskriften på en skål från en blästa, kallad 
Grotvältan (eg. Grötvältan), år 1779 (se nedan s. 132 och bild 11). I inskriften 
förekommer runan y m. Strax under har följande två bomärken 
skurits in, det ena rakt över det andra: M och 9 . Båda har nedtill försetts 
med samma vågräta avstick. 

De i grunden likartade bomärkena med H som grundform visar utan 
tvivel en tydlig gemenskap, eventuellt släktskap mellan de båda betydande 
männen i byn Åsen vid mitten av 1600-talet. Den enkla grundformen H 
är i så fall generationsmässigt tidigare, den på ett eller annat sätt utvid-
gade eller med tilläggslinjer förändrade formen är otvivelaktigt av senare 
datum. Att släktskap på närmare eller fjärmare håll faktiskt existerar 
mellan personer som vid denna tid innehar nära likformiga ägotecken 
har Mats Rehnberg visat i fråga om bomärken i Gruddbo by på Sollerön, 
och detta är ett förhållande som även gäller övriga delar av Ovansiljan:2  
»Alltifrån 1700-talet, då bomärkena börjar uppträda rikligare i personbe-
stämda och daterade sammanhang, visar det sig, att märkena gått i arv 
inom samma släkt och på samma gård. Med släkt menas därvid icke enbart 
generationsväxling på den manliga sidan. Mågar, som flyttar till hustruns 
gård, får ofta i folkmun »särknamn», dvs, de uppkallas efter svärgården, 

1  I Älvdalens kyrkoarkiv, Skrivelser, sign. la:3, nr 29. 
2  Bomärken som hjälpmedel i forskningen. 1 Fataburen 1951, s. 208. 



Dalrunor och bomärke på en träskål från år 1705, återfunnen i Minnesota 125 

eller åtminstone brukar så bli fallet med deras barn.' Mågen antar alltid 
svärgårdens bomärke. Icke något enda exempel på motsatsen har kunnat 
påvisas.» 

Bomärket ägde sålunda alltid giltighet för och representerade gården 
och dess folk. Den som flyttade in i en gård måste taga dess bomärke 
säger en 91-årig bonde på Sollerön, och han tillägger' att »var det någon 
som gjorde sig en ny gård, så fick han göra sig ett nytt bomärke. Då 
brukade han göra ett avstick lite från det han haft förut». 

Med stöd av de uppgifter Mats Rehnberg insamlat på Sollerön om ett 
ursprungligt bomärkes förändring och utvidgning från en generation till 
en annan drager han följande viktiga allmänna slutsats: »De som utflyttade 
närmare eller längre från den gamla gården, utförde således en smärre 
ändring — vanligen ett tillägg — på det tidigare bomärket. Märkets 
huvudform angav därmed tydligt sambandet med den äldre gården, men 
det nya utgjorde ändå ett självständigt tecken.» För oss här viktigt är 
också hans principiella konstaterande i detta sammanhang: »Då en gård 
tillkom genom utflyttning, formade man det nya bomärket på grundval 
av den manliga resp. kvinnliga kontrahentens tidigare märke, beroende på 
vems mark som gården byggdes på.» 

Mot denna bakgrund kan man nu med all säkerhet våga påstå att de 
båda tolvmännen Per (el. Peder) Hansson med bomärket -H- och Mats 
Nilsson med det utvidgade bomärket H, båda bosatta i byn Åsen 
vid 1600-talets mitt, måste vara förenade genom släktskap. Bomärkets 
grundform, som innehas av Per Hansson, bör rimligen som ovan (s. 124) 
antagits ha sitt upphov i första bokstaven i faderns namn Hans. Den 
nära samtidige Mats Nilsson, den ende invånaren i Åsen som vid den 
tiden har detta namn, kan mycket väl vara Per Hanssons svåger och 
dessutom fadern Hans Perssons måg. Gemensamma arbetsuppgifter, 
marknyttj ande och byggnadsanläggningar, särskilt ute på skogsområdet 
kring Lymskan, vilket strax nedan skall beröras, antyder också mycket 
nära kontakter mellan dessa båda framstående män i Åsen. — Båda har 
även enligt en år 1663 upprättad inventeringslista över fäbodar, nybyggen 
och kvarnar etc. i Älvdalen andelar i några större fäbodställen och kvarnar, 
tillhöriga Åsens fjärding:3  Pär Hansson i »Blicckabodhar», i folkmun 
Bliksbuber, dvs. nuvarande Gammbodarna (G 107) rakt norr om byn 
Åsen och då omfattande sex hushåll, Mattz Nielsson i »Brearsbodha», 
dialektalt Brie(5)sbuder, dvs. nuvarande Bredsbodarna strax invid Bredvad 

1  Se bl. a. Lars Levander, Våmhusfjärdingen (1944), s. 100. 
2  Enl. Rehnberg a. a., s. 209. 
3  På föranstaltan av landshövding Gustaf Duwall och ingående i Kopparbergs läns 

jordebok 1664. — Se Åke Holmbäck, Kronans anspråk på skog inom Älvdalens 
socken (Upps. 1934), s. 284 f. med hänv. till s. 30, 38 f. 
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(G 107) väster om byn Åsen på andra sidan österdalälven och på hans tid 
omfattande fem hushåll.' 

Det måste nu också hållas för sant och rimligt, vad som redan i det 
föregående antagits, nämligen att även runristaren Stor Mats Nilsson 
genom sitt innehav av det i grunden II-formade bomärke, vilket han med 
två vågräta avstick ( ) skurit in på sin träskål 1705, uppenbart är 
befryndad med de båda tidigare i byn Åsen boende Per Hansson och 
Mats Nilsson. Den sistnämnde kan mycket väl vara runristarens farfar 
— de har ju samma namn enligt känt mönster i namngivningstraditionen. 
Runristarens fader heter ju Nils Matsson efter vad vi redan förut (s. 120) 
konstaterat genom kyrkoherdens anteckning i församlingens födelse- och 
dopbok år 1669, då sonen »Mats» blev född. 

En rimlig förklaring till att runristaren Stor Mats Nilsson kommit att 
bruka H som sitt bomärke finner man osökt i det faktum att hans hustrus 
namn enligt församlingsboken är Karin Hansdotter (f. 1671). Hon här-
stammar från den framstående Hanssläkten i Åsen med rätt till bomärket 
H. Stor Mats har således genom sin hustru antagit ett »särk»-bomärke, 
vilket han sedan som måg och skapare av en ny gård med nytt hushåll 
förändrat eller byggt ut med de två inåtgående vågräta avstick, som 
han skurit till på runskålens ägotecken.2  

Av sannolikt samma skäl, genom må g släktskap, kan den förste Mats 
Nilsson, tolvman från Åsen, ha skapat det från H till ett f-16 utbyggda 
bomärket, varmed prästens ägobyteshandling av den 16 sept. 1650 under-
tecknats, samtidigt som hans svåger, tolvmannen Peder Hansson, också 
från Åsen, i samma akt tecknade sitt ägomärke som ett enkelt -1-4 , släk-
tens ursprungliga bomärke. 

Som vi redan ovan har funnit kunde tolvmannen Mats Nilsson variera 
detta bomärke med ett M ur sitt dopnamn, så i skrivelse den »9 Novembris 
Ahr 1662» (Älvdalens KA, sign. la:3, nr 29). Möjligt är att det av honom 
utvidgade bomärket 	, som ser ut att vara en ligatur av H +B, i själva 
verket skapats av H och ett på sidan liggande M ( =Mats). På liknande 
sätt har ett bomärke isl)  skapats av ett liggande S, placerat tvärs över M, 
vilket med innebörden »Mattsson» betecknar den nya gård, dit en son till 
bonden Mats flyttat ut och bildat ett eget hushåll. 

Av speciellt intresse i detta sammanhang är en bomärkeslängd för byn 
Åsen, som på uppdrag av Älvdalens hembygdsförening har sammanställts 
av framlidne hembygdsintendenten Ewert Åhs i samråd med den kunnige 

i Jfr B. Lindén, 1663-64 års inventering av fäbodar och nybyggen etc, med 
kommentar och register utg. (Upps. 1974). I skr. utg. gm  Ortnamnsarkivet i Uppsala, 
ser. C: nr 1, s. 24, 146. 

2  Jfr Mats Rehnberg, Bomärken som hjälpmedel etc. I Fataburen 1951, s. 208 f. — 
Jfr de vågräta avstick som gjorts på de båda bomärkena — en runa och en latinsk 
versalbokstav — på skålen från Grötvältan 1779 (med foto nedan s. 132). 
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Bild 8. Del av byn Åsen efter ekon, kartan för Kopparbergs län (14398 14 D 9 i, Åsen). 
Med streckad kvadrat anges Stor-Matsgårdens forna läge i byn före storskiftet på 
1870-talet. [Särtr. ur Ek.k. fr. Statens Lantm.verk. — Publ.tillst. nr  3080, LiberKartor, 
Sthlm. — Godk. ur sekretessynp. Statens Lantm.verk 1980-03-24.] 

iakttagaren och samlaren av »gammalt och fornt i Åsen», skogvaktaren Per 
Backlund i Bredvad (död 1938).1  I denna längd finner vi, förutom de ovan 
skildrade bomärkesinnehavarna under 1600- och 1700-talen, även två 
andra bönder i byn som ärvt det enkelt H-formade bomärket och sålunda 
fört detta vidare framåt i tiden.2  De två är Graf Olof Mattsson (nr 17 i 
längden) och Sjur Anders Olsson (nr 55). Vid den senares namn har det 
betydelsefulla tillägget gjorts: »som även kallas Stumas», dvs. Stor-Mats, i 
dialekten uttalat stirmas.3  

Detta yngre gårdsnamn Stor-Mats, som härrör från den vid sekelskiftet 
1700 i Åsen bosatte runristaren Stor Mats Nilsson, utgör således en sam-
mansättning av dennes gårdsnamn Stor (Stur) och dopnamn Mats (Mas). 
Gårdsnamnet Stor-Mats är knutet till en gård, som numera är belägen nere 

1  Om dessa båda se bl. a. II. Lindberg, Allmunvägen, i OUÅ 1970, s. 40. 
2  Den omsorgsfullt utförda längden har kompletterats med i senare tid giltiga 

bomärken i byn. Längden förvaras nu i hembygdsföreningens arkiv i Slöjdstugan på 
Rots Skans i Älvdalen. En kopia finns även i Åsens byarkiv. 

8  Adjektivet stor uttalas stfir i hela Ovansiljan, se Levander, Dalmålet II s. 200, 
böjningstabellen. 
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vid österdalälven, dit den flyttats vid storskiftet.1  Dessförinnan låg den 
något hundratal meter högre upp i byns sydöstra del inom ett område 
med mycket tidig bebyggelse.2  Av äldre folk i byn är det väl känt att det 
råder gammal släktskap mellan Stumas-folk och Sjur-folk och att bomärket 
H i långa tider varit för dem gemensamt.3  

Det i grunden H-formade ägotecknet är således ett arv, som genom år-
hundraden leder tillbaka till den mycket betydande Hans-släkten i Åsen, 
där en av dess främsta företrädare utan tvivel synes vara den vid mitten 
av 1600-talet verksamme tolvmannen »Peder Hansson» eller som han också 
(9/11 1662) skrevs »Pär Hanso». Båda förnamnsformerna är belagda i 
nutida Åsenmål: Peder uttalas kortstavigt pg"bar och Per uttalas par.4  
Hans namn är knutet till ett par platser i denna nordvästra del av Älvdalen, 
som tydligt och på ett vägledande sätt talar om hans betydelse och hans 
visten. 

På den ena platsen gäller namnet en vattensamling och liten slog, 
centralt belägna i själva byn Åsen. Området kallades av gammalt folk för 
Per-Hanslok5  och det fanns ännu kvar före 1950 strax norr om den gamla 
gästgivargården, Knutsstugan, och ett stycke från Per-Masgården.» Vatten-
samlingen och slåttermarken däromkring blev utfyllda i samband med 
markplanering för Åsens nya skola, som stod färdig och togs i bruk 1951. 

På den andra platsen berör namnet som förled det redan ovan omtalade 
vattendraget i trakten av Lymskan, nämligen Per-Hans bäck. Detta 
»är troligen ett ganska gammalt namn på bäcken», menar Helge Lindberg, 
»eftersom området här synes ha varit livligt besökt av Åsbor i gammal tid».7  

Förleden i dessa båda namn Per-Hanslok och Per-Hansbäck utgår 
närmast från den ovan anförda namnformen 1662 »Pär Hanso». I dialekten 
(som saknar h) motsvaras den av uttalet pärEti  nsu (fon. pank' nsu). 1 sam-
mansättning med -lok resp. -bäck bortfaller den långstaviga förledsän-
delsen -u på vanligt sätt i Älvdalsmålet genom synkope.» Därvid upp- 

1  Enligt vänlig underrättelse bl. a. av Anders Södersten i Fiolen med hänv. till här 
avbildad del av ekon, kartan för Kopparbergs 1., del 14398, 14 D 9, Åsen. 

2  Enl. vänlig uppg. av f. folkskoll. Otto Back och Gunnar Bergström (Ändgården), 
båda av gamla bondesläkter i Åsen och väl förtrogna med bygdens äldre folk och 
historia. 

3  Enl. vänligt meddelande bl. a. av kommunfullm. ordf. i Älvdalen, Gunnar V. 
Andersson, själv bosatt i byn Åsen. 

4  Se Noreen, Ordlista öfver dalmålet (1883), s. 142 och ang. formerna Levander, 
Älvdalsmålet (1909), s. 24. 

5  Jfr H. Lindberg, Allmunvägen etc., i OUÅ 1970, s. 40. 
6 Exil. uppg. av Otto Back. — Knutsstugan är nu flyttad till tomten vid Asens 

kapell. — "Perhanslok", en slåtterplats i Åsen, är nämnd i en bouppteckning 1874, 
se Skansvakten 1949, s. 9, sp. 2. 

A. a., i OU'Å 1970, s. 40. 
8  Se Levander Dalmålet I, s. 331. — Namnet »Per Hans(son)» är känt som gårds-

namn bl a i Leksand, där uttalet genom synkope av förstavelsens vokal är Prans. 
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står de i dialekten nu gällande namnformerna parq'nskui ,ok och parqins-
bal k). 

Att det främst var folket i Åsen som tidigt höll till i de vattenrika trak-
terna »Nord på Hällan» (noraQ o'likn), är ställt utom allt tvivel. I många 
generationer har de vistats här sommartid på de vidsträckta, gräsrika 
myrarna och längs de fiskrika bäckarna, åarna och tjärnarna. Här har de 
idkat ett givande fiske av »orader» (bäcköring) och utfört slåtter och annan 
foderfångst. Höet har sedan fraktats hem till byn på vinterföret. Här ute 
har de också tidigt på 1500- och 1600-talen på båda sidor om Österdal-
älven sysslat med att framställa myrjärn i blästor långt norrut längs 
Allmunvägen och över gränsen till Särna.2  

Bland dessa Åsenkarlar befann sig, som namn och bomärken redan visat 
oss, flera män inom Hans-släkten. Det var skickligt folk som kunde konsten 
att ur myrarna hämta upp malm, MQM, torka och rosta den järnhaltiga 
myrjorden, mQ`mryt l eg,3  och slutligen i blästor smälta ut järnet och smida 
det till yxor, knivar, liar och lås. I dessa trakter uppehöll sig säkert inte 
bara tolvmannen Per Hansson, som hade bomärket 14. Också hans frände 
och svåger, tolvmannen Mats Nilsson, som även torde vara måg till Per 
Hanssons fader, lär ha haft sin verksamhet i samma område. Genom sitt 
ingifte i familjen har han ju (som vi ovan funnit) fått rätten till samma 
bomärke, vars grundform han för sig och sitt hushåll ändrat till ett 1-B . 
Ett knappt halvsekel senare befinner sig även hans namne och sonson, 
runristaren Stor Mats Nilsson med bomärket 	i samma trakt. Här, 
nära Lymskan och vid Skålbäcks näs, täljer han den 27 juli 1705 den lilla 
träskålen och ristar runor och sitt bomärke på den. 

Hans egentliga ärende vid detta tillfälle är inte helt givet. Antingen har 
han varit stadd på myrslåtter omkring Per-Hansbäck, Grundtjärn och 
Kropptjärn vid denna sommartid i slutet av juli eller också har han sysslat 
med att taga upp och på kälke frakta fram myrmalm till sin blästa vid 
Lymskan. Dessa olika arbeten sammanföll ofta till tiden. Gräset måste slås 
och hässjas på de här avlägsna myr- och kölslogarna för att man skulle 
erhålla allt det foder som var oundgängligt för kreaturens överlevnad 
under den långa vintern. Denna s. k. kölslåtter, som pågick under sex å 

Jfr äv. Pros för 'Per Ols(son)'. På liknande sätt har genom prokope uppstått gårds-
namnsformer som Kes 'Erik Ers(son)' i Leksand och Bjursås och Sers 'Anders 
Ers(son)' och Sors 'Anders Ols(son)' i Rättvik m. fl., jfr Levander a. a., s. 219 f. 

1  Det sistn. enl. Levanders uppt. 1917 i ULMA 339: 2. 
2  Jfr Åke Hyenstrand, Järn och bebyggelse. Studier i Dalarnas äldre kolonisations-

historia. I Dalarnas hembygdsbok, Falun 1974, s. 184 f. eller särskilt Om dalskt järn 
och dess betydelse för bebyggelsens framväxt. I Från kulturdagarna i Bonäs bygde-
gård 1975 (Uppsala 1976), s. 18 (med karta). Se äv. 0. Veirulf, Skogarnas utnyttjande 
(med karta), Upps. 1937. 

3  Jfr Levander, övre Dalarnas bondekultur 2, s. 43; skall vara malmvreda f., se 
Levander, Livet i en Älvdalsby, s. 80, och Dalmålsordbokens oktavkortreg. å ULMA. 
9 — 792513 Sv. Landsmål 1980 
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sju veckor, tog vanligen sin början 12-13 juli efter talesättet att »Herman 
och Joel äro kölkarlar».' Malmen skulle också samlas och torkas under 
sommaren för att vara väl beredd till hösten, då blästorna sattes igång 
och drevs med hjälp av de ymniga höstregnens vatten i bäckarna. Blås-
ningen kunde sedan pågå långt inpå senhösten,2  i somliga fall ända fram 
till jul.3  

Såväl slåtter som malmupptagning fordrade torkväder. Hindrad av 
regn i sitt arbete i trakten av Lymskan kan Stor Mats Nilsson ha 
tvingats att stanna under taket av en skåle eller kölbod. I avvaktan på 
uppehållsväder har han sysslat med litet träslöjd, vilket var vanligt i en 
sådan situation, och därvid har han fått utlopp för sin förmåga att med 
kniven skära en s. k. vridskål och att sedan rista ett meddelande i runskrift 
på den.4  

Att sådan slöjd gärna förekommit som bisyssla i samband med den 
ofta 6 å 7 veckor långa myrjärnsblåsningen på hösten5  framgår bl. a. av 
runinskriften på träskålen från Månsta 1749, nu i Åsen. Texten lyder i 
Lars Levanders tolkning så i Fornvännen 1906, s. 72: 

dena skålen afuer iag giort fyrsta6  håret lag blåste norde 
i sleskian ok då slute 'di blåsa den 16 oktober. 

Då verbet blåsa här enligt Levander betyder 'blåsa myrmalm',7  anser 
han ordet sleskian åsyfta namnet på en myrjärnsblästa. 

Om samma slags träslöjd som bisyssla vid myrjärnsbl :ning vittnar en 
liten träskål från år 1779, förvarad hos Karl Fider i Nornäs. I skålens övre 
ytterkant läser man följande inskrift, där endast tecknen nr 5 och 32 
motsvaras av r anan , dvs. S. övriga tecken är latinska versalbokstäver, 
av vilka dock G (nr 13 och 20) och N (nr 3, 10, 23, 25 och 35) är bakvända: 

DEAA. IKÅLE4 Å. Di9RD. PÅ. DRA/OVÄS. 
25 

30 

1  Levander, Livet i en Älvdalsby, s. 62 f. Jfr dens. övre Dalarnes bondekultur 1, 
s. 216, och Levander-Björklund, Ordb. över folkmålen i övre Dalarna, s. 883, art. 
Herman och e. 1320, art, köl-karl, bet. 2. 

2  Se Levander, Livet i en Älvdalsby, s. 80, och E. Åhs, Något om myrjärnsugnar i 
Älvdalen, i Dalarnas hembygdsbok 1962, s. 87 (med foto av runskrift på en träskål). 

3  Levander, Övre Dalarnes bondekultur 2, s. 40 f., 50. — Jfr H. Lindberg a. a., s. 37. 
4  Jfr bilderna 9-11 av runskålarna från Sleskian (Månsta) år 1749, Granunä,s år 

1779 och Grötvältan år 1779. 
5  Se 0. Veirulf, Skogarnas utnyttjande etc. (1937), s. 29, med litteraturhänv. 
6  OM y i st. f. ö, se Elisabeth Svärdström i Fil. ark. 7 (1959), s. 17: 6. 
7  Verbets bet. i yngre älvd, är 'smälta ned järnskrot till en klump', se Levander-

Björklund Ordb. över folkmålen i övre Dalarna, s. 142, art, blåsa, bet. 6b. 

1 3LAITA.4. Ä. 1779. 
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Bild 9. Runinskrift på den vid en blästa gjorda träskålen från Månsta 1749, nu i byn 
Asens samlingar. Tillverkaren EOS är Jugås Erik Olsson i Månsta by. (Se Dal.Hemb.-
bok 1962, s. 87.) De tre andra i inskriften tecknade personerna kan vara hustrun 
MOD: Margit Olsdotter, som deltog i mannens arbete ev. med att trampa blästans 
bälgar, och sönerna OES och EES, dvs. Olov och Erik Ersson. 

Bild 10. Skål från blästa vid Granunäs i NV Älvdalen, nu förvarad hos Karl Fider i 
Nornäs. 

Den i inskriften omnämnda blästplatsen på Granunäs ligger 6-7 km NO 
om blästorna Ingsan och Lymskan. Näset bildas av den udde, som skjuter 
söderut vid sammanflödet mellan österdalälven och Granån (eg. Granan), 
som i sin tur avvattnar Granusj ön inom Särnagränsen.1  

Jfr nr 144 på 0. Veirulfs karta i a. a. 
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Bild 11. Inskrift på skålen från Grötvältan 1779 med dalrunor. Skålen visar dubbelt 
ägotecken: MS-bomärke dels med latinska versaler, dels med runor (strax ovanför). 
Såväl runan som versalen för M är försedd med likformigt avstick, skuret nedtill på 
resp. ägotecken. Foto Ewert Ålis 1963. 

Ett liknande vittnesbörd från samma år 1779 lämnar också följande 
inskrift med genuina dalrunor, som jag erhöll ett foto av (18/9 1963), 
taget av intendenten Ewert Åhs (se bild 11): 

DII,XIK*L41, R81)RDIBLx\ITXH (PY 

	

10 	 15 	 20 	 25 

	

denaskålen 	9 orcliBläsia.nsorn 

ITD1R(PROTVILTX 
efter 9  r 0 3+5  V el t: 

Runorna kan tolkas på följande sätt: 

dena skålen är gord i blästan som etter grotvelta, vilket betyder 
»Denna skålen är gjord vid blästan som heter Grötvälta(n).» 

Före årtalet ser vi skåltillverkarens med elegant versalkursiv skurna 
namninitialer A A5, dvs. Anders Andersson. Särskilt intresse erbjuder de 
båda tecknen mitt under själva inskriften, nämligen M 5, av vilka det 
första nedtill försetts med ett inåtgående nära vågrätt avstick. Det är alltså 
ett bomärke i form av en ursprunglig latinsk versalbokstav M, som byggts 
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ut. Det mest intressanta är dock att detta bomärke rakt ovanför har 
tecknats med runan =m, försedd med samma avstick och där bredvid 
ett kort lodrätt streck eller snitt 1 , dvs. runan s. Uppenbart är att de 
båda tecknen står i ett klart inbördes förhållande och att de har samma 
betydelse! Detta är ett viktigt exempel på att en och samma ägares 
bomärke kunnat tecknas dels med en versalbokstav, dels med en runa, som 
förändrats eller utbyggts med ett avstick, skuret i samma läge på båda 
grundtecknen. 

Drygt ett halvsekel före Stor Mats Nilssons vistelse vid Lymskan, dvs. 
omkring mitten av 1600-talet, då tillgången på järnhaltig dyjord i myrarna 
ännu var god i dessa trakter utmed Allmunvägen, blev en stor blästa med 
flera byggnader anlagd på den plats där vägen korsar Per-Hansbäck. 
Denna anläggning, och några andra liknande i samma trakt, såg Linné, 
då han på sin Dalaresa 1734 färdades här förbi med sin grupp av studenter. 
Bland dem befann sig också prästsonen från Älvdalen, grammatikern Rein-
hold Näsman, känd som Geographus och säkert en god tillgång som tolk av 
dialekten vid mötet med folk i trakten.' I sin dagbok relaterar Linné, i 
förbifarten:2  »3 m. i =mil/ fr. Åhsarna woro några hus bygda, Blästorna 
kallade, hwarest tilwärkades järn.» 

När den gamla traditionsbäraren och skogvaktaren Per Baeklund i 
Bredvad läste Linnés notis, gjorde han följande värdefulla kommentar:3  
»Dessa blästor lågo vid den s. k. 'Per Han sbäc k', varest varit en gräs-
beväxt vall, och varest synes lemningar efter en del gamla hus, såsom 
stuga, stall m. m. Dessutom finnes lemning efter blästan, samt stora 
slagghögar vid bäcken. Här brukade resande övernatta, ty här hade man 
färdats ungefär halvvägs emellan Åsarna och Särna. Omkring mil längre 
norr for man även förbi ännu en blästa med stora åldriga slagghögar. 
Den låg vid en å kallad Rödhällan, der i närheten senare anlades en fäbod 
kallad Kullbodarne.» 

I folkmun har den stora blästan vid Per-Hansbäck, liksom även ett 
slåtteränge strax vid Bäckövergången kallats Mågsan.4  Måhända har denna 
ålderdomliga anläggning en gång gjorts av tolvmannen och mågen Mats 
Nilsson omkring mitten av 1600-talet. Namnet är nämligen en skämt-
sam bildning och karakteristiskt i såväl slåtter- som blästsammanhang. 
Kanske illustrerar namnet, som skapats av folkhumorn, själva anlägg-
ningens art. Att göra sig möda för att få bli någons måg kallas än i dag 
av gammalt folk i byn Åsen ta mo' gas '(att ställa sig in och) försöka bli 

1  Jfr Linnés Dalaresa, utg. av A. Hj. Uggla med utförlig kommentar, Uppsala 
1953, s. 163. — Näsman utgav avhandlingen Historiola linguze Dalekarlicie 1733. 

2  A. a., s. 50. — Jfr äv. Lindberg, Allmunvägen, i Ola 1970, s. 39. 
3  Enl. H. Lindberg a. a., s. 40. 
4  Se H. Lindberg, a. st., som anser att namnet, såsom typiskt blästnamn, i första 

hand avser blästanläggningen intill änget. Jfr nr 106 på 0. Veirulfs karta i a. a. 
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Bild 12. Vik av Kropptjärn vid inloppet till bäcken, som flyter genom Lymskan. Foto 
förf. 1975. 

Bild 13. Bäcken flyter ned över Lymskans trånga, blockfyllda moränsluttning. över 
bäckens botten synes t. h. mycket slagg, som rasat ned från en mäktig hög på stranden 
strax ovanför. Foto förf. 1975. 
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Bild 14. Rester av vattenhjul från Fänjestblästan i trakten. Bitarna har tillvaratagits 
av Karl Fider i Nornäs. Foto förf. 1975. 

måg'.' Namnet .111ågsan kan formellt vara en substantivering till detta 
verb i dialekten. På något annorlunda sätt har andra blästnamn bildats av 
karakteriserande typ, som t. ex. Flyktan, Gnedan, Nickan, Läckan etc. till 
resp. verb flykta, gneda (dial. gn1"ag), nicka, kicka.2  I dessa fall åsyftar 
namnen dock hjulverkets gång, dess arbetssätt och läte.3  

På denna tid, då den stora Mågsan anlades vid mitten av 1600-talet, 
fanns det ännu, som ovan sagts, god tillgång på järnhaltig dyjord i 
myrarna. Men denna tillgång började efter cirka femtio år avtaga omkring 
sekelskiftet 1700. Då tvingades myrjärnsblåsarna att söka ämnet, malm-
vredan (mg'mryt i  a4), på andra håll och flytta sin verksamhet och sina 
blästor längre norrut, t. o. m. ända in på Särnas sockenmark. 

1  Uttrycket är känt även i andra socknar i övre Dalarna, se Dalmålsordbokens 
oktavkortreg. på ULMA, artikeln mågas v. 

2  Jfr Levander, Livet i en Älvdalsby, s. 80, dens. övre Dalarnas bondekultur 2, 
s. 42 och H. Lindberg a. a., s. 44. — Beträffande Nickans läge s. om Hållbovallen och 
Flyktans läge s. om Bunkris, se nr 50 resp. nr  8 på 0. Veirulfs karta i a. a. Jfr även 
beskrivn. av Flyktan (äv. kallad Prästblästan) i Från Kulturdagarna i Bonäs Bygde-
gård 1977, med kartor och foton s. 83 ff. samt med bidrag av H. Lindberg rör. blästor 
och deras namn i Älvdalen, s. 89-92. 

3  Jfr B. Linden i OUÄ 1950, s. 49 (med litt.hänv. i not 13) och OUÅ 1970, s. 55, 
not 4 (med litt.hänv.). — Det i sistn. upps. anförda namnet Lymskan är dock, som vi 
vet, icke av rörelsekarakteriserande typ såsom fallet kan vara med de övriga ex. 
Flasan, Flyktan, Gnedan (Gnidu), Irintan, Juckan, Loskan, Nickan, Plumpan och 
Snättan. 
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14.  

.1(H O///. 	 

Bild 15. 1V1yrmalmsletare med malmten (måmtie), ett slags borr, varmed prov av järn-
haltig myrj ord togs upp och dess djup och dräktighet mättes. I Från Kulturdagarna i 
Bonäs Bygdegård 1977 (Uppsala 1978), s. 88. 

Så händer det sig att också Stor Mats Nilsson måste flytta ett stycke 
bort från släktens stora blästanläggning vid Mågsan. Han söker sig då 
cirka två kilometer norrut till den litet avsides liggande bäckdalen i 
Lymskan, där bäcken löper genom en trång och stenig passage ned över 
moränryggen strax norr om Kropptjärn, lämplig för en dammbyggnad. Där 
bygger han en ny vattenkraftdriven blästa i skydd av den säkert då som nu 
täta skogsdungen. Kanske sysslar han i stor hemlighet med sitt nya verk 
för att inte strax röja sina malmfyndigheter längs myrkanterna därom-
kring vid en tid, då det börjar bli ont om ämnet i trakten. Han går 
omkring och provar med sin malmten 	g.) och gräver upp myrjord vid 
Skålbäcks näs och han »lymskas» för att ostörd utvinna så mycket som 
möjligt av vad som ännu kan fås av det begärliga och dyrbara myrjärnet.' 

En i detta sammanhang likartad situation i byn Åsen i senare tid, 
som kan tjäna att belysa innebörden av namnet Lymskan, återger Helge 
Lindberg i sin här ofta citerade uppsats om Allmunvägen.2  Det gäller en 
i hemlighet utförd storodling i byns nordvästra terrängområde, som fått 

1  Om den ev. platsen för Lymskans malmtäkt (n4mtäkkt) se H. Lindberg a. a., s.43. 
— Smidesjärn och skickliga smeder behövdes denna tid i bygden, då soldater i mängd 
uttogs och rustades till kriget i Ryssland och till bevakningen vid gränsen mot Norge. 

2 1 OUÅ 1970, s. 42 f. 
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heta Lymskan eller, som man också sagt, Nord i Lymskun.1  »Området 
ansågs ligga avsides, undangömt», säger författaren och fortsätter: »Gamle 
Staffan Lars /Persson, vars gård numera ligger där/ fick åtminstone förr 
aldrig heta annan än »Lymsk Lass» ... Om namnets uppkomst har Staffan 
Lars sin särskilda version, som han meddelar mig i ett brev: Min mors 
farbror var en idog och arbetsam man som ville utvidga sina ägor och 
han sökte sig utom byn (gärdesgården gick då långt framme i /nuvarande/ 
byn). — Det var i slutet av 1820-talet. — Han gick tidigt och kom hem 
sent och ingen visste var han höll till på dagarna. Då var det en gammal 
käring, en s. k. gårdralta,2  som lyckades snoka reda på var han var och 
odlade. Och så lät det: »Ja, au, au, au, dar ar an då dugåd /kunnat/ 
lymskas3  åg uell så mitsid /mycket/ og indsin /ingen/ aft ien aning um var 
an jält /höll/ til, au, au, au, ukin /vilken/ lymsk3  /hemlighetsfull/ ien dävel.»4  

Nog kan det hända att färdfolk från Åsen skämtsamt kunnat säga 
detsamma om Stor Mats Nilsson, då de på väg till sina avlägsna fångst- och 
fäbodmarker längs Allmunvägen kort efter sekelskiftet 1700 fått se hur 
han ivrigt sysslade med sin myrjärnsblåsning i »Lymsku», litet avsides från 
allfarvägen: »Au, au, au, ukin lymsk ien däven» 

Slutord 
Självfallet är vi nu mycket tacksamma över att den älvdalska runskålen 
kunnat föras tillbaka till Sverige, där de olika inskrifterna, runtyperna, 
namn- och ordformerna samt bomärket fått granskas mera ingående. — 
Det var i september 1975 som jag fick tillfälle att på nytt göra ett besök i 
Minnesota. Jag hoppades då att kunna återfinna skålen och om möjligt 
förvärva den. På förslag av professor Gösta Berg och efter kontakt med 
intendenten Skans Torsten Nilsson vid Nordiska museet fick jag veta att 
Nordiska museets vänner kunde stödja ett förvärv, om jag lyckades åter-
finna skålen i Cambridge och förmå den eventuellt nye ägaren att mot 
rimlig ersättning lämna den ifrån sig. Det kunde bli en hård nöt att knäcka. 

Redan efter en vecka därute fick jag från Minneapolis upp ett spår till 
svenskorten Dalbo på cirka 2 sv. mils avstånd från Cambridge i Isanti 
county. Det ledde till en farmare där av jämtländsk härkomst, som sades 
vara mycket intresserad av emigrantminnen, som han samlade på och 
vårdade mycket noga. Han hade köpt tre skålar av Victor Larson, två 
större från resp. åren 1847 och 1889 samt den lilla runskålen från år 1705. 

1  Namnet Lyrnskan förekommer också på andra håll i Älvdalen; dels på en trång 
dalgång i fäb. Svartberg, dels på den trånga östra viken av Nässjön med mycket branta 
stränder: 1 Lymalcun. 

Avsåg ett 'kvinnfolk som vandrade omkring från gård till gård i byn'. Jfr ratta 
v. 'gå, vanka, ströva omkring', i Dalmålsordbokens oktavkortreg. å ULMA. 

3  Kursiverat här av mig. 
4  Staffan Lars' skrivsätt har här följts så som det återgivits av H. Lindberg, a. st. 
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Han visste att den sistnämnda skålen ägde ett särskilt värde på grund av 
runinskriften, även om inte många kunde förstå runornas och bomärkets 
innebörd utan särskild tolk. 

Ut till Cambridge ca 15 sv. mil norr om Minneapolis skjutsade mig 
vännerna Simons Mait från Våmhus och hennes make byggmästaren 
Gunnar Johnson, som tidigare varit mycket hjälpsamma ciceroner vid 
besök hos dalska emigranter.1  De biträdde mig nu på ett utomordentligt 
generöst sätt. Först hos Victor Larsons i Cambridge, där vi mötte mrs 
Martha Erickson, som visade oss skålarna, sedan ute på Ericksons farm i 
Dalbo, där underhandlingar om skålens avyttring fortsatte med Carl 
Erickson. Han var i förstone föga hågad att lämna skålen ifrån sig. 

Efter lång och intensiv övertalning förmådde jag emellertid övertyga 
honom om det riktiga i att låta skålen bli återförd till Sverige, där den bäst 
tjänade den där pågående dalska runforskningen. Jag framhöll därvid sär-
skilt att skålen i tiden låg minst 150 år före emigrationen, att den icke till-
hörde den nye ägarens jämtska tradition och att kommande generationer i 
USA knappast skulle kunna läsa dalrunornas innehåll med dialektala ord-
former och speciellt älvdalska ortnamn som Lymsku och Nesi. 

Han samtyckte då till att avyttra skålen. Efter det att jag avgivit en 
skriftlig försäkran att skålen skulle komma att överlämnas till Nordiska 
museet i Stockholm, fick jag köpa den för en visserligen ganska hög, men 
ändå förhållandevis »rimlig ersättning». Skålen finns alltså nu på museet 
med inv.nr  298.174. 

Man frågar sig slutligen varför emigrantfamiljen Larson tog den lilla 
bräckliga, spräckta träskålen med sig på den långa, farofyllda färden över 
Atlanten. Till skillnad från de nya, större träskålarna torde den ha saknat 
all praktisk betydelse i hushållet. Hade måhända runinskriften och bo-
märket någon speciell magisk innebörd? Levde ännu mot slutet av 1800-
talet minnet kvar om den mångkunnige Stor Mats? Var möjligen hans 
inskrift och bomärke symboler för en särskild kraft, som från den gamla 
Hans-släkten borde bevaras? Svaren på dessa frågor har tyvärr gått 
förlorade med den första emigrantgenerationens utdöende i den nya världen. 

SUmmary 

Dalecarlian runes and owner's mark on a wooden bowl dated 1705, found in 
Minnesota 
The author examines an inscription of Dalecarlian runes on a small wooden 
bowl dated 1705 and made in the parish of Älvdalen in Upper Dalecarlia. The 
bowl was discovered by the author in 1971 at the home of a Dalecarlian emi-
grant family in North America, in Cambridge, Isanti County, Minnesota. The 

1  Se S. Björklund, Dalfolk i Nordamerika (1971). I Folklivsskildringar och bygde-
studier nr 8, utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akad., s. 86 f., 105. 
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inscription, which is of great interest from the runology point of view, was 
analysed carefully, as was the owner's mark which was also earved on the bowl, 
in order to establish the identity of the maker. Arnong the 57 interpretable 
Dalecarlian runes, there are some signs for k and y which have not been found 
before. The language is a mixture of archaic forms from the dialect of Älvdalen 
at that time and standard Swedish, more precisely the language of the Swedish 
Bible at the time of the Reformation. 

The makar of the bowl has in the usual Dalecarlian manner inscribed his 
initials with runes at the beginning of the inscription. The first three runes are 
interpreted M N S, and with the help of the earliest ehurch register of the par-
ish in the Älvdalen parish archives, we arrive at the name of the farmer Stor Mats 
Nilsson, bom in 1669 and resident in the village of Åsen. Two other pieces of 
information support this identification. One is the particular place-name 
Lymsku, oblique form of the feminine Lymska(n), mentioned in the inseription; 
the other is an H-shaped owner's mark cut deep into the side of the bowl and 
with the top ends of the arms cut at right angles. 

The place-name Lymskan refers to the site of a hidden, remote (: lymsk(e)t) 
blästa as it was called, a blast furnace for the production of bog-iron in an area 
of north-western Älvdalen. This area was greatly exploited for this industry 
among others during the 17th and 18th centuries, and also for bog-haymaking 
and fishing by farmers from the village of Åsen, who were relatives of Stor 
Mats Nilsson. The latter was also in the area when he made the bowl and carved 
the runic inseription on it, the interpretation of which is as follows: "Mats 
Nilsson has made the bowl (date) at Lymskan on 26 July in the year 1705 at 
Skålbäcks näs." 

As regard to the H-shaped owner's mark, careful examination shows that it 
has its origin in the Latin initial capital H, which earlier in the 1650's was used 
as the owner's mark of the Hans family in the village of Åsen. Stor Mats Nilsson 
acquired this owner's mark through his wife Karin Hansdotter, who eame from 
the old family. A distinguished representative of the same family in the middle 
of the 17th century was Per or Peder Hansson of Åsen. In two parish documents, 
he wrote his owner's mark using the simple capital H without the top ends of 
the arms eut at right angles. His name is still remembered today in the area. 
Partly it is associated with a central point in the village of Åsen, named Per-
Hanslok (i.e. Per-Hansso(n)lok), partly with a watercourse in the vieinity of 
the above-mentioned site of the blast furnace Lymskan. The watercourse is a 
brook, known formerly for its excellent salmon trout fishing, and it is called 
Per-Hansbäck. By its upper reaches there used to be a large bog-iron blast 
furnace, Må'gsan, which Linnmus saw on his journey through Dalecarlia in the 
year 1734. The names Per-Hanslok, Per-Hansbäek and Mågsan are explained 
in this paper. 

The analysis of the different inscriptions, name-forms and owner's mark on 
the bowl for the purpose of identifying the maker has thus contributed to 
research into the Dalecarlian dialect and Dalecarlian runes as well as to Dale-
carlian place-name research, genealogy, ethnography and cultural history. The 
author succeeded later in aquiring and returning to Sweden the interesting 
runic bowl. It is now part of the collections of the Nordic Museum, where it is 
at the disposal of seholars under the inventory number 298.174. 
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Vokalfonem i sydvästerhottnisk dialekt 
Av Åke Hansson 

1. Sydvästerbottnisk dialekt hat tidigt fått en utförlig fonetisk beskrivning 
i Per Åströms arbeten om Degerforsmålet: avhandlingen Språkhistoriska 
studier öfver Degerforsmålets ljudlära, Svenska landsmål, VI.6, 1888 och 
de exkurser till ljudläran, som är fogade till Degerforsmålets formlära 
Svenska landsmål, XIII.3, 1893. Såsom Åström framhåller i förordet till 
avhandlingen 1888 kan man uppfatta Degerforsmålet som "typ för den 
dialekt, som talas af befolkningen längs Umans ock Vindelns floddalar», 
dvs. sydvästerbottnisk dialekt. Följande notiser om vokalfonem i Deger-
forsmålet bygger på framställningen i Åströms avhandling (om inte annat 
anges avser sidhänvisningarna denna). Min studie har underlättats av att 
jag haft tillgång till en kopia av de excerpter på sedesblad av ordf örrådet 
i avhandlingen, som utförts på ULMA. Det totala antalet sedesblad ut-
gör ca 3500. 

Åströms avhandling är enligt titeln en ljudlära, en fonetisk framställ-
ning. Av hans framställning kan man emellertid även i viss mån härleda en 
fonematisk beskrivning. Åström har (s. 7 f.) ett resonemang om vissa 
vokaler, nämligen [a, e, o, ce, o, a, tt] framför »cerebrala» (kakuminala) 
konsonanter. Strängt taget borde enligt Åström särskilda tecken ha 
använts för ljuden i denna ställning. Den »cerebrala karaktären - - - angifves 
lika mycket af den föregående vokalen som af konsonanten själf». Åström 
avstår från att införa särskilda tecken för vokaler i den angivna positionen 
och anger som skäl, att »ett konsekvent och genomfördt återgifvande i 
skrift af alla de mångfaldiga glid- eller mellanljuden i det talade språket 
måste blifva omöjligt - - -». Åströms resonemang kan tolkas som att han 
väljer att bruka endast ett tecken för vad som kan betraktas som olika 
varianter av en och samma uttrycksenhet. 

Åström accepterar (s. 9 f.) att i fråga om vokaler tala om korta och 
långa ljud, medan han i fråga om konsonanter anser dessa beteckningar 
vara vilseledande. 

2. Av korta vokalljud anför Åström (s. 7) följande: [a, a, e, i, y, e, o], 
som alla även kan vara långa samt [a, e, o, it], som endast är korta (om 
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[ä, y, u] som senare komponenter i diftonger, se 4 nedan). Jag vill hävda 
att samtliga anförda ljud kan betraktas som manifestationer av skilda 
kortvokalfonem i dialekten. Såsom dokumentation anföres följande 
kommutationslista. Antalet exempelord hos Åström har inte alltid varit 
tillfyllest för att finna minimala par, men i avsaknad härav anges icke-
rimmande ordpar. Jag vill anmärka, att Åströms landsmålsformer har 
ändrats såtillvida, att längd anges med:, akut accent med' och gravis med'. 

2.1. Kommutationslista: Kortvokalfonem. 
1) /a/ + lal damm [dam:] 'stoft' + damm [dam:] 'fördämning' 

falla [fall + fälla [fåll 
-j- /e/ stall [stall + till [del:] 
+ Iii rodde [räd:] 'röjning' +ridde (: rida) [rid:] 'red' 

/o/ tacka [teikl + docka [d6kl 
/u/ damm [dam:] 'stoft' + dom [dom:] 

fall [fall + full [full 
+ /e/ fall [fall + föll (: falla) [fel:] 
+ ly/ lång [lay] +tyng [ly:] 'bärris' 
+ Iszfl damma [dam:] +dömma 

2) /a/ + /ä/ man [man:] + min [men:] 
4/e/ brant [bratl +brett (: bred) [bretl 

grann [gran:] +grind [grin:] 
+ lol rack (: räcka) [rak:] 'räckte' =1= rock [rokl 

/u/ stam [stam:] + tom [tom:] 
lul kall [kall 'gubbe' + full [full 

4/el man [man:] + mun [men:] 
-h /yl ralla [råk] 'flacka omkring; skvallra' + dylla [Ok] 'ge- 

tingbo' 
/ol panna [peinl + mynna [mbn:] 'ro baklänges' 

3) /ä/ + /e/ bäck [bak:] =i= beck [bekl 
sätta [sitl +sitta [sitl 

4/0/ säng [mul +sång [son:] 
+1u1 slänga Lslåvl +slunga [16v:] 

fäll [fall + full [full 
+ lel min [menl+ mun [men:] 
+ ly/ täcka [Mo] tycka [OM 
+ lo/ sätta [sek] hötta [MC] 

4)- /e/ + /i/ fjät [fet:] 'steg' + bett [bit:] 
lett [letl 'färg' + tåt [tot:] 

+ ful leds [les:] +lots [los:] 
/11/ till [del:] + full [full 

+ lel beck [bekl +bock [bekl 
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släta [agt:] + flytta [flgt:] 
lett [lek] 'färg' + dött (: dö) [dok] 

bett [bal + tåt [tot:] 
stinga [stiy:] + tunga Ml 
ligga [hg:] + tugga [titg:] 
fisk [fisk] + fösk [fosk] 'murken ved' 
inne [in:] + lynne [lgn:] 
vrist [vrist] + frost [frost] 

sång [son:] + ung [ml 
docka [dåk:] + mucka [mick:] 
ifrån [efrön:] + brunn [bron:] 
sång [son:] + lyng [lm.] 'bärris' 
blåst [b lost] + höst [hest] 

bonde [bon:] + pund [pun:] 
trumma [tröm:] + rymma [rim:] 
tung [toy:] + styng [styv:] 
stomme [stöm:] + tömma [tom:] 

/u/ + /e/ full [full + föll (: falla) [fel:] 
+ 'yl tunna 	+ lynne [lgit:] 
+ Ml stund [stun:] + sund [som] 

fe/ + /y/ torka [tbrk] + styrka [styrk] 
+ lo/ kosta [kbst] + tyst [test] 

/y/ + lo/ flytta [figt:] + hötta 

2.2. De anförda kommutationsorden kan ses som belägg för att det i 
målet föreligger en opposition mellan 11 fonem manifesterade av de korta 
vokalljuden [a, a, a, e, 2, o, o, u, e, y, e]. Fonemen kan betecknas /a, a, 
ä, e, i, o, u, u, e, y och 0/. 

2.3. Åströms framställning kan tolkas som en antydan om att oppositio-
nen mellan några fonem i vissa fall är helt eller delvis upphävd. Han 
skriver (s. 7) att »vokalerna a ock e hafva en icke obetydlig latitud mot 
a- ock e-hållet, ehuru åtminstone hvad a ock a angår i fullt betonad 
stafvelse ingen förblandning äger rum. I svagt betonad kort stafvelse kan 
man däremot stanna i ovisshet om a-ljudets värde». Detta skulle kunna tol-
kas fonematiskt så, att oppositionen 101:1131 delvis är upphävd på det 
sättet, att /e/ participerar på /o/:s område. Åström anger som exempel, att 
ordet mjölk kan heta både [myelk]l och [myelk]i. Fonemen /a/ och /a/ 

1  Åström använder här tecknet för tonlöst tjockt /, vilket av tryckeritekniska skäl 
återges med 1. 
10 — 792513 Sv. Landsmål 1980 
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synes däremot kunna sammanfalla endast under betingelse av reducerat 
stavelsetryck. I ren svagton är vokalsystemet starkt begränsat såsom 
framgår av Åströms framställning (Degerforsmålets ljudlära, s. 78 ff. och i 
exkurs 2 till formläran, s. 67 ff.). 

3. Dialektens bestånd av långa vokalljud är enligt Åström (s. 7) följande: 
[a:, a:, e:, i:, y:, e:, 	som även kan vara korta samt [ce:, 0:, 	som 
endast kan vara långa. Ljuden ifråga kan alla betraktas som manifestationer 
av skilda långvokalfonem. Såsom dokumentation härför anföres följande 
kommutationslista: 

3.1. Kommutationslista: Långvokalfonem. 
/a:/ 4/a:/ vara [val + var (: vara) [val 

+ lä:I hård [ha:] +häl [hce: 
+/el vara [val +ved [ve:] 
+/i:/ taga [tal +tid [tid:] 
+/o:/ årder [a:] + ål [a:] 
+ tu:/ taga [tal +tog (: taga) [to:] 
+1u:1 jag [ja:] +ljud Du:] 
4/e:/ hård [ha:4] +hål [he:Z] 
+ 	fara [fa:'ra] + fyra [fy:'ra] 
+10:1 årder [a:l] ==öl [x Z] 

/a:/ /ä:/ hav [ha:v] + näbb [nce:v] 
4/e:/ lad [la:] 'avbalkning' +led [le:] 
+ 	lad [la:] 'avbalkning' + lid [hl 

/co:/ rad [ml +rå [ra:] 
+ /u:/ blad [bal +blod [bio:] 
+ N:1 i kras [kra:s] +krus [kru:s] 
4/e:/ bad [ba:] +bud [bel 
+/y:/ spad [spal + spy [spy:] 
+10:1 glad [glal +glöd [01 

/ä:/ le:/ där [d:r] +bär [be:r] 
li:1 träta [tukt] + räta [ri:t] 'resa upp' 
/o:/ eder [j:r] +båro (: bära) [bct:r] 
/u:/ räv [rce:v] + grop [gro:v] 
/u:/ eder [jcg:r] dura [dil:r] 'sova' 

+/e:/ hal [hce:Z] +hål [he:l] 
+ fy:! eder [jckr] +hyra [hg:r] 

lef:1 vädjas [vce:s] 'slå vad' + lös [lef:s] 

/e:/ 4=/il led [le:] +lid [hl 
+lo:/ hed [hel =1=  hå [hal 'årtull' 
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träd [tre:] +tro [tro:] 
sed [sel + sud [sul 'översta bordet på en båt' 
bära [be:ra] +borra [be:' ra] 

/37:/ sed [sel + sy [syl 
ed [el +ö [ol 

ii:/ + /o:/ bida [bil +båda [bål 
+ /u:/ lid [ii:] +loge [lo:] 

/11:t skrida [skri:] + truga [trul 
/e:/ eda [t:'clu] 'vik' + lada [le:Vu] 

sin [st:n] +syn [sy:n] 
/0:/ is [t:s] +lös [lo:s] 

/o:/ + /u:/ rå [ml +ro [ro:] 
hå [hal 'årtull' + hud [hu:] 
svål [stva:l] + svalg [pve:l] 
nåd [nal +ny [ny:] 

+ /0:/ ål [a:Z] +öl [0:z] 

/u:/ + /u:/ gjord [jo: Z] +hjul [ju: Z] 
bod [bol +bud [bel 
nog [no:] +ny [ny:] 
nog [no:] +nöd [no:] 

/u:/ /e:/ ful [fu:l] +bål [bo:] 
hud [hu:] + ny [ny:] 

+10:! ljud [jul + ö bel 

/e:/ /r/ bud [bel + ny [ny:] 
/e:/ hel [he:Z] -E föl [fo:] 

/y:/ +10:/ gryn [gry:n] +grön [gro:n] 

3.2. De oppositioner, som påvisas med de anförda kommutationsorden 
utgör belägg för att det i dialekten även föreligger ett bestånd av 11 fonem 
manifesterade av de långa vokalljuden [a:, a:, cc:, e:, t:, 	0:, u:, e:, y:, 

Fonemen kan betecknas /a:, a:, ä:, e:, i:, o:, u:, u:, e:, y:, 0:/. 

Åström registrerar (s. 63 ff.) tre diftonger i Degerforsmålet, nämligen 
[et, ou, oy]. Ex.: ben [beän], döv [dem] och hö [My]. Diftongerna ifråga kan 
betraktas som manifestationer av vokalfonemgrupperna /ei, en, oyl. 

Skillnaderna i fråga om vokalfoneminventariet mellan Degerforsmål 
och övriga dialekter i Västerbotten synes inte vara alltför omfattande. 
Preliminära undersökningar av vissa dialekter utöver Degerforsmålet och 
uppgifter i dialektlitteraturen tyder på att antalet vokalfonem i de 
aktuella dialekterna är 10 eller 11. Utöver /ä, e, i, o, u, u, y, of samt 
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motsvarande långvokalfonem föreligger sannolikt två a-fonem i landska-
pets samtliga dialekter. Manifestationen växlar dock och fonemens repre-
sentation inom ordförrådet skiftar. I Burträskmålet, en nordvästerbott-
nisk dialekt, framträder oppositionen som en skillnad mellan ett ä-haltigt 
a-ljud, [a] och ett [a]. Ex.: damm [dam:] 'fördämning' == damm [dam:] 
'stoft' (J. V. Lindgren, Burträskmålets grammatik, 1890, Svenska landsmål 
XII.1, s. 108 f.). De långa a-ljuden [a:] och [a:] manifesterar på samma sätt 
en fonematisk opposition. Ex.: dal [da:] -h kål [ka:4] (Lindgren a. a., s. 76, 
107). Degerforsmålets granndialekt i sydost, Umemålet har en fonematisk 
motsättning /a/ + /al, manifesterad som en skillnad mellan [a] (svagt 
ä-färgat) och [a]. Ex.: karl [kal:] 'gubbe' + kall [kall; vidare en opposition 
la:! +/a:/ manifesterad [a:] [a:]. Ex.: var [va:r] 'rädd om' + var [va:r] 
pron (jfr E. Larsson — S. Söderström, Hössjömålet. Ordbok över en syd-
västerbottnisk dialekt, 1979, s. 7). I sin Ordbok över Umemålet markerar 
Pehr Stenberg skillnaden mellan dialektens båda a-n genom att skriva 
å (a med ett kors över) för ett ljud mellan a och ä och a för det bakre a-et 
(Stenberg a. a., s. 3). 

I Degerforsmålet finns enligt framställningen ovan ett fonem /e/ och 
motsvarande långvokalfonem /e:/. Det förefaller emellertid som om språkut-
vecklingen sedan tillkomsten av Åströms avhandling medfört ett fullstän-
digt sammanfall hos yngre dialekttalande av /e/ och /o/ i en gemensam 
manifestation (upplysning av FK Gunnel Westerström, född och upp-
vuxen i Degerfors. Jfr G. Widmark, Kommentar till Pehr Stenbergs 
ordbok, s. 64.) 

Norra Västerbottens dialekter saknar /e/ och /e:/. Umemålet har ett 
långt [e:] eller [al i ord där Degerforsmålet har le:/. Ex.: håg [hs:g]. Det står 
i opposition till långt [el representerande ett /9E/. Ex.: hög [ho:g]. Larsson—
Söderström skriver hö:g respektive ho:g. Någon motsvarande skillnad mel-
lan korta ö-ljud upprätthålls däremot inte i Umemålet. Man kan jämföra 
t. ex. Degerforsmålets mun [men:] och synd [son:] med samma ord i Ume-
målet, mun [mon:] och synd [son:] (Larsson—Söderström skriver båda med 
ö, således mönn, sönn). En skillnad mellan två kortvokalfonem med en 
manifestation korresponderande med Degerforsmålets [e] respektive [e] har 
emellertid funnits i Umemålet (och antagligen allmänt i Sydvästerbotten). 
Stenberg skiljer nämligen mellan ett å (o med ett kors över angivande ett 
ljud mellan o och å) och ö (Stenberg a. a., s. 3). De båda ovan anförda 
exempelorden skrivs av Stenberg på följande sätt: mun <mån, mönn->, 
synd <sö'nn, sönn->. 

6. Det nutida vokalfonemsystemet i Degerforsmålet kan jämföras med 
systemet i fornsvenskan. Vokalsystemet i äldre fornsvenska bör ha om-
fattat följande: kortvokalfonemen /a, ä, i, o, u, y, o/, långvokalfonemen 
/a:, ä:, e:, i:, o:, u:, y:, o:/.  Om man får göra antagandet att detta fonem- 
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system varit utgångspunkt även för Degerforsmålets fonemhistoria synes 
nedanstående förändringar ha varit avgörande för vokalsystemets utveck-
ling. I tiden tillhör de senare delen av medeltiden — yngre fornsvenska. 

6.1. Kortvokalsystemet. 

6.1.1. Genom vad Åström kallar »differentieringen» av a (s. 13 ff.) fick 
Degerforsmålet en skillnad mellan ett bakre och ett främre a, [a] : [a]. 
Den förra vokalkvaliteten, [a] föreligger i ursprungligen »öppen stafvelse» 
samt i ursprungligen »sluten stafvelse, så snart vokalen efterföljes af guttu-
ral, 1, m, n eller ock r + dental, när denna förbindelse i målet gifver cerebral 
(ej supradental)». Ex.: samma [scem:a], backe [belk:]. Den senare vokal-
kvaliteten, [a], finns i princip i övriga fall. Beskrivningen talar för att [a] och 
[a] först uppträdde som bundna varianter av /a/-fonemet. Utöver nu nämnda 
utveckling av ett [a] gav en annan utveckling samma fonetiska resultat. 
Ursprungligt o gav i Degerforsmålet [a] enligt Åström (s. 39 f.) »i omedelbar 
närhet af r, 1, m, n uti en hel mängd ord», vidare »i verber på -na» samt i 
några uppräknade enstaka ord. Ex.: storm [starm], folk Ucak1,1  somna 
[selmn], stock [stak:]. 

Genom dessa båda utvecklingar bör det ha skapats förutsättning för 
etablering av ett särskilt /a/-fonem, manifesterat [a]. Man kan visa på 
oppositioner [a] gentemot ursprungligt lal [a] såsom storm [starm] + arm 
[arm]. Jfr motsvarande långvokalfonem under 6.2.1. 

6.1.2. Sänkningen av korta slutna vokaler blev av betydelse för fonem-
beståndet genom sänkningen av kort i till kort e. Sänkningen genomfördes 
enligt Åström i första hand i kortstaviga ord (s. 32 f). I de fall stavelseför-
längningen skedde i form av konsonantförlängning kvarstod vokalen som 
kort. Ex.: beck [bek:] ( <fsv. bik), vett [vek] ( <fsv. vit), skepp [sep..] (<fsv. 
skip). Fonemet /e/ i ord som dessa kunde stå i opposition till bevarat /i/ 
i långstaviga ord. Ex.: kvitt [kwat:] ( <fsv. qvitter). I enstaka fall över-
gick enligt Åström i till e även i långstaviga ord (s. 33). Ex.: silver (selv] 
(<fsv.  . silver). 

6.1.3. Äldre kort u har i vissa fall sänkts till o. Detta bör ha skett efter 
utvecklingen av ursprungligt o till a enligt 6.1.1 ovan. Sänkt u och o som 
inte gett a har därefter fått en framskjutning av artikulationen. Slutresul-
tatet har blivit den vokal, som Åström tecknar e. Den angivna utveck-
lingen av u och o har enligt Åström skett i kortstaviga ord, så snart ej en 
följande stavelse innehållit ett u eller i (s. 38, 44 f.), samt ofta i långstaviga 

1  Åström använder här tecknet för tonlöst tjockt /, vilket av tryckeritekniska skäl 
återges med 1. 
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ord (s. 38, 45). Den nya vokalen representerar ett särskilt fonem, som kan 
tecknas /e/ såsom kortvokalfonem (jfr /0:/ under 6.2.3 nedan). Ex.: brunn 
[bron:], klubba [kb:] skugga, [sk: g:], kosta [kbst], hoppa [hop:]. 

6.1.4. Kort u som inte sänktes enligt 6.1.3 ovan fick utom i vissa posi-
tioner en framskjutning av artikulationen till [u]. Enligt Åström genom-
fördes förändringen [u] till [u] i ursprungligen långstaviga ord, utom när 
vokalen stod omedelbart före m 4- konsonant eller B-ljud ( =ng 1. gn) (s. 43). 
Som fonemsymbol kan väljas /u/. Ex.: stubb [stub:], full [full, hund [hun:]. 
I utvecklingen till [u] deltog även i vissa fall ett ursprungligt u hos de 
ursprungligen kortstaviga ord, där en ändelse med i och u upprätthållits i 
målet (jfr Åström, s. 41). Ex.: skjutit (: skjuta) [sku't:e], håsa [Int's:u] 
'strumpa'. 

6.1.5. Ursprungligt kort u, som inte gett [e] enligt 6.1.3 eller [u] enligt 
6.1.4 kvarstod som kort, sluten, bakre vokal, av Åström betecknad [o]. 
Detta gäller ställningen »omedelbart före m +kons. eller B-ljud (ng)» samt 
i prepositionen upp och dess sammansättningar (s. 44). Som fonembeteck-
ning har ovan valts /u/. Ex.: stump [stomp], ung [o:], upp [op:]. Om 
fonemet /u/ endast funnits i de angivna ställningarna, skulle det ha haft 
en mycket begränsat distribution och en svag representation inom ord-
förrådet. Ett »tillskott», en utvidgning av representationen fick emellertid 
/u/-fonemet (liksom för övrigt även andra kortvokalfonem) genom förkort-
ning av motsvarande långvokalfonem i ursprungligen överlånga stavelser. 
Ex.: bonde [bon:], hosta [höst], dom [dom:]. 

6.1.6. Kortvokalfonemet /o/ har en svag representation inom ordförrådet. 
I ett fåtal ord har Åström räknat med [o] som en direkt fortsättning av ett 
fornspråkligt o (s. 42). Ex.: och [o]. Degerforsmålet har därjämte enligt 
Åström /o/ i »en mängd påtagligen nyare ord, där rspr. har kort o» Ex.: 
post [post]. För upprätthållande av ett /o/-fonem i målet förefaller emeller-
tid i den i 6.1.5. nämnda förkortningen av överlånga stavelser ha varit 
avgörande, i detta fall förkortning av långt å av ursprungligen långt a 
(s. 52). Ex.: åtta [o`t:a]. 

6.2. Långvokalsystemet. 

6.2.1. Kedjeförskjutningen av de långa bakre vokalerna gav i princip 
samma resultat i Degerforsmålet som i svenskt riksspråk. Om man låter 
den fonetiska förändringen komma till uttryck i valet av fonematisk 
beteckning kan förändringen beskrivas som att ursprungligt /a:/ blev /o:/ 

(s. 50), ursprungligt lo:/ blev /u:/ [o:] (s. 59) och ursprungligt /u:/ blev 
/a:/ [u:] (s. 60). Den senare förändringen kan fonetiskt ses parallellt med 
framskjutningen av kort u enligt 6.1.4. Ex.: båt [b :t] ( <fsv. båter), sol 
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[so:] ( <fsv. söl), hus [hu:s] ( <fsv. hös). Tidigt förlängd kort vokal deltog 
i utvecklingen (s. 23 f., 39). Ex.: åka [d:k], bord [bo: Z]. Stavelseförlängning 
av kort u i kortstaviga ord där ändelsen varit u eller i gav /u:/ (s. 41, 44). 
Ex.: fura [1u:`ru]. 

6.2.2. Den i 6.1.1 nämnda differentieringen av ursprungligt kort a och o 
gav genom stavelseförlängningen ett till /a/ svarande långvokalfonem /a:/, 
manifesterat [a:]. Ex.: tala [ta` :la], tal [ta:], dag [da:g], snor [sna:r], son 
[sa:n]. Ett ursprungligt kort a, som inte gått samman med o, dvs i första 
hand ett a i »urspr. sluten stafvelse, så snart närmast följande kons. icke 
är guttural, r+ dental, 1-ljud, m 1. n» ger vid stavelseförlängning ett nytt 
la:I 	(s. 17). Ex.: mat [ma:t], par [pa:r], hav [ha:v]. Vi får på så sätt en 
opposition mellan två a-fonem, /a:/ och /a:/ manifesterade [al respektive 
[a:]. Ex.: par [pa:r] i snor [sna:r]. 

6.2.3. En förlängning av äldre kort u och o i kort stavelse ger parallellt 
med den i 6.1.3 beskrivna kvalitativa förändringen ett nytt fonem, som 
kan betecknas /e:/ (s. 38, 44 f.). Ex.: håg [h,o:y], hål [hon bud [bo:], mosse 
[mo' :sa], sova [so' :va]. Även ursprungligt a i öppen stavelse, när ändelsen 
u är bevarad i målet, kan ge /e:/ [e:] (s. 35). Ex.: gata [ge9u]. 

6.2.4. Förlängningen av övriga korta vokaler vid upplösningen av ur-
sprungligen korta stavelser ger till resultat långa vokaler som samman-
faller med fortsättningen av ursprungligen långa vokaler. Ex.: smedja 
[smt' :de], sken [e:n], skär [sce:r], föl [lxt], smör [smo:r]. 

6.3. Vokalfonemgrupper. De ovan under 4 omtalade fonemgrupperna 
utgör fortsättningen av de fornspråkliga grupperna ai, au och öy. I Deger-
forsmålet korresponderar dock au och by i stor omfattning med enkel-
fonem — /91:/ eller /e/ (s. 66 f, 68 f.). 

6.4. De fonemhistoriskt viktigaste skillnaderna mellan nord- och syd-
västerbottniska dialekter förefaller vara följande: 

6.4.1. Framskjutning av o <u och ursprungligt o enligt 6.1.3 och 6.2.3 
har inte skett i de nordliga målen och således har inte fonemen /e/ och /e:/ 
etablerats. Utvecklingen har i stället gett /o/ respektive /o:/ i ord som 
Burträskmålets klubba [kb:], kosta [kös:t], hål [ha: Z]. 

6.4.2. Förskjutningen av ursprungligt fa:I har inte gett /o:/ utan /a:/, 
vilket innebär delvis sammanfall med fortsättningen av ursprungligen 
kort a. Således heter det i Burträsk båt [ba:t], kål [ka:l] med samma vokal-
fonem som i tala [ta': a]. (Jfr Lindgren a. a., s. 76 ff.; S. Larsson, Substan-
tivböjningen i Västerbottens folkmål, s. 192 ff.; E. 0. Bergfors, Tilljämning 
a > å i dalmål, s. 24f.) 
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Summary 

Vowel phonemes in the south Västerbotten dialect 
From Per Åström's phonetic descriptions of the Degerfors dialect (Svenska 
Landsmål, VI.6, 1888 and XIII.3, 1893) is derived the phonemic system of the 
dialect. On the basis of Åström's presentation and commutation tests made on 
his material the vowel phonemes of the dialect can be determined according 
to the following: Short vowel phonemes /a, a, ä, e, i, o, u, u, e, y, o/ shown as [a, 
a, a, e, 2, o, o, u, e, y, e] and the long vowel phonemes /a:, a:, ä:, e:, i:, o:, u:, u:, 
e:, y:, 43:1 shown as [a:, a:, ce:, e:, 2:, a:, 0:, u:, e:, y:, el i.e. 11 short vowel 
phonemes and the same number of long vowel phonemes. In the article the 
vowel phoneme system of the Degerfors clialect is compared with the systems 
of the other Västerbotten dialects. In addition there is a survey of the pho-
nemic development. 



Vädertermer i närpesmålet 
Av Maj Reinhammar 

»Dialektal väderleksterminologi» är titeln på en doktorsavhandling, som 
Kristina Nikula nyligen försvarat i Uppsala.' En sådan rubrik väcker för-
visso intresse. I undertiteln — »Ordfältsstudier i Närpes-dialekten» — 
görs perspektivet snävare. Avhandlingen är ingen dialektologisk under-
sökning i traditionell mening; huvudvikten har lagts vid den semantiska 
analysen av materialet. 

Referat 

Avsikten med undersökningen har varit att beskriva väderleksterminologin 
i Närpes socken i södra Österbotten. Tyngdpunkten utgörs härvid av 
innehållsbeskrivningen. Syftet är att utröna om väderterminologin är 
innehållsligt strukturerad och att i så fall beskriva denna struktur (s. 26). 
Som grundval för en sådan analys har förf. valt den s. k. ordfältsteorin. 
Denna utvecklades i första hand i Tyskland under 1930-talet och dess 
främste företrädare var Jost Trier. Han menade, att ordet inte står 
isolerat i medvetandet; det ingår i ett fält av ord. De enskilda orden ingår 
alltid i sådana fält och de får sin betydelse i relation till varandra. Triers 
övertygelse att hela ordförrådet låter sig indelas i fält, där orden ligger 
som bitarna i en mosaik — utan luckor eller överlappningar — rönte 
stark kritik. Kristina Nikula menar, att grundtanken i teorin är obevisad, 
nämligen att orden avgränsar varandra och får sin betydelse bara därigenom 
att de tillhör ett fält. Likaså är det föga troligt, att helheten ständigt är 
aktuell för den som talar. Däremot ger hon Trier delvis rätt i att ju fler 
ord inom ett fält man känner till och kan jämföra, desto exaktare blir 
beskrivningen av det enskilda ordet. 

Triers »helhetsprincip» får till följd att införandet av ett nytt ord leder 
till förändringar i fältet. Förf. anser, att förändringen på sin höjd drabbar de 
betydelsemässigt mest närstående orden. Mosaiktanken motsvarar den 

1  Kristina Nikula, Dialektal väderleksterminologi. Ordfältsstudier i Närpes-dia-
lekten Uppsala. 1979. 175 s. Akad. avh. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Philo-
logiae Seandinavicae Upsaliensia 15.) ISBN 91-554-0953-9. 
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språkliga verkligheten endast i undantagsfall, t. ex. beträffande militära 
titlar och betygsskalan, dvs, inom områden där människan själv skapat 
system. 

Kristina Nikula anser sig ändå ha funnit en väg att använda ordfälts-
teorin genom att kombinera den med betydelseanalys grundad på 
semantiska särdrag. Orden inom ett fält kan sägas vara markerade för de 
särdrag, som avgränsar dem gentemot övriga fält. De ord som har något 
särdrag gemensamt, täcker varandra delvis. Genom en sådan betydelse-
komponentanalys har de särdrag, som de enskilda orden är markerade för, 
fastställts; det har på så sätt också blivit möjligt att utarbeta matriser 
över ordfälten. 

För att kontrollera fältuppställningen — med andra ord: för att minska 
det subjektiva inflytandet vid bestämmandet av betydelsen — har förf. 
använt den s. k. semantiska differentialen, utarbetad av Charles Osgood 
och hans medarbetare. Avhandlingens bilagor nr 2 och 3 återger de dif-
ferentialer, som förf, begagnat vid bestämningen av betydelsen hos vissa 
ord för vind resp. moln. Differentialen har tidigare använtsl bara för att 
fastställa konnotativa betydelser, vilka kan variera hos olika personer. 
Den denotativa betydelsen däremot är konstant — den kan i princip 
inte variera hos individer som talar samma språk. Eftersom det är 
ordets denotativa betydelse, som bör läggas till grund för en fältuppställ-
ning, visade sig differentialen mindre lämplig som mätinstrument. Efter 
att ha prövat den på en försöksgrupp i grannsocknen Korsnäs använder 
Nikula den, ehuru under reservationer, på en testgrupp om 40 närpesbor, 
fiskare och bönder, för att undersöka betydelsen hos — dvs. testgruppens 
förståelse av — åtta ord för olika vindar och åtta ord för olika slags moln. 
Det intressantaste resultatet av testet ligger en aning på sidan om det 
avsedda och är närmast av sociologisk art; det visade sig, att böndernas 
ordkunskap var bättre än fiskarnas. Att de äldre kände till orden bättre 
än de yngre var väntat. 

I tredje kapitlet — avhandlingens längsta och viktigaste — tillämpas 
teorin på det insamlade dialektmaterialet inom fälten Vind, Moln, Åska, 
Nederbörd och Vädertyp. Andra termer tillhörande totalfältet Väder läm-
nas utanför undersökningen.2  

Om man, i likhet med förf., utgår från att ordfält konstitueras av 
semantiska särdrag, är tillhörigheten till en viss ordklass inte avgörande 

1  På svenskt ordmaterial har den brukats t. ex. av Åke Bjerstedt, som undersökt 
attityder till tilltalspronomina (Nysvenska studier 1958) och av Els Oksaar, som be-
handlat orden hemassistent, hembiträde, städerska, piga med hjälp av differentialen 
(The Nordic Languages and Modern Linguistics 1970). 

2  Ord som avser dimma, dagg, frost, dagsmeja och fenomen på himlavalvet av 
typen morgon- och aftonrodnad, norrsken och regnbåge tas sålunda inte upp till 
behandling. 
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vid indelningen. Ändå har för åskådlighetens skull de olika ordfälten 
delats upp i substantivfält, adjektivfält och verbfält. Trots att väderleks-
terminologin i stor utsträckning beskriver skeenden, är substantivfälten 
genomgående större än verbfälten. 

Beteckningarna för Vind har i samtliga tre ordklassfält indelats på grund-
val av sammanlagt femton särdrag: Styrka, Riktning, Byighet, Plats etc. 
Angivandet av samtliga särdrag inom varje ordklassfält underlättar 
konstaterandet av luckor i ordfältet.' Ett exempel: »torr vind» finns 
inte belagt inom någon ordklass. Frånvaron härav betraktas av förf. 
på denna grund inte som någon lucka. Frågan om luckor blir alltså 
beroende av ordklass. Med en sådan definition undviks också en del mer 
eller mindre osannolika luckor. 

Inom fälten uppställs för varje ordklass ett s. k. arkilexem, dvs, ett 
sammanfattande begrepp varmed samtliga ord i fältet kan ersättas, t. ex. 
inom Vind-fältet substantivet vind' och verbet blåsa.3  

I förekommande fall har de av semantiska särdrag betingade delfälten 
uppdelats vidare i mindre delfält, inom Vind-fältet högst fyra (ifråga om 
Styrka och Riktning); i Moln-fältet har indelningen gått ännu längre. 

Förf. presenterar också ett sätt att åskådliggöra fältstruktur i en tre-
dimensionell modell, vilken dock knappast är användbar annat än för 
att beskriva mycket enkla förhållanden. Större fördelar erbjuder en upp-
ställning i matris. 

För substantiv och adjektiv i fältet Moln uppställs täckorden moln och 
mulen, medan det för verben saknas ett neutralt ord. Den folkliga indel-
ningen av molnen är grundad på särdragen Utseende, Läge, Åtföljande 
väder, Tidpunkt, Molnighet, Drift, Höjd och Stabilitet.4  Inom delfältet 
Utseende räknar förf. med inte mindre än nio mindre delfält. S. 77 
visas grafiskt strukturen inom Moln-fältet. 

Fältet Åska är överhuvudtaget ordfattigt; det saknar adjektiv och endast 
för substantiven kan ett täckord, åskväder, fastställas. I allt fyra delfält 
kan påvisas: Ljud, Ljus, Blixtnedslag och Avstånd. 

Nederbörds-fältet har delats i tre alltefter nederbördstyp: Regn, Snö 
eller Snöblandat regn. (Hagel behandlas inte.) Fältet synes sakna adjektiv; 
tänkbara sådana har i regel övergått till fältet Vädertyp. Fältuppställningen 

i Förf, vill i sin definition av luckor inte gå lika långt som Horst Geckeler, som 
menar att det föreligger en lucka i systemet vid varje tillfälle då det yppar sig möjlig-
heter till delfält utan att dessa utnyttjas. 

2  Att ställa upp två arkilexem — både vind och väder — är knappast nödvändigt. 
Väder kan visserligen betyda 'vind' i närpesmålet; som arkilexem bör det dock 
reserveras för fältet Väder, eftersom det annars skulle kunna missförstås. 

8  För adjektiven vill förf, inte fastställa blåsig som arkilexem, eftersom det inte 
karakteriserar vind utan vädertyp. 

4  Härtill kommer inom verbfältet Aktionsart. 
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är relativt detaljerad. Orden har kategoriserats efter tretton särdrag. De 
flesta delfälten har dessutom indelats ytterligare. 

Fältet Vädertyp är en kombination av olika väderfenomen; sålunda finns 
bl. a. delfälten Vind, Molnighet, Temperatur och Nederbörd företrädda — 
sammanlagt tio delfält, varav vissa med underavdelningar. Endast för 
substantiven kan ett täckord fastställas: väder. Adjektivfältet, som inom 
övriga fält är litet eller saknas, är här det största. Delfältet Temperatur 
dominerar. 

I kapitel 4 görs en mycket summarisk formell analys av ordmaterialet. 
På grundval av SAOB och SAOL uppskattas andelen ord, som förekommer 
också i riksspråket, till ungefär en fjärdedel av det totala materialet, 
k av nederbördsorden och av vind- och molnorden. Den ojämna fördel-
ningen över de olika fälten anses bero på att moln och vindar tjänat som 
grund för folkliga väderförutsägelser; denna omständighet har motiverat 
en mer detaljerad, lokalt betonad terminologi. Nederbördsorden däremot 
spelar ingen roll för prognoserna; de beskriver närmast fullbordat faktum 
och nederbördsterminologin är därför förhållandevis mer riksspråklig. 
Lokala behov och levnadsförhållanden har genomgående haft stort in-
flytande på väderordförrådet. 

Ordbildningsprinciperna är relativt enkla och en betydande hushållning 
med tillgängliga avlednings- och sammansättningsmöjligheter kan iakttas. 
Det vanligaste substantivsuffixet är -are, i regel denominativt om moln 
(typ blarnä,sare), deverbativt om vind (pinare, rivare osv.). En speciell 
grupp bland sammansättningarna består av basord +basord, typ dugg-
regn, snö-storm, vind-pust. Av verben behandlas inkoativa sådana och s. k. 
flerledade verb, dvs, dels verb med betonad partikel (forsa ner, friska i 
o. d.), dels uttryck av typen pina och blåsa, piska och regna, tora och åska. 
Slutligen konstateras att väderterminologin i Närpes är av praktiskt taget 
rent nordiskt ursprung.' 

Avhandlingen kompletteras med en fältindelad ordförteckning och med 
en ordlista innehållande uppgifter om böjning, uttal, betydelse och utbred-
ning samt med hänvisningar till förekommande ordböcker. 

1  Endast tre ord betraktas som lånord. Finskt inflytande anses röja sig i hilja i 
(om vind: 'avta i styrka') och måhända i kopa upp (om stackmoln: 'stiga upp vid 
horisonten'), vilket också kan vara lånat från ryskan. Beträffande det förra efterlyses 
en hänvisning till Wessman, Bidrag till kännedomen om finlandssvenska folkmål. 
Tillägg 2 s. 41. (Verket saknas i litteraturförteckningen.) Även Wessman räknar med 
finskt ursprung och anför hilja ur 'sakta av' från Närpes. Kopa upp skulle möjligen 
kunna förklaras som en reflex av finskt uttal av gubba upp i samma bet. På liknande 
sätt kunde tonder ('åskmuller') tänkas ha uppkommit ur sv. dunder; det förefaller 
knappast angeläget att låna in ett amerikanskt ord för ett fenomen som åska. Man 
kunde också tänka sig, att tonder vore resultatet av en kontamination tor x dunder. 
Möjligen talar dock vokalkvaliteten för lånehypotesen. 
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Metod och källor 

Undersökningsmetoden går, som nämnts, tillbaka på Triers teori om ord-
fält och avsevärt utrymme ägnas åt att beskriva denna teori och den 
kritik den utsatts för. Förf, tillhör, som framgått ovan, själv i viss mån 
kritikerna men anser ändå teorin användbar. Av den vikt hon synes 
tillmäta Trier enligt avhandlingens andra kapitel, kan man förledas att 
tro, att ordfältsteorin vore utgångspunkten för avhandlingsarbetet. Dock 
kan man i fortsättningen sluta sig till att dialektmaterialet är det primära 
och att Triers teori först i ett senare skede tillgripits. Mitt intryck är, 
att Triers teori har en ganska perifer betydelse för förf:s behandling 
av materialet; dess anknytning till den metod, som fortsättningsvis 
tillämpas, är lös. Det är ju den metod som bygger på markering för 
semantiska särdrag, som dominerar i den följande framställningen. Det är 
Katz' och Fodors analys av ordet bachelor, som gett författaren impulsen 
till att betrakta väderorden som uppbyggda av semantiska särdrag, men 
dessa forskare nämns bara i en not (s. 36). Enligt min mening är det ej 
motiverat att gå via Trier för att nå fram till den analysmetod, som förf. 
använder. Efter kapitel 2 nämns Trier inte heller. 

Som framgår av avhandlingens inledning är huvudparten av de ca 550 
ord, som utgör materialsamlingen, insamlad på fältet år 1965 (med vissa 
kompletteringar under de följande åren). I källförteckningen anförs ord-
böcker och arkivsamlingar varur ytterligare material hämtats. Det hade 
många gånger varit önskvärt att veta, när en uppgift härrör från andra 
källor än från sagesmännen, 26 personer enligt förteckningen i bilaga 1. 
Man frågar sig, om samtliga ur skriftliga källor excerperade väderbeteck-
ningar kunnat verifieras på fältet. En antydan om att vissa »ordboksord» 
skulle ha utrensats, ger utelämnandet av två vädertermer hos Freudenthal: 
kkister 'blixtra' och blråt 'töa'.1  Måhända beror det på ett förbiseende; 
s. 24 meddelar förf. att Freudenthals väderleksbeteckningar är välkända 
för dagens språkbrukare. Detta upprepas till yttermera visso på s. 25. 

Olav Ahlbäck, Ordbok över Finlands svenska folkmål ger för ansolsvind 
i Närpes den kompletterande upplysningen, att sådan vind medför oräidit 
vedär. Den uppgiften saknas i ordlistan. Den hade motiverat, att i fältet 
Vind införts ytterligare ett särdrag: Åtföljande väder. Vinden var ju vid 
sidan av molnen av betydelse, när man försökte spå väder (jfr ovan). 
I fältet Moln finns Åtföljande väder medtaget. I verbfältet räknar förf. 
emellertid med en lucka beträffande detta särdrag. Galla borde dock ha 
markerats för Åtföljande väder. »Om det ganar kring solen varder det 
oväder», anförs från Närpes i Finlands svenska folkdiktning VII: 4 s. 148, 
citerat ur FMK 153. Båda dessa källor har nyttjats av förf. 

1  A. 0. Freudenthal, Bidrag till ordbok öfver Närpesmålet s. 45 o. 13. 
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Fältet Vind 

Om vi betraktar substantivfältet Vind (s. 54-55), får vi en god föreställning 
om hur förf, arbetat med materialet.1  Fältet är ordrikt och indelningen 
efter särdrag är detaljerad. Materialets fördelning på olika särdrag är om-
sorgsfullt genomtänkt; enstaka punkter kan ändå diskuteras. 

Också frånvaron av vind, dvs. »lugn», är medtaget i delfältet Styrka. 
överlappningar inom fältet framgår av siffror i parentes efter resp. ord. 
En smula överraskande är att svaga vindar oftare skulle vara »byiga» än 
friska vindar. Av de friska vindarna har endast by markerats för sär-
draget Byighet. Markeringen är naturligtvis avhängig av hur man de-
finierar »byig». Förf. meddelar inget härom. Först i efterhand kan läsaren 
med utgångspunkt i fältuppställningen sluta sig till vad som avses med 
Byighet. Särdraget borde ha fixerats och definierats, innan markering, 
dvs. inplacering i fältet, skett. SAOB säger om byig: »om väder, luft och 
vind: som utmärkes av byar», vilket helt naturligt för tanken till 
upprepade byar. Vad menas då med en by? I avhandlingens ordlista 
står det helt enkelt » --rspr.» Avses härmed den betydelse, som finns i 
SAOB: »(våldsam) väderil (åtföljd av nederbörd), vindkast, vindstöt ... i 
icke fackmässigt språk liktydigt med ... skur». Ahlbäck definierar by: 
»häftig vindil; stormil (i förening med [nederbörd])». Ord som t. ex. gåve, 
väderkal, kåderil, om och varmbölja betyder 'svag vindpust, ljum fläkt' 
o. d. och när de betecknas som »byiga», överskrids enligt min åsikt gränserna 
för definitionen, åtminstone sådan den ges i SAOB. Verben gåva och 
omma har däremot inte markerats för Byighet. Det har å andra sidan 
kådra i 'blåsa upp' och här är definitionen återigen oprecis; 'blåsa upp' 
innebär — som jag uppfattar det — inte nödvändigtvis upprepade 
vindstötar. Åskby och regnby anses inte tillhöra fältet Vind utan endast 
Nederbörd; det tyder på att förf. i dessa ord tolkar senare leden -by som 
'skur'.2  

Av fältuppställningen och matrisen framgår inte skillnaden mellan 'hård, 
byig vind' å ena sidan och 'hård vindby, häftig vindpust el. stormby' å 
den andra. I sammanfattningskapitlet påpekas också (s. 127), att vissa ord 
kan vara skenbart synonyma i matriserna. Funnes inte ordlistan, kunde 
man tro, att t. ex. daljare, dåkare och hivare vore detsamma som exempelvis 
hurvel, springväder och väderbälg. Här understryks ytterligare ordlistans 
oumbärlighet; utan den skulle betydelseskillnaden inte kunna skönjas. 

Enligt ordlista och matris är blåst ---'hård vind' i dialekten; i fältupp-
ställningen har ordet placerats under »frisk vind». Vattenblåst bör rimligen 

1  De upplysningar som fältuppställningen ger skall stämrna med dem som ges i 
matris, ordförteckning och ordlista. Piskare, med och mot saknas i ordlistan. 

2  Stormby återfinns däremot under Vind. 
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ha samma styrka som simplex blåst och de bör i så måtto följas åt i 
markeringarna. Blåsare däremot har i matrisen markerats för »hård» i 
stället för för »frisk vind» som i fältuppställning och ordlista. Enligt ord-
listan borde också kvarnväder ha markerats för »frisk vind» och kala och 
blåsa för »svag vind». 

Särdragen Tjänlighet och Verkningar ligger mycket nära varandra. Under 
Verkningar anförs endast vindar »som krusar vattenytan». De rivare som 
räknas upp under Tjänlighet, kännetecknas också i hög grad av sina 
verkningar (skyl-, nät-, ryssje-, takrivare). Möjligen kunde även bitare ha 
förts hit att döma av den betydelse ordlistan ger för bita: 'orsaka bitande 
känsla i lemmar'. »Verkningar» är ett vidsträckt begrepp; härunder ryms 
fler vindar än de som krusar vattnet. Sådana vindar (kåder, kådrare osv.) 
kan markeras också för Plats; de är ju helt klart vindar »till sjöss». Jämför 
att kvarnvindarna har markerats för Plats. Man frågar sig vidare, vilka 
överväganden som avhållit förf. från att markera vindarna för den nega-
tiva motsvarigheten till Varaktighet. Darna t. ex. är snabbt övergående 
enligt ordlistan. »Snabbt övergående» är knappast någon inneboende egen-
skap hos vinden. 

I adjektivfältet förvånas man över att delfältet Styrka innehåller ute-
slutande ord för »lugn», dvs, frånvaro av vind. Beträffande »svag» och 
»hård vind» föreligger luckor, som delvis fylls av verb.' Man tycks i dia-
lekten inte kunna säga »vinden är frisk» eller »det blåser friskt».2  Enbart 
»det blåser» synes inte heller förekomma; man använder s. k. flerledade 
verb: ex. det vädrar och blåser (om svag vind), det piskar och blåser (om hård 
vind). »Frisk vind» kan uppenbarligen uttryckas bara med substantiv. 

Av fältets sammanlagt elva adjektiv, varav sju betecknar »lugn», åter-
kommer sex under Vädertyp.3  Här lägger man alltså märke till hur de olika 
fälten inom totalfältet Väder går om lott. överlappningar på den nivån 
får man läsa sig till själv; de påpekas inte i anslutning till resp. ord på 
samma överskådliga sätt som överlappningarna inom det enskilda fältet. 

Vind-fältet saknar exempel på verb för »lugn»; de ersätts av adjektiv; 
jfr strax ovan. Hänga 'vara oförändrat mulet och vindstilla' har förts bara 
till Vädertyp. Det kunde passa också här, åtminstone om man införde 
särdraget Samtidiga väderfenomen, vilket nu finns bara i Nederbörds-
fältet. Under en sådan rubrik i substantivfältet skulle också exempelvis 
snöstorm passa in. 

Bland fjorton vindar »till sjöss» anförs substantivet sjöberg, vilket enligt 
min uppfattning först och främst torde avse vågor. Ordlistans påpekande 
att Sjöberg också brukas skämtsamt som namn på näcken tyder ytterligare 

1  »Frisk» och »hård vind» bör skiljas åt; i substantiv. och verbfälten förs »hård 
vind» och »storm» till samma delfält. 

2  Sådana uttryckssätt är enligt förf, typiska för fackspråk. 
2 Makt saknas i ordförteckningen under Vädertyp (s. 15). 
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på att sjöberg är en företeelse i vattnet. Den definieras vidare som en vind 
som river nät och då avses med visshet nät, som är utlagda i sjön. Om 
sjöberg verkligen brukas om vinden, är den betydelsen helt klart 
sekundär.1  Om ordet däremot avser själva vågorna — »sjöbergen» — har 
det ingen plats i väderterminologin. I så fall hade författaren måst ta 
hänsyn också till andra ord för bränningar, brottsjöar, vita gäss osv. 
Differentialen i bilaga 2 är inte konstruerad så, att en betydelse 'vågor' 
skulle kunna avslöjas. 

Fältet Moln 

I fältet Moln har medtagits också beteckningar för frånvaro av moln, 
dvs. »klar himmel».2  Ett sådant tillvägagångssätt kan förefalla logiskt men 
det medför vissa problem. Det påpekas också, att ord för »klar himmel» 
inte kan ersättas av täckordet moln utan tillägg av negation. Ord som 
åsyftar »klar himmel» intar sålunda en särställning i fältet. I mina ögon 
faller skära ur ramen under särdraget Form (s. 77, 1: 1d). Ordet betyder 
'klar strimma på mulen himmel'.3  Det är utseendet, närmare bestämt 
»strimformen» hos den klara fläcken, som är skälet till att skäran fält-
placerats tillsammans med mulenklimpar, -plättar, krokmoln osv. Om skäran 
tas upp här, borde för konsekvensens skull också sega, nordanväderssega 
vara med mot bakgrund av betydelsen 'molnslöj a'; detsamma gäller väl 
också dricksvälling 'molntäcke'. Det är ju betydelsen och inte ordets form, 
som är utslagsgivande vid inplaceringen i fältet. 

Särdraget 1: 1b — »djurvärlden» — kan preciseras ytterligare, eftersom 
det genomgående är delar av djurkroppen molnen jämförs med. 
Endast under detta särdrag har talgmoln uppförts; ordet borde enligt matri-
sen och ordlistan ha markerats också för Färg och Jämnhet. Vidare borde 
vintermoln ha markerats för Färg och flyttats uppåt i matrisen. 

Sibirismoln4  är det enda ord som markerats för Stabilitet. För »upp- 

1  En liknande betydelseförskjutning räknar förf, med beträffande tärja, vilket i 
Närpes betyder 'virvelvind'. Vendells ordbok uppger bl. a. bet. 'vindvak'. Enligt förf. 
har en betydelseutvidgning ägt rum, så att både resultatet (vaken) och den 
verkande (vinden) kommit att benämnas på samma sätt. I Norrbotten och Väster-
botten finns ordet (enligt Ordbok över Sveriges dialekters språkprovssamlingar) i bet. 
'upphuggen ränna i isen', 'den djupa strömfåran i en spak å' liksom ett verb tärja 
'hugga upp en vak'. Vinden tycks alltså inte ha någon betydelse i sammanhanget. 
Bet. 'virvelvind' är åtminstone med hänsyn till dessa belägg inte särskilt näraliggande; 
man frågar sig om den är väl belagd. 

2  Härmed kan jämföras att »lugn» förts upp under Vind. 
3  I belägg från svenska sidan av Bottenviken ges i regel också läget: 'klar strimma 

vid horisonten' (Ordbok över Sveriges dialekters språkprovssamlingar). Ordet har 
av förf, inte markerats för Läge. 

4  Sibirismolnen sägs i ordlistan — visserligen inom parentes — ofta följas av kyla; 
något delfält »kyla» finns dock inte under Åtföljande väder. 
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stigande moln» har lucka markerats, trots att särdraget inte heller finns 
representerat inom adjektiv- och verbfälten. Det strider mot förf:s definition 
på lucka. Verb som betyder 'stiga upp vid horisonten' (t. ex. gubba upp, 
kopa upp) kunde tänkas passa in här. Annars måste rubriceringen »upp-
stigande moln» betraktas som olämplig. 

Bland de ord för moln, som förf. testat med den semantiska differen-
tialen, återfinns rötmoln. Den betydelse som ordlistan ger för detta ord 
— 'moln av olika slag under rötmånaden' — föranleder markering bara för 
Tidpunkt. Bland differentialskalorna i bilaga 3 finns emellertid ingen som 
avser tid. Testpersonerna uppgav, att rötmoln var mörka moln. Man 
undrar om den betydelsen varit okänd för de sagesmän materialet grundar 
sig på, eftersom rötmoln, inte markerats för Färg, eller om den ansetts vara 
konnotativ och därför undertryckts. Det måste överhuvudtaget vara vansk-
ligt att få något begrepp om testpersonernas förtrogenhet med ordet röt-
moln med utgångspunkt från differentialen, som den är konstruerad, när 
det viktigaste särdraget — tiden — inte fångas upp av den. 

Fälten Nederbörd och Vädertyp 

Det enda fält som rymmer väderfenomen, som är konkreta i den bemärkel-
sen att man också kan ta och känna på dem, är fältet Nederbörd. Intuitivt 
tycker man att det borde vara lättare att dra gränser mellan ord och 
begrepp, när man handskas med konkreter. 

Substantivfältet visar en obalans däri, att särdraget »på marken» ansetts 
ingå i delfälten Snö och• Snöblandat regn men inte i delfältet Regn. Det.  
torde inte vara mindre anledning att i fältet ta med ord för 'vattenpuss' 
o. d. än att ta med t. ex. snödriva, snösörja och spårsnö. Rotblöta, vilket 
markerats bara för Mängd, avser — som framgår av ordbildningen — 
åtminstone från början ett markfenomen; betydelsen 'kraftigt regn' är 
klart sekundär.' Det är bara i substantivfältet som särdraget »på marken» 
har några medlemmar. I verbfältet har luckor markerats. Verbet driva 
kunde enligt definitionen i ordlistan ha markerats för detta, men ordet 
saknas i fältuppställning och matris.2  

Till Nederbörds-fältet förs inga adjektiv. Regnot, duggot, duskot m. fl. 
anses karakterisera Vädertyp, medan t. ex. snögot och mörjot i första hand 

i Subst. kärrfylla betyder i södra Österbotten (enligt Wessman, Bidrag 2 s. 80) 
'regnväder på hösten, varunder kärren fyllas med vatten'. Detta ord, som saknas i 
förf:s material, är enligt min mening en parallell till rotblöta eg. 'regn som blöter 
rötterna'. Den egentliga betydelsen bakom ord som rotblöta och kärrfylla kunde 
möjligen vara skäl att införa särdraget Verkningar även inom fältet Nederbörd. 

2  Driva passar knappast under arkilexemet komma ner. — Såväl verbet som 
substantivet driva har medtagits i ordlistan och ordförteckningen utan att för övrigt 
ha behandlats. Sammansättningen snödriva anförs dock i substantivfältet. 
11 — 792513 Sv. Landsmål 1980 
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bedöms åsyfta före; därigenom faller de utanför väderterminologin. Med 
denna avgränsning av fältet kan det ifrågasättas om ord som t. ex. snö-
modd, mörja och sälta avser väder eller före. (I ordlistan definieras sälta 
'lös snö där det går trögt att köra'.) Att på den punkten bedöma 
mörja och mörjot olika förefaller dessutom onaturligt. 

I ordförteckningen (s. 13-14) förs nederbördssubstantiven upp under 
bara två rubriker: Regn resp. Snö. De ord som i fältuppställningen förts till 
Snöblandat regn/regnblandad snö har fördelats på de två rubrikerna på 
så sätt att ord som innehåller leden snö förts till Snö,1  medan övriga förts till 
Regn. Härvidlag tycks en rent mekanisk uppdelningsprincip ha tillämpats. 
Skillnaden mellan regnblandad snö och snöblandat regn är säkerligen ytterst 
subtil. 

I substantivfältet Vädertyp är det främst slaskvädren, som vållar bekym-
mer. Markusnatt kännetecknas enligt ordlistan av regn, varför placeringen i 
delfältet Nederbörd kan preciseras ytterligare (till la: a). Å andra sidan 
är det tvivelaktigt om grötväder och slaskväder skall placeras här; de passar 
till synes bättre under »snöblandat regn» (la: c), där nu lucka markerats. 
Förleden gröt betyder enligt ordlistan 'slask, sörja' och motiverar såtillvida 
en flyttning. Men vad innebär egentligen slaskväder? I ordlistan ges helt 
enkelt upplysningen »=rspr.». Mot bakgrund av SAOB:s definition på slask 
vore en placering under »snöblandat regn» riktigare. Det framgår inte av 
ordlistan, att grötvädret dessutom är blåsigt, vilket det är enligt fältupp-
ställning och matris.2  

Till Vädertyp hör en lång rad adjektiv; åtta av dessa hör samtidigt också 
till något annat fält: Vind eller Moln. övriga ordklasser visar bara ett fall 
av överlappning — verbet bita, vilket kan brukas också i Vind-fältet. 

Adjektiven 

Endast i undantagsfall exemplifieras i ordlistan väderordens användning 
med språkprov. Bristen på fraser sammanhänger med den metod förf. 
valt för materialbehandlingen. Ett språkprov skulle emellertid ha kunnat 
klargöra exempelvis med vilket subjekt ett verb brukas eller i vilken 
funktion ett adjektiv förekommer. Sådana upplysningar är inte betydelse-
lösa för den fullständiga förståelsen av ett ord.3  

Av adjektiven i Vind-fältet kan bara fyra vara bestämningar till vind: 
bitande, ljum, vass och vattot. övriga betecknar »lugn» och hänför sig främst 

1  Inkl. glotter som enligt ordlistan betyder 'regnblandad snö'. 
2  Jfr härmed att stekhett och smällkallt har markerats för Tidpunkt. I dessa fall tas 

alltså tiden för given; den framgår inte av definitionen. Blitt har däremot inte marke-
rats för tid, trots att det enligt ordlistan avser »väderlek vintertid». 

3  Stundom anges i ordlistan exempelvis att ett adjektiv står »ss. predik. i opers. 
sats» eller att ett verb är »impersonellt». 
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till vädertyp eller vattenyta. Inom Moln-fältet brukas de flesta adjektiven 
om himlavalvet. Bara kolblå och gropot kan enligt ordlistan karakterisera 
molnighet. Mulen' och klar går i totalfältet Väder i viss mån om lott, 
eftersom mulet och klart också kan beteckna Vädertyp. Enligt ordlistan 
skulle även skärt 'klart' göra det och segot i betydelsen 'disigt'. 

Rubriceringen av Moln-fältet medför, att det känns mindre tillfreds-
ställande att de flesta adjektiven överhuvudtaget inte kan känneteckna 
moln. En rubrik Molnighet hade såtillvida varit lämpligare. Härunder hade 
dessutom orden för »klar himmel» på ett naturligare sätt anpassat sig. 
Särdraget Molnighet hade kunnat benämnas Molnighetsgrad.2  

Också verben i fältet Moln är av olika typer. Verb som kucka upp, kopa 
upp, lura på läktaren och räka åsyftar (enligt ordlistan) själva molnen — 
dvs, de kan ha moln som subjekt; klarna, mörkna, segna till m. fl. avser 
himmeln. 

Fältet Vädertyp är liksom Vind markerat för Temperatur och en stor 
del av hithörande adjektiv avser just »varmt» eller »kallt väder». Vidare har, 
som nämnts ovan, nederbördsadjektiven förts hit. 

Adjektiven regnot, duggot, blåsot, glottrot, stormot har förts till Vädertyp, 
medan motsvarande verb återfinns i fälten Nederbörd och Vind. Sålunda 
finns det luckor i verbfältet Vädertyp under särdragen Nederbörd och 
»blåsigt väder». Överlappningar mellan fält påträffas så gott som uteslu-
tande bland adjektiven.3  (Bland substantiven är överlappningarna skenbara; 
t. ex. regnväder, ruskväder och yrväder har skilda betydelser i de olika fälten, 
likaså det neutrala il i Nederbörds-fältet och det maskulina eller neutrala 
il i Vind-fältet.) 

Adjektiven är den ordklass, som enligt min mening är minst tillfreds-
ställande behandlad. 

Dialektöversikten 

Dialektöversikten (s. 21-23) är ett referat ur ett annat arbete; i synnerhet 
avsnittet om vokalerna borde dock inte okritiskt ha övertagits nära nog 
ordagrant i vissa moment. 

Närpesmålet har enligt s. 22 bevarat diftongerna äi, ön och öi. Beträf-
fande ön gäller detta bara den mest genuina dialekten. I uttalsuppgifterna 
i ordlistan är ön inte vanligt; där heter det t. ex. gröit, öis, stöikot och 
vidare t. ex. hyo:st, yo:stan, där ön efter kontraktion sekundärt diftongerats 
till yee.4  Enligt Eskil Hummelstedt (Östsvenska verbstudier s. 14 not) är 

1  Simplex mulen saknas dock i fältuppställningen. 
2  Så görs ju också inom verbfältet (s. 84). Och s. 91 omtalas fältet Moln som fältet 

Molnighet. Detta tolkar jag som spår av en tidigare rubricering. 
3  Dessutom anförs bita både under Vind och Vädertyp. 
4  Under mom. 7 på samma sida anförs /yo:v 'löv', inte — som väntat enligt 

formuleringen i mom. 6 — /öuv. 
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övergången öu till öy i det närmaste helt genomförd hos den yngre 
generationen i norra Närpes. Det skrev han 1939. 

I moment 7 (s. 22) flyttas plötsligt utgångspunkten från fornspråket 
framåt i tiden. Här talas bl. a. om diftongen is:, som uppkommit ur långt e 
i t. ex. lie:v. I moment 9 är perspektivet återigen fornspråkligt; här berörs 
övergången av kort e till e. Såväl i /ie:v 'leva' som i bie:r 'bär' och fie:k 'säl' 
är det emellertid fråga om ett sekundärt långt e, som diftongerats.1  

Momentet 8 om brytning i äta och bära är oklart formulerat. Från forn-
svensk synpunkt rör det sig ju om ett kort ä som är brutet, varvid resultatet 
i Närpes blivit je —inte gärna e som blivit jä, som författaren skriver. Skriv-
ningen jie:t och bjie:r tyder på att här föreligger både brytning och difton-
gering. Skillnaden i uttal mellan bjie:r 'bära' och bie:r 'bär' (subst.) torde 
vara hårfin och svår att uppfatta. Jämför att Lars Huld6n (Verbböjningen 
i Österbottens svenska folkmål) markerar endast brytning: bje:r (I s. 121) 
och je:t (I s. 135). 

Ljudbeteckningen i ordlistan2  är strängt taget noggrannare än nöd-
vändigt, eftersom uttalsnyanser saknar betydelse i den semantiska ana-
lysen. Dock kunde g-ljud framför k ha markerats (t. ex. i stänk, stänka). I 
avhandlingen för övrigt presenteras materialet i allmänhet i riksspråklig 
form. 

Ordbildning, definitioner, etymologier m. m. 

I det kortfattade kapitlet om den formella analysen behandlas bara vanligt 
förekommande och normala ordbildningar. I det sammanhanget kunde 
man möjligen ha önskat sig en sammanfattande kommentar angående ord, 
som från början inte betecknar väderfenomen men som kommit att 
brukas som sådana (bland dem t. ex. bildningar på ord för skräp och 
avfall som boss, /lister, modd, rosk, slagg, smål). Mer eller mindre urspårade 
ord, t. ex. hattmakare, kunde också ha kommenterats. De enskilda ordens 
frekvens berörs överhuvudtaget inte i avhandlingen men saknar inte 
intresse. Jag har vid åtskilliga tillfällen frågat mig om ett visst ord är 
allmänt i närpesmålet eller är en tillfällig bildning. 

Definitionerna av vädertermerna har berörts ovan i samband med 
bl. a. orden by och slaskväder. I ordlistan ges upprepade gånger i stället 
för en översättning upplysningen » ---rspr.*. Men riksspråket3  är inte alltid 

I- Sådant e kan tydligen följas av it (fie:k), vilket enligt mom. 12 inte förekommer 
efter e, i och y. 

2  Ett undantag till regeln i mom. 24 angående 8)-ljudets uttal är skärpa, som enligt 
ordlistan uttalas med »enhetligt f-ljud». Ordlistans uttalsbeteckning sj i sjöberg och 
sjölösa synes vara felaktig. I det senare ordet väntar man sig dessutom apokope. Jfr 
Vendells ordbok s. 800 a: fölös. 

3  Förts kriterium på vad som är »levande riksspråk» kan diskuteras; till detta 
räknar hon också (enligt s. 120) »beteckningar som av SAOB anges vara gångbara enbart 
i Finland». 
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entydigt. Ord som exempelvis snömodd och snösörja finns ännu inte i SAOB 
och förf. tycks i liknande fall ha haft SAOL som mätare på riksspråk.' 
Uppfattningen om vad snömodd är varierar nog även bland s. k. riksspråks-
talande. Också oväder och kulen är enligt ordlistan =rspr. Ett oväder 
innebär enligt SAOB inte nödvändigtvis både blåst och nederbörd. När 
det är kulet är det inte självklart, att det samtidigt är mulet, vilket fält-
uppställningen ger sken av. I så fall avviker betydelsen i Närpes en aning 
från den riksspråkliga och upplysningen » =rspr.» är såtillvida inte tillfyllest. 
Kåra och sprängkall finns visserligen i SAOL, men de är säkert inte sär-
skilt vanliga i normalt riksspråk; och att beträffande det intransitiva 
kyla av endast meddela att det » =rspr.» är att gå för lättvindigt tillväga. 

Jag vill dröja en stund vid ludet. Uppslagsformen är diskutabel; dialekt-
formen loo:n kan inte motsvara luden.2  I överförd bemärkelse används 
ordet enligt ordlistan om väder i betydelsen 'synnerligen kallt'. Förf. menar, 
att det är det faktum att buskar och träd vid sträng kyla är ludna, 
dvs, täckta av rimfrost, som är anledning till förskjutningen i betydelsen. 
Det låter bestickande. För uppkomst av rimfrost behövs emellertid inte 
bara kyla utan också fuktighet. I rikssvenska dialekter har ludet om väder 
betydelsen 'disigt' eller 'dimmigt'.3  Det är den innebörd som återspeglas i 
SAOB under luden mom. 2 f: (mindre br.) 'mulen, dimmig; oklar'. När 
luftfuktigheten är hög, är det stjärnorna, som blir »ludna», dvs, det blir 
disigt. Det hänger samman med omslag till kallare väder, också till storm 
och snö. Jämför härmed att det är ludet i Närpes kan brukas också om 
oväder. Man frågar sig om luden verkligen belagts i bet. 'täckt av rimfrost' 
och om inte ordet i själva verket har samma betydelse som i andra svenska 
dialekter. 

Hittills utkomna delar av SAOB ha varit vägledande vid bestämmande 
av ordens uppslagsformer. För slutet av alfabetet har förf. själv konst-
ruerat uppslagsorden och därvid stannat för vissa diskutabla former. Så 
borde t. ex. det kortstaviga vatot adj. ha skrivits vattot.4  Inte heller bör man 
skriva uppslagsformerna till svie:m och o:m med bara ett m. Jfr Huldffi: 
svämma, omma (a. a. II s. 10 o. 42). Sälda v. bör som hos Vendell och 
Wessman3  skrivas sälla. 

Vendells form roskväder vore den etymologiskt riktigare uppslagsformen. 
Ett svenskt ruskväder är troligen åtskilligt blötare än ett roskväder i Närpes. 

1  Att ett ord är medtaget i SAOL får inte utan vidare tas som bevis för att det är 
riksspråkligt, eftersom också en del provinsialismer och regionala riksspråksord för-
tecknas i ordlistan. Se SAOL (10 uppl.) inledningen s. III. 

2  Vendell har uppslagsformen klen; hänvisning dit saknas. 
3  Denna användning av luden är enligt svaren på ULMA:s frågelista 4 mycket 

spridd i svenska dialekter. 
4  Hänvisning till detta ord hos Vendell saknas. 
5  Hänvisningar till dessa ordböcker saknas. 
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Förf, har skilt mellan snöa och snöga, fast de betyder detsamma och 
sålunda har samma plats i fältet. Likaså har hon skilt mellan snömodd 
och snömåd. Modd och måd företräder ju skilda utvecklingar av samma 
kortstaviga ord; SAOB hänvisar från måd till modd. Det tycks i Närpes 
finnas en skillnad mellan torr snömåd och blötare snömodd, som att döma 
av SAOB inte existerar i riksspråket. Mot den bakgrunden finns det ännu 
mindre anledning att säga, att modd, snömodd betyder detsamma som i 
riksspråket. 

När kåcler påstås kunna vara en form av kåre, vill man gärna veta om 
det finns några paralleller till en sådan formförändring. Verbet kådra 
kunde möjligen tänkas ha uppkommit genom kontamination av kåra (och 
blåsa) och vädra (och blåsa). 

Hurraväcler ('blåsigt väder, ibland med nederbörd') kan inte vara en 
normal bildning, om förleden vore ett långstavigt verb. Och urrabas ('kraf-
tigt yrväder') kan omöjligt innehålla en genitiv singularis av ur, som 
författaren hävdar. Hur förklarar man nämligen i så fall förlängningen 
av r? Antagligen finns väl ett samband mellan de båda orden. Presens-
participformen hurrande kan ha förstärkande betydelse i uttryck som t. ex. 
hurrande storm, hurrande kallt. Hurraväcler skulle kunna förstås på samma 
sätt som närpesmålets himlaväder, där himla- enligt författaren används i 
förstärkande syfte.' Det är vidare inte uteslutet att det finns ett samband 
mellan urrabas och gotländskans hurrbas'n, vilket uppges betyda 'något 
förträffligt', »susen».2  Urrabas är i så fall inget väderord från början; det 
har kanske helt enkelt betytt något rejält e. d. Här hade man verkligen 
önskat sig ett språkprov och en uppgift om hur frekvent ordet är. Bas i 
Ahlbäcks ordbok, som författaren hänvisar till, betyder inte 'skur' i sig 
själv — endast i förbindelse med regn. Man kan också tala om en bas med 
lingon t. ex. Grundbetydelsen är alltså 'mängd' e. d. 

Lavyl 'virvelvind' innehåller enligt författaren samma förled som lava-
väder. I så fall borde emellertid bindevokalen ha stått kvar. Ordbildningen 
förefaller också mindre trolig; att man stannar på laven vid ihållande 
dåligt väder förekommer säkert, men en lavyl virvlar väl fort förbi. Hur 
vanligt ordet är framgår inte.3  

Beträffande kapare 'hård vind' är hänvisningarna i ordlistan vilse-
ledande för förståelsen av ordets ursprungliga betydelse. Det hade varit 
riktigare att hänvisa till kapa 3 hos Vendell, vilket betyder bl. a. 'hugga' 
(Nagu). Citatet ur SAOB har vidare stympats; där står: »genom avhugg- 

1  Betydelserna hos hurraväder och himlaväder är mycket lika; det senare betyder 
'väder med nederbörd och blåst'. 

2  Klintberg & Gustavson, Ordbok över Laumålet s. 366 a; belagt även från Öster-
garn (ULMA sedes). 

3  Man vill gärna sammanställa det med det synonyma lappa; kanske är det — NB 
om lavyl är en tillfällig bildning — fråga om en ofrivillig ombildning av lappa. 
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ni ng avskilja och lösgöra». Om en rivare är en vind som river nät, ligger 
det nära till hands att tänka sig kaparen, som en vind, som kapar förtöj-
ningar och master e. d. 

När det gäller etymologin bakom hyde blekan ('fullkomlig stiltje på 
sjön'), kunde måhända i diskussionen införas verbet hyda i den betydelse 
det enligt Vendells ordbok har i södra Österbotten 'taga späcket av säl-
skinn'. Om sådant späck spills i vattnet, uppstår där en lugn fläck;' 
effekten blir densamma som då man gjuter olja på vågorna. 

Jag är övertygad om att Kristina Nikula under arbetets gång ställt sig 
åtskilliga av de frågor jag aktualiserat här, även om man inte kan skymta 
någon tveksamhet mellan raderna i hennes avhandling. 

Avhandlingen saknar inte förtjänster; hit räknar jag främst dess klara 
och rediga disposition. Den är överhuvudtaget välskriven; citat och 
referenser är likaså i stort sett korrekta.2  Man har ett intryck av att 
förf. gör sitt bästa för att underlätta för läsaren — med överskådliga 
matriser, generösa hänvisningar3  samt både register och ordlista. Hon är 
visserligen mån om att framhålla, att ordlistan är ett komplement till av-
handlingen i övrigt. Semantik och lexikografi berör varandra; det borde 
vara en nyttig övning för en semantiker att utarbeta en ordlista. Resul-
tatet av Nikulas mödor i den vägen är en betydande tillgång till avhand-
lingen. 

Beroendet av Trier blir under avhandlingens gång allt mindre. Dock 
visar sig ordfältsteorin vara användbar för färfattarens syfte i så måtto, 
att betydelsen i viss mån framträder klarare då semantiskt besläktade ord 
jämförs med varandra. Förståelsen av ett ord torde bli säkrare, när det 
studeras i relation till den grupp det anses ingå i — dvs. i egenskap av 
medlem i ett ordf ält — än när studiet begränsas till det enskilda ordet. 

Tidigare fältundersökningar grundade på svenskt ordmaterial saknas 
inte, på senare år t. ex. Ingela Josefsons avhandling »Die Bezeichnungen 
för 'gross —klein', 'lang —kurz' im Altschwedischen» (Göteborg 1975).4  
Nikula har i åtminstone ett viktigt avseende haft en fördel framför 
Josefson: hon har kunnat utnyttja sin egen språkkänsla vid bedömningen 
av ordens betydelse. Josefson bygger sin undersökning på fornsvenskt 
material; Nikula är den första som försökt tillämpa ordfältsteorin på ett 
dialektmaterial. Den modell hon valt för att strukturera ordf ältet väder, 

1  Wessman ger en liknande definition för lygna subst. i Bidrag 2 s. 89. 
2  Avhandlingen innehåller visserligen en del korrekturfel och andra troligen av 

brådska betingade onöjaktigheter, främst i ordlistan; de är dock sällan av den arten att 
de medför olägenheter vid läsningen. 

3  Hänvisningen under slåtterväder till slåtträcler i Wessmans ordbok är oriktig. 
S/ått- betyder här 'slask' och har ett annat ursprung. 

4  Josefsons arbete saknas i litteraturförteckningen. 
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baserad på semantiska särdrag, bygger på en empirisk undersökning, och 
bl. a. däri ligger dess styrka. 

Undersökningen kan förvisso förefalla begränsad både geografiskt och 
ämnesmässigt. Förf. har dessbättre inte heller fallit för frestelsen att dra 
för generella slutsatser av sina resultat. Ännu är det ett gott stycke kvar 
och många problem återstår att lösa, innan hennes metod blir praktiskt 
användbar i större skala. Innan man för det semantiska studiet kan skapa 
en teori, som är allmängiltig och övergripande och framför allt hanterlig, 
krävs det åtskilliga empiriskt inriktade undersökningar inom olika fält. 

Jag är viss om att Kristina Nikulas avhandling kommer att väcka 
nyfikenhet och intresse och verka inspirerande på forskare också utanför 
den krets som ägnar sig åt strukturell semantik. 

Summary 

Kristina Nikula, Meteorological terminology in the Swedish dialect of Närpes 
Kristina Nikula's doctoral dissertation "Meteorological Terminology in the 
Swedish Dialect of Närpes, Finland" is not a dialectologieal study in the tradi-
tional sense. The main emphasis has been placed on the semantic analysis of 
the material, whieh consists of approxirnately -550 words and expressions for 
different weather phenomena. As a basis for the analysis Nikula has chosen the 
theory of the semantic field, the main advocate of which was Jost Trier. She 
has found this theory practicable if it is combined with marking for semantic 
features. To lessen the subjective influenee in defining meaning, an attempt was 
also made to test certain words with the semantic differential. Five fields 
(groups) of words are dealt with: winds, clouds, thunder, precipitation and 
types of weather. Apart from the word-field presentations arranged aceording 
to parts of speech, the weather terms are also shown in thirteen easily under-
stood rnatrices. The formal analysis is brief. The weather terms are almost all 
of Scandinavian origin. 

Nikula has been criticized among other things for certain questionable field-
placings and in this connection unsatisfactory meanings. The lack of illustrative 
linguistie samples and information as to the frequency of the words has also 
been pointed out. The survey of the phonology of the Närpes dialect which is 
given in the dissertation, is in some respects unclear and inconsistent. Finally 
there have been objections made to some of the etymologies and entry words. 
Trier's theory proves in fact to be of peripheral significance for the method of 
analysis used by Nikula. One may ask whether it is really necessary to go via 
Trier to arrive at this method. 

The dissertation is clearly set out. An alphabetical glossary, containing arnong 
other things information on the inflection of the words, their distribution, also 
references to available dictionaries, eonstitutes a valuable complement. Kristina 
Nikula is the first person who has tried to apply the theory of the semantic 
field to dialectal material. In her assessment she has had the advantage of being 
able to use her own linguistic instinet. 



Ljudskrift och ljudbestämning 
Av Claes Witting 

Kanske var det en entusiasm av ett alldeles särskilt slag i förening med 
dåtida allmän framstegstro som sporrade 1800-talets frejdiga ljudskrifts-
konstruktörer: Lepsius (Standard Alphabet, 1855), Ellis (Palaeotype, 
1869), Sweet (Romic, 1877), Lundell (1879), Storm (1882), Jespersen (ljud-
skrift med »analfabetiska» symboler, 1889), för att nu nämna några. Att 
deras ljudskriftssystem i flera fall var ganska hopplösa skapelser framgick 
snart nog vid konfrontation med den oändligt varierande fonetiska verk-
ligheten. Somliga system var kanske rika på tecken för olika ljudnyanser 
men alltför svårinlärda, andra genom sin blandning av skriftsorter och 
tecken från olika konventionella alfabet (grekiska, fornnordiska osv.) 
oestetiska och grafiskt otympliga. Redan 1904 uppställde Jespersen (»Pho-
netische Grundfragen») fem krav på en idealisk ljudskrift: 1. rikhaltig, 2. 
elastisk (nya nyanser bör lätt kunna införas), 3. lätt att lära in, 4. lätt att 
skriva, 5. lätt att trycka med ett vanligt tryckeris typförråd. Det sist-
nämnda kravet har blivit särskilt aktuellt i våra dagar med de kraftigt 
ökade tryckningskostnaderna. Inlärningskravet gav tidigt idén till upp-
delning på grov och fin beteckning, eng. broad resp. narrow (Sweets princip), 
en åtgärd som först med fonembegreppets införande fick ett hållbart 
teoretiskt fundament. Jespersens första krav på god ljudskrift kan osökt 
sägas avspegla den förfonologiska tidens positivism med dess jakt på svår-
fångade nyanser och brist på sinne för de språkliga tecknens relativitet. 
Efterhand som fältarbetarnas dialektuppteckningar strömmat in, har 
svårigheterna med tolkningen av de fonetiska noteringarna blivit allt mera 
kännbara. Ofta frågar sig bearbetaren av originaluppteckningar vad upp-
tecknaren egentligen avsett med vissa ljudskriftstecken. Osäkerheten har 
fått näring ur den moderna perceptionspsykologins erfarenheter av hur 
olika en och samma stimulus kan uppfattas av olika personer. Tilltron till 
den• finmarkerande ljudskrif ten måste redan av denna orsak börja vackla. 
Men vad värre är: praktiskt taget all fonetisk transkription vilar på brist-
fällig ljudbestämning. Vad Jespersen bl. a. förbisåg var att en ideal ljud-
skrifts alla symboler måste ges en entydig (och helst också för varje normal-
begåvad person begriplig) definition. Behovet av en allmän kritisk över- 
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syn av våra viktigaste ljudskriftssystem och deras bakomliggande defini-
tioner är uppenbart. 

Dessa och liknande reflexioner inställer sig osökt vid läsningen av ett 
nyligen utgivet arbete av Arne Kjell Foldvik, »Vokalene i Norvegialyd-
skrifta som fonetisk notasjonssystem» (Trondheim 1978; 103 sidor, maskin-
skrift). Foldvik (nedan förkortat AKF) har inspirerats av Peter Ladefogeds 
undersökning (1967) rörande kardinalvokaler, vilken gav det inte alldeles 
oväntade resultatet att vokaler som av fonetisk expertis auditivt uppfattats 
som »lika» kunde skilja sig högst avsevärt beträffande sin akustiska upp-
byggnad (och att frekvensuppgifter om de tre första formanterna därmed 
inte kunde anses vara tillräckliga för en auditiv specifikation av vokaler). 
AKF:s egen undersökning avser att pröva pålitligheten hos Johan Storms 
ljudskriftssystem, Norvegia (här förkortat NLS), som fonetiskt transkrip-
tionssystem. 

I ett längre inledningskapitel ger AKF bl. a. en historik om NLS och 
en genomgång av »ettertidas» syn på detsamma. För denna tidskrifts 
läsare kan det kanske vara uppiggande att läsa (ev. ånyo läsa, jfr 
SvLm 1976) att Sweet var synnerligen kritisk till Lundens notations-
system; i ett av AKF framdraget brev till Storm skriver han bl. a.: »I am 
surprised at your enthusiasm for Lundell's alphabet. It seems to me to be 
framed with a complete disregard of common-sense and of practical ex-
perience of the last ten years. If I were to form a general alphabet on such 
principles, I should require about 2 000 separate types! No, I stick to 
V.S. /Visible Speechi & Broad Romic. L's vowels are the worst I have ever 
seen.» Sweets hårda omdöme är förståeligt utifrån engelsk synvinkel. 
Svenska landsmålsalfabetet (lmalf.) är ju främst avsett för nedteckning av 
svenskt språkmaterial och utgår naturligtvis från svensk ortografi, se t. ex. 
tecknen för olika å-ljud. En klar förtjänst hos lmalf. är emellertid att det 
är jämförelsevis lätt att skriva för hand (ett krav på ideal ljudskrift som 
bl.a. Sweet missat). Men det är svårt att trycka, vilket också lett till 
revision (t. ex. M. Eriksson i SvLm 1956 och 1961 Bil. Den allra senaste 
utvecklingen inom tryckeritekniken torde dock göra det möjligt att trycka 
det i stort sett som Lundell ville ha det utformat.) 

Den oundvikliga kritiken mot NLS redovisas klart och översiktligt av 
AKF. Kraftigast har den enligt AKF uttalats av II. Omdal (i Maal og 
Minne 1968). Själv har AKF (1975) kritiserat NLS för att inte täcka de fyra 
krav han anser att man måste kunna ställa på ett fonetiskt transkriptions-
system: »nok symboler, klar form på symbolene, lett å skrive symbolene og 
en klar fonetisk definisjon av symbolene». Att det särskilt är det sista 
kravet som inte uppfyllts av NLS framgår indirekt av den översikt av 
alfabetets vokalsymboler med Storms egna definitioner som ges i AKF:s 
aktuella skrift (s. 15-25). 

AKF har frågat sig om de personer som använder NLS verkligen är så 
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eniga om ljudtecknens innebörd som man borde kunna begära. Vidare 
ifrågasätter han om dessa personer uttalar vokalsymbolerna tillräckligt lika. 
Två till dessa spörsmål svarande hypoteser har uppställts (s. 1) och pröv-
ningen av dem redovisas i kap. 2, resp. 3. 

Den första hypotesen formuleras: »Det er så mange vokalsymboler 
i Norvegia, i alt 64 ifolge Nes (1975), at brukere af Norvegialydskrift 
ikke alltid er enige seg imellom om hvilket lydskriftsymbol som skal brukes 
når de horer en vokal.» Uttalandet innebär att det skulle vara det stora 
antalet tecken som skulle ge upphov till identifikationssvårigheter. Andra 
orsaker är ju dock tänkbara, t. ex. den redan nämnda bristen på klar 
definition. Hursomhelst, testningen av hypotesens giltighet har tillgått 
på så sätt att sex personer, väl insatta i bruket av NLS, fått avlyssna 15 
på band inspelade syntetiska vokalstimuli; sex vokalkvaliteter specificerade 
till fix grundton (110 p/s) och fyra formanter, varav F3 och F4  likaledes 
fixa, ingick i testmaterialet, och varje kvalitet utom nr 4 (som enl. tabell 1 
skulle likna /o, e/!) bjöds i såväl en lång som en eller två korta varianter. 
Användandet av syntetiska i stället för naturliga vokaler (som först prö-
vades) motiverar AKF med att man därigenom kunde vara säker på att 
intensitet och frekvensvärden för formanterna skulle hålla sig oförändrade 
under hela förloppet. Ja, men till vilket pris? Syntetiska vokaler kan under-
stundom bli rätt onaturliga. Så tycks vara fallet med de vokaler AKF 
utnyttjat. Jämför t. ex. formantvärdena för F1, F2  och F3  i hans stimulus 1 
(som skulle likna /a, o/) med motsvarande genomsnittsvärden för mot-
svarande vokalljud hos amerikansk-engelska och svenska manliga försöks-
personer enligt Fant, »Acoustic Analysis and Synthesis of Speech with 
Applications to Swedish», Ericsson Technics no. 1, Stockholm 1959, s. 71. 
Det var väl ändå Storms avsikt att NLS skulle användas för transkribering 
av vanligt mänskligt tal. 

Det är trots allt dialektala differenser i uttal och perception det här 
handlar om, och först i andra hand om individuella olikheter i nämnda 
hänseenden. Därför borde enligt min mening testdeltagarnas språkliga 
proveniens ha angivits, inte bara deras anknytning till olika universitet 
(tre Oslo, två Bergen, en Trondheim). Genom denna uraktlåtenhet har 
AKF avhänt sig en möjlighet till förklaring av den stora oenighet i nota-
tionen av vokaler, som blev slutresultatet av testningen av den första 
hypotesen. Trots detta innehåller AKF:s diskussion av testresultaten, vilka 
utförligt redovisats i tabeller, flera tänkvärda iakttagelser, t. ex. att del-
tagarna reagerat med olika kvalitetssymbol för lång och kort vokal. Här 
misstänker AKF med rätta en bakomliggande konvention (som i sin tur 
givetvis sammanhänger med det kända förhållandet att långa vokaler 
brukar ha ett slutnare uttal än sina korta motsvarigheter). Men vad som 
orsakat den stora spridningen i svaren är alltså icke klarlagt. 

Sin andra hypotes har AKF gett följande utformning: »Brukere av 
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Deltaker A 

plotting Q 
plotting 0 
plotting 0 

Fig. 1 ( =AKF:s figur 8). De tre plottingene for deltaker A av vokalen°. (Om ljud-
beteckningarna se AKF.) 

Norvegialydskrifta uttaler icke vokalsymbolene tilstrekkelig likt.» (Här 
saknar man kanske en definition av »tilstrekkelig».) Tillvägagångssättet vid 
prövningen av denna andra hypotes kan betecknas som både djärvt och 
originellt men synes också föranleda principiella invändningar. Testningen 
kan sägas ha skett i tre etapper (AKF ha ej denna indelning): 1. intalning, 
2. avlyssning och inprickning, 3. beräkning av avvikelser. 

Intalningen tillgick så att var och en av försökspersonerna (sex även 
nu) fick uttala ifrågavarande ljudskriftstecken från en ordlista (Storm 
1884). Därefter efterliknade AKF ordet/orden tills full enighet uppnåddes 
om att AKF:s imitation var tillfredsställande. Försökspersonens och för-
söksledarens läppställning beskrevs allteftersom ljudtecknen genomgicks. 
Allt inspelades på band. 

I andra etappen har AKF avlyssnat varje inspelad vokal som skulle 
testas och, under jämförelse med särskilt inspelad kardinalvokal, inprickat 
varje testvokals läge i den bekanta vokaltrapetsen. Avlyssningen har 
givetvis krävt särskild apparatur (huvudtelefon, tvåspårs-bandspelare med 
bandslinge-repeater), för att inte tala om särskild hörsel- och artikulations-
träning av avlyssnaren. AKF ger (s. 15) uppgifter om genomgången dylik 
träning vid universitetet i Edinburgh. För att få ett visst grepp på den 
egna osäkerheten i bedömningen av testvokalernas natur har AKF vid-
tagit tre plottningar av materialet med ca sex månaders mellanrum. 
Resultatet av plottningen av en testdeltagares vokaler framgår t. ex. av 
fig. 8 som här återges som fig. 1. 

Den tredje etappen börjar med att de tre plottningarna för varje test-
vokal inskrivs i en mini-trapets, vars storlek därefter anges dels i absolut 
tal (mm2  på den använda trapetsschablonen), dels i procent av den stora 
vokaltrapetsens totala yta (tabellerna 13-18). Vid jämförelse med de 
resultat som ett par tidigare forskare (Laver, Ulseth) erhållit med likartad 
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o 
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DO 

Deltaker A 
Deltaker B L\ 
Deltaker C 0 
Deltaker D V 
Deltaker E D 
Deltaker F 

Fig. 2 ( =AKF:s figur 31). Midtpunktet for de tre plottingene av hver av seks del-
takeres realisasjon av vokal y. 

plottningsmetod anser sig AKF beträffande sin egen avlyssningsförmåga 
kunna konstatera att »lytteevnen er skarp och pålitelig» (s. 74). I en senare 
del av tredje etappen har avvikelserna mellan de sex försökspersonerna 
inbördes erhållits genom att mittpunkten för de tre plottningarna för varje 
enskild deltagare markerats. Resultatet av denna procedur exemplifieras 
här med fig. 2. Slutligen har AKF genom att inskriva de interindividuella 
avvikelserna i minitrapetser erhållit diagram av den typ som visas i fig. 3. 

Förvisso ligger AKF:s svar på den andra av de uppställda hypoteserna 
inom det rimligas gräns; det lyder: »For kanskje så mange som 1/3 av 
Norvegiavokalene synes hypotese nr. 2 å vare riktig: Brukere av Norvegia-
lydskrift uttaler ikke Norvegiasymbolene tillstrekkelig likt.» (s. 93). . 

AKF:s undersökning rörande NLS-brukarnas uttal har emellertid skett 
med en metod som knappast kan gå fri från invändningar. Till att börja med 
kan man beklaga att AKF använt bara sig själv som avlyssnare; åtminstone 
kunde de egna avlyssningsresultaten kontrollerats genom stickprov på 

Fig. 3 ( =AKF:s figur 46). Trapesene viser avvik i uttalen mellom deltakerne for 
vokalene iey 0uaå o. 
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någon annan persons reaktion inför samma ljudmaterial. Därnäst kan man 
ifrågasätta lämpligheten av att referera de auditiva beskeden till försöks-
personernas artikulation, då denna icke varit direkt observerbar. Här hade 
i stället direkt referens till den akustiska signalen (med spektrografering och 
formantanalys) varit att föredra. Men all sådan referens till en annan 
»aspekt» kunde ha eliminerats, om de inspelade vokalljuden, efter kopie-
ring på särskilt band, matchats parvis mot varandra och en avlyssnargrupp 
fått avgöra (graden av) likhet/olikhet. 

Slutligen må framhållas att plottning i ett vokaldiagram, uppgjort enligt 
teorin för kardinalvokaler, kan medföra tolkningssvårigheter. Att i ett 
diagram som endast avser tungartikulation i horisontal- och vertikalled 
inpricka både orundade och rundade vokaler (se t. ex. fig. 1) är föga till-
fredsställande. Då exempelvis ett y-ljud plottats mera centralt i vokal-
trapetsen i förhållande till ett i-ljud, så kan den angivna lägesskillnaden 
i själva verket vara betingad av olikhet i läppartikulation. Denna an-
märkning gäller naturligtvis också plottning av olika individers realisation 
av »samma» rundade vokal (se fig. 2). Den fina tunglägesbestämningen för 
t. ex. olika i-ljud borde rimligen ha sin motsvarighet i en lika fin läpp-
ställningsbestämning för y-varianter. Att denna senare saknas i AKF:s 
analys bottnar enl. min mening i en fundamental brist i den teori — kardi-
nalvokalteorin — som AKF tillämpat. 

Över huvud taget är kardinalvokalteorin, trots den stolta brittiska tradi-
tion (A. M. Bell, H. Sweet, D. Jones m. fl.) som den kan falla tillbaka på, 
ganska diskutabel. Två huvudanmärkningar mot densamma kan formu-
leras så: 

Vokaltrapetsens hörnpunkter har bestämts instrumentellt och gäller 
tungans högsta punkt för vissa extremartikulationer; men övriga punkter 
inplaceras på basis av auditiv (och kinestetisk) självobservation. Se härom 
närmare hos J. C. Catford, »Fundamental Problems in Phonetics» (Edin-
burgh 1977), kap. 9.1  

Kardinalvokalerna indelas enligt teorin i primära och sekundära, de 
förra omfattande orundade främre och rundade bakre, de senare rundade 
främre och orundade bakre. Beträffande läppartikulation räknas alltså 
enbart med rundade och orundade. Se Catford, a. a., s. 179. 

Vad indelningen i rundade/orundade beträffar må, förutom vad redan 
sagts om den bristande finmarkeringen vid olika grader av rundning (ty 
att sådana finns åtminstone på subfonematisk nivå är uppenbart), också 
framhållas att fonematiskt relevanta grader av rundning kan förekomma. 
Nu råkar det faktiskt vara så att instrumentella undersökningsresultat 

1  Den i första anmärkningen nämnda tvivelaktiga vokalbestämningen kan åt-
minstone delvis avhjälpas genom tillämpning av vad Catford (a. 185) kallar »polar 
co-ordinate diagram», en uppfinning som f. ö. starkt påminner om Ernst W. Selmers 
»lydbue» (Festskrift tu Olaf Broch 1947; Selmers namn saknas hos Catford). 
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indikerar att svenskan händelsevis är ett språk med dylik läppartikulation. 
Redan för 20 år sedan (i UUÅ 1959: 7) pläderade jag för att de tre vokal- 
fonemen /e:, 	u:/ (som i svenskt standarduttal av meta, möta, muta) bör 
tilldelas principiellt samma tungställning (främre, medelhög) men olika 
läppartikulation: orundad, svagt rundad (grad I) och starkt rundad (grad 
II), respektive. (För en senare supplerande redogörelse se Witting, »Studies 
in Swedish Generative Phonology», Uppsala 1977, med ett speciellt vokal-
produktionsdiagram s. 23 och markeringssystem s. 112). Med användande 
av kardinalvokalteorins diagram illustreras situationen i princip i fig. 4. 

Tyvärr råder ingen allmän samstämmighet i fonetikerkretsar om hur 
svensk läppartikulation bäst skall beskrivas. Förvirring har uppstått genom 
att man sammanblandat »utrundning» (som vid sv. långt y) och »inrund-
ning» (som vid sv. långt u) med läpprundningsgraderna, så t. ex. Malm-
berg, se For Roman Jakobson, The Hague 1956.1  Utrundning och inrund-
ning i svenskan kan lämpligen beskrivas som särskilda bifenomen; deras 
förekomst har av mig (1959) givits en strukturalistisk-fysiologisk orsaksför-
klaring, som jag här inte behöver närmare beröra. Slutsatsen för kardinal-
vokalteorins vidkommande blir den att man även måste räkna med tertiära 
kardinalvokaler. Det svenska u-ljudet (som i hus) är nämligen en sådan. 
Se fig. 4. Det skulle vara intressant om även norskans motsvarande ljud 
kunde definieras på samma sätt. En liten vink om att så möjligen är fallet 
ger den stora överlappningen för y och u i AKF:s figur 46 (här fig. 3). 
Ytterligare undersökningar behövs för att ev. bekräfta misstanken. 

I ett avslutande kapitel förespråkar AKF en övergång från Norvegia till 
IPA-alfabetet. Hans skäl är starka och de kan också mutatis mutandis 
tillämpas vid en diskussion av lmalf. Men IPA:s ljudskrift är ingalunda 
idealisk i sin nuvarande utformning. En kritisk översyn företagen av en 
internationellt sammansatt kommitté vore kanske något för The Inter-
national Society of Phonetic Sciences att begrunda? 

1  Malmberg har dessutom för svenskans akustiska beskrivning föreslagit två grader 
av »flatting». Fullständig parallellism mellan artikulatorisk och akustisk ljudbeskriv-
ning är dock ingen tvingande nödvändighet. 
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Summary 

Phonetic transcription and the definition of speech sounds 
A study by Arne Foldvik, University of Trondheim, reporting on two reliability 
tests of Norvegia, the specifically Norwegian phonetic alphabet, is reviewed. 

In the first test six subjects trained in the use of Norvegia were requested to 
use that alphabet to transcribe 15 synthetic vowel sounds presented on tape. 
The transcriptions showed considerable disagreement, but it is unclear whether 
or not this fact was due to the large number of vowel symbols available in 
Norvegia. 

The second test comprised (1) the recording of the pronunciation of given 
Norvegia vowel symbols by six Norvegia-trained subjects, (2) the experimenter's 
auseultation of these recordings and plotting (three times at six-monthly inter-
vals) his impressions on eardinal vowel diagrams, and (3) evaluating his own 
discriminatory ability and the pronunciations of the subjects. Onee more, great 
disagreement between the subjects was observed. However, the present re-
viewer feels very sceptical about the results of the seeond test as weil as about 
the usefulness of the eardinal vowel theory. Foldvik's plotting of rounded 
vowels together with unrounded ones on the same tongue-position diagram 
appears espeeially illusive. 

In the reviewer's opinion, the cardinal vowel theory needs some revision, 
so that--among other things—the existence of phonemically relevant grades 
of rounding (as found in Swedish) is clearly displayed. The reviewer, therefore 
suggests the introduetion of tertiary eardinal vowels, besides the already aeknow-
ledged primary and seeondary ones. 
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Nils-Arvid Bringbus (utg.), Arbete och redskap. Materiell folkkultur pd svensk lands-
bygd före industrialismen. Liber Läromedel. Lund 1979. 416 8., ill., inb. ca-pris 
109:— inkl. moms. ISBN 91-40-30243-1 640-41. 

Handboken »Arbete och redskap», utgiven av Nils-Arvid Bringåus för första 
gången 1971, har utkommit i en ny och till stor del helt omarbetad fjärde 
upplaga. Om man bortser från smärre justeringar och utbyte av illustrationer, 
finner man att ungefär hälften av bokens innehåll är oförändrat. Helt struken 
är Sigfrid Svenssons uppsats »Ornament och dekor» samt Nils-Arvid Bringåus' 
introduktionskapitel. Två kapitel är omarbetade och har fått ett innehåll 
som svarar mot ny rubrik. Det är Phebe Fjellströms uppsats »Material och 
teknik», tidigare benämnd »Hantverk», samt Nils-Arvid Bringåus' »Matbered-
ning», i första upplagan kallad »Mat och dryck». Grundmaterialet från de tidigare 
uppsatserna kvarstår men är omdisponerat och betydligt utökat. 

Även Gertrud Grenander-Nybergs uppsats »Textilier» har ändrad kapitel-
rubrik. Uppsatsen, nu kallad »Textilberedning», följer i stort den tidigare 
dispositionen. Avsnittet om knyppling har av någon anledning försvunnit lik-
som det om handsömnad och broderi. Tillkommit har istället tre sidor om tvätt, 
den gamla tekniken tovning samt en fylligare beskrivning av växtfärgning. 

Helt nya är de båda kapitlen »Arbete» av Göran Rosander och »Red-
skap» av Nils-Arvid Bringeus. Göran Rosander redogör i sin artikel för den 
etnologiska forskning och metodik som tidigare förekommit inom området 
arbete och drar upp riktlinjer för en eftersträvansvärd framtida forskning. För 
övrigt behandlar han olika aspekter på begreppet arbete såsom mångsyssleri 
kontra specialisering, arbetstid, arbetsrytm, arbetsetik, arbetsmiljö, arbets-
organisation och anställningsförhållanden i det förindustriella landsbygdssam-
hället. Nils-Arvid Bringåus framhåller i sin uppsats »Redskap» den nära rela-
tionen mellan människan och redskapen. »De är hennes förstärkta, förlängda 
eller förfinade armar och händer.» Han tar upp redskapsforskningens historia 
från 1700-talet fram till nutiden samt dess metodik. Han förklarar också 
varför redskapens konstruktioner växlar i tid och rum. 

Vad man skulle vilja anmärka på är att Nils-Arvid Bringåus' många 
dialektala benämningar på redskap och företeelser icke översättes till riksspråk. 
Flera av de använda orden är främmande i uppsvenskt språkbruk och blir 
därför svårförståeliga för många läsare. Som exempel kan nämnas orden sod, 
speke, stek järn, stubbamölla, trumla; det finns många fler. Eftersom boken är 
avsedd att vara en lärobok vid samtliga universitet i Sverige, bör nog termino-
login avpassas till allmänt svenskt språkbruk. 

Boken utgör en rik kunskapskälla att ösa ur och en för etnologen oumbärlig 
uppslagsbok; det senare inte minst tack vare ett nytillfogat och fylligt sak-
register. Omarbetningen har ökat bokens värde och motiverar väl ett nyinköp. 

Gun Wallström 

12 — 792513 Sv. Landsmål 1980 
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Summary 
This book reviewed is a new edition of a handbook of the same title, published in 
1971. Two new chapters, "Work" by Göran Rosander and "Tools" by Nils-Arvid 
Bringeus have been added. Phebe Fjellström's and Nils-Arvid Bringeus' papers, 
"Handicrafts" and "Food and Drink" respectively, have been rearranged and 
the basic material has been considerably increased. About hall the contents of 
the book are unchanged, the rest of the chapters have been adapted and in-
creased. 

Dialektologkonferens 1978. Rapport sammanställd av Sven Benson och Hugo 
Karlsson under medverkan av Birgitta Ernby, Inger Lindstedt, Kerstin Vansvik 
och Maj-Britt Abramson. Göteborg 1978. 132 s. A 4. 

Dagarna 15-16 september 1978 hölls i Göteborg en dialektologkonferens 
med deltagare från Danmark, Finland, Norge, Schweiz och Sverige. Referat av 
föredragen och de efterföljande diskussionerna kan beställas från Dialekt- och 
ortnamnsarkivet i Göteborg (30 kr). 

Tema för sammankomstens första del var undersökningsobjekt och under-
sökningsmetoder i nordisk dialektologi. I sitt inledningsanförande fäster Sven 
Benson särskild vikt vid den skillnad mellan språklig struktur och språkligt 
förlopp som nyare lingvistik — och i synnerhet den i Danmark — efter-
strävar. Man menar med rätta, att de flesta »nedskrifter» av dialekter som 
gjorts av i resp. dialekt väl förtrogna meddelare i själva verket är mer eller 
mindre omedvetna återspeglingar av strukturen. Meddelaren-upptecknaren 
gör utifrån sin uppfattning om vad som är korrekt mål en gallring av 
materialet, något som lett till att de skriftliga uppteckningarna i våra dialekt-
arkiv snarare ger en bild av målets struktur än av dess förlopp. Sedan några 
årtionden har forskarna emellertid genom den nya inspelningstekniken fått ett 
medel att registrera språkliga förlopp. När Benson säger, att »inspelningarna 
gav en skarpare profil åt frekvensolikheterna», gör han sig inte skyldig till 
någon överdrift; utan dem lär frekvensundersökningar av tal vara praktiskt 
taget omöjliga. Det har också enligt Benson visat sig, att de forskare som 
arbetar med de riksspråkliga varianterna av riksspråket i regel väljer sina 
informanter efter andra principer än dialektologerna. 

I följande föredrag redogör Mogens Baumann Larsen för diskussioner mellan 
amerikanska och kanadensiska dialektologer och sociolingvister samt för de 
höga kraven på demografiska upplysningar och dataanalys vid språkliga under-
sökningar i Kanada. Ola Stemshaug diskuterar problem rörande kartläggning 
av affix och sanimansättningsleder (»ordledd»). Detta forskningsområde har 
med några få undantag förbehållits ortnamnsforskare. För »ord och sak»-
forskaren kan kulturella förändringar göra det svårt att få det sökta ordet 
belagt i nutida mål; men om ett »orclledd» som -del kommer ur bruk, betyder 
detta icke att begreppet är borta. I stället träder ett annat morfem, t. ex. 
-daling. Om ordgeografen vill göra sin vetenskap livskraftig, måste han givetvis 
välja bland moderna forskningsmetoder. I regel kan han inte tillämpa samhälls-
vetenskapernas »random-choice»-grepp; däremot skulle t. ex. strukturella reso-
nemang vara fruktbara också för honom. — Naturligtvis är Stemshaugs teser 
tillämpliga också i Sverige. Jag tror dock, att de språkliga förhållandena i 
Sverige i så måtto skiljer sig från dem i Norge, att vi har en betydligt mera 
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auktoritativ riksspråksnorm som tvingar den clialekttalande svensken till en 
beredskap på olika språknivåer: den riksspråksinfluerade formen finns alltid till 
hands. — Bo G. Eriksson, som är sociolog, diskuterar i ett följande föredrag 
Samtalet som studieobjekt. Han talar för att dialektologerna mera borde ägna 
sig åt att studera hur ett samtal påbörjas och genomförs. För att göra detta 
möjligt bör intervjuaren oftare spela in fullständiga samtal. Men vanliga 
fonogram dokumenterar inte särskilt många detaljer i talsituationen. En ny 
inspelningsteknik, t. ex. videoinspelningar, skulle ge forskarna tillgång till ett 
bättre material. 

Den senare delen av dagen ägnas åt det tema, som Erik Olof Bergfors tagit 
som rubrik för sitt inledande föredrag: Attityder till dialekt. Med exempel 
från socknar vid Siljan visar han att de två viktigaste anledningarna till byte av 
språklig kod varit nödvändigheten att tala så att man blir förstådd och det 
sociala trycket från en ny omgivning. I senare delen av sitt föredrag redogör 
Bergfors för ULMA:s undersökning av ämnet genom specialfrågelistan rörande 
förhållandet mellan dialekt och riksspråk och för de stickprov bland frågelist-
svaren som han gjort. I det material han genomgått, som rör relativt lätt- 
förståeliga dialekter, har uppgiftslämnarna angett det sociala trycket som 
den viktigaste anledningen. I nästa föredrag behandlar Oskar Bandle dialek-
ternas situation i det tyskspråkiga Schweiz. I skriftspråket har där högtyskan 
en stark ställning, medan dialekterna har en god position i talspråket. När 
utjämning sker, betyder det inte att den alltid sker till förmån för högtysk 
standard. Vissa egenheter i t. ex. Zärich-dialektens ljudlära har tenderat att 
sprida sig österut, medan den utjämnade dialekten visat benägenhet att ta 
upp syntaktiska drag ur högtyskan. Tre faktorer har haft grundläggande 
betydelse för de schweiziska dialekternas starka ställning i talspråket: en 
lingvistisk faktor (dialekternas ömsesidiga förståelighet), en sociologisk faktor 
(den demokratiska samhällsstrukturen) och en politisk faktor (motsatsen mellan 
Schweiz och Tyskland). De främsta hotet mot de tyska dialekterna i Schweiz 
kommer tydligen inte från högtyskan utan från de dialekter som av olika 
skäl är mera expansiva, särskilt då från dem som talas i de stora städerna. 

Nästa föredrag är av Helge Oindal och bär titeln Holdninger til dialekter og 
dialektbruk blant norske studenter. Han har frågat 448 studenter och lärare, 
hur de nyttjar dialekt i sitt tal och vilka dialekter de anser vackra och fula. 
Han får som resultat, att omkring 70% av de tillfrågade brukar antingen 
endast dialekt eller i regel dialekt — siffror som kan överraska en svensk men 
tydligt visar att den språkliga situationen är en annan i Norge än i Sverige. 
De flesta tillfrågade ansåg sin egen dialekt som vacker (märk att därom 
påminnande resultat har nåtts vid undersökningar bland samer i Sverige!), 
och de var mindre positivt inställda till stadsmålen, särskilt då målet i Oslo. 
Jag är övertygad om att en rundfråga på den svenska landsorten skulle ge ett 
liknande resultat beträffande stockholmskan. Som skäl till inställningen 
gentemot målet i Oslo anför Omdal, att detta kan brukas i teater och film i 
mindre smickrande sammanhang och att det utanför Oslo-området finns ett slags 
»hovedstadskomplex» men först och främst att stadsmål inte brukar betraktas 
som riktig dialekt. 

Ett föredrag av Arne Kjell Foldvik, betitlat Testing av interdialektal för-
ståelighet, avslutar dagens förhandlingar. Han aviserar planer på att under-
söka muntlig dialektförståelse i norskan. Innan en sådan undersökning görs, 
måste man dock enligt Foldvik först göra klart för sig vad som skall testas: 
språk, ljud, accent, intonation, grammatiska särdrag eller ordförråd? Andra 
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problem är hur graden av förståelse skall kunna mätas och hur denna förståelse 
kan påverkas genom positiv eller negativ inställning hos försökspersonen. 
Foldvik tycks i anslutning till en kanadensisk forskare mena, att barn under 
13-14 år skulle vara mindre fördomsfulla i sin inställning till olika dialekter, 
något som enligt min mening inte behöver gälla för Sverige. 

Teman för andra dagens förhandlingar var dialektordböcker och dialekt-
kartor. Redaktören för Ordbok över Finlands svenska folkmål, Olav Ahlbäck, 
redogör för inom vilka områden den nya ordboken blir utförligare än de nu 
förefintliga och vilka speciella problem (notationssystem, betydelseredovisning, 
urval av sammansättningar) som redaktören har att brottas med. Ordboks-
chefen Vidar Reinhammar beskriver förutsättningarna för arbetet med Ordbok 
över Sveriges dialekter (OSD), som är tänkt som ett komplement till SAOB, 
vilket verk som bekant endast redogör för skriftspråkets ordförråd och 
förbigår dialekternas och det talade språkets. En riksomfattande ordbok skulle 
skapa möjligheter till forskning inom många skilda fält, även sedan de 
nuvarande dialekterna försvunnit. Genom excerpering och kopiering har nu 
OSD skaffat samlingar på 6 miljoner blad, huvudsakligen i sedesformat. 
Material finns alltså för redigering och publicering. Reinhammar redogör 
fortsättningsvis för hur ett provhäfte gavs ut redan 1961 och för hur man 
sedan sökt finna en framställningsform som på billigaste användbara sätt ger 
så mycket information som möjligt. Antalet stilsorter och fonetiska tecken 
har fördenskull starkt begränsats och uttalsformer av många ord redovisas 
endast segmentvis. Det är lätt att förstå att ordboksredaktionen efter dessa år 
av diskussioner och andra förberedelser är otålig över att behöva vänta på 
tryckningsanslag. 

Ordbog over de danske omål behandlas i de två följande föredragen. Karen 
Margaretha Pedersen går in på notationen av uttalet. Denna har gjorts efter 
fonematiska principer, dock så att man i beteckningarna tagit hänsyn till mani-
festationen, när denna varit väsentligt olika i de skilda dialekterna. Samma 
fonematiska principer har också följts vid normalisering av ordens stavelse-
antal och struktur, även om det varit fonetiskt sett mindre lyckligt. Ord som 
hör till 2-stavig ordtyp betecknas sålunda alltid som 2-staviga, även om de 
drabbats av apokope. Man skriver således håb subst. 'hoppe (dvs. märr)' till 
skillnad från håb subst. 'hopp', fastän b i det förra ordet icke förlängts vid 
apokopen. Finn Koster tar upp några problem i betydelseavsnitten. Principen 
är den att språkproven skall underbygga definitionens upplysningar om ordets 
betydelse och bruk. Men Koster menar att en mängd i ordboken anförda citat 
är »tomma»: de visar inte i vilket sammanhang yttrandet är infogat. Andra 
språkprov av tvivelaktigt värde är »pseudocitat»: de representerar inte en intern 
talhandling utan endast en inspelningssituation. Större återhållsamhet med 
sådana språkprov skulle begränsa ordbokens omfattning. Vad författaren 
menar med pseudocitat, förstår jag emellertid inte av den skriftliga rapporten. 
Att språkprov av denna typ kommit till vid inspelningar, behöver inte i och 
för sig placera dem i särställning. 

Ove Rasmussen diskuterar begränsnings- och avgränsningsproblem i Jysk 
Ordbog. Det svåraste problemet är att beskära redovisningen av ordens uttal, 
något som skulle kräva en omfattande fonematisk analys av olika dialekter. 
Omfånget och sättet att referera uttalet måste vara beroende av vilka en ordbok 
vänder sig till. Föredragshållaren menar, att man kan spara utrymme genom 
att till ordboken foga en dialektgeografisk beskrivning. Andra problem är i vad 
mån man skall redovisa former som avspeglar en enstaka individs språk. 
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Förmiddagens förhandlingar avslutas av två föredrag: Gunnar Pedersen redo-
gör för arbetet med Norsk Ordbok, särskilt då insamlingen av material, me-
dan Oskar Banclle behandlar den schweizisk-tyska ordboken, Schweizerisches 
Idiotikon. År 1972 fick Norsk Ordbok i uppdrag att bygga upp ett fullständigt 
kortregister över ordförrådet i norska dialekter och nynorskt skriftspråk. För 
att nå detta mål samlar ordboken in material genom excerpering av svar på 
etnologiska frågelistor, genom samarbete med befryndade institutioner och 
genom medarbetare ute i landet. Den schweizisk-tyska ordboken tar princi-
piellt upp ordf örrådet inom hela det tyskschweiziska området, sådant det 
är i vår tid och sådant det bevarats i texter alltsedan 1200-talet. Eftersom 
man inte ansett sig kunna referera till högtyskans ordformer, har ordboks-
författarna haft osedvanligt stora svårigheter att ordna in materialet under 
lätt återfunna stickord. Andra problem har på grund av det ständigt växande 
stoffet varit den interna indelningen. 

De sista tre artiklarna i rapporten från dialektologkonferensen refererar 
föredrag om språklig kartering som hölls av Lars Bleckert, Oskar Bandle och 
Sven Benson. Ämnet för Bleckerts föredrag är Något om teori och metodik 
inför karteringen av ALE :s onomasiologiska material. Karteringsprinciperna 
hos ALE (Atlas Linguarum Europx) har utformats av dess datachef, Wolfgang 
Putschke. I den första frågelistan efterfrågas lokala ord för ett antal begrepp. 
Det skiftande dialektmaterialet skall sedan karteras under referensformer, 
dvs, former som i stort är desamma som de vi använder såsom stickordsformer 
i våra dialektordböcker. Vid val av karteringstecken är den första principen 
etymologisk samhörighet. Därpå följer kriterierna morfologisk och fonetisk lik-
het. Det är uppenbart, att en kartering av ett stort heterogent material som 
inte har ett begränsat mål (t. ex. förekomsten av vissa ord eller vissa detaljer i 
en dialekts struktur) är svår att genomföra. Hur man har tänkt sig att vid 
sidan av etymologiska likhetsförhållanden med hjälp av mönster och ljus-
hetsgrad (eller färg) åskådliggöra genetiska (vad är det?) likhetsförhållanden 
eller kvantitativa med symbolernas storlek, är oklart. Bleckert framhåller att 
många av dessa problem ännu inte är lösta. 

I sitt föredrag Dialektkartor och karteringsmetoder använder Bandle sina 
clialektgeografiska arbeten inom nordisk dialektologi för att illustrera olika 
metoder och kombinationer vid ordgeografisk kartläggning. Under rubriken 
Språkvariationen och kartan diskuterar Benson olika typer av de avgräns-
ningar som språkgeografen måste göra. Han berör vidare det förhållandet att 
varje kartläggning måste innebära en förenkling av verkligheten och slutar 
med att efterlysa kartor för pedagogiskt bruk. Därvid tar han upp vad som 
synes mig vara alla språkkartors viktigaste uppgift: att vara ett pedagogiskt 
medel som mera överskådligt än materialsamlingar kan belysa ett språkligt 
problem. 

Sven Söderström 

Summary 

In September 1978 a dialectology conferenee was held in Gothenburg with 
participants from Denmark, Finland, Norway, Switzerland and Sweden. The 
themes of the conference were objects of investigation and methods of investiga-
tion in Nordic dialectology, attitudes to dialects, dialect dictionaries and maps, 
and linguistic charting of dialect material. Stencilled reports of the lectures can 
be ordered from the Institute of Dialect and Place-Name Research, Göteborg. 
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Jonas Frykman f Orvar Löfgren, Den kultiverade människan. Lund 1979. 240 s., 
ill. (Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund.) ISBN 91-40-30234-2. 

1960- och 1970-talen har inneburit ett växande intresse för teoretiska per-
spektiv inom samhälls- och humanvetenskaper som antropologi, historia och 
konstvetenskap. Etnologin i Sverige har dock i stort sett gått opåverkad 
genom detta teoriintresse. Samtidigt har man på kontinenten åter tagit upp 
studier av mer generell karaktär, vilka är av intresse för fler än de inbitna 
fackmännen, t. ex. stora teman som barndomens och vansinnets historia. I 
Sverige har emellertid sådana breda grepp och spännande ansatser mestadels 
lyst med sin frånvaro. När nu Jonas Fryknian och Orvar Löfgren presenterar 
sin studie av den kultiverade människan, gör de ett medvetet försök att visa 
nyttan med teoritillämpning, samtidigt som de vågar sig på en stor undersök-
ning om ingenting mindre än bönders, borgares och arbetares kultur under 
1800- och 1900-talen. 

Boken är en första rapport från ett pågående forskningsprojekt vid Etnolo-
giska institutionen i Lund. Projektet har kallats »Kulturgränser och klass-
gränser. En etnologisk studie av samhällsomvandling och kulturförändring 
1880-1980». En utmärkt projektbeskrivning föreligger i stencil men finns också 
något annorlunda utförd i bokens inledning, som skrivits av Orvar Löfgren. 
Syftet med undersökningen är att studera och belysa hur nya kulturmönster 
växer fram, överförs och förändras inom olika samhällsmiljöer under 1800-
och 1900-talen. Man vill inom projektet göra ett försök att betrakta kultur-
omvandlingen från bondesamhälle till nutid ur fågelperspektiv, och visa hur 
samhällsförändringar hänger samman med och skapar nya värde- och kunskaps-
system samt hur de uppkomna kulturmönstren sedan »lyfts in i människors 
medvetande, internaliseras i kulturen så att de blir osynliga och självklara». 
Det är således den osynliga och omedvetna kulturpräglingen, som sker i var-
dagen, man med dessa studier vill komma åt. Tanken på att göra undersökningar 
av det här slaget har, hävdar Löfgren, länge både lockat och avskräckt de 
svenska forskarna, medan man utomlands gjort flera försök. Det är delvis 
denna internationella forsknings metoder och resultat man nu vill pröva på 
svenska förhållanden. 

Boken behandlar en begränsad tid, ungefärligen perioden från 1880 fram till 
första världskriget. Detta hänger samman med att man vill beskriva den 
borgerliga kultur, som under denna s. k. oscariska era formas och blomstrar. 
Men man är även intresserad av att undersöka hur denna borgerliga grupp såg 
på en annan samhällsklass, som också växer fram under perioden, nämligen 
industriarbetarklassen. För att kunna genomföra undersökningen av borgares 
och arbetares kulturmönster har man utgått från det förindustriella bondesam: 
hället, som ibland ställts i bjärt kontrast mot de framväxande samhällsgrupper 
man jämför med. Författarna tecknar vid dessa jämförelser en grov bild av 
bondesamhället, och generaliseringarna är legio. Emellertid menar de att detta 
är av underordnad betydelse i en undersökning, där man inte vill göra några 
etnografiska beskrivningar utan i stället söka principer för att klarlägga 
skillnader i kulturmönster. I ett sådant perspektiv behöver variationer och 
särdrag inte tala emot det huvudsakliga resultatet. 

Vid projektets genomförande har man begagnat sig av flera typer av källor. 
Dels använder man de traditionsuppteckningar, som redan finns i våra arkiv, 
dels utför man egna fältarbeten i två sinsemellan skilda samhällsmiljöer, 
nämligen Svedala och Malmö. Mer om dessa fältstudier finns i den stencilerade 
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projektbeskrivningen. Andra flitigt utnyttjade källor utgörs av memoar-
litteratur, minnesanteckningar, etikettböcker etc. Dessa sistnämnda källtyper 
har visat sig synnerligen användbara, då man vill närma sig den borgerliga 
kulturens värderingar och synsätt. De citeras också ofta i texten. Många 
etnologer har framfört kritik mot det insamlade traditionsmaterial, som 
idag ligger i våra svenska etnologiska arkiv. Man har menat, att materialet 
är hopkommet under bristande källkritiska, kontextuella och metodologiska 
förhållanden, och att det därför är av ringa värde. Frykman och Löfgren delar 
inte denna uppfattning. De betonar i stället, att det alltid är teorin som skapar 
forskningsmaterialet eller får fram ny information ur traditionella källor. De 
har till sin bok hämtat impulser och ideer från flera forskningsriktningar, och 
deras teoretiska utgångspunkter härrör främst från den franska och brittiska 
strukturalismen samt historiematerialismen. Bägge dessa teorier har de ansett 
sig ha nytta av, beroende på deras makroinriktning. 

Orvar Löfgren står för bokens första hälft, där han behandlar känslans för-
vandling i synen på tiden, naturen och hemmet. Han inriktar sin analys på 
de nya motsättningar som växer fram emellan arbete och fritid, hem och 
yttervärld under den oscariska eran. Vid resonemanget om tiden utgår Löfgren 
från bondens cykliska, tillbakablickande tidsuppfattning, vilken var intimt 
förankrad i natur- och arbetsår, och visar sedan hur industrialismens uppdel-
ning av tiden i arbete och fritid gör att borgaren börjar uppfatta den som 
lineär. Borgarens tidsuppfattning blir individualistisk och framstegsinriktad, 
och han vill behärska tiden genom att ha den »i sin tjänst» eller »under kontroll». 
På detta sätt, menar Löfgren, blir tiden även ett led i disciplineringen av 
arbetaren. Löfgren pekar härvid på den betydelse vällingklockan och fabriks-
visslan haft som medel att få makt över lantarbetarens och industriarbetarens 
tid. Under denna epok förändras också synen på levnadsloppet från den kollek-
tiva ålderstrappan till den individuella karriärstegen. Som ytterligare ett led i 
tidens uppdelning ocn inrutning ser Löfgren det av borgarna så omtyckta 
jubileunnsfirandet, som vid denna tid börjar blomstra. 

Samma tendenser till kontroll och till individualism kommer fram i borga-
rens syn på naturen. Bondens natur var, hävdar Löfgren, produktionsland-
skapet, som han tidigt lärde sig leva i och med. Naturen hade för bonden 
många innebörder, så t. ex. var den befolkad av en rad övernaturliga väsen, vil-
ket medförde, att bonden aldrig var ensam i landskapet. I många situationer 
måste han dessutom ta hänsyn till dessa väsen. Med indastrialiseringen och dess 
tekniska framsteg ökas emellertid distansen till naturen, och den avfolkas på 
de supranormala. Nu kommer i stället, menar Löfgren, konsumtionsland-
skapat i blickfånget, och helt följdriktigt är det inte längre den produktiva utan 
den icke-produktiva naturen som står i fokus. Natur blir för borgaren vildmark, 
och han framhäver nu gärna ensamheten, individualismen och överhögheten, 
t. ex. i inställningen att han är i kamp med naturen vid bergsklättring o. dyl. 
Denna natursyn förändras sedan ytterligare. Naturen blir naturlig, och känslan 
flyr till den i ett nationalromantiskt rus. Till bilden hör också uppfattningen 
om naturens äkthet och kompensatoriska värden, som hänger kvar i vårt 
tänkande än i dag, nu bäst speglad i reklamens värld. 

Löfgren säger sig vilja belysa de motsättningar, som uppstår i den borgerliga 
kulturen mellan arbete och fritid, hem och yttervärld osv. I avsnittet om natur-
uppfattningen pekar han visserligen på att borgaren genom att skilja upplevelse 
från exploatering delar upp naturen i två skilda världar, men det är ändå bara 
den ena aspekten Löfgren koncentrerar sig på. Kanske borde han mer ha 
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betonat, att borgaren i likhet med bonden hade ett produktionslandskap, där 
han såg naturen som råvara och resurs. Borgarens kapitalistiska nyttosyn på 
naturen såväl som rekreationssynpunkten bör sammantagna ställas mot 
bondens natursyn med alla dess innebörder, i synnerhet som Löfgren vill fram-
häva dualismer i det borgerliga tänkandet. I den borgerliga kulturen splittras 
naturen upp i ett renodlat ekonomiskt produktionslandskap och i ett mer 
syrnbolladdat konsumtionslandskap, som motsvarar den offentliga respektive 
den privata sfären. Träpatronen, som under arbetsveckan ägnar sig åt stor-
skalig exploatering av naturen för att under veckoslut tillsammans med 
familjen njuta den som rekreationslandskap, kan stå som sinnebild för denna 
förändrade relation. 

Den borgerliga människan befann sig i en känslig mellanställning i den 
sociala hierarkin mellan bördsadel och övriga samhällsklasser. Löfgren hävdar, 
att hon fördenskull starkt kände behovet av att dra gränser både uppåt och 
nedåt. Hennes överhöghet var ingalunda lika självklar och enkel som aristo-
kratins, och det blev därför väsentligt för henne att markera distans. Detta för-
hållande kommer väl fram i synen på familjen och hemmet. Från Bondesveriges 
betoning av hushållet som den minsta kollektiva enheten, växer under den 
borgerliga epoken familismen fram. På samma sätt som naturen fick stå för de 
verkliga och sanna värdena och kompensera uppoffringarna i stadens arbets-
hets, fick familjen och hemmet bli ett slags tillflyktsort från yrkeskarriärens och 
yttervärldens krav. Tvåsamhetens och familismens helgd kom också att bilda 
mönster för arbetarklassens disciplinering. Eftersom man bland borgare såg 
fattigdom mer som ett moraliskt än ett strukturellt problem, kom man att 
omfatta åsikten, att arbetaren blev mindre orolig och upprorisk om han 
bildade hem och familj och började måna om dess status och standard. 
Särskilt de övre skikten bland arbetare lät sig förborgerligas på detta sätt. 
Liksom för borgarna blev det för dem viktigt att markera distansen till i deras 
fall lägre stående arbetarkategorier. En av de många anledningarna till att 
förborgerligandet gick relativt smidigt, menar man, är den betydelse självsynen 
hade. Här nämns som exempel alla de flickor ur arbetarklassen, som genom 
sina anställningar som hembiträden i borgerliga familjer kom att tillägna sig 
annorlunda normer och värderingar för hur ett hem skulle fungera, ordnas och 
skötas. Dessa åsikter tog de sedan med sig och omsatte efter förmåga i sina 
egna hem. Eftersom man på detta sätt lät den borgerliga livsstilen bli 
normerande, blev principerna småningom internaliserade i medvetandet och 
togs för självklara. I detta sammanhang pekar Löfgren också på hur vi än 
idag är starkt påverkade av denna borgerliga familjesyn. 

Löfgrens avdelning av boken åtföljs av ett mycket värdefullt notsystem, 
där han utförligt redogör för sina källor och ger många fina tips på läsning för 
den hågade. Något motsvarande saknar man dock hos Jonas Frykman, som 
står för bokens senare hälft. Han har delat upp sin redogörelse i två avdelningar. 
I den förra redogör han för bondesamhällets och i den senare för borgarkulturens 
sätt att se på smuts, sexualitet och kroppsutsöndringar. Borgarens uppfattning 
om dessa fenomen hänger intimt samman med hans strävan att disciplinera 
kropp och tanke, som ett led i den för honom så viktiga gränsdragningen till 
andra individer och samhällsgrupper. I avsnittet om synen på smuts stöder 
sig Frykman på Edmund Leachs s. k. tabu-teori. Denna innebär i korthet att 
man, då man delar upp verkligheten i klart definierade kategorier, tabuerar 
det som faller utanför dessa. Särskilt starka är de tabun, som har att göra med 
individers gränsdragning mellan sig och omvärlden. Tabuerade är alltså de 
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delar vi lämnar ifrån oss, vilka vi definierar som icke-oss. Det gäller t. ex. hår, 
naglar, avföring, snor etc. Leachs tabu-teori hävdar, att det är en kulturellt 
betingad avsky vi känner mot snor, svett, avföring o. dyl. Vi får lära oss att 
tycka att det är äckligt och motbjudande. Häremot gör dock Frykman en 
invändning, då han menar, att en sådan kulturrelativism kan bli ödesdiger som 
förklaring. Han hävdar, att det kulturell inlärning till trots finns vissa ut-
söndringar, som vi avskyr. Han ger inga exempel på vad han menar, och av 
hans oklara formulering framgår inte, om han anser att denna avsky skulle 
vara biologiskt/genetiskt betingad och icke kulturell. Här önskar man, att 
Frykman hade uttryckt sig klarare, för resonemanget är onekligen mycket 
intressant! 

Stor del av Frykmans diskussion handlar om natur och kultur. Här tillämpar 
han Claude Levi-Strauss natur-kultur dikotomi, som innebär, att det som 
mest fjärmar sig från naturen upplevs som kultiverat och är överordnat det, 
som står naturen närmare (och alltså underkastar sig). Frykman hänvisar bl. a. 
till den amerikanska antropologen Sherry Ortner, som hävdar, att kvinnans 
ställning som »det andra könet» beror på, att hon genom sina biologiska funk-
tioner upplevs som stående naturen närmare och därmed anses underlägsen 
mannen, som är mera kultiverad. Detta nämner Frykman som en illustration, 
och i det följande tillämpar han clikotonnin på flera för undersökningen rele-
vanta fall. 

Vid redogörelsen för böndernas syn på smuts, sexualitet och kroppsutsönd-
ringar visar Frykman hur deras renlighetsuppfattning hängde samman med 
den gränsdragning de gjorde mellan det privata och det offentliga. Som ett 
exempel nämner han böndernas syn på husdjurens ans. Korna, till vilka man 
hade ett uteslutande nyttobaserat förhållande, sköttes fysiskt sett illa. Man 
skyddade dem från förgöring och annan magi, men man fann ingen anledning 
att hålla dem rena från smuts. Hästen däremot, vars kött var tabuerat och 
till vilken man inte hade samma nyttoinriktade förhållande, hade mer av 
prestige och offentlighet över sig och sköttes med ryktning och borstning 
Han stod till skillnad från korna närmare kulturen. Hit kan också kopplas 
redogörelsen för bondens syn på städning och tvättning av kroppen. Städningen 
av stugan var inget självändamål, utan den ritual då man förvandlade tiden 
från vardag till helg. Tvagningen av den egna kroppen visar på samma gräns-
dragning. När bonden tvättade sig markerade han skillnaden mellan sitt fysiska 
och sociala jag. Under veckorna bekämpade han inte smutsen, men när han om 
söndagen skulle till kyrkan o. dyl. var det viktigt att vara ren. Som ett led 
i bondens kultivering ser Frykman uppförandet av avträden. Han menar, att 
när bönderna blir mer av herrar över sitt tjänstefolk och inte längre delar 
matbord och sovplats med dem, blir det viktigt för dem att sköta de privata 
behoven i avskildhet. Här kommer avträdena att spela stor roll. Det hör inte en 
kultiverad människa till att uträtta sina naturbehov inför offentligheten. 

Som kontrast mot böndernas uppfattning ställer sedan Frykman borgarens 
syn på smuts, sexualitet och kroppsutsöndringar. Vid jämförelsen med bön-
dernas okomplicerade förhållande till sådana företeelser, kan borgarnas pryderi 
och »onaturlighet» verka enbart löjeväckande. Frykman visar dock, att deras 
uppfattningar ingår i ett stort program, vars mål är disciplinering av kropp och 
tanke, för att upprätthålla distansen till andra grupper. Kultiveringen är det 
stadium, då man lyckats tämja och avlägsna sig från »djuret» i sig, och i detta 
perspektiv blir förnekandet av kropp och sexualitet nödvändigt. Sexualiteten 
exempelvis länkar oss till naturen, och den måste därför undertryckas och 
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minskas till ett minimum. Som ett slående exempel på denna motsättning mel-
lan natur och kultur ser Frykman förhållandet mellan herrar och tjänare. 
Han menar, att tjänarna, som genom ett de skötte »naturliga» sysslor bl. a. att 
uppfostra borgarens barn, stod naturen närmare och därmed var underlägsna 
herrarna, som hade nått en betydligt högre grad av kultivering. 

Jonas Frykman ger många exempel på hur man kunnat tillämpa natur-
kultur dikotomin. Ibland kan han nästan bli övertydlig i sin strävan att visa 
teorins användbarhet. Boken får då något av lärobokskaraktär, vilket kanske 
är ett av författarnas syften med den. Vad man saknar är dock en metodredo-
visning. Hur har man från det traditionella material man använt kunnat säker-
ställa de både överraskande och övertygande resultat man här presenterar? 
Löfgrens formulering i bokens inledning, att man inte kan fråga efter kulturella 
grundteman utan att dessa måste blottläggas steg för steg ger inget tillfreds-
ställande svar på den frågan. Man frågar sig vilka dessa steg är. Förhopp-
ningsvis kommer dock författarna att ge en metodredovisning i senare rappor-
ter från sitt projekt. 

»Den kultiverade människan» är en bok, som genom sitt ämnesval bör 
kunna intressera andra kategorier än enbart etnologer. Det är en mycket väl-
skriven och lärorik bok. Den är trevligt upplagd, och de många fina bilderna 
illustrerar inte bara texten utan kompletterar denna på ett utmärkt sätt. För-
fattarna uttrycker en önskan att väcka och underhålla en debatt med sin 
bok, och det får man hoppas att de lyckas med. Förhoppningsvis kan de också 
visa vägen till ett nytänkande och bidra till att häva den försiktighet för teori-
tillämpning, som finns inom mycket av den etnologiska forskningen idag. 
Frykman och Löfgren är att gratulera till en verkligt bra bok, och man ser 
med tillförsikt fram emot de övriga rapporter de lovat ge från sitt projekt. 

Agneta Lilja 

Summary 

The book reviewed is an attempt by the Lund ethnologists Jonas Frykman and 
Orvar Löfgren to apply structuralistic and historical material theory to Swedish 
material. Their aixn is to demonstrate differences and changes in the cultural 
patterns of peasants, burghers and workers during the 19th and 20th centuries. 
The book is an interim report on a project in progress concerning changes in 
society and culture during the years 1880-1980. Orvar Löfgren deals with the 
changed view of time, nature and the home in the classie bourgeois culture 
which occurs between 1880 and 1914. Jonas Frykman investigates how people's 
view of dirt, sexuality and bodily secretions has changed with the change from 
a peasant society to a bourgeois society. Apart from the traclitional ethno-
logical archive material, memoirs have been an important source of information. 
The authors have shown how useful this type of source can be. The book is weil 
written, informative and illustrated with many carefully chosen pictures. 

Ingemar Ingers, Folkmål och folkminnen i Oxie härad. Trelleborg 1979. 75 s., ill. 
(Oxie härads hembygdsförening. Årsbok VIII.) 

Oxie härad ligger i sydvästra Skåne och är alltså en del av det område som 
Ingemar Ingers undersökte i sin doktorsavhandling av år 1939, Studier över det 
sydvästskån ska dialektområdet (Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i 
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Lund 5). Vi finner här de skånska mål som står dialekterna väster om Öresund 
närmast; bl. a. förekommer liksom t. ex. i själländska mål i delar av Oxie och 
Skytts härader en försvagning av ändelse-a till e. Efter doktorsavhandlingen 
har författaren i flera sammanhang återkommit till ämnet. Här presenterar 
han vad som väl kan kallas både en sammanfattning av avhandlingens resultat 
och en syntes av vad han senare har kommit fram till. Bland rubrikerna i den 
inledande översikten över folkmålet i Oxie härad kan nämnas De östdanska 
målen, Skånemål mellan danska och svenska, De sydskånska målen, Målen i 
Sydvästskåne, E-målet i Oxie och Skytts härader och dess begränsning, Ord-
böjning samt Folkmålets ställning i senare tid. De följande texterna på 
folkmål, i praktiken fonematiskt återgivna, är valda så att de belyser både 
folktro och folkseder: här finns sägner om varulvar, ättehögar, bäckahästen, 
maran, skogsmannen och skogsnuan men också skildringar av gamla lekar, 
brandsyn och julfirande. Texterna kommenteras, språkligt och sakligt, och 
ibland kanske i sparsammaste laget: den som inte själv är ganska förtrogen 
med skånska folkmål kan få svårigheter att förstå en del enskildheter. En 
betydligt vidare läsekrets kan ha glädje av den inledande översikten. I en tid 
då vissa skåneländska separatiströrelser sprider vanföreställningar om de 
skånska dialekternas och den skånska folkkulturens ställning är det välgörande 
med en auktoritativ och lättöverskådlig framställning som talar om hur det 
egentligen förhåller sig. 

Bengt Pamp 

Summary 

In 1939 Ingemar Ingers published his doctoral thesis on the dialects in the 
south-western part of Scania (Skåne). Since then he has on various occasions 
returned to the subject, but not in such a comprehensive way as in the book 
he now publishes. In an introductory, very informativa survey he gives his 
view on the position and the characteristics of the dialect examined. The f ol-
lowing texts, phonematically rendered, present the old beliefs and customs of 
the people in the area. 

J6an Pauli Joensen, Färöisk folkkultur. En översikt. Liber läromedel, Lund 
1980. 228 8., ill., ca-pris 64: — inkl. moms. (Handböcker i etnologi.) ISBN 
91-40-30225-3. 

Den färöiske etnologen J6an Pauli Joensen avlade svensk doktorsexamen 
i Lund år 1975. Ämnet för hans doktorsavhandling var de färöiska fiskarnas 
liv ombord på segelfartygen under tiden 1900-39. Undersökningen bygger på 
material, som huvudsakligen insamlats 1971-74 och omfattar inte bara 
fiskets utförande och manskapets sammansättning och plikter utan även 
föreställningar och riter, sägner och memorat, som är knutna till fisket, samt 
normer och värderingar i den sociala strukturen ombord. Arbetet är en 
grundlig och allsidig genomgång av förhållandena ombord på de färöiska 
segelfartygen under deras sista epok. 

Efter avslutad utbildning i Sverige återvände Joensen till sitt hemland, 
där han tack vare ett forskarstipendium från Statens humanistiska forsk-
ningsråd i Danmark kunde ägna sig åt undersökningar av de kulturella pro-
cesserna på Färöarna vid övergången från bondesamhälle till modernt fiskar- 
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samhälle. Det är inom ramen för detta arbetsprojekt som hans bok om 
färöisk folkkultur kommit till. 

Boken är tryckt på svenska i den serie handböcker i etnologi, som redigeras 
av de nuvarande tre professorerna i etnologi i Sverige, av vilka framför allt 
professor Bring6us i Lund har ägnat Joensens arbete ett särskilt intresse. 
Manuskriptet är skrivet på danska och har översatts till svenska av Margareta 
Tellenbach. 

Att Joensen valt att publicera sitt arbete i en svensk handboksserie låter 
förmoda att han särskilt vill rikta sig till svenska etnologer, vars behov av upp-
lysning om färöisk kultur torde ha blivit uppenbart för honom under studie-
tiden i Lund. Boken fyller utan tvekan ett stort behov av att få en samlad fram-
ställning av folkkulturen på Färöarna. Litteraturen om denna ögrupp är 
nämligen både sparsam och ojämn i fråga om de ämnesområden, som blivit 
föremål för beskrivning och undersökning. Yngre litteratur kan dessutom för 
många vara svårtillgänglig, eftersom den inte sällan skrivs på det inhemska 
språket, föröiska. Tack vare Joensens sammanfattande arbete kan den in-
tresserade nu få en inblick i Färöarnas kulturhistoria, vilken ingalunda är den 
minst intressanta pusselbiten i Nordens kulturella utvecklingsprocess. Ögrup-
pens isolerade läge i havet mitt emellan Island och de skotska ögrupperna, dess 
kolonisering av nordbor i historisk tid och dess specifika klimatologiska och 
geografiska förhållanden är några faktorer av största intresse för inte bara folk-
livsforskaren utan även för alla dem som på senare tid i allt större utsträck-
ning upptäckt att Färöarna är ett intresseväckande resmål. 

Det källmaterial som stått författaren till buds har varit topografisk lit-
teratur alltifrån 1600-talet och lokalhistorisk litteratur från betydligt senare tid 
samt resultaten av forskningar under framför allt 1900-talet. I sin skildring 
av färöisk kultur har Joensen emellertid lagt huvudvikten på tiden före 1900, 
dvs, den tid då bondesamhället ännu var den rådande samhällsformen. Först 
efter monopolhandelns upphävande 1856 växte så småningom andra yrkes-
grupper fram, vilka bidragit till att omvandla Färöarnas sociala struktur. 
Endast i förbigående har författaren berört de förändringar i folkkulturen, som 
härigenom uppstått. I slutet av boken finns emellertid en resonerande 
litteraturförteckning, som gör det möjligt för den intresserade att fördjupa 
sina kunskaper om färöisk kultur och forskningens nuvarande ställning. 
Boken är dessutom rikt utrustad med illustrationer, såväl teckningar som 
fotografier. De förstnämnda har utförts av konstnären BarCour Jakupsson på 
ett inte bara åskådligt utan även estetiskt tilltalande sätt. Fotografierna har 
i stor utsträckning hämtats ur museets (Foroya Fornminniseavn) bildarkiv men 
många nytagna finns också. 

Boken avhandlar i tur och ordning de folkkulturens huvudområden, vilka 
av konvention brukar ligga till grund för kapitelindelningen i beskrivande 
arbeten av detta slag. Sålunda lämnas i första kapitlet en presentation av 
Färöarnas historia och samhällsförhållanden. Att på fyra sidor ge en fullständig 
bild därav är givetvis inte möjligt och torde inte heller ha varit författarens 
avsikt. Han har nöjt sig med att peka på några drag i Färöarnas geografi och 
historia, som det är nödvändigt att känna till för att förstå färöiska levnads-
förhållanden. Hit hör t. ex. den knappa och begränsade odlingsbara marken, 
det tillgängliga råmaterialets speciella beskaffenhet, skillnaden mellan odals-
bonde och kungsbonde, innehavet av jordegendom såsom grund för rätten att 
utnyttja och få del av landets tillgångar. 

Ytterligare ett drag i Färöarnas kulturhistoria borde emellertid ha nämnts i 
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detta sammanhang, nämligen språkförhållandena. Att ett färöiskt skriftspråk 
kom i bruk först under senare hälften av 1800-talet och att det dröjde ända in 
på vårt sekel, innan någon nämnvärd litteratur på modersmålet blev mera 
allmänt förekommande och läst på öarna, är ingalunda en faktor av oväsentlig 
betydelse för den färöiska kulturens utformning. Medan färöiska hela tiden 
var det talade språket, kvarstod danskan som skol- och kyrkospråk ända in på 
1930-talet och först 1948 blev färöiska erkänt som landets huvudspråk. Några 
ord om det färöiska språkets ställning i förhållande till de övriga nordiska 
språken skulle inte heller ha skadat, inte minst med anledning av att så många 
färöiska termer anförs i texten. 

De närmast följande kapitlen beskriver de näringsfång, som hörde samman 
med den färöiske bondens hushållning. Här speglas tydligt ett samspel mellan 
natur och kultur, som tvingat fram särutvecklingar. Att t. ex. spadbruk varit 
i användning så långt fram i tiden eller att slåtter och skörd och mycket annat 
utfördes bokstavligt talat med bara händerna blir förståeligt, om det sätts i rela-
tion till landets terräng, odlade areal och klimat. Fåren har blivit de 
viktigaste husdjuren, eftersom de kunde livnära sig året om i fjällmarkerna. 
För en svensk läsare hade det varit av intresse att få veta att det s. k. f år-
brevet av år 1298, som författaren nämner såsom den äldsta bevarade regle-
ringen av fårskötseln på Färöarna, ingår i två lagböcker, vilka förvaras i 
Sverige, den ena i Kungl. Biblioteket i Stockholm, den andra i Universitets-
biblioteket i Lund. En detalj i samband med fårskötseln, som kanske får 
sättas på översättarens konto, är användningen av ordet klippa, när ullen skulle 
tagas av fåren. Det för Färöarna karakteristiska tillvägagångssättet har varit 
att med händerna lösgöra ullen, just när den själv lossnar. Fårsax har i 
allmänhet inte använts, förrän under allra senaste tid, trots att det gjorts 
flera försök att införa detta redskap. 

Färingen var i äldre tid inte yrkesfiskare utan husbehovsfiskare. Med till-
komsten av större havsgående segelskepp i slutet av 1800-talet kunde fisket 
bedrivas i större skala, men först efter andra världskriget kom det att utvecklas 
och organiseras så, att Färöarna nu har en av världens modernaste fiskeflottor. 
Kapitlet om fiske är skrivet med stor kunskap och inlevelse. Författaren har 
här liksom i samband med andra näringsgrenar ägnat uppmärksamhet åt de 
gamla hävdvunna regler, som i stor utsträckning ännu i dag råder och de 
invecklade rättsförhållanden, som utbildats under årens lopp. 

Medan fisket gav mat året runt, erhölls säsongvis kosttillskott genom fågel-
fångst och äggtäkt, valfångst och sälfångst. Tillgången på fårkött, fisk, fågel 
och grindval har givit det färöiska kosthållet dess karaktär. Det blev härigenom 
övervägande animaliskt. Ett kapitel ägnas åt beskrivning av färöiska mat-
specialiteter. 

I kapitlet om kläder och dräkt lämnas först en redogörelse för beredningen 
av ullen. Till skillnad från svenska förhållanden har såväl kardning som spinning, 
i viss utsträckning även stickning, varit en manlig sysselsättning. Ett obser-
vandum för svenska dräktforskare är att den färöiska kvinnodräkten inte har 
en skjorta som överdel utan i stället en stickad överdel. Det fuktiga klimatet 
har i stor utsträckning gjort det nödvändigt att bära yllekläder även närmast 
kroppen. 

Givetvis har den färöiska bostaden också fått sitt kapitel. Författaren 
har därvid påpassligt relaterat nya forskningsresultat inom detta ämnes-
område. Man har tidigare varit av den uppfattningen att det färöiska huset 
utvecklats ur en byggnad av sten och grästorv. Sentida undersökningar vill 
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emellertid göra gällande, att det ursprungligen var en träbyggnad i stav-
konstruktion, som fått en skyddande mur av sten. 

Bokens två sista kapitel handlar om årets och livets högtider. Här uppe-
håller sig författaren bl. a. vid den färöiska kedjedansen och de därtill sjungna 
kvädena, ett arv från medeltiden. Även olika former av folktro skymtar fram 
här liksom på åtskilliga andra håll i det sakliga sammanhanget. För att ge en 
fullständig bild av den färöiska folkkulturen hade det dock varit önskvärt att 
även folktro, folkdikt, ballader och musik fått sina egna kapitel. Författaren 
rehabiliterar sig emellertid i slutkapitlet som redogör för forskning om färöisk 
folkkultur. Där har även dessa ämnesområden blivit föremål för en ingående 
redovisning. Han har därvid med rätta kunnat framhålla en gedigen utforsk-
ning av de färöiska balladerna, kvädena, och den därmed sammanhängande 
dansen. Sägner och folksagor däremot har endast i ringa utsträckning varit 
föremål för undersökningar. Som ett tillägg till uppgifterna om sagoforskningen 
på Färöarna kan nämnas, att det inom kort utkommer en antologi färöiska 
sagor, såväl äldre som yngre uppteckningar, dels i tysk (Skandinavische Volks-
märchen, Berlin), dels i svensk översättning (Eventyr i Norden, Oslo). Likaså 
är en översikt över färöiskt sagobestånd och färöisk berättartradition under 
tryckning i en internationell uppslagsbok rörande folksagor (Enzyldopädie des 
Märchens, Göttingen 1977—). 

J6an Pauli Joensens bok om färöisk folkkultur är ett värdefullt och välbe-
hövligt arbete. Författaren har visserligen i detta arbete inte närmare analy-
serat den färöiska kulturen eller gjort jämförelser med omkringliggande om-
råden. Men hans arbete är en ovärderlig översikt över källorna till färöisk 
folkkultur och bör kunna verka inspirerande på folklivsforskare i hela Norden 
och ge impulser till detaljundersökningar. Författaren förebådar själv i inled-
ningen en fortsatt utforskning av den färöiska folkkulturen. 

Åsa Nyman 

Summary 

The Faroese ethnologist J6an Pauli Joensen took his Swedish doctor's degree 
in Lund in 1975. His doctoral dissertation dealt with the last era of the Faroese 
sailing ships. His book on Faroese folk culture has come as part of his later 
investigations into the cultural processes on the Faroe Islands in connection 
with the transition from a peasant society to a modern fishing community. It is 
printed in Swedish in the series of handbooks on ethnology edited by the pro-
fessors of ethnology in Sweden. 

In his description of Faroese culture, the author has mainly emphasized the 
period before 1900. Only in passing has ho touched upon the changes in folk 
culture which have occurred more recently. The book ends with a discussion 
on the literature concerning Faroese culture and on research being earried out 
at the moment on this subject. 

Gunilla Kjellman, Bröllopsgåvan. En etnologisk studie av gåvoekonomi. Åk. 
avh. Liber Läromedel, Lund 1979. 164 s., ill., Engl. summary. (Skrifter utg. av 
Etnologiska sällskapet i Lund 9.) ISBN 91-40-30257-1. 

Den 12 oktober 1979 försvarade Gunilla Kjellman ovan rubricerade av-
handling för doktorsexamen vid Lunds universitet. Fackultetsopponent var 
fil. dr Orvar Löfgren. 
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Författarens avsikt med undersökningen har varit att analysera den speciella 
form av gåvoutväxling, som vuxit fram i samband med äktenskaps ingående i 
vårt förindustriella bondesamhälle. Hon har därvid velat visa, hur gåvosys-
temets utformning styrs av ekonomiska behov och står i nära relation till 
sociala strukturer. Undersökningen har härigenom kommit att framför allt 
beröra växelspelet mellan kultur, ekonomi och samhälle. 

Gåvorna vid äktenskaps ingående indelar författaren i tre huvudtyper: 
själva bröllopsgåvorna, dvs, gåvor från släktingar, grannar och vänner, hem-
giften, dvs, föräldrarnas bidrag och den s. k. fästmögången, dvs, seden att 
fästmön, på sina håll även fästmannen, vandrade runt i socknen för att be 
om bidrag till bosättningen. Dessa tre gåvoinstitutioner har behandlats i var 
sitt kapitel. Underlaget för denna framställning består främst av material från 
våra traditionsinsamlande arkiv, men dessutom har ett hittills okänt 
arkivaliskt material dragits fram i ljuset, nämligen s. k. begåvningslistor. 
Dessa listor, som kan följas från 1750-talet och fram till 1900, är protokoll 
över givare av bröllopsgåvor. Även annat arkivaliskt material har utnyttjats 
men endast i den utsträckning som det varit tillgängligt i tryck. Det för under-
sökningen grundläggande materialet har i excerptf orm överlämnats till Folk-
livsarkivet i Lund. I avhandlingen har det redovisats ur olika synvinklar i 
tabeller och på utbredningskartor, de senare tyvärr ganska svårlästa. Med ett 
annat teckenval hade kartorna kunnat göras betydligt klarare och överskåd-
ligare. Vad beläggnätet beträffar skulle säkerligen ytterligare uppgifter kunna 
framletas, men detta torde knappast förändra författarens framställning i stort. 
I fråga om de norrländska landskapen borde dock arkivens materialbestånd ha 
pressats hårdare, eftersom beläggen där i regel är så få, att varje till buds 
stående uppgift är av största vikt. Framför allt gäller detta fästmögången, som 
bevisligen existerat i Medelpad och Västerbotten på 1600-talet, men som 
författaren beträffande 1800-talet endast funnit i Ångermanland och Norrbotten. 
Sitt uttalande om bristen på uppgifter om fästmögång i större delen av Norr-
land stöder hon på en genomgång av Dialekt- och folkmirmesarkivets (ULMA) 
ordsamlingar, bland vilka hon inte funnit några dialektord, som kan sättas i sam-
band med fästmögången. Det är tydligt, att hon inte till fullo tagit del av denna 
institutions folkminnesuppteckningar. Av dem framgår t. ex. att fästmögången 
existerat även i Härjedalen. 

Kapitlen rörande de tre gåvoinstitutionerna, vilka kan sägas utgöra den 
konkreta sidan av undersökningen, är uppställda efter i stort sett samma 
mönster: historisk utblick, geografisk utbredning, rättslig förankring och 
formvariation. Undersökningen utförs på både makro- och mikronivå, dvs. å 
ena sidan breda översikter på riksnivå, å andra sidan lokala djupundersök-
ningar. Av det senare slagets undersökningar kan särskilt nämnas specialstu-
dierna av bröllopsgåvan i Ångermanland, studiet av förändringar i gåvosystemet 
i tre hälsingesocknar samt av hemgiften på Gotland. Avslutningsvis tar för-
fattaren upp en diskussion om sambandet mellan gåvotyp och samhälle och 
knyter därvid an till den sedan länge av etnologer konstaterade tudelningen av 
Sverige i ett nordligt och ett sydligt kulturområde. Högst förbluffande där-
vidlag är att hon som etnolog inte känner till var gränsen, eller rättare sagt 
gränszonen, mellan dessa områden går. Av kartläggningar över materiella 
produkter, social struktur, folkloristiska ämnen m. m. samt offentligt förda 
diskussioner mellan etnologier, kulturgeografer, antropologer och botaniker 
— från de sistnämnda har termen »limes norrlandicus» lånats — framgår med 
all tydlighet att denna gräns, norrlandsgränsen, ingalunda följer Dalälven 



192 Litteratur 

utan går betydligt längre söderut i riktning från norra Uppland mot sydväst 
genom Värmland. I förbigående kan påpekas att det i detta sammanhang inte 
är korrekt att, som författaren gör, tala om »den gamla fäbodgränsen». Den 
fäbodgräns, som anses sammanfalla med norrlandsgränsen, är nämligen en 
reträttgräns och som sådan snarast att betrakta som vår yngsta fäbodgräns. 

Av redogörelserna för de tre gåvosystemen framgår att dessa, trots olik-
heter i form och utbredning, hade ett gemensamt karakteristikon i sin 
ekonomiska funktion, vilket bl. a. innebar ett krav på att gåvorna vid tillfälle 
skulle återbetalas. 

Bröllopsgåvan kunde skifta från ett enkelt överlämnande till ett komplicerat 
system med »lysning» och protokollföring av gåvorna och därmed följande 
kontroll av att de återbetalades. Det sistnämnda har särskilt varit fallet i 
Ångermanland, där författaren framför allt har studerat de tidigare nämnda 
s. k. begåvningslistorna. Hon sätter detta system i samband med ett homogent 
småbondesamfund i Norrland med betydligt hårdare livsvillkor och därav 
följande behov av hjälp vid bosättningen än inom den mer välbärgade bonde-
klassen i södra Sverige. 

Hemgiften, föräldrarnas bidrag till det nya hemmet, kunde liksom bröllops-
gåvan uppgå till stora belopp, mestadels in natura, men varierade givetvis i 
förhållande till föräldrarnas ekonomiska ställning. Återbetalningsprincipen var 
i detta sammanhang inte så tydlig. Den löpte här över en längre tidsrymd, 
nämligen mellan generationerna. 

Fästmögången hade en annan karaktär än bröllopsgåvan och hemgiften. 
Den var ett socialt accepterat tiggeri, som praktiserades inom lägre social-
grupper, som inte kunde räkna med bidrag från föräldrar eller släktingar. Dess 
förekomst var alltså mera betingad av sociala villkor än rådande samhälls-
struktur. Fästmögången har varit vanligare i det socialt mer skiktade Syd-
sverige än i det homogena Norrland och den hade under 1800-talet sitt centrum 
i sydvästra Sverige. 

Författaren betraktar bröllopsgåva, hemgift och fästmögång som en helhet, 
vars variationer kan förklaras mot bakgrunden av samhället med dess eko-
nomiska system och ideologiska uppfattning. Detta har föranlett henne att 
sätta in gåvohandlingarna vid äktenskaps ingående i ett större ekonomiskt 
system, det gamla bondesamhällets ekonomiska organisation. Hon visar 
därvid att de olika gåvoinstitutionerna är ett uttryck för den ledande principen 
i detta samhälle, nämligen samarbete och beroende mellan människorna. När 
denna samhällsform omvandlades och inlemmades i det moderna industri-
samhället förlorade det gamla gåvosystemet sin samhälleliga motivation. I 
dess ställe har kommit lysningspresenter, bosättningslån, barnbidrag och 
socialhjälp. 

För den teoretiska sidan av undersökningen har författaren sökt metodiska 
hjälpmedel och idemässig inspiration från flera håll. För detta redogör hon i 
inledningskapitlet på ett klart sätt och nämner vetenskapsteoretiska idiåer som 
strukturalism, historiematerialism, symbolisk interaktionism och positivism. 
Eftersom hon uppfattar gåvan som en funktionell handling i ett större samman-
hang knyter hon an till funktionalisternas lära om samhället som en funktio-
nellt betingad helhet, där varje element måste bedömas med avseende på sitt 
förhållande till övriga element inom det totala systemet. 

I stor utsträckning har hon tillämpat strukturalisternas tanke om »presta-
tion totale», som också innebär att handlingar, element och idéer aldrig kan 
bestämmas isolerade utan som delar i ett totalt system men som ger begreppet 
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en betydligt vidare innebörd än funktionalisterna. Hon har därvid framför allt 
anslutit sig till Maurice Godeliers historie-materialistiska uppfattning. Godelier 
gör åtskillnad mellan »system» och »struktur». Båda är helheter med avseende 
på sina delar men med system betecknar Godelier en större enhet än struktur. 
Kjellman har framför allt arbetat med begreppet struktur och menar därmed i 
överensstämmelse med Godeliers definition »en sluten enhet, vars element (ob-
jekt) utväljs och kombineras med varandra (regleras) efter vissa idéer eller prin-
ciper, av vilka man ofta kan urskilja en idé eller princip, framför allt av ekono-
misk karaktär, som den dominerande styrfaktorn eller drivkraften i strukturen». 

Godeliers princip att under de synliga samhälleliga förhållandena söka 
dolda strukturer, vars lagar förklarar de empiriska fenomenen, anknyter nära 
till IAvi-Strauss' ide om ett omedvetet kodsystem, som möjliggör kommunika-
tionen mellan olika parter. Hans primära intresse var alltså inte förändringar 
och förlopp utan i stället de dolda strukturer i människans inre, som ger upphov 
till dem. Eftersom strukturalismens teorier angår många lärdomsgrenar och allt-
mer börjar anammas med mer eller mindre personliga ställningstaganden, 
hade det varit tacknämligt, om författaren ytterligare hade orienterat läsaren 
i strukturalismens termer och definitioner, som ännu är under utveckling och 
därför svårtillgängliga. 

Gunilla Kjellmans undersökning av gåvoutväxlingen vid äktenskaps in-
gående i vårt gamla bondesamhälle är en skickligt komponerad studie, som i 
metodiskt hänseende pendlar mellan traditionell etnologisk uppläggning och 
aktuell etnologisk problematik och terminologi. Hon har med stor klarsynthet 
pekat på problemställningar i samband med studiet av den mänsliga kulturens 
framväxt och förändringar men erkänner villigt, att hon inte kunnat lösa dem 
alla med utgångspunkt i sitt speciella material. Avslutningsvis erinrar hon 
t. ex. om  behovet av djupare interaktionistiska undersökningar vid studiet av 
strukturomvandlingar och förändringar i kulturmönster. 

Åsa Nyman 
Summary 
Gunilla Kjellman took her doctor's degree in Lund in 1979. Her doctord dis-
sertation deals with the particular type of exehange of gifts which grew up in 
conneetion with marriage alliances in our pre-industrial peasant society: the 
dowry, gifts from relatives and neighbours, and also the custom according to 
which the fianc6e, sometimes the fianc6 too, went round the parish to ask for 
contributions for their new home. 

Kjellman wishes to show, through her investigation, how the structure of the 
gifts system is governed by economic needs and is elosely related to social 
struetures. She places the exchange of gifts on the occasion of a marriage in a 
larger economic system,- the economic organization of the old peasant society, 
and shows that the three types of gifts, in spite of the differences between them, 
are an expression of the guiding principle in this society, namely cooperation 
and interdependence. When this form of society is transformed and incor-
porated into the modern industrial society, the old system of gifts loses its 
social motivation. Instead we have wedding presents, loans for setting up a 
home, children's allowances and national assistance. 

As far as method is coneerned, Kjellman alternates between traditional 
ethnological presentation and current ethnological problems and terrninology. 
She has to a large extent adopted the structuralist view of "prestation totale", 
above all associated with Maurice Godelier's materialist-historical conception. 

13 — 792513 Sv. Landsmål 1980 
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E. Larsson —5. Söderström, Hössjömålet. Ordbok över en sydvästerbottnisk dialekt. 
Umeå 1979. 224 8. (Skrifter utgivna av dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå. 
Serie A. Dialekter nr 1.) ISBN 91-7174-020-1. 

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå (DAUM) har som nummer 1 i sin 
serie A. Dialekter utgivit Hössjömålet Ordbok över en sydvästerbottnisk dialekt 
av Evert Larsson (1898-1964) och Sven Söderström (utgivare), Umeå 1979. 
Från Västerbotten finns redan några ordsamlingar utgivna. Här bör särskilt 
nämnas Gusten Widmarks kommenterade utgåva Ordbok över Umemålet av 
Pehr Stenberg (1804) (Skrifter utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet 
i Uppsala ser A: 12, 1966) och Ordbok över Burträskmålet av J. V. Lindgren, 
utgiven av D. 0. och Margareta Zetterholm (Skrifter utgivna genom Lands-
målsarkivet i Uppsala ser A: 3, 1940). Pehr Stenberg insamlade främst Umeå 
sockens »nationella» ord och talesätt, därmed avses väl s. k. idiotismer, medan 
Evert Larsson (EL) i Hössjö by i Umeå socken har upptecknat även riks-
språkliga ord, t. ex. atombomb och aktie. Det är alltså ingen överloppsgärning (ett 
ord som f. ö. uteslutits av utgivaren Sven Söderström såsom varande alltför 
riksspråkligt) att man givit ut en ny ordbok från Umeå socken. Stenbergs 
ordbok och Hössjöordboken kompletterar varandra på ett utmärkt sätt. 

Ordboken, som har utarbetats av Sven Söderström, inleds med en historik 
över dess tillkomst. Verket bygger på f. konservatorn Evert Larssons mång- 
åriga insamlingsarbete. Han inledde detta redan 1931 och fortsatte fram till 
sin död 1964. Samlingarna i DAUM omfattar ca 10 000 ordlappar. Ordboken 
är också kompletterad av Söderström med excerpter ur Evert Larssons band- 
inspelningar på 1950-talet och ur hans samling i ULMA från 1930-talet. Inte 
alla ord är medtagna i utgåvan. Utelämnade är främst sådana ord som av 
Söderström bedömts som alltför riksspråkliga, t. ex. buse, domedagsväder, skärv 
och det tidigare nämnda överloppsgärning. Det är dock tveksamt om t. ex. 
buse borde ha uteslutits. Ordet finns medtaget i andra dialektordböcker. Vidare 
har ett antal sammansättningar utelämnats. Det är förståeligt, sammansätt- 
ningar är ju vanliga, men det är också beklagligt, eftersom det försvårar en 
jämförelse mellan dialektens och riksspråkets sammansättningsprinciper. Man 
skulle vilja att det hade redogjorts för vilka typer av sammansättningar som 
inte tagits med. Utöver detta har uteslutits ord och ordformer där EL:s 
uppgifter har varit för ofullständiga eller oklara. 

Inledningen innehåller också en redogörelse för ordartiklarnas uppställning. 
När det gäller uppslagsorden sägs, kanske något knapphändigt, att dessa är 
riksspråksformer av dialektorden. Det skulle underlätta för läsaren om princi-
perna för ansättande av uppslagsord presenterats lite utförligare, såsom sker i 
t. ex. Ordbok över Finlands svenska folkmål. Man skulle kanske också önska en 
redovisning av de ståndpunkter som ligger bakom valet av uppslagsord. 

Vidare presenteras ljudbeteckningssystemet. Söderström har överfört EL:s 
landsmålsbeteckning till ett något grövre system, dock utan att nödvändig 
information har förlorats. När det gäller t. ex. a-ljudets skiftande varianter 
återges två, nämligen a (skriv-a), som står för bakre a-ljud (lmalf. a) och 
a (tryck-a) som står för främre a-ljud (lmalf. a). Dessa symboler överensstäm- 
mer med IPA, dock ej med t. ex. Dalmålsordboken där a betecknar främre 
a-ljud och a bakre. De två a-ljuden är betydelseskiljande, vilket visas bl. a. av 
av exemplen kall a. 'kall' och kall s. 'karl, gubbe'. 

Målets diftong ei skrivs ei i t. ex. min a. 'ren', Oj i t. ex. räjj, räjje s. 'rede'. 
Av ö-ljuden återges EL:s o med so, ö i ordboken motsvaras av o samt ibland av 
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s i EL:s uppteckningar. Tonlöst 1 skrivs hl och w-ljudet w. Olika ng-ljud har fått 
symbolen v och supradentalt n-ljud symbolen n. Sfe-ljudet betecknas med J. 
Det har visat sig att EL använder f där man stundom skulle ha väntat (t. ex. i 
olika rs-förbindelser). Söderström utreder dock EL:s något oklara bruk av 
f-symbolen. Uttalsbeteckningen bygger alltså på det vanliga alfabetets tecken, 
men är utökat med en del landsmålstyper varav några presenterats här. 
Valet av symboler förefaller mig i sin helhet utmärkt. Möjligen hade man 
kunnat tänka sig att använda o för lmalf. o, som Ordbok över Finlands 
svenska folkmål gör. En läsare som är van vid landsmålsalfabetet kan kanske 
ha svårt att vänja sig vid att tecknet o står för o och inte för ett å-ljud. Å andra 
sidan underlättar det gjorda valet tolkningen för den som inte är van att läsa 
ljudskrift. 

I inledningen finns tablåer över substantivens pluralbildning och de svaga 
verbens teman. De starka verbens teman liksom de oregelbundnas återfinns 
under respektive ordartikel. Inledningen avslutas med en lista över förkort-
ningar och tecken. 

Möjligen skulle man önska en karta över Västerbotten som visar Hössjös läge 
i förhållande till övriga orter från vilka belägg lämnas. Detta för att kunna 
bedöma de belägg som kommer från andra orter. 

Ordartiklarna är klart och tydligt uppställda. Efter uppslagsordet följer i 
förekommande fall en siffra som markerar paradigmtillhörighet. En enda 
felaktig siffra har jag funnit. Ordet stavelse s., som enligt EL böjs som ett 
starkt femininum bör ha 9 inte 6 (siffran har kanske vänts upp och ned!), som 
avser typen näve osg. ne:'va, opl. ne:'va eller ne:' vana, bpl. ne:'vana. Efter siffran 
följer uppgift om ordklasstillhörighet, därefter uttal, betydelse och språkprov, 
vilka oftast är översatta. Sist kommer hänvisningar bl. a. till andra uppslagsord 
för ytterligare språkprov. Ett omsorgsfullt val av stilsorter bidrar också till det 
klara och lättlästa intryck man får av ordartiklarna. 

Man kan inte undgå att imponeras av den etymologiska kunskap och 
kännedom om dialekten som ligger bakom valet av uppslagsord. Oftast ges 
också hänvisningar från andra tänkbara uppslagsord, när etymologin är om-
tvistad eller dunkel. I några fall skulle dock andra lösningar vara tänkbara 
och ytterligare hänvisningar önskvärda. 

I valet mellan två uppslagsord väljer Söderström ibland det som ansluter 
till nutida riksspråk. Sålunda ansätter han ripa s. till dialektens ry:p (fågeln) 
och hänvisar från rypa s., liksom loge s. till dialektens lo:, dit han hänvisar från 
lo s., och mossa v., till dialektens mö:'8a, dit han hänvisar från myssja v. I det 
senare fallet är det så att infinitiven onekligen utgår från mossa v., myssja v. 
skulle regelrätt ge me:'se. Preteritum- och supinumformerna bör däremot 
utgå från myseja v. Man kunde kanske diskutera om det vore lämpligt att 
föra de former som hör till mossa respektive myssja under var sitt uppslagsord 
och komplettera saknade former ur andra källor. 

Valet av uppslagsform är oftast etymologiskt betingat. Man möter former 
som klock-stapol s. i stället för rsp. klockstapel s., knivslidre s. i stället för 
knivslida s., kvidra v. för kvida v. (jfr norrl. dial. skidra 'åka skidor', ra-
avledningar), samt kavle s. och nävre s. — men pippel s. — för rsp. kavel s. och 
näver s. Målet skiljer mellan näver s. 'bit av näver' och nävre s. 'ämnet näver'. 
I sammansättningar används formerna kavel-, näver- som ju är brukligt. Här 
bör också nämnas skrena v. 'halka' och 8kreka v. — bör väl vara skräka v. — 
'skrika' vartill utgivaren hänvisar från skridna v. och skrika v. I valet mellan 
stödja v. eller stydja v. för målets sto:.  de 'klubba fisk på is' väljer utgivaren 
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stydja v. som huvuduppslagsord men hänvisar från stödja v. — kort y övergår 
ibland till ö i målet. En annan ljudutveckling i sydvästerbottniska mål har 
lett till att kort å motsvaras av ett ö-ljud. Verbet droppa uttalas drö' ppa. 
Därför bör väl dröpplot a. drö'pplrut 'prickig, fläckig' snarare vara dropplot a. 
Under åse s. återfinns bl. a. bokstaven s. Den brukar i ordböcker vanligen stå 
på en annan plats. 

En nackdel med den strikt etymologiska metoden är att uppslagsorden kan 
bli svåra att hitta för den läsare som inte har språkhistoriska kunskaper. Den 
läsare som vill veta vad svala s. heter på dialekten har nog svårt att hitta fram 
till uppslagsordet so/v s2. Att utgivaren valt uppslagsordet so/v är väl riktigt 
med tanke på uttalet söltv, men en hänvisning från svala s. skulle onekligen ha 
underlättat för läsaren. 

Till verbet bolna, dial. /kg 'bulna' (jfr bolde s. 'böld' i Burträskordboken, 
substantivet finns dock ej i Hössjöordboken), kunde kanske ha givits en hän-
visning från det riksspråkliga bulna v., möjligen också från ett eventuellt 
bol(d)na v. 

Förleden i bråt-skål s., uttalas br#ttu- eller briitu-, 'skål, ursprungligen av trä, 
vari man bröt kornbröd i mjölk'. Här skulle man väl kunna tänka sig att välja 
formen bryt- som förled. I norrländskt regionalt riksspråk är ju bryta liksom 
bruttu vanliga former för 'tallrik med mjölk vari tunnbröd brytes'. Utgivaren 
hänvisar från brutta s. 

Det är otvivelaktigt etymologiskt korrekt att föra den sammansatta 
preposition som uttalas bå'tti el. bee tti under uppslagsordet bortyr prep. Men 
valet av bort-yr i stället för bort-ur el. möjligen bort-i visar hur långt Söderström 
är beredd att gå för att återge uppslagsorden på ett etymologiskt korrekt sätt. 

En folketymologisering av konsol s. är väl uttalet Vinst/blånar. I detta fall 
skulle man kunna tänka sig att ha konsthållare som uppslagsord men hänvisa 
dit från konsol s. 

Ytterligare hänvisningar mellan ord som liknar varandra till formen och 
betydelsen, utan att för den skull säkert vara etymologiskt identiska, skulle 
kanske i någon mån underlätta för läsaren att hitta det han söker. Jag tänker 
på sådana ord som hapa v. 'apa efter' som kunde hänvisas till under apa v. 
Till fnöske s. vore det bra med en hänvisning från snöske s. 'fnöske', gärna också 
till gres a. 'gles' från gles a. Från gvacld s. ges en hänvisning till vadd s2, dial. 
gwadd 'liten parvel'. En hänvisning mellan dessa ord och gnadd s., dial. vadd 
'barn' skulle också kunna ge kompletterande upplysningar. Orden slarv s. och 
slurv s. har båda i målet betydelsen 'slarv'. Man kunde kanske önska en hän-
visning dem emellan. 

Hössjöordboken har som princip att till det enkla ordet föra sammansätt-
ningar och vissa avledningar t. ex. enkla verbbildningar till substantiv, 
deponens och substantivavledningar. Under mangel s., dial. ma'vver förs alltså 
både mangelning s., dial. ma`vveniv 'mangling' och mangla v. dial. ma'vveir. 
De i norrländska dialekter vanliga sammansättningarna med ny- a. och tvär- a. 
som förleder hålls alltså samman. Avledningar med det likaså vanliga 
negerande prefixet o- sammanhålls dock inte. I samband härmed vill jag 
nämna en liten kuriositet: både ruva/ a. och oruval a. har i målet betydelsen 
'otymplig'. 

Betydelserna anges klart och tydligt genom beskrivningar eller genom riks-
språkliga synonymer. Även riksspråkliga ord som i dialekten fått en annan 
betydelse förklaras som regel. Exempel härpå är infam a. som översätts med 
'infam; knepig, smårolig', nedrig a. 'vänligt intresserad'. 1 något enstaka fall 
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saknar man en förklaring. Det gäller infött a., som väl betyder 'benägen att gå 
inåt med tårna'. Substantivet lapphyvel är också oförklarat. Något knapp-
händig ter sig också förklaringen 'ett gaffelformigt redskap' till klyva s. 
Illustrationer i någon form till redskap som är ovanliga eller har kommit ur 
bruk skulle ha givit läsaren en tydligare bild av föremålen. 

En liten språklig detalj: till sammansättningen landbonde s. ges följande 
förklaring: 'arrendator på bolagshemman; videbuske i åkerj orden (som alltså 
arrenderar jorden)'. Relativsatsens något olyckliga placering kan dock knappast 
vålla missförstånd hos någon annan än den som har till uppgift att finna fel. 

Vissa ordförklaringar ges under andra ord genom hänvisningar. I något 
enstaka fall har det hänt att en förklaring saknas under det ord dit det hän-
visas. Under ordet mälta s. (oförklarat och utan språkprov) ges en hänvisning 
till säd s. Där finns emellertid inte någon uppgift om mälta, inte heller under 
hänvisningsorden under säd. Det är ju lite förargligt ur dialektgeografisk 
synvinkel. I riksspråket har det ju betydelsen 'säd som bereds till malt genom 
groning'. I norra Västerbotten finns ordet i betydelsen 'grodd som sticker fram 
ur korn eller potatis' (Lindgren, Ordbok över Burträskmålet). Det skulle ha 
varit intressant att få reda på, om den betydelsen också finns i södra Väster-
botten. 

Det ges många språkprov under uppslagsorden. Dessutom ges en mängd 
hänvisningar till andra uppslagsord för ytterligare språkprov. Språkforskare 
får härigenom möjligheter till syntaktiska studier. Oftast är också språkproven 
översatta till läsarens båtnad. 

Mina fåtaliga detaljanmärkningar av huvudsakligen teknisk natur kan 
alls inte skymma det faktum att Hössjöordboken utgör ett gediget och om-
sorgsfullt arbete. Den är mycket värdefull både för språkforskaren och etno-
logen av facket, men användbar och lättillgänglig även för den intresserade 
allmänheten. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå är att gratulera till denna 
lyckosamma inledning till serie A. Dialekter. Nu är det bara att hoppas att flera 
liknande arbeten snart nog kommer i denna serie. Det finns mycket att göra 
inom dialektforskningen i övre Norrland. Som exempel kan nämnas att det 
ännu saknas en dialektordbok från det stora svenska språkområdet i Norr-
botten. 

Tommy Berg 

Summary 

The book reviewed is an edition of Evert Larsson's collection of words in the 
Institute of Dialect and Place-name Research in Umeå. The collection is com-
piled, amplified and edited by Sven Söderström. 

Among other things the introduction includes a presentation of the phonetic 
alphabet used and annotated tables of word inflexion. 

The entries are clearly set out. The ehoice of headwords is most often etymo-
logically determined, and the reviewer has no objeetion to this method, although 
it might sometimes be diffieult for the layman/general public to find a certain 
word. However, in the majority of cases, references are given. The niany speci-
mens add to the great value of the dietionary. 

The concluding assessment of the reviewer is that the dictionary is a careful 
and thorough piece of work. It is extremely valuable for both philologists and 
ethnologists, but is also easily comprehensible and useful for the layman. 
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Stig Örjan Ohlsson. Skånes språkliga försvenskning. 1-2. Lund 1978 och 1979. 
185 s. och 164 s. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A. Nr 30-31.) 
ISBN 91-7408-027-X och 91-7408-052-0. 

Försvenskningen av Skåneland är av gammalt ett kärt — och känsligt — 
ämne för såväl språkmän som historiker. Inte minst florerar ett ymnigt och 
okritiskt missbruk av hittills säkerställda språkliga och historiska fakta hos 
företrädare för den separatistiska skara amatörhistoriker, som önskar se 
Skåne befriat i ett eller annat avseende. Den språkliga delen av försvensknings-
processen har tyvärr alltför ofta utsatts för en ytlig och generaliserande be-
skrivning, bl. a. i historikers och kyrkohistorikers arbeten. Det är däremot 
endast få, som med språkvetenskaplig metod och tillfredsställande akribi har 
försökt kasta ljus över den delen av det betydelsefulla skeendet. Därför är en 
avhandlingstitel »Skånes språkliga försvenskning» i sig uppseendeväckande. 
Man är luttrad. Man grips av iver och förväntan, samtidigt som det är svårt 
att hålla misstänksamheten på avstånd. Givs här äntligen något nytt, något att 
ta fasta på, eller är det en upprepning av det vi sett så många gånger förr? 

Låt mig genast säga att förväntningarna om något nytt och handfast tveklöst 
infrias, och att misstänksamheten får liten näring, även om benägenheten att 
tolka in mera än vad det undersökta materialet egentligen tillåter inte helt 
saknas ens i detta fall. 

Unders5kningen behandlar Skånes skriftspråkliga försvenskning sådan den 
med den valda metoden återspeglas i ett begränsat och enhetligt material: i 
huvudsak domstolsprotokoll från slutet av 1600-talets senare hälft. Trots vad 
som därutöver sägs om den t alspr åkli g a försvenskningen under det första 
seklet efter 1658 är denna fortfarande en jungfrulig forskningsuppgift. Här 
saknar vi ännu en fast grund att stå på. 

Del 1 (1978) har undertiteln: Inledning. Om skriftspråket under Skånes 
övergångstid; del 2 (1979): Blandspråksanalyser. Författaren disputerade på 
den andra delen i december 1979 i ämnet nordiska språk vid Lunds universitet. 

Första delen innehåller två huvudavsnitt: en stimulerande historisk och språk-
historisk bakgrundsteckning samt en »dynamisk-diakronisk studie av skrift-
språket under Skånes övergångstid». 

Den första delens förra hälft inleds med en historisk översikt, som är ett 
referat av Gösta Johannessons arbete Skånes historia (1971). Det bör påpekas 
att detta inte är någon primärkälla, utan en populär och i stort sett eklektisk 
framställning, som bl. a. bygger på Knud Fabricius' imponerande livsverk 
Skaanes overgang fra Danmark til Sverige, 1-IV, Khvn 1906-58. Man saknar 
här en hänvisning till Fabricius, som trots en och annan tvivelaktig punkt 
(fr. a. i samband med utsagor om språkliga ting) är och förblir huvudkällan 
för den som vill veta något om den aktuella tidens Skåne, också som bakgrund 
till språkliga iakttagelser. (Fabricius nämns i annat sammanhang i arbetet 
och upptas i litteraturförteckningen s. 178.) 

Mycket intressant — och samtidigt en ganska roande läsning — är det 
avsnitt (del 1 s. 14 ff.), som i översättning från latin presenterar och därpå 
kommenterar ett tillägg till en lundensisk avhandling, författad av Johan 
Fabrin, tryckt 1684: »Ett tillägg om den skånska dialektens förhållande till 
köpenhamns- respektive stockholmsdialekten». Tillägget är från metodisk 
synpunkt uppseendeväckande för sin tid. Iakttagelserna rör en jämförelse 
mellan huvudstadsspråken med vaken blick för det sociolektala förhål-
landet mellan stads- och landsbygdsbefolkning. 
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Vad gäller prosodin bekräftar texten att skåningen hade musikalisk accent 
och att man västansunds hade »stod» redan före den politiska övergången under 
1600-talets senare hälft. Vi får också veta, att det sociolektala trycket att 
medelst denna »stod» tala urbant och väl var hårt i Köpenhamn. Möjligen var 
trycket före 1658 också kännbart i de skånska städer, som hade livligare 
administrativa och kulturella förbindelser med den danska huvudstaden. 

I tre små kapitel (1: 25 ff.) diskuteras skånska talspråksdrag, som eventuellt 
skulle kunna ha påverkats av det med nationalitetsskiftet följande språk-
skiftet. De pr oso di ska fenomenen ger inga säkra hållpunkter. 

Samtidens syn på nord- och sydskånska dialektdrag borde plötsligt ha blivit 
helt omkastad. De förut från danskt riksspråk och centraldansk dialekt av-
vikande målen i norr står nämligen i ett slag närmare det nya riksspråket och 
centralsvenska dialekter, medan målen i söder — såväl e-målsområdet i syd-
väst som de bl. a. med avseende på kvantiteterna egendomliga målen i sydost 
— kommer att framstå som utkantsfenomen med vad detta kan ha fört med 
sig för den enskilde. 

Framställningen om r-realisationen är möjligen något missvisande, där den 
(1: 30) beskriver främre r som något som »till nutiden existerat ... i nordöst-
skånska och blekingska dialekter». Främre r kan än i dag höras hos vissa äldre 
personer i området. Jfr Ingemars Ingers, Reliktområdet för främre r i Syd-
sverige, Svenska landsmål 1979, s. 94 ff. — Själv har jag under 1970-talet 
gjort inspelningar med informanter i västra Blekinge, som bevarat främre r. 

Det sydsvenska bakre r har sannolikt sitt ursprung på kontinenten (1: 32 f.). 
Två förklaringsalternativ till förekomsten i Skåne anges. Antingen har bakre r 
redan före 1658 — då en »järnridå» i praktiken kom att hindra trafiken över 
Öresund för befolkningen i stort — via Själland etablerats i de skånska kust-
städerna vid Sundet och därifrån senare spridits ut över landskapet, eller har 
det rotats i Skåne genom direkt inflytande från nordtyskt område, då förmodligen 
i huvudsak under 1700-talet. Längre kan man f. n. inte komma. Med författaren 
är jag t. v. benägen att se nationalitetsskiftet som en terminus ante quem för 
det bakre r-ets erövring av brohuvuden i Skåne — men bevisen saknas. 

Det — med författarens eget uttryck — kraftigast stigmatiserade draget i 
dagens skånska, sådan den ytligt uppfattas av skåningarna själva och andra, är 
gli dl judsdif t onge ri n g en, ett i huvudsak malmöitiskt stadsfenomen, som inte 
får sammanblandas med de framför allt nordskånska folkmålens sekundär-
diftonger. Det är enligt min mening högst ovisst, om denna mycket sent 
iakttagna glidljudsdiftongering bör sättas i samband med 1600-talsstadsbornas 
»osäkerhet och självkorrektion i en tvåspråkighetssituation» (1: 35). Det vi 
konkret har att utgå ifrån är inspelningar och uppteckningar efter informanter 
tidigast födda under 1800-talets senare hälft. Förekomsten av glidljudsdif-
tongering i DAL:s fonogrammaterial är säkert styrkt i malmöitiskt stadsmål 
och i omedelbart omgivande — och följaktligen därav beroende — fiskeläges-
och landsbygdsdialekt, främst Limhamnsmålet. 

Det påpekas (1: 38) att Ingemar Ingers varken i avhandlingen (1939) om de 
sydvästskånska dialekterna eller i Språket i Lund (1957) nämner företeelsen. 
Men detta är helt naturligt, eftersom den varken hör till dialektavhandlingens 
egentliga undersökningsobjekt, landsmålen, eller till stadsmålet i Lund. Glid-
ljudsdiftongeringen har inte heller iakttagits i genuint Trelleborgs- eller 
Landskronamål. Jfr om dessa Ingers, Gammalt Trelleborgsmål (Föreningen 
Det gamla Trelleborg. Årsskrift 1961) s. 1 ff. respektive Folkmålet i Lands-
kronatrakten (Boken om örja, Landskrona 1952) s. 135 ff. (särskilt s. 146 ff.). 
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Däremot har Ingers i tryckta uppsatser, som borde ha nämnts i samman-
hanget, påvisat företeelsen både i Malmö och i Ystad. Se Ingers, Gammalt 
Malmöspråk (Malmö fornminnesförenings årsskrift 1938) s. 14 f. och densamme, 
Folkspråket i Ystad (Ystads fornminnesförenings skriftserie XI 1966) s. 20. 

Den karakteristiska malmöitiska glidljudsdiftongeringen kan nog förklaras 
på mer än ett sätt. Dess samband med språkskiftet efter 1658 förblir en 
hypotes, vilket författaren också medger (1: 40). Med Ingers håller jag före, att 
hypotesen om ett samband med det sist förflutna århundradets dialekt-
nivellering och närmande till ett lokalt riksspråk med centralsvenska sociala 
pådrivningar framstår som mycket mera sannolik. 

Undersökningen borde vad gäller källmaterialet i DAL:s samlingar inte 
ha fått stanna vid ett snabbt stickprov i form av några raskt avlyssnade 
fonogram. Generellt bör nämnas att författaren utan att ha prövat dialekt-
arkivets sedesmaterial a priori underkänner det för sina syften, uttalat be-
träffande diskussionen om gliclljudsdiftongeringen, de facto även vid den syn-
nerligen betydelsefulla materialbedömning, som legat till grund för sorteringen 
av morfemsekvenser i statistiskt, databehandlat underlag för avhandlingens 
slutsatser. Man kan naturligtvis inte utan vidare jämföra 1600-talets skrift-
former med det senaste seklets dialektuppteckningar. Men jag är övertygad 
om att en jämförelse av 1600-talsformerna med genuin skånsk dialekt i skriva-
rens hembygd i åtskilliga fall skulle kunna ge stöd i valet mellan att klassificera 
ett morfem som danskt, svenskt eller skånskt. Se t. ex. diskussionen om 
bedömningen av mansnamnet Håkan nedan. Det känns otillfredsställande 
att bara få start och mål, råmaterialet och slutsiffrorna — inte en glimt av 
det mödosamma och säkerligen alls inte konfliktlösa arbete, som utförts där-
emellan. Denna brist i redovisningen utesluter kontroll, så vida man inte vill 
göra om hela undersökningen med vad det innebär av försök och misstag på 
vägen, och framför allt bedömningar som sannolikt i inte så få fall skulle 
avvika från dem som författaren måst göra. — Det måste här tilläggas, att jag 
inte för ett ögonblick menar, att resultaten väsentligt skulle kunna rubbas. 

Den första delens senare hälft utgör en bearbetning av författarens licentiat-
avhandling från 1968. Syftet är att kartlägga den språkliga försvensknings-
processen — snarare en del av den; en total kartläggning skulle ha krävt en 
nordistikens Fabricius — samtidigt som undersökningsområdets språkkontakts-
och språkförändringsproblem belyses. I ett vidare perspektiv sätter författaren 
in diskussion och resultat i allmän tvåspråkighetsdebatt. 

Även om det av naturliga skäl endast är en liten bit av kakan, en begränsad 
sektor av den sk rif t språkliga processen, som blir föremål för prövning, är 
det helt klart att syftet med ovan antydda förbehåll uppnås. Däremot är 
anmälaren inte överens med författaren om att ett tredje syfte nås: »att försöka 
komma bakom skriftspråket och få någon uppfattning om det språk som 
talades i Skåne vid tiden för övergången, ...» (1: 3). 

Den ojämförligt största landvinningen är metoden, som nu ger oss och för-
fattaren en möjlighet att gå vidare med andra typer av texter — och det finns 
mer relevant material än tingböckerna att bearbeta, framför allt material som 
låter oss komma 1600-talets skåning närmare, material som inte i lika hög 
grad som tingböckerna belastas av ämbetsmannavärldens formelartade kansli-
språk och akademiska fraser. 

Det är ett viktigt påpekande som görs i del 1 s. 57: »Situationen i Skåne var 
ovanlig på det viset, att de båda konkurrerande riksskriftspråken var någor-
lunda likvärdigt användbara som meddelelsemedel, eftersom de lokala dia- 
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lekterna låg någonstans mittemellan och skillnaden [läs skillnaderna] mellan 
de båda språken relativt sett var obetydliga.» — »Därför blev det i Skåne inte 
tal om ett markant avbrott från en språklig tradition till en annan utan i 
stället en mer eller mindre långsam anpassning.» 

Observera att författaren här jämför interferens på heterogena plan: riks-
skriftspråken sinsemellan och dessa visavi dialekterna och de senare sinsemel-
lan. Man bör hålla i minnet, att den långsamma anpassningen inte tillnärmelsevis 
gäller dialekterna, så som den däremot påverkar skriftspråket hos den lilla 
»skrivande» delen av befolkningen, låt vara att skrivaren själv i vissa fall fick 
arbeta bort olämpliga genomslag av hembygdens folkmål. 

Det är också — som Ingemar Ingers flera gånger även i tryck påpekat — fel att 
påstå, att predikan har varit en av de viktigaste kanalerna för allmogens 
försvenskning (1: 62). Man talar än i dag skånska, trots att man så gott som 
varje söndag i nästan 300 år åhört en mer eller mindre svensk predikan, dvs. 
innan det senaste seklets sekularisering och nivellering började tömma kyrk-
bänkarna på huvuddelen av den passivt lyssnande publiken. Eller omvänt: 
Man talade inte svenska av det skälet att man lyssnade till söndagens predikan. 
Man varken skrev eller talade svenska för att konfirmandundervisning och 
husförhör så småningom kom att innehålla svensk grundtext, förestavad av 
mer eller mindre svenskkunniga klockare och präster. 

Att domstolsprotokollen blev undersökningsobjekt beror på att de bäst 
motsvarade de två uppställda huvudkraven: Man skulle kunna följa utvecklingen 
över en viss tid, och man skulle veta vem som producerat skriften (1: 62). 
På ett mycket förtjänstfullt sätt utreds vad man hittills vet om protokollens 
tillkomst, om skrivarens roll bakom alla original, koncept och renovationer. 
Ett illustrativt exempel med tre olika skriftversioner av samma domslut 
(från den 25 nov. 1682) utmynnar i ett stemma med tre alternativ (1: 71-80). 
Samma texter analyseras med avseende på förhållandet svensk-danskt 
(1: 81-85). Analysen resulterar bl. a. i det val av begrepp, icke-danska och icke-
svenska former (/D/S-former), som i den senare undersökningen i sig samlar upp 
restmaterialet vid morfemanalysen. Till IDIS -former förs hyperkorrektioner, 
»skanismer» (skånska dialektformer) och stavfel. 

För att undvika de ofta negativt laddade termerna danism och svecism väljer 
författaren i konsekvens med /D/S-begreppet IS, icke-svensk (om exklusivt 
danska former) och ID, icke-dansk (om exklusivt svenska former). I löpande 
text är denna »negerande» terminologi ibland förvillande. Varför inte helt 
enkelt använda symbolerna D och S (dansk och svensk), som nu faktiskt före-
kommer i diagrammen i appendix till del 2? Gemensamma former, G-former, 
är visserligen en frekvent kategori, men denna spelar här givetvis en helt 
underordnad roll. 

Undersökningen utgöres i del 1 av en serie stickprov fördelade i tiden 
(ca 1658-1710) så att följande frågor kan besvaras (1: 87): 1. När visar sig de 
första tecknen på försvenskning? 2. När börjar svenskan dominera? 3. När 
försvinner de sista resterna av danska? 4. Är utvecklingen kontinuerlig eller 
finner man skarpa brott som kan sättas i samband med svenska makthavandes 
åtgärder? 5. Kan ett sådant ingripande t. ex. ha bestått i att svenska skrivare 
har satts in i stor utsträckning, eller bärs utvecklingen i huvudsak upp av 
skåningarna själva? 

Stickproven tas ur löpande text. De består av 100 jämförbara segment i 
enheter med samma textlängd. Kvantifieringen av segmenten i G-, IS-, ID- 
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och IDIS-former redovisas i diagram. Som underlag har valts text inne i 
själva rättegångsreferaten, inte avskrivna kungörelser och inlagor eller proto-
kollens mera formelartade inledningar och avslutningar. Som analysbas 
fungerar morfemet, eftersom undersökningen förutsätter att segmentet inne-
håller högst en språktillhörighetssignal om ID, IS, G eller IDIS. Undantag 
måste dock göras för inlånade prefix av typen be-, för lånord, siffror, skilje-
tecken etc. Kompositionsfog i såväl namn som övriga komposita förs till förleden, 
vilket innebär att sammansättningar med a-fog blir /D-former. 

Den ovan påtalade bristen att man förvägras inblick i analysarbetets problem 
inger läsaren en viss skepsis, som understryks av författarens egna ord (1: 100 f.) 
om gordiska hugg, så snart segmenteringsreglerna inte håller. Man får dock 
en aning om svårigheterna, om man läser vad som skrivs om exemplet 
haagen1  : håkan (dvs. namnet Håkan) ra. fl. i del 1 s. 102 f. Analysen ger 
ISISIS :IDIDID. Men segmenten hå gen, haakan, hågan, håken etc. blir IDIS-
former, då de innehåller signaler åt två håll! Stora problem vållar svagtons-a, 
som kan vara genuin skånsk dialekt, skanism, lika väl som svecism. 

Stickprovstexterna återges i appendix 4 (1: 159 ff.). På s. 164 f. får man 
en nyttig inblick i segmenteringens praktiska tillämpning i de tre Helsingborgs-
proverna från 1682. Man frapperas av att de tveksamma läsarterna är så 
ytterligt få, om man skall döma efter noterna till den i del 1 ederade texten. 
Till de i del 2 publicerade texterna finns inga eclitionsnoter. Protokollen måste 
ha skrivits med klar och lättläst handstil. Resultaten från de skånska proto-
kollen jämförs med samtidigt kontrollmaterial av liknande slag från Reisinger 
och Jönköping. Erfarenheten av det arbetet ger författaren en (låt vara sub-
jektiv) grundval för hur de gordiska huggen i praktiken skall läggas. 

Som illustration återges här (fig. 1) det skånska genomsnittsdiagrammet 
1648-1710 med värdena för variablerna G, ID, IS och IDIS hämtade ur 61 
stickprov. Språkskiftet ger utslag redan 1665 med kulmen 1680-85 (1: 110). 
På liknande sätt redovisas resultaten från kontrollserierna i Helsinger och 
Jönköping samt från domböckerna i Helsingborg, Landskrona och Lund och 
till sist de fem undersökta häradsrätterna. 

I Helsingborg noteras en påfallande »försening» i utvecklingen, vilket föran-
leder författaren att i del 2 göra en fördjupad analys av skedets slutfaser. 
Förskjutningen skulle ju kunna bero på en individuell skrivarutveckling, som 
inte är representativ för stadens skrivare i övrigt. — En viss försening — 
jämfört med genomsnittsvärdena — konstateras också i Landskrona. Städernas 
administration skulle alltså ha varit mera konservativ i förhållande till språk-
skiftet än motsvarande enheter på landsbygden. Detta får givetvis inte tolkas 
så att landsbygdsskrivarna var duktigare på att lära sig svenska. Snarare blev 
den svenska administrationens reformer av skilda skäl mest genomgripande 
för landsbygden (1: 128 f.). 

Kommentaren till diagrammet från östra Göinge härad innehåller material-
diskussion, som jag väljer som exempel på att dialektmaterial borde ha 
beaktats. I ett ärekränkningsmål har en fjärdingsman kallats gatustretare. 
Det sammansatta ordet upptas inte i ODS, SAOB eller SA0Barkiv. Författaren 
nämner då som enda tänkbara anknytning det danska stridser med äldsta 
ODS-belägg från 1907. Dels är väl den anknytningen etymologiskt förfelad, 
dels är verbet streta 'gå bredbent, skreva' väl belagt i skånsk dialekt, bl. a. 

1  Strängt taget är även detta en IDIS-form, eftersom namnet i Skåne genuint har 
formen Hågen, aldrig Hågan. 
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från Östra Göinge. Ordet gatustretare bör ha varit en målande beskrivning av 
en som grötmyndigt »stretar» vägen fram. 

I samma kommentar diskuteras ordet Syken i frasen »Ja, det må du spörga 
Syken åth.» På förslag av min kollega, arkivarie Sten-Bertil Vide, anknyter 
författaren detta till SAOB:s sigg 'kastrerad hingst'. Parentetiskt ges upplys-
ningen »(jfr Rietz, uppslagsordet sigg »sk. syk»)». Om man som här i ett språk-
vetenskapligt arbete diskuterar dialekt är det ett metodiskt krav, att man i 
första hand går till primärkällorna, dialektsamlingarna från berört område. 
Något ord syk är givetvis inte belagt i Skåne-samlingarna. Däremot är sigg 
väl styrkt i angiven betydelse. Rietz' artikel är på den här punkten onöjaktig 
(tryckfel för sij, sydskånsk form av sigg?). Artikeln är dessutom felciterad. 
Rietz har sigg från Skåne och Blekinge, alltså inte »sk. syk». Efter »sigg Sk., Bl.» 
följer tillägget »Sik, m. id. S.Sk.>> (Obs. -i-!) Härav framgår att Rietz velat 
notera en speciell och avvikande sydskånsk form,' en iakttagelse som inte 
saknar vikt, om den göingske, nordskånske smädarens Syken över huvud taget 
har med ordet sigg att göra. Det förefaller inte så, även om det på grund av 
kontexten ligger nära till hands. (Jfr att ordet sigg i göingemålen avser 'tvär-
vigg, envis och tjurig person' vid sidan av den egentliga betydelsen 'kastrerad 
hingst' o. d.) 

Slutresultatet av de i del 1 redovisade undersökningarna blir bl. a. konsta-
terandet att språkskiftet i protokollen kulminerar 1680-85, dvs, samtidigt som 
jurisdiktionen i utomspråkligt avseende försvenskas, i huvudsak 1683. Intres-
sant är också jämförelsen med försvenskningskronologin hos det av Bengt 

I realiteten skyttsmålet. Se Ingemar Ingers, Studier över det sydvästskånska 
dialektområdet, Lund 1939, s. 270 ff. om  gg>j efter främre vokal, särskilt s. 273 f. 
ordet *sygg 'fuktig (om jordmån)'. 
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Pamp tidigare undersökta ortnaumsmaterialet.1  Ortnamnens efterleder har 
enligt Pamp försvenskats i stort sett före jordeboken 1712-13, men danska 
inslag dröjer kvar. Detta rimmar väl med författarens konstaterande att de 
kvardröjande inslagen av IS-former i stor utsträckning består av person- och 
ortnamn. 

I arbetets andra del är undersökningen mindre allmänt resonerande över 
metod och hypotes. Här tillämpas och förfinas i stället metoden med en 
striktare inriktning på blandspråksanalysens kvantifierande del. 

De begynnande svenskinslagen studeras i två protokollstexter skrivna 
av stadsnotarien Christian Fabricius i Landskrona 1683 och 1679. Ett protokoll 
skrivet av stadsnotarien i Helsingborg Peter Röring 1696 får representera de 
kvardröj ande danskinslagen. Insprängt mellan dessa kapitel analyseras 
det dansk-skånska blandspråket i August Palms tal i Malmö den 6 november 
1881: »Hvad vil Sosial-Demokraterna?». Som jämförelser diskuteras också en 
dansk-engelsk blandspråkstext, publicerad och kommenterad 1973 i Danske 
studier, samt en ännu inte offentliggjord undersökning från stationssamhället 
Vinderup i Jylland, utförd av Kjeld Kristensen.2  I båda fallen bygger analysen 
på b an dinsp el at material, dvs, på talspråkstext. Den är därför inte utan 
vidare jämförbar med analysen av 1600-talsprotokollens skriftspråk. 

Det är tvivelaktigt, om man över huvud taget bör jämföra den oskolade skräd-
daren Palms »talspråk» — och han strävade nog medvetet efter att även i 
offentliga tal vara »naturligt» oskolad — med stadsnotariernas byråkrat-
skriftspråk. 

I samband med den biografiska bakgrundsbeskrivningen av notarien Christian 
Fabricius förekommer en i vetenskapliga arbeten inte sällan uppdykande glid-
ning, som brukar vålla åtminstone anmälaren en viss irritation. Det är av 
vikt för textkommentaren att veta, om skrivaren verkligen härstammar från 
Göinge. Efter att ha nämnt de indicier som finns att tillgå säger författaren: 
»Dessa fakta ger visserligen inte något helt bindande bevis ...» (2: 10), men 
redan i nästa avsnitt heter det »att skrivarens biografi klarlagts» (2: 11). 
Säkerheten stegras ytterligare på ett för läsaren förrädiskt sätt, så t. ex. 
drygt tio sidor senare: »i och med att skrivarens bakgrund ... är så välkänd ...»! 

I 1683 års text tas ortnamnet Hariager (här avses byn och socknen Lilla 
Harrie i Harjagers härad) med bland beläggen på IS-former (med klusilför-
svagning k >g), dock med den korrekta stämpeln »tvivelaktigt» (2: 29). Jag 
vill beteckna det som oanvändbart för analysen. Man hade på 1600-talet 
knappast någon aning om att ortnamnets efterled är ordet åker, vilket framgår 
av den långt tidigare styrkta folketymologiska anknytningen till verbet jaga 
och harjakt, bl. a. i häradets vapen.3  

Om August Palms proveniens får man endast veta, att han var född och 
uppvuxen i Skåne (2: 37). Särskilt i hans fall borde det vara av visst intresse 

1  Bengt Pamp, Traderingen i skrift under svensk tid av Bjäre härads jordeboks-
namn, i Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1965. 

2  Sedermera tryckt i Dialektstudier udg. af  Institut for dansk dialektforskning. 4. 
Bind, 1. Halvbind, Khvn 1977, s. 29 ff., och 2. Halvbind, Khvn 1979, s. 161 ff. 

3  Se härom Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 7. Harjagers härad och 
Eslövs stad, Lund 1979, s. 18. 
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att läsaren får den upplysningen, att han härstammade från Södra Sallerups 
socken i Oxie härad, dvs, från gränsområdet mellan a-mål (i större delen av 
hemsocknen) och e-mål (omedelbart söder därom). Hans nästan konsekventa 
val av a-former trots denna närhet till e-målsområdet — och trots åren i 
Danmark — är kanhända ett resultat av en tidigt inlärd medveten reaktion av 
en »gränsbo». Jfr att författaren räknar med att Palm »haft nära nog totalt 
stöd av sin uppväxtmiljös skånska dialekt» (2: 49). 

Den som en viktig del i textanalysen ofta diskuterade a-/e-målsmotsättningen 
i Skåne behandlas på det hela taget en smula opreeist bl. a. vad gäller förete-
elsens utbredning i rummet och tiden. Vill man med författaren »konkretisera 
den sociolektiska helhetsbild, som de motsägelsefulla samtida vittnesbörden 
på denna punkt ger anledning till» (2: 94), är det nödvändigt att mera exakt 
beskriva fakta. Jfr om skräddare Palms ursprung ovan. Utsagan »Regionalt har 
-e i kända dialekter varit begränsat till Skytts härad, med ett nordligt och 
östligt övergångsområde» (2: 94; spärrat av anmälaren) måste därför kom-
pletteras. Av framställningen (t. ex. 2: 94) får man flera gånger intrycket, 
att e-mål »varit», »har ... gällt» etc. (Jfr »före dess försvinnande» 2: 94.) Om än 
utdöende lever det kvar i dag hos den äldsta generationen i ungefär samma 
utbredningsområde och i genuin språkmiljö. Geografiskt omfattar e-målet inte 
bara Skytts härad utan också drygt 2/3 av Oxie härad i norr och den västra 
delen av Vemmenhögs härad i öster. Det faktiskt föreliggande dialektmaterialet 
visar att utbredningen når Limhamn, dvs, det gamla Malmös närmaste tät-
ortsgranne en halvmil åt söder,' men också — och det är av största vikt! — att 
e-mål saknas öster och nordost om staden. Hur rimmar detta med författarens 
mening, att bl. a. sociolekterna i Malmö skulle vara e-målsområdets upphov 
och kärna? Får man över huvud taget hålla samman sociolekterna i städerna 
Skanör, Falsterbo, Trelleborg och Malmö som gemensamt ursprung i det här 
fallet? 

De tre förra städerna hade vid 1600-talets mitt och under århundradets 
senare hälft inte alls den betydelse de tidigare haft och — åtminstone i fallet 
Trelleborg — senare fått. Jfr att Trelleborgs stagnation ledde till att staden 
1619 för drygt 200 år framåt t. o. m. reducerades till en s. k. fläck, och att 
»Skanör med Falsterbo» redan på 1600-talet snarast var avsides belägna bond-
byar. Orternas blomstringsperiod inföll under sillfiskets glansdagar långt tidi-
gare. 

Sociolekterna i Skanör, Falsterbo och Trelleborg kan enligt min mening inte 
ha varit upphov till den stabila och undantagslösa e-målsutbredningen i Skånes 
sydvästhörn. Det är ytterst tveksamt, om samma e-mål fått stöd i det faktum 
att en liten språkö i dåtidens Malmö talade ett språk, som på grund av socialt 
tryck favoriserade försvagad ändelsevokal. 

Inte heller Malmö hade vid 1600-talets mitt den odiskutabelt ledande status 
det senare fick som residens- och garnisonsstad för svenskarna. Landskrona var 
av olika skäl till en början en arg konkurrent med Malmö om rollen som 
svenskarnas tilltänkta centralort. De tre danska slottslänshuvudorterna Malmö, 
Landskrona och Helsingborg bör snarare hållas samman och studeras gemen-
samt, om man vill bygga hypoteser om spridning till omgivande landsbygd 
på stadsmålssociolektens inverkan. Och spår av e-mål saknas runt Helsing- 

1  Limhamn fick först omkr. 1830 en bofast fiskelägesbefolkning. Tidigare fanns 
här endast ett kalkbruk. Se Ingers, Malmö fornminnesförenings årsskrift 1959, s. 57 ff. 
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borg och Landskrona! »Runt» Malmö finns det bara i söder, bortsett från enskilda 
äldre nedslag, som kännetecknar ett gränsbälte. 

Min mening är alltså att det e-mål i det gamla Malmö, som författaren med 
hänvisningar till Ingemar Ingers diskuterar, är något annat och väsensskilt 
från det e-mål som än i dag kan höras i landsbygdens sammanhängande 
e-målsområde söder om Malmö. Båda företeelserna har väl sin förebild i 
själländskan, men orsak och verkan är nog att förklara på skilda sätt. 

Ingers' uppfattning om Malmö som »Skyttsmålets» nordligaste utpost visavi 
utbredningen av försvagad ändelsevokal är inte den som antyds (2: 94 f.). 
Ingers menar i sin avhandling 1939, s. 226 f., att Malmöskriftspråkets 
ändelse -e inte säger någonting om -e i landsbygdens talspråk. Vi vet inte 
hur länge e-målet varit en beståndsdel i »Skyttsmålet». Citationstecknen är 
motiverade, eftersom Ingers här använder termen Skyttsmålet om mål med 
vissa med målen i Skytts härad gemensamma drag men med större geografisk 
utbredning. 

Sanningen — så långt vi kan beskriva den med rimlig säkerhet i dag — 
är väl närmast den att en socialt ledande klick rörlig godsägaradel spridd över 
hela Skåne förmodligen talade e-mål. Därtill kan vi bl. a. med stöd i före-
liggande undersökning påstå att skrivande befattningshavare i huvudsak skrev 
e-mål, bl. a. i slottslänens centralorter. 

Med Ingers — och mot författaren (2: 94 f.) — menar jag att »Skyttsmålets» 
kärnområde är intensitetscentrum för infortisförsvagningen i e-målsområdet, 
och jag kan ändå tänka mig att »Skyttsmålet» bör stå närmast den dialekt, 
som på 1600-talet troligen talades av gemene man i Malmö. Observera att 
det e-mål som från söder nästan når upp till Malmö i sitt nordligaste bälte är 
ett utkantsfenomen med konstaterade övergångsdrag. Helt genomfört e-mål 
finns i Skytts härad, men inte i »Skyttsmålets» hela område! 

Jag är också enig med Ingers om att Skytts och Oxie häraders geografiska 
närhet till Sjaellands dominerande centralbygder är en god del av »poängen 
i det historiska förloppet». — Det är fruktlöst att spekulera i om Skyttsmålet 
i ett isolerat dialektdrag (-e) liknar Malmömålet eller om det omvänt är Malmö-
målet som liknar Skyttsmålet (jfr 2: 97). 

Kvar står det faktum att vi med själländskan jämför dels ett i vår tid på 
landsbygden talat talspråk och dels ett på 1600-talet i Malmö skrivet skrift-
språk. Att på sådana premisser draga en linje mellan Malmöskrivarna och 
allmogen i Skyttsmålets centralområde är i dag inte tillrådligt. Vi måste veta 
mera om det äldre talspråket i Malmö och om förhållandet mellan sociolekt 
och dialekt på båda hållen i dag och då (dvs. på 1600-talet). 

Som ovan nämnts är det den textanalytiska metoden som är avhancllingens 
stora landvinning. Efter en mitt i boken inplacerad utförlig engelsk samman-
fattning på 24 sidor följer ett appendix, som tilldrar sig intresset. Det redovisar 
med datorernas hjälp dels i en rad parallellt löpande kolumner kumulativa 
frekvensuppgifter för G-, ID-, IS- och IDIS-formernas förekomst i de 
undersökta textavsnitten, dels i mycket illustrativa — och estetiskt tilltalande 
— uppställningar en rad textprofiler, som genom variationer i ett i princip 
ändlöst återupprepande av vissa valda segmentsekvenser åskådliggör den rela-
tiva homogeniteten i textens delar i vad avser G-, ID-, IS- och IDIS-förekom-
sten. 

Metoden belyser skillnaderna mellan t. ex. en protokollstexts formelbundna 
början och slut i jämförelse med dess friare mittparti och t. ex. textinnehållets 
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påverkan på den språkliga formen. För läsaren hade det givetvis varit värdefullt 
att i anslutning till diagrammen få hänvisning direkt till motsvarande rader 
i den ederade texten. 

Textprofilen för den dansk-amerikanska blandsprå,ksanalysen (D-E 1973) 
har en päronform, som åskådligt visar hur danskan hos intervjuobjektet vinner 
insteg på engelskans bekostnad allt eftersom bandinspelningen fortskrider 
(2: 156). Så illustrerar diagrammen textens eller textsituationens skiftningar 
— och de ställer läsaren/analytikern inför nya problem att förklara. Författaren 
antyder (t. ex. 2: 52 f. och 90 f.) tolkningsmöjligheter, men stannar vid att 
framhålla textprofilernas värde som mätare för den »dynamiskt-diakroniska» 
stickprovsundersökningens pålitlighet (2: 53). 

Utrymmet medger inte någon fördjupad diskussion om vad profilerna mäter 
och döljer, och om vad de kan användas till. Man ville gärna se fler tillämp-
ningar av metoden på andra texter (jfr 2: 91). 

Låt mig sluta med ett citat: »För den som hoppats att dessa blandspråks-
analyser skulle leda fram till en katalog över karakteristiska drag i det språk 
som skrevs och eventuellt också det som talades i Skåne före, under 
och efter nationalitetsskiftet, måste läsningen bli en besvikelse.» (2: 93; spärrat 
av anmälaren.) 

Jag instämmer med författaren. Det blev i viss mån en besvikelse. Men den 
initiala (och orättvisa!) besvikelsen reducerades efter hand som läsningen av 
hela arbetet fortskred till ett beklagande av att titeln såtillvida blivit miss-
visande. Undersökningen vänder och vrider på ett intressant och föga beaktat 
material, den belyser det uppslagsrikt och stimulerande från många nya sidor — 
och den leder till konstruktion av ett kombinationsverktyg, som kommer att 
ligga väl i handen på framtida textanalytiker. 

Göran Hallberg 

Summary 

This paper presents and discusses a methodologically very interesting, mainly 
sociolinguistic attempt to investigate the process of language shift in the written 
sources of the province of Scania. In 1658 this Danish province was captured 
by the Swedes—and it has since remained a part of Sweden. 

Ever since the last deeades of the 1700th century there has been an increasing 
interest in the effeets of the language mixture in Scania resulting from the 
Danish and Swedish linguistic interference on the written (and spoken) language 
of the Scanians. 

The investigation presented, written by Stig Örjan Ohlsson, was printed in 
Lund in 1978-1979. It appeared as numbers 30 and 31 in the A-series of Lunda-
studier i nordisk språkvetenskap. The title is: Skånes språkliga försvenskning 
(The shift of language in Scania). The second part of Ohlsson's work was dis-
cussed and defended late in 1979 as a linguistic dissertation at the University 
of Lund. Both parts contain summaries in English. 

Topics from the areas of text homogeneity, language contact, language 
mixing, language learning and language ehange are discussed in connection 
with text samples from different stagas of the process. 

The results of the morpheme-based analysis are presented in different kinds 
of diagrams. 
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Ulf Palmenfelt, Gotländska folksägner. 192 s., ill., Hamra 1979. ISBN 
91-85716-10-3. 

I samband med sina etnologiska studier i Stockholm har Ulf Palmenfelt — 
synbarligen inspirerad av sin lärare Bengt af Klintbergs undervisning — 
fördjupat sig i sin gotländska hembygds sägentraditioner. Detta har resulterat 
i en nyligen utgiven bok, »Gotländska folksägner». Denna titel kan i första 
ögonblicket förleda läsaren att tro, att det rör sig om ett nytt bidrag till de 
många sägensairdingar, som utgivits på Gotland. Så är emellertid inte fallet. 
Författaren vill med detta arbete skärskåda det gotländska sägenniaterial, 
som återfinns i litteratur och arkiv liksom även nyare uppteckningar, bl. a. 
sådana som han själv insamlat under 1970-talet. 

Avsikten med arbetet är alltså inte att i främsta rummet presentera nya 
sägenuppteckningar utan fastmer att ge en överblick över den gotländska 
sägentraditionen och fästa uppmärksamheten på drag som karakteriserar den. 
Som grundlag för denna utläggning har författaren givetvis återgett åtskilliga 
sägner från såväl äldre som yngre tid. Det stora flertalet har han därvid 
hämtat ur P. A. Säves samlingar från mitten av 1800-talet, utgivna 1959-61 
i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens skriftserie Svenska sagor och sägner, 
12: 1-2. Men han har även anfört opublicerat arkivmaterial, främst från 
Kulturhistoriska undersökningen vid Nordiska museet i Stockholm och från 
Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Själv har han bidragit med inte 
mindre än 14 nyupptecknade sägner. 

I ett inledande kapitel orienteras läsaren i sägenforskningens viktigare fack-
termer och definitioner samt i det folkliga berättandets olika genrer och 
funktioner. I nästa kapitel diskuterar författaren begreppet reliktområde med 
avseende på Gotland, varvid han bl. a. erinrar om öbefolkningens kulturella 
kontakter under olika tider samt samhällsförändringarnas inverkan på den 
muntliga berättartraditionen. 

I åtta kapitel redogörs därefter i tur och ordning för de viktigaste sägen-
kategorierna, varvid den gotländska »bysen» först tas upp till behandling, 
eftersom detta väsen är det för gotländsk tradition mest karakteristiska både 
i äldre tid och i nutid. I våra dagar framställs bysen nästan som en symbol 
för Gotland. I detta sammanhang får författaren anledning att utreda be-
greppet traditionsdominant. Därefter följer redogörelser för andra sägenväsen 
och sägenkategorier såsom de små under jorden, havsfrun och andra sjöväsen, 
skattsägner, historiska sägner, lokalsägner, sägner om kloka och trollkunniga 
samt till sist även ett kapitel om några sägenväsen, som endast spelat en 
obetydlig roll i gotländsk tradition: nissen, troll och jättar, näck, varulv och 
mara samt övernaturliga ormar. 

För att sätta in den gotländska sägentraditionen i ett större sammanhang 
har författaren i varje kapitel gjort korta exposeer över ifrågavarande sägners 
förekomst på andra håll, främst på det svenska fastlandet och i Danmark. 
Ytterst sällan har jämförelser gjorts med de östra grannländerna, vilket är att 
beklaga. Dessa exposeer är givetvis synnerligen intressanta, eftersom de bl. a. 
ger en inblick i sägnernas utformning och variation inte bara inom gotländskt 
område utan över större områden. I bästa fall speglas härigenom Gotlands 
kontakter under gångna tider. Det är emellertid alltid vanskligt att i en kort-
fattad form göra dylika utblickar. Författaren skulle säkerligen ha haft en viss 
hjälp i sitt arbete därmed, om han hade tagit del av »Atlas över svensk folk-
kultur», vars andra del (publ. 1976) ger kartografiska överblickar jämte kom- 
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mentarer över sägner och folktro i hela Sverige. Där behandlas t. ex. sägnen 
om förlossningshjälpen till den underjordiska (karta X), varvid redovisas för 
denna sägens komposition och utbredning i tid och rum. Likaså har sägnerna 
om hur man valde tomtplats för kyrkan kartlagts och kommenterats (kartorna 
II och III). Kartbilden visar att det finns betydligt flera belägg för denna 
sägen på Gotland än från Fröjel, den enda plats där Palmenfelt funnit sägnen. 

Föreställningen om »bjäror», dvs, magiska väsen, som trollkunniga troddes 
skicka ut för att tillskansa sig mjölk från grannarnas kor, behandlas också i 
nämnda atlasverk (kartorna XV—XVIII) och har dessutom varit föremål för 
en doktorsavhandling (Wall, J., Tjuvnajölkande väsen. I. Äldre nordisk tradi-
tion. 1977. II. Nyare nordisk tradition. 1978). På motsvarande sätt behandlas 
föreställningarna om s. k. Inylingar, dvs. i hemlighet födda och dödade barn, 
vilka på grund av sin för tidiga död, som hindrade dem att bli saliga, måste gå 
som gengångare, antingen tills brottet uppdagades så att den skyldiga fick sitt 
straff eller tills barnspöket genom dop- eller jordfästningsritual, med hjälp av 
svepning o. dyl. bringades till ro (atlaskartor XIX—XXI och Pentikäinen, J., 
The Nordic Dead-Child Tradition. 1968). Enligt dessa undersökningar tillhör de 
gotländska sägnerna därom den sistnämnda kategorien. 

Ett misstag har författaren gjort sig skyldig till, när han säger, att bäcka-
hästen, dvs. den övernaturliga vattenhästen som lockar barnen upp på sin rygg 
med avsikt att sedan dra ner dem i vattnet, är känd i hela Sverige. Tvärtom är 
denna sägen belagd enbart inom ett begränsat område i södra Sverige (B. 
Egardt i Folkkultur IV, 1944). 

Det nämnda atlasverket har på grund av sin överskådliga karaktär kommit 
till stor användning i studiecirklar och hembygdsföreningar, som sysslar med 
sägenstudier. Eftersom Palmenfelt utformat sin bok om gotländska sägner till 
stor del som en handledning för studiecirklar i ämnet »Sägner och folktro på 
Gotland», kunde han lämpligen ha tagit med även denna publikation i sin 
litteraturförteckning. Sista kapitlet i boken är ett förslag till en studieplan 
och är ett schema för tio sammankomster. De arbetsuppgifter, som där skisseras, 
tar upp olika sidor av sägenforskningen och kan sägas vara det väsentliga vid en 
analys av en lokal sägentradition. En förtjänst är att författaren även tagit upp-
dagens sägenbiklning till behandling. Vi lever ju ingalunda i ett traditionslöst 
samhälle och mycket tyder på att människornas tankar fortfarande gärna 
kretsar kring mystiska och egenartade händelser och ting. Men vi måste vara 
medvetna om att vi inte längre finner sägner och folktro i det gamla bonde-
samhällets miljö utan i ett modernt samhälle, som givetvis sätter sin prägel 
på sägenfloran. 

Ulf Palmenfelts bok om gotländska sägner är ett hedervärt försök att göra 
något mera av den lokala sägenforskningen än att bara samla in material. Den 
fyller också ett behov som handledning för människor, som vill lära känna sin 
hembygds särart och hävda sin identitet i en tid då likriktningen hotar att 
utjämna de lokala traditionerna. Boken kan på så sätt tjäna som mönster för 
studiehandböcker i ämnet sägner på andra häll i vårt land. 

Åsa Nyman 

Summary 

In conneetion with his ethnological studies at Stockholm University, Ulf Palmen-
felt has published a book on Gotland popular legends. The aim of this work is 

14-792513 Sv. Landsmål 1980 
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not so much to present a collection of legends as to giva a survey of the Got-
land legend tradition and draw attention to characteristic features. 

After an introductory chapter, which gives the reader an idea of the more 
important technical terms and definitions in tradition research as weil as the 
various genres and functions in the popular narrative tradition, Palmfelt gives 
an account of the most important categories of legends on Gotland, each in tum. 
He takes his examples from literature and archives, also from younger recorded 
material, partly collected by himself during the 1970's. 

The last chapt er of the book takes the form of a syllabus for study circles on 
the subject of popular legends and popular beliefs, and among other things it 
contains a suggestion as to a suitable timetable for ten meetings. 

Gösta Sjöstedt, Ordbok över folkmålen i väska Göinge härad. Del 1 abborrben — 
grant-väder. Lund 1979. XV + 179 8. (Skrifter utg. gm  Dialekt och ortnamns-
arkivet i Lund 1.) ISBN 91-7060-012-0. 

De skånska dialekterna kan i flera avseenden sägas vara väl utforskade. En 
rad avhandlingar och monografier har efter hand utkommit, som lämnat oss 
viktiga bidrag till studiet av de skånska bygdemålens ljudlära, ordböjning och 
ordförråd. Omfattande uppteckningar har dessutom under många år bedrivits 
i landskapets tätbefolkade socknar, vilket resulterat i att stora och utomordent-
ligt värderika ordsamlingar nu finns för fortsatt forskning tillgängliga på 
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL). 

Man har dock länge saknat en av trycket utgiven mera utförlig och modern 
skånsk dialektordbok. H. P. Klinghammers lilla skånska dialektlexikon från 
1841 måste med nutida krav på utförlighet anses helt otillfredsställande. Dit 
räknas förmodligen även det rika skånska stoff som ingår i Rietz (1867). 

Nu har emellertid en ny, helt skånsk ordbok börjat utkomma i och med att 
första delen av fil. doktor Gösta Sjöstedts stora Ordbok över folkmålen i väska 
Göinge härad utgivits. Den omfattar 179 sidor och redovisar ordförrådet från 
abborrben till grantväder. 

Ordboksverket täcker visserligen inte hela landskapet Skåne. Men det ger 
oss en värdefull och generös kontakt med snapphanebygdens speciella syd-
svenska övergångsmål. I fullbordat skick kommer verket enligt utgivningspla-
nen att omfatta fyra delar. Man konstaterar genast med tillfredsställelse att 
formatet är hanterligt och att artiklarna är uppställda enkelt och direkt till-
gängligt med ett nytt artikelstycke för varje särskilt begrepp. 

Ordboken kommer förvisso att bli ett viktigt framtida hjälpmedel för känne-
domen om de 24 sockenmål den behandlar, av vilka 23 ryms inom Skånes 
största härad. Denna landskapsdel sträcker sig tvärs över Kristianstads län 
från Smålandsgränsen i norr ned till gränsen mot Malmöhus län i söder. 

Verket bygger på ett utomordentligt rikt källmaterial av ordformer, betydel-
ser och fraser som Gösta Sjöstedt började samla in redan på 30-talet. Sin känne-
dom om de skiftande målen i dessa gränsbygder vidgade och fördjupade han i 
särskild grad under sin lektorstid i Hässleholm, då han med starkt intresse även 
deltog i den livaktiga Västra Göinge hembygdsförenings arbete. Från 1952 var 
han dess ordförande och samtidigt redaktör för föreningens då startade års-
skrift, som alltjämt utkommer. Utgivningen av denna skrift har för Gösta Sjö-
stedt »i hög grad underlättat kontakten med folk och bygd». 

Genom sina dialektstudier och sitt flitiga ordsamlande under drygt femtio år 
framstod Sjöstedt (nu 82 år) snart som absolut expert på folkmålen i nordöstra 
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Skåne. Hans »enormt stora material» finns nu uppställt på DAL, där det i dag 
omfattar ca 235 000 större och smärre uppteckningar. 

På grundval av detta dialektmaterial började Sjöstedt i slutet av 50-talet 
skriva manuskriptet till sin ordbok. Redan på det inledadne stadiet av sitt 
ordboksarbete och vidare in till mitten av 70-talet erhöll han mycken hjälp och 
råd av Sven Benson, då arkivchef vid DAL, nu professor i Göteborg, som bl. a. 
konstruerade en för dialekten avpassad, förenklad uttalsbeteckning. Senare har 
manuset underkastats en noggrann kontroll på DAL av en särskild redaktions-
kommitt6, bestående av nuvarande arkivchef en docent Bengt Pamp samt arki-
varierna fil. dr Sten-Bertil Vilde, fil. dr Göran Hallberg och fil. mag. Stig Isaks-
son. (Enligt ordbokens redaktionella kommentarer s. vi samt ett pressmedde-
lande från DAL 1979-03-06.) De har gått igenom ordboken artikel för artikel 
och kontrollerat såväl det språkliga som det sakliga stoffet. Tillsammans med 
Gösta Sjöstedts unika sakkunskap anses denna arbetsfördelning vara en fullt 
»tillräcklig kvalitetsgaranti». Medarbetarnas olika insatser i verket i nära sam-
råd med författaren redovisas närmare i ordbokens inledande redaktionella 
kommentarer s. vi f. Man har emellertid funnit det angeläget framhålla att ord-
boken, trots att man i skilda avseenden kompletterat vissa artiklar, »fort-
farande är Gösta Sjöstedts och ingen annans». 

Till dessa kommentarer har också fogats en kortfattad men nödvändig redo-
visning av principerna för ordbokens uppslagsformer, dess grammatisk& upp-
lysningar och uttalsbeteckning. Där lämnas också lokaliseringsuppgifter och 
ordf örkortningar jämte kartor över landskap och härad. Slutligen förklaras 
ordens betydelsebeskrivning och den i vissa artiklar tillämpade hänvisnings-
apparaten mellan synonyma och sakligt varandra närstående begrepp. Med 
denna utformning bör Sjöstedts Göingeordbok kunna lämna en mångsidig såväl 
språklig som saklig orientering om de skiftande mål som ännu lever och talas i 
dessa trakter. 

Tyvärr har man »av ekonomiska skäl» nödgats utelämna en del material ur 
Sjöstedts senare, ganska omfattande uppteckningar från de centralt belägna 
socknarna Visseltofta, Vankiva och Norra Mellby. Ur dem säges dock nöd-
vändiga kompletteringar ha hämtats rörande ordböjning och betydelser hos 
redan befintliga artiklar. Men några nya ordartiklar i det tidigare manuskriptet 
har detta material inte föranlett, ej heller några tillägg till lokaluppgifterna. 
Man frågar sig onekligen om ordboken därmed kan ha gått miste om viktigt 
ordstoff från dessa orter i senare tid. Detta bör i så fall ge anledning till supple-
mentära tillägg jämte några rättelser i verkets fjärde del. 

För att i stort sett vara en enda mans verk är den föreliggande ordboken en 
beundransvärt mångsidig och oftast enkel vägledning till Göingebygdens folk-
mål. Den kan förvisso betecknas som ett i sitt slag »dialektologiskt storverk»! 
Genom att undvika alltför speciella fonetiska symboler i ordens uttalsbeteck-
ning har dialekten gjorts väl läsbar och tillgänglig för sydsvenskar utan spe-
ciella förkunskaper i ljudläran. Ett utmärkt grepp har varit accentens place-
ring, varigenom den kommit att tjäna två ändamål. Den anger på vanligt sätt 
främst ordens musikaliska accent och tryck. Men genom sin placering anger den 
samtidigt att den vokal eller konsonant är lång, efter vilken accenten omedel-
bart är markerad. Detta beteckningssätt brukas även för att ange lång diftong, 
vilket av lätt insedda skäl kan vålla oklarheter för andra än sydsvenskar (se 
nedan s. 9). F. ö. innebär accentens användning för att beteckna såväl ordens 
accent som enskilda vokalers eller konsonanters kvantitet en avsevärd bespa-
ring av tryckningskostnaden. 
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För en del måhända mindre genomtänkta redaktionella åtgärder ställer jag 
mig dock frågande och vill få ventilera några speciella synpunkter. 

Vid valet av normalsvenska uppslagsformer till dialektorden har redaktionen 
praktiskt och föredömligt låtit SAOB och SAOL få stå mönster. Till ord som 
däremot inte har direkt motsvarighet i dessa källor har uppslagsformen på 
sedvanlig ljudhistorisk grund konstruerats. Men varför inte följa denna regel 
konsekvent? Det finns ju inget vägande skäl att till dialektformen jce`drans 
sätta det (etymologiskt) konstruerade uppslagsordet djädran(s), när SAOL 
(10 uppl. 1973) har jädra, jädrans etc. (s. 210). Redaktionen har ju på omvänt 
sätt infört hänvisningen »djäkel etc., se jäkel etc.». — Dessa ord är dock föga 
märkliga eufemismer till ordet djävul, som väl inte behöver »pedagogiskt och 
ingående» förklaras. Nu måste redaktionen komma ihåg att i nästa ordboksdel 
hänvisa tillbaka från jädran(s) på bokstaven j till djädran(s) på bokstaven d. 
Ett litet onödigt arbete för ett mindre betydande dialektord. --Något djädrans 
finns inte i SAOL! 

Beträffande ordbokens uppslagsformer i övrigt är dessa av tydlighetsskäl i 
varje ny artikel satta med ht stil, vilket ju ger god vägledning. Men alltför 
svart och hackig (väl även kostsam?) ter sig denna fetstil vid hänvisningsord 
inuti artiklarna. Jämför ex. orden akantig, askonsdag, bating, hava, 2bila, 
båge, dräll, dräng. Här borde en mager, svagspärrad brödstil tydligt nog ha 
kunnat fylla ändamålet med mindre grov avvikelse från textens övriga typo-
grafiska byggnad (se t. ex. Ordbok över folkmålen i övre Dalarna). Svag spärr 
förekommer dock här och var i enstaka hänvisningar av något annan innebörd. 
Men de gäller ändå försvenskade former av dialektord, rätt närstående före-
kommande uppslagsord. Se t. ex. buk (s. 72b): »jfr svänga, förb. svänga buk». 
Bruket av svag spärr i sådana relativt få fall redovisas emellertid inte i de re-
daktionella kommentarerna (s. xx). 

Beträffande bruket av bindevokal vid sammansatta ords uppslagsord säger 
red. att »huvudprincipen här har varit att den vokal som är så vanlig i fogen i 
de sydsvenska målens sammansatta ord återges endast om den har riksspråk-
liga motsvarigheter». I ett dilemma tycks man ha hamnat vid sammansätt-
ningar med dricka-. Här har -a- utsatts i alla uppslagsord, trots att sådana for-
mer ej förekommer i SAOL, dvs, inte har motsvarigheter i riksspråket. Har 
red. med formen dricka- velat markera att förleden är substantivet och inte 
verbet dricka? Hos SAOB säges emellertid klart ifrån (s. D 2097) att dricka-
som förled är »bygdemålsfärgadt i södra o. sydvästra Sv.». — Har red. här 
möjligen frånträtt huvudprincipen därför att SAOB anser drick- (äv. drickes-) 
föga brukligt och att det vanliga nutidssv. är dricks-? Detta finns emellertid ej 
anmärkt i de red. kommentarerna (s. vrb-vii a). Jfr att för den dialektala for-
men e'rikada'n med bindevokal står uppslagsformen Erikdag, medan den van-
liga rsv. formen är Eriks-dag(en)! För den dialektala formen dröp`aflas'ka står 
droppflaska och för den dialektala dret'brä'da står enligt huvudprincipen dropp-
bräda i överensstämmelse med riksspråket. Jämför även dranktunna för dial. 
drang`katyn'a etc. Men i uppslagsordet fyr(a)skaft för dial. fi`rskart ,,, fi'raskaft 
har de olika dialektformerna med och utan bindevokal råkat få en variant till 
riksspråkets allenarådande fyrskaft (SAOL). Hos SAOB redovisas olika former 
av denna vävterm under fyr-skaft (F 1908), och där hänvisas till denna artikel 
från fyra-skaft (F 1912). I stället för att konsekvent enligt regeln nyttja denna 
riksspråksform som uppslagsord kompromissar redaktionen, sätter in en binde-
vokal och placerar den inom parentes. Har man här tänkt använda en ny 
typ av uppslagsord, som redan i sig visar att dialekten har (två) olika uttals- 
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former? -- Generella regler är lätta att uppställa men svåra att konsekvent 
följa. 

Detsamma visar bruket av bindestreck mellan olika sammansättningsled. 
Som regel förekommer inga bindestreck i ordboken utom då tydligheten kräver 
det, t. ex. boss-strå, boss-stubb. Det är möjligt att bosstrå eller bosstubb (utan 
bindestreck och endast två 8i stället för tre) kunde missförstås och uppfattas 
som boss-trå resp. boss-lubb. Men varför har sista artikelns uppslagsord, som 
även förekommer som titelord på boken, försetts med bindestreck: grant-väder? 
En skrivning grantväder utan bindestreck kan ju knappast missförstås. Ut-
givaren kan inte gärna tro att läsaren skulle råka dela sammansättningen på 
följande sätt: gran-tväder. Bindestrecket måste vara ett olycksfall som dock 
råkat hänga med litet för långt i arbetet; förutom i spalttexten uppträder det 
även på titelblad och omslag. 

Som redan inledningsvis sagts är det en god sak att varje begrepp har fått 
en egen artikel med särskilt uppslagsord. Men det kan lätt bli för mycket av 
det goda, då tämligen självklara eller banala ord, som saknar andra, synonyma 
beteckningar, anförs som egna artiklar. Hit hör bl. a. ordet bössdjävul. Andra 
förargliga eller besvärliga ting och individer kan ju av olika skäl tillfälligt få 
samma efterled som ordet bössa. Sådana uttryck kan ge upphov till en lysande 
beläggsamling i ordboken. På så »självklara» sammansättningar kan ett par 
exempel vara nog under det enkla ordet djävul. — Vad f. ö. gäller den i ord-
boken upptagna dialektformen bos'eke'velen borde den väl korrektare ha över-
satts med best. form sing. i st. f. obest. 'bössdjävul'. Skånskans bestämda 
form är ju inte lika med obestämd form i riksspråket. 

Ett utmärkt och nödvändigt hjälpmedel i ordboken är de upplysningar om 
ordklasser och ordböjning som redaktionen uppställt med det enkla siffer-
system för substantiv, adjektiv och perf. particip samt verb, som redovisas 
på s. 	För att detta skall vara pålitligt, måste ordboken dock ge korrekta 
genusuppgifter hos bl. a. substantiven, vilket uppenbart har vållat en del svå-
righeter, vilket också utgivarna framhållit s. ixb. En onödig olycka tycks ha 
inträffat med ordet -yxa, växlande med -yxe. Det förra anges i ordboken vara 
feminint, vid förleden bind-, dial. bin' ys'a Sö, böjn. f. 7 (dvs. plur. -yatår). Det 
senare anges vara maskulint vid förleden bil-, dial. birys'e SöIgFi böjn. m. 3 
el. 5 (dvs. plur. antingen -ys'a eller -ya 'år) samt vid förleden bind-, dial. bin'ys'e 
SöMaBrTj. böjn. m. 3. Det måste anses ytterst otroligt att ordet yxa — yxe 
över huvud taget i äldre genuint skånemål är maskulint. En stor samling 
uppteckningar i området av olika personer vid skilda tider, även av Gösta 
Sjöstedt själv, visar att ys'a ,,, ys'e i Västra Göinge är feminint, liksom i övriga 
svenska folkmål. Jfr även Rietz s. 835a under ykse- f.: »ysse, yse, Sk.» ( = Skåne). 
Hos den synnerligen pålitlige upptecknaren Ture Agerup uppges 1932 substan-
tivet 'yxa' (med plur. yssår, best. form yssårna) vara endast femininum. Andra 
uppteckningar från området visar att former som yase, best. sing. yssen även-
ledes är feminina. Uppfattningen att formerna yxe är maskulina måste grunda 
sig på någon yngre (ohistorisk) missuppfattning, som väl i sinom tid kan rättas 
till. Man får hoppas att detta är ett enstaka exempel på onödigt genusfel i 
Sj östedts ordbok. 

Angående uttalsformen birys'e med långt 1 måste jag ställa mig tveksam till 
att förleden är rätt tolkad som bil-, ur bila. Återgår inte dial. förleden bil'- med 
kort i-vokal och lång konsonant 11 på bill s. (el. bila v.)? Kort och långt i före 1 
resp. 11 uttalas ju lika i dialekten. Förleden bill- kan ange såväl form som funk-
tion hos verktygets beteckning. Märk att såväl substantivet som verbet bi'la 
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växlar med bira i ordboken. Borde inte ordboken skilja på de båda ordformerna, 
den förra besläktad med fsv. bila med långt i (se Hq. bila), den senare sam-
hörande med fsv. bilder (se Hq. 1. bill). Man borde åtminstone ha infogat ett 
hänvisningsord bilis v., se 2bila v. 

Uttalsbeteckningen i ordboken är med hänsyn till dess särskilda ändamål och 
sparsamhetsambition föredömligt förenklad och upplysande i relation till käl-
lornas finare landsmålsalfabet, vilket redovisas s. ix—x. Ett klart undantag 
härifrån utgör avsnittet med diftongerna. Deras beteckning borde ha fått en 
tydligare beskrivning för att kunna rätt förstås. 

För en normal svensk läsare, som är ovan vid diftonger, är påståendet något 
vårdslöst att »de flestas uttal ger sig själva utifrån den ovan presenterade 
tabellen» (över vokalerna). I denna tabell saknas ju uppgift om att ordbokens 
vokal i även motsvaras av landsmålsalfabetets konsonantiska k och 4, nämligen 
i dialektens många vanliga fallande diftonger ai, ai, åi, som i vissa ordformer 
(vilka jag här inte har tillfälle att i detalj exemplifiera) även betecknas aj, aj, 
dj. I vokaltabellen sägs bara att ordbokens i är lika med landsmålsalfabetes 
t, a och att det »motsvarar ungefär de i-ljud som finns i riksspråket». Det är allt! 

Detsamma gäller beskrivningen av ordbokens u-vokal, som anges motsvara 
landsmålsalfabetets u. Ingen reservation uttalas om att u även avser det kon-
sonantiska y och y och dessutom den o-haltiga, »europeiska» variant som mot-
svarar landmålsalfabetets u. Den upplysningen finner man bara vid förkla-
ringen av ordbokens o-vokal inom avsnittet diftonger. Där motsvaras ju ord-
bokens au av landsmålsalfabetets ai,  som säges uttalas likt engelskans how. 

Då det gäller uttalet av diftongen au så säges den motsvara landsmålsalfa-
betats (nk, CIV. Dess förra komponent betecknar således ett mycket öppet 
ä-ljud. Märkligt nog anger den redaktionella kommentaren att denna diftong 
»svarar ungefär mot ett ganska vanligt uttal i riksspråket av eu i neutrum». 
Detta påstående, som inte alls stämmer med uppsvenskt riksspråk, måste bli 
missledande. Uttalet av eu i ordet neutrum motsvaras där icke av diftong utan 
av hiatus, i vilket vokalmöte e är långt och har klar akut accent. Därefter följer 
ett icke-konsonantiskt kort u. Se den andra uttalsbeteckningen hos SAOB i 
spalten N 525: neltut-[rum]. Detta uttalsexempel måste således för många 
läsare bli totalt missvisande. 

Svårigheterna att ange och läsa diftongerna korrekt ökar än mera, då ut-
givarna genom att markera accent även söker att ange växlande kort och lång 
diftong eller diftong vars första komponent är lång. Här har i flera fall inkon-
sekvenser av svårläst art inträffat i vissa artiklars uttalsbeteckning. 

Som helhetsbedömning rekommenderas en klarare redovisning i uttals-
beskrivningen av principerna för användningen av olika beteckningar för å ena 
sidan diftongerna ai, ai och di, å andra sidan aj, aj och eaj jämte placeringen av 
accenterna. 

Mina här sist framförda kritiska synpunkter och förslag är i stort sett rand-
anmärkningar till Gösta Sjöstedts väldiga dialektordbok, vars grundmaterial 
ingående granskats och bearbetats av redaktionskommittån på DAL. Må de 
utgöra ett bidrag till den lista av rättelser och tillägg som redaktionen efter-
lyser s. xi och som utgivarna hoppas skall bli »så innehållsrik som möjligt». 

Stig Björklund 
Summary 
For many years now, a detailed modern clictionary of the dialects of Skåne has 
been lacking. It looks as if this nee 1 can now to some extent be fälad through 
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the publieation of the first part of Dr Gösta Sjöstedt's important work "Dic-
tionary of the Dialeets of Västra Göinge härad". The first volume eovers the 
vocabulary from abborrben togrant-väder. An editorial committee of four seholars 
from the Institute of Dialect and Place-name Research, Lund, headed by the 
Director of the Institute, Docent Bengt Pamp, are responsible for the publiea-
tion. The volume consists of 179 pages of articles plus the author's preface and 
editorial commentary, maps and abbreviations on pages 1—xv. This first part 
of the dictionary presented here with a number of critical points of view, addi-
tions and corrections may, with its simple phonetic notation accessible to any 
southern Swedish local history researcher and its entries based principally on 
standard Swedish, be regarded as an important eontribution to Swedish and 
general Nordic dialectal literature. We look forward to its continued publica-
tion. Aceording to the publication plan the work will finally comprise four parts 
or about 800 pages. 

Ola Stemshaug, Språkleg tradisjon. Ei handbok for innsamling av språk-
leg tradisjonsstoff. Det Norske Samlaget, Oslo 1978. 160 s., ill., titt. ISBN 
82-521-0871-7. 

I den så kallade gröna vågens kölvatten följer ett nyvaknat intresse för 
dialekter och folkminnen, intresse för att bevara dem och att föreviga dem 
genom uppteckningar och inspelningar. Under senare år har det kommit en 
del handledningar på detta område till hjälp för såväl professionella samlare 
som för intresserade amatörer. De flesta av de instruktioner som finns 
tryckta är dessvärre svåra att komma åt för amatören, eftersom de ingår som 
uppsatser i större vetenskapliga tidskrifter. Tidigare utkomna instruktioner 
har vänt sig till dialektforskare, till folklivsforskare eller till ortnamnsforskare. 
På norsk botten har nu utkommit en handbok för insamling av språkligt tradi-
tionsstoff, där författaren, Ola Stemshaug, vänder sig till samlare av såväl 
dialektmaterial, folkminnen som namn. Huvudvikt har lagts på insamlings-
arbetets mer tekniska och metodiska sidor. 

Det föreligger ett stort behov av handledningar och instruktioner. Författa-
ren påminner om att den enskilde samlaren skall taga kontakt också med redan 
etablerade institutioner innan insamlingsarbetet påbörjas för att undvika 
dyrbara misstag bland annat på det tekniska området. Dialekt- och folkmin-
nesarkivet i Uppsala kan intyga hur väl denna uppmaning behövs. 

I inledningskapitlet tar Stemshaug upp frågan om varför vi samlar in 
traditionsstoff. Han påpekar helt riktigt att samlaren bör ha gjort klart för 
sig varför, dels för sin egen skull, dels för att kunna ange skäl för sagespersonen. 
Härvid ger han exempel på goda motiveringar. Det är ett välbekant faktum för 
oss som är ute i fältet att vi behöver väl genomtänkta skäl till hands. 

Efter kapitlet som ger en historik över äldre insamlingsarbete gällande 
Norge, ges en kort översyn över de metoder man använder för att få tag på 
språkligt traditionsstoff. I korthet kan sägas, att de delas in i två huvudgrupper: 
personlig intervju och utsändning av frågelistor. En kombination av de båda 
metoderna beskrivs också. Vidare tas frågor som rör planläggning av insam-
lingsarbetet upp. Härvid poängteras hur viktigt det är att samlaren är väl 
förberedd, att metoder och tekniker är väl genomtänkta, för att materialet 
efteråt rätt skall kunna användas vid granskning och för bearbetning. 
Därefter ges exempel på kriterier som kännetecknar en god sagesperson. För- 
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fattaren är väl medveten om hur svårt det kan vara att få den idealisk° 
meddelaren, eftersom de språkliga förhållandena förändrats ganska radikalt 
under de senaste 10-20 åren, något som i hög grad får tillskrivas migrationen 
och dess verkningar. 

Vid utformning av frågelistor finns många faktorer att beakta, liksom även 
vid frågelistornas utsändning. Dessa frågor ägnar författaren ett av kapitlen 
i boken. Det konkretiseras med smakprov ur ett par frågelistor. Det ena är ett 
frågeschema från Bergens Museum rörande insamling av ortnamn, det andra 
en illustration till frågelistan Ard og plog från Norsk Etnologisk Gransking. I 
bilagorna i slutet av boken visas ytterligare olika typer av frågelistor. Bilaga 
2 utgör en förteckning av frågelistor utsända av Norsk Etnologisk Gransking 
ajourförda fram till hösten 1978. 

Vidare diskuteras behovet av en ljudskrift. De två vanligaste fonetiska 
alfabetena för Norges del, nämligen Storms ljudskrift Norvegia och IPA (The 
International Phonetic Association), presenteras. Härvid ställs de mest använda 
tecknen ur respektive ljudskrift upp vid sidan av varandra i en alfabetisk lista 
och direkta jämförelser dem emellan kan sålunda göras. Översynen är främst 
avsedd att vara en praktisk hjälpreda. 

Två kapitel (kapitlen 8 och 9) ägnas frågor rörande bandspelaren och den 
tekniska utrustningens användning vid intervjuer. Här finns dock några 
punkter som kunde förtydligas och starkare framhävas. 

Att bandspelaren är av god kvalitet är en given sak, vare sig den är avsedd 
för rullband eller kassetter. Men vad som är lika viktigt är att mikrofonen 
håller en hög standard, eftersom inspelningens kvalitet i hög grad är beroende 
på den, vilket Stemshaug också särskilt trycker på. Här kunde tilläggas att 
mikrofonens storlek är egal, det är dess kvalitet det kommer an på. I exempel-
vis teve kan vi se små mikrofoner av fingerborgsstorlek, »myggor*, nypas fast 
på de talandes kläder. Och dessa s. k. lavaliermikrofoner är av utmärkt 
kvalitet. 

Det bästa inspelningsresultatet erhålles, om hela bandbredden på en rull-
bandspelare, som har hel- eller fullspår (full track), utnyttjas. Tvåspårig 
bandspelare bör väljas framför fyrspårig. Den förra har bredare bandanligg-
ning mot tonhuvudet, vilket medför att bättre ljudkvalitet erhålles. Om det 
blir brott på ett fyrspårigt band, innebär det brott på fyra ställen. Det är dess-
utom svårt att i efterhand hitta önskade avsnitt på ett sådant band. Dessa 
fakta utgör starka skäl till att man just nu bör direkt avråda från att använda 
fyrspårs bandspelare vid insamling av traditionsstoff. En- eller högst tvåspårig 
bandspelare bör väljas. 

Vid inspelning hålles mikrofonen på ett avstånd av högst en halv meter från 
den talandes mun för att undvika ekoeffekt och detta då under goda akustiska 
förhållanden. Kortare mikrofonavstånd till den talande medför dämpning 
av eko, men risk för att blåsljud kan uppstå. Idag finns emellertid i handeln 
mikrofoner med inbyggda dämpande filter för att andetag inte ska höras, 
varför man kan gå nära munnen, t. ex. 15-20 em. 

När bandet är fullspelat, antecknas inte bara på asken, utan även på bandet, 
talarens namn och dag för inspelningen, för att det inte ska hamna i fel ask, 
något som annars mycket lätt kan inträffa vid exempelvis bearbetningsstadiet, 
om man samtidigt arbetar med flera band. Därutöver gör man på asken 
anteckningar om hastighet, plats för inspelningen och något om samtalsämnena, 
vilket författaren noggrant påminner om. 

Viktiga råd ges beträffande den svåra konsten att intervjua och att komma 
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på "god fot" med sagespersonen för att få en trivsam och avspänd atmosfär 
inför intervjun. I detta sammanhang vill jag anföra egna erfarenheter som 
helt överensstämmer med Stemshaugs mening om betydelsen av att hålla en 
personlig kontakt med sagespersonen. 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) startade 1972 i Väddö 
socken, Uppland, en djupundersökning av dialekt och folktradition. Avsikten 
är att samtliga byar i socknen skall beläggas. Eftersom fältundersökningen 
spänner över flera år, har vi förmånen att kunna komma tillbaka, tacka för 
senast och exempelvis lämna foton, som togs vid det tidigare besöket. Att 
överlämna foton har visat sig ha en stark överbryggande och tilltalande effekt. 
Ett förtroende mellan oss och sagespersonen och dennes familj byggs på så sätt 
upp på ett fruktbärande sätt. De tycker att de vid nästa sammanträffande 
känner oss, att vi är gamla bekanta, som kommer och hälsar på. Det har hänt 
att de vid våra återbesök spontant för på tal för oss intressanta förhållanden, 
sådant som de kommit att tänka på efter inspelningen och som de tycker att 
de bort berätta. De vill att vi ska anteckna eller till och med ta fram band-
spelaren för att få komplettera en tidigare berättelse. Inte sällan är språket 
ledigare och mer genuint än vid det första inspelningstillfället. Jag vill därför 
starkt betona värdet av ett återbesök och att en personlig relation till sages-
personen etableras. 

I det kapitel som behandlar insamling av folkloristiskt material vill jag 
särskilt framhålla den långa minneslista som är tänkt att användas av folk- 
minnessamlare. De ämnen som ställs upp i den gäller: 1) dagligt liv och 
arbete, 2) årstiderna, märkesdagarna och kyrkohögtiderna, 3) de stora hög-
tiderna i livet, 4) trosföreställningar om naturfenomenen, 5) magiska konster 
och goda råd, 6) tro, sägner och berättelser om övernaturliga fenomen och 7) 
friare folkdiktning. Med den som utgångspunkt kan man sedan göra djup-
dykningar inom varje ämne. Vid ett samtal bör endast ett eller ett par 
ämnesområden behandlas och grundligt genomgås. Denna minneslista anser 
jag vara användbar även för en dialektsamlare, som vill få en helhetsbild av 
ordförråd, ljud- och formlära och även av syntax. Eftersom talaren får 
möjlighet att göra en relativt sammanhängande redogörelse inom varje ämne, 
får man på köpet spontana, naturliga fraser och uttryck. 

Om någon nackdel med en sådan lista skall nämnas, är det att risk kan 
finnas för att samtalsämnena blir låsta, därför att den står upptagen i en 
handbok, som med all säkerhet kommer att bli flitigt brukad inom hela Norden 
av såväl amatörer som yrkesutfrågare. Modernare förhållanden kanske glöms 
bort, exempelvis frågor som rör bil, radio, TV och telefon. Förändringarnas 
sociala aspekter kan också förbises. Fördelarna med listan är dock så stora att 
mina farhågor härvidlag väger lätt. 

Längre fram diskuterar Stemshaug en arkivteknisk fråga, som jag vill 
uppehålla mig vid ett slag. Rekommendationer ges att vid renskrivning av 
ordlappar använda svart bläck. Det möjliggör kopiering. Blå skrift kan vara 
alltför ljus, för att kopian ska bli läslig. Ett än viktigare råd, som inte nämns i 
boken, men som borde påpekas, är att det bläck som används ska vara arkiv-
beständigt, så att skriften inte bleks och av den anledningen blir oläslig. Den 
ska tåla dagsljus, luft och vatten utan att blekas eller suddas ut. För att 
exemplifiera vikten av detta kan jag nämna att i en ordsamling på ULMA, 
utarbetad under 1940- och 50-talen, finns ett mindre antal lappar inlämnade 
under slutet av 1940-talet, på vilka skriften börjar försvinna, den bleknar, 
därför att kulpenna med ej beständigt bläck använts. Dessa lappar har ändå 
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under alla år legat i tillslutna arkivlådor. Institutioner är väl insatta i dessa 
normer, men enskilda personer är kanske okunniga om faran och bör därför 
göras uppmärksamma på problemet. 

Vad som avses med de olika namnkategorierna, personnamn, binamn och 
inbyggarnamn, och hur man lämpligen går till väga vid insamlandet av dem 
ger författaren en rad värdefulla konkreta exempel på. De har hämtats dels 
ur hans egen rika erfarenhet av namninsamling, dels ur olika institutioners 
listor, frågeformulär och insamlade material. 

En sida som inte brukar poängteras i tillräckligt hög grad är den etiska. 
Även detta har författaren tänkt på, när han säger att sagespersonen ska kunna 
lita på att traditionssamlare inte omgående lämnar ut uppgifter exempelvis 
till tidningar. Han ska veta att samlaren/institutionen till och med är villig att 
sekretessbelägga material, som kan vara till skada för uppgiftslämnaren och 
andra. 

Jag är fylld av beundran inför den noggrannhet med vilken Ola Stemshaug 
har fullgjort uppgiften att skriva denna handbok om insamling av språkligt 
traditionsstoff. Han tycks ha tänkt på allt i den vägen. Konkreta råd levereras 
frikostigt och belysande belägg från respektive ämnesområde, dialekter, folk-
minnen och namn, är talrika, vilket gör att boken blir lättsam och trevlig. 
Ola Stemshaugs bok är värd all uppmärksamhet även utanför Norges gränser 
av såväl amatörer som redan etablerade yrkessamlare av språkligt tradition s-
stoff. 

Margareta Källskog 

Summary 
Linguistic tradition by Ola Stemshaug is a handbook concerning the collection 
of linguistie traditional material. The mani emphasis has been placed on the 
more teehnical and methodical aspects of the collecting work. The author 
gives a great deal of practical advice concerning for example the planning, the 
use of questionnaires and informants, interview teehnique, and the use of 
tape-recorders and their accessories etc. There are nurnerous conerete examples 
from the fields of dialect, folklore and names respectively. 

A. Weijnen, The value of the map configuration. Special issue of the »Mededelingen 
van de Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde». Katholieke Universiteit 
Nifmegen. 1977. 36 s., 22 kartor. 

Språkgeografernas uppgift att med kartans hjälp beskriva och förklara den 
lokala utbredningen av språklig likhet och variation stod från början i bjärt 
kontrast till junggrammatikernas program: ljudfysiologiska och analogiska för-
klaringar till språklig variation och språkhistorisk förändring. Tyska dialekt-
forskare (jfr Wrede) fann emellertid, att den språkgeografiska uppgiften inte 
kunde lösas enbart med hänvisning till geografiska förhållanden. Den förde 
nödvändigtvis med sig också historiska, etniska och språksoeiala överväganden. 
Endast några få dialektologer — bland dem Poul Andersen — har betonat, att 
uppgiften rymmer två skilda huvudmoment: å ena sidan att beskriva dialekt 
(eller dialektmaterial), å andra sidan att utnyttja dialektmaterial i visst syfte. 
Att först få ett grepp om strukturen hos en språkgemenskaps språkliga signal-
system (koden) är viktigt för den forskning som drar slutsatser om relationer 
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mellan olika kodsystem. Dialektologerna håller sig till beskrivningen av dia-
lekter (Andersen s. 85). Däremot visar de stor försiktighet med att besvara frå-
gor som varför, hur och när, frågor som för vidare till ämnesområden, inom 
vilka dialektmaterial på olika sätt utnyttjas: språkteori, språkfilesofi, språk-
historia osv. 

Dialektologernas försiktighet i det här avseendet utsattes tidigt för skarp 
kritik, inte minst av företrädare för den idealistiska skolan (t. ex. Vossler); dia-
lektgeograferna kom att räknas som positivister: materialsamlare som lämnade 
orsakssammanhangen åt sitt öde. Medan Vossler saknade egentlig förståelse för 
språkets sociala karaktär, kom den tyska dialektforskningen (Wrede, Frings 
m. fl.) att understryka detta moment. Också moderna lingvister som Ivi5, Ditt-
mar, Labov och Dahlstedt har skarpt kritiserat dialektologins teoretiska brister 
och särskilt dess oförmåga att träffa de grundläggande orsakerna till samhälle-
liga språkklyftor och språkgeografisk variation (jfr Dahlstedt med referenser). 
Med utgångspunkt i sådan variation kan man därför fråga, om geografisk karte-
ring alls kan bidra till att förklara språkformers inbördes relationer, utbredning 
och relativa kronologi. Kan man t. ex. finna karaktäristiska utbredningsmönster 
och till dem knyta bestämda tolkningsregler? 

Frågan har aktualiserats i ett rätt nyutkommet arbete av den nederländske 
dialektologen och allmänlingvisten A. Weijnen 1977, »The valne of the map 
nonfiguration». Med den stora erfarenhet av språkgeografisk forskning Weijnen 
har, ledare som han är för det alleuropeiska, jämförande dialektforsknings-
projektet ALE,1  kunde han förväntas markera både huvudregler och undantag 
i fråga om tolkning av — främst — centraleuropeiska, dialektgeografiska för-
hållanden. Huvuddelen av det material Weijnen diskuterar har tidigare publi-
cerats av andra forskare. Han tar fasta på de mönster karteringarna ger upphov 
till och söker ge vissa generella regler för tolkningen av de huvudtyper han 
finner. 

Weijnen framhåller inledningsvis, beträffande spridning av diakroniskt 
skilda former, att geografisk närhet reflekterar kronologisk närhet. Det är ett 
förhållande han närmast uppfattar som en språkgeografisk lag. Den högtyska 
ljudskridningen — Weijnen ger exemplet k >kh >kx> x — har beskrivits som en 
gradvis utvecklad övergång; karteringarna anses spegla detta genom geografisk 
närhet mellan utvecklingslänkarna i kedjan. Andra exempel anförs också. 

Exemplet förefaller onekligen bestickande. Men vad man skulle vilja gjordes 
klart vid varje tillämpning av lagen är vilken fonologisk status de olika kom-
ponenterna har i de berörda dialekterna; om det m. a. o. verkligen är fråga om 
jämförbara storheter. Beskrivningen måste sedan bilda utgångspunkt för kom-
parationen. Möjligheterna att göra relevanta jämförelser mellan historiskt 
skilda språkformer försvåras naturligtvis också i hög grad av — kanske obe-
kanta — skillnader i fråga om insamlingsmetod, bearbetning, informanturval 
och liknande, och då begränsar jag ändå synfältet bakåt till två eller kanske tre 
generationer. Att kontinuerlig geografisk närhet mellan t. ex. en klusil, en mot-
svarande affrikata och en homorgan frikativa i vissa fall speglar en kronologisk 
utvecklingslinje är därför ett påstående som — enligt min mening — bör förses 
med bestämda förbehåll. I den mån man verkligen kan visa, att det rör sig om 
uttalsvarianter i en successiv, likformig spridningsrörelse och inom en språklig, 
social och geografisk samhörighet, bör karteringen vara av värde för att nirstå 

1  Jfr min presentation av Atlas Linguarum Europae i tidskr. Humanistisk forskning 
2 (1978), 22-26. 
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också språklig förändring. Ingenting hindrar dock att vissa, fullt jämförbara 
växlingar i språket försiggår likformigt i helt skilda dialekter och med fördel kan 
klargöras med annan än språkgeografisk metod. 

Kontamineracle former påträffas enligt Weijnen ofta inom områden mellan 
ursprungsformernas utbredningsytor. Han ger ett klart exempel på saken. I den 
sydnederländska provinsen Limburg påträffas tre olika dialektala ord för 
'papilio' (fjäril): roevogel, roepepel och pepel. Den mellersta av dessa ordformer 
har sin utbredning mellan ett sydligt pepel-område och ett nordligare roevogel-
område. Frågan är om roepepel rimligen kan vara en ursprunglig samman-
sättning. Roe- svarar mot medelnederländskt rude, hty. Råude (eg. 'skabb', 
varmed troligen avses de små vingtäckande kitinfjällen). Efterleden -pepel är 
härledbar från lat. papilio. Weijnens svar blir nekande, och hans motivering 
förefaller rimlig: eftersom varje 'pepel' har detta 'roe', kan sammansättningen 
inte vara ursprunglig. Karteringen ger således ett visst stöd för antagandet om 
en språklig sammanblandning av roevogel och pepel. 

En fråga som ofta är svår att besvara gäller om lån eller analogi föreligger vid 
en given språklig förändring. Weijnen visar med ett exempel från en tysk dia-
lektolog (R. Bruch) en möjlighet att besvara frågan genom diakronisk-geografisk 
jämförelse. Ändelsen -t i (nederländska och) tyska dialekters (hij) wilt (jfr got. 
pret. konj. 3 sing. wi/i) ser Bruch inte som analogisk till andra former i 3:e pers. 
sing. (hij geeft, hij neemt osv.). Istället betraktar han 4 i wilt såsom övertaget 
från romanska former, lat. vu/t,  fra. veut. Bruchs argument är, enligt Weijnen, 
att den tyska dialektformen wat endast påträffas längs den tysk-romanska 
språkgränsen. Men därtill kommer, att formen i nederländskan nu har sin ut-
bredning i västra Nordbrabant, medan den i medelnederländskan utgjorde ett 
särdrag hos Limburg-dialekten, dialekter som båda gränsar till det romanska 
området. En germansk, inhemsk analogisk utveckling förefaller på dessa histo-
riska och geografiska villkor uppenbarligen mindre trolig. 

Weijnen kommer så in på ett antal kartografiska mönster och deras uttolk-
ning. Han tar upp sju huvudmönster och lägger till dem ett antal sekundära 
utbredningsmönster. För enkelhets skull väljer jag att söka gruppera mönstren 
efter den uttolkning de givits. 

Lån från ett politiskt, kulturellt eller socio-ekonomiskt centrum 

Kartering av dialektgeografiskt material bildar inte sällan ett mer eller mindre 
cirkelformat mönster, och koncentriciteten anses tyda på lån från ett kulturellt 
eller administrativt (ekonomiskt, politiskt) centrum. Fenomenet, som ofta 
markerar en stad—omland-relation, har beskrivits i termer som »utstrålning» 
(radiation) och expansion; en nederländsk dialektolog (I. L. Pauwels) talar om 
»en oljefläck». Det har understrukits av bl.a. W. Winter, att det i alla dessa fall 
är fråga om lån till omgivande dialekt. 

Weijnen exemplifierar det dialektgeografiska cirkelmönstret (the circle) med 
en karta från Dauzat, här återgiven som fig. 1. Kartan anger spridningen av 
lyonskt caya 'so, sugga'. Weijnen kommenterar inte kartexemplet närmare, men 
spridningen är, som ses, större i sydlig än i nordlig riktning; den domineras 
ändå inte helt av Rhåne-dalens viktiga kommunikationsled (sydlig sträckning 
från Lyon). Inte heller tycks spridningen hindras av topografiska förhållanden 
(bergskedjan Cevennerna väster om dalen). 

En spridning från ett socio-ekonomiskt centrum av ord och uttal är ett av 
dialektgeografer ofta beskrivet förhållande. Weijnens exemplifiering är också 
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Fig. 1. Geolingvistisk cirkel. Spridning av ordet caya i lyonområdet. (Weijnens karta 3; 
efter Dauzat.) 

Fig. 2. Geolingvistisk stjärnformation. Spridning av parisiskt, sekundärt -I i ordet 
soil, 'törst'. (Weijnens karta 6; efter Dauzat.) 
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kortfattad; klassiska undersökningar som t. ex. Kloeke (lån från Bryssel och 
Amsterdam), Aubin, Frings och Mfiller (t. ex. lånen till Rhenområdena från 
Köln) och den tidiga undersökningen av spridningen av monoftongering av 
mhty. 1 och fi från Braunschweig till diftongeringsområdena v. om staden av 
Bremer tas ej upp. 

Som väntat har Weijnen invändningar mot en alltför generell tolkning av de 
språkgeografiska mönstren. Cirkel (eller cirkelsektor) som spridningsmönster 
behöver inte alltid tyda på expansion. Han anför exempel som i stället tyder på 
att städer kan fungera som konservativa tyngdpunkter. Det finns, enligt Weij - 
nen, t. o. in. exempel som visar, att en stad ej ens behöver betraktas som cirkel-
centrum.' 

Mycket nära knutet till det geolingvistiska cirkelmönstret är det stjärnformiga 
utbredningsmönstret (the star). Också här anges som tumregel, att spridning — 
lån — sker från ett centrum. Men spridningen knyts här entydigare än vid cir-
kelmönstret till trafikstråken och deras roll. Fig. 2 — även den från Dauzat2  — 
tyder — som Weijnen framhåller — på att Tours kommit att bilda ett sekun-
därt spridningscentrum vid sidan av Paris. Kartan understryker vattenvägarnas 
roll — och Weijnen kunde också ha nämnt det av Aubin, Frings och Miiller ovan 
anförda arbetet, där Rhens betydelse härvidlag närmare undersökts. Självfallet 
har också andra trafildeder, t. ex. gamla landsvägar, spelat en roll — Maurers 
undersökning av deras språkgeografiska betydelse i Hessen kunde kanske ha 
nämnts. I vårt land har som bekant Lindqvist närmare diskuterat samfärd-
selns del i den geografiska spridningen av språkföreteelser. 

I det anförda har den högtyska ljudskridningen redan diskuterats som ex-
empel. Weijnen återkommer till den och de isoglosser den bildar. Karteras dessa 
parallella utbredningslinjer på en gemensam karta fås vad Weijnen kallar ett 
terrasslandskap. Isoglosserna illustreras i fig. 3, på en karta som Weijnen återger 
efter Frings 1956 och som jag något bearbetat. En vanlig tolkning av detta 
mönster är, enligt Weijnen, en expansion från ett gemensamt centrum med va-
rierande spridningsstyrka hos de olika utbredningslinjerna (s. 19). Weijnen re-
fererar till en sådan tolkning hos just Frings 1956. 

Sekundära mönster till de tre nämnda huvudtyperna får också sin plats i 
Weijnens framställning. En stark expansion i en viss bestämd geografisk rikt-
ning — en svulstliknande utbuktning — med motsvarande tillbakagång på den 
motsatta sidan — har identifierats i nederländsk dialektgeografi (K. Hee roma). 
Mönstret (the tumor) exemplifieras med den tydliga dialektgeografiska urholk-
ningen genom dregen-området i södra Nederländerna med -e- i st. f. -a- (dragen, 
nht. tragen, jfr sv. lånorden an-, bi-, fördraga m. fl. med grundbet. 'bära'). 

Ett med detta närbesläktat mönster uppstår när sekundära spridningscentra 
förstärker expansionen från ett huvudcentrum. Med beteckningen »mushroom» 
åsyftas för fenomenet tydligen det svamphattsliknande mönster som sprid-
ningen bildar runt ett sekundärt centrum. Det parisiska il faut har längs Rhöne 
trängt igenom det sydfranska il chaut - området. Med Marseille som sekundärt 
centrum vinner den nordliga formen ny terräng. 

Från ett och samma centrum kan också flera, tidsmässigt skilda expansioner 
äga rum. Mönstret som bildas har Weijnen kallat ananasringen (the pineapple 

1  Weijnen anför en nederländsk undersökning (J. Taeldeman. 1971) som visar, att 
en omgivande dialekt (De Kleit) starkt avviker från ett dominerande handelscentrum 
(Maldegem). 

2  Dauzat, s. 189. 
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Fig. 3. Terrasslandskap (»Rheinischer Fäeher») med isoglosser reflekterande den hög-
tyska ljudskridningen. Kartan bearb. av mig efter Weijnen (karta 15), från Frings 1956. 

Fig. 4. Trattliknande utbuktning av machen-området mot Berlin. Weijnens karta 18 
(efter Sehirmunski, V. M. *Deutsehe Mundartkunde» (övers. Fleischer) 1962). 

ring). Han exemplifierar med ord för 'onsdag': från Köln har i ett tidigare skede 
formen Goonsdag expanderat. Den återfinns nu över ett stort, sammanhängande 
område norr-, söder- och västerut (innefattande även sydöstra Nederländerna). 
Väster om detta område påträffas formen Woensdag, medan Köln med om-
givningar nu ger spridning åt standardtyska Mittwoch. 

Ett trattliknande mönster (a funnel formation) sägs kunna uppstå, då ett ad-
ministrativt och kulturellt centrum befinner sig i närheten av ett större sam-
manhängande dialektområde. Weijnen ger bl. a. ett exempel från en tysk dia-
lektolog (Becker). Formen machen (jfr fig. 3 ovan) utbreder sig över ett om-
fattande sydligt område, men en smal utbuktning når också upp till Berlin i 
maken-området, fig. 4. Utvecklingen anses gynnad av att machen i Berlin har 
högre status än maken och att förbindelsen med det sydligare machen-området 
(längs Spree) underlättats av denna ojämna konkurrens mellan formerna. 
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Fig. 5. Punktförekomster. Spridning av riksfranska ordet för 'kardborre' bardane. 
(Weijnens karta 7; efter Gamillseheg.) 
Fig. 6. Splittrad helhet. Geografiskt spridda dialektala ord av ursprungligt simplex 
apem 'bi'. (Efter Weijnens karta 8, eit. från Gamillseheg.) 

Spridning av riksspråkliga novati,oner 
En välkänd företeelse är den punktvisa geografiska spridningen i dialekterna 
av nyare former från riksspråket. För denna punktförekomst — ofta med 
spridning över ett stort antal småorter inom ett större språkområde — har 
myntats en term syftande på överraskningsmomentet i fallskärmstruppers 
landsättning, »pazachuting». Weijnen illustrerar den här spridningstypen med 
ett klassiskt exempel från fransk dialektologi, nämligen förekomsten av stan-
dardfranskans bardane 'kardborre' i dialekterna, fig. 5 (efter Gamillscheg). 

Anvisningar om äldre, sammanhängande dialektområden 
Det är en känd sak, att konservativa drag i språket (dialekterna) kan dröja sig 
kvar i perifera delar av ett språkområde. Så är det t. ex. en ofta citerad mening, 
att i svenskan de s. k. primära, från fornnordiskan nedärvda diftongerna kun-
nat bibehållas i de språkgeografiska randområdena (jfr Pamp, s. 23). Weijnen 
tar också upp en del periferiförekomster, vilka, i det enskilda fallet, sägs ge an-
visning om äldre, språkgeografisk enhetlighet. Ett sådant mönster, en ord-
geograf iskt splittrad helhet (a shattered block), föreligger när två eller flera 
geografiskt skilda områden inom ett språkområde uppvisar helt likartade for-
mer; det mellanliggande området anses då också ha haft en sådan form i ett 
tidigare skede. 

I ALF1  visar karteringen av orden för begreppet bi 'apis' en mycket stor form-
variation på fransk botten: 6 abeille, aveille, ruche, apier, avette, mouche å miel, 
mouchette, oiselet, essette o. a. Det standardfranska ordet är abeille, och detta, 
liksom aveille, har redovisats för stora områden. Dessa två ord innehåller ord-
element som kan härledas till det latinska diminutiv-suffixet -icula. Men på 

1  Atlas Linguistique de la France, utg. av J. Gilliåron & E. Edmont 1902-20. Paris. 
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fyra helt skilda områden — fig. 6 — påträffas dialektformer som går tillbaka 
på lat. apem. Gillikron 1918 sluter härav, att dessa former tidigare funnits över 
hela det mellanliggande området men sedan trängts tillbaka av nya benäm-
ningar. Gillikrons mening citeras ej hos Weijnen; fig. 6 — som Weijnen hämtat 
från Gamillscheg — har jag lätt bearbetat. Ett annat exempel, som tydligt 
visar perifer förekomst av äldre former, är den kristna termen pingst och dess 
benämningar på kontinenten. Vårt pingst, nederl. pinksteren, nht. P/ingsten, 
fra. pentecöte härleds alla från grek. newrnxoo-ri).1  De latinska formerna, härled-
bara ur quinquagesima, anses vara betydligt äldre och återfinns — enligt Frings 
1966 — nu på perifera romanska områden (norra Spanien, Belgien, på räto-
romanskt område). Den latinska och grekiska, kristna terminologien diskuterar 
Weijnen f. ö. mera ingående i ett nyutkommet språkgeografiskt och kultur-
historiskt arbete (Weijnen 1978). 

Också i fråga om äldre, sammanhängande dialektområden kan effekten av 
en trafikpulsåder bli att nya ord och former kan tränga in. Weijnen talar om 
ett genombrutet block (a pierced block) och ger ett par exempel på sådana förlopp 
längs floden Maas/Meuse. 

Tecken på vikande förekomst 
En smal, bandliknande språkgeografisk utbredning sägs kunna tyda på att de 
inneslutna fenomenen för en tynande tillvaro och således är på väg att för-
svinna. Weijnen anför som exempel ordet dfiendag (fig. 7) 'idag' med sådan 
bandliknande utbredning i Nordrhein-Westfalen ungefär mellan städerna Rem-
scheid och Warburg (efter Foerste, »Der Wortgeographische Aufbau des West-
fälisehen» 1958). Men en bandliknande utbredning längs ett trafikstråk, t. ex. 
en flod, reflekterar naturligtvis inte ett försvinnande utan är en följd av flod-
trafiken (Weijnen, s. 31). 

På liknande vis anses en osäker eller slingrande isogloss (an unsteady line) 
tyda på att ett av de ord, vars utbredning linjen begränsar, håller på att för-
svinna. Fenomenet illustreras med en karta efter Foerste (a. a. s. 25-26) som 
gäller tyska och nederländska dialekters ord för 'nötskrika', Markolf m. fl. 
resp. Eichelh,äher, vilka uppvisar en komplicerad geografisk utbredning. Foerste 
tolkar utbredningen så, att det söderifrån kommande ordet, Eichelhäher, 
tränger ut den tidigare benämningen (Markolf m. fl.), se fig. 8. 

Som jag redan antytt ovan, ser Weijnen ett antal felkällor och problem 
dolda bakom flera av de här presenterade karteringsmönstren. Tolkningen av 
mönstren bygger enligt Weijnen på tre geolingvistiska axiom — tidigt obser-
verade och kritiserade av den nederländske dialektologen Klaas Heeroma 
1. Det karterade fenomenets ålder är proportionell mot dess språkgeografiska 
utbredning. 2. Överensstämmande språkgeografiska mönster tyder på likartade 
bakomliggande orsaker. 3. Två delvis överlappande isoglosser har tidigare visat 
samma utbredning. 

Weijnen anser för sin del, att dessa axiom framstår som riskfyllda. Han cite-
rar flera forskare (inkl. sig själv) och framlägger en rad motargument. Mot 
axiom 1 talar för det första sådana fall, då ett spridningscentrum senare fått 
ökad betydelse och ett äldre språkligt fenomen inte längre är aktuellt; för det 

1  Eg. 'den femtionde (dagen efter påsk)'. 
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Fig. 7. Bandliknande förekomst. Ordet club:dag 'idag' och dess utbredning på gränsen 
mellan lågtyska och mellantyska dialekter. Weijnens karta 12 (efter Foerste a. a.) lätt 
bearbetad av mig. 

Fig. 8. Vikande förekomst. Komplicerad isogloss för tyska dialekters Markolf ra. m. 
'nötskrika'. (Weijnens karta 13 (bearb. av mig); efter Foerste a. a.) 

andra de fall, då en äldre term med lokal dialektal förankring genom reklam, 
annonser e. dyl. överflyglas av en annan term; för det tredje sådana fall, då 
strukturella faktorer verkar hindrande för spridning av ett äldre, ännu aktuellt 
fenomen. 

Kritik och argument mot axiom 2 träffar uppenbarligen själva grundidén 
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att ordna geolingvistiska mönster i tolkningsgrupper. Heeroma har skrivit 
(Driemaandelijkse Bladen 11, 1959, s. 12), att den som säkert identifierar ex-
pansion bakom ett geolingvistiskt mönster och därvid tagit hänsyn till såväl 
»yttre» som »inre» indicier (vari dessa består omnämns ej) kan gå vidare och tolka 
andra språkgeografiska, överensstämmande mönster på samma sätt — även 
om dessa indicier fortsättningsvis saknas (Weijnen: 25). För mig framstår ett 
sådant tillvägagångssätt farligt nära en ren gissning. Weijnen förefaller också 
obenägen att hävda, att språkkartor med helt överensstämmande geoling-
vistisk konfiguration utan vidare kan tolkas på samma sätt. I nederländsk dia-
lektologi återfinner man exempelvis ej sällan en säregen avvikelse mellan dia-
lektformer inom ett smalt band längs kusten och andra former. Detta smala 
dialektband kan å ena sidan återspegla ingveonska särdrag (dvs, drag som kan 
återgå på gamla germanska stamförhållanden) men å andra sidan exempelvis 
reflektera kulturhistoriska förhållanden, t. ex. vid kartering av husdjurstermi-
nologi förhållandet, att svinuppfödning här tidigare var okänd. 

Också det tredje axiomets allmängiltighet avvisas av Weijnen. Två isoglosser, 
delvis samlöpande, kan i vissa fall dela upp ett språkområde så, att vid en 
kartering det ena, vid en annan det motstående området rymmer den språk-
historiskt ursprungligare formen. 

Weijnen går också in på en kritisk granskning av några av de nämnda geo-
lingvistiska tolkningarna. Ovan nämndes att cirkelmönstret (fig. 1) inte alltid 
behöver markera expansion, och att spridningscentrum ej alltid utgörs av tät-
orten i området. Tolkningen kan alltså helt sättas ur spel i vissa fall. 

Skarp kritik har riktats också mot tolkningen av »terrasslandskapet» (jfr 
fig. 3) såsom ett resultat av expansion från ett tänkt kärnområde eller centrum. 
När det gäller den högtyska ljudskridningen, med varierande isoglosser för ich, 
machen, Dorf, Apfel, P/und, Kchind, påpekar Weijnen, att övergången är vill-
korligt fonologiskt reglerad (bl. a. avhängig av fonotaktiska restriktioner), och 
att den härigenom inte utan vidare kan tolkas såsom ett expansivt mönster. 
Gynnsamma fonetiska villkor, eller kanske helt enkelt kontaktfenomen, kan 
också tänkas ge samma resultat, och då är man långt från tanken på expande-
rande vågor. 

Stor varsamhet tillråder Weijnen också i fråga om tolkningen av den ord-
geografiskt splittrade helheten (the shattered block), jfr fig. 6. Slutsatsen att 
två geografiskt skilda områden med samma språkform ursprungligen även om-
fattat det mellanliggande området, bedömer Weijnen som förhastad. Han ger 
exempel på att fördelningen i stället kan förklaras av kolonisation. Ett sådant 
(hämtat från H. Teuchert 1944, 2:a uppl. 1972 »Die Sprachreste der nieder-
ländischen Siedlungen des 12. Jahrhunderts») återges i fig. 9, lätt bearbetad av 
mig. Det gäller en kartering av mellanliggande former för ett nordvästbra-
bantiskt och ett brandenburgskt Erpel 'ankbonde'. Bakgrunden till utflytt-
ningen från Nederländerna var de mycket svåra ekonomiska förhållandena där 
under 1100-talet. Denna holländska emigration visade Teuchert även spår av 
på andra områden: ortnamn, rättsväsen och folklore. Figurens karta återspeglar 
dessutom migration österut inom de tyska länderna, närmare bestämt från 
Westfalen till Mecklenburg: ordet wedik 'ankbonde' (efter Foerste 1958). Ganska 
tydligt speglas här den fara som alltså lurar bakom en generell, rigid tolknings-
mall. 

Weijnen avslutar sin framställning med att sätta in de dialektgeografiska 
informationerna i ett vidare sammanhang. Han citerar Goossens och under-
stryker, att utbredningarnas form i sig inte bevisar hur utvecklingen av den 



Der Enterich 

228 Litteratur 

Fig. 9. Nordvästbrabantiskt och brandenburgskt Erpel 'ankbonde'. (Efter Weijnens 
karta 22, eit. från Teuchert, a. a. Jfr utbredningen av Wedik m. fl. former.) 

givna formen skett; formen eller mönstret kan endast brukas som ett av flera 
argument för en viss tolkning. Historiska förhållanden och — där det är aktuellt 
— ord—sak-förhållanden är, framhåller Weijnen, lika väsentliga som informa-
tionen från det språkgeografiska utbredningsmönstret. 

Inför en sameuropeisk kartering av dialektmaterial inom projektet Atlas 
Linguarum Europas (ALE) måste mycket stora krav ställas på tolkningen av 
uppkommande språkgeografiska former. Jag finner därför Weijnens kritiska 
synpunkter på generella tolkningsmallar alldeles nödvändiga. ALE:s primära 
uppgift är att ställa geolingvistisk information till den komparativa forsk-
ningens förfogande, inte att förse specialisterna med lokala, dialektala data in-
satta i tolkningsmallar. 

Kartering av dialektmaterial ställer stora krav på materialets verkliga jäm-
förlighet. Diglossiförhållanden — det, att språkgemenskaper under olika be-
tingelser nyttjar två varianter av samma språk, en »högre», sekundärt till-
ägnad och en »lägre», primärt inlärd variant' — kan behöva preciseras. En given 
grammatisk kategori kan behöva spjälkas i delaspekter osv. 

Läsaren av ALE:s kartor måste ges möjlighet att bedöma materialets status 
genom att den kod eller dialekt, varur materialet hämtats, preciseras. Kodens 
relativa ålder kan behöva anges; en skillnad mellan upptecknad äldre och in-
spelad yngre dialekt kan, bland mycket annat, gälla olika stort avstånd till 
standardspråket. Därvid måste beaktas, att kodens struktur ju samtidigt kan 
präglas av konservativa drag på en nivå och rymma yngre drag på en annan. 
Läsaren måste med andra ord få en rimlig möjlighet att bedöma karteringens 
värde genom korrekta upplysningar om det karterade materialets karaktär och 
— naturligtvis — om formerna för dess insamlande. Den som vetenskapligt 
sysslat med naturligt talspråk i dialektal skepnad vet, att det kan krävas stort 
praktiskt och teoretiskt kunnande att närmare precisera en individs kodtill-
hörighet i en given talsituation. Psykologiska och sociala faktorer kan förmå en 
talare att växla mellan riksspråk, utjämnad dialekt och genuinare, lokal dialekt: 
insamlingen och beskrivningen av materialet är därför en synnerligen grannlaga 
uppgift. 

1  Jfr Ferguson 1959, Gumperz 1962, Fishman 1967. 
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Det jag mest saknar i Weijnens framställning är en diskussion av de olika 
abstraktionsnivåer olika karteringar kan representera, det mått av analys rå-
materialet genomgått för karteringen och hur det påverkar kartbilden, och en 
kritisk prövning av olika karteringsmetoders felkällor. Det är sålunda en hel 
rad förhållanden som måste preciseras för att man med någon säkerhet ska 
kunna tolka likartade mönster i en viss bestämd riktning. 

Det kan t. ex. inte vara tillfyllest att förklara det trattliknande mönstret 
(funnel formation) i fig. 4 enbart som en attraktion från ett storstadsområde 
på ett närbeläget dialektområde. Att det sydliga machen-området dras upp till 
Berlin, där machen konkurrerar med maken, är rimligen i lika hög grad ett 
språksocialt som ett geodialektalt problem. Och vilka är de historisk-ekonomiska 
banden mellan ma,chen-området och Berlin längs Spree? 

Tolkning av uppkommande språkgeografisk form uppfattar jag således som 
ett tvärvetenskapligt problem. Dialektologer i samverkan med historiker 
(ekonomi, demografi, kultur), sociologer, kulturgeografer och arkeologer har 
häri en gemensam uppgift: att beskriva spridningsmodeller och att identifiera 
den eller de variabler som bäst överensstämmer med en geodialektala sprid-
ningsbilden. 

Bengt Sigurd 1967 har framhållit, att telekommunikation har en utjämnande 
effekt på de geografiska dialekterna men att denna effekt troligen är mindre på 
de i alla samhällen förekommande sociala dialekterna. Dessa sociala dialekter, 
menar han, spelar nu en kanske större roll än de geografiska »... eftersom den 
sociala grupperingen skapar större problem än det geografiska ursprunget» 
(1967: 105). 

Sigurds resonemang är emellertid en smula förbryllande. Att en geografisk 
dialekt i grunden har en social funktion medför ju uppenbara svårigheter när 
det gäller gränsdragningen gentemot den sociala dialekten (sociolekten). Säkert 
finns bakom sociolekten kollektivskapande drag som i princip kan jämföras 
med den solidaritet som bl. a. tar sitt uttryck i bruket av (geografiskt) lokal 
dialekt. Att sociolekten svårligen låter sig geografiskt bestämmas eller karteras 
är endast ett argument för en oväsentlig, yttre skillnad. Därför är det alls inte 
förvånande, att etermedias utjämnande effekt på de geografiska dialekterna 
principiellt bestrids av Dahlstedt.' Han ger i stället övertygande skäl för att 
det är arbetsmarknadens villkor, med urbanisering och folkomflyttning, som 
bryter upp de genuina folkmålen. 

Förhållanden som dessa jämte andra komplicerade förhållanden som nämnts 
i det föregående (t. ex. diglossi) begränsar, menar jag, möjligheterna att me-
ningsfullt bruka traditionell, geografisk kartering som deskriptiv metod på det 
lokala, dialektala planet. Tolkning av geolingvistiska mönster kommer därför 
sannolikt länge att vara ett aktuellt problem inom den interlingvistik ALE 
representerar.2  

Lars G. Bleckert 

Anförda källor 
ALF = Atlas Linguistique de la France, utg. av J. Gilliron & E. Edmont, 

1902-20. Paris. 
Andersen, P. 1965. Dialektforskningen. (I: Larsen, J., Lisse, Chr. & Nielsen, 

1  Jfr Dahlstedt och Teleman. 
2  Jfr Wandruszka. 
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Summary 

The main editor of Atlas Linguarum Europae, Prof. A. Weijnen, Ph.D., Nijme-
gen, has published a booklet on the interpretation of linguistic-geographie 
patterns, The value of the map configuration. The reviewer notes that the booldet 
mainly contains language maps, which have already been published. A conapila-
tion of these and the interpretations they have given rise to are still judged 
to be of dialectological and general linguistie interest. 

In his introduction Weijnen points out that the law that chronological 
proximity is reflected by geographical proximity is one of the most impor tant 
linguistic-geographic phenomena. 

The reviewer has chosen to group the geo-linguistic patterns according to 
the interpretations given. Loans from a political, cultural or socio-economic 
centre often denote a relation between a town and its surroundings and are 
usually described in terms of radiation and expansion. The spreading of standard-
language innovations often seenas to °cour at disjointed points. Indications of 
older, conneeted dialectal areas are often reflected, according to the author, 
in peripheral occurrences of conservative features in the language. Signs of 
diminishing occurrence can be shown in complicated isoglosses or island-like 
occurrences. The author's lifelong experience of geo-linguistic problems makes 
him warn against over-generally fornaulated models of interpretation. The 
account is, however, in many respects too brief and presupposes a considerable 
amount of prior knowledge in the reader. The briefness of the survey also results 
in the fact that several important geo-linguistic works are not deal t with. Nor 
does the author's critieism and defence of a given interpretation always appear 
to be wholly unambiguous. The reviewer emphasizes the importance of the 
interpretations being seientifically substantiated. Ile also gives a sample of the 
complieations arising in connection with the interpreting of the message of a 
linguistic map. What the reviewer misses most of all in the author's presenta-
tion is a diseussion of the various levels of abstraction when mapping e.g. the 
geographical distribution of eertain words, a discussion of the amount of analysis 
undergone by the raw material in a given map, as well as a eritical testing of 
incorrect sources in different linguistie-topographical representations. At the 
same time the reviewer notes that in his account Weijnen renders great services 
to the elucidation of linguistic-geographical methoclical problems. In an inter-
linguistie context, the reviewer looks upon the interpretation of the message of 
a linguistie map as a mainly interdiseiplinary problem. 
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des delvis av DOVA, delvis av humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-
rådet. 
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Av trycket har utgivits: Dialektologkonferens 1978. Rapport sammanställd 
av Sven Benson och Hugo Karlsson under medverkan av Birgitta Ernby, 
Inger Lindstedt, Kerstin Vansvik och Maj-Britt Abramson. 

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå (DAUM) 
Teol, kand, och fil. kand. Olavi Korhonen tillträdde den 1 april 1979 en tjänst 
som arkivarie. 

Av trycket har utgivits: Larsson f—Söderström, Hössjömålet. Ordbok över 
en sydvästerbottnisk dialekt. 

Summary 

From the annua1 reports of the institutes of dialect and folklore research 
1978-79. 

The above article gives an account of the principal activities of the institutes 
of dialect and folklore research 1978-79. The detailed official reports from the 
institutes are available in stencil form and can be obtained from the respective 
institutes (for addresses see above). 
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