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Drag av Upplandsdialekt
hos Ericus Schroderus.
Av
ELIAS GRIP.

För studiet av nu levande folkmål äro upplysningar från
förflutna tidsskeden om målens dåvarande gestaltning av ganska
stort intresse. Flera författare från 1500- ock 1600-talen visa
i sitt språk dialektala drag. Framför allt är detta fallet med
ERICUS JOHANNIS SCHRODERUS, vilkens arbeten äro en ganska
givande källa för kännedom om uppländska dialekter under
förra hälften av 1600-talet.
SCHRODERI födelseår är icke bekant. Han inskrevs såsom
student i Upplands nation år 1625. På titelbladet till sitt stipen(hatta], »Encomion Uplandix», kallar han sig »med. stud.». År
1635 blev han filosofie magister. Man vet, att han vid sin död
1639 var informator hos kyrkoherden i Klara i Stockholm
PETRUS ERICI ROSLAGIUS. Han förväxlas stundom med den bekante translator regius med samma namn.'
SCHRODERUS har efterlämnat tvänne arbeten, i vilka man
kan skönja tydliga drag av Upplandsdialekt. Det ena är ett
s. k. lexicon quadrilingue på latin, svenska, tyska ock finska
bärande titeln Lexicon latino-scondicum, tryckt i Stockholm år
1637 (innehåller med dedikation ock företal 204 sidor 12:0). Det
är ej uppställt alfabetiskt, utan är indelat i kapitel. Denna
1) Dessa uppgifter äro hämtade ur AKSEL ANDERSSON, Svensk Comenius-bibliografi s. 7 (då detta skrives ej utgiven, men av förf. benäget
ställd till min disposition).
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ordbok är enligt LINDBLOM (Lexicon latino-suecanum Ups. 1790>
det första lat.-svenska handlexikon som utgivits i Sverge.
I företalet »Ad lectorem» till detta arbete säger SCHRODERUS
några ord om svenska dialekter, speciellt uppländskan. »Alias
diligenter notandurn, ipsos quoque Suecix incolas non paucis
inter se discrepare sermocinandi modis; unde alia Dialectus
Vplandica, alia Norlandica, alia Smolandica, etc. quse singulxsuas proprietates peculiares luculenter ostentant. De pronunciatione nihil loquor, quum tamen quxvis distinctam habeat. Nemini non constat Vplandorum xpcL; sive contractio in vocibus
perplurimis, ut: Pater Fadher, contracte Faar, sic. Moor, Broor,
Faster, Moster etc. Quin et litteras finales Rd mutant in
crassuml, quod nemo nisi Vplandus vd l in Vplandia aliquamdiu
versatus, recte exprimere potest: ut, Martes, Medd:. Area, GM:
Csedes, Mool, unde Möling, Mäla barn: Mensa, Bool, hine
Prästebool, etc.»
På ett annat ställe, i Epistola Dedicatoria, talar förf, om
vårt språks rikedom på •ord ock tillägger, att han i detta lexikon skall visa denna genom exempel ur en dialekt: »Copiam
vero verborum ferme immensam esse, xnaxime unius Dialecti
Suecix attentione in hoc Dictionario methodice probatum dabo».
Då han metodiskt skulle upptaga dialektord, låg det ju
närmast till hands att ösa ur födelsebygdens, Upplands, folkmål.
Hans kännedom om övriga dialekter synes ha varit tämligen
ringa, eftersom han kunde tro, att tjockt 1 (»L crassum») endast
förekom i Uppland.
Det andra arbetet av SCHRODERUS, med vilket vi här skola
sysselsätta oss, är hans översättning av J. A. COMENIUS' Yanua
Linguarum med titel: Yohannis Ainos COMENII Vpläste Gyllene
Tungomåls Dör: eller Alle Språks och Wettskapers Örtegårdk,
Här tul Swenskan och itt fullkomlig* Register biffogat Af
M. Eueo SCHRODERO Ubsal. tryckt 1640 2. Även detta arbete
innehåller många upplandismer. Ofta stå flera synonymer anförda med det dialektala ordet inom parentes.
Detta är, så vitt jag vet, första gången denna tärm, »tjockt 1»,,
uppträder i litteraturen.
Titeln här något förkortad. Av senare upplagor har blott den 4:e >
tryckt i Sthm 1647, varit mig tillgänglig. Somliga uppländska ord ock
former äro i denna ersatta med riksspråksord.
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Bokens förläggare ock tryckare H. KEYSER beklagar i sitt
företal, att SCHRODERI för tidiga död hindrade honom att föra
arbetet »ad optatum finem». Han skulle annars korrigerat åtskilligt, tillägges det.
I sin Comenius-bibliografi s. 7 söker AKSEL ANDERSSON visa,
att SCEIRODERUS ej översatt arbetet till slut. Ett inre bevis för
motsatsen finner jag i den omständigheten, att det till arbetet
hörande svenska registret upptager ock översätter till latin
många ord ur Upplandsdialekten, vilka ej nämnts i själva
arbetet.
Drag av Upplandsdialekt i dessa bägge arbeten: Lexicon
latino-scondicum (nedan cit. Lex.) ock översättningen av Yanua
linguarum (cit. Jan.) visa sig dels i många överensstämmelser
med uppländska folkmål i avseende på ljudläran, dels i upptagandet av en mängd ord ur folkmålens ordskatt.
Det är emellertid ej lätt att i varje fall avgöra, om en
form eller ett ord är dialekt eller tillhörde dåtida riksspråk.
För att få någon ledning härvid har jag gått igenom åtskilligt
av den samtida litteraturen samt rådfrågat följande lexikaliska
arbeten från 1600-talet:
Lexicon Lineopense 1640 (cit. Lex. lineop. 1640);
Variarum Rerum Vocabula Latina cum Svetica et Finn onica
Interpretatione, Holmix 1644 (cit. Var. Voc. 1644);
Enchiridion Dictionarii Latino-Svecici, Sthm 1652 (cit. Enehir.
1652);
Jon. GEZELIUS Vocum Latinarum Sylloge, Åbo; en upplaga från
1672 ock en annan från 1688 (cit. Gez. Syll. 1672, 1688);
Fasciculus Dictionum, Sthm 1690 (cit. Fasc. 16901);
CHRISTOPEIORI CELLARII Liber Afernorialis Naturali Ordine
Dispositus, cum Indice necessario [Sthm] 1699 (cit. Cell.
1699);
samt från 1700-talet:
Dictionarium Hamburgense 1700 (cit. Hamb. 1700) ock
SPEGEL, Glossarium Sveogothicum, Lund 1712 (cit. Speg. Gloss.
1712).
1) De bägge senare med svensk-latinsk index.

Ur ijudläran.

Konsonanterna.
D motsvarar nsv. j-ljud i dyttia Jan. R. (med g i g3rtian
Jan. 3921); jfr skm.2 clkya. d beror på folketymologisk anslutning till dy.
d utan motsvarighet i nsv. förekommer i alder, som står
jämte aal alnus Lex. s. 51. Formen ådar finns på flera håll i
Uppland; så i Skuttunge, Tierp, Vessland ock Söderfors. -der
är här trädnamnssuffix, jfr ty. waohholder, hollunder m. fl.
d har fallit:
genom assimilation
av id --> 11 i allrig Jan. R. (alldrigh Jan. 63), skm.
väts alan;
av ud --> nu i skärma maledicere Lex. s. 69, Jan. 893 ock skällnelig Jan. R. Märk ud i skindare Jan. 864 (4:e upplagan
har här skinnare);
av ds i förbindelsen dsk i nisker Jan. 851, skm. 9ns1j (nisk
förekommer även i Gez. Syll. 1688, Cell. 1699 ock Hamb.
1700).
i orden mal sadhel Lex. s. 42, Jan. 451, saalhäst Jan.
454 (med d bibehållet i Klöffaadlar Jan. 460), skm. sal sadel;
samt feela fiol Jan. 775 (med d fedla Lex. s. 47), sv. dial.
fela Rz s. 137, fsv. feedla Sdw.
i slutljud i orden affra seges tributaria Lex. s. 51, dial.
avra se Rz s. 17; tystna silentium Jan. 332, samt i kompositionsfogen vid sammansättningar med hufwud. Jan. R. har tio
Siffrorna efter Jan. hänvisa till paragrafer. R. i Jan. R. hänvisar till det °paginerade svenska registret.
Förkortning för Skuttungemålet. Att jag ofta anför paralleller
från detta mål, beror därpå, att jag bäst känner till det av uppländska mål.
Förkortning för Vätömålet.
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sammansättningar med bortfallet d, t. ex. huffwubolster, huffwuhttår, två med bibehållet d: huffwudsvalg, huffwudbrotta.
Likaledes visar sig d-bortfall i sammansättningarna med
spädh: spägriis, späbarn Jan. R. (men spädlamb, spädkalff ib.),

jfr skm. sp.4b4g, spOris.
F. p har övergått till f framför t i knafft vix Jan. R.,
skm. knalt, jfr Schag. Vät. § 111.
f har fallit i ordet lärtzklädd linteatus Jan. R., jfr vät.
skm. /oj, Björklingemålet Ut.
G motsvarar nsv. v i rugu crusta Jan. 319, skm. ricgu, vät.
ruga. Ur äldre w har g utvecklats även i siöghar sjöar Jan.
67 (denna form angives likaledes av uppländingen AuRrvimaus,
se Auriv. Gram. s. 47); handloghan lat. vola Jan. 260, jfr vät.
cittlka (denna form tillhörde emellertid 1600-talets riksspråk,
den återfinnes nämligen i Enehir. 1652, Gez. Syll. 1688, Fase.
1690, Hamb. 1700), samt broghar broar Jan. 473, fsv. brogher
Sdw.1
H. Tillägg av oorganiskt h i uddljud av ord, som börja
på vokal, förekommer som bekant i vissa trakter av Uppland.
Hos SCHRODERIIS uppträder dylikt h i orden: hösa haurire Jan.
R., skm. hksa; hamper, hamperheet acrimonia ib. (amper däremot Jan. 326), jfr skm. håna_ par ondsint; hosi sorbus domestica Lex. s. 52. Formen hoksel oxel är antecknad från Fjärdhundra (enl. Uppl. landsm.-förs saml.).
Bortfall av h förekommer i aspa hasp Lex. s. 36; jfr
Vät. aspa.
J. Märk j-ljud i fäyin gaudens Lex. s. 65 (fäijn Jan. 366),
skm. fapn.
j-ljud utan motsvarighet i nsv. förekommer i ordet ströya
dispergere Jan. R., jfr vät. stryp 1. stroja. Denna form ströja
strö förekommer på flera håll i Uppland, så i Börstil, Söderby,
Tillinge ock Torstuna (enligt Uppl. landsm.-förs saml.).
K motsvarar nsv. g i orden knugga terere Jan. 81 ock
knäggia hinnire ib. 178. Samma företeelse visar sig i Vätö1) Av samma ursprung är g i Jogan (biform till Johan) Bureus
Nymäre visor VI, strof 4; se Nor. Aschw. gr. § 273,1.
I ordet hagebok avenbok Jan. 111 beror g på lån från mit.
hagenboke.

6

GRIP, UPPLANDSDIALEKT HOS SCHRODERUS.

XVIII.

4

målet (se Sehag. § 166) ock skm. knitga, b.nå,ya. 1600-talets
ordböcker ha blott former med gn- av dessa ord.
Ett k-ljud utan motsvarighet i nsv. förekommer i orden
hisnar paveseit Jan. 12. Denna form hiksna är antecknad
från Vaksala, Stavby ock Jumkils socknar. Jfr Sehag. Vät.
s. 5 ock där eit. litt.
L. I sitt företal »Ad leetorem» säger SCHRODERUS, såsom
ovan nämnts, att uppländingarna »litteras finales Rd mutant in
L erassum». Några exempel på 1 (k) ±- rp utom de i företalet
nämnda må anföras: fiääl laeus Lex. s. 6, fööroola prxeavere
Jan. R., giool eingulum ib., Ileana durescere ib., häälas Jan. 98,
joolfast ock joolmähn Jan. R.', omgiälas Jan. 380.
I detta sammanhang må omnämnas skrivningen cardewagnen ursa major Jan. R. (likaså i 4:e upplagan av arbetet).
Jag fattar denna form såsom en ortografisk hypersvecism, intressant så till vida som den ger oss en upplysning om tillvaron
av supradentalt 1 (1) för ri på SCHRODERI tid. Såsom han för det
uppländskt dialektala k satte rd, då han avsåg att skriva riksspråk, så ersatte han dei med k tämligen likljudande i också
med rd ock skrev cardewagnen för car1ewagnen 2.
1 (k) motsvarar nsv. r i orden klijta Lex. s. 4 ock Jan. R.3,
skm. vät. kkita; podagel podagra Jan. 823, skm. poddy8k (denna
form med 1 förekommer emellertid i flera ordböcker: Lex. lineop. 1640, Gez. Syll. 1688, Fase. 1690, Hamb. 1700); smickla
adulari Jan. 923 ock smicklerij ib. 921, jfr skm. smIkka smickra.
1 motsvarar nsv. n i kummill Lex. s. 54, kummel ib. s. 52,
skm. kicnni vät. kuma 1. kaman.
1 har fallit i ordet karar Jan. 232 ock 887.4
Efter dessa ord följa i registret 16 sammansättningar med jordmed bibehållet rd.
En antydan om tillvaron av ett enhetligt supradentaltl. kakuminalt
t-ljud redan på 1500-talet föreligger väl i skrivningen gioldt gjordt i
Een nyttwgh wnderwi jsning s. 143: »itt ting thet wäl gioldt är». Hade
t, skulle det aldrig fallit någon in att skriva dit 1. Men
man uttalat r
om man uttalade hat ock skrev halt, kunde en felskrivning gioldt för
gjordt ligga nära till hands.
Speg. Gloss. 1712 har »krita alias klita», 1600-talets ordböcker
ha krijta.
Utan 1 även i ä.-nsv., så kaar Tisbe s. 39. Elffkareby Peder
Swart Gust. I:s krön. s. 157 (detta namn uttalas nu på platsen itkkarby).
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M. I ordet sullma ,carbunculus Lex. s. 18 uppträder ra-suffix, under det nsv. har 'n-suffix i svullnad. Vätömålet har
-sulma.
Påfallande är ra i okwädimsord Jan. R., till vilket jag ej
kan anföra dialektal parallell.
m saknas i allnacka Lex. s. 39. Samma form ålnåka förekommer i Vaksala ock Estuna i Uppl.
N motsvarar usv. ng i pinstdag Jan. 648 ock 779, jfr vät.
:skm. pmst. 1600-talets ordböcker ha pingesdag.
n utan motsvarighet i nsv. förekommer i ordet stämner
Jan. 658 vät. stamna, samt genom folketymologi i järntecken
järtecken Jan. 973 (så även 4:e upplagan1). Några substantiv
på -ing förekomma hos SCHRODERUS med avledningsändelsen
-ning, näml. repterning repetitio Jan. 734, jfr vät. rapat;
xegerning Jan. R., skm. ragroy -(så även Fasc. 1690, Cell. 1699
ock klam b. 1700); samt balsamerning, herbergerning, marterning
Lex. s. 85. Skm. har -ning i bavåniv beväring.
n saknas i orden baxas rädas Jan. 363. Jfr bagsas Bureus
.Nymäre visor VI, strof 9, dial. baksa Rz s. 19.
R saknas i ordet kötzla glando Jan. 301, 315; möjligen
beroende på folketymologisk anslutning till kött, jfr vät. jotsla.
Fasc. 1688 ock Hamb. 1700 ha körtzel.
S. Märk s i kompositionsfogen i orden farsbror, farsmor
Jan. R., jfr skm. fåsbrör (även farbror ock morbror Jan.
,603).
T förekommer utan motsvarighet i nsv. i orden hån imper.
Jan. 558, skm. holt; saltpetter nitrum Jan. 104 (folketymologisk anslutning till salt), skm. såltpåtar, likaledes i Vät. (Schag.
Tillägg till § 118); syresta grylltts Lex. s. 62, jfr dial. sirsta
Rz s. 570.
t har fallit:
1) i förbindelsen ts i orden skärmyssla velitari Jan. R., jfr
.skm. farmj.ila sa jämra sig, beklaga sig, samt stijglisa steglitsa
Lex. s. 58, jfr vät. staglisa;
2) interkonsonantiskt i ordet fasna adhffirere Jan. 45, 47,
733, skin. fåsna (i gistna Jan. 469 kvarstår t, skm. Pna).
1) Även Speg. Gloss. 1712 har jerntekn signum indubitatum
p rwserti m ferri candentis.
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I ordet fiinskallugh Jan. 288, Vaksala ock Stavby flinskcilug,
föreligger ej t-bortfall, utan formen motsvarar fsv. fiinskallotter
Tamm Etym. ordb.,
V. v-ljud motsvarar nsv. b i orden afflate oblat Lex. s. 39,
vät. avlat (märk formen offläte Lex. lincop. 1640, Enchir. 1652,
Fasc. 1690 ock Hamb. 1700) ock drawant Jan. 682, skm. dravcint,
mit. dravant (1600-talets lexika drabant utom Var. Voc. 1644>
som har drawant).
V saknas i rist vrist Jan. R. ock höghristat ib., jfr vät.
rbsta skm. nst vrist; samt i formerna rönskas Jan. 198 ock 825,
(ränskar) knäggiar ib. 178, skm. rbnsAa vät. ronskas. Om sulnar
svullnader Jan. 307 se Schag. Vät. § 115. swult Lex. s. 43
är väl en kontaminationsform av svält ock det dialektala sult.
Rz s. 709.

Vokalerna.
A motsvarar nsv. å-ljud i afflate oblat Lex. s. 39, afflater
(råå) Jan. 408; babba millepeda Lex. s. 62, Gräsöm. båba bobba;
hall styng Lex. s. 18, skm. hal (håll i samma betyd. förekommer Jan. 306); eantoret kontoret Jan. 562, skm. kåntör.
a motsvarar nsv. ä i handugh mann promptus Jan R., skm.
hånday; jfr isl. h2ndu1ega.
a utan motsvarighet i rspr. förekommer i åtskilliga substanfiv, vilka hos SCHRODERUS uppträda med an-stamsböjning: aspa
Lex. s. 36, vät. aspa hasp; palla pall ib. s. 36, skm. påla;
tagga tagg ib., vät. taga. Till följande ord kan jag ej anföra
paralleller ur uppl.-dial.: skrubba secessus Lex. s. 7 fsv. skrubba,
stielka ib. s. 49, ägga acies ib. 41.
E. En antydan om tillvaron av s. k. uppländskt e-ljud, a, soni
man än tecknade med e, cc, än med ä, gives måhända av några
skrivningar ee I. e motsvarande nsv. långt ä, ock ä motsvarande
nsv. långt e. Sådana äro: geehlen gälen Jan. 163, heeff couspieuus
Jan. R. (Speg. Gloss. hääf, fsv. heefver, skm. hav duktig), illfehnas illfänas Jan. 369, sneseer snubbar, snäser Jan. 892,
1) I ä.-nsv. förekommer flintskallot utom Lex. lincop., som nämnes
av Tainm, även hos Gez Syll. 1688 ock Fase. 1690.
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streeft strävt Jan. 774, tieru tjära Lex. s. 50, samt lädig ledig
Lex'. s. 74, Jan. 929 (raden förut Lex. s. 74 står leedig), läfwer

lever s. Lex. s. 11, Jan. 328, stäghe stege Lex. s. 36, atäker
stincker Jan. 328 jfr steka lukta illa Bro & Enåker (enl. Uppl.
landsm.-för:s saml.)1.
Obruten vok. e förekommer i ordet siwsternorne pleiades
Jan. R., så ock i skin. sta stjärna.
le motsvarar nsv. e i bietzl Jan. R. o. Lex. s. 42 (beta].
Jan. 451), jfr vät. bgsal; spiess spets Jan. R. med sammansättningarna spiessglas, spiesskneeht lancearius ib., vät. sinas.
motsvarar nsv. i i huvudtonig stavelse i orden hverfwel
virvel Lex. s. 3, hwitzepper Jan. R., sweeka svicka Lex. s. 38,
swetzkon Lex. s. 54. Att till dessa former ej kunna anföras
paralleller ur uppländska dial., beror måhända på vår bristfälliga kännedom om dessa. I sydligare delar av vårt land är
en dylik övergång i
e som bekant vanlig.
för i i svagtonig stavelse finnes i kummel kummin Lex.
s. 52, jfr vät. kaman2.
motsvarar i svagtonig stavelse nsv. o:
i pluralis av svaga femininer oftast, t. ex. aner anor
Lex. s. 40, elfwer älvor ib. s. 1, kryddor ib. s. 53, häekter ib.
s. 28, mussier Jan. 91. Samma övergång o —> e äger rum i
stora trakter av Uppland, så i Bälinge härad, skm. Altdar,

ha4tar;

i räkneordet ock subst. tlyende Lex. s. 63 ock 39; jfr
skm. Ronda. Såsom subst. förekommer tiende i Enchir. 1652,
Gez. Syll. 1688 ock Fasc. 1690.
Formen sleepa släpa Jan. R. hör ej hit, utan är avljudsform
till fsv. skepa nsv. släpa. Se Nor. Aschw. gram. § 163,1.
Ehuru ej utgörande något uppländskt dialektdrag må här nämnas
övergången i --> e i ändelsen -esk i åtskilliga ord: flammesk Lex. s. 30,
graskesk Jan. 759, pafwesk Lex. s. 8, turkesk Jan. 131 (-1.sk förekommer även: glupisk, privatisk, skörisk libidinosus, alla Lex. s. 81).
Spår av denna övergång träffas i åtskilliga ä.-nsv. skrifter. Så har jag
antecknat judesk 01. Petri Predik. om eder s. 4 samt Undervisn. om
människans ärliga skapelse s. 68, 69, 70, spottesk Een nytt. wnderwijsu.
s. 29, grekest ib. s. 75, latinesk 01. Petri Sv. krön. s. 11, rumoresk
Laur. Petri Oeconomia christiana s. 41, affgudesk ib. s. 57, esteska
Barens Sumlen s. 19.
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motsvarar nsv. a:
i pluraländelsen i best. form av mask. på -er ock fem.
på -or, -ur, t. ex. grijserne Jan. 185 skm. grisana, planeterne
ib. 32, kakorne ib. 48 skrin. kezköna, syhnstrijmorne ib. 769
skm. strimåna, fahnurne Jan. 709 (Auriv. Gram. s. 88 har
grijserna, s. 84 quinnorna);
i ordet fieriller Jan. 223;
i superlat. av adjektiv såsom ofta i den tidens svenska,
t. ex. fineste Jan. 95, hårdeste ib. 98, kortast ib. 577.
utan motsvarighet i nsv. förekommer i orden kärle kärl
Lex. s. 39, vät. hsala; spödhe spö Lex. s. 59 ock Jan. R., vät.
ock skm. spåda (1600-talets lexika ha blott former utan -e:
späd spödh); ärre cicatrix Lex. s. 18, vät. ara; samt finke Lex.
s. 58, parde leopard Lex. s. 15, till vilka jag ej för närvarande
ur uppländska mål kan ge paralleller.
saknas i orden aborr Jan. 167 vät. ab8r, tryn Lex. s. 55
vät. tryn tryne.
I motsvarar nsv. e i orden soolskijn Jan. 481, skm. sökfin;
stijglisa Lex. s. 58, Fjärdliundra stiglisa ock stigliss (enl. Uppl.
landsni.-förs saml.); helweti Jan. 958 o. 240, jfr skm.
i motsvarar nsv. y i orden hill repositorium Lex. s. 36
skm. h isl. hill ock kindersmässa Jan. R. jfr vät. kvindacsyndsa.
0 motsvarar nsv. e i orden axol axis Lex. s. 41, plur.
axolarne Jan. 457, jfr den flerstädes i Uppland förekommande
formen illosek (så i Vätö, Skuttunge, Björklinge, Jumkil m.
formen asui förekommer jämte axel hos Gez. Syll. 1688,
de övriga lexika ha blott axel, Cell. 1699 bar hiulax); tåtol
avena fatua Jan. 129, skm. na. fl. mål t&tegr; tiedor tjäder Jan. R.,
jfr Rz s. 73.
motsvarar nsv. u i toofwa filamentam Jan. R., skm.
töva tuva, jfr is!. put.
U motsvarar nsv. å-ljud i åtskilliga ord i huvudtonig stavelse: huppa Jan. R., skm. håpa hoppa; kupp Lex. s. 39, kuppa
Jan. R., kuppor ib. 316 (koppa ib. 585), jfr skm. kyp, kåpa
(1600-talets ordböcker ha kopp, koppa); luppot pulicosus Lex.
8. 76; murianen Aethiops Jan. 334, skm. mittyin (Cell. 1699
har niorjan, de övriga ordböckerna uppta ej ordet); vthsuffwit Jan. 576, skm. sinn sovit; skuru skåra Lex. s. 35, skm.
skåra; framför kk i orden sluckna extingui Jan. R., slucken
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Jan. 46, jfr skm. 2,lickna jämte 110cna; tueka trycka Jan. 262,
Tolftamålet ticka; skosueka Jan. R. (skosåekor ib. 514) jfr
sukkor Rz s. 6501.
u motsvarar nsv. ö i orden truskell limen Lex. s. 35 (med
y: tryskelen Jan. 398); truska, truskare Jan. R., utlatruskade
Jan. 398 (med y: tryska, tryskare Jan. 398), jfr Tierpsmålet
tricska tröska.
u i svagtonig stavelse motsvarar nsv. o i pärmn Lex. s.
54, skm. pitrun.
Om avledningsändelsen -ugh (motsv. nsv. -ig) i de uppländska målen säger SCHRODERIIS Lex. s. 77 efter att ha anfört
exempel på adj. på -ig ock -ott: »Adjectiva in Igh disyllaba
quibusdam prxsertim VplandiT incolis etiam in Vgh vel Ogh
definiunt, interdum quoque in Ott.»
Avledningsändelsen -ung motsvarar nsv. -ing i orden hullung retinaculum hami Lex. s. 60 skm. Ming ock kultungar,
affwande grijser Jan. 185.
De flästa kortstaviga svaga fem. subst. hava generaliserat
casus obliqui ock ändas på -u 2 såsom ännu på många trakter
av Uppland (så i Bälinge ock Norunda härader), t. ex. liughu
Lex. s. 62, furun Jan. 115, gattu ib. s. 31, haku. Lex. s. 12,
kaku ib. s. 44, ladhu ib. s. 32, mani ib. s. 18, rugu crusta
ib. s. 31, skura ib. s. 35, stughu, smughu kyffe ib. s. 32, swalu
hirundo ib. s. 59, tieru pix ib. s. 50, waku Jan. 350, weeku
Lex. s. 2. Jfr skm. firåga, fåru, hecku, .gtu etc.
Med slutljudande -a har jag antecknat stäfwa Jan. 42
skin. stavu samt trana Lex. s. 59 skm. trana.
Y motsvarar nsv. i:
1) i närheten av labial eller labialiserad konsonant i orden
klyppa Jan. R. skm. 1cpa, klypping moneta quadrata Lex. s. 26
(1600-talets ordb. ha klippa), klymp klimp Lex. s. 4, kohl.myla
Jan. 2 vät. kåkmpia8, spryngia springa subst. Lex. s. 36 (med y
likaledes hos Gez. Syll. 1688) skm. sprioitja, erocodyl Jan.
212 skm. krökockl, twyiar Jan. 800 jfr vät. tvy tvi;
u för nsv. o framför k förekommer likaledes i kusa koxa i ett
anonymt bröllopskväde från 1686. Jfr Tierpsmålets kasa.
Dessa enbet. på -u bilda sin plur. på -ur, t. ex. flughur Jan.
661 skm. fkitgar, kakur Jan. 708.
Om detta ord se Noreen Nord. Revy 1884-85, s. 11.
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2) i ordet styia stia Lex. s. 32 skm. stina.
y motsvarar nsv. o i rättsyles Jan. R. Jfr Rz s. 651.

y motsvarar nsv. u i tymb1a öfwer enda Jan. 61. Jfr estsv.
tymbla tumla (Frth.-V11 Ordb.).

y motsvarar nsv. ö i stryy subst. Lex. s. 42, Jan. 452, jfr
vät. stryp strö. En övergång av äldre ö till y före palatal
föreligger i otyyk oskickeligh Jan. 264 skm. åte otäck fsv.
otoker Sdw., samt slyja slöja Lex. s. 28 skm.
Däremot
kvarstår ö i öker Jan. 174 skin. War ök plur.
Å. Äldre å har förlängts ock- övergått till å-ljud:
framför g-ljud, så i orden bångse rädd Jan. 885 (jfr
fsv. banger skm. boy' i samma bet.), dronk drank Lex. s. 44
skm. dr oyk, hånek retinaculum Jan. R. skm. hov/c, måneka
dorsum equinum Jan. R. skm. mbeka, spång smijde, silberne
spange Lex. s. 27 fsv. spang smal tunn skiva Sdw., sånek
depressa loca Jan. 78 skin. soek sank, wåneka oberrare Jan.
964 (4:e upp!. 1647 har waneka) skm. vbekal
Åtskilliga exempel på denna övergång a
å-ljud före g
finnas även i ä.-nsv. skrifter. Jag har antecknat följande:
bång Brask Förlor. sonen s. 55, bångse Åuriv. Gram. s. 99,
ånxe ängslig Een nytt. wnderwijsn. s. 213 o. 216, ångse Laur.
Petr. Oecon. christ. s. 25, wonkade P. Swart Gast. I:s krön.
s. 6, Rånekhytton ib. s. 155, sånk sjönk Bureus Sumlen s. 26.
framför 11. i hållon mora idxi Jan. 123, Lex. s. 54, skm. hblon
(med bibehållen a-vok. mångfallen magen Jan. 267, skm. nibeföltt);
framför nd i slånd spondylus Lex. s. 30, Jan. R., knäslånd patella Jan. R. (men slandh Jan. 498, skm. Van, stand
växtstånd Jan. 3822).
Utom de ovan nämnda fallen motsvaras nsv. a av å-ljud
hos SCHRODERUS i orden: båår barr Lex. s. 49, Jan. 225, skm.
bar ; eompås kompass Lex. s. 34, Jan. 772, jfr Rz kömpås s. 345,
isl. kompass (1600-talets ordböcker — de som taga upp ordet
a kvarstår i wrang costa navis Jan. R. jfr vät. vrag spant i
båt, se ovan Rz 819. I fsv. ock isl. fanns ett ord vrang spant. Detta
borde emellertid hos SCHRODERUs givit å-ljud, a beror väl på lån från
det likbetydande mit. wrange.
Framför mb kvarstår a i wamb Lex. s. 55 skm. vOM,b, framför
lm i hwalm meta fmni Lex. s. 50, Jan. R. (samma form även hos
Speg. Glos. 1712).

XVIII. 4

LJUDLÄRA: VOK.

y—ö.

13

— hava kompass); knopnålar Jan. 515, skin. knåpneik nåboo
accola Lex. s. 94, isl. nåbui; nådeel damnum ib., jfr mit. na-del
L.-W.; wockenhws prothyrum sacrum Jan. R., skra. velikanlvås;
samt tritån tran Lex. s. 60, Jan. 329.1
Ä motsvarar nsv. a i grän gran Lex. s. 51, Jan. 122, 124,
fsv. green Sdw., vät. skm. gran, jfr Schag. Vät. § 29 (1600talets ordböcker ha gran, Bureus Sumlen 8. 68 grän) ock fägerst
fagrast Jan. 237, skm. fiyatst.
motsvarar nsv. i i ordet wederqwäck Jan. 939 ock wäderhwärfwil turbo ib. 57. Jfr ovan s. 9 vad som sagts om hwitzepper, sweeka.

motsvarar nsv. e i berbärsbuske berberis Jan. 138, väl
genom folketymologisk anslutning till subst. bär.
Ö motsvarar nsv. y i orden: brölling Lex. s. 17; döwika
das zäpflein Lex. s. 39, nsv. dyvika (formen med ö förekommer
enl. Rz s. 114 i Uppland i Öregrundstrakten ock är att sammanställa med mit. dovicke tappe L.-W.); köller Jan. 512 kyller,
jfr skm. Jr i uttrycket: våra
bara »gra vara naken;
möling larva, waldgott Lex. s. 1, skm. ni4by myling; stigböglorna Jan. 451 (av 1600-talets ordböcker har Gez. Syll. 1688
stegböjel, de övriga stegby-glor).
motsvarar nsv. å-ljud i orden: owöhligh ovålig Jan. 183,
där ö väl betecknar e-ljud, jfr 0.v.åkuy ovålig allm. uppländskt;
lössna solvi Jan. R., skm. lbsna bildat på adj. lös; lösta avena
sterilis Lex. s. 52, skm. låsta.
motsvarar nsv. e i ordet rönskas vrenska Jan. 198, 825,
jfr vät. ronskas skm. rbnsta. En gång förekommer skrivning med
ränskar Jan. 178.
motsvarar nsv. o-ljud i snöö sno vb Jan. 533, skm. sno i
samma bet.; former som förutsätta ett fsv. *snioa. Södw. Ordb.
upptager blott snoa, men supin. snött. Jfr Nor. Dalm. s. 170. 2
Denna form förekommer i Enchir. 1652, Gez. Syll. 1672,
Fasc. 1690, Hamb. 1700. Jfr Lid4n Ark. 13, s. 44, som förklarar
formen så, att tran : trän = klar : isl. klårr dial. klar. Det kan förtjäna påpekas, att denna senare form träffas även i ä.-nsv., så klär 2 ggr
i De creatione mundi s. 10 o. 15 samt i ett anonymt bröllopskväde från
1771 (finns bland personalskrifter i IL B.), där klår rimmar med 11hr.
Av samma art, uppkommet genom framåtvärkande i-omljud, är
även ö i ordet mödirandar windhunde Jan. 424, fsv. miohnnder,
myöhunder Sdw., isl. mjöhundr.
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Kvantiteten.
Även kvantitetsförhållandena i SCHRODERI språk visa åtskilliga avvikelser från nysvenskan ock överensstämmelser med
uppländska mål.
1. Kort vokal motsvarar nsv. lång. Kombinationen ursprungligen kort vokal + kort kons. har utvecklats till kort
vok. + dubbelskriven, här väl = lång kons., i mänga ord:
anlätte Lex. s. 92, fsv. anlete lennare levius Jan. 459, skm.
li åra lenare
belätte ib., fsv. bilEeti
luppen mjölk Jan. R., jfr Speg.
betta Lex. s. 44, skm. båtai
Gloss. lupen stelnad
(vp)bruttet Jan. 936, jfr skm.
ock jugum jämte ook Lex.
brpty
s. 42.6
farrgalt Jan. 184, vät. ficrga/t 2
fogglefiycht Jan. 644, jfr pellare pelare Jan. 538, skm.
pålaya
Björkl. f4g8k
(plogh)fohrren Jan. 3913, skm. spel Jan. 773 ock spälla Lex.
s. 697, jfr skm. spat, spakt,
ter fåra (fohr Jan. 391)
speamåtz
Jan.
53,
jfr
skm.
frussin
vestigium Jan. 424 ock
sporr
frPnon
(vagn)sporren
Jan. 459, Lex.
pinnx
Lex.
s.
60,
skm.
fänn
spor
s.
8,
skm.
borst
på
korn
4
fall
gattur Jan. 616 med samman- sprotta Jan. R., skm. sprbta
sättn. gattuboodh taberna, strook litura Lex. s. 40, Jan.
741 ock himmelens strook
gattbodsfolck, gattläggia
Jan. 7838
Jan. R.5
lenna Jan. R., jfr skm. latta-pelt strocka plectrum Lex. s. 47,
Jan. 776, skm. strblea stråke
bli töväder
Denna form förekommer flerstädes i ä.-nsv. Av 1600-talets
ordböcker har blott Enchir. 1652 beta, de övriga betta.
1600-talets ordböcker ha fargalt, faargalt.
I samma § står fohr.
Allmänt i Uppl., se Rz 135.
2) Till denna form kan jag för närvarande ej ange parallell ur
Uppl.-dial.
Jfr bulcöt Festerna, bitköt Björklinge ett slags okliknande
sele, som användes vid plöjning.
Med sammansättningarna spellman Lex. 100, eomediespellare
Jan. 952.
I Skuttungemålet finns ordet strek i bägge betydelserna streck =pänndrag ock trakt.
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(saman)wieket Jan. 936, skm. vetta Jan. 359, 4941, skm. våta
223M vikit sup.
veta.
2. Lång vokal motsvarar nsv. kort2
a) före m, där kous.-förlängning ännu ej inträtt, i åtskilliga ord:
blema Lex. s. 18
rum pruina Lex. s. 410
boomen Jan. 5421
skum, skumas Jan. 43211, skm.
doom Lex. s. 234
sbum
frooma Lex. s. 24
skämes Jan. 375, skm. Jamas
goom Lex. s. 12, Jan. R.1
skämmas12
grijma Jan. 4506
sdeem Jan. 524
loma Lex. s. 467
stum Lex. s. 2511, skm. stum
kläma Jan. 84 klämma skm. strijme Lex. s. 2, Jan. R."
Wona
tijman Jan. 73515
lijm Lex. s. 30, Jan. 4288
toom Lex. s. 2316
mula Lex. s. 68, Jan. 526
tuma Lex. s. 12, Jan. 26217.
room Lex. s. 28, skm. nani,
skm. tima.
spenreemar Jan. 7129
Jfr angående överensstämmelse med avseende på kvantiteten i
dessa ord i Vätömålet Sehag. Vät. s. 41 o. 42.
wetta även Fasc. 1690; de övriga ordb. från 1600-talet ha weta.
Denna företeelse uppträder i vida större utsträckning än den i
mom. 1 nämnda i 1600:talets litteratur ock utgör sålunda icke ett
säkert kriterium på dialektalt inflytande. Jag har dock ansett mig böra
upptaga hithörande fall.
boom Fasc. 1690 ock Speg. Gloss. 1712.
Samma form i Enchir. 1652, de övriga ordböckerna ha dom.
Likaledes i 1600-talets ordböcker utom Cell. 1699, som har gom.
Så i alla ovannämnda 1600-talets ordböcker.
Fasc. 1690 har gömma, Hamb. 1700 goma subst. ock gömma vb.,
Speg. Gloss. 1712 göma 1. gömma.
Gez. Syll. har lijma; Enchir. 1652, Fasc. 1690, Hamb. 1700,
ha limar — lijman.
2) reem Gez. Syll. 1688.
lo) rijmfrost Gez. Syll. 1688, Cell. 1699.
affskuma Cell. 1699 ock Hamb. 1700.
1600-talets ordböcker ha alla skämmas.
Samma form hos Cell. 1699; stimm Enchir. 1652.
Så ock Var. Voc. 1644 s. 4; övriga ordb. ha strimma.
Så ock Enchir. 1652.
Enchir. 1652 tom, de övriga ordb. toom.
tume Cell. 1699, övriga ordb. tumme.
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Kort vok. ock förlängt m hava orden gramma sig Jan. 369
(jfr grämma se i Malstamålet enligt Upp!. landsm.-för:s saml.),
grämmelse Lex. s. 84, lamm' fessus Lex. s. 64, förlammat
Jan. 376 (Speg. Gloss. 1712 har laam 1. lamm, förlammade
förekommer i 01. Martini läkiarebok s. 52).
framför enkel kons. (annan än m) i några ord:
staar carex Jan. 134, Lex. s.
beektrå Jan. 506, vät. bak 2
52, skm. star starr 4
clor
3
döör Lex. s. 35, vät.
stannum Lex. s. 6, vät.
tehn
mar
määr equa Lex. s. 56, vät.
tan
5
starblind Jan. R.
I ordet klijffstäta sepimenti gradus Jan. R. har vokallängden
bevarats i förbindelsen ursprunglig lång vok. + geminata: is!.
*st‘tta se Lindgr. Burtr. § 86,6; skm. har id•Ostata.
före konsonautgrupp, nämligen
framför -st i
plijster Jan. R.
förbijstra Jan. R.
gaast genius malus Lex. s. 1 tijstei Lex. s. 52
traast Lex. 59
lister Jan. 277
tyyst Jan. 7346;
klijster Jan. R.
framför -sn i wijsna Jan. 106 7 ock lysna Jan. R. (med
enkelskrivet s, anger väl även lång vok.) skm.
framför -sk i treesk, treeska Jan. R., jfr vät. braska brådska
med lång vok. före sk, samt partijsk 8 Lex. s. 81 (<-- parti-isk);
Om detta ord se Nor. Co!. Ordask. s. XIX.
Cell. 1699 har beck beka, de övriga ordb. beek.
Så ock hos Columbus, se Nor. Col. Ordask. s. XIX.
Fasc. 1688 har starr, de övriga ordb. staar, star.
1600-talets ordb. ha theen, then. Jfr forteena hos Arvidi,
se Nor. Col. Ordask. s. XIX.
De ovan nämnda orden (utom förbijstra, som saknas i ordförrådet) hava i Vätö- ock Skuttungemålen lång vokal. I de ofta
nämnda ordböckerna från 1600-talet skrivas de med enkel vok. utom
förbijstra ock klijster, som skrivas med ij i Gez. Syll. 1688. Lång
vok. framför -st uppträder stundom i ä.-nsv. skrifter, så bijstert 01.
Petri krön. pred. s. 2, tijstlar 01. Petri Undervisn. om menu. ärliga skap.
e. 39, fooster Messenius Blanca Märeta i Sam!. skrifter, s. 200, trööster
Een nyttwgh wnderw. s. 106, alrabääst De creatione mundi s. 5.
Så ock i 1600-talets ordböcker utom Gez. Syll. 1688, som har
wissna.
5) Denna form finnes även hos 01. Petri, se Nor.-Meyer Valda st.
s. 12,38.
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framför -si i gnijsla Jan. 203, skm. gni.2,1a;
framför -k1' i orden: häkla Jan. 497 vät. alaa skm. Iglaa
(Enchir. 1652 ock Hamb. 1700 ha häkla, de övriga ordböckerna
häckla), kakla Jan. 160 vät. kglaa, rakla Jan. 824 vät. raka
(Gez. Syll. 1688 har rackla, övriga ordböcker rakla);
framför -pi i käpla munhuggas Jan. 917, jfr nsv. käbbla,
Björk]. Mpka;
framför -tr i sqwatra, om skatans läte Jan. 160 skm.
.slevettra ock smatrar erepit Jan. R. skm. småtra (-ttr- i skvittra
se nedan).2
Akeenten.
Om akcenten i lånord lämnar SCHRODERUS Lex. s. 101 if.
några intressanta upplysningar. Han uppräknar här lånord
med »ultima longa». Att han med detta uttryck menar ultimaakeentuering, framgår därav, att bland de ord, som ha »ultima
longa», anföres sådana som Disputatz, Moratz, Progress. Endast på dessa sidor användes akeenttecken; det är dock ej konsekvent utsatt. Från nysvenskan avvika cumijn, qvintijn, ru.ssijn,
papper, subst. på -or: arendatår, assessår, cantår, factår,
gubernatår samt leutenant. Denna akcentuering av lånord på
-or förekommer hos Weste se Kock Sv. akt. II, s. 459 samt
även i uppländska dialekter, så arandatör Adelsö, Fasterna;
pastör, dektör Skuttunge.3
På grund av sammanskrivningen till ett ord kan man väl
sluta sig till entaktsakeentuering av ann.ersidon Jan. 462 jfr
skm. nandapda, högherhanden ock wänsterhanden Jan. 264 jfr
skm. ithyarkin, vånstarhån högra, vänstra handen.
i) Skrivningen -kl (ej -okl) antyder väl kort k-ljud.
Lång vok. förekommer vidare i några ord, till vilka jag för närvarande ej känner någon motsvarighet i uppländska dialekter: haalka
lubricus Jan. R., nyys nuper Lex. 73, skepsreedh Jan. 470 (i registret
står redd), sneek cochlea Lex. s. 59, haffsneek Jan. R. (haffzneek
Jan. 168), snekar Jan. 216, sookneman Lex. s. 100, weefta Jan. R.
Skrivningen senapp Lex. s. 45 ock Jan. R. antyder väl också
fortis på ultima, jfr skin. Sank).
Sv. landsm. XVIII. 4.
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Ordförrådet.

Att SCHRODERIIS i Lexicon lat.-scondicum med avsikt upptagit dialektord, nämner han själv i företalet (se ovan s. 2).
Även i sin översättning av Janua Linguarum har han följt
samma princip ock upptagit många ord ur de uppländska folkmålens ordskatt. Ofta uppräknar han flera synonymer ock sätter
det dialektala ordet inom parentes. Sådana från folkmålen hämtade ord äro:
anderstång assamenta trahx Lex. s. 96. Rietz anför s. 9
annerstäng från Uppland, jfr skm. ådrar pl. träskoning under
medar.
beenkalff sura Lex. s. 98, vät. bigikaZy vad på benet.
bossa öfwer ebullire Jan. 432, skm. bOsa-Ovar koka över;
i samma bet. Nissa Nora, Vessland o. Söderfors. Med m-avledning synes ordet förekomma i no. dial. bosma 'buse ud' Ross.
Det sammanhänger sannolikt med dial. buska färsköl ännu i
jäsning (om detta ord se Hellqvist Ark. 7, s. 145 ock där
citerad litt.).
bröke der schutt Lex. s. 36, skm. br4fp n. bråte, skräp.
Jag antar, att ordet sammanhänger med got. gabruka 'der brocken'
ock att dess ursprungliga betydelse är 'något sönderbrutet'. Jfr
isl. brok 'bad black grass' Vigf.
deela (osämjas) Jan. 656, skm. da, fsv. dela i samma bet.
diss spena Lex. s. 12. Ordet dissa upptages (ehuru utan
angivande av socken) i Uppl. landsm.-för:s samlingar. Jfr Rz
s. 737 ock skm. hs spene.
dofftet dammet Jan. 399. Jfr skm. doft i uttrycket ntat
.,d'oft inte ett dyft, fsv. doft stoft. Jfr Tamm Etym. ordb. s. 94.
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duneken qualmachtig Jan. 329, skm. dånipn unken, i andra
dial. se Rz s. 104; även i no. dial. dunkRn 'kvalm, ufrisk' Ross.
Jag för detta ord till adj. duven ock antar, att dunken är
k-avledning på stammen dum- i fsv. dumna
dufna) Sdw.,
där m övergått till -g-ljud framför k genom regressiv assimilation såsom jämka -± jänka (jfr Nor. Aschw. gram. § 272,2).
Märk, att SCHRODERUS använder domnad i bet. duven om dryck:
»thet domnade är bortskämdt Wijn» Jan. 443.
dödöllior lemures, poltergeister Jan. 987, fsv. dyddylghia
spöke (se Nor. Aschw. gram. § 106 2 b), jfr skm. dgclåba med
den avvikande betyd. 'trög människa'.
fallaska favilla Lex. s. 98, skm. fizlaska (folketym.).
fallera slå feelt Jan. 363, skm. falåra göra konkurs, jfr Rz
s. 126.
farre der Eber Lex. s. 57, vät. fara, Forsmark fåra.
fatan grepe Lex. s. 36, Jan. 435, skm. fåtan med samma bet.
Jfr fsv. fata, mlt. vaten (fattan Jan. R.).
flasott narrachtig Jan. 831, jfr. skm. fkas opassande skämt,
fiasug ostadig, lättsinnig Rz s. 147, no. dial. fias 'et letsinnigt menneske' Aas.; jfr isl. flas 'a headlong rushing' Vigt'.
Om etymon se K. F. Johansson PBB. XIV, s. 315.
flååt die hundslauss Lex. s. 62, jfr flått flåt fästing Rz s. 155.
flögh index ventorum Lex. 35, Lännamålet fkgg i samma bet.;
flögh flagga Lex. s. 33, i denna bet, även i Var. Voc. 1644
s. 51. Jfr Rz s. 150, där flög = flagga nämnes.
frada, frodga skum Lex. s. 4, olliefradan Jan. 383; fsv.
fradha återfinnes ännu hos Speg. Gloss. 1712. Formen frodga
fattar jag såsom en g-avledning av isl. froba skum, jfr sv. dial.
frogge frågge Rz s. 163, skm. fråga. fro5a kvarlever i Upplandsdial. även i sammansättningar med fro-: skm. frågrån, fråsk4
gran resp. skog med porös, dålig kärna.
fråna Erquickung Lex. s. 19, jfr delsbom. frånas vid morna
sig, kvickna vid efter dåning Rz s. 167 samt skm. frdattet& adv.
ryckvis om sjukdom.
frånlägse folek abgelegene Jan. 934, skm. frginksa adv.
från avlägset håll.
frön friabilis Jan. R., frönhet Jan. 100 (frön upptages av
Gez. Syll. 1688 ock Speg. Glosa. 1712), skm. frgn skör. Jag
sammanställer detta ord med isl. frau5 skum, fsv. frodha i
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samma bet., jfr no. dial. froyden 'skjer' Ross. Ordet förekommer även i Dalmftlet ock Nor. Dalm. ordl. s. 54, 55 identifierar det (ehuru med frågetecken) med sv. frän. Rz s. 169 säger,
att frön »tvivelsutan är en omkastning i st. för forn», en förklaring som ej är antaglig.
gahn geel Lex. s. 59, on gäl Älfkarleby, jfr skin. gema
gapa, stirra, isl. gana; se Nor. Sv. etym. s. 36.
getelydian der Ziegen Wolle Jan. 584, skm. 10,a sämre
ull; hör till got. liudan växa. Om etymon se K. F. Johansson
KZschr. XXX, s. 346.
gnall das rucheln der schweine Lex. s. 25, hör till gnälla.
Jfr no. dial. gnall 'skreg' Aas.
gnarras uppspärra munnen Jan. 187, jfr gnarras försmädligt
skratta, grina Rz s. 204.
gnäpias munhuggas Jan. 917, Björkl. gn4pjas i samma
bet. Jfr Rz s. 204, där ordet anföres från Hälsingland.
grijsdegh sus prxgnans Jan. R., skm. grisdy. Senare
sammansättningsleden är en ljudlagsenlig utveckling av fsv.
digher.
blifwa grist gistna Jan. 469, vanligt i sv. dial. se Rz s. 212;
no. dial. grisen Aas.
groom sedimentum Jan. 27, olliegromet Jan. 383, skm.
grom grums, isl. gröm n. 'noget som er urent, uklart' Fr.2 En
form olliegromel förekommer i Enchir. 1652, Faso. 1690 ock
Hamb. 1700.
gädiott (löszachtig) Jan. 827, jfr gedig 'orolig till sinnet'
Rz s. 231 samt no. dial. gjedug 'liffuld og driftig', gjeda f. 'lifsmod: ogsaa om st5erk ophidselse, s5er1ig af kjensdrift' Ross,
isl. geä 'vellystig lidenskap' Fr.2.
halmbleck när himmelen lijkasom öpnas Jan. 58, jfr skm.
bkå,b.a blixtra; un bkg kornblixt. Sammansättningen halmbleck
har jag ej återfunnit på något annat håll.
heen cotichla Lex. s. 5; hen i bet. brynsten förekommer i
Länna i Rosi. (enl. Uppl. landsm.-förs saml.), jfr hen, hein Rz
s. 252, isl. hein.
hiyar lurar, tubbar Jan. 817, skm. 144a lura. Speg. Gloss.
1712 har lila 'bedraga, narra' med tillägg 'Smoland, Gothland
& Upland'; jfr lila Rz s. 254, fsv. higha narra, mit. bigen höhnen
vexieren L.-W.
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horfwa wreet, täppe Lex. s. 8, jfr hårva 'inhägnad, liten
åker, mindre gärde' Rz s. 263.
hyggias wiclh appetere Jan. R. Ordet hyggjas ve förekommer i bet. 'tala vänligt eller smeksamt' vid i Roslagen (enl.
Uppl. landsm. för:s saml.); jfr Rz s. 265, skm. 49,2a-sa-W. hylla
sig till.
hyllieka myssa Jan. 513, Lex. s. 28, skm. 4914a; jfr Rz
s. 280.
ljbärning eintrag, inslag i väv Jan. 500; i samma bet. .btiloy
Skuttunge, Vaksala, Vendel.
iehten arthritis Jan. 309 (även i Enchir. 1652), ikt gikt
Rz s. 290; jfr Tamm Etym. ordb.
idken diligens Lex. s. 64, vät. lign„ skm. Vpn.
illeken ludendo malignus Jan. R., jfr illiken 'häftig, ond'
Söderby ock illiken 'ivrig' Enköpingstrakten (enl. Uppl. landsm.förs saml.). SCHRODERI illeken är måhända en sammansättning
med det ovan anförda idken, där d fallit ock i försvagats till e
på grund av akcentreduktion. Känslan av sammansättning kan
nämligen ha gått förlorad ock andra kompositionsleden fått sin
starka biton ersatt av svag, då ordet blivit akcentuerat såsom
enkelt. illeken ock Söderby illiken äro, såsom framgår av be= illa, Enköp. Miken däremot
tydelsen, sammansatta med
som ingår i inhalning (se nedan),
med förstärkningsordet
illhälig mycket härdig, putor mycket stor, illsvinn mycket
angelägen m. fl., se Rz s. 291, 292.
Emellertid är även en annan förklaring av illeken möjlig.
Det kan vara sammansatt av ill- = illa ock häken 'ivrig,
flink' Rz s. 279; jfr isl. hwkiliga adv. acriter Fr.,, 1. Adjektivet
förekommer även i norska dialekter i bet. 'ivrig', se Aas. Med
antagande av akcentreduktion förklaras bortfall av h.
illhälningh perduratio Jan. R.; jfr Björk]. il/tåra-n svår stund,
avgörande, häls. ik-hälning yttersta nöd Rz s. 292, skm. älietrj,9m
trägen, ivrig. Jfr även fsv. ilhardher förhärdad, illicerdska förhärdelse, ondska.
Intöfta sig inveckla sig Jan. 430, jfr vät. tovka hoptrasslad
knut på nät ock skötar, tövia 'rulla i gräset' Simtuna, Tillinge
1) Fritzn. översätter ordet med 'skaanlos', men på beläggstället är
det översatt med 'acriter'.
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(enl. Uppl. landsm.-förs saml.), töva 'skrynkla ned' allm. i sv.
dial. Rz s. 747, tovla 'inveckla' Uppl. ib. Ordet hör tillsammans
med tov-ig, skm. töva tuva, is]. Difi filt; utan 1-avledning i no.
dial. tova 'valke, sanimenfilte, indkrympe uldtoi' Aas.
kippe kärfwa Lex. s. 50, halmkippe Jan. R., skm. fyiva
knippa, Speg. Gloss. 1712 kippa band. Jfr Rz s. 321, isl. kippi
'knippe bundt' Fr.„
klunekfootighe krumbeine Jan. 289, jfr sv. o. no. dial.
klunk stor klimp Rz s. 330 ock Ross.
klyeka: »hönan kaklar och klyeker» Jan. 160; skin. larboAa
skrocka säges om höns, som äro »sura» ock hälla på att värpa.
Jfr no. klynke med oassimilerat nk samt no. dial. klukka,
klukkhöna Ross, is]. klokkva. Jfr även klöeksa 'hosta titt och
småt' Speg. Gloss. 1712.
klöffna schlitz Jan. 731; jfr klåvna v. 'spricka, klyva',
klövvna 'klyva i mindre delar' Rz s. 328.
knoortra dentibus comminuere Jan. R., jfr knårt 'kart, liten
ojämn utväxt, liten människa, barn' (den gemensamma bet, är
sålunda ngt. litet eller förkrympt) Rz s. 338; finl. dial. knorta
skrynkla, hopkrama V11 Nyl., på vilket knoortra är en r-avledning med specialiserad betydelse.'
knossa diseutere Jan. 61, knosa, knåsa 'krossa' Rz s. 338,
fsv. knosa, i samma bet. da. knuse.
korla gurgeln Jan. 301; 1-avledning på dial. korra giva
ett sorlande, porlande ljud Rz s. 347. Jfr korra 'låta som en
höna' Speg. Gloss. 1712.
kyla hagha Lex. s. 8, rooffkyia Jan. R., skm. pilla liten
inhägnad; kyla kya Rz s. 371. Se Nor. Aschw. gram. § 65,1o.
kåwijs mångtaligh Jan. 831. Ordet förekommer i Uppl.
i flera betydelser: kåvis förståndig, illmarig Älfkarleby, Orkesta,
Markim, i bet. pratsam i Sparrsätra (enl. Uppl. landsm.-förs
saml.). Jfr Rz s. 381.
källmjölk lac fugiens Jan. R. (käänjoik Gez. Syll. 1688,
saknas i de övriga ordböckerna från 1600-talet), jfr skm. »gm
blåsur om mjölk, Rz s. 382.
källsogh scatebra Jan. R., skm. pa/862) källdrag, verbalsubst.
till suga, jfr såg 'sugning i magen' Rz s. 697.
kölfwa morbus Gallicus Lex. s. 18, jfr skm. Asåkva valk;
kölva bukt Rz s. 385, kylfwa clava Speg. Gloss. 1712.
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laan das grobe netz Lex. s. 60; jfr lana 'ett slags fiskredskap av träspjälor' Rz s. 391, lana 'et näät tul at fånga åål
med' Speg. Gloss. 1712, fsv. lana ett slags fisknät, som brukas
i strömmar Schlyt.
lumber palmentum piperaturn Lex. s. 44; jfr lummer 'soppa
25, blod ock mjöl' Rz s. 414; mit. lumbel 'eingeweide der
tiere, als lunge u. leber L.-W.
lyy tepidus Jan. 25; ly adj. ljum Rådmansö (enl. Uppl.
landsm.-förs saml.). Jfr ly v. 'uppvärma, göra ljum' Rz s. 417,
isl. hl§r varm, mild.
lygna fiatus definit Jan. R., vät. lygna; vanligt i sv. dial. se
Rz s. 414, isl. lygna i samma bet.
bralla sken Lex. s. 1, liwsna splendor nubium Jan. R.; jfr
brun, lyssne 'hastigt sken, stjärnfall' Rz s. 408, skm. iptsna s.
låding wåår Lex. s. 3, Jan. R. Detta ord, i Uppland antecknat från Enåkers s:n (eul. Upp]. landsm.-förs saml.), förekommer i växlande former i många sv. dialekter, se Rz s. 387.
läffna lebendig werden Jan 147; levna 'kvickna till, få liv'
Rz s. 407; fsv. lifna.
läll: »så warder det län aff ålder affnött» Jan. 967. Denna
bekanta dialektala form bil, likväl, förekommer i Torstuna ock
Simtuna (enl. Uppl. landsm.-för:s saml.).
läwija loquax Jan. R., dial. lä-vis 'pratsam, medgörlig, god
att tala med, fryntlig' Rz s. 422. Jfr ful. dial. läi-vis glättig
V11 Ny]. Jag antar, att ordet är en sammansättning med
isl. hker adj. blid, mild (om väder) Fr.2. Ifrån att blott ha
använts om väder har ordet utsträckt sin betydelsesfär till det
av Rz anförda 'fryntlig', 'god att tala med', ock därifrån är
.det blott ett steg till 'loquax'.
Morlösan rumen Jan. 267, modherlösa Jan. R.; skm. moMsv, best. form matstrupen på kräk. Rz s. 445 upptager även
ordet i samma bet. ock sammanställer det med isl. mgrr fett.
Från isl. 2 kan man emellertid ej komma till skms slutna oljud.
Att mor moder skulle ingå i ordet, synes från betydelsens synpunkt knappast rimligt'. SCHRODERI modherlösa är väl folketymologi.
1) I mit. förekommer ett ord moderlos 'ein Ideiner fiseh, sperling,
L.-W., från namngivningens synpunkt likaledes dunkelt.
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mullwärpel mullvadh Jan. R.; fsv. muldve3rpll Sdw. Jfr
mullvarp Rz s. 831.
myyl pila palmaria Lex. s. 47; jfr vät. snonylas kasta

snöbåll, myi 'båll' Rz s. 450, is!. m*B.. Ordet förekommer hos
Arvidi se Nor. Dalm. ordl. s. 130 noten.
märsa kassa, reticulum Lex. s. 60; hör väl till mjärde, dial.
märde se Rz s. 441, no. dial. racer Aas., fsv. mEerde.
mässa, mese,: »mässa mun (små lee) och lee, hörer enom
sedigom til» Jan. 845 (4:de upplagan har på motsvarande ställe
»mesa med munnen»); jfr no. dial. mösa 'pjatte lavt, monotont
og ligesom fortroligt' Ross.
neeffner impedimentum Lex. s. 23, neeffra verhindern Jan.
357, neffra ib. 432; jfr nävvra 'hindra, sammandraga, hoptränga'
Roslagen Rz s. 478, skm. navra hindra.
»nippra är aff skudningen när en rider» Jan. 290, Lex. 18
(upptages av Hamb. 1700: nipra interrigo). I Enåker förekommer
även nippran 'hudlöshet' (enl. Uppl. landsm.-för:s saml.). Jfr
no. dial. nipra 'gnie, vsere gnidsk' Ross, isl. hnippa 'stede,
stikke' Fr.2.
noghar nocet, schadet Jan. 569, nogha im weg stehen
804; jfr skm. nya i uttryck sådana som va nöyar - clgy vad
gör det (angår det) dig? Förekommer även i ä.-.nsv.: »inte
noger migh» det gör mig ingenting, Jesus lärer i templet s. 4
13. Rz s. 458 anför ordet i betydelserna 'räcka' ock 'skada'
från Uppl.
nötta humbla, lupulum decerpere Jan. R., denominativt värb•
till nött nöt Lex. s. 54, jfr skm. nitta v., Inim8ntita subst.
ohappandes Jan. R. (ohoppandes Jan. 885); ordet upptages
av Speg. Gloss. 1712, men ej av 1600-talets ordböcker; skm.
bhåpandas oförhappandes.
ohoofiligh, ohoofilighen omåttlig(t) Jan. R. (i samma bet.
ohöftigit Jan. 275, 833), skm. ölukby adj. avlett av subst. hov
mätta.
okarsk (fwl), deformis Jan. 278. I samma bet. är °karsk
antecknat från Tillinge ock Enåker (enl. Upp!. landsm.-för:s
saml.); jfr Rz s. 483.
omegna (kräkias) Jan. 467 (så ock Speg. Gloss.- 1712:.
omegna vämja); jfr skm. ön/dynas känna kväljningar. Rz.
424 anför omägnas jämte mägnas i bet. 'känna äckel'.
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ormärla, kopparormärla Jan. R. (Jan. 215, dit registret
hänvisar, står ödelan, kopparormödlan), skm. örmecla ormödla.
Månne detta ord är en sammansättning av orm ock märla?
Jfr sv. dial. ormögl Rz s. 489 ock no. benämningen (nie (Aas.
Ordb. s. 558), där en analog namngivningssynpunkt tyckes ha
gjort sig gällande.'
plijta scabrum Lex. s. 19 (Sahlst. Ordb. 1773 plita labecula);
jfr skabb-plita 'varig blemma' Rz s. 506; no. dial. plita 'grwsplet' Aas.
bremm (qwalar) Jan. 518, skm. kvak ärmlinning. Ordet
finns i många dialekter, se Rz s. 370.
qwamna, forqvamna suffocari Jan. R.; jfr vät. kvamar adj.
kvav. qwamna utgår från ett på adj. *kvatInn bildat värb
*kvafna. Jfr Schag. Vät. § 108.
qwells sätt crepusculum vespertinum Jan. R., jfr kvällsäte
aftonskymning Rz s. 374, isl. sålarsetr.
reek divisio capillorum Lex. s. 19, Jan. R., skm. rab , isl.

reik 2.

i dören movere ostium Jan. R.; jfr skm. rijkuf
rankig. Jag fattar dessa ord såsom avljudsformer till rspr:s
rineka

ranka, rankig.
riska green, qwist Lex. s. 50, skm. rkb.a; en k-avledning på
ris, isl. bris.
rumstera rumora Jan. 987; sv. dial. rumstera 'slänga saker

hit ock dit' Rz s. 543.
ryyl das lendenweh Lex. s. 19; dial. rylen 'reumatismen'
Rz s. 546. I uppl. dialekter förekommer ordet även i bet.
puckel: skm. ha rglti rOn vara puckelryggig jfr Rz s. 542,
fsv. ryl 'knöl i följd av slag eller sjukdom' Sdw. Betydelsen
'reumatism' är sekundär: från att betyda 'knöl', följden av reumatism, har ryl kommit att användas såsom benämning på
Sedan detta skrevs, har jag i Tierps ock Tolfta socknar funnit
former, som förtjäna påpekas i detta sammanhang. I dessa mål heter
märla m4lia ock ormödla 6rM4ija. Schroderus ormärla ock skm.
örmdla anser jag emellertid nu böra härledas ur ett -ärla fsv. *la
jfr isl. eäla. övergången p ---> r i detta ord är nämligen styrkt för
flera dialekter. Se Thurman Parg. § 36,2. Ock i skm. faller r regelbundet
före 1.
(Not vid korrekturläsn.).
Till sin proveniens obekant är ordet regadde ehebrecher Jan
827. Jag har ej påträffat det på något annat håll.
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sjukdomen själv. På samma sätt är det med det ovan anförda
kölfwa (se s. 23): eg. = 'valk', har det i &BRODERI språk blivit
namn på en sjukdom, 'morbus Gallicus', syfilis, som lär framträda
med valkar eller förhårdningar i huden.
rämia cattus ululat Jan. R., skm. råna skrika om djur,
föraktligt om barn; jfr Rz s. 551, is!. remja brole Fr.„.
röös, liumska Lex. s. 11, skm. res, dial. rör, rös se Rz s.
553; fsv. rös Sdw., isl. hrorar.
skamfära wanckelmätig machen Jan. 9001, sv. dial. skammlära 'gå illa åt, förolämpa, fördärva' Rz s. 578, fsv. skamlära fördärva, mit. sohamfåren verletzen verwunden L.-W.
skomare Jan. R. (skomakare Jan. 506), Björk!. sköniåra.
Denna form är vanlig i dialekterna, se Rz s. 585.
skoffwel (skooräka) Jan. 381; jfr skm. råku raka, kratta,
kastreka 'kastskovel' Ros1.-Bro (enl. Upp]. landsm.-för:s sam].),
uppl. skoreka 'spade med fyrkantigt järn' Rz s. 550.
skreekja vociferari Jan. R., skräkja Rz s. 597; is!. skrmkja
'skrige' F1.2.
skåra lignum amputatum Lex. s. 50; skm. skåra avsågad
stockbit, färdig att klyvas till ve& Jfr Rz s. 592.
skälghbenat, valgus Jan. R.; jfr skjalg adj. 'sned, krokig'
Rz s. 588, fsv. skiselgher skelande, skelögd, isl. skjalgr adj.
'skjoev, skeloiet' Fr.2.
slafaat alvens tectus Jan. R., vät. slafqt grunt fisktråg.
Rz s. 618 upptar ordet i bet. 'kärl, som ser ut som två på
varandra lagda tråg, otymplig kvinnsperson'. I den senare bet.
förekommer ordet även i no. dial. Schag. Vät. s. 81 antar med
tvekan en grundform *sladfat, men nämner ingenting om vad
första sammansättningsleden *siad skulle vara för ett ord. Jag
tror i likhet med Rz a. st., att första leden hör tillsammans med
slå slag.
slasker (grobian) Jan. 820; k-avledn. av samma rot, som
föreligger i följ. ord.
slasott immodestus Jan. R.; jfr slasa 'gå sluskigt ock vårdslöst
klädd' Rz s. 621, no. dial. siasen adj. 'los og slap i kroppen' Ross.
säpo; drögar Jan. 461; jfr slip f. 'släpa, hvarpå varor
släpas' Rz s. 625.
1) 4:de upplagan har modfälla.
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slippa trasa Lex. s. 30; jfr sörml. slippa f. 'gammal söndrig sko' Rz 626 samt s-avledningen slippsä, f. 'trasa av något,
t. ex. av kött' Rz ib.
Block alvens Lex. s. 36; skm. Vek tråg, kar. I Uppland
är ordet antecknat från flera socknar: Länna, Rosl.-Bro, Kårsta,
Stavby (enl. Uppl. landsm.-förs saml.). Jfr Rz s. 629 sifik
1) stort tråg, 2) kvarnränna. Bägge betydelserna återfinnas
även i no. dial.; is]. slok 'slug, rende' Fr.2.
slorij löst och elakt partij Jan. 931; skm. .ilän dels i
konkret bet.: 'otuktigt folk', dels i abstrakt bet. i uttrycket vara
uta pet Ilön vara ute på nätterna i lösaktiga ärenden. Målet har
även värbet 2,1öra i samma bet. Jfr no. dial. slöra 'gaa og
slxbe sig, voere seenherdig' Rosa, isl. slåra 'were senfxrdigu.
Jag tänker mig värbet såsom det primära av de bägge orden.
Av detta bildades ett värbalabstraktum *slorerij, som övergick
till siorij (av SCHRODERIIS kanske akcentuerat =) med bortfall
narrij. Därefter flyttas
av e mellan tvänne r såsom narreri
fortis: såsom narri --> nårri, få vi Skuttungemålets form .2/ön.
På detta sätt förklaras den i skin. från ordbildningens synpunkt
enastående ändelsen -L2
slupa: »en swalgachtigh slasker slickar här och ther och
slupar» Jan. 820 (4:de uppl. har slukar); jfr med r-avledning
slupra 'sörpla i sig' Rz s. 629, no. slupra 'slubre' Ross.
slätta trasa Lex. s. 30; jfr slättå 'disktrasa' Rz s. 627.
smultt opimus Jan. R., smultare Jan. 422; skm. stntiltar
lättsmält. Betydelsen 'opimus, fet, oljig' av detta ord nämnes av
Rz s. 638.
sneedh der betrug Lex. s. 21. Ordet sned 'puts, skälmstycke' är allm. i dial. Rz s. 641, fsv. snid i samma bet. Sdw.3
Värbet slora finnes även i fsv. på runstenar, se Liljegr. Runurk. nr 710 ock 933.
Sedan ovanstående skrevs, har jag fått bekräftelse på riktigheten av det gjorda uttagandet. Kand. B. RESSELMAN meddelar mig,
att de av mig postulerade formerna existera i uppl.-dial.: 2,16rari ock
21orf (av vilka det först nämnda anses gammalmodigare) i Hållnäs s:n.
(Not vid korrekturläsn.)
I 6.-Löfsta heter ordet .ikr.
8) Till 1600-talets rspr. tyckes ordet illsnijdigh Jan. 355 höra.'
Det förekommer nämligen såsom ilsnidigh i Enchir. 1652, såsom illsnedigh i Lex. Lincop. 1640, Gez. Syll. 1688, Fasc. 1690 ock Hamb.
1700.
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snorcka (fräsa, låta illa) Jan. 893; jfr häls. snorka 'fnysa
om hästar' Rz s. 640.
-snyte i sammansättningen elephantsnyte Eelephantenriissel
Jan. 190, i-omljudd biform till snut; jfr skm. snyta spets, hörn,
t. ex. på hammare, yxa, samt snyta 'smalt åkerhörn' Södra Fjärdhundra (enl. Upp]. landsm.-för:s saml.).
snyxta: »men icke grijnar han, yler (snyster) eller jemrar
sig» Jan. 890; jfr snykkta, snykkstä 'snyfta' Rz s. 647, isl.
snokta 'hulke' Fr.2, fsv. snöktan Sdw. samt mlt. snueken 'säufzen'.
soos socius mitgesell Lex. s. 14, The soosa sig ihop assedant se Jan. 984; jfr sosa, sosa ihop förlika Rz s. 652.
förslösa (sqwittra bort) Jan. 852; jfr no. dial. skvitra 'pladske, sale, skvatte bort, klatte bort' Ross, med t-avledning i
sv. dial. skvittla 'småningon förslösa' Rz s. 610.
sqwäkja: »När han [haren] blifwer taghen, så sqwäkjer han»
Jan. 204, ankan sqwäker ib. 160, jfr skväka 'låta som grodor,
skrika som späda barn' Rz s. 611. Ordet uppvisar i förhållandet
till kväka ett s. k. ostadigt s, se Nor. Urgerm. inuti. § 57, s. 206.
stänia suspirando rhoncos edere Jan. R.; uppl. dial. stänja
'stöna' Rz 691, Speg. Gloss. 1712 stäna pusta. Jfr mit. stenen
stöna L.-W.
sy-da navis inclinat Jan. R.; vät. syda 'luta' om båt.
syta: »Bijwachtaren sköter, (syter) bistockarna» Jan. 384,
syting clinicus Jan. R.; jfr skm. syta sköta om barn, vät. syby
ynklig, klen, usel varelse, fsv. syta, is]. sta sörja för, vårda.
»taar på tu l at tala» balbutire incipit Jan. 230; skm. ta pa:
börja, t. ex. han tar pq..,gt bi gånjak. Exempel på denna konstruktion finns från ä.-nsv.: »Så tager han på till sköker gåå»
Brask Förlor. sonen s. 2.
biter (targar) Jan. 186; skm. targa bita, slita i något segt,
hugga eller skära med slött värktyg. En 1-avledning tarska av
samma ord finns även i skm. med samma bet.
tiggia mendicare Jan. R.; i-avledniv på tigga. Jfr no.
dial. tigla i samma bet. (Ross).
tylerij (klemrij) Jan. 838; jfr tyla med barn, 'skämma bort
.barn' Söderby (enl. Uppl. landsni.-för:s saml.); skm. tida smeka,
kela.
tyra larus minor Lex. s. 59, tyre maleficium, die schwarzekunst ib. s. 22; jfr jämt]. tyre 'trollskap' Rz s. 769 samt troll-
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tyre, gjort av tredje magen hos idisslande djur, Hylten-Cav.
Värend I, s. 118. Till dessa ord hör möjligen skm. ötPrucr
bråkig (om barn).
tää: .»gattu, ruri vocatur Tää» Lex. s. 31, skm. t rågata,
smal väg mellan gärdesgårdar. Ordet är allmänt i sv. dial., se
Rz s. 770, fsv. tee.
täffwa, hynda, tijk Lex. s. 56, Jan. R.; dial. täva allm.
Rz s. 775, mit. teve f. hundin L.-W.
tääsna vth extingui lente Jan. R.; jfr skm. tetsna falna,
slockna om glöd, Hållnäs *gnet, Sörml. Uppl. tassna se Rz s.
726, no. dial. tasa 'tabe i krwfter' Ross; med m-avledning
tasma 'udmattes' ib. Hit hör möjligen isl. tasbrendr, som
med frågetecken översätter 'velbrfflndt, velrendset'.
wacka skäppa Lex. s. 26, Jan. 764; skm. vith tråg. Jfr
vakke 'tråg, skäppa' Rz s. 787. Denna form på -e återfinnes
hos Sahlst. Ordb. 1773, som har waeke 'vas ligneum oblongum'.
valeet Lex. s. 103 (utan övers.). Jfr skm. pradibu, valåt
hålla avskedspredikan, lat. valete.
strijder (klander, widlyfftigheet) Jan. 656. Med avseende på
betydelsen, som avviker från nsv., jfr skm. mkofty ungef. 'orolig,
bråkig' säges om en person, som vill göra sig märkvärdig.
wälis: »0 salige menniskior the (wHis them) som . . .»
Jan. 996 (4:de uppl. har inom parentesen i st. f. wälis: »huru
wäl är them»); skm. vg_ths, en lyckönskan: vens-ny gratulerar,
nog har du det bra. Detta vet.k2,9 wälis har utvecklats ur värdes,
som stått elliptiskt för 'Gud värdes välsigna'. Bevisen härför
lämnas av några på, Upplandsdialekt avfattade bröllopskväden
från 1600-talet (härom mera i Skuttungemålets ljudlära).
wäliaas (hoppas) Jan. 808; dial. velnas i samma bet. se Rz
s. 807, fsv. vehms jfr Nor. Col. Ordask. s. XXV. Ordet upptages av Enchir. 1652 wäälnas, av Gez. Syll. 1688 ock Speg.
Gloss. 1712 wälnas 1. weeinas.
ååth die wärme Lex. s. 61; skm. qt kryp, insekter. Ordet
är vanligt i sv. dial., se Rz s. 121.
åtheraffwugh: »ålderdomen faller åtheraffwugh tilbaka» Jan.
235; Tierpsmålets fia ditniva falla baklänges, jfr Rz s. 843;
fsv. ateravugher i samma bet. Sdw.
Stockholm 1900. Kungl. Boktryckeriet.
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Följande uppsats grundar sig på anteckningar om Fasternamålet, gjorda av mig åren 1896-1898 med understöd av Styrelsen
för Upplandsmålens undersökning.
Fasterna socken är belägen i Sjuhundra härad av Roslagen
vid pass 6 mil nordnordost från Stockholm, 3 mil västnordväst
från Norrtälje ock 41/2 mil ostsydost från Uppsala. Den omfattar det område, som ännu under större delen av 1700-talet
upptogs av de tvänne socknarna Fasta ock Esterna eller Estarna.
Den förra av dessa, som i folkets mun har namnet Fastä (fetta),
omfattade nordöstra delen av det nuvarande Fasterna; den senare,
folkligt kallad "barn (Ma), den sydvästra delen). Kännedomen om den forna tudelningen lever ännu kvar, ock man kan
få höra de gamla socknarnas namn såväl i de ännu ej alldeles
bortglömda öknamnen »Fasta brölösena» ock »Estare kankena»
eller »Estare pannkakena» som i värsstumpen:
I Rimbo ock Rö
ha de varken strömming eller brö,
men i Estarn ock Fasta
stå de på logen ock kasta.
Så lyder den stolta eller måhända snarare retsamma sockenkaraktäristiken i Fasterna, medan man i en angränsande socken,
Närtuna, kan få höra:
Estarn ock Fasta
ha de varken eld eller aska,
Rimbo ock Rö
ha de varken strömming eller brö.
1) Se StyfEe, Skand. under unionst.2 s. 299, ock Uppl. Fornm.för. tidskr. IV, s. 12.
Sv. landsm. XVIII. 5.
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Nästan hela Fasterna hör under Rånäs eller »Bruket», som
Rånäs gård ofta kallas i Fasterna, fastän bruksrörelsen numera
är nedlagd. Värklig allmoge saknas dock ingalunda i socknen,
då antalet torpare ock mindre arrendatorer, s. k. frälsebönder,
under Rånäs är ganska stort. Dessa hava i allmänhet bott i
socknen generation efter generation; när en innehavare frånträtt
sitt hemman eller torp, har detta vanligen övertagits av hans
son eller måg. Innan järnvägarna byggdes ock bruksrörelsen
nedlades vid Rånäs, gjorde frälsebönderna ofta för brukets räkning långa härrgårdsskjutsar med malm, kol ock annat. Sina
egna produkter försålde de i Stockholm, ock där gjorde de sina
inköp av sådana varor, som de ej erhöllo av bruket. Numera
hava emellertid dessa Stockholmsresor upphört. Handelsbodar ha
uppstått i socknen, kreatursmarknader hållas ej långt därifrån
i Knutby, Rimbo ock Norrtälje, ock sedan järnvägarna utjämnat
priserna, föredrager man att med sin spannmål köra den kortare
vägen till Uppsala. Med »stan» menar den gamle Fasternabon
dock fortfarande Stockholm, t. o. m. när han är på besök i
Uppsala. På det hela taget synes emellertid allmogen i socknen,
åtminstone upp till de senare decennierna, ha levt ett från den
övriga världens inflytelser ganska isolerat liv.
Fasternabonden är, åtminstone sådan som jag känner honom
frän Ubbytrakten av socknen, i allmänhet mycket arbetsam
ock ivrig med sina göromål. När en bonde i byn börjat med
ett visst arbete, är det som om elden sutte i knutarna hos de
andra, tils även de komma i gång därmed. Också vinner han
vanligen en anspråkslös bärgning. Det enda överflöd ock snart
sagt den enda utgift, som han tillåter sig, är brännvinet, som
hemskaffas vid stadsresorna ock till hälgerna, ock den myckna
maten vid gravöl ock dylika kalas. Fasternabonden är ganska
livlig ock intresserad, till lynnet är han tillgänglig ock vänlig,
ehuru stundom på bondevis hänsynslös ock hård mot sina närmaste. Han är van att bero av ock fä underordna sig härremän, är oftast förnöjd med sin lott ock har i allmänhet ett lätt
humör. Att ungdomen roar sig ock är tillsammans, är för honom
en naturlig sak. Danser förekomma ofta, under det jag aldrig
hört talas om sådana i den närliggande socknen Närtuna; i
denna tyckes för främlingen en viss tyngd, men också, åtminstone
vad den älsta genrationen angår, en högre grad av självsäkerhet
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ock självkänsla utmärka bondfolket, vilket där är oberoende av
h ärre män.
Fasternaallmogen skall för ej lång tid sedan hava varit
mycket kyrksam, men detta är nu fallet med ytterst få; dock
lever hos flertalet av dem vördnad för religion ock — åtminstone om de ej äro »andligt sinnade» (d. v. s. separatister) — även för kyrkan ock dess ordningar. Barn födas
ofta innan tiden är inne, någon gäng t. o. ni. innan modern
stått brud, men jämförelsevis få äro de barn som ej »få far».
På många håll anlitar man ännu vidskepliga medel att bota
sjukdomar hos både folk ock kräk, såsom att man vänder sig
till någon, som kan »läsa åt» det onda eller »sätta bort» värken.
Min förnämste föresägare beträffande Fasternamålet är f. d.
bonden JAN PÄRSSON i Ubby by i Fasterna, vilken med mycken
vänlighet ock villighet ock stort tålamod jälpt mig vid mitt
arbete. I Ubby har jag för landsmålsuppteckningar vistats hos
ock med allmogen under sammanlagt omkring säx månader.
Den följande uppsatsen är, vad de mera svårbestämda fonetiska
frågorna angår, egentligen en monografi över J. PÄRSSONS språk,
men jag vågar hoppas, att han år en god representant för en
äldre, nu bortdöende variant av sin bys mål. Han är född 1822
i den gård, Bärrgåln i Ubby, där han sedan blev bonde ock
där han bott hela sitt liv. I samma gård skall också hans mor
ha varit född, hans far ock hustru voro från ställen, som ligga
nära byn. Han har god intelligens, men gick i sin barndom
föga i skola, blott någon tid en vinter för en ofärdig gammal
gubbe, ock har aldrig tillegnat sig skrivkonsten. Nu vid 75
års ålder är han i besittning av goda kropps- ock själskrafter.
Ubby by ligger i Esternadelen av Fasterna socken. I det
gamla 'Fasta synes språket i de flästa avseenden vara lika med
målet i Ubby; dock har jag där hört sådana substantivböjningar
som best. pl. ästaner hästarna. Dessa påträffar man aldrig •
i en Ubbyfödd persons tal; för honom heter hästarna ästa.1
Jag hade också tänkt att kalla det i denna uppsats behandlade
språket för Esternamål, har dock sedan, för att äga en an1) Ej häller har jag hört formen åstaner i någon av de övriga
8 socknar i Sjuhundra, Långhundra ock Seminghundra härader, som jag
besökt i språkligt syfte. Däremot förekommer den enligt uppgift i det
strax norr om Dusterna belägna Knutby.
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knytning i de nuvarande geografiska namnen, valt benämningen
Fasternamål, men menar därmed målet i Esternadelen av
socknen ock speciellt JAN PÄRSSONS språk. Så fattat synes
dock Fasternamålet vara ganska representativt för de gamla
dialekterna över hela Sjuhundra, Långhundra ock Seminghundra
härader». Emellertid förtjänade t. ex. den sydvästligaste socknen
i dessa härader, Skånella, trots att dess gamla mål synes vara
särdeles mycket bortträngt, en språklig granskning av kompetent
person, särskilt beträffande akcenten ock de ljud, som företräda
rspr. tie-ljud.2
Även medelålderns ock ungdomens språk är i Ubby ganska
dialektalt, men skiljer sig — det förra något, det senare betydligt — från J. PÄRSSONS språk.

Synnerligen värdefull jälp med ljudbestämningarna har jag
fått från flere håll; särskilt har jag att härför tacka min lärare
prof. ADOLF NOREEN; prof. J. A. LuNDELL, vilken med den oegennyttigaste uppoffring av sin strängt anlitade tid upprepade
gånger tillåtit mig att tillsammans med Jan Pärsson hemsöka
honom; fil, kand. frih. E. KRUUSE ock med. stud. AUGUST SANDVALL, vilken sistnämnde under samarbete med mig på ort ock
ställe utfört musikaliska akcentbestämningar av Fasternamålet.
Även fil. stud. W. LUNDGREN har jag att tacka för värdefulla
uppgifter om målets musikaliska akeent. Trots denna jälp vågar
jag dock ej förespegla mig, att ljudbestämningen i alla uppI detta omdöme kan jag dock ej innesluta de två nordvästligaste
socknarna av Långhundra, nämligen Lagga ock östuna, ock den sydligaste, ösby-Garn: om dessas gammalspråk har jag ingen kännedom.
Några notiser om gammalspråket i Skånella må här lemnas:
subst. å, kva lova, bona börja, mOkk mjölk. I ord, som i rspr.
skrivas k + »len» vokal i uddljudet, synas hos en ock samma person kunna
förekomma uttal både med k- ock med t-ljud (bl- ock 4-?), ock ofta
uttalas de så, att man tvekar om vilketdera som användes. I sådana
bestämda former som väggen, stegen sg., huse, glase synes skillnaden mellan ske. 1 ock akc. 2 ej vara levande: båda akcentueringssätten torde i dem förekomma. Hästane hästarna, obana oxarna,
icoyana lammen, gm:ona gummorna, knizt korna. Jfr i Fasternamålet a å, leva lova, bena börja, nikONG mjölk, teSta hästarna, okS61
oxarna, lanta lammen, gunjana gummorna, kna korna.
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satsens ord skulle vara felfri, att på alla punkter de riktigaste
tecknen blivit valda. Beträffande de enskilda ljuden gäller detta.
särskilt sandhiföreteelser ock frågan om tennis eller tonlös media
i vissa konsonantförbindelser (se § 123 anm.). I några fall har
jag medvetet ej iakttagit landsmålsalfabetets distinktioner (se
därom §§ 45, 87, 136, 143, 177). Beträffande intensitetsakcenten
är det i många sammansatta ord endast med största tvekan som
jag tecknat slutbetoning (se § 7 II b 2 anm. 1 ock III b 2 anm. 2),
liksom å andra sidan trycket i sista stavelsen av typen gummit
(§ 7 II b 1), när ordet uttalas ensamt eller i viss ställning i satsen,
är så starkt att, när man blott har att hålla sig till hörselintrycket, man kan tveka, om ej sista stavelsen har huvudtryck;
jag har tecknat starkt bitryck.
Vid materialsamlandet har jag haft gagn av den av prof.
LUNDELL utgivna ordlistan: »Undersökning av Upplands folkmål»; vid system atiserandet av mina anteckningar har jag förutom den nyss nämnda ordlistan begagnat anteckningar efter
NOREENS föreläsningar i nysvensk grammatik ock TAMMS föreläsningar över den nuvarande svenskans lånord; vidare A. SODAGERSTRÖMS Upplysningar om Vätömålet i Roslagen (Sv. landsm.
II. 4) ock G. BERGMANS Alundamålets formlära (Sv. landsm.
XII. 6).
Tärminologien är i allmänhet prof. NOREENS.1 Några tärmer
såsom »tongång» ock »tonglidning» har jag hämtat från K. P. LEFFLERS Skuttungemålets akcentuering (Sv. landsm. XVIII. 2).
När jag anför några ord från andra socknar än Fasterna,
normaliserar jag ordens ljudbeteckning efter Fasternamålet, emedan jag på alltför många punkter ej i detalj känner de andra
socknarnas uttal. Följande förkortningar för sockennamn användas: Fast. för Fasterna, Sked. för Skederid, HLångh. för
Husby-Långhundra, Närt. för Närtuna, Kår. för Kårsta, Ork. för
Orkestad, Skån. för Skånella. Om t. ex. »Närt.» står före eller
efter ett ord, angiver det, att ordet av mig antecknats i Närtuna, men att jag ej känner det frän Fasterna; »i Närt.» betecknar däremot, att en anförd ort är belägen i Närtuna. Med JP.
betecknas JAN PÄRSSON i Ubby, Fasterna. Vid angivande av
1) Se särskilt NOREEN, Inledning till modersmålets ljudlära,
Uppsala 1895, ock Inledning till modersmålets prosodi, Uppsala 1897.
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vilken ort, som benämnes med ett visst folkligt ortnamn, begagnar jag i allmänhet Topografiska kårens (resp. Generalstabens)
stavning på dess kartor.
Uppsala 1898.

LJUDLÄRA.

1 Kap. Språkljudens kvantitet.
I Skutt. akc. s. 3 uppställer K. P. LEFFLER på grundvalen av NOREENS tärminologi följande kvantitetsgrader för stavelserna i Skuttungemålet:
{hellång
lång
. halvlång
medelvarig
halvkort
kort
{helkort.
Jag begagnar för Fasternamålets språk ljud samma tärminologi.
Tecknet — betecknar långa, - korta ljud;
anger, att ett
ljud ej är hellångt ock ej helkort, utan medelvarigt.
Anm. Att dylika kvantitetsgrader emellertid äro i hög grad relativa, framgår, om man t. ex. jämför längden på det hellånga u, som
ingår i första stavelsen av den tvåstaviga takten ute, med längden p&
det ävenledes hellånga u, som ingår i första stavelsen av den tolvstaviga takten utrikesdepartementsarkivarie.

En i Fasternamålet genomgående avvikelse från riksspråkets kvantitetsförhållanden är, att enstaviga ord, som i detta.
senare hava kort sonant + lång kons. (eller lång kons.-grupp) i
Fasternamålet ha medelvarig (halvkort) sonant + medelvarig kons.
(eller medelvarig konsonantgrupp1). Ex.
bon
bonden
tun
personnamnet Lund
dans dans
mit
poss. pron. mitt
fal
fall
namn namn
fcem
fåm
ont
adj. n. ont
ont
hann (impf.)
stark stark
cemskt hemskt
sceks ske
test
häst
trcvsk träsk
knikt knekt
vog
vägg.
1) Konsonanternas inbördes kvantitet i en konsonantgrupp, som
följer efter den medelvariga sonanten, har jag ej kunnat bestämma;
möjligen är kvantiteten konsonanterna emellan mycket jämnt fördelad.
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Detsamma gäller även om huvudtryckig ultima i två- eller
flerstaviga ord, t. ex. Wensmån länsman, fdadarmil fjäril. Däremot
har jag ej kunnat konstatera samma olikhet mot mitt uttal, när de
ovan nämnda orden bliva tvåstaviga, vare sig med akcent 1 eller
akcent 2, utan tecknar t. ex. cl4n4, vc'egån, clånsci, fcbmå, &står,
veegår, ock ej häller i penultima av ord hörande till akcenttypen nutra lind. Olika kvantitetsbeteckning användes därföre i
t. ex. sg. prcest ock pl. prcbstår, sg. fehdarvål ock pl. fekclarvcilar.
Före en del förbindelser av buckaler — särskilt mera svåruttalbara sådana — har dock i JP:s språk vokalen tyckts mig
hava tendens att förlängas till medelvarighet, om ej rent av
hellängd. Så uttalar han, åtminstone ofta, ,?•såstår (en Salix, förmodligen = jolster), rcbkstti rästen, ckkstii retas, Oji, hälften, nies41:ck schalett, esigstök ekstock, 6striglO Öster-Ängby (by i Fast.).
Vidare finnes medelvarig sonant, efterföljd av medelvarig
kons. eller kons.-grupp, i den starkt bitryckiga ultiman i många
ord med akc. 1, som i rspr. ha helkort sonant i ultiman, t. ex.
&mån Herman, kackas hittils, sönwtåns på vissa håll.
§ 3. Det är emellertid i många andra fall än de i § 2
anförda som målet till sin kvantitet skiljer sig från riksspråket,
vilket är helt naturligt, då akcenten i de båda språken är så
väsentligen olika, som den är. Jag anför några exempel härpå
("av dessa representera somliga stora ordgrupper):
ås& huset, 6nså hönsen, rkån »der roggen», 14dår läder;
/4d4 lada, 070 gumman, fedi falla, rkån »der aufmass»,
»Mår kläder, kåkvår kalvar, våkmar valmar, ),åmfrit jungfru,
okrik Erik, Atrås Petrus;
får/Ve- farfar, fckgs ladugård, dråg4n dragon, brkihts brygghus, måri Marie;
rison1c4r förståndig karl, stånnskics stearinljus, fipsdkck Uppsala;
s#nonet sönerna;
timbalcicla lada av timmer.
Varje slutljudande, ante pausam stående vokal är i målet lang:
halvlång eller hellång.
Anm. I sammanhang med den akcentväxling, som onmämnes i
§ 10 IV, står också en motsvarande kvantitetsväxling. Jfr t. ex. mån
(halvkort r + hellångt i) med mcidar mån (hellångt r + långt i)
ock a mån ybma är Mari hemma.
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§ 4. I. Lång sonant + kort kons. motsvarar rspr. kort sonant
+ lång kons. uti följande ord'
a) före en konsonant
före m:
strimma
strima
br49ma stoltsera
namnet Tamm
grimma
taom
grima
tämja
Mma
imma
im n.
hungrig
tom
agnima obst. sg.2
tummen
lim
tonan
lam
tömmarna
tema
limma
lima
thma-4r tömma ur
rimma
rima
åvel4m ungdom
simma
sima
öm.
skralna skrämma
om
Jfr även dmsetqms omsams, såmrce sämre, samst sämst.
Däremot: bköma blomma, ,cjkbröman jordytan, broms broms,
dom de, fam famn, ama-dce jänka dig åt sidan, maka på dig
(till hästar), imi/ himmel, imal Emil, Omo Gimo (bruksägendom
i Uppland), ,,itmskce ljumske, ?,#iiia gömma, köma komma, kreeml
två genom tvärslår förenade stänger, som förr lades över hölassen,
lamb lamm, 16man genljudet, löniklar lomhörd, neemna nämna,
om om, grådriim grodrom, som som, som sömn, ~ar sommar,
stama stamma, stråmtg strömming, svimna svimma, Umbar timmer, tomt tomt.
före andra konsonanter:
böld
kkpiist4ta stätta
Neke
kort
brottas
br(jtas
kot s.
klunga
kytosa
brak
bråck
lärft
barr
bar
kit
mossa, mosse
dotter
mOste
drgar
mynning
dr
dörr
mknzg
(klock)malm?
miktrii9/
fix adv. fort
sto
ungsto
mor
fisa
råk:JO 3 rabatt
for adv. förr
förståss
skc_ioka?r skackel
f&stfis
skotta
sH.ta
cilsspft
hackspett
Uppräkningarna i denna § avse ej fullständighet.
Järnet (ramen) runtom öppningen in till en stor bakugn.
Jfr sadot sabbat.
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snön
snon best. sg.
tan
tenn
tce-fgfs
till sjössi
vitna 3
vänja
steona
stanna 2
?Ara 4
värja.
straka
sträjka
Däremot trots det följande r: ber borr, bbra borra, bara
bara, for fåra (sulcus), bira v. fåra, spe- spår.
b) före konsonantförbindelse
1) före st:
drishg
djärv
niista s.
nästa
fara upp 5
frikta-öp
phistar
plåster
gopst
gast
prost
prost
gnista
gnista
bälg i smedja
smip4st
gst
höst
talltrasten
theci9sk
istar
ister
tretshg
risig?6
star
ljuster
tyst.
tyst
Däremot: fasta best. sg. fastan, fasta Fasta f. d. socken, gristar
torr, otät, gitstapv Gustav, ?sta hosta, (est häst, yest jäst, låstes
Bromus, mista mista, ost ost, p4stg5r pastor, trast strax, star
syster, vist visst, ysta ysta.
2) före sk:
breoska
braska
fnkslece
fnöske
brosk
brosk
påsk
petsk
brådska
braskce
tysk
tysk
braskas °pers. v. brådskar
åska.
&ska
Däremot: ask ask, mask mask, 2,1etska slaska.
3) före andra konsonantförbindelser:
april
famike
familj
49Pra
apvldtsce
avlägset
frivagsn
djärv
Nsma
besman
6kka
häckla
bOkstapv
bokstav
hissna
Msnas
brgipksn,
braxen
högt 7
brt_kgspatr4n
brukspatron
kticht
högtidligt
byk stina
bykkar
k .e.agka
kägla
Jfr best. sg. fn sjön ock smcen smeden samt ortnamnet smces,
men: byn byn, fyn skyn.
steontce stannade.
8) Impf. 4ndce.
4) Impf. vc_bcice.
5 ) Om jäsande drycker.
Som ej ser frisk ut, vars blad falla av (om träd).
Men k1,kst högst.
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slev4etra
skvattra
2,14egsm4k• slagsmål
pasma
st4p:2)4
p49smce
stappla 2
paschasa
seildce
rågflia
sålde
sqlt
r2jekka itr. v. harkla sig
sålt
r4ata-4-tsce haspla ur sigl
vdpkeg
vild klöver.
Jfr även reigsv, råk.
Däremot: gncblpstar v. småbrakar, (ils,spit hackspett, ,c'egpa3
gäspa, kalska ha trollskap för sig, minst minst, skötsfhit en
insekt, spaa4 s. göra, tce-vitks i väg (i uttr. släppä te väks),
ietsta retas.
II. Kort sonant + lång kons. motsvarar rspr. lång sonant +
kort kons. uti följande ord

a) i huvudtryckig stavelse:
beetce
bete 5
keta
låta, t. 'lassen'
bara 6
lbpna itr. v. löpna
bara adv.
for s.
fåra 7
ok (1. bi,j1c6k)1°
fara v.
kupa
över
åror
si-sa-fbrce
se sig för
röva
rova 11
från:tf&
framför
raska
runspråk
frpsm
frusen
rånsten
Runsten 12
huvud
ityce
Snuen best. sg. smeden
härad
(ortnamn)
aradce
MOS
vat-iviga fe,n var enda en
Alnar o.sknor söner13
heta
,keety
såvaZ•
sovel
Ovan oh. sg.9 handfull
spor
spår
kräla
kliv&
speeka
motionera"
likväl
speence
spene15
1) T. ex. ovett.
2) Vid läsning.
8) Men en person född i Tuna s:n: kaspa.
Men en person född i Tuna s:n: sPsitt.
T. ex. hos en galt.
6) -Men vdtra vara.
7) T. ex. i åkern.
8) Om potatis.
9) Plur. .,dtisinar.
10) Draginrättning, som lägges under buken på hästarna vid trästockskörning. Detta ord har förts hit under förutsättning, att det är
att sammanställa med rspr. ok.
11) stdakr6va stekrova.
12) Torp i Gottröra s:n.
13) Däremot sg. sen; i Närt. har jag dock hört sg. son, liksom
jag i Kår. av en person född i Häverö hörde 94,3t, best. sg. mita nöt.
14) Så vida detta ord etymologiskt är lika med rspr. späka.
18) Jfr Spcketfidt spensöt, tdetspcbrIce övertalig spene, som ej ger mjölk.
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Svartsätral
-tana 3
svats&tra
vida
veta
synas 2
ss
senare
gulärla
sdscbla
sienarce
öken;
bud
tikan
tindar
tårta
tfita
samt vidare, när ett enstavigt personligt pron. suffigeras till
vissa enstaviga prepos. ock värbalformer, t. ex. eit-ei åt hänne,
ét-22, åt honom, ét-se åt sig, po-n på honom, p6-na på hänne,
pö-sce på sig, so-n sade han, sc'eA-f4r-a säga för hänne, s4t5t-a
säga åt hänne, gr49ma-ét-sce hugga för sig, tckgka-fb-ce tänka
sig för, nöp si-je ihop ska ni.
b) i starkt bitryckig förstavelse:
ladugårdsgolv
barfota
lageksakv
barfOta
schalett
som går barfota nc'esda
barfotatas
nc'esvis
näsvis'
fi/etfsdayn fettisdagen
smcknsbucirce Smedskärret 8
fargalt
fargalt 4
Grändal5
grc'end49r,
stgrét 9 sötgröt
ckstana
Estuna s:n i°
Husby-Långökstock
hundra s:n
gista
dra 6
Östuna s:n.
pälsmössa
/finm0a
öst4na
Jfr även t&-ma-kgon ta mig gärsgårn, nå sa-ra-ga-gna nu
skall det gå undan, va-ra-va-vakat vad det var vackert.
Däremot: bölcst49v bokstav11, brigspatrOn brukspatron, 4'g s tina bykkar, åtia ättika, «Odd högtidligt, ),åkörce ekorre,
),dtagcnla etternässla12 , pråstina prostinna, .2249gsmeib• slagsmål,
svatscbtra Svartsätra i Fast., tc.:_i9k4g tackjärn, veik-öp väcka,
dig töbar oktober, adel_tor hälgdag, fifivina halvtunna.
2) Impf. ShdaS.
l) I Fast.
I ortnamn jämte -tagna, t. ex. v6iltana Vallentuna s:n.
Eller fåne.
Hemman i Fast.; men granat torp i Fast., Grenhatt enligt

mantalslängdens skrivning (Generalstabens karta har Gränhall).
Jämte tisbytogtindra. Jfr tisbondrcbg fördräng på ett bondställe.
Men n4s15åra näsborre.
Ett kärr i Fast., som förr innehades av en smed i Ubby.
2) Jämte s4tgrdt.
lo) Men asbOk hemman i Fast., »Espenbol», »Espebord»; åsbro Edsismansbol, ställe i Närt.
bro s:n, asmans
n) Men sk6ksfireit en insekt in. fl. sammansättningar med skolc_s-.
12 ) Jfr .,c'etar etter.
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2 Kap. Den expiratoriska ock musikaliska
ordakcenten.
§ 5. Expiratoriska akcenten i kuvudtryckiga stavelser är i
Fasternamålet av tvänne slag, av vilka det ena har skarpt avtagande intensitet = akut, det andra sakta avtagande intensitet
= gravis.1 Man kan, om också först efter någon övning, från
varandra tydligt skilja ett viskat
rckån (= 'der roggen') ock rågan (= 'der aufmass'),
fc'ePr (pr. av v. fiklft) ock fibla,. (pl. av s. fidet).
Ljuden i vart ock ett av dessa bägge ordpar äro desamma,
ock jag har utan akustiska instrument ej kunnat konstatera
någon skillnad i styrka mellan ultiman i rkan, fcblar ock ultiman i rckan, febr (jfr § 7, II a), under det att däremot intensitetsformen inom ordens penultimastavelser tyckes vara väsentligen olika.
Cirkumflex (= KOCKS tvåspetsig fortis) finnes vid lexikaliskt uttal2 icke i målet, så vida med denna tärm skall angivas,
att det inom en tryckstavelse finnes ett intensitetsminimum,
d. v. s. att inom en tryckstavelse intensiteten efter att en gånghava minskats ånyo ökas, innan man äntligen kommer fram
till intensitetsminimet vid stavelsens slut. En sådan expiratorisk
vaggning finnes icke vid lexikaliskt uttal i penultima av målets
tvåstaviga ord med akc. 2, t. ex. rkce, ock ej häller i sådana
enstaviga ord som bon (best. sg. af båndce) ock fccot fan, vilka
akcentueras på samma sätt som t. ex. mtn (poss. pron.) ock
ra9m ram.
Anm. Cirkumflex i ovan angivna betydelse har jag ej häller
kunnat iakttaga som något utmärkande för vissa ordtyper i stockholmskan,
vare sig i mitt eget eller andra stockholmares lexikaliska utta1.2
Se Nor. Modersm. pros. s. 12.
Sitt lexikaliska uttal har ett ord, då det utsäges utan emfas
ock utan att till uttalet röna invärkan av sin ställning i satsen.
2) Jfr å ena sidan Kock Sv. akc. I, s. 40, II, s. 8, 9, 29, 30, 31,
Sv. aksentuering (Sv. landsm. VI. 2) s. 15, 22, som uppger två-
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Om ett ord i Fastm. i sin huvudtryekiga stavelse har akut
intensitet, kan man därav, liksom i rspr., utan att undersöka
ordets musikaliska akcent, sluta till att ordet har akcent 1
<1. v. s. den exspiratoriska ock musikaliska akcentuering, som
inom det här målet utgör den i olika nordiska dialekter olika
beskaffade akc. 1. Har åter ett ord i Fastm. gravis på sin huvudtoniga stavelse, har det akc. 2. För tärmerna akc. 1 ock akc. 2
jfr Kock Sv. aksentuering s. 10, 11, 14, 15.
Beträffande intensitetsmaximums plats inom stavelsen har
jag intet annat att anföra, än att det i sådana enstaviga ord,
som i rspr. ha kort vokal + lång kons. (eller lång kons.-förbindelse), t. ex. veg vägg, cest häst, ligger närmare ordets början
än i rspr. Jfr § 2.
§ 6. Uttalsstyrkan är i Fastm. jämnare fördelad på de olika
litavelserna i ordet än i rspr. Målet erinrar härutinnan om de

engelska ock franska språkens prosodi. För att beteckna de
olika stavelsernas styrka använder jag följande tärmerl:
enissimus otryck(ig)
len is svagtryck(ig)
.
semilenis svagt bitryck(ig)
medius medeltryck(ig)
isemifor tis starkt bitryck(ig)
fortis starktryckig)
ifortissimus huvudtryck(ig).
Tecknet ' öfver en stavelse utmärker, att stavelsen har
huvudtryck ock akut;
att stavelsen har huvudtryck ock gravis,
' betecknar starkt bitryck,
' svagt bitryck.
I rspr. har ultima i hästkött ', ultiina i gata ock ultima
i fötter otryek. I det följande behandlas de flästa i målet förekommande ordtyper med hänsyn till sin musikaliska ock expiratoriska akcent vid lexikaliskt uttal. Först upptagas enstaviga
ord, så tvåstaviga o. s. v. Inom var ock en av dessa grupper
sker eventuell indelning efter den musikaliska akcenten, varvid
spetsig fortis för stockholmskan, ock NOREEN i Sv. språkl. af Schwartz
-och Noreen I, s. 28 samt Modersm. pros. § 14; å den andra sidan
Lyttkens & Wulff Aksentlära (1885) s. 102 noten, vilka författare
,ej erkänna tillvaron av tvåspetsig fortis »vare sig i riksspråket eller i
någon av dem känd dialekt».
1) Jfr Nor. Modersin. pros. s. 11 ock Leffl. Skutt. ske. s. 8.
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<len tongång anföres förr, som har sin högsta ton närmare ordets
början. När slutligen under samma tongång falla tvänne intensitetstyper, behandlas bland dessa den först, som har huvudtrycket närmast ordets början.
§ 7. 1. Enstaviga ord hava alla akut ock uttalas med en
karakteristisk, stor, sjunkande tonglidning (portamento), vilken enligt W. LUNDGREN växlar mellan ren kvart ock ren kvint. Ex.
r.cok rak
dm subst. dom
fffn, fan
salt salt.
II. Tvåstaviga ord.
a)

27
4-1
1- . bytens.
--2r
417

x.

Under anförda musikaliska typ faller blott en intensitets>k.
Ingen sjunkande tonglidning på penultima har iakttagits hos
de till II a hörande orden. De hava alla akut huvudtryck på
penultima ock bitryck på ultima. Att märka är, att bitryck finnes
även hos de hithörande enkla orden, under det att dessa i
rspr. ha ultima otryckig. Så äro sista stavelserna i bscb ock
fotår starkare i målet än i rspr., ock jag har ej ens kunnat
konstatera någon skillnad i styrkegrad emellan dem ock motsvarande stavelser i ord med alle. 2, t. ex. stågck stege ock sOnår
söner. I bägge fallen tecknar jag ultiman med starkt bitryck
utan att dock kunna förneka möjligheten av att bitrycket måhända är något svagare (svagt bitryck?) i orden med akc. 1
typ:

1) Enligt W. LUNDGREN:

t20

. I de

W. LUNDGREN
LUNDGREN vid blott tvänne sammanträffanden tned J. P. gjorda
tonbestämningarna har en möjligen förefintlig tonglidning stundom, men
ej alltid kunnat angivas. De anföras under täxten ock hava för att
underlätta jämförelsen transponerats från bas- till diskantklav ock satts
med samma utgångston som den av AUG. SANDVALL angivna. Då tonglidning angives i notskriften, sker detta genom liten not ock båge,
varvid den lilla noten avser att beteckna det ungefärliga läget på tonskalan för början, respektive slutet av tonglidningen.
J. P:s uttal ligger två oktaver lägre än uppsatsens i diskantklav
tecknade tonbestämningar.
Sv. landsm. XVIII. 5.
2
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än i dem med akc. 2. Särskilt starkt framträder ultiman såväl
i ord med akc. 1 som i dem med akc. 2, när ordet slutar på
vokal; mindre starkt intryck gör den ofta, när den slutar på
a + buckal eller på en som sonant brukad buckal, t. ex. ieån
ingen, nitnås nyss, 61c.it oxeltand; måhända vore då svagt bitryck riktigare beteckning.
Till II a höra i regel de enkla tvåstaviga ord, som i rspr.
hava akc. 1; vidare åtskilliga suffixavledningar, ock av sammansatta ord en del ort- ock personnamn samt advärber. Ex.
tet9kc'e taket
subst. rggan ryggen
sci9kår saker
scbgån
sa
..ngen
ftitar fötter
6tiså hönsen
1cv49nå kvarnen
rd9c)14 raden
ddtår dotter
*614/' oxeltand
dickår en som 'springer
Mån socken
hit ock dit
kdkan jäkeln
clöl_ctår doktor
geiniår, gamlingen
rgO4rp Ristorp4
* 6sbr6 Edsbro (s:n)
spkvik torp i Närt.
fisksei Fiskesål
stgyikm Stockholm 5
grciQuält Granhult 2
iChd& Lejdet 2
SVddå Svedan 2
4/192> 6
l5yt4t torp i Närt.
rigbe) Rimbo (s:n)
ttikyk Norrtälje
dvicin Uppland
råv,steLan 3
gvidci9v Gustav
* cilfrd, Alfred
tirmetn Herman
tifrik manligt förnamn
kW Emil
d9d6/t Adolf
yitr4s konamn
Ogitst August
/49,9g
Larsson
49kgrckn Algren
nistuhl tillnamn
d,nstrånt tillnamn
ffigrc'en Sjögren
Msbein Forsberg
v49,9b6m tillnamn
gidnvcil Grönvall
2) Torp i Fast.
Ställe i Närtuna s:n.
Torp i Gottröra s:n.
Torp i Fast.; även skrivet »Risetorp».
I förbigående må här nämnas, att detta ord av mig ock förmodligen alla stockholmare lexikaliskt uttalas med akc. 2.
En odling i Fast. nära Målsjön.
1)
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finåst finast
4tår äter
bötåt bortåt
dådet därifrån
dityci ditåt
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vår& värre
stckgår stänger
nårtit norrut
nzin6i nyss
&nå', ånej
dikt eljes

d(23å,} där
disäce
interj. glig& det gör just detsamma, om .

b)

Intens.

X eller

>'< ( )9.

Under anförda musikaliska typ falla två intensitetstyper:
1)
På första stavelsen av de ord, som tillhöra denna grupp,
linnes en efter huvudtonen följande, nedåtgående tonglidning av ungefär en sekunds storlek. Vad som i förhållande till rspr. särskilt
utmärker hithörande ord i målet, är det starka bitrycket på
ultiman. En riksspråkstalande person blir lätt tveksam, om ej
ultima i själva värket har huvudtryck i t. ex. guma gumma,
stinas Stinas, ock har svårt att höra, att en skillnad i betoning
förefinnes mellan t. ex.
bånnig bärgning ock giarig gullring,
vakmetr valmar ock 6kvdt9r alvar.
I best. formerna bånnzgan ock gulrigan, darmarce ock Orvcioye hör man däremot tydligt, att akcentueringen är olika.
Jfr i fråga om ultimastavelsens tryck i typen II b 1 vad som
säges i § 7 II a.
Till II b 1 höra i regel de enkla tvåstaviga ord, som i rspr.
hava akc. 2, vidare en del suffisavledningar (t. ex. på .4,1,
,ug) samt några få ord, som stå på gränsen mellan sammansättningar ock enkla (eller avledda) ord. Ex.
subst. bkömei blomma
gicbc'e gubbe
ladå ladan
beendck fiende
donets gummans
lögån logen
rtjgck antecknat följande tongäng:
.g= . På ultima hos typen II b 1 har han stundom iakttagit

1) W. LUNDGREN har för ordet

—
en efter huvudtonen följande, sjunkande tonglidning på en stor sekund
eller liten ters (stor ters).
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skökc'e skola
skb0,, skolan
it9rit haren
«tri/ en sorts frossa
* &vi/ hävel
gtig geting
sbniår sommar
* Mrkkie förkläde
fIctft& förstuga
* cleoldr& Danderyd (s:n)
clit9kci Dalarna
&stå Fasta (f. d. s:n)
kn4t¥. Knutby (s:n)
kban Korna&
mktdc Märsta
brkstei Orkestad (s:n)
PIP k 4
skönlet Skånella (s:n)5
* etnclAs Anders
ekrik Erik
adj. r49ret pl. rara
räkn. tiy'e tio
fittån sjutton
rieenår (pres.) rägnar
v.
adv. Veyc'e länge
icånsé kanske

XVIII. 5

lachetr kalvar
bcbtår betar
bn&rket björkarna'
4nkår söner
~rår somrar
gic12.4s gåbbas, gamlen
kitnifrit jungfru
arv& torrved
fadrc'e Skederid (s:n)
tereat Tjäran 6 •
4h) Ubby 7
ictrån Uttran Sjön 8
V tsiSNO Vä,sby
vlsnd »Fasta Wisnare»
s:ndel9
Vretalo
vrektet
?est ag Esterna (f. d. s:n)
frådrik Fredrik
pgrås Petrus
fAnitg mindre vetande
feemU femtio
te4,c tolfte
ngeet röka
nU nej.

Även = Björk(en)s hustru. Best. sg. av bork heter däremot
i Fastm. bur/c6. Jfr trieffsi = Träffs hustru, skeinså = Skansens
gumma. Motionssuffixet -..cc lagt till ett enstavigt ord kräver akc. 2,
under det att om best. art. ,--st tillfogas, obestämda formens akcent
bibehålles.
3) Sjö i Fast.
Ved heter vild.
En odling i Fast. nära Ubby.
Jfr under III b 1 anförda trestaviga ortnamn, t. ex. ieaski.
I rspr. pläga årkstec ock skb9get skrivas ock uttalas trestavigt. Styffe
anför i Skand. und. unionstid.2 s. 297 skrivningarna Orkasta (1447)
ock Skanalda (1396).
7) By i Fast.
Ställen i Fast.
8) Sjö i Närtuna.
2) En skogstrakt i Fast., även skriven »Fasta Visnarne».
10) Torp i Fast.
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2) ›k X eller A 0.
Penultima är i hithörande ord bitryckig ock starkare än penI ovanliga sammansättningar ock
ultima i rspr. akcenttyp x
i allmänhet, då i en sammansättning första leden starkt associerar sig med självständiga ord i språket, har penultima starktryck. Jämför för associationens betydelse med varandra:
letggv ladugolv 2 ock l4g6k ladugård. I gängse sammansättningar däremot, i vilka första leden slutar på vokal eller på
kort vokal + en kons. ock senare leden börjar med vokal,
synes penultima i regel vara svagtryekig, i synnerhet när ordet
uttalas fort. Så betecknar jag penultima i Mås ladugård ock
brPgås brygghus såsom blott svagtryckiga, utan att därmed
vilja förneka möjligheten av att de också kunna förekomma
starkt bitryekiga.
Till gruppen II b 2 höra i regel tvåstaviga sammansättningar, vilka värkligen kännas som sammansättningar, preflxavledningar, en del suffIxavledningar samt alla eller nästan alla tvåstaviga främmande ord 3.
Anm. 1. I många hithörande sammansättningar är intensiteten
mycket stark i bägge stavelserna ock mycket jämt fördelad dem emellan,
ock det är svårt att avgöra, om de rättast böra betecknas såsom
eller X Å eller om ingendera av dessa beteckningar motsvarar saken. I
synnerhet möter denna svårighet i sammansättningar med lång vokal i
bägge lederna såsom grastean gråsten, privag järnväg. Att de i satsX, skall jag i § 10 påpeka,
sammanhanget ofta hava akcentueringen
ock jag vill ej häller förneka möjligheten av att de kunna förekomma
uttalade med två huvudtryck t. o. na. vid lexikaliskt uttal. Att jag
emellertid, om också med stor tvekan, för dem valt beteckningen X X,
beror bland annat på följande omständigheter: andra leden framträder i
dessa ord vid lexikaliskt uttal med mera kläm ock självständighet, än
den äger i mitt mål, där motsvarande ord ha k X; det har också tyckts
mig, att de uttalas på ett sätt, som skiljer sig från vad jag själv producerat, när jag sökt uttala sådana ord som stupfull, stendöv med två
huvudtryck; slutligen synes det i vissa andra tvåstaviga sammansättningar (t. ex. M(.$) samt i sammansättningar med tvåstavig första led

1) W. LUNDGREN har för ordet skraltvagg antecknat tongången
--1

,

f or
- påbrå

P

or

•

Rummet på sidan om »logen», i vilket säden lägges, också kallat

ggv.
) För begreppet »främmande ord» i motsats mot »lånord» se Nor.

enbart

8

t. modersm. grarnm. s. 7.

24

TISELIUS, FASTERNAMILET.

XVIII. 5

ock akcentuering liknande den här behandlade fullt säkert, att senare
leden är starkare betonad än den första.1

Ex. subst. b4ncle9r böndag
gitkrig guldring
grdeltins gråsparv
t"ic49n juldagen
le6?,6v 2
lind
na0årv morsarv
*0-ggiAs brygghus
fdndt nötkreatur
Malts ladugård
ftirfbr farfar
gidc:or goddagar
ås61 hushåll
kenvd,g järnväg
Wel;5
låg1t ladugård
lålsingin länsman
* 444 affär
etnis anis
etkhci ackord
etrc'est arrest
etv/49t oblat
backg bolag

sköksybl skogseld
skrciltvåg 3
spicnrök spinnrock
stirmpgk surmjölk
svinås svinhus
våltg4
Ittåkm ärthalm
nuisdk matsäck
mincit midnatt
m6ttd49n måndagen
nc'egctikk schalett
sciltst'ar saltkar
s4ptåt suput
spdv:ost sydväst
fayin skeppund
t0449r torsdag
vitelts värdshus
brh1429 bröllop
bårdn baron
bcksvdr oro
Vag betyg
drågdn dragon
fås& fason

Det är långt svårare, än man vanligen förmodar, att blott med
örats jälp bestämma intensitetsförhållandena i en dialekt, som prosodiskt är väsentligen olika ens egen, ock ej minst svårt är det för en
riksspråkstalande att till styrkegraden jämföra två omedelbart bredvid
varandra stående starktryckiga stavelser.
Förutom den musikaliska akcenten torde den olika vidden av munkanalen vid olika ljuds frambringande ävensom sonantens olika längd
ock intensitetsmaximurus olika läge kunna förvilla ens omdöme om den
relativa styrkegraden hos stavelser som jämföras. I Fasternamålet uppfattas ultiman i giarig guldring mycket lättare som huvudtryckig än
motsvarande stavelse i ..ativå,g järnväg. Jfr Beckm. Sv. versl. § 14
anm. 2 (författaren skiljer där mellan expirationsstyrka ock intensitet).
Så mycket foder, som gives en ko i båset på en gång.
Vagn utan fjädrar för lättskjutsar.
Vallväg med gärdesgård på bägge sidor.
Rum, där säden lägges, på sidan om »logen».
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(i) f år fii,n (på) förhand
fårmdn fördel
ft-1'44st frukost
kkbp härrskap
hi/ci9s kalas
h422149n kaplan
' n kapten
kavtq.a
kkånåt klarinett
kvåtgr kvarter'
mddrfås madrass
månis&/ mamsell
mdffn maschin
meårdm mäjram
m3r498 skräp 2
pdpechr papper
pdtrn patron
*brdvik Brevik 6
fåstnas7
grbnizin8
grdnt Gränhatt 9
grchul49r, Grändall0
Djupgärdet"
k49114rk Carlberg 12
* My Johan
mdri Marie
adj. Gin,_pd,n ivrig
bbkfrO,m tokig
bkörkd blodröd
bkasstdr väldigt stor

ouDAKcENT.
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påghs skräp3
plksOn person
pdtcbl butelj
pdbrd n. arv4
rdbeot rabatt
righn redgarn
såbdot sabbat
såndp senap
se:ardp sirap
sikvist utmätning
staåt staket
steirklek styrka
tåbdok tobak
ttinctl tunnel'
iteddm ungdom
tikveor allvar
loAsc'em Kushemmet"
kvbribar Qvarnbol"
pc'elb4k Pellebo113
ninås Rånäs16
qskei7
Veedd Väddö (s:n)
v&t,§ Vätö (s:n)
söff Sofie
vdlift Vallin
feifckg sysslolös
hchtsPOk is
kkitvit kritvit
ruksvis näsvis

2) T. ex. sopor, dåligt bränsle.
Mått ock plats.
4) I fråga om egenskaper.
T. ex. dåligt foder.
6) Vid de ovan anförda främmande orden är att märka, att de ha penultima bitryckig ock ej otryckig, som motsvarande akcentueringstyp i rspr.
7 ) Bondställe i Fast.
6) Ställe i Fast.
9) Torp i Fast.
8) Torp i Rimbo s:n.
11) Hemman i Fast.
19) Hemman i Fast.
13) Ställe i Husby-Långh.
12) Torp i Fast.
19) Hemman i Fast.
14) Torp i Fast.
17) Bondställe i Fast.
16) Härrgård i Fast.
18) Som känner igän folk bra.
1)
3)
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pinfitl stupfull
pr49tscirn pratsam
trinldt rund i ansiktet
pron. vdnin varandra
räkn. cikvfin halvannan
v.
bi-vdots bli varse
fib•-må, följa med
adv. freimfijr framför
ibhin ibland
an igän (vid rörelse)1
interj. kil. adjö
III. Trestaviga ord.
a)
2. Intens.

XVIII. 5.

treibdt9r trådsliten
&ide snarlik

std-pik stå på sig
ijäl
prisis precis
ga-Akp Gud jälp!
x *.

Till denna grupp höra dels några sammansatta (eller avledda) egennamn (ort- ock personnamn), dels några advärber ock
interjektioner. Ex.
sftbst. bOtarbp »Båtsmanby»3
ågatårp Uggeltorp7
fiskat6rp 4
gikarbffis
cimand9d Hammerstad5
66:tarb Österby 9
snikatårp Lilla Målsätra6
* scttagrckn Zettergren
Odalån Söderlund
adv. åttldecks hittils
sönzajtåns på vissa håll
interj. ,,&Iyaget 10.
b)

Intens. k x >k eller >k >k >k ())< >k 4

1) x

x >k (jfr II b 1)11.

Jfr i,,ee9A (ale. 2) igän (vid vila) III c 1.
Enligt W. LUNDGREN har ordet sommerstans följande tongång:

,,_
i-

...lp_

UP-

I

-1-

Hemman i Fast., även skrivet 2,Båtmanby».
Torp i Fast.
6) Torp i Fast.
6) Hemman i Fast.
7) Torp i Fast.
8) Ställe i Närtuna.
6) Bruk i Uppland.
Uttrycker intresse för något märkvärdigt.
Enligt W. LUNDGREN har ordet bagarit följande tongång:
,
.4—.
, ..,
(.,.
i T tr— •
.,
----r—
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Hit höra särskilt en del böjda former till ord av typen II b 1:
subst. bånnigånl bärgningen
c'epkanci äpplena
mippgån mynningen
vr-ektv„å folket i Vreta
strånngån strömmingen
bågar& bagare
vedrmarc'e valmaret
db.maKe domhärre (fogeln)
frikanå flickorna
bpgdarå 2
/44,å ladorna
freemandck 3
39,2,4anci sönerna
* f9:stgån Fysingen 4
riakck Riala (s:n)
giikugck Gullunge 5
sprieeilå 8
ieasgt Ingelstad6
sipugån Synningen 9
mbrkarck Morkarla (s:n)
sgarmag& Salmunge10
må:hum& Markim (s:n)
åligeis (soldaten) Ärligs
bkaski Åckelstad 7
torp
adj. kigkugår kinkig
finastet finaste
öpnuga främmande
varmar& varmare
räkn. blatån aderton
2i4ndcb nionde
v.
~ludd part. pret. målad
stetmpandkil
adv. bitiget tidigt
,k4o-dd jaa då
ordfogn. ått-dcer-6 den där också.
2) >k
>'‹
(jfr II b 2).
Se i fråga om ultiraastaxelsens tryck vad som säges i II a.
Hit höra särskilt sådana trestaviga sammansättningar ock.
preflxavledningar, i vilka första leden är enstavig ock andra ledea
som självständigt ord skulle ha akcentueringen
x eller X x (jfr
III c 2 med anm. 3)12, samt en del enkla främmande ord.
Anm. 2. Det är svårt att blott med örats jälp avgöra, huru lexikaliska intensiteten bör betecknas i vissa trestaviga ord med mycket
starkt tryck på bägge de första stavelserna, t. ex. brgigda bröfödan,
atbdtgkan handduken, te_acbokar tjärdalar. Jag har fört dessa ord
under den här behandlade typen III b 2. Jfr anm. 1 under II b 2.
1) Jfr pipigån III b 2.
9) Främmande person(er).
5) Ställe i Skederids s:n.

2) Folket fram på bygden.
4) Sjö i Uppland.
6) Ställe i Närtuua.

Ställe i Skeptuna s:n.
Uppodlad f. d. tuväng nära Ubby i Fast.
Sjö i Rimbo s:n.
19) Ställe i Skederids s:n.
I konstruktionen: än kom o stampandes han kom ock stampade.
Undantag: tidsbeteckningarna av typen tikvbta halvåtta. Se
III c 1.
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Ex. subst. brPg4scb brygghuset
fewögånl
meustövå majstången
spialrökån spinnrocken
* brkfddei bröfödan
4efir49kc'e dyngvagn
bdtisckon fettisdagen 2
frimcirkck frimärke
ibc_brck inslag vid vävning
3:049:d ekorre
Ah.,4tig 3
ker1950 kolkoja
. kvdlsreinein 4
* åndket almanacka
dtb4ree abborre
d9rc'en,dd arrende
bråkiond brudgumme
diket ättika
iefibret ingefära
Tedtbsit.ci kackerlacka
mcintsdlår mamseller
* clecttmöra Dannemora
fetdchet Fasterna (s:n)
fr9Abc_gyb Frubols
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itedömån ungdomen
lintrånå lindarna
såndeogå söndagarna
tialmg.sä pälsmössa
pcilcignig pålassande
rktårpg folket i Ristorp
sdscb/it gulärla
smesirbkömet smörblomma
stiktikd stickat täcke
vdmveidig åbäke6
giskstrgyb blixt
mchifit människa
meirluilvitm arsenik
p6iyyp6lci7
prinscbsec prinsessa
pråstinet prostinna
påt
buteljen
p&teotis potatis
spdl49k4 n. sparlakan
Ork& Gottröra (s:n)
kbindreb
Lillboll°

i) I uttrycket: de ligger forsgoBB en det ringer första gången
(till gudstjänst).
2 ) Men tisekon tisdagen. Jfr III c 2.
4) Kvällsdaggen ock -kylan.
8) Geting med bo i jorden.
2) Men rpst4rp (II a) med akut huvudtryck på första stavelsen.
Sammansatta egennamn av typen X i< hava tendens att, om de avledas
med enstavigt suffix eller ingå som första led i trestavig sammansättning,
uppträda enligt typen x x. Jfr Nfirk :bkiskrbi Björks hustru, rgsttirp :
smitkpcb, gtist49v : gåste9vs6n Gustavsson, snikat4rp : snikat4rpd.
Jfr i rspr. Köpmanhölm med dess exceptionella ortnamnsbetoning i förhållande till den som vanligt sammansatt ord akcentuerade artikulerade
formens Köspmanholmen.
Om levande varelser.
En låg fruntimmerssko som fästades med svarta silkesband.
Ställe i Gottröra s:n.
En stuga vid ett bärg, varifrån det sägs att korna ej vilja gå hem.
19) Ställe i Fast.
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r0,149gån Roslagen
smcbnsblfirck 2
stöytibps
sykdtrciSvartsätra(Fast.)
* bykkcilyi 6
glistOvsön Gustavsson 7
64tts6n Johansson8
adj. biefeig beskedlig
b&,5vckrec orolig, bedrövad
d6i92,sfcbOn d anshågad
kgtidit högtidligt
01491cår elak
mgc/år givmild
pron. våncio_året vardera
V.
d9vidtetio
bchkrfvet säga
fgtehnet förtjäna
cbg.rdsnå hällrägna
adv. Gild.eAtåst alldeles
bbleckfd bakefter
skift4 skafföttes
interj. gånufrfi god morgon!
c)
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Pvikån Skedviken 4
år silk& Uppsala
mattblå Wallentuua (s:n)
eircbgån 5
hii-k49/86 Karl Karlsson
mr-id mor Inga
pipisån 9
nKikån nyfiken
dptåÅån omtyckt
preotseinui pratsamma
ståfkistei stadiga
vetsådei sg. med vass spets

intr&sa betala ränta
rkåret föra oväsen
sdk-f49:-Gi säga för häpne
sch-bt-ei säga åt hänne
vc'egyni/d1"
dvkcilås åbäkligt, otympligt
g6c149gån god dag!

Intens. >k XX(

) eller >k x X.

1) ,k X X, Å X X .12
I nedan anförda exempel på denna typ framträder ultiman
mycket starkt. En riksspråkstalande kan t. o. m. tveka, om
Roslagen är ett begrepp, som av Fasternaallmogen sättes i motsats mot Uppland; ligger en socken i Roslagen, ligger den ej i Uppland.
Ett kärr, som förr innehades av en smed.
Hemman i Närtuna.
4) Sjö i Roslagen.
En Aug i Fast.
6) Björks (hustru) Anna.
7) Jfr gyistbv Gustav.
8) Jfr "s6sin Johan.
9) Binamn på en arbetare, son till pipilå. Jfr orden på -gan under
Lemna åt någon annan (tr.).
Från ena väggen till den andra.
Enligt W. LUNDGREN har alvotta följande tongång:
-

•37 _rgP=
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den ej är huvudtryckig ock om ej beteckningen X >'< X borde
användas. Detta synes dock ej vara fallet. Jfr II b 1 ock
III c 2.
Till III c 1 höra massor av ordfogningar, men endast helt
få ord:

dmimdå om måndag
i-mhideis i måndags
i-6rei i örat.

mii emellan
igän
0.6.0 halv åtta
2) i< x X 2.

Bit höra i regel trestaviga sammansättningar med tvastavig
första led 3; vidare åtskilliga sammansättningar med enstavig första
led, i vilka senare leden är ett enkelt främmande ord med betoningen II b 2, en del avledningar med enstavigt suffix ock en del

enkla främmande ord.
Anm. 3. Jag känner endast få exempel på gängse trestaviga
sammansättningar med enstavig första led, i vilka senare leden är en
inhemsk sammansättning med betoningen II b 2. Ex.: benämningen på vissa dagar enligt typen ficbtiscrdwn (jfr II b 2 ock III b 2).
Trots ultimabetoningen i det enkla tisdeon få vi i den anförda sammansättningen penultimabetoning; likaså i snPtndsertik näsduk trots 'Åstr(k schalett.
Däremot har man enligt ovan anförda regler för III c 2 ultimabetoning i spntafin, bnikspatrån ni. fl.
blunsni49t
subst. brcknvinsbrif 4
bara -1t

tksbondrc'eg 6

bayerskt öl

Men pej-måndetQn hör till III c 2.
W. LUNDGREN har för ordet klokkärglan antecknat följande tongång:

hok.

p_r

'

_å.

-P—P

P--P

för utapå
&

-

Undantag se III a; jfr ock under III b 2 exemplen .,66in,s69a,

gåst49vsån.
Vad som förtäres ovanpå en sup. Som »brännvinsbrö» kan nyttjas
icke blott bröd utan även äpplen ock plommon, ja t. o. in. punsch.
Jfr målets fiknstarlA9, som betyder det trä, som sitter emellan de särskilda fönsterrutorna i- ett fönster.
6) Skämtsam benämning på sillsallat, ordagrannt: fyllhundsmat.
6) Fördräng på ett bondställe.
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le49va.stökl
Untraktsprimt 2
itig6401) ladugårdsgolv 3
rigonk4r 4
Std11:29208 stearinljus
* 4gansk49p egenskap
ktkpralsketgp korpralskap
* bchtlevatehr bondkvarter 7
bråkspatrOn brukspatron
* k4baly5 kabeljo
kUasin fönsteijalusi
/Q.i9secrckt lasarett
p49radis paradis
pöniti subst. positiv
* en/day/49j 8
4,5 gd4Q k 9
brOyltinlo
4icby0„4in Ekebyholmli
dvarti Häfverö s:n
föribrogin Säfjaån
gebyakbgn 12
Mugfisin Gullungesjöni3
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s4pannu49t supanmat
trckkelbn trättondagen
lindall49g 5
c'embarbtind 6
kriskol6m kristendom
ldolzgåt ledighet
år-barån härr baron
4maffn symaskin
sivratår separator
timotå timotej
tiisl49v tussilago
völntk
_ volontär
ilcabP 14
indriksbån Henriksberg "
inunbg Ingmundby16
klockargården
M'6iarg
milagein mellangården 17
kega4n Kårstads by"
neitunbgn Närtuna by 79
lieof6n- Lingousjönn

Stock som tillsammans med tillhörande bräde ersätter mangel.
Kontraktsprost.
Som synes genom detta ock en del andra exempel, är det intet
hinder för förekomsten av akcentueringen X x i trestaviga sammansättningar med tvåstavig första led uti den omständigheten, att första leden
som enkelt ord skulle akcentueras x X. Jfr II b 2. Penultima i
ggv är så svag, att den torde kunna betecknas som otryckig.
Förståndig ock reel karl.
Underlägg under en timmerhög.
Band som tjänar till att hophålla laggen på ett ämbare.
8) Anders Larssons gård.
7 ) I städerna.
Ställe i Husby-Långhundra s:n.
11) Härrgård i Rimbo s:n.
19) Ställe i Kårstads s:n.
18) I Skederid.
12) Ortnamn i Skederids s:n.
15) Ställe i Fast.
14) Härrgård i Knutby s:n.
17) I en by.
16) Ställe i Skederid.
I Kårstads s:n.
I Närtuna s:n. Från Närtuna socken har jag antecknat formen

ndtabPn.
2051

Närt.
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gatofrp Åldertorp1
scbtralion 5
reibylån Råbylund 2
itbyt6rp Ubbytorp
sk6nlaf2bra Skånellaholm 3
itganås Uggelnäs i Fast.
skretc_larbåk Skräddarb ord 4
m4tiot4r_p Västgöttorp
sviallin torp i Sked.
6,9trigbp Oster Angby
* 1cet91-koGin, Karl Johan
ndaybän8
adj. bc'esvcemt besvärligt
4patisk 9
räkn. trckbyem trättifäm
vilita fros io
v.
nipa-lin repa lin
adv. brc'eclamg bredvid
4tapei, utanpå.
ionafcbril
IV. Fyrstaviga ord.
Jag känner intet fyrstavigt ord med fallande tongång ock
huvudtryckig akut intensitet på första stavelsen. Den första.
fyrstaviga akcenttyp, som anföres, blir därför den följande.

1) X x x X.

49tigastet artigaste
tökugard tokigare.
kiektgastec kinkigaste
X x *.
'2) * ›'< x >k,
subst. månisielanci mamsellerna
grhnkiltgån gröngölingen
*,f4varc'e gästgivare
lentsbn(kar& lantbrukare
kt'higkarc'e djurläkare
skåvåktaree skogvaktare
* meisdtran412
står-eikarbP 13
* 1årk-4n,da,s6 Järk Andersson
adj. bHtfitzgit lösa i magen
åpr4vkadc'e 14
båtvilsadck förvillade
prå9ts4lyastet pratsammaste
b&sgtatget besynnerliga
1)
3)
5)

Torp i Fast.
2) Ställe i Fast.
4) Torp i Fast.
Härrgård i Skånella s:n.
6) Torp i Fast.
Torp i Kårstads s:n.
By i Fast.; även uttalad: 6.9,tarcbgbffl.
Bonden på Uggelnäs i Fast.
5 Objuden, främmande.
Stå stilla utan att dra (om hästar).
Förekommer i förbindelsen på, unjefär.
De två ställena Målsätra i Fast.
Stora Åkerby (i Närtuna s:n).
Oppriven, tilltrasslad.
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adv. åtminstond åtminstone
interj. 09-getg9-d6 nå än sen då! gärna för mig!
b)

Intens.

x ><

Jag har intet exempel att anföra på något ord med ake. 2
fallande under denna musikaliska typ. Man kunde vänta akeentueringen x k x x med ovan angivna tongång i ett sådant namn
som "stor-okaata (se III b 1); men det synes, som om sådana
namn, ifall de i värkligheten förekomma, skulle falla under
typen x )'< x x (IV a 2) ock således uttalas t. ex. *st(jr-dkasei.
Den enda intensitetstyp, som uppföres under ovan angivna tonx )'<
gång, blir därföre
Se i fråga om ultimastavelsens tryck vad som säges
under II a.
IV b är en i målet synnerligen ymnigt förekommande akeenttyp. Om tvänne tvåstaviga ord " sammansättas, hör i de allra fasta
fall sammansättningen hit, även om ettdera av de enkla orden
eller bägge hava akut huvudtryck på ultima eller gravis på
penultima (undantag se IV c 1). Ex.
subst. b692,pkatibi bondpraktikan
Oparbehtc'e'
* etovandnelci havrestånden
nOaNSM nyckelhålet
.226tatid# slåttertiden
himatirå kammardörren
ndogakråtec nagelroten
Mrpargolsci 2
måsekp4sc'e matsäckspåse
* brdtokbeecsbicskår rhamnus?
mciftnöhet maskinolja
bretoksttbkömei en växt
bckfaismitc'e befälsmöte 3
n4tuldr4 naturläran 7
gennirasindd9r 4
nPIP kki13å nyckelknippa
sdarapspictc'el sirapsbutelj g
mcesmårknecn 5
timbalådei lada byggd av
kilonarånl kammarhärren
timmer
Prökarmadeim 6
Arbete som flere &kola svara för.
Myggorna (skämtsamt).
3) Jfr bckfål befäl.
I uttr. cbta-g4mkasind4or = på gammalmodigt sätt.
Ersmässmarknaden.
6) Klockarmadam.
Den vanliga uppfattningen hos riksspråkstalande skollärare, som
möta detta uttal hos barnen, torde vara, att dessa akcentuera 'nettuleera.
Bägge sammansättningslederna hava som enkla ord ultima huvudtryckig.
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* etQleadimån akademien
et99-049tår arrendator1
* krånproasdset 2
* bitlart4kmån 3
clåniarcbeån 4
ådavikån Hederviken
Ismansbarie Äsmansbol6
fkörinsbåry'e 7
k4tigbay'e Getingbord 8
,kådaland& 9
låscraståskeii°
14cegsmbs#"
milbyeogån12
* 6indets-pcbtår Anders Petter"
bOrkansg6s12, Björks gosse
bårgotakcilc'e 24
fretnskålsdrekeån 25
psintahårvsk6i 26
adj. ggandömkit egendomligt
möga-mönci riktigt många
mO.rov49Iår morgontidig
räkn. tniguf&nitck tjugufämte
v.
gr49ma-ét-scb hugga för sig
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krdatårå kreaturen
s49lcatstg,g sakristia
ldrarindt lärarinnan
nadallindåls
nblrakmbojt 14
61ajk6gån Ålderskogen 16
sigakback Segersbol i 6
skrådat4rpcb17
s4folat4t:018
fddra-söknd 19
tedraskågån 20
Mvalftck Åby 21
vckstanbgind 22
47tmansl6tei 27
MICCl/SMinet 28
k49/-2-1*4eål2S 29

m6star-4nel Moster Anna
ma-stind Maja Stina"
cjbagripkit obegripligt
4guddIstig ogudaktig

k49ra-ånci kara undan

Jfr ett annat uttal av samma ord bland exemplen på IV c.
3) Ställe i Skånella s:n.
Kronprinsessa.
4) Äng ock torp i Närtuna.
Sjö i Närtuna.
7) Höjd i Fast.
6) Ställe i Närtuna s:n.
8) Hemman i Fast.
Benämning på Visnaredelen av Fast.
10) Utkärr i Fast.
11) Mosse i Fast.
12) Hage i Fast. (Mälbyhagen?).
13) Ställe i Närtuna.
14) Mosse i Fast.
15) Torp i Fast.
16) Gård i Närtuna.
17) Torp i Närtuna.
18) Torp i Närtuna.
13) Skede-ids socken.
20) Skog i Fast.
21) Torp i Skederid.
22) Gård i Närtuna.
28) Jfr att rspr. akcentuerar A'nders-Pe'tter, men MEija-Strna.
En tredje akcentuering har jag i mitt uttal av Gu'stav-A'do'lf.
24) Kalle i Bärgåln.
25) Drängen i Frans-Karls.
26) Gamle Djärvens hustru.
27) Lotta i Holmens.
28) Mina i Karl-Karls.
23) Karl i Klangens.
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adv. n4daf4rck nedanför
interj.
ån ta mig gärsgårn
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td-9219-fictiot ta mig sjutton'.

c)

Intens. X x X X, X Å x X (X x X X,X X x X) 2.
Xx

Mycket få ordtyper hava denna akcentuering, t. ex.
nveolta,9-gitbc'e 3
trcbtzbtet trättiåtta.
si-sa-fårck se sig för
X X x X,X xX<X,X X x X.

Hit höra bland annat alla av mig kända fyrstaviga sammansanningar med trestavig första led. Ex.
subst. bp:fånzgslås flyttningslass
pectetpttsvån 8
bectfitattis 4
scilmetkaNg
kölypanifg,:f kompanichef 5
82:Vrat6,9,120kk 1°
kristtack3msnimn 6
vdlbumsi"
mis6nzacslci9n 7
* ferilAtMidd912 förmiddagen
6kbrPg9rf ölbryggeri"
* Niktzgd,t försiktighet
* archtdatår arrendator"
mci9tientari marketenteri"
Jfr .ket,SttEr gärdsgård ock « Mön sjutton.
När upptakten är mer än tvåstavig, äro de i denna uppsats angivna bitonerna mera att betrakta som ett försök att återge lexikaliska akcentueringen än som bestämda uppgifter.
8) I uttr. £1,n e munters gubba = han har fått sig litet för mycket
starkt i knoppen.
En som går barfota.
Första leden i denna sammansättning akcentueras som enkelt
ord >k x Z.
Dopnamn.
7) Midsommarsdagen.
8) Potatisblast.
2) Sadelmakartång.
10) Separerad mjölk.
11) Valborgsmässoeld.
12) Jag vet ej, oro detta ord i levande talet användes i målet,
men anför det här i brist på annat nöjaktigt exempel för att visa, att
typ IV c 2 även kan förekomma i en sammansättning med enstavig
första led. När ordet på min begäran uttalades, användes huvudtryck
på ultiman.
18) Jfr uttalet brucidytår under IV b.
14) Uttalet mdtc'en,tari synes även förekomma åtminstone i viss ställning i satsen.

Sv. landsm. XVIII. .5.
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trikigf6n Närt.'
* ikabblån Ekebylundl
141yl3gfAin4
14h4matskrdg 2
veedarbPNrp5
lieofrein Närt., å i Närt.
Närt.,
å
i
Närt.
triOvgscin
* ,ohittsonsfrån Johanssons fru
adj. ioi,,kafårrnskkc'ed uniformsklädd
adv. Gilticlaubt ideligen.
V. Fämstaviga ord.

Något hit hörande ord med akc. 2 har jag icke iakttagit.
Intens. X x x X, t. ex.
beesjn.ligar besynnerligare.

r.

—r—r
Något hit hörande ord med akc. 2 har jag icke iakttagit.
Intens. X x X x X, t. ex.
subst. bret9lesttbk6mand en sorts växter
fectist1kan6i folket i fattigstugan
gcklatsårbeatce lätt arbete
* npkakkipanci nyckelknipporna
ngatskrikanci nötskrikorna?
* krilasinand fönsterjalusierna
lckrarilionå lärarinnorna
* mnbard magnum-bonum-potatis
mckfolaarcb människoläkare
* ktaltichti härrgård i Skederid
adj. biesvce,scitnastci besvärligaste
c'evakk44tad& rn. sg. äppelkastad.
,

t R !--/.."

43/

Intens.

r—

x X x X, X X x

Torp i Skånella s:n.
Hjulharumarskrog (ställe i Husby-Långhundra socken).
4) Ubby-Långsjön (i Fast.).
2) Trehörningen (sjö i Närt.).
Ställe i Skånella s:n.
Senare leden som självständigt ord: Eirbektcb.
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XxXx X, t. ex.

shityceropmanci sönerna i Skarpvärnl.
)'< x >'< )'<, ;k x ?< )'<
x Å X X, X Xx X X, t. ex.
subst. bOgrogslciså flyttningslassen 2
kristtidåmsnGimnck förnamnet
måt&ntarinå mark etenterina
tigtotdståttdc'e timotejståndet
* ettypeikajpgck hampåkersspökes
dnvagså/gket järnvägsolycka
dpålsavdclår oppehållsväder
pat49tzs6mår eftersommar
skåm49karni4fin skosymaskin 4
•
s1e6m4pkarvår-lestå9d skomakarviirkstad
selå9tbåstcbld soldatboställe
triekdasciftti trättondagsaftonen
ilmasnckschålån Hilmas schalett
åkvåfatfcliot halvåttatiden
trifffiratick tre-fyra-tiden
* bårmckstarina borgmästarinna
* filsstklaskdgån skog i Fast.
zigbylågån,drå Husby-Långhundra (s:n)
ikabysålsnd Ekeby socken
.ckmeikasic4gån skog i Fast.
kodrabå0 bärg i Fast.
njdatindWot Råda anhaltstation
reindsay_iket Rånäs gärden
störa-måscbtrti Stora Målsätra
* .kåncindats6.rik Erik, son till Jan Andersson
kn4tbyprcbts,g6k4 folket i Snutby prästgård
l6tat-6kmåns Lotta i Holmens
pitmåkasyWe Pittmajas son Janne
v.
2,14ta-sa-itn4 slippa undan.
d)

12r-- Intens. XxxXX,XxXxX.
Enligt det folkliga uttalet: Skattvärn.
Jfr IV c 2.
Ordet förekommer i uttrycket si ut som ett ampäkerspökä.
Jfr 4nzaffn bland exemplen III c 2.
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X xx* X.

Ex.

Ex.

gåtroravisnå en skogstrakt i Gottröra socken
ninasastectfin Rånäs station.
>( x X x X.
kOptaskhkaNg kakelugn av köpt kakel
stätfonsirlspatdg stationsinspektorn
pd-foråtmtdeton på förmiddagen.

VI. Säxstaviga ord.
im g
"Ex.

Intens.

x >: x x

(jbagrfpktgarck obegripligare.
p

_1211-1---

inteliS.

Ex.

x X.

>k x Å >k x )k , x >k x X >k x, x )k x

skon2a9karveir1cstddar skomakarvärkstäderl
4varAns1c6malsck överenskommelse
skonuiokanimarie skomakarhaminare.

—12-«
c.

r

Inte. XxxXx)k,>kxXx)k)k()kx)'<x)k)k).
1))kxxXx>k.

iestaraketekand »sockenöknamn» på Esternaborna.
t. ex.
2) >x X x X >k, xXxX
subst. kOptashi9kakiceån kakelugnen av köpt kakel 2
mdea-mdea-gdeår riktigt många gånger
* In4enab6pett49tis potatis av sorten »Magnum bonum»
* ,eimframanangkhir lotus corniculatus
* fkönnsdnabritei gumma, som bodde på ett ställe som
hette Florins
inted. niottnitttncbÅd början på en visstump.
Ex.

d)

Intens.

x

x x )'<.

fradascbtamideon fredagseftermiddagen.
I det föregående torde de flästa tongångar, som vid lexikaliskt uttal förekomma bland målets en- till säxstaviga ord,

Ex.

1) Jfr V c 2.

2) Jfr V d 2.
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hava blivit omnämnda. De, som möjligen skulle kunna tilläggas,
torde endast utgöra utvecklingar av något bland de trestaviga
ordens tränne modulationssätt.
När i en akcenttyp med vilket stavelseantal som hälst det
förekommer ett sjunkande tonfall av en kvint, får man i stället
för denna ofta höra blott en kvart; särskilt förekommer kvarten,
om man låter en person upprepa samma ord flere gånger å rad.
Man får t. ex. höra

if,p_sd_kce i st. f.

P

Som en allmän regel för målets akcentuering kan upp-

ställas: varje ord med akc. 2 har, åtminstone om man bortser från
möjligen förekommande skiljaktigheter i fråga om portamenton,
samma tongäng som vilket som hälst ord med lika mänga stavelser ock
akc. 1, vilket har huvudtrycket en stavelse närmare ordslutet än
det förra ordet.

§ 8. Följande ord, som i rspr.' hava akc. 2, ha i Fastm.
akc. 1 (akut), ehuru huvudtrycket vilar på samma stavelse som i rspr.:
måstår moster 3
behtar pres. betar
stdopåk stapel
add därifrån
bud
tindår,
&Står dotter
Norrtälje
t(thee
&står faster 2
ånci undan
larcbmtår pres. klämtar
eljes.
&låst
knar pres. krälar
Beträffande de sammansatta ort- ock tillnamnen hänvisas
till exemplen i § 7.
Följande ord, som i rspr.1 hava alm 1, ha i Fastm. akc. 2
(gravis), ehuru huvudtrycket vilar på samma stavelse som i rspr.:
pd.trics Petrus
fr4drik Fredrik
pållcc'e pojke
Otil gaffel
filig skilling (myntet)
gitbAs gubbas
treeM trätti 5
inidrti hundra
ieti efter.
kdår kläder
i-mb,udas i måndags4
Åtminstone sådant det talas av mig.
3) Men mörbrdr morbror.
Men feirfci9r farfar.
ock övriga veckodagsuttryck på -da, -das (däremot mckdd9n
måndagen).
ock övriga grundtal på -te.
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3 Kap. Några anmärkningar beträffande akcenten i
ordfogningar (ock satser).
§ 9. Av de i § 7 givna exemplen framgår att, när ett
ord ingår i sammansättning med ett annat ord, det stundom
får en akcentnering, som väsentligen skiljer sig från den lexika.
liska akcentnering, det hade som enkelt ord. Så få vi t. ex. av
å

•

timbår

L_

Mei

tinzbakidd;

se'arkip sirap ock pvitca butelj, som bägge hava ultima huvudtonig ock ett stigande tonfall av en liten ters, få sammansatta
P
följande akcentuering:
serapspictiel. Men ej.
blott vid sammansättning, utan även när ett ord ingår som led
i en ordfogning (eller sats), uppträder det ofta betonat på ett
sätt, som skiljer sig från dess lexikaliska betoning. Jag kan
emellertid ingalunda giva en fullständig framställning av ordfogningsakeenten i målet — en dylik torde för övrigt ännu ej
ha givits för något språk — utan kan därom endast lemna
några anmärkningar.
§ 10. Expiratoriska akeenten i ordfogningar.
I. I ordfogningar erhålla ofta en eller flere av ett ords stavelser (eventuellt alla) ett svagare tryck ån det lexikaliska, t. ex.
om man säger drikkä råägg, är rå- svagare än i det enbara
råägg;
av- ock ut- ha både mera längd ock tryck i a'vleitä OCK Utfö'rä'
än i avlåtä ästen (med ästen huvudtryekigt ock avlåtä,
starkt bitryekigt) ock de kan ja intä utföra;
i ijäl är i- längre ock antagligen också st:irkare än i nio tita;
ultima är starkare i gumma än i samma substantiv i satsen:
vti, [vart] tog gumma Vegen?
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Säger man de går nog, äro de två sista stavelserna akcentuemen i den längre ordfogningen de går nog,
rade
täten torde samma stavelser kunna betecknas )'‹ A (eller
huvudtryckig + otryekig?).
Rspr. vardera har i Fastm. akeentueringen vårnde'rä', men får
i allmänhet ingendera av sina tvänne sista stavelser starktryckig i satsen di a två klövär på värnderä foten.
Älva'nn ock dän dä'r hava sista stavelserna huvudtryckiga,
men i ordfogningarna älvarm sä'kk ock dän där tt'sten
äro samma stavelser otryekiga (eller på sin höjd svagt
bitryckiga).
Vid utrop mötes man stundom av akc. 1, där man skulle
vänta ab. 2, t. ex.
en häst kan lockas med orden fålä få'lä fit'lä;1
man kan ropa åt sin mor ma'nunit, trots att ordets lexikaliska
form är manaraii.
I bestämda formen av tvästaviga maskulina substantiv pi
-ce med akc. 2 (typen NO) inträder, särskilt när ordet föregås
av upptakt, t. ex. preposition, ofta akc. 1. Akc. 1 kan i detta
fall bero dels på föregående upptakt, som ju ofta framkallar
ake., 1.2, dels på ztnalogi med dc mänga tvåstaviga maskulina
bestämda former, t. ex. våg-4n, vilka till ljudens kvalitet fullkomligt överensstämma med typen lögån, men höra till en enstavig obestämd form ock således hava akc. 1. Ex.
di danar på lksYgeti (men: di dansär på en lo'gt1); på lo'gen
får di dansä; dän ä lo'gen e bra (jfr loken e bra 3);
dän dä gu'bben e bra .gammal; ja arntä sitt gu'bben; dän då
kon e gu'bbens; dän dä gu'bben e målädä; e gu'bben
oppä på vinn (men: där bor en gammäl gLibbä);
Fonetiskt:

Mik;

jfr

fik& = ung håst (ej sto) över ett år

gammal.
Jfr rspr. betala : tala ock emfatiskt rspr. ö'erit'gnar med
två akuter : rregnar med gravis.
Man får emellertid så lätt höra akc. 1 i best. form av en del
hithörande ord, ibland även utan att upptakt föregår, att man nästan vore
frestad att t. ex. sätta gicbån med ske. 1 som den lexikaliska bestämda
formen till gitb& med ske. 2. Detta vore dock att överdriva. Möjligen har ske. 1 i best. form av ifrågavarande substantiv framtiden för
sig; jag fick särskilt lätt höra den av en gosse, som nyligen slutat
skolan.
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O a ont i ma'gen; än slor me ne'ven; än stog me my'ssa i
ne'ven (men: so mykkä som ja kan oLlä i en ne'vä);
du fårntä klätträ på ste'gen; di såldä bärrä o'ksen; än få
bärrä kyörä o'ksen.; dän ä ruta e po'jkens (men lexikaliskt:
po'jkä)
I detta sammanhang må även Anföras ett neutrum, som i

ordfogningar ofta har ake. 1 för väntad ake. 2, nämligen brcb
öre, t. ex, de kostär trätte ö'rä, de kostär tjugufämm ö'rä ock
åtminstone ibland ake. 1 även i de kostär ett ö'rä; samt följande strödda exempel:
de går nog, tä'gten tänkte han;
ar du ont i be'nä? ja li'tä;
ja kommer kä'nse (men lexikaliskt: klins( 1, kanske).

Ehuru, som ovan har nämnts, ake. 1 inträder i di dansär
på lo'gen, heter det med ake. 2 di dansär i lä'da, ävensom
gu'mma bor på vinn, dän ä gu'mma e snäll, vä 2 tog gu'mma
vegen? Ej ens i satsen: e gumma oppä på vinn? torde gumma
ha ake. 1, ehuru akeentueringen ofta starkt erinrar därom.
Däremot få vi ake. 1 i förbindelserna moster Mi'nä, moster
A'nnä (lexikaliskt: Mfnä, A'nnä); likaledes har jag hört ake. 1
i följande ordfogningar: sittä stillä, lätt (d)e bri'nnä då, lätt
(d)e siltä, di få lfggä, ehuru de med akeenttecken försedda
orden lexikaliskt ha ake. 2.
IV. I många tvåstaviga inhemska sammansättningar med lexikaliska akcentneringen II b 2, d. v. s. x >'(, förekommer k x i vissa
ordfogningar, under det x >'< möter oss i andra 3. Det heter:

de va ett stort linntre', men li'nntre (bst. sg.) väkser bra 4 ock
de ä li'nntre e stort;
I ordet sv49?Pck, best. form .91.142':4 har jag hört best. formen icke
blott hava akc. 1. titan också vara enstavig i satsen: dän är svaln
(fonet. svåQn) e liten.
Vart.
Är den hypotesen riktig, att nordiska språkens akc. 2 utvecklats ur
en ursprungligare slutbetoning, kunna de i det följande omtalade akcentväxlingarna från ett nutida mål lemna en illustration av en möjlig utgångspunkt för en dylik utveckling.
Gentemot det sist anförda exemplet måste emellertid sättas: (ett)
fäu's motten byggä. Att vi här ej få gravis på fä-, utan att det
lexikaliska akuta huvudtrycket på -us bibehålles, beror måhända på svagheten hos den antevokaliska stavelsen fä-.
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vi sä fara te Råne's, men Rå:nes e stort;
de en gullri'gg i .ock de va en stor gullri'gg, men lägolv sä du.
få lånä utå meg;
de va en duktig länsma'nn ock de e länsma'nn, men länsmann
e här;
orden monda'r, monda'n, gresa'nd, krusbä'r, lagsa'mt ha slutbetoning, men ake. 2 inträder i följande ordfogningar:
de e mo'ndar idag, mo'ndan borjär vikka, en gre'sand få
vintä si so tidä, kru'sbär är e gott om ock de e laksamt
värnt.
Anmärkas bör emellertid, att det i vissa exempel såsom
de va ett dålit skrägkjärn ock ja sä kyöpä en gullrigg är mycket
svårt att med blotta örat avgöra, hur intensitetsakeenten bör
betecknas, vartill nog bidrager den just i slutorden förekommande ganska stora sjunkande intervallen (se § 11). Expiratoriska trycket tyckes i dessa tvänne satser, åtminstone ofta,
vara starkt ock ganska lika fördelat på den tvåstaviga sammansättningens bägge leder. Däremot synes det vara fullt säkert
ock jämförelsevis lätt att iakttaga, att ultima är huvudtryekig
ock starkare än penultima i t. ex. det ovan anförda exemplet:
de en gullri'gg.
På grund av motsatsakcentuering kan stundom hos de här
behandlade tvåstaviga sammansättningarna gravis framkallaspå penultima i en sådan satsställning, där man eljes skulle
vänta akut huvudtryck på ultima, t. ex. ja tykker om o'kskjött,
män intä om ästkjött (däremot: dän där e julekärä, män
intä mänfole'kärä).
Liksom bland de inhemska tvåstaviga sammansättningarna
förekommer ock bland de främmande enkla orden med akcentneringen x >: en satsfonetisk växling mellan akcentneringarna
x. Det heter:
ock

x

>'<

än a sprugge te Vali'n (Mari', Sofi', statfo'n), de är e Mari',
men:
Valin (Ma'ri, Sosfi 2) a sprugge,
stalfon a brunne,
de e Valin som e här,
Det är en guldring.
Eller ljudtrognare skrivet: Vållin, MaYri, Sciffi.
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Masri e här,
Mari e (inta') jamma,
Valin bor på vinn,
e Valin (Mår» jämmä?
e Måg oppä på vinn?
Man säger: de e bä,ro'n ock ärr bäro'n e intäl jamma, men:
bäsron e intäl jamma ock dän dä parsson e ändiger.
Det heter vidare: en putall sä du få, ja sa kyöpä lita mera'mm
[mäjram], men en pustall2 e bra te a.
Det har synts mig vara akc. 1 i satsen: de är e jätt
kvärte'r med räkneordet framhävt, under det akc. 2 uppträder
i: de är e barra ett kva'rter med substantivet framhävt.
Ännu en tredje akcentuering förekommer i ordfogningar
hos åtminstone en del främmande enkla ord med lexikaliska
akeentueringen x X, nämligen ); x. Trots lexikaliska uttalet
Mari', Soft', säger man moster MKri3, moster Soll, moster Ma'ri
entä jämmä. Jfr ovan växlingen löga : på lo'gen samt de två
sista exemplen § 7 IV b.
För ordet doktor torde redan lexikaliskt kunna uppställas
två akcentueringar: doktor ock dokto'r, bägge= läkare 4 j satser:
dän där e dokto'r än, sä du farä te do'ktorn idag.
V. Finnes den för tvåstaviga ord med akeentueringen x
angivna akcentväxlingen i ordfogningar även hos trestaviga
ord akeentuerade x )k x, x x •:•'<? Ej i samma utsträckning som
hos de förra, synes det, men dock i någon mån ock kanske
lättare i en del främmande enkla ord än i tydliga inhemska
sam mansättningar.
Det heter, som ovan anförts, de va en duktig länsma'nn
med akut på ultima, men lä'nsmann e här med akc. 2 i st. f.
den lexikaliska ultimaakcentueringen. Vända vi oss däremot till
de trestaviga orden av typen x X x, finna vi akc. 1 bibehållen
ej blott i exemplen
ja a sitt Piprggen,
än a spruHe te Sövi'ken,
ja a bott i Uppsala,
ja sä sprigiga bort te Kal Kalso,
de är e kattfö'tter,
I st. f. det antecknade e inta uttalades kanske entä.
Ljudtrognare:
2) Fonetiskt: måstdr-måri.
4 ) I Närtuna socken uppgav en gammal man, att en dokto'r var en
läkare, men att en do'ktOr (-or?) var någonting »åt prästestånde te».
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utan även i följande satser
spillve'der entä bra,
tannvä'rken e svår,
tannvä'rken arntä gott ovver, gullriSgen e bra,
anndu'ken e vät,
,Sövi'ken a fugke,
brygu'sä e stort;
.skraltva'ggen e sonder,
däremot ake. 2 i priessgåla a slutä nu, kvä'rterä entä stort,
i de är kvä'rterä brukär vi ta in.
Bland ord av typen x x )'< har i ordfogningar
like. 2 antecknats i: (dän där) ka'lläsin [fönsterjalusin] e sonder,
sispprätorn e bra, millagäln e liten,
.akc. 1 i de va en vakker kalläsi'n ock även i trättenda'n e dän
Sunde januari.
För typen x x >'< x kan jag anföra ake. 1 i
torpärö'nsa e svårä,
torpärö'nsa entä svårä,
di är torpärö'nsa e svårä,
.0 a sprugge te bjudnigsbalen,
bjudnigsba'len e slut,
medan jag i ord av denna typ ej har något exempel på akcentväxling.
Kristendomsnamn (lex. ake. x x x )() har antecknats med
altimaakcentuering såväl i Jan Pätter e mitt kristendomsna'mn
som även i kristendomsna'mn a vi allä. Akc. 2 hos ett ord
av denna typ har endast antecknats i satsen mat'änteri finns-ä.
Slutligen må anföras ett exempel på akeentväxling vid en
fämsta vig akce n ttyp : Knutby-prä'ssgåla kommer o kyörändes,
i trots av att lexikaliska akeentueringen är Knutby-prässgå'la.
§ 11. Musikaliska akeenten i ordfogningar.
Den tongång, som finnes hos ett ord, när det uttalas lexikaliskt, återfinnes stundom hos ordet, när det huvudtryekigt ingår
i en ordfogning. Så förekomma i följande exempel de med
akeent betecknade orden uttalade med den lilla ters, som tillhör den lexikaliska akcentueringen k x ock x ;(, d. v. s.

Lä'da står yppyn
De en gu'mmä

§ 7 II b 1
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xym. 5

§ 7 II b 1
De e gamma
Vä tog gu'mma vegen?
glimma oppä på vinn?
§ 7 II b 2
De ett skrägkjä'rn
§ 7 II b 2, § 10 IV
Mosndan borjär vikka
Li'nntre väkser bra
Mari jämmä?
Valin jämmä?
I de fyra sista exemplen äro hos de med akcent betecknade

orden den lexikaliska akcentueringen x ;k utbytt mot i< x i
ordfogningen, den för bägge dessa akcentueringssätt gemensamma tongången är bibehållen.
Om man säger: sa Annä farä? ock framhäver Annä t. ex.
i motsats mot hännes bröder, får satsen musikaliskt detta utFramhäver man däremot farä i
seende
P P
motsats mot något annat värb, kan samma sats få tongången
I det första av dessa bägge fall ha vi, som
P P—P P
ovan synes, i satsens sista ord farä en sjunkande intervall
på en stor ters, trots att samma ord lexikaliskt har en stigande liten ters. Denna ganska stora sjunkande intervall
torde vara för målets musikaliska satsakcentuering mycket utmärkande ock synes vara regel i tvåstaviga ord — de må
ha akc. 1 eller alic. 2 — när de stå sist i en påstående mening
ock ej på grund av motsatsbetoning eller av annan anledning
speciellt framhävas'. Så kan det sista ordet i följande satser
ha tongången

Jfr det nyss givna exemplet: de en gumma med den lexikaBaka stigande intervallen av en liten ters på sista ordet. Där utgör
hela satsen endast ett påpekande ock framhävande av just den föreställning, som ligger i slutorden: en gumma.
W. LUNDGREN har uppgivit detta tonfall för slutordet i satsen:
ja kommer kanse. För de tre sista stavelserna i satserna: Frans
Kalso a fure te kvarna ock ja sag en gumma har han antecknat

5r-ra-k-•

-1-
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§ 7 II a
Di dansä på golvä
Än fä bärrä kyörtl ä'sten
Frans Kalso a fure te kva'rna
§ 7 II b 1, § 10 III
Di dansä på lo'gen
Än steg me myssa i ne'ven
Än fä bärrä kyörä o'ksen
Ja kommer kä'nse
§ 7 II b 1
Där bor en gu'bbä
Ja såg en gtimmä
Kalle e jäsmmä
Di dansä i läsda
Di dansä i en läklä
§ 7 II b 2, § 10 IV
De va ett rart linntre'
De va ett dålit skräglrjärn
Nu sa ja kyöpä en gullrim,
Såsom framgår av det förut anförda exemplet: sä Annä
farä, kan det nu behandlade sjunkande tonfallet även finnas
i slutet av en frågesats, om det sista ordet ej är framhävt.
Även i slutet av en uppmaningssats kan det förekomma, t. ex. i
far te kvarna!
Tillräckliga musikaliska undersökningar skulle förmodligen
visa, att denna sjunkande intervall i slutet av påstående meningar
ej blott är regel hos tvåstaviga ord, utan är något för tongången
i sådana meningar utmärkande, de må slutas på ord av vilket
stavelseantal ock med vilken lexikalisk akcentuering som hälst.
Denna förmodan stödjes därav, att enligt SANDVALLS bestämning
målet i de trestaviga slutorden av följande påståendesatser, uttalade under de förhållanden, som ovan angåvos för de tvåstaviga
orden, har tongången

rIW
_

j7

är e kattfö'tter § 7 III b 2
De är
Ja a sitt Joa'nnson
De är e Uppsälä
Än bor i Uppsilat',
Hela satsen , ja a sitt Pipren har musikaliskt följande

utseende:

. Som synes av § 7 III b 2, är
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den lexikaliska intensiteten hos slutorden i nyss nämnda satser
x ;k x ock deras lexikaliska tongång

4 Kap. Kvalitativ ljudlära.

A. Vokalerna.
Fasternamålet har följande 19 vokaler: a, a, e, a, a,
(), o, o, e, u, a, y, y, a, ce, a, 0, e ock, förutom förbindelser med k, 3 diftonger: ae, ea, yo.
För den närmare bestämningen av kvaliteten hos några
av dessa vokaler hänvisas till behandlingen av de särskilda
ljuden.
a.

Typen a betecknar det »allmäneuropeiska» a-ljudet,
således ett a-ljud, som gör ett mindre ljust intryck än a i rspr.
hatt, utan att dock låta lika dovt som rspr. a, vilket senare ju
som kort, ifall det uttalas med huvudtryck, i hög grad påminner
om å-ljuden. a är i Fastm. helkort eller medelvarigt. Jfr § 21.
a motsvarar regelmässigt rspr. å, där detta ej i målet
enligt § 111 företrädes av a eller enligt § 23 av a0, a:
a) i huvudtryckig stavelse, t. ex.
andka almanacka
at hatt
ask ask
kat katt
asp asp
kf klaff
båkce backe
»apa klappa
Vrak adj. black
kraft kraft
fåsta fastan
okmcigkce (liten) jordkulle
fåstar faster
mask mask
fåsta Fasta (f. d. s:n)
mast mast
galt kastrerad hangris
måtar matt
edo n. sg. hallon
nakce nacke
an hand
palt palt
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st4ya bst. sg. stallet
palce pall
tal tall
pata dia
tralla trassla
salt salt
ratt", vatten.
son sand
.22osk slask
Jfr även såga/ Samuel (men d49ng Daniel) ock sa-n sade han.
h) i icke huvudtryckig stavelse (jfr § 21),
dels i förstavelse, t. ex.
Mari 1VIarie
af « affär
masca matsäck
ay: adjö
mafin maschin
kalbs kalas
papehr papper
kapl49n kaplan
patrån patron
nd,t klarinett
ragla paschasa
madris madrass
stakåt staket;
mattsc'ej mamsell
dels i efterstavelse, t. ex.
ihkan p1.3 lakan,
),ectan pl.' järtan
samt mycket ymnigt för rspr. slutstavelse -an såsom ghta bst.
sg. gatan, loka obst. ock bst. sg. lakan, nddafbrce nedanför.
a motsvarar rspr. korta å uti
val våld 4
,k&o-da jaa då
valar vållar.
p,alealo n. ållon
stand stånd av en växt3
a motsvarar rspr. -en ock -arna i den sufflgerade artikeln hos vissa substantiv (se därom formläran). Märk anda
numro två i uttrycket än vatt anda 5.
a motsvarar rspr. ä i fi.2,1 gärdsel, sabyåt servett,
stogk stänk.
a motsvarar rspr. -ön i stå Starrön i HLång. Jfr
Schag. Vätöm. § 41.
a motsvarar den i rspr. på olika sätt uttalade skrivningen au i agfån auktion.
1)
5)

2) Av sg. lioka.
sg. ?,åta.
stf2nd betyder däremot salustånd ock klass människor: än entä

Av

i de stondä sades till mig on» en person, som ej hörde till de
»andligt sinnade».
I uttrycket for unn i vall.
Stockholmsmål: han ble anden.
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§ 20. a förekommer vidare i
amna intr. v. sluta'
etma-dce jänka dig åt sidan 2
åka k skräp
* ditna ditåt
drkna där

XVIII. 5

opats9226d9r oppehållsväder
rapl oduglig tingest
må,na medan
nitna. nyss.

a9, a.
§ 21. Rspr. långa a-ljud (a) företrädes i starktryckiga stavelser
regelmässigt av en diftong, som slutar med ett å-ljud. I svagtryckiga stavelser är å-slutet, om det överhuvud taget förefinnes,
så minimalt, att det ej torde behöva betecknas. I förstavelser
är det stundom mycket svårt att avgöra, om man närmast har
att göra med detta a-ljud eller med det i föregående paragrafer
behandlade a. Jfr Åström Degerfm. § 1 anm. 1. a9 är i starktryckiga stavelser alltid långt.
§ 22. a9, a motsvarar regelmässigt rspr. å, så vida detta
ej företrädes av a (se § 110):
i huvudtryckig stavelse, t. ex.
bit9ka baka
Nit9ga klaga
ban barn
sabet9t sabbat
bl-498a brasa
sm49ka smaka
dinnzl Daniel
snza91 adj. smal
gic9ta gata
sta9v 3 stav
gam garn
sv49ra svara
49gce hage
t49ka tala
49ka haka
,dt9bn valen
49rce hare
cekså9nt examen.
I ,1,4o-da jaa då är o stavelsebildande.
i bitryckig stavelse, t. ex. anis anis, pa9radis paradis.
§ 23. a9, a motsvarar i några ord rspr. ä:
a) i huvudtryckig stavelse såsom
bret9ksrot braxen
nicetet91 (klock)malm?
kr/fc.i9n Kristian
rabet9t rabatt
Om rägn, värk rn. ni.
Till hästar. Person född i Tuna s:n: libma-dce.
Även i uttrycket än talar ättä staven = han talar riksspråk,
talar som det stavas.
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tyrdon tyrann;

tobbh tobak

tra9st trast
b) i bitryckig stavelse (jfr § 21) såsom
kaQ/bcin Karlberg 1
ab4rce abborre
ka9ralina Karolina
akg/ ackord
ma9gasin m. magasin.
ar.ist arrest
drag& dragon
a9, a motsvarar den i rspr. på olika sätt uttalade
skrivningen au i 49gast August, agicste augusti.
a9 motsvarar rspr. långa å i v49ta vårta.
a9 förekommer vidare i
mit9ra stor tuva i sjön4
fka9n grov tallbark
sm49ka braka, skramla
dona stirra
gka9d grov 2
spioN tunn träribba
gka9dv4tn, öppet vatten3
«mila famla med händerna 5.
.anvdtok skaftet på en slaga

e.
e motsvarar i absolut slutljud i icke huvudtryckig ultima
rspr. 15 t. ex.

agåste augusti
kffle juli;
feetnte fänti
Tidare rspr. -it i supina av de starka värben såsom
bite bitit
stick.e stulit
både bundit
tige tigit
skrike skrikit
tie tagit,
samt rspr. -in i leit9re Karin.
ÅM. Huruvida den i mina anteckningar förefintliga växlingen i t. ex.
fchitte se ovan : trcehfc,bm s. 32 ock trcetabta s. 35 mellan e i slutljud
ock i (3?) i förtryckigt inljud är riktig eller om e bort användas även i
den senare ställningen, kan jag ej med bestämdhet uppgiva. Jfr brede-it
sup. brett ut s. 53 ock kaQrab0 ortnamn s. 58.
e motsvarar i absolut slutljud rspr. -at uti neutr. av adj.
ack perl'. part. på -ni, t. ex. bite bitet, mbge moget, sick svullet,
Torp i Fast.
Med stora mellanrum (t. ex. om en vävsked).
Så att det syns en vattenyta (i motsats mot igänväxt vatten).
Kringfluten av vatten.
5) Efter något.
landsm. XVIII. 5.
4
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the taget, samt för övrigt rspr. a, resp. at, efter g, k, , k, ?g i en
del till andra ordklasser hörande ord (se därom § 48).
e förekommer vidare i
fyk skyldig
kånse kanske
trive träget
nåe nej
samt i den enklitiska negationen -e (§ 246).
Anm. Hos en sonson till J. P. har jag hört -ce i supina, t. ex.
Ubby i st. f. farsiApce supit, liksom han har Mce skyldig ock
faderns Me ock itijy. — Jfr vidare för så väl J. P:s som ungdomens
uttal § 45 med anm. ock § 48.

Cg.
Med et, betecknar jag ett diftongiskt glidljud, som
är sammansatt av ljuden e ock a, utan att dock vid vanligt uttal
något av dessa ljud framträder så förhärskande, att det gärna
uppfattas som sonant i förhållande till det andra som konsonant.
Vid ett långsamt ock utdraget framsjungande av ord, som
innehålla glidljudet, framträder däremot den första komponenten
tydligt som förhärskande. Professor LUNDELL har emellertid
tör sin del vid undersökning av J. P:s uttal kommit till den
uppfattningen, att även vid normalt uttal av ca e är sona:lit.
Glidljudets akustiska effekt torde också, om den skall återges
med endast ett av riksspråkets ljud, närmast motsvaras av e.
Diftongen ca är för J. P:s språk ett karakteristiskt drag, ehuru
den ej så lätt iakttages av en person med stockholmska uttalsvanor; själv uppfattar han emellertid skarpt, att den är skiljaktig från det långa a, vilket finns i t. ex. såna sena ock vag
väg. 1 medelålderns ock ungdomens mål kvarlever ej Og; en
son till J. P., omkring 50 år gammal, kunde ej ens till faderns
belåtenhet eftersäga detsamma.
ea motsvarar före r rspr. i, t. ex. betar blir, fekra
fira, inte arbeta, kurekr kurir. Med detta fall kan jämföras
kort &a i förstavelse uti orden mee,r6im mäjram, pearöm pirum,
seardtp sirap. Jfr även ser pres. av si se ock ner ner.
Anm. Efter k saknas glidljudets första del: å,ng flitig, arbetsam.
Jfr § 32 anm.

ea företräder rspr. långa e ock ä, när dessa ljud i målet
eller f, ävensom rspr. långa je ock
skulle komma att stå efter
jä föregångna av konsonant, förbindelserna tje- ock tjä- inbegripna,
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allt med det förbehåll att sonanten ej efterföljes av 1, ri eller If
(jfr § 112):
kead kedja
fena subst. skena3
kegka kägla
fena v. skena
ke_ksal itr. v. skämma bort
fear adj. 4
kAvkig stör
fekra subst. ock v. skära
fed sked
fearga,striikte 5
fe_akrbk skedkrok 2
foav u.6
* fedar fjäder
tesana tjäna
fe_adarval fjäril
Wara tjära
teMar tjäder
tearan Tjäran'.
Undantag: Ägga n. litet lass8, 4),4 n. underkäke, Akey kär
(jfr även stakåt staket); bcefd, besked, bcefdhg beskedlig 8, kafivarce
gästgivare, ft:dm Skederids s:n, fe„/ själ (anirna).
Anm. Med exemplen i denna paragraf böra jämföras sådana ord,
i vilka ?, börjar stavelsen, t. ex.
pres. ,k,G,r giva
,kettig geting;
kgk ek
bcegra begära
hel
rce?,åra föra oväsen.

Se §i 39 ock 112 slutet.

§ 33. ea motsvarar rspr.
då detta företräder bl. el ock ej
står i uddljud eller efter uddljudande h (jfr § 39):
ben ben
beknzgar 9
bet, bektce bete
behtar pres. betar
blreak blek
bread bred
brede-la sup. brett ut
deg deg

fmcie_M fjärndel
deras deras
vant/bara vardera
fet fet
grens f. gren 1°
grena grenetn
grean,fts grenljus
grep grep

1)

Med någon.
2) Användes vid vävning.
Kårstad: Arta subst. skena.
Av äkta, klar (ljus eller mörk) färg.
Skärgård strakten.
Det grövsta avfallet vid linbråkning.
Ställen i Fast.
Jag har dock även antecknat Vaga ock bcefe:abg med diftongen,
vare sig detta beror på växling av J. P. i uttalet eller på svårigheten
av ljudbestämmandet.
Avhuggna grova trädgrenar.
19)
träd.
11) På människan.

n
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rean adj. ren
ledar adj. stygg
reap rep
ledar pres. leder
se_ag seg
lca,k lek
sent sent
starklek styrka
steka steka
ler n. lera
sveag fin kvist 2
leta leta
svep m.3
med mede
sveap-ip veckla ihop
mes_anig ord
teag teg
me_anks' snäll
teanbrå »hårt bröd»
mer mera
teantg telning
rede subst. reda
knaveU vek i knäna
redar pres. styr ock ställerl
vet pres. vet,
rean subst. (åker)ren
samt pret. av de starka värben av klass I, t. ex.
vread vred.
bet bet
smed smidde 4
Jfr även cd,de_hlast alldeles ock hakre_am en viss rem i grimman.
Mot regeln förekommer e_a uddljudande i enk Erik.
Å andra sidan får man höra G i fall, där man skulle vänta
t. ex. va:Ice sädesslaget vete, skrak ock skre_ak pret. skrek.
Beträffande rspr. fredag visste J. P. ej säkert, vilketdera ljudet
gammalspråket hade.
§ 34. e förekommer vidare i följande ord, av vilka flere
hanvisa på medellägtyskt

kkean smal, tunn (ej = klen)
arbeta arbeta
kvatear kvårter ock kvartér
bet (bli) bet (i kortspel)
kala& liktorn
bres_ada 5
saltsehr n. saltkopp
brev brev
.2lAka tr. v. slicka
fel fel
sned sned
fre_an frän
veUce veke
gre,sata Greta
vreat f. vret
kamen ej högdragen
vrekta Vreta, torp i Fast.,
kapten kapten
samt virben på -era ock deras avledningar, t. ex. fundera fundera, komdentg kommendering (jfr kort ea, uti fundeatsfim orolig).
•eka-utrehdnig hålla fästmåltid i brudgummens hem före vigseln.
3) Knuten på sädesbanden.
T. ex. av björk.
Däremot: smGd subst. smed.
(Hopkörd) hög av timmerstockar (däremot: bra,dce n. bräda).
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ed (kort) har uti huvudtryckig stavelse antecknats uti
veafta vifta (Kår. v?,cblia), samt uti följande böjningsformer av
ord med ed:
lett n. av Waclar stygg
besatce pret. av Vala beta
sneat ock snget n. av snehdar
lesacice pret. av lesacla leda
sned.
bredt n. av breadar bred
Det är emellertid möjligt, att J. P. ej ständigt använder det
korta ea i de i denna paragraf nämnda orden. Jfr § 106.
Anm. Ungdomen ock medelåldern saknar, som ovan nämnts,
Till jämförelse med J. P:s uttal kunna anföras följande former ur en hans
sonsons språk: sten sten, Mniet tjänligt, para tjära (jfr i densammes
uttal or pres. ger, kra lära ock, efter vad det tyckts mig, närmast Mya
adj. kära), Mr mer, ny ner, 32-9" pres. ser (jfr m vi, .% se; sonsonen
saknar i sitt uttal slutet i ock y). — Ett uttal av mera, ner, ävensom
ger med tydligt it-ljud (troligen riksspråks-ce) hörde jag av en annan
person, född ock boende i Fasterna, vid föresägande av folkloristisk
poesi; jfr därmed J. P:s uttal beer jämte War ber ock valcblce herde.

a synes hos J. P., åtminstone som hellångt, vara en
ganska spetsig variant av detta ljud. Mycket möjligt är, att
en tillräckligt skarp undersökning skulle visa, att — i likhet med
vad förhållandet är med flere andra vokaler i målet, särskilt om
de äro hellånga — även är en sorts glidljud eller diftong.
Anm. En öppnare variant av a än hos J. P. hörde jag hos en
sonson till honom, liksom i flere andra fall ungdomen har öppnare
vokalljud än J. P.
a motsvarar rspr. (3, där detta ej i målet företrädes av

&a, ),a eller undantagsvis av e (se §§ 32, 33, 39 ock 104), t. ex.

bs, pres. Mar eller bcer be
bravik ställe i Fast.
bcefdkg beskedlig
4ge n. eget
4sbro Edsbro s:n
fen n. (fisk)fena
goe141 arbetsprestationer1

4dbg hedersam
pres. r ge
lechg4t ledighet 2
14ga liggplats för svina i
svinhuset
n4dng ej högdragen
regra föra oväsen

Som skola utgöras till kyrka, kommun etc.
Trots mlt. -helt; däremot Starkiede styrka : isl. -leikr.
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sg,gak segel
stakåt staket

tealråv tjärdrev
vale vete.
G motsvarar rspr. uti båsma besman, salvåt servett, tax tenn.
Kort a förekommer efter i förstavelsen ta-, motsvarande
olika ljud i rspr.:
taldwkar elak
,amen ej högdragen
tamildar givmild
tafåvare gästgivare

ta,vcbr gevär
untaarml uniform
untafa5r i uttrycket »på
ungefär»,

samt efter f i förstavelsen Ja-: falckt skelett, faptin skeppund.
Förbindelsen
motsvarar regelmässigt rspr.
når detta
i uddljud eller efter uddljudande h företräder isl. el:

kan 3
vettån brynsten 4
0,8 hes 5
tatsmcesmårkrtan
an (busken) en
tat het.
Undantag: &sank Erik (jämte t&rkar ock formen terk-,
gar egor

sk 2 ek
sl hel
tålna helna

vilken sistnämnda jag blott erinrar mig ha hört i förbindelse
med tillnamn).
s, motsvarar rspr. 5 uti takke jämte ak6re ekorre, ),qtaneeVa etternässla.
Dessutom förekommer ka, i bl. a. följande ord:
betåra tigga
fattg geting
ta ge
båga n. litet lass
),ar pres. ger
Ask underkäke
tårig flitig, arbetsam
regn, föra oväsen.
a motsvarar regelmässigt rspr. långa ä, så vida det ej i
malet skulle komma att följa efter I . eller kons. + eller att stä
före en apikoalveolar eller apikokakuminal konsonant (se §§ 32,104
ock 112), t. ex.
bkasg• bläsig
dåda därifrån
brådce n. bräda
ddvxt adj. n. fuktigt
i) Jämte toldararm.
Jämte" Gk. Jfr sktjrce ekorre; enligt uppgift sades förr: slak.
Blå, seg, degig massa (i bröd).
Jfr ?Åtta bryna ock hen i Lundell Sv. ordl., isl. hein.
Isl. hans, men fsv. hes, fht. hets.
Ersmässmarknaden.
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kråkka 2
G-n är han
14ka v. lä(e)ka
Va äta
mala märla
?ina blöt smörja, gyttja
pd,la pärla
brtfa,m1 brödstång
rat rät
k%dar kläder
rav räv
kna knä
vGg väg.
kråkor pres. krälar, kryper'
Undantag: a står efter r i ordet skrtivak skrävel, efter uti
dkan jäkeln!, kliva djävul, ,k4van djävuln!, ,ktivice Gävle.
d motsvarar rspr. långa ä före r i bce,gra tigga.
d motsvarar rspr. korta ä i
skrd,ma skrämma
atika ättika
kkyvståta stätta
akka häckla
- a tämja
Ulm
subst.
nästa
na:sta
vänja sig
våna-sce
sämre
sålnrce
vildklöver.
v4phg
sämst
samst
a motsvarar rspr. i uti
mag mig
dag dig
sag sig
idissla
adiklla
va
vid.
flitig,
arbetsam
kang
gästgivare
kafåvarw
I Sked. har jag antecknat sa_ma simma, men i Fast. sim.
.4 motsvarar rspr. Aj i stråka sträjka, tovotå, timotej.
a förekommer vidare i
vända
om blad (i en bok)
Mtda
fråga fråga
1c1tQr4v subst. »det känns, som det skulle slitas i magen»
lagra-sce ge sig av lägre ner
kastraa en liten skovel med bräddar, varmed den tröskade
säden kastades för att ränsas
skoråkoc en sorts spade använd till dikning
fkdrw Skederids s:n
te, n. ingärdslad väg.

,.s; 41. Stavelseslutande 9 förekommer i Fastm. endast i otryckig
stavelse; efterföljt av till samma stavelse hörande konsonant, före1) Om varandra.

2 ) Redskap att röra i gröten med.

58

TISEL1US, FASTERNA MÅLET.

XVIII. 5.

kommer a i de bitryckiga eller otryckiga förbindelserna al, ak, an,
an, an, ar, as, ast, a, at.
Exempel på a
i förstavelse:
altzda4t ideligen
anda,s-149,9 Anders Larssons gård
bermeestarina borgmästarinna
fraclasetam2l49n fredagseftermiddagen
gantakbgn ortnamn I Skederids s:n i
gaynalrmdig som är efter gamla tiders sätt
galnakvdka forna dagar(s sätt)
avar0. Häfverö s:n
Ikabj härrgård i Knutby s:n
lect9r-abc_gr ortnamn i Husby-Långhundra s:n 2
koralfna Karolina 3
nylpaNk 4 nyckelhål
rivatehra reparera
staffonstnspatdn, stationsinspektorn
stovalknIkt stövelknekt
cestaraketykana »sockenöknamn» på Esternaborna;
i efterstavelse:
gionana gummorna
-giga-do nå än sen dår
åradce härad
mams&lana mamsellerna
* spkal spegel
evarkenskömalsce 5
* mågalr mangel
ksalr »stuss»
* lkan best. sg. logen
någan någon
niandce nionde
vågan vägen
* skog sommarn
&kan åkern
* gebnan den äldre6
mågar, mangeln
* d4tar dotter
got-pr åt er
dfar äter
profcksar professor
g49tar pl. gator
s49lcar subst. saker
tnformbtar informator
sOnar söner
* 2-4itas i går afse
nitjas nyss
frånsas gen. av Frans
stings gen. av Stina
1)
8)

Men gemak gainmal.
2) Men kit9re Karin.
Men barboris berberis.
4) Trots nPlekl, n#1syl nyckel.
överenskommelse.
Kär man talar om t. ex. far ock son.
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finast finast
.
* (gast eljes
sön:anans på vissa håll
* skaf6t9ts skafföttes
* ;ristat adj. n. torrt.
Däremot förekommer ce, resp. a ock e, i ord av typerna
bceqg betyg, ),avckr gevär, lavin& skeppund, igse huset, kjgce loge,
bite bitet, side svullet.
tp

te

Fastm. äger tvänne i-ljud, ett slutet, z, ock ett öppet, k,
vilket senare alltid är kort eller medelvarigt. Jag har på grund
av svårigheten att genomföra särskiljandet av dessa två ljud
med det undantag, att jag
för dem bägge använt typen
-in, -il, -is, -it med I,.
i ultiman tecknar ändelserna -hg,.
Det kan ifrågasättas, om man ej i st. f. kunde teckna e i t. ex.
ändelsen -in (jfr §§ 27-29 ock § 48).
Anm. Ungdomen saknar i sitt uttal slutet i-ljud; rspr. långa i
motsvaras hos dem regelmässigt av k, rspr. korta i av eller möjligen e.

t motsvarar regelmässigt rspr. långa ock korta i, t. ex.
kinasta ginaste
OU dike
stina simma
is is
sikt sikt
* din din
Ilipa slippa
ini,nst minst
virka' virka
prisis precis
kristiykini kristendom
* infdra ingefära
mafinau maskinolja.
kinkig kinkig
Avledningsändelsen - d ( - yl) motsvarar regelmässigt rspr.
-el i tvåstaviga ord med akc. 2, t. ex.
NO (pl. Prygilar ock Pryglar) flygel
getfil (pl. gektilar) gaffel
kitil (pl. kittlar) kittel
nylsil, nylsyl (pl. nylskar) nycklar2
pk9:til (pl. p•Qttlar) käppstump, varmed påtas
Aril (pl. pyrilar) småväxt parvel
rekfilar (pl. vildar) en gammal en, som det ej mera är
något med
Detta ord har mycket öppet i-ljud.
Men -gr- i sammansättningarna nyisakkipa nyckelknippa, nylsakinelsn en mosse i Fast., nykak4k nyckelhål.
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riensil (pl. rcbnstlar) ränsel
titsi/ (pl. timilar) barnunge.
Därjämte är det, trots eke. 1, -il uti viendil Vendels s:n. Jfr
även sammansättningarna bon,strpfy/ ett okväde, otspgti/ ung
tjur, tallpitil tallkotte.
Åtminstone i en del av orden på -ii synes det emellertid
kunna förekomma såväl -al som -il; så har jag tyckt mig höra både
aval ock d,vii (pl. avlar ock 4v2lar) (bröd)stång
b:nal ock im/ himmel
(pl. #vlar) hyvel
?,val ock
spkal ock spkil (pl. spklar, sp4gilar, enligt uppgift även
spkalar) spegel
&sal ock eegil (pl. eeglar) ängel.
Blott -al har jag antecknet uti kebval (pl. Avlar) djävul ock rkal
(pl. rklar) regel.
Undantag från regeln, att -il (-yl) motsvarar rspr. -el i tvåstaviga ord med akc. 2, bildas vidare (förutom av st49pak en
viss mängd uppstaplad kolved, vilket substantiv i målet har
akut huvudtryck på penultima) av följande ord: 49pal apel,
tregejk tröskel, figtOr tåtel, ksak »stuss».
§ 48. De starka perfekt-participierna ändas på -in i m. ock
f., t. ex. b4rin buren, stickin stulen. Slutas värbalstamrnen på
kort t, ha för mig uppgivits former såväl med -in som med -n,
t. ex. Ntin, bitn biten.
Anm. Efter palatal konsonant har participialändelsen ofta gjort
ett öppnare intryck än av -in, hänemot -an, -an, t. ex.
tåkan(?) tagen. Varpå denna uppfattning hos mig berott, kan jag ej
avgöra. Det är ju möjligt, att ändelsen såväl efter palatal som efter
annan konsonant i värkligheten ej är -in, utan t. ex. -en med rspr. e,
men att jag märkt något dylikt just i ställningen efter palatal konsonant. Omöjligt är ej häller, att inom ett ock samma ord växlande
uttal av ändelsen förekommer.

För riksspråkets adjektivslut -en har jag tyckt mig höra
-in (ensamt eller jämte en ändelse hänemot -an eller -an) uti
följande former:
dansfkkin danshågad
din fuktig, låg2
422ini fuktig
cliivin duven
drickin drucken
frpsin frusen
1)

N. d4ve.

2) Om luften.
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.2,1ite2,xx 6
glAhrt galen
sånsxxx, sorgsen
kkimisxxx frusen'
s4xn7 svullen
lon, tient ledsen
skinn full, berusad
14612.0 töcknig
trög?* trogen
mc)gni 3 mogen
v49kxxx vaken
mii1tn4 mulen
vitoNn valen
n49kax5 naken
mdfårxn som farit vida ikring.
rixtxxx rutten
Jfr Mon, n. pso öppen Däremot: a9v14gnt avlägsen, bk, n.
lite
Vad substantiven angår, så motsvaras hos dem rspr. ändelser
-e, -en av -e ock -an (-2j, -2/), t. ex. lögre loge, 4sce huset, Nian
k, g har jag dock tyckt mig höra -e, -2n
timmen. Efter g,
(ensamt eller jämte öppnare ljud) i följande ord:
lfke best. sg. liket
14ke 8
sniarke9
kke dike
flarke stjälk
mårke märke
tdhe Norrtälge
frimårke frimärke
vårke best. sg. värket
frxmarkxxx frimärken
vårke
virke
unghäst
(ej
sto)
feWxge
allmoge.
akmdge
xffixn jäkeln
är
kanske
bland
substantiven
mindre
ofta
förekommande
-in
utan
en öppnare
nämnda
former
ej
ha
-e,
än -e. När nyss
-,re
(som
i
4se huset),
vokal, torde väl denna i allmänhet ej bli
ock
utan en vokal som står emellan e
cc.
Bland övriga ordklasser har jag antecknat former med e (x)
efter g,
k, p i följande ord:
tio tie
biege bägge
lckge länge"
t±i.trikx,9 utrikes.
nie nie
Jfr §§ 28, 29, 92.
Till något bestämt resultat beträffande de i denna paragraf
omnämnda e(2)-formerna har jag ej kommit; vad beteckningen
2) N. litele.
Olustig i kroppen.
N. me.
N. mke.
6) Hungrig ock slak i tnagen.
5) N. nhke.
8) Kläder, som skola klappas.
7 ) N. side.
En kort liten gärdsgård(sbit).
15 Men i komparativus ha endast icbgrce, Stejrce antecknats.
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i denna uppsats angår, har jag följt den normen, att i starka
perfekt-particip ock adjektiv i regel skriva e (x), i subst. åter,
där de nämnda e(z)-formerna torde vara i minoritet, teckna ce
även efter g,
k, g. En vidare undersökning av de i denna
paragraf ock i §§ 27-29 behandlade ock med e (x) skrivna orden
bör ta hänsyn till möjligheten av att vokalen i dem är det eng.
slutljudet i pity (ett mellanljud mellan i ock ce, se Storm Engl.
philol., s. 409) eller ock ett dubbelljud bestående av en slutnare
komponent (t. ex. i eller e) + en följande öppnare komponent.
I detta sammanhang må ock hänvisas till en annan, i § 92 omnämnd, företeelse, som beror på att icke-huvudtryckiga vokaler
i Fasta". till sin kvalitet mycket påvärkas av föregående ljud.
§ 481/s. z motsvarar rspr. e i följande ord:

i huvudtryckig stavelse
gpkadiman akademien'
si se 2
di de
sir perf. part. sedd
atspft hackspett
sm4a smedja
intal Emil
sv4a 3
'unna emellan
forinar syrener
vat-irtga rh varenda en
tigak tegel
knkt knekt
tri tre
kry krets
vika vecka;
rinisa remsa
vidare i uttrycket ilbben bi amper, vilket sägs, om det efter
blid väderlek blir kallt i februari;
i •icke-huvudtryckig stavelse
Ikabg härrgård i Knutby s:n 4
rigdol redl
irtdriksb‘crx,5
rtgän redgarn
Mnbn en åder på armen 6
ripateåra reparera
prisks precis
nisonlc4r7
I Uppsala.
2) Men pres. ser ser.
Benämning på en stor skogsavvärkning i Fast.
Men k gic, ak ek.
Henriksberg i Fast.
Denna åder, som skall grena sig i alla de andra, användes vid
åderlåtning. Adj. medianus ingår i den medicinska benämningen på
flere ådror i armen. I Södw. Ordb. anföres på ordet mus följande citat:
»mediana komer fran hiertadh ok liggher mith oppa armenom ther som
mwsin wndhe liggher» LB. 6: los.
Förståndig ock redl karl.
1)
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mpratör separator.
sidejara (på ngt) förlora
&kvist utmätning
Jfr sigairbd?rce Segersbol, en gård i Närt.
§ 49. i förekommer vidare i fciljande ord:
si/myt utmätning 4
gronilyg en sorts hackspett,
spil n. takspån
iktga ideligen
spga spjäle, trästicka
dt adv. häftigt
stig n. stygn5
-lika 2 likväl
secgtig tagg på en såg
litda3
fiffa (med ngt)6
pita gnälla, jämra sig
o.strigln) Öster Angby7
sick& så där
kMed ,k betecknar jag det språkljud, som företräder
vad i rspr. brukar skrivas j ock där uttalas antingen som
konsonantisk vokal eller som frikativa. Huruvida i Futil].
ljudet är konsonantiskt i eller frikativt j, kan jag ej avgöra;
dock är jag böjd att tro, att åtminstone i vissa ställningar i
regeln ingen friktion förekommer, utan att ljudet är vokaliskt
d. v. s. ett som konsonant brukat i-ljud. Tecknet k använder
jag även i de fall, då ifrågavarande ljud är labialiserat ock
således kunde återges med y, t. ex mkekk mjölk.
Anm. Hos en sonson till J. P. har jag iakttagit mycket stark
väsning vid j-ljuden; dessas artikulationsläge kan jag ej uppgiva, liksom ej häller med full säkerhet att de under hela sin uttalstid äro
tonande. Månne det är vanliga j-ljud med mycket stark friktion, månne
tonande dorsoalveolarer?
k motsvarar regelmässigt rspr. j, t. ex.
keda gädda
,k4o-da jaa då
,girvar djärv
,khga jaga
järta
ksi.2,g, gärdsel
Ora göra
kår blixtra
p djup
mkelf.k mjölk
* fe fjärde
2) Jämte -leka.
Förmodligen gröngöling.
Liten ouppodlad, vanligen gräsbevuxan bit jord bredvid en åker.
3) När man syr.
4) Jfr rspr. sekvester.
Misshushålla (genom att skära av överflödigt stora stycken).
By i Fast.

1)
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bkon (tä på) kredit
åt.ka gyttja
glarIce galge
leka v. lega
*bark bärg
älg.
Jfr även ndp ihop, mnukn mediana (se § 481/2), smip smedja,
va vidja.
Undantag: efter r motsvaras rspr. j i vissa ord av g, se
§ 138.
motsvarar rspr. sonantiska i uti fkie,y1ce fiende, kQparbe:åtce arbete, som flere skola svara för, 3:anzframarkangtkar
lotus corniculatus, manat:en namn på ett ställe i Gottröra s:n,•
samt även i markfzbum arsenik, då detta, som E. KRUUSE föreslagit för mig, väl är att likställa med lat. mercurium.
ka. motsvarar rspr. e i fall, som omnämnas i § 39.
cv (ka) tbreträder ofta rspr. å, när detta motsvarar isl. ej.
Se § 106.
0 motsvarar rspr. gr i fall, som omnämnas i § 121.
4 motsvarar rspr. (j)p, uppkommet av fsv. ti- ock pi-,
uti följande ord:
t),Qg tjog
kitta, pret. tt tjuta:
trku tjugu
4,,gye tjäle
tktcr tjur
4enst tjänst.
~tt ,
Däremot: buk tjock, teMar tjäder, te_kna tjäna, teara tjära,
tv tjuv, tyva tjuva.
k står i stamstavelse mellan
ock a, ce, sådant a
som motsvarar len vokal i rspr., samt 0 ock 61 (d. v. s. i regel
mellan k ock annan i stamstavelse förekommande »len» vokal än
6a, z, y ock y)0), t. ex.
Ask underkäke
bolk kök
Wela källa
AOrka kyrka;
Akåra kärra2
ävenså står Ak uti ordet buk tjock. Däremot: stakat staket.
står stundom, utan motsvarighet i rspr., mellan g,
4, g i stammen ock a, a, a i ändelsen, t. ex.
bryggt v. brygga
c'epa pl. äggen
vcbp,a3 väggen
Namn på en odling i Fast. nära Målsjön.
Jfr låga. kagge.
3) Jämte vdgan väggen.
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sprpba subst. spricka
* kra_bla pl. kräken
thba pl. taken
krilbar pl. kryckor
libla pl. liken
sa' sängen
* &gem gödsel
seeeka sängarna.
malst6e,ka majstången
Flere eller samtliga de i denna paragraf anförda j-formerna
torde emellertid även förekomma utan k.
3: förekommer vidare i följande ord:
inogIcs
(gå där o) kblsa2
pk liten hövålm
,tcska-pelt itr. v. skynda på
strina tr. v. strö
krharce krögare
vietka (1 konjug.) bryna
Ungt lina
npo nypon
Peka få ungar (om hyndor
nkikPa nypa
Anm.

S. k. j pejorativum har jag antecknat i

höntar m., fkönta f. litet fånig eller pjåkig människa
/kin n. en mikdre vetande, ej normal person
fisemug mindre vetande
,(4par en som ser pjåkig, svär, obehaglig ut
fahdpar fullbylt

Apugar pjåkig, ruskig

inejk n., piggr m., peftka f. en som det ej är riktig reson med
småkonstig, fånig.
Hit kunna kanske också räknas de ovan nämnda ),blea,
pk.

Inoggk ock

k saknas
i ord som i rspr. hava långt jä (je) föregånget av kons.,
så vida sonanten ej i målet efterföljes av 4, j , (se § 32), samt
i ord som i rspr. hava långt jö föregånget av kons. ock efterföljt av sådan kons., som i målet blir apikoalveolar eller kakuminal (se § 96);
i följande ord:
bergtin borggården
putd1 butelj
t4ma (pret. g/mc/cc, sup. tamt) köra in (en häst)
tam-in tr. v. lära att arbeta (t. ex. ett barn, som ej vill arbeta),
börja att vistas i (t. ex. en lövsal)
i) Jämte scbgan sängen.
Gå ock småstöka, gå ock ha det smutsigt, stökigt omkring sig.
Sur produkt vid brännvinsbränning; vad som rinner, sedan brännvinet upphört att rinna.
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vana-se vänja sig
vila v. vilja
viera (pret. vckelce, sup. vt) tr. v. försvara, spara (en person)
kast eljes,
samt i värbformerna
till feika följa
pret.- fekke, sup. fot
svItha svälja
svat
svkce
fbir).,a skölja
fi)dffi•
fot, perf. part. f6dar
via välja.
vådar
vite
rat

o.

Fastna. äger både rspr. slutna ock dess öppna å-ljud,
a ock o; det senare är i målet liksom i rspr. mindre labialiserat än det förra ock förekommer lexikaliskt aldrig hellångt.
Liksom målets öppna a-ljud, a, är slutnare än rspr. a, är även
dess o slutnare än motsvarande riksspråksljud, sådant detta
uttalas av mig, varför också skillnaden mellan a ock o blir
mindre i målet än i mitt uttal. I svagtryckig ställning är det
svårt att särskilja målets o ock a.
o motsvarar regelmässigt rspr. korta o, uppkommet av
fsv. a, så vida vokalen ej i målet efterföljes av apikoalveolar eller
kakuminal buckal (jfr § 77 exempel ock anm.), t. ex.
bta åtta
bol boll'
södce pret. av set så
birot n. av bka blå
so/ såll
log lång
sto stång.
mon,deug måndag
Jfr även von vår.
Undantag (möjligen framkallade av svagtryckig ställning
eller närheten av r, jfr § 75 c): brbtom bråttom, ola-p4.hålla
på (vid sidan av det enkla öla i egentlig betydelse), 2,/es slåss
(jfr //9. »klå», 2,/a slå gräs ock .2,/otatick slåttertiden). Märk
även 6t-tz, 6t-sce etc. åt honom, åt sig (men ga-at gå åt, p6-sce
etc. på sig till pa) ock so jämte -so ock sa så, t. ex. so st(kso
så stor så (men o ,kdso hon gjorde så, sa fitrItadce så lagd av
naturen).
1)

Jfr bo/ penis; ej här = scrotum, som Rz uppger från Blek.
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o motsvarar rspr. a (o) uti ta-ntalksgon ta mig gärsgårn
ock i -do suffigerat, icke huvudtryckigt 'di', t. ex. ki9 - getga-do
gärna för mig! (dock: ,k4o-da jaa då).
o motsvarar rspr. korta a i följande ord:
sköltg skallig
döska (gå där ock) driva
fköntar m., f>..ötita fl
vol vall
rbgka2 ragla
vöeka (gå ock) driva.
o motsvarar det korta o i rspr., som uppkommit av
fsv. o, i ord där sådant rspr.-o ej enligt den allmänna regeln företrädes av e (eller undantagsvis av n). Se §§ 73 ock 85. Ord
med o äro:
op opp
döka ty. puppe
döpa v. doppa
pköka plocka
vilken
3
inter.
pron.
pöka
pocka
ökan
Tok
rock
övas hoppas
huk tjock
nm som
kköka klocka
~ar sommar
kakarce klockare
sömajtans på vissa håll
knop knopp 4
sömna somna
körna komma
spöa spotta
kop kopp
slok stock 5
ölja olja
stöpa stoppa.
OM OM

o förekommer vidare i följande icke-huvudtryckiga
ändelser:
-o, som i målet regelmässigt företräder rspr. -on, t. ex. ecko hallon,
z-mko (jämte r-m) i morgon, merovciekar morgontidig, mffiov4219kw frukost, pkötno plommon, pkonigRince plommonkärna;
-om, t. ex. bretom bråttom, Itnom honom, .,ckelcom enkom, firom
isär;
neutrala pluralslutet -on, t. ex. kon pl. till kga öga, don pl.
till etlo hallon;
-so, som motsvarar rspr. -son i tillnamn med föregående dopnamn, t. ex. uton-p0o Jan Pärsson ;
i) Litet fånig eller pjåkig människa.
8) Men tåkan sådan.
Jämte retyka.
Jfr knopuick knappnål, kitopnetskinP,,p knappnålshuvud.
Men st6ke?,.m Stockholm. -

2)

Sv. landsm. XVIII. 5.
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-son i tillnamn utan föregående dopnamn, t. ex. gastdovson
Gustavsson (jfr sen son);
räkneordsändelsen -ton, -tondce, t. ex. tron trätton, trcbtondce
trättonde, ijeclatondce adertonde, trcbtzonde trättionde.
Anm. 1. I följande ord företrädes rspr. -on ej av -0 eller -on,
utan av -992, -t2 eller -U:
rhandce tionde
niandce nionde
tgandce tjugonde
ngn någonl
ta-nza-Jaik ta mig sjutton
* ett afton2
trcetzwidon trättondagen
bkdce åttonde
gumkg god morgon!8
* mr u morgon
Anm. 2. I Skederids socken motsvaras rspr. -on i gammalspråket
i regel av a, t. ex. GIndaj-4'da Anders Andersson, alabliskar
hallonbuskar.

o förekommer vidare i
49dolt Adolf
böna intr. v. böja sig, kröka sig
..(2kbrögn_an jordytan
brons broms (insekt)
brbnce stjälk 4, gren 5
blifkOJC

fk,Qgki
fkbea flinga
lep.,/t kolt
komdKavg kommendering 8

följande ord:
kf e krögak härs ock tvärs
lointklar lomhörd
dats/dnian dödsstnnden 9
löska"
postai positiv
skrbib.a ii
s,en sömn
sbninug sömnig
tråme12.

0.
o förekommer i Fastm. såväl långt som kort. Det
har, särskilt som kort, i J. P:s uttal ej alldeles samma nyans
2) Men aftovhkce aftonvard.
Jfr igan ingen.
Men gigthm4ron början på en Staffansvisa.
5) På träd.
T. ex. på klöver.
Draginrättning som lägges under buken på hästarna vid trästockskörning.
Det som hugges bort, när man »Blinker» timmerstockarna.
2) Under vilken dödskampen varar.
Men keiltc_5r kontor.
16) Ärtskida utan fullgångna ärter.
Släpa fötterna ock stöta (vid gång).
1 det bedyrande uttrycket ja trommä.
1)
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som i mitt eget, utan synes hos honom mindre skilt från åljuden.
motsvarar regelmässigt rspr. långa ock korta o,
§ 67.
t. ex.
b9, (ifkce) klädal (liket)
iot ogräs
bobina bobina
'norm& mormor
böka intr. v. slå, dänga 2
opris dyrt pris4
gnöl.a värkas
sko sko
hon
tomirm utan lass
ko ko
ubdna Ubbyborna.
o förekommer stundom som ändelse- ock bindevokal,
motsvarande rspr. o (a, ut, u) eller e, ävensom ändelsen -or, motsvarande rspr. -or, t. ex.
nue-reeto med rätta
kilo kilo
ph:cto öknamn 5
tce-sciolo till salu
*lihokomihar liljekonvaljer
fihodikce skiljedike
rutnboteaga 6
ahogrås en vild spira
* d6ktor, dokt6r doktor
pcis.tor, pastdr pastor.
Jfr §§ 44 ock 64.
o motsvarar rspr. o uti brosk ock rspr. -on,- i lthokovcibar liljekonvaljer.
o förekommer vidare följande ord:
no m.8
moka-i-sce äta mycket
fköksar opers. v.9
nopa-sa-dit våga sk dit
röta kålrot
fokaiiem driva hem
spok IL ii
framf6s, -fösa framfusig
/ov'° ludd på kläde
ston best. sg.12
Svepa.
2) T. ex. med en slaga.
Om tänderna; samma betydelse har även gbrma.
Förekommer i nekande satser.
På en karl med stora läppar (jfr pk9.tce n. truten).
En delvis smal odling kallad rizmba nära Ubby i Fast.
Dike, som skiljer olika personers ägor åt.
Golvet i gången bakom djuren i en ladugård.
2) Börjar brinna med låge (t. ex. i enriset vid rökning).
70) Jämte
SOM Små mörka stänglar, som sitta i köttet på foglar, sedan
duna blivit avplockade.
Lägsta varvet säd i loggolvet.
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0.
o förekommer i Fastm. såväl långt som kort; det
bildas mycket längre tillbaks i munnen än a. Det korta o
förefaller ibland, när det står i icke-huvudtryckig ställning, ha
en tendens att närma sig hänemot a eller kanske rent av utbytas mot detta ljud. Före apikokakuminal tyckes det långa
e ha en mera ft-aktig nyans än eljes. Jfr Åström Dfsm. § 1
anm. 1 ock 2.
e motsvarar regelmässigt rspr. långa å (G, o), när detta
går tillbaks på fsv. o, t. ex.
påsce påse
0- hål
rog råg
tk,Og ihåg
såva sova
kk(jvce klove»
stråke stråke
kok kol
tkog tjog
kåna flickunge
tr.jda para sig med 3
We låge
treg tråg
låva lova
ta tåla.
mon moln
Jfr även bråtas brottas, t-mff+ras i morse, mc)ru morgon, z-måro
i morgon, mse mosse, e också, skåta skotta.
.§ 73. o motsvarar regelmässigt rspr. korta o, när detta går
tillbaks på fsv. o (undantag se §§ 63 ock 84), t. ex.
bNlotdr mycket stor
båk, botten
bråde brodd på skor
dom pers. pron. »dom»
dråp e droppe
fokk folk
gam golv
got adj. n. gott
kavar metallen koppar
korp korp
korv
- korv

kots kors
kost kost
kot adj. kort
lek lock
påkke pojke
rost rost», ärg
skot skott
skårpa skorpa
skåvak skovel
//et slott
sålsar jämte sökar socker

1)
8)

2) Ej = sköka.
4) Sädessjukdomen.

På vävstolen.
Med fogelhanar som subjekt.
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t41san sådan 2
sen sorg
ter torr
stolpe
stglace
1
terp torp.
Stockholm
st6lohn
Jfr även fer subst. fåra (sulcus), fåra v. kupa (potatis) med
dragare, s4vak sovel.
fo motsvarar rspr. ö uti for adv. förr, soka-nekse
smutsa ner sig, (gå där o) sga (gå där) utan att det blir något
riktigt arbete gjort. Jfr § 119.
e motsvarar rspr. korta ii uti följande fall:
före r, j, t, t. ex.
smbrp smörja
bbrp börja
st6rce större
fbrkke förkläde
g-fereirce för två år sedan
Magar törstig
* fot först
fkta första
met subst. mört.
* met adj. n. mörkt
Jfr fåne (fer?) i t. ex. st-sa-fåro se sig för, sceA-f6r-a säga för hänne,
ga-fåts.ce gå för sig, nGdafårce nedanför, samt icke-huvudtryckiga
konjunktionen, prepositionen ock prefixet for (stundom uttalat
med e eller ett ljud, som närmar sig detta), t. ex. for-onsdet9n
före onsdagen, ferfådra de soni. man härstammar ifrån, 1-fer4n
på förhand, forMar förgyller, ferutnitdeon förmiddagen, fejtktig6t försiktighet, fe jtcbla göra (någon) föreställningar.
Undantag: föregås rspr. ö-ljud i målet av ett k eller f, få
vi e ock ej e: Nerk björk, fk&te fyrtio, 4,,brka kyrka, hotsbckr
körsbär, fet skört.
före k, d, 4, t. ex.
mokk mjölk
föha följa
fe-m4 följa med
stod stöld
fbha skölja
Lot sup. följt
4kod köld
fet sup. sköljt.
Jfr även ordet tOkva tös, som — om det funnes i rspr. —
förmodligen hette *(1)01va; AMrva torde vara samma ord som isl.
kylfa, vilket enligt Fr.2 betyder dels »kölle», dels »det mandlige
lem»; jfr för betydelsedifferentieringen rspr. stumpa liten flicka
: stump penis Rz.
Men stok stock.
Men ökan inter. pron. vilken.
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efter r uti följande ord:
brest bröst
stråmig strömming
tresk4k tröskel
rest röst
rbstce det översta av gaveln
tråska tröska.
i
namn'
-strem
Men drbma drömma, rot n. av adj. rgid röd.
före n i sendbg söndag, såndar sönder. Jfr även ordet &var över.
Anm. Flere av de i denna paragraf nämnda orden ha fsv. former
med o; så är t. ex. fallet med börja, första, följa, över. Jfr för sencidt9g
ock såndar Fastrn. bron brunn ock Nor. Altschw. gr.
120 anm. 2.
Långt ock kort e motsvarar rspr. u uti följande ord:
åkvsta Hus.-Långh. Ulfstad 2
bed bud, kallelse
bra bulna
småka smula ur sig
bron brunn
snara v. snurra
lbrvugar lurvig, tuvig
sek subst. sula.
e förekommer vidare i följande ord:
apkhci ackord
No koja
bkeka-p43
kont& kontor 7
bega-pa kosta på
kötsta Kårstads s:n
brbtom bråttom
',argas
nåda nåda, nita
de!ka slå, smälla
(si) ch33- (ut) ej (se) frisk (ut)
ner inter. adv. när
nen nänstans9
dbna dåna, bullra4
årksta Orkestads s:n
&åma gorma
åt-92,1° åt honom
derva-p4. klå på
åta e btall
fkeg n. smådjur, som flyger
ferk 5
påkkce pojke
rev anus
fe jt konj. fastän
skåAarce skojare
f(jsa ungsto
se" adv. så
gbjdra-sw gurgla sig
sei49t soldat
Matsta Godderstad6
T. ex. hinstrom Lundström.
2) Men 9,is7tv Fast. varg.
4) Men dana svimma.
Arbeta tungt, styvt.
Redskap att plumsa med vid näten.
Gårdar i Skeptuna s:n.
Men komdoktg kommendering.
Hålla på med ngt ofta ock länge (t. ex. äta), utan att det tar ngt.
2) I frågor.
15 Se § 60 slutet.
Ämna sig till med ngt, utan att det blir av.
Jämte -so ock sa. Se § 60.

1)
8)
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sblar n. sorl
så/ra sorla
Opal n. soppa
sé'cga spela dåligt 2
sot sort
t6,skan torsken3
tåia tårta
Se vidare § 60 undantagen.

u.
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tn2ht adj. n. tråkigt
tatg. tåtel
vekm vålm
vekp4 valp
vgra subst. respekt
va v. lyda.

Den regeln torde kunna uppställas, att före alveolar ock kakuminal kons. varje huvudtryckigt kort å-ljud i målet är e, ej o (eller a).
Anm. Även ungdomen, åtminstone en del därav, har 0 (eller möj-

ligen rättare 8) i t. ex. lek lock, reg råg, sf2va sova, tydligt skilt
från 0 uti vomb våm, stok stock ock från 6t uti 0 gå.

u är i huvudtryckiga stavelser alltid hellångt. Dess
kvalitet är ej densamma som i rspr., utan u låter i Fastm.
mindre spetsigt ock påminner om det norskt ta, torde vara ett
mellanljud mellan detta ock sv. rspr. u; tungspetsen ligger hos
J. P. vid producerandet av målets u lägre ock, efter vad det
tyckts mig, längre tillbaks, än när han uttalar sitt o. I svagtryckig förstavelse är det mycket svårt att bestämma målets
u-ljud.
Anm. Även i Närtuna ock Skederid har jag iakttagit annan vokalklang på det långa n än i rspr.
u motsvarar i starktryckig stavelse regelmässigt rspr.
t. ex.
ruk knöl6
us hus
stan:cka gammal käring
,btr juver
stgd f. sida på en ökstock
krusbdr krusbär
sisgpa v. äta supanmat.
likvar ohederlig karl
råka kyffe5
Undantag se §§ 76, 84 samt i § 93 exemplen tyv ock ea.
1)
3)

2) På ett musikinstrument.
Jämte sisgpa n.
4) Jämte vekp.
En sjukdom.
Jfr raka benämning på en nu riven koja i Ubby i Fast.
På ett träd eller i handen.
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I svagtryckig stavelse synes u (eller ett närliggande ljud,
jfr § 81) tdrekomma i t. ex. frubcYre Frubol i Gottröra s:n, frukkst frukost, gum4rg godmorgon, valbumosbil Valborgsmässoeld.
u förekommer vidare i följande ord:
aftoråde aftonrodnad
ny'Apa nypa
råga skorpa på ett sår
både sup. bett
båda intr. v. gnida
råka gå ostadigt
skåra skåra
dur duggrägn
fåre sup. farit
sus interj.2
gudtm6non1
fåndce8 sjunde
våre4 sup. varit.
nasbigra näsborre
nkåpo nypon
u.

u förekommer i Fastm. endast medelvarigt ock helkort. Det är mindre labialiserat än målets u, ock tungspetsen
ligger, när det produceras, lägre än för u. I svagtryckig förstavelse är det mycket svårt att avgöra, om vi ha u, vt eller
något mellanliggande ljud.
Anm. Fastemamålets 'a är väsentligen samma ljud som riksspråkets; detsamma är förhållandet i Närt. I Sked. däremot har jag hört
ett huvudtryckigt kort u-ljud, som mycket tydligt skilde sig från rspr.
n; jag förmodar, det var det norska ut.
fo motsvarar i huvudtryckig stavelse regelmässigt rspr.
t. ex.

ge/ guld

giona gift kvinna5

l) Början på en Staffansvisa.
Användes för att köra bort grisar.
4 ) Jämte vare.
Jämte fåndce.
5 ) Om förekommer även i uttrycket: »vi sitter är som ustru o
gumma», som säges om två personer som sitta tillhopa ock språka.
En person, född i Tuna s:n i Uppl., använde varianten: »här sitter vi som
hustru o tjärrE.» Det är kanske ej troligt, att man i dessa tvänne uttryck
har att se någon efterklang av det gamla maskulina gumi man; de böra
måhända enbart förklaras såsom exempel på den art av folkvits, som består
i att två uttryck med liknande betydelse användas så, som om de innebure en motsats mot varandra. Jfr följande uttryck: »bäst som det
rägnar, så kommer de en skur igän» (Uppsala); »vi går i säng lite
tidigare i kväll o ligger lite längre i morron bitti i ställe» (Uppsala).
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pemp pump
1reg kung
(veder) tork(väder)2.
ritanda
lura'
/itga
I icke-huvudtryckig stavelse förekommer n i sådana
ord, som nu nämnts, när de genom sammansättning eller avledning
komma i upptakt, t. ex. guirig guldring, döman ungdomen,
ruska-6p-see opers. v. bli vackert väder. Vidare synes n (eller
något närliggande ljuda) förekomma i förstavelsen av t. ex.
budis hastigt, kurohr kurir, putcbl butelj, tun,41 tunnel. I efterstavelse förekommer n i t. ex. itstru hustru, 4,4gu tjugo samt
du ock nu använda enklitiskt: (du e) di-da (du är) dum du,
stig-nu stig nu. I spedritas tordyvel, som genom kontrakt med
hin onde finns i snusdosan ock håller fullt i denna, ock urbdionus
oregerlig sälle är, åtminstone stundom, ultimas sonant ej typiskt
u, utan närmar sig mycket a. Jfr för övrigt § 92.
a motsvarar rspr. u uti inemgsa pälsmössa, rånsket
runspråk, rånstean torp i Gottröra s:n, vultåna Wallentuna s:n
m. fl. former på -tima i ortnamn vid sidan av former på -tåna.
n motsvarar rspr. korta o i följande ord:
kap kär17
fit4sygar fet ock röd4
fiTt forsa5
rem fiskrom
tufs tofs
ola-parål gå riktigt 6
42.9a v. hoppa
typ topp.
u förekommer vidare i följande ord:
imskan interj.
firigka 8
midkna ruttna
PULd
micrug 12 smutsig
ficntadcei°
.22icem15 slak
gkitga tr. v. göra glögg av
tekce
~tar, pl. smidtra14
2) Med blåst ock solsken.
Dra vid näsan.
Jfr sluten på §§ 78, 79, 81.
6) Om blod, vatten.
Om personer.
6) Om klockan.
7 ) Jfr kop kopp.
8) Ta sig fram på is, som bär ner.
8) Om ull, som är kort, ej ordentligt växt.
Så lagd av naturen.
Det gör just detsamma om . . .; gtigce förekommer t. ex. i
rimmet: »Bäst det rägnar, så skiner mån; gugge alla pojkar låg i ån.
Bäst det rägnar, så skiner sola; gugge alla jäntor låg i jola.»
Om mun.
13) I magen.
14) mör, som smälter i mun.
1)
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spunrök spinnrock
siefsagar fuktig ock klibbiga
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sicihg fuktiga
!sk hylsa4.

Målet äger tvänne y-ljud, ett slutet, y, ock ett öppet, y,
vilket senare alltid är kort eller medelvarigt. Jag har för bägge
dessa ljud använt typen y med det undantag, att jag tecknar
öppet y med y i slutljudande -y, -yl, -yn (jfr § 45). Tecknet
y har jag därjämte använt i otryckig stavelse före r.
Anm. Ungdomen saknar i sitt uttal slutet y-ljud; rspr. långa
y-ljud motsvaras hos dem regelmässigt av y, rspr. korta y-ljud av
O eller 0.
y företräder regelmässigt rspr. langa ock korta y-ljud, t. ex.
bYta byta
mYnig mynning

6rkylnzg förkylning
tyst tyst
* byta- bytta
mynta en växt
da dynga
okyndce n.6
Nta subst. gylta6
syfta fukta
lett lyfta
Om yxa
lykkig lycklig
y8ka-se beklaga sig.
Undantag: ni,tpo nypon, nals,tpa nypa ock en del i §§ 95 ock
121 anförda ord. Vid sidan av J. P:s uttal av ej-huvudtonigt -by
i ortnamn, t. ex. €4,12y Ubby, har jag i Fast., särskilt hos ungdom, hört -bce: icbce etc.
y motsvarar i en del ord, i vilka det står i närheten

av r eller k, rspr. i i stamstavelse:

bkykst7
bkY&star pres. blinkar
grind Sked.8 grind
kkyva v. klippa
1)
6)

skrynda skrinda
sprytka subst. spricka2
sprYgaa subst. springa."

T. ex. av ett tygstycke.
2) T. ex. om snö.
T. ex. om en källare.
4) T. ex. på växter.
En vanligen årsgammal sugga som skall grisa för första gången.
Dålig, ostyrig varelse.
I uttr. på en blykst := på ett ögonblick.
Enligt uppgift förr även i Fast.; Fastta. grand.
lo) spriga v. springa.
sprika v. spricka.
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Jfr även lebta kista, npbsta (på) ge tecken med ögonen (åt),
~orv Ristorp, torp i Fast., samt exemplen i § 92.
y motsvarar rspr. i uti mp/a mila, sq9ka,st0a sakristia,
stgcli piktur. I Kår. har jag antecknat y uti svans-toft svinstia.
y motsvarar i ställning bredvid labial kons., 1 ock r
rspr. ö uti följande ord:
yft höft'
mpsa mössa
ria röd j a 3
4,7.ta gömma
TiOgak mögel
tylp n.4
924g1ra mögla 2
YVYn, n. YVY öppen.
Vissa ändelser i Fastm. få, åtminstone stundom, när
de följa efter en stavelse med labialiserad vokal, själva en mera
labialiserad sådan, än de eljes hava. I stället för e, 2, få de ett
y-ljud (dock kanske mindre labialiserat än ett normalt dylikt)
eller möjligen 05; i st. f. a få de is (eller kanske rättare ett till
detta senare närliggande vokalljud med en något oklarare färg).
Så har jag stundom tyckt mig höra ett y-ljud eller något närliggande ljud i st. f. e, s uti
pgrkky (pbyky?) pojke
subst. bonstrpfy/ ett okväde
skru4vyren sorts hyvel
grpfyl lång ock grov karl
n#1syl nyckel
stPky stycke 6
ppym, n. kry öppen
adj. mplsy n. mycket
sup. Id•kry klippt
yvy-öp (hö) sup. rett ut7 ;
kyky köpt
ett u-ljud i st. f. a uti bråkas gen. brukets, sökan socken,
2:cvan best. sg. bräderna som kanta takåsen. Härmed kan jämföras,
att jag antecknat ordet unjefär med u-ljud i penultima, liksom
ö uti antepenultima av vofitce västgöte (märk dock ö även i
vgcl ved).
»Säjä nonting på en yft»; däremot dikt höftregionen på människokroppen.
Yngre uttal: mgak, nnikka.
Jfr rk,cc nom. pr. en äng.
En som pratar oförståndigt, även tglpar m., tNpa f.
Enligt prof. LUNDELLS uttalande om slutljudet i J. P:s »mykky»
är detta varken precis y eller 0, drar sig åt o samt varierar till kva
liteten.
I Skån. har jag antecknat Tjyssynge för kartans 'Kyssinge
ock Fysyngen för kartans 'Fysingen'.
Lättat opp från marken.
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Beträffande labialiseringen av ändelsevokalen i de i denna
paragraf anförda orden har jag icke kommit till något bestämt
resultat ock tecknar i regeln i denna uppsats även dylika ord
med den för ändelsen normala vokalen, således t. ex. kysope köpt,
s6kan socken.
Även av delabialisering har jag funnit några spår, såsom
den i § 88 nämnda formen itbee Ubby, ävensom då jag av J. P.
tyckt mig höra uttalet netneemt nätt ock jämnt, takarannukast
tackar ödmjukast.
§ 93. y förekommer vidare i följande ord:
m,»,6
bonstryfa ett okväde
pry/ 7 någonting obetydligt
bPla getingbo
Mka (med något)8
dr- pfg baddare
pptla tr. v. slakta
flOkan friaren
pyfa subst. hora
Okar far omkringl
Vy n. grova grenarg
irkfA lång, grov karl
.2,/,..et lång vidja
yjggtbar tacka på andra året
sNta best. sg.i°
k, )sa, pl. dstt,a2
Ogar (små) stackaren
knpyka 3 tå
Mara" skymma
1c/Onzpa ynkrygg, odåga
tOya trut
kr#sce n.4
149;a v. kväva
t ita subst. sup
tyv tjuv
ljmar intr. v. lurar5
9.22a, tjuva
/hutar pres. blir lugnt
lear 13.
nips/a vissla
Om snö vid yrväder.
2) Lockord åt suggor.
»En liten knyvlä.»
En som gnäller ock jämrar sig.
3) Lyssnar i smyg.
Lägga mossa mellan stockarna vid timring.
»Bärrä en liten pryl» t. ex. om en liten hövålm.
Pyssla noggrant.
3) Som äro kvar till bränsle, när man tagit bort löv åt får ock
hästar av ett träd.
Homstrålen på en hästhov.
12) »Symlä for ögä.»
Särskilt om grisar.
13) »Går o yker» := kryper ihop som för att lägga sig (t. ex. om
en häst).
1)
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Med yo betecknar jag ett diftongiskt, i huvudtryckig
ställning alltid hellångt glidljud, som består av ljuden bo ock a
ock uttalas utan att något av dessa ljud uppträder så förhärskande, att det med blotta örat uppfattas E49111 sonant i förhållande till det andra som konsonant. Av infödda Fasternabor
uppfattas glidljudet stundom som »bokstaven y», ock skulle det
betecknas med en typ ur landsmålsalfabetet, borde det väl vara y.
Jfr et, § 30. yo lever ej i ungdomens ock, så vitt jag funnit,
ej häller i medelålderns språk, ock den som säger mytb• mjöl
i st. f. det yngre ock finare mMr, blir ibland utsatt för åtlöje.
Jag känner även en person, som uppger sig säga ock, så vitt jag
kunnat kontrollera, säger yn,jra myra ock anser detta uttal finare
än det nedan omnämnda myra. Hon tillhör den äldre medelåldern ock är tydligen ej påvärkad av ordets stavning med y
i Folkskolans läsebok. Ungdomens uttal av detta ord är 92*.ra.
Jfr i § 91 mvskak : mYgaZr samt §§ 39, 106 'ock 121.
yo motsvarar i starktryckig stamstavelse före apiko•
alveolar rspr. y (jfr § 31), t. ex.
mykst4k myrstack
byfir hålls hemmal
stysora styra
fykra räkneordet fyra
tykra Tyra.
mysora myra
I gårdsnamnet nahrby Mörby i Fast. skulle man vänta goo
på grund av det av Styffe Skand. under unionstiden2 s. 299
uppgivna fsv. Myreby (1412), Myraby (1457); måhända beror a
på inflytande från annan dialekt.
yo motsvarar rspr. långa ö föregånget av f ock rspr.
långa jö föregånget av kons., när dessa förbindelser i målet skulle
efterföljas av apikoalveolar eller apikokaknminal kons. (jfr § 32):
fYorce bränd linnelapp1
fylld skörd
for adj. skör
myYng mjöling
* by" björn
myks,ta Mjölsta i Fast.
fysik fjöl
styorbOgar ostyringar 2.
myflk mjöl
Märk även yo i pyob• pöl.
»Ligger innä o byör» i st. f. att gå ut ock arbeta.
Som nyttjades vid eldtändning. 3) Om pojkar.
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Däremot: fr sjö, fika sköka m. fl., samt kghtin en skog i
Roslagen i vilken det fordom varit avrättsplats, kika v. göra ock
tkcen.stkdrog tjänstgöring.
yo•motsvarar rspr. långa ö, när detta i målet skulle komma
att stå efter tk, åtminstone i sådana ord i vilka sonan ten efter-

följes av en apikoalveolar eller apikokakuminal kons. (jfr § 32):
kyok köl, kyjora köra ock, efter vad det tyckts mig, även kyiftpa
köpa. Jfr kosa massa, klimp (t. ex. av bin, grodrom), vilket
ord i Lll Ordl. upptages under formen kylsa.
Däremot kg uti Akgk kök, - Åk" -kön.
Anm. Ungdomens uttal är Mpa köpa, fara ock möjligen Mint
köra; av en medelålders man hörde jag håva, blifra (Mpa?, AOraD•
Jfr J. P:s såväl som medelålderns ock ungdomens uttal gtra öra (i vilket
ord Ö-ljudet ej föregås av k eller os), ävensom § 35 anm.

et.
a är i huvudtryckig ställning alltid hellångt. I ickehuvudtryckig ställrking är det stundom svårt att särskilja målets
a ock o. Jfr. § 59.
a motsvarar regelmässigt rspr. a, när detta går tillbaks
på fsv. a, t. ex.
Uret blå
sa v. så
kat morsk, duktig
van möjlighet
lana låna
vatar våt
dika subst. släde, v. åka
in På
svalt svål
ga-at gå åt
* fi,slcs4 Fiskeså i Närt.
sta-pik reda sig.
ran6,.s Rånäs i Fast.
Jfr även bar barr, aska åska. För undantag se §§ 60, 61 ock 77et motsvarar rspr. å uti qv av, dung avig, våras
vara avundsam.
a förekommer i skat' paschasa på vers eller prosa,
pathhs potatis, ecgt(5_bar oktober ock förmodligen en del andra
främmande ord. Jfr §§ 65 ock 77.
a förekommer vidare i följande ord:
brak bråck
kara årsring (på träd)
frivagse djärv
ma (lin) skörda
fretn förrän
dyeradar dyngflake, -vagn
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titt bromsar, flugor etc.
avMps otympligt.

treggg• tröskel
trask som ej ser frisk uti
ce.

ce förekommer i Fastm. såväl hellångt som medelvarigt ock helkort. Målets hellånga ce är landsmålsalfabetets
typiska långa e. Dess medelvariga ock helkorta ce är väsentliga samma ljud som det hellånga, men synes dock variera åtskilligt till kvaliteten. Det torde åtminstone i vissa ställningar
vara mindre öppet än det sydsvenska korta (e; i regel skiljer
det sig emellertid i huvudtryekig ställning så tydligt från målets
hellånga a, att skillnaden dem emellan synes ungefärligen lika
stor som mellan målets u ock u samt dess a ock 0. 2
Anm. Här må påpekas, att jag ock åtminstone många andra stockholmare ha från varandra mycket tydligt skilda sonanter i väg, som jag —
när jag ej lägger an på ett vårdat språk — uttalar va.g (jfr vg„ ve), ock
vägg, som jag uttalar med en sonant, som är väsentligen samma ljud
som det syd- ock västsvenska korta ce. Samma ljud ce har jag vidare i
t. ex. (knivs)agg ock (fogel)agg, getter (vid vårdat uttal dock a i det
sista), mast, skams, tenn, äng. Däremot uttalar jag räkneordet en, ett
som att, at ock enda som anda samt, åtminstone vid vårdat språk, sup.
sett med a, således set Andra stockholmare uttala dock subst. sätt ock
sup, sett med samma vokal, efter vad det tyckts mig hos vissa individer,
ett spetsigt ce. I vardagsspråk uttala jag ock, som jag förmodar, stockholmare i allmänhet det nämnda sup. oftast med i-ljud: sitt.

ce motsvarar regelmässigt före apikoalveolar ock apikokakuminal rspr. långa it i sådana ord, som icke falla under § 32
ock i vilka sonanten i målet icke står efter ‘k eller f (jfr §§ 32
med anm., 40 ock 112):
afc_b affär
forfckbt förfärligt
bra bära
fcpkvd,gar »färdvägar»
brgbckra brödspade
gripka gräla
bcevckrug beväring
ok 4 häl
fastcha Fastern a 3
r subst. ock adv. här
Som ej har någon växt (motsatsen till 'frodig', brukas om både
djur ock växter).
Prof. LUNDELL har gillat mitt användande av typen ce i såväl
ibra ära som f'aM film ock l'Asce huset.
Jfr &stag Esterna f. d. s:n.
4) Best. sg. cen.
.
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skatvck »Skarpvärn»3
k/ lärd
svckra, svära
kral lära
tima Tärna 4
krig lärling
vecl subst. ock adj.5 värd
1rarce lärare
vek väl
mitkan Mälaren
cencice ärende
pcpr 2 Pär
ceionicin giftermålsmäklare
pctro päron
(er pres. är 6.
N9n-pcko Jan Pärsson
Jfr även feprce m. så mycket jord, som skall besås, medan den
sående går ett slag över åkern, fra-iY intr. v. köra opp fåror till
gränslinjer för den som sår, vilka tvänne ord saknas i rspr., ock
vcfra försvara, spara (någon), som i rspr. har kort ä (jfr rspr.
svära : svärja), ävensom bcpr jämte b4dar ber ock vak'/,e herde,
vilka i rspr. ha ö (se § 35 anm.).
Undantag: fgrzgnr färdig, lcit lärft, mr sto, muta Märsta
s:n, vaciu världen, gagtakviika forna dagar(s sätt), gl bg7 ärlig.
§ 105. e motsvarar i stamstavelse regelmässigt rspr. korta ii
ock rspr. korta e uppkommet av fsv. i, så vida ej en apikoalveolar
eller apikokaknminal i målet följer efter sonanten, t. ex.
,ws/c_bt ljusIättli
bkok n.8
neemarce närmare
krIbkcAlc kornblixt
skreva scrotum
strit-N.0k hålla ut, reda sig
bkceka-i tr. hugga ur ett spånur 9 84,00 sträng
c41a subst. hässla (lin)
eta-sch efter hörsägen
s&tagrcen tillnamn
kckntra-sce jämra sig10
feeksveil12
b.,kckna känna
fop skepp
kriegka linkärve
t1,a3nst tjänst
Veka v. lega
Sup. ic§t; jfr lGt lärft, se undantagen.
3) Hemman i Fast.
Gen. po,s.
4) Konamn.
5) N. vOt.
6) Vid sidan av formen G är.
7) Jämte dchg.
8) (Järn)bleck, (skriv)bläck. Även: så mycket halm som skärs av
en halmstack på en gång, ock så mycket av ett knivblad eller en lie
som slipas.
2) Ett träd.
,glgyna-Sce uttalade åtminstone ibland en person född i Tuna s:n.
Jfr /00t adj. som har smalt ansikte, trtnickt adj. som har
runt ansikte ock bitiä i jämlätt med en spole väva in blott en färg.
Sådant som faller från linet, när man skäktar.
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veeo väja
(kistor garnändarl
vcåndA Vendels s:n
eendra-se ta livet av sig.
Undantag se § 113 b ock c.
. § 106. kce företräder regelmässigt i uddljud, i inljud med i
§ 35 gjord inskränkning ett sådant rspr.
som motsvarar isl. ei2,
åtminstone i det fall att ej en apikoalveolar (eller apikokakuminal) i målet följer efter sonanten:
altikcbt ideligen
y'ema hemma
byb.2,1 betsel
ken, get en, ett 4
fyet 3 fett
?,chida enda
fyktna fetma
,kceelcom enkom
l eld
2t5 hett
'ela elda
ztetar etter
x,cem adv. hem
veta v. hetta.
Jfr vidare ybta v. heta, spyets spets, 4enst tjänst. Däremot:
besk, n. bekst besk, c'emskar, n. cemskt hemsk, ),atancella etternässla. I Kår. har jag antecknat geefta vifta (Fastm. vesafta).
På grund av exemplens fåtalighet är det svårt att avgöra,
om den i denna paragraf givna regeln gäller, också när vokalen
efterföljes av en apikoalveolar (eller apikokakuminal); för dess
giltighet även i detta fall talar ybrkar Erik, mot denna talar
väl ,A„arg erg. Se §§ 120 ock 121 rörande bruket av ka före
apikoalveolar.
ce motsvarar i bitryckig förstavelse rspr. e i prefixen
bce-, rce-, t. ex. bcesvcbra orolig, bcetpg betyg, rcegra föra oväsen.
Jfr även fceltige, folliece fölunge, tceås ladugård samt de i bitryckig prefixställning förekommande formerna dce- det, wemed, te- till. Däremot har J. P. a utig,.tia ättika ock de i
§ 38 nämnda förstavelserna
ock fa-.
e motsvarar i bitryckig slutstavelse rspr. ändelse -e,
t. ex. lögce loge, åse huset. Jfr a § 44 samt formerna -mce,
-dce,
-ce av personliga pronomina, t. ex. an sdg-de han såg
dig, kom-cbt-mce kom efter mig. Märk följande ord, av vilka
längre.

Som klippas av i slutet av ränningen, då man ej kan väva

Jfr §§ 33 ock 39.
) Räkneordet.
Sv. landsm. XVIII. å.
4

3) N. av adj. featar.
3) N. av adj. ),Gt.
6
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flere i förhållande till riksspråkets former torde vara att betrakta som fördunklade sammansättningar:
ditncel ditåt
lacice Sked.4
där
dc'ence 2
mine måne, månad
familkce familj
filnce5 skillnad
fårldrce förkläde
tårece torrved6
fåne n. förstuga
vitokce Valö s:n;
giigce 3
vidare det särskilt hos ungdom iakttagna -bce i st. f. J. P:s -by
i sådana sammansättningar som iszbe Ubby samt perf. part. sg.
av första konjug. i alla tre genera, t. ex. nigikadce målad, målat
(däremot sup. ma målat).
Anm. Många ortnamn, som i rspr. ändas på -a, ha i Fastm.
ändelsen -ce, medan andra, såsom man skulle vänta, ändas på -a. En
tredje grupp bildas av dem på -a.
-a förekommer i ortnamnen på -boda, -bana, -sta, -sunda, -tuna,
-tana, t. ex. vcestankina hemman i Närt., frostinda Frösunda s:n,
brksta Orkestads s:n, mattina Wallentuna s:n; vidare i t. ex. fastchia
Fasterna s:n, lånda Lunda s:n, skbnla Skånella s:n, valgda Warleda,
hemman i Fast. Jfr uttrycken ranasncika Rånäs gärden, remsastectfon Rånäs station ock det i Skånella antecknade Tjiggä (med slutljudande a), namn på en holme i Fysingen, rspr. Kingan.
-ce hava altindce Alunda s:n, g8tr6rce Gottröra s:n, rilosinche
Rilanda i Sked., ria?rce Riala s:n, upseikce Uppsala (men sioia Sala,
vilket förmodligen är lånord i målet), vitdarce Wardala i Närt. När
detta -ce blir otryckigt, uppträder det som a, t. ex. gotroravisna en
skogstrakt i Gottröra. I intet tvåstavigt ortnamn, som i rspr. slutar
på -a, har jag antecknat slut-te, mer än i cinirce ett ställe i Närt., såvida
nämligen kartans form Hamra är den riksspråksenliga formen; i sammansättningar på -hamra har jag hört -ce uti aidmrce Alhambra i
Rimbo, fhEimrce Sked. Frihamra i Sked. ock ats4mrce Häradshamra
i Närt.; även finnas ortnamn på -Eintan: 09t6iman Gathammar i Närt.
Av andra ortnamn, som i målet slutas på -ce, må här anföras följande:
decndrce Danderyds s:n (Styffe Skand. under unionst.2: DanEerör år 1304,
Danarö 1409, Danrö 1433), /mine Lohärads s:n (StyfEe a. a. LohEeradh
år 1438), marhumce Markims s:n (StyfEe a. a. Markem år 1381),
fadrce Skederids s:n (StyfEe skriver själv a. a. Skederö, anför SkEedharg
år 1347), ytargcikce Ork. Yttergärde i Ork. Såväl -torp som -terpce
f5rekomma som senare sammansättningsled i ortnamn, t. ex. snikatorp
1)

Jämte ditna.
2) Jämte dta.
Det gör just detsamma om . . .
Namn på ett hemman; efter vad jag tror, kartans Kallö.
Jämte flina.
6) Jfr ved ved.
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hemman i Fast., olat4rp torp i Fast., skradattkpce torp i Närt.; likaså
kan man få höra -bok vid sidan av det, som det synes, folkligare -bQkce,
t. ex. ltlbdkce ock ltlbOk Lillbord i Fast., sgalrbdkce Segersbol i Närt.,
skradarbOk Skräddarbord i Fast.
-a hava «oka Dalarne (landskapet), dPia Dyland (Dyla) i Närt.,
Oka Gökan i Närt., svira Svartsätra i Fast., svida Sveden, torp
i Fast., Ofina en skogstrakt i Fast., vrekta Vreta, torp i Fast.

Kort ce förekommer vidare i följande ord:
brikigar högfärdig
rim m.3
dina där
~tar pl. små bruna myror 4
dansfipn danshågad
lleeprut halkigt
fok pret. fick
spika låta få motion
fienstar fönster
strchylce n.5
gnikstar opers. v. småbrakar
fdbo Skebo i Ununge s:n
rggriog rödfläckigl
(intä) fch5a (icke) klandra
grisadce sönderstött
ti.,l6
,kcelc pret. gick
tcelfki9r stock7
kriemtl 2
vced4 Väddö
krc'empar pres. krymper
vith Vätö
lika likväl
ilssta retas
lcegras-vg göras längre
i2t919ita Estuna s:n
Wesa v. lassa
ceydkhka mjuk rågmjölslita v. låta
kaka 8
a.
a motsvarar framför r, rspr. ä i följande ord:
flarm arg
upseUrce Uppsala"
vulf(mn10
var varje
gahn galen
vara vara.
kar kar111
På grund av stötar o. d. (om människokroppen).
Två stänger förenade med två tvärslår, som förr lades över hölassen.
Utloppsrännil i skogen.
4) Jfr Rietz rö-göta.
Vart slag i en viss riktning, som linjen gör vid skallgång.
Huvudtryckigt till som senare led i värbalsammansättningar.
Som uppbär golv ock dylikt.
Av samma deg som det hårda brödet.
Vänlig benämning. Jfr fa9r far.
19) Som varit vida ikring. Jfr fukra v. fara.
it) Men kapl Karl.
12) Men skola Sala.
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Däremot t. ex. cliolra Dalarne, inne hare, nr f. en slå som
påspikas för att uppbära något, skcok skal, smcol smal, svcok
sval, sviora svara, toka tala.
Framför ett n, som hör till stammen, synes a regelmässigt
fana-dv vissna bort, ar, aln. Jfr även as, hals,
motsvara rspr.
as,p4n halvspann, «tina halvtunna. Däremot t. ex. ba9n barn,
da9r, best. sg. dalen, lco,s Lars, tce-t49s, till tals.
Vidare förekommer a motsvarande rspr. a uti )1tet ska det
vara möjligt! (när något märkvärdigt berättas), låda logbyggnad
ock sa pres. skall.
§ 111. a motsvarar regelmässigt i starktryckig stamstavelse
r,
t samt före + kons. rspr. ä, t. ex.
före långt b, d, g,
lab labb
ftskbr4.,g (koll.)
lcotmciga lat kvinnsperson
b3ce en insekt
met), maj
båda tr. v. ge stryk 2
mark mark
bak* rygg 3
nitga nagga
bark bark
nåras narras
drå0 sup. dragit
påra slita ock arbeta°
cl2g dagg
.2,14ba slabba
frågce fradga
nådar sladder
farf49r farfar
Våda sladda
farm6r farmor
språgce m. torr trädgren
fårce fargalt
spar sjön Sparren i Närt.
n.
förstuga
face
stad stadd 7
feis,k9r, n. fas4 falsk
ståga v. stelna
gråba kräfta 4
stark, n. stat stark
gad gadd
såkva, salva
gåk,ge galge
ro.tace vassdunge
åkka halka
tågce m. tagg
årpa kastmaskin°
tårga tä,lj a 8
arv räfsa
våga vagga
kågce kagge
våkmar valmar
kav kalv
Sådana fiskredskap som nät ock ryssjor.
'Även: badda vid eld (t. ex. kläder i en basta eller vidjor).
Mellan två fåror på en åker.
Endast namnet gråba fick användas vid kräftfångst.
6) Med grovarbete.
För säd; som v. = maschina.
8) Med något ovasst.
7) T. ex. på en resa.
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4,.99 k »stuss»
vakpi valp
ar-1)64o arbete
varg varg
arm matt, klen
våtga allt efter som
arv arv.
ag agg
akv49r allvar
Jfr båra adv. bara. Vidare står a före andra kons. i orden:
icnom honom
grytfåta n.2
kånse kanske 3
fåbg fattig
SOM psalm 4
filtas fattas
trast strax.
grann* mor i granngården
on han
I svagtryckig förstavelse motsvarar a rspr. a, stundom före
g, r, alltid, tyckes det, före I ock t, t. ex.
lag0 ladugård
bkaghn blaggarn
maki4tar magister
barön baron
~Or major
gal:ist gardist
paghs skräp.
kvatehr kvarter
Men t. ex. a0 adjö, arcbst arrest, dragdn dragon, mark Mari;
jfr §§ 14b, 21, 22b, 23b.
a motsvarar vidare rspr. a uti suffixen -a (särskilt i svaga
fem. ock i inf.), -an (i sjönamn), -ag (i ortnamn ock sjönamn),
-ar, -as m. fl., t. ex.
papa pappa
gitma gumma
sendstra sonhustru
),1t(a järta
k åna adv. gärna
lslfva löslivad
åta äta
mida middagsmåltid
mårkna marknad
* tegrag Tjäran 6
* kinan Kornan5
* i-mbndas i måndags
ka1rvar7 kalvar
* gemaks gammal
* s6m_ Astans 9 på vissa håll.
Jfr § 14 b slutet.
a motsvarar slutligen regelmässigt rspr. a i stavelser, som
vid ett ords lexikaliska uttal äro otryckiga, t. ex. i förstavelse:

Jämte valp.
Dubbelkrok av järn, vari grytan hängde på kråkträt.
4) Jfr falm skälm.
Men pres. kan kan.
6) Bondställen i Fast.
5) Sjö i Fast.
Pl. av subst. ock pres. av värb.
3) Men eittldaks hittils.
N. Om«.
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kudalcinde benämning på Visnaredelen av Fast. s:n, ,,cemearaskögan skog i Fast., hooptaska9kakicg kakelugn av köpt kakel,
innstatidei pingsttiden, ranasagka Rånäs gärden, suaratår separator; i efterstavelse: garvare garvare, metkade P. p. målad,
r,nare komp. renare, tåQmara medlemmarna av släkten Tamm.
a motsvarar före apikoalveolar ock apikokakuminal rspr.
långa ä i sådana ord, som ej falla under §§ 32 ock 104, t. ex.
fkkice fjärde
A,Nya-du kära du
fNkig fjärding
lat lärft
fe &l
nicy sto
fåkegar färdig
muta Märsta s:n
no kg].
fo (djuret) själ 2
isincina sädesärla
faka stjäla
Nk gärde
fa stjärna
1.4.ne m. järna
t2,åkce tjäle
Ona adv. gärna
v44,,2 värkien 3
hince m. kärna,gamakddra forna dagar(s sätt)
4,kana smörkärna
4bg4 ärlig.
a föregås i flertalet av nu nämnda ord av k eller f. Jfr även
04.9r hälgdag.
a motsvarar vidare rspr. ä uti orden ,,åkan, jäkeln, klAval
djävul, .,åvice Gävle, hg n. kärl, nae nej, skreivak skrävel, struntsaker utan värde, skrItvka skrävla, åk ärlig.
a motsvarar rspr. korta ä uti följande fall:
a) före apikoalveolar ock apikokakuminal, t. ex.
bark bärg
2,a,9 gers
hat fjärt
Otta järta
ara-öp uppägga
bakkce kälke
4rman Herman
b",årvce kärve
uk härsken
A,t,ara kärra
litaa Herrestad5
mad mäld
markichum arsenik'
de,, hälften
nitrvana »invärtes krafter»
åkpa 6 jälpa
cirvar djärv
patsön person
2) Jfr fg,.1 anima.
4) Ock ilthg. Se § 152.
I Skepptuna s:n. Jfr för första sammansättningsleden cytimre
Häradshamra i grannsocknen Närtuna.
7) Jfr § 52.
Pret. Me.
1) I bär etc.
3) Jfr vcP4 subst. ock adj. värd.
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vårce komp. värre
smot smärt
vass värdshus°
spkåkbel
vIctce pret. värkte, värpte
svådce pret. sväljde
fåkkce stjälk
oh älg
fakv själv
allogre:s en vild spirxa
årce m. härre, n. ärr.
fot stjärt
Jfr även åttldaks hittils. Undantag: yzdrkar Jerker (se § 106).
mellan r ock långt d:
bud brädd
rad adj. rädd
slerådarce skräddare.
grådce grädde
gråda v. grädda
Däremot t. ex. drog dräng, krcbgica linkärve, rcet adv. rätt,
skrd,ma skrämma.
i orden maori miljeri, ng, nej, fo/m skälm.
a förekommer vidare i följande ord:
bkadra3
strakka 7
gar en salix4
sta?r 8 stel
Akiirga käxa
våkkarce duktigare
lårkar 5 lackar
vårkce virke
ravka-ikw tr. haspla ur sig°
vats spindel.
oprOkadce tilltrasslad

ø är i Fastm. i huvudtryckig ställning alltid hellångt. Det är i t. ex. fl hö, sop söp, brgt bröt ganska öppet,
förhåller sig måhända då till ett fullt slutet g, ungefär som ett
(spetsigt) a förhåller sig till ett e. Emellertid synes det mig ej
till ljudeffekten så mycket skilt från ett typiskt 0, att det, om
man håller sig till denna, kräver ett särskilt tecken. I ,k,gg ljög
gör 6-ljudet ett slutnare uttryck än i ovan nämnda ord.
Ett kort stycke gärdsgård.
Men v.04 subst. ock adj. värd.
Smutsa ner här ock där (om barn som gå ock göra på sig).
Jolster(?).
5) Med svetten som subj.
T. ex. ovett.
Gå där o strakla. = gå utan riktig balans på kroppen (om en
överlastad).
Jfr Kår. ock Skån. 840.
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Anm. Ungdomens långa ö i t. ex. hg hö är än öppnare än J. P:s
ö i samma ord. För det förra skulle jag använda den i landsmålsalfabetet införda typen 19. Jfr att även det långa a hos ungdomen är
öppnare än hos J. P.

§ 116: g motsvarar regelmässigt rspr. långa ö; i ställning före
apikoalveolar ock kakuminal dock endast när det följer efter absolut
uddljudande k (jfr §§ 96, 97, 119), t. ex.
breti bröt
bek kök
drdnar pres.2
igv löv
dg dö
red röd
frgn skör
rek rök
erdtar pres.2
sne snö
kgkve:n en skog i Roslagen 4
bfe12.9tOntg tjänstgöring
Ora göra
ga öga.
Jfr gst höst, tgm subst. töm, tema-ihr tömma ur samt brolöp
bröllop, forinar jämte syrinar syrener.
o förekommer vidare i följande ord:
Qs,§kce 6
fgvikan Skedviken 7
sng (pret. snbdce) sno
ved ved.

Såväl det långa som det korta huvudtryckiga
torde i Fastm. vara ganska typiskt rspr. öppet ö. Det korta
hufvudtryckiga n i t. ex. fåtar är något öppnare än ö i mitt
eget stockholmska uttal av samma ord.
n motsvarar regelmässigt före apikoalveolar ock apikokakuminal rspr. långa ö, så vida ej sonanten i målet föregås av f
eller absolut uddljudande eller ordet eljes faller under någon
av §§ 74, 96, 97, t. ex.
N:14(e pret. borde
bbkce n. inre taket2
utbgrig »utbörding»8
bbka börda
Pret. av br#ta.
Om kors lät-e, saktare än »råmar».
Tar med skeden över hela tallriken.
I vilken det fordom varit avrättsplats.
5 Best. sg. sngn.
6 ) Sätt att uttrycka sig, talesätt.
7) Sjö i Roslagen.
9) En person utsocknes ifrån.
9) Under skullen på en träkällare.
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sor ett torp i Rimbo s:n
fr slag, stöt
on hörn, örn
getrke Gottröra s:n
ra öra
bral höra
ordgan en äng i Fast.;
knsk knöl
ävensom i sammansättningarna på -414 såsom draegf6c1 som kan
dra (t. ex. om hästar, när de blivit vuxna). Jfr dr dörr, z-ms,
i morgon, -"kar pl. av nto:rg morgon, snsr pres. av sng sno
samt i yngre uttal mk mjöl för J. P:s myek.
Anm. Om medelålderns ock ungdomens långa ö i ställning före
apikoalveolar ock apikokakuminal se § 94 ock § 97 anm.
a motsvarar regelmässigt rspr. korta a utom i de
fall, som nämnas i § 75, t. ex.
/ss pl. löss
biork björk
mbk/tt möjligt
drha dröja
mblce 3 mötte
dront dröm
nakd nöjd
firn flöjel
ronbey rönnbär
fisitar fötter
9144 rött
AOrka kyrka
sst 5 sött
Ot_sk körtel(?)2
imma ömsa.
lha löja
Märk dock, att rspr. best. sg. snön heter snon ock rspr.
till sjöss te-fgs.
t rspr. y:
ft,o, ock efter f: o (o), motsvarar före r,
std9vka styrka
fork fyrk
Ar syrsa.
ngn myrten
Hit hör väl även uttrycket l-Ma (t. ex. dä där jol-n fel i örsia
det där gjorde han väl utan att riktigt tänka sig för), ehuru
jag ej känner ordet i betydelsen »yrsel». Jfr ock ffiskte fyrtio,
•
st),62,1 styrsel ock ferinar syrener.
Alm Jämte ferinar syrener har jag också hört syrfnar. För
rspr. yrke, i vilket ord kons. ej föregår y-ljudet, har J. P. Prkce.
Dock har jag från Närt. ock Sked. anteckningar, som tyda på att man
även i detta ord kan få höra .ko; y beror måhända på inflytande från
rspr. eller stavningen.
6t (1,0) motsvarar vidare rspr. Sr' uti orden: Otrut hopgyttrat
(jfr »de e bä,rrä ,5tar» småskräp, t. ex. om liten potatis), kk&lartg
i) Pres. pass. §k,s, sup. gq.
Pl. AOtslar som »små knölar» i själva köttet.
4) N. av adj. rgd.
Pret. av v. mota.
5) N. av adj. sgt.
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kyckling. I Kår, har jag hört filtar subst. pl. skyttar, men i
Fast. filt skytt.
61 förekommer vidare i orden:
b&ta tr. v. skära sönder'
stia tr. v. stödja 4
zinstas 2
tvbta tvätta
Idr,Qp3 klippte
tQn,ist tornister
stNa subst. stötta
volnt6r
_ volontär.
Anm. Av orden Niiece fölunge ock vOffice västgöte förekomma
jämte Ö-formerna även &låge ock mindre folkligt vceptce.

B.

Buckalerna.

Fasternamålet har följande buckaler: b, d, I, d. f,
g (g, y?), h, k, b., 1 (D, 1, k, .1, m, (i), n (il), n (t), g (y),
1), r, SI
.17 t (P), 6 41 27.
Anm. Jämte k, p, t, f torde i målet även förekomma g, b, d, ii.
Dessa tvänne ljudserier hava i denna uppsats ej säkert hållits isär från
varandra. Åven är det möjligt, att någon gång ett tonande g, b, cl, v
kommit att stå i stället för k, p, t, f eller g', b,
i5 eller omvänt
ett av de tonlösa ljuden i st. f. motsvarande tonande. — g har jag,
för att anföra ett exempel på mitt användande av tecknen för tonlösa medior, skrivit uti gAt högt, kigt lågt (men efter huvudtryckig kort vokal sakt sup. sagt), ggtidd högtidligt, gi,gtdbar oktober,
6Ggf(5n auktion. Vidare har jag tecknat prcegeika folket i prästgården
med g, men i anslutning till den vanliga ortografin skOce skola med
k, ehuru det synes mycket troligt, att det i bägge fallen är samma
ljud, möjligen g, som följer efter S-ljudet. Förbindelsen sv- har tecknats sv ehuru uttalet väl är A.
Beträffande målets buckaler kan som en allmän
företeelse framhållas, att när man genom böjning, avledning eller
sammansättning skulle få en i målet icke gängse grupp av tre
konsonanter den mellersta (så vida den ej är s) har en tendens
att falla, t. ex.
fek-md, inf. följa med (jfr ft3k),a följa)
fegöpn första ringningen i kyrkan söndagsmorgonen (jfr

fen först)
1)
3)

I bitar (t. ex. potatis).
Prot. av kipa.

2) För en stund sedan.
4) Jfr 1^ .. ket v. rödja.
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on n. av Ask härsken
cgkor hälgdag
asxin halvspann
04zina halvtunna
kemldt i uttrycket bärä i jämlätt (jfr k,chinar jämn)
0:4o pret. av ),4kpa jälpa
presOn prästgården
skat n. av skårpar hård
stat n. av starkar stark
svådce pret., svett sup. av svaha svälja
Las självt
tbte tolfte
våtce pret. av vårka värka ock vårpa värpa.
cbitce älfte
Jfr bargein namn på en gård i Ubby i Fasterna, lot lärft,
vant n. av vdrm,ar varm.

b.
§ 125. b motsvarar regelmässigt rspr. b, t. ex.
bre9b4rk, Braheberg i Närt.
bo bo
itho Ubby2
* stitbce stubbe'
»Fsb nubb.
* la,b labb
§ 126, mb motsvarar stundom rspr. långa 01 såväl 1 in- som
slutljud:
/omb3 subst. lam
chmb dam
Umbar 4 timmer
decmba damma
timbra timra
komb kam
vomb våm.
klimba kamma
ktmb kim på laggkärl
Jfr även titmba intr. v. tumla sig (om hästar). För exempel på
långt m utan efterföljande b se § 41 a 1.
Jfr stum sädesstubb.

En by i Fast. ock en i Närt. Den senare lär ofta av allmogen
kallas ifelby.
4) Best. sg. timbre.
2) Best. pl. lcimba.
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(1.
d motsvarar regelmässigt rspr. d, t. ex.
dra9 draga
dg dö
* bina perf. part. bjudna
sida subst. sida
lada lada
sk49dltg skadlig
~rade perf. part. måladl
spc/ce2 sydde
* bkod blod
ked kedja
brud brud
rad tillgångar, utväg
gad gadd
smead 3 smidde
gOd(ar) god
vgd ved.4
För rspr. rd står d i budås hastigt.
d utan motsvarighet i rspr. förekommer i
ttuiriksbc:frk Henriksberg5
spfrklce spö
hyla6 hinna
strad n. strå
Pre,da7 klä
strogd sträng
kra9mdar kram 8
s9.dk, stil.
.21gd slö9
Jfr även pres. badar, sup. We, b4de till inf. ock imper. be,
pret. bcj9 be samt cdtzdaAt jämte altzAt ideligen. Vidare bör
anmärkas, att obest. ock best. n. sg. perf. part. av första konj.
såväl i attributiv som i predikativ ställning ändas på -adce (-tala),
t. ex. =Yrade, som således även betyder »måladt».
d saknas uti bl. a. följande ord:
före k: ra v. rödja, smika smedja (jfr smkOst, smgst4, smu'efa),
stkka- subst. stötta, tr. v. stödja, svika namn på en stor skogsavvärkning i Fast., va vidja;
före -s,
bretskas opers. v. brådskar, sbro Edsbro s:n, ,02,la
gödsla, stie.22a städsla, vcgafr<es stå stilla utan att dra (om
hästar);
1)

Men pret. ock sup. mgra.
2) Pret. av sy.
Prat. av smida.
I flere socknar i denna trakt anses vgd som det »plumpa» uttalet
av detta vanliga ord. Stockholmsuttalet va anses däremot som fint.
Ställe i Fast.
Pres. in_,dar. En person född i Tuna i Uppl. använde som pres.

hi9ltar.
9)

Pres. kNdar.
8) Om snö.
Om säd: lätt, med litet i kärnan.
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före andra kons.:
su391 sadel
alre aldrig
sibean revben
bkrdd blodröd
brkikåme brudgumme
strgleitag säker på sig
brapathtas en sorts potatis
ståga stelna
feakr6k skedkrok 3
frågo fradga
treähr trådsliten
gionOry, god morgon
gu-vet-om guvet om
tin,dar bud
ika ideligen
ånlat underligt
iattnip,5a pälsmössa
vågbye dvala
vibo Vidbo s:n
laggv »golv»'
mint midnatt
t-in49vak på vid gavel4
rgbrigt rödbrun 2
vgbdit stock 5.
Vidare saknas i mask. på -d med långvokalisk huvudtryckig ultima
d före sing. best. art. -n, vilken står som kons., ej som sonant, t. ex.
iGn :10 led (i kroppen)
(pet dän) tgn : tid tid
smolt : sme..d smed
tran : trad tråd.
sta9n : stagd stad
Dock rgdn hästnamn (substantiverat adj.). Före feminina best. art.
-a kvarstår d, t. ex. bOda :bQd bod, Koda:nod rad, svgda Sveden,
torp i Fast., fgAda : f,d sked, ävensom framför j, t. ex. kdea
ladorna.
Som en allmän regel kan uppställas, att i ett enkelt eller
sammansatt ord d saknas före konsonant. Undantagen torde, när
man bortser från förbindelsen dr, endast utgöras av lånord ock
ovanliga eller eljes med orden med d starkt associerade samman-

sättningar, avledningar eller böjningsformer.
Rspr. förbindelse id motsvaras av 1 uti
016 guld
skuP skuld
ko,/ eld
se/ht soldat
gcbly elda
fply skyldig
«ar ålder
for-ån-i-val för hunn i våld.
Men id står i adjektiven mild mild, vgdar vild.
) På sidan om »logen».
2) Men rgd.
Användes vid vävning. Jfr fead sked,
Men vd adj. vid, vidfäran som varit vida ikring, itga-mckeyn
ligga raklång.
Som det skall bli ved av.
6) Best. sg. gåke.
7 ) Best. sg. skåla.
1
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Rspr. förbindelse nd mosvaras av n uti
subst. bron m. brand
pizntg 3
gron in. grund
san m. sand
on obest. ock best. sg. handl
stran m. strand
tz,n m. hund
syn f. synd4
hn lind
itplan Uppland 5
lyn Lund (tillnamn)
vn vind i ett hus
pen pund2
*bon bonden 6
adj. itnht underligt
pret. Uno kunde
pron. vgrO,n varandra
adv. ibk On ibland
v.
eznia handla
iona undan.
Däremot står nd uti
subst. ond f. gräsand
olOndce n."
G'tnola7 numro två
rand f. rand
etndaj Anders
skr#nda skrinda
att dajt4ga sal
stand n. ståndll
band n. band
stond n. salustånd
grind f. grind
tand f. tand
ty.cln1csb4ri Henriksberg
tiv.,dar bud
linda 9
adj. b7p2„nd blind, önclar ond, trind trind12
räkn. itndra hundra
v.
inda hinna, veenda vända
pret. av typen breedce
perf. part. av typen brdnclar
pres. part. på -andce ock -ande.
I absolut slutljud efter sonant kvarstår d i regel, men saknas i
Inm vet." bad
brr obest. ock best. sg. bröd
bcef4, besked
mg med
Men pl. dtpdar händer ock adj. chgdig händig.
Men best. sg. ptinde ock värbet peolda.
Någonting av ett punds vikt.
4) Men best. sg. Shda.
Men /and land ock svil6inde en hage i Fast.
Best. sg. av Uncle.
»Ån vatt anda» = han blev nr 2. 9) Ställe i Fast.
Liten ouppodlad, vanligen gräsbevuxen bit jord bredvid en åker.
Dålig, ostyrig varelse.
11) Av en växt.
Men trmlckt som har runt ansikte.
Inf. bG.
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ry Ryds s:n
tbrvce torrvedl
vi en buske2.
sta n. städ
Rspr. perf. part. -ad slutas på -adce. Den rspr. -ad, -at
motsvarande adjektiv- ock advärbändelsen är -a: bcesvdra bedrövad, losliva löslivad, ofetiva genast. Rspr. subst. på -ad
t. ex. mårkna marknad, vitna föreändas på -a (eller på
bud, måne månad, filnce ock fina skillnad; jfr betna fetma.
Av härad har jämte formen åradce n. även uppgivits lire; den
senare förekommer åtminstone i en sammansättning: loåre Lohärads s:n.
Emellan tvänne sonanter kvarstår d i enkla ord. Märk dock
pret. ind. av första svaga konjug., t. ex. måka målade. I
sammansättningar, åtminstone sådana som ha senare leden huvudtryckig, synes ett d, som slutar första leden, ha tendens att falla,
även om senare leden börjar med sonant; för detta tala orden
lackan namn på en äng nära Lilla Målsätra i Fast., om
det etymologiskt är = *Ladängen, samt spa9c'esce spader esset
ock spaöta spader åttan (jfr sp49dar spader ock sp49dan,
spader knekten). Att d saknas i de två sist nämnda sammansättningarna, kan bero på att i de allra flästa benämningarna
på korten i spader senare sammansättningsleden börjar med
kons., t. ex., spapfrån spader dam, spaQfcbma spader fämman.

§ 130. I motsvarar regelmässigt rspr. rd, när detta ej före.
trädes av k (se § 158), t. ex. U4,00 tjärdal, .0c/ce pret. av rlira
höra. Jfr a9911449tar arrendator.
Anm. Stundom får man, särskilt hos ungdomen, höra de talrika
ortnamnen på -kjr(e) uttalas med -Nyge), vilket en del av allmogen
torde medvetet tänka sig som den »riktiga» formen. Generalstabens
karta trycker i Fast. s:n: Espenbol (Fastm. asbarce), Fantbol, Lillbol,
Pellebol (Fastm. peling.ce; en torpare uppgav för mig som det
riktiga namnet Petersbord), Qvarnbol, Storbol, men Apalbord (Fastm.
cmpaffrce) ock Getingbord (Fastm. katigb6kce). »Utdrag ur Mantalsoch Skattskrifningslängden i Fasterna för år 1895» skriver omväxlande
-bohl ock -bord: Brömsebohl, Getingbohl, Hummelbohl ock det enkla
Bohlet, men Appelbord, Espebord (utan n), Pellebord, Qvarnbord,
Skräddarbord. Som man ser, en stor växling i former ock stavningssätt.
1)

Men vgd ved.

2) Antagligen vide.
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q motsvarar rspr. r i afficl, pl. afcbclar affär ock i
t. ex. dra9gf6c1 som kan dra.
sammansättningar på

d motsvarar rspr. Id uti sammansättningar, avledningar
ock böjningsformer av ord med k, t. ex. pAd49n juldagen, stod
stöld, dtdce pret. av våk,g‘ välja. Undantag: srildce pret. av
slaria sälja.
Dessutom förekommer d i åtskilliga likartade ord, som
näppeligen ur det nu levande språkets synpunkt falla under
ovanstående regel, t. ex. både m. böld, 4),ed köld. Jfr för övrigt
vad som säges om rspr.-förbindelsen Id i § 129.

1.
f motsvarar regelmässigt rspr. f, t. ex.
fko98 n. ytbit
fkösa v. fråssa
549man} friaren
fnfikan
sitisagar fuktig'
* gkiefsa gläfsa
knåps knuffas
* skoft skaft.
Jfr även skrbfka släpa fötterna ock stöta (vid gång).
ft motsvarar i en del ord rspr. pt, t. ex. knaft
knappt, kykfte jämte hOptce pret. av kOpa köpa, (de e) kysoftas
köpt vara, fceftiola Skeptuna s:n. På det hela taget synes
emellertid förbindelsen pt vara förhärskande i J. P:s språk.
Rspr. f saknas i åk, hälften, lejt lärft, cbtce efter.
fisk fisk

g.
Liksom i rspr. förekomma i Fastm. g-ljud bildade
med olika artikulationslägen; dessa ljud betecknas emellertid i
denna uppsats med ett ock samma tecken g.
Sedan fil. kand. E. GRIP underrättat mig om att det iakttagits på annat håll i Uppland, att i viss ställning ett frikativt
ljud förekom motsvarande rspr. g, har jag funnit, att i J. P:s
1) Ock klibbig (om snö).
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uttal av g efter lång vokal, när annan. vokal följer, t. ex.
dr49garce dragare, sega adj. sega, kinin trogen, explosivan
ofta, kanske alltid, blir mycket svag eller ersättes av frikativa
(y?). Till detta förhållande har jag ej kunnat taga hänsyn vid
lj ud betecknin gen.
g motsvarar regelmässigt rspr. g, t. ex.
gnista gnista
g9ta gata
bPga bygga
* drbgarte dragare
liga ligga
skOgan skogen
vdgan väggen
va:gan vägen
tmizfOra tjugufyra'
vg vägg.
* inag mig
uti krbetrte krögare,
Undantag: Rspr. g motsvaras av
ska säga, drite sup. dragit 2, 2,1åke sup. slagit2, Mo sup. tagit2
samt uti ggdinzelnon, med vilken hälsning en bekant Staffansvisa börjar: »gudimodon, gudimorjon bådä fader o mor, usbondä,
matmoder var instigit nu» (däremot nib.rg morgon ock som vanlig
hälsning gunieJrn, godmorgon).
rg motsvarar rspr. rj i några ord. Åtminstone i flertalet av dessa förekommer jämte rg även n. Ex. varg, best.
sg. vårgan, pl. vargar varg, varg/0 varglo, arg arg. Däremot
vet jag mig aldrig ha hört -rg uti ban bärg, ten torg, liksom
ej häller i ett sådant ord som Una börja, fsv. byria.
Anm. 1. För rspr. lj förekommer mig veterligen aldrig kg, utan
endast h, t. ex. Utkkan magen, tOki..: talg, ah hälg ock älg.
Anm. 2. rg motsvarande rspr. rj har jag likaledes antecknat i
ett eller annat ord i Sked., Närt., Ork., HLångh. Ovisst är, om jag
hört det i Skån., ehuru det enligt uppgift av en f. d. bonde i socknen
förr förekommit.
g motsvarar rspr. v uti rika subst. ruva (på sår) ock

sin4gak svavel.
g förekommer vidare uti bittga bittida, kvbga viska
av granris, rtghl reel, snkga snöa, stQg pret. av strit stå.
g saknas
i n. av adj. på ig, -tgar, -ng(ar), t. ex. kielat n. av kisktgar
kinkig, tökut n. av ti?kugar tokig,
Mitt eget (riksspråks)uttal av detta räkneord är däremot i vardagsspråk: §uryra, liksom ;möta tjuguåtta etc.
Med motsvarande perf. part.
Sv. landsm. XVIII. 5.
7
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i m., f. ock n. av adj. Me skyldig,
i värben drco, pres. drcor draga, tco, pres. ta9r taga, kria
kriga' ock i pret. do dog2;
vidare i etlre aldrig,
i sammansättningar på -da9n, -da9r, -da, -das, t. ex. mond4n3,
monddor sg., onönda [om måndag], i-mbndas, mida,
i Nstce n. rörstuga, kr krig, mån, pl. nånar morgon, nen svagtryckigt någon, rikarfr4 Riga-linfrö,
samt soni slutljud i första leden av en del sammansättningar,
vilkas andra led börjar på konsonant: fatistO.ga fattigstuga,
skovaktarce skogvaktare.
Anm. 1. Sammansättningarna med dag som sista led förete i
målet en ganska stor växling av former:
-dag (med lexikaliska betoningen x X), t. ex. på. en sondag,
ja va där en sondag;
-dcon (med lexikaliska betoningen x X), t. ex. idag är-e [är det]
trättendan, trättendan e den Sunda januare, på. mondan, ja sa a
de är [skall ha det här] fälit te mondan, mondan borjär vikka, i
moro är-e Sälvä bakdan, ja jäkk it [gick hit] trättendan om morern;
-dgQr (med lexikaliska betoningen x X) förekommer tillsammans med de e, de ber av veckodagarnas namn ock några andra substantiv: bgndhr, acKor, mid49r, t. ex. de e mondar idag, i mörn
so är-e äldar, nu ber-e [blir det] midar; godeor goddagar (t. ex. de
e godar om sommern) ock förmodligen även gamkasinda9r i uttrycket etd-gam7 fasinda9r på gammal(modig)t sätt äro pluraler;
-da, -das (med lexikaliska betoningen X x.4), t. ex. om mon"
i mondäs, andäjul, ölt. middä [höll middag(srast)], trättendäsaften;
-dg9gar, -dct9ga (med lexikaliska betoningen x X x), t. ex.
de entä monä sondagär att 0 ikkä gär i kiörka, om onsdaga.
Anm. 2. Fsv. g + huvudtryckig främre vokal har jag icke iakttagit annat än som i, i något ord i Fast. I grannsocknen Sked. har
jag däremot av några äldre personer hört g eller gi i denna ställning,
t. ex. gznv@g ginväg, gifecla gädda.

h.
§ 142. Ii saknas i regel i Fastm.; stundom uppträder det dock
i samma ord, som andra gånger uttalas utan h, ock då både i ord
som i rspr. hava h ock i sådana som ej ha det. Om man låter
Men stiga stiga, tiga tiga, Nga flyga.
Formen do. är även supinum.
4) Obs. akc. 2.
Men pl. mondbga.
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en person flere gånger efter varandra uttala ett ord med uddljudande vokal, kan det förekomma, att han de första gångerna
börjar ordet med vokal, så en eller ett par gånger före vokalen
insätter ett h ock sedan återigän övergår till att hava uddljudande
vokal, detta allt utan att han själv vet med sig, att han ej alla
gångerna sagt på precis samma sätt. Den gamle Fasternabon har
lika litet känsla för om ett ord, som han hör, uttalas med uddljudande h eller med uddljudande vokal som flertalet riksspråkstalande för om ett ord uttalas med börjande stämbandsexplosiva
eller ej. Ber man honom säga efter t. ex. häst ock särskilt framhäver det uddljudande h i ordet, så säger han dock i de flästa
fall äst, fastän måhända uttalat med mera musikalisk ock expiratorisk betoning än eljes. Han kan faktiskt ej när som hälst eftersäga ett h + vokal. Bokstaven h i alfabetet får också heta å.
En medelålders Fasternabonde sade vid tal om språkliga frågor
till mig, att han hade så svårt med »å-ljuden; jag tar bort dem
ock lägger till dem, där de ej skola vara». Ock en småskolelärarinna i Närt. berättade, att det hänt, att när hon dikterat
h-ä-r, somliga barn skrivit åår.1
Det synes, som om h-ljudet hade särskild tendens att förekomma vid vissa vokalmöten. Jfr vad NYROP (Kortfattet fransk
lydl. §§ 97 ock 98) uppgiver om h i modern franska.
Ungdomen i Fasterna har, när den slutar skolan, i allmänhet väl reda på om ett ord i rspr. börjar med h eller ej, ock
följer även, så vitt jag iakttagit, i sitt uttal i detta fall rspr.
Ånin. H-bortfall har jag utom i Fast. även iakttagit i Sked.,
Närt., Kår. ock Ork. socknar, den sistnämnda ej belägen mer än omkring 3 mil rätt nordligt från Stockholm, Gottröra, Skeptuna ock
Frösunda torde även höra till området för h-bortfall. HLängh. (åtminstone en del därav) ock Skån. gå däremot, efter mina objekt att
dömma, med rspr. i fråga om h. Dock kan ju detta vara ett jämförelsevis ungt förhållande ock bero på rspr.-inflytande.

k,

k.

§ 143. Liksom i rspr. förekomma i Fastm. k-ljud bildade med olika artikulationslägen; dessa ljud betecknas emel1) Ett drastiskt exempel på saknaden av känsla för h giver berättelsen om huru någonstädes ett brev inlemnades med adressen Hus,
vilken slutligen en klyftig posttjänsteman skall hava riktigt tolkat på
följande sätt: H det skall vara Å, ock -us det är -hus, således Åhus.
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lertid i denna uppsats med ett ock samma tecken lo, med det
undantag att jag före 2..; tecknar fr. Uddljudande fr före :k, (t. ex.
Orka kyrka) är bildat långt fram i munnen, möjligen t. 0, m.
längre fram än före sonantiskt t (t. ex. kxt kitt). Ljudeffekten
av frl. i Fastna. Orka är mycket olika mot om en riksspråkstalande på det för honom naturligaste sättet uttalar skrivningen
körka med explosivt k-ljud.
lo (b-) motsvarar regelmässigt rspr. k, t. ex.
k)? '7 V kniv
kgt katt
kågce kagge
kHcsit a kirbsittl
mItrkna marknad
* bc_Skan, boken
iniirke märke
dike dike
reiksy, råk
Ikckskce fläsket
sprOia subst. spricka
gndkstar småbrakar
sdkjn säcken
lfby best. pl. liken
tak tack
* ask ask
ta9k tak.
hk lik
Anm. Metateserat förekommer k uti beekst n. av bceSk besk.
b., ock k (det senare före 2, y, 9a ock goo) motsvara
rspr. (1),, när detta företräder fsv. k, kl, t. ex.
,
kelagka kägla
Agga n. litet lass
loaksa3 iti. v. skämma bort
31glo underkäke
kilo kilo
AN/ kjol
kieloig kinkig
ifofta tös
kiva knippa
Ogandce subst. knog
kit kitt
Oefsa bråka ock käxa
kiva gräla
Welin gällen (om mjölk)
kyla kyla
huceY6,5ka 2
okyildce n.4
frOpla smörkärna
ky.sta kista
Orga käxa
ky.5a kyssa
A24ra kärra
kOpa köpa
O.k kök
kara köra
4rka kyrka
kOsa klunga.
kött
blcit
Därjämte står bl uti adj. Akolc tjock, fsv. piokker, Jfr § 54.
' 1) Surt ock smutsigt (t. ex. i åkern)..
»En sorts stor groda, grönaktig med svarta ränder, som mäst
hålls i brunnar.»
4) Dålig, ostyrig varelse.
Med någon.
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är ett mycket
Anm. 1. Ehuru det i denna paragraf behandlade
långt fram i munnen artikulerat k-ljud, är det, åtminstone vid långsamt
föresägande, i allmänhet lätt att i J. P:s uttal urskilja, att det är ett
k-ljud ock ej ett slags t-ljud som produceras. Själv är han oftast
mycket bestämd ock övertygad, när det gäller frågan, om ett visst ord
börjar med Ak, eller tk. I det levande talet torde det väl någon gång
hända, men mig veterligen endast högst sällan, att han producerar något
sådant som blarce för tOtkce tjäle. I 4,kc2ji; tjock är k däremot konstant hos J. P. ock förekommer för övrigt ej blott i Fast. utan i många
socknar i trakten: jag har antecknat det i Sked. samt hos en person
född i Gottröra, SCHAGERSTRÖM har hört det av en dräng född i Söderbykarl'. Hos J. P. beter det Vgga, his4gce tjugu ock .,yhaffj sjö
med gyttjebotten, men jag tror mig i Fast. (måhända i Fastadelen
av socknen) någon gång ha hört uddljudande b' i det förra ock uttalet
jykkjefö av det senare ordet. Även må anmärkas, att jag i Sked. hört
k-ljud i det ortnamn i socknen, som på kartan skrives NorrTjäran samt
av en person född i Tuna socken i Uppland väkken för vad som i
Fastm. heter vce4gn brynsten. I Skån. syntes en gammal f. d. torpare
ha både Åk ock t (eller måhända rättare t eller p,) för riksspråkets
med k stavade tje-ljud. Ibland var uddljudet sådant, att jag ej kunde
höra, om det var ett t- eller k-ljud, då måhända ett gränsljud mellan
de bägge serierna.
Amn. 2. Bos åtminstone en del av den medelålders allmogen i
Fast. kvarlever det i denna paragraf behandlade k, 3 , t. ex. A,kok tjock,
Aor kär, blar kärr, bufk kök, htoa köpa, 4,k il ra köra. Hos ungdomen åter har det ersatts av 19, t. ex. J92la kyla, »ep käpp,
Mra köra.
Anm. 3. k, lp, före len vokal i sådan användning, som i denna
paragraf omtalas, har jag utom i Fast. även hört i Sked., Närt., Kår.,
Skån. samt av en i Vidbo född, nu i Skeptuna boende person; troligen
förekommer det även i Gottröra.

k motsvarar rspr. p uti netka (ofta opers.) nappa,
"dat (påtatis) kupa för hand. J. P. uttalar 4ionagar adj. oskyld,
främmande, icke till gården hörande, men det säges även öknlgar
(jfr Columbus Ordesk. s. 12: »Oknug för okunnug»; själv använder
Columbus ordet s. 29).
Anm. my.tkan4s Kår. vapenhus: i J. P:s språk är ordet ej gängse,
men han tyckte sig känna igän det under formen volsan4s. I Närt.
har jag hört kuppelryggig = rspr. puckelryggig. För kartans Philipsbol, en bondgård i IlLångh., säges i denna socken ofta filzksbökce,
även lär man få höra fdpAsbölce.

k motsvarar rspr. g i bruktinice brudgumme ock
rspr. t i kv49ga granrisviska.
') Se Schag. Vätöm. s. 37 not. 1.
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kt för rspr. t förekommer i vilstarkfik vitriol.
ks, s (k2, före 1) stå för rspr. s i adilslla idissla, igsnas
hissna, rcask, rästen. Även har jag någon gång i Fast. hört
Fastä-vikana för J. P:s visna en skogstrakt av Fast. s:n, vilken
förr hörde till Närdinghundra härad. Däremot trast för rspr. strax.
Anm. J. P:s k uti kalasin fönsterjalusi torde vara ett endast
individuellt uttal av ett främmande ord.
k saknas uti e adv. ock konj. ock, bonpkatika
bondepraktikan, siike jämte skiace skulle, sa skall, trast strax.
Se även § 124.
1.
1 motsvarar i följande fall regelmässigt rspr. 1 (se
Schag. Vätöm. § 137): •
i absolut uddljud, t. ex. log lång, luna-timbar köra tillsamman timmer från stubbarna; ävensom i samma ställning i
andra leden av en sammansättning, t. ex. vcegtås vägglus;
Anm. Däremot följer ett 1, som börjar en avledningsändelse reglerna för behandlingen av 1 i inljud, t. ex. befhg beskedlig, ingit
underligt, men ddthg dålig, 14g1(1g läglig, /i/khg lycklig, v4pkig vild
klöver; märk dock starklek med dess akcentuering av sammansatt ord.
i uddljud efter .2, (s), t. ex. 2,1ut slut;
i inljud efter gingivalerna (dentalerna), t. ex. anla handla,
ki2,1a kittla, Tukila nässla;
efter ed, a, z,
y, y, t. ex.
del del
inta himmel
fel fel
mbklxt möjligt
sd,/ce sele
bida getingbo
mila mila
ptl pil
silke silke
nplsy/ nyckel';
efter kort vokal i stamstavelse, då 1-ljudet står i absolut
slutljud eller i målet efterföljes av vokal annan än av gingival
eller r, t. ex.
eld
kal, n. kalt kall
* ,ziela elda
619r ålder
kala adj. pl. kalla
sgar sorl
1)

m. fl.

Jfr pl. nykkar ock sammansättningen nylsakkiva nyckelknippa
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kolt kolt
mildar mild
. pols päls
* palra pallra
pblra subst. blåsa 2
(jfr ljuden d, n, s, );
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salt salt
stciht best. sg. stallet
ielska älska
sblra sorla

uti ord med akc. 2 i avledningsändelserna -d (se mom. d) ock

-dl, vilka företräda rspr. skrivning -el, ävensom i dylika ord,
när de genom att ingå i sammansättning få alm 1. Exempel
ock undantag anföras under § 47.
Vidare förekommer avledningsändelsen -al växlande med -1
uti sådana enkla ord med alm 1, i vilka stammen slutar på
gingivalerna d eller s,3 t. ex. 8041 jämte stildk stil, ciksd/ jämte
4hs1 Axel; jfr brdn21 bränsle, räl rissel.
Mot regeln förekommer -al i inta Emil, sttival stövel; jfr
sammansättningen stovdlknikt stövelknekt.
i mänga linord i ställningar, i vilka man enligt målets
ljudlära skulle vänta k. På detta sätt torde 1 kunna förklaras
i bl. a. följande ord:
sig9hg salig
ed9na Alnia4
s49la Sala 7
ba91 danstillställning"
skra91 skral
d69lar daler 6
sma9l smals
skåle juli
salm psalm
kapl49n kaplan
falm skälm
kva91 kval
vbf la våffla;
blm olja
sa91 sal
i följande ord:
49pal apel
fcelf" } fölunge'
folityce
fide lockord på hästar
Bli röd i vecken på kroppen (om barn).
På vattnet; opera. v. bli som blåsor på vattnet, t. ex. vid rägn
(en synsensation ock ej en hörselsensation).
Efter t känner jag intet exempel.
5) Även varubal.
Men akm alm.
Men 4.197r dal, d49ht Dalarne.
8) Men sma9b. buller.
Men iipS4he Uppsala.
9) Men foPtce fåle, fokii&ce ung fåle.
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ler49la tulta omkringl
&lya räkn. älva 2.
1 motsvarar rspr. r uti miclkna v. ock pl. av adj.
ruttna, multna (så vida ordet är att jämnställa med rspr. murkna
ock ej med dess multna), markålkam arsenik (se § 52) ock
salvåt servett.
1 motsvarar efter svagtryckig vokal rspr. /, t. ex.
,u14karce djurläkare
timbakida lada av timmer
natulckra naturlära
valåda Warleda 3
nadalicnda ställe i Närt.
valöslcan best. sg. svaghet4.
spal49ka sparlakan
Jfr även besgnk besynnerlig, båk hedersam, imlit underligt,
unda2149g underlägg under en timmerhög.
1 motsvarar efter huv u d try ckig vokal rspr. i uti följande ord:
fiolg farlig
p4la pärla
ka91 Karta
sascga gulärla
4,kal n. kärl
v49/Å varligt
md,llg märling
41g6
måla märla
Jfr § 156.
1 saknas i följande ord:
bl, pres. ber bli
kva9m kvalmig
falk flöjel
liertg lärling
gefdit högtidligt
sa skall
kcikan jäkeln!
tektng telning'
kfivan djävuln!
tce 8 till.
. ,tivice Gävle

hloi kjol

1.
§ 154: i motsvarar efter / samt, växlande med -d(. efter (i
ock s i enkla ord med akc. 1 den avledningsändelse, som i rspr.

Utan att kunna arbeta så mycket.
Liksom idice älfte; men ter?, tolv, tåte tolfte.
Hemman i Fast.
4) (I bena hos korna) om våren.
Jfr kar karl (vir).
Därjämte torde illtg kunna förekomma.
Fasternamålets form motsvarar ljud för ljud det isl. teinungr.
Prefigerad prepos. Jfr tte/ advärb med betydelsen »därjämte>
ock huvudtryckig sammansättningsled i värb, t. ex. ga-tc'el gå till.
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skrives -el, t. ex. eik3,1 axel (på människan), Giksk" jämte (thai'
Axel, ri4 n. rissel, stgo/1 jämte stgdal stil. Undantag: vdJ
Vendela s:n.
motsvarar rspr. sonantiska / uti ),Gi3,1 gärdsel, st011 styrsel_
k motsvarar rspr. ii uti tusgbv tussilago.

Åtminstone i sådana ord, som ej starkt associerasmed något ord med r, är / mycket litet uppflyttat från 1-läge,
ja torde i oreflekterat tal vara ersatt av detta ljud. Jfr § 152.
Ex. på ord, i vilka 1 (rl? A?) kan förekomma: lffl149vce
forfcbld förfärligt, yOlig Njurling (tillnamn), ppase&bt
opassande. Dock torde dessa ord, kanske med undantag för det
första, även ock oftast förekomma med 1-uttal.

?,/. företräder rspr. 1, dar detta ej enligt givna regler
av d,

motsvaras av 1 eller tillsammans med efterföljande ljud
e, .9,, '4 (se §§ 132, 150, 175, 176, 194, 205):

i uddljud, t. ex.
bket blå
firika flicka
gkaQS glas
i inljud,1 t. ex.
4,Åk1cce kälke
viarkarce duktigare
vitkmar vadmal
å"mar pl. almar
* dit97ra Dalarne
kOka best. sg. jorden
möke vänlig benämn. på mor
rgrg rolig

gkisar pres. drar på mun
kNIsa klocka
lakas plats;
akmOgce allmoge
Otkpa jälpa
akvä9r allvar
ggrva best. pl. golven
fikce fåle
kis.,dra kassa vid kägelspel
ridra, gå ostadigt
my5_0•66 best. sg. mjölet

1) Först anföras exempel, i vilka på k följer en buckal (kons.) ;
sedan sådana, i vilka k står emellan tvänne vokaler; slutligen sådana,
i vilka k föregås av buckal (kons.). Exemplen ordnas i första gruppen
efter det på 7r följande ljudet, i de två senare efter det 7.," föregående ljudet..

108

TISELIUS, FASTERN AMILET.

XVIII,

5

flIka stjäla
dålig
upsdkce Uppsala
sneiht adj. pl. snåla
vld•Ra välja
grepN gräla
ick,or älgar
i_ekar pl. hälar
bikka börda
flAbn vänlig benämn. på far
viirkhgan värkligen
* gricka grubbla
ritndu subst. stor busktuva3
fpfka (med någon)'
fp/Itht (for ögä) skymma
ginka-se gurgla sig
fP12.4-ag.ar skymlig 4
imgka hagla
metera mangla
16g-hg läglig
v4pktg vild klöver
Ak&Vrig kyckling
kekvbg stör
1P1shg lycklig
oprinflradce tilltrasslad.
nar pl. nyeklar 2
Mot regeln står icke ir, utan 1 i följande former, som höra
till singulara substantiv med regelmäSsigt gingivalt 1: firpglar
flyglar, getflar gafflar, 4vlar brödstänger, pv/ar (även v.) hyvlar,
Otvlar djävlar, stbgar stövlar, rklar (även v.) reglar.
c) i slutljud, t. ex.
vakp valp
soh, sälg
gokY golv
ek folk
fg,kv sj älv
okm alm
mymb• mjöl
* c.39Z. al
ear ål
(ok hal
vek väl
svc_t9Z- sval
Omak gammal5
sp.k sol
filk (djuret) själs
9.?/. hål
,fike,,,gui skog i Roslagen;
fta- skjul
samt avledningsändelsen -0., som förekommer för rspr. -el uti
tvåstaviga ord med ake. 1, så vida ej stammen slutar på gingival, t. ex. mågar. mangel, n49g.0. nagel, ,s6v0. sovel, (de jolä)
v49g0r (det blev) sådant tecken på vattenytan, som utvisar att
det är fisk på det stället, uti sammansättningar av dylika ord,
uti sammansättningar i vilka ordet nplsz/ ingår som första led
(t. ex. nylsokkipa nyckelknippa, nykokg nyckelhål), samt uti
ordet ,420. »stuss».
1)

2) Trots sg. nPlpi.
Behandla hänsynslöst.
V. gå ostadigt, fara hit ock dit.
Om hästar.
6) Men rg,/ själ (anima),
Men hpal apel.
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k motsvarar rspr. rd i åtskilliga ord, såsom
köZ,Ye pret. gjorde 2
bc? bord
2,e_dr gärde
bilfet börda
morovet9kce frukost
fkåNg fjärding'
»färdvägar»
nordan
np,kamidar
fcp7tvekar
ord
färdig
ok
figagar
Mbs tordes 3
ge.d- gård
t härd i smedjan.
sm9ch1
hård
eik

koZ. jord
Det heter ganiakv4ira gamla tider(s sätt) ock (for i) v4ht
(förr i) världen, men det har för mig uppgivits dyig = ty. die
welt; den sistnämnda formen beror väl på att ordet i den användningen är lånord från rspr. Värd subst. = ty. Wirt ock adj.
= ty. wert heter vce(i.
k motsvarar rspr. r uti prb.5a v. fråssa, kta .krita,
boriphttilsa bondepraktikan, vilsak vicker.
.Anm. En i Tuna i Uppl. född person sade pkyi pryl (däremot
P. pryl); samma person hade även 7r för rspr. n i m#1,dra myckna.

.2 motsvarar före I rspr. s, t. ex.
VO slö
vet.ila vassle

Vikt slut
* csella hässla
neella nässla

* å/cal best. pl. ezklla axel
(51s2,1 oxeltand
br(-42,1, bränsle
141 rissel.
2,1 är hos J. P. förmodligen det normala uttalet, men därjämte förekommer även si; blott det sistnämnda vet jag mig ha
hört i tvänne, kanske icke helt folkliga ord, nämligen ciks1 eller
ålssal Axel samt tnsiciov tussilago.
Anm. Uddljudande 11 har jag antecknat så långt sydligt som i
Kår. ock Skån.

.2, motsvarar rspr. ra uti 1,0,1 gärdsel, 84621 styrsel,
uticiallew underlägg under en timmerhög.
Men fce fjärde.
Men perf. part. m. ock f. blott NI. Jfr pret. Olce hörde in. fl.
Jfr inf. ock sup. tOas.
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§ 162. a, motsvarar rspr. ts uti bi,d.2,1, betsel ock rSpr. tt
uti killa kittla (en i Fast. född, i Norrtälje bosatt flicka hade
av samma värb uttalet tjitsla; jfr förbindelsen tal i Fastm.
7jltits1 körtel).

m.
§ 163. m motsvarar regelmässigt rspr. m, där detta ej enligt
§ 126 företrädes av inb, t. ex.
madrås madrass
mem, mer
gbrma värka'
* Mina simma
ambiksket hambo
'Omta gömma
namn namn.
* itm lim
§ 164. m förekommer vidare uti stam sädesstubb (t. ex.
aovatm havrestubb, rogstiim rågstubb), x,ionfriz jungfru, kvaom
kvalmig.
n.
§ 165. n motsvarar regelmässigt rspr. n, t. ex.
nrce njure
(gå netska (gå ock)snaska 2
ii#kg nyckel
nipa nypa
$vinana svimna
* salta subst. sena
veenar vänner
seenarce senare
minst minst
* din din
figrcen Sjögren.
imxin himmeln
Någon stark tendens att låta n övergå till m före b ock p
synes ej finnas; det heter, åtminstone ofta, anpds ivrig, ,cconpckjo Jan Pärsson, linbro Skedvikens utlopp, voestanbåna bondgård i Närt.
Efter g ock k använder J. P. n, t. ex. Osta gnista, gno
gno, gniela gnälla, kniv kniv, knut knut, mitrkna marknad, rakna
räkna, ock jag har intrycket, att n-uttalet i Ubby är det normala. Hos tvänne bröder i samma by har jag emellertid hört
uddljudande gg- ock k g- för rspr. gn- ock kn-, liksom jag antecknat det i Visna-delen av socknen; g-uttal (förmodligen ggock kg-) förekommer även i• Sked., Närt. ock Kår.
§ 166. n motsvarar rspr. m uti lonsk lömsk ock rspr. g uti
pinstatidn jämte pigstatidn pingsttiden.
1) Om tänderna.

2) T. ex. om smågrisar. •
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n motsvarar rspr. ni i Non grov tallbark; i best.
form av sådana plur. på -ar med alm 2, som i den bestämda formen
bibehålla vokalen a, t. ex. frian a flickorna, sårkana sorgerna,
v&nana vännerna, ock i liknande plur., om de på grund av
avledning eller sammansättning hava akc. 1, t. ex. lwrarinana
lärarinnorna; vidare i best. plur. av några subst., som i obest.
sing. sluta på huvudtryckig vokal ock i obest. plur. på -r utan
föregående ändelsevokal, t. ex. cestarabdna Estarnaborna, sköna
skorna, teina tårna.
Slutljudande n saknas:
i sg. av subst., som i rspr. i obest. sg. sluta på -an, -in
eller -on, i tillnamn på -son, när förnamn går förut, samt i konj.,
prep. ock adv. pi rspr. -an, t. ex.

sekt sällan
14ka1 lakan
iina
undan
npect 2 nystan
åta
utan
måna medan
risme
4
russin
* difse3 dussin
kåQre Karin
nvigpo nypon
* WO hallon
pNmo plommon 6
zakGilo ållon
60249-/å9p Anders Larsson7;
lie° lingon
likaså i sammansättningar: nadafirce nedanför, nokavådar nordan; storä horabar torp i HLångh.; p7romo74rice plommonkärna
(men supanmetot supantnat, vcestanbåna gård i Närt.).
afton (men aftoråde aftonrodnad), mbru
Undantag:
morgon (men morov4kar morgontidig, morovåg?rce frukost), gu»Ou godmorgon, gudzmåron början på en Staffansvisa.
i pron. o hon (däremot an han);
såsom best. slutartikel i sg. av mask., som redan i obest. sg.
sluta på -n, t. ex.
bron brunnen
son' sonen
von vännen.
brgy branden
Jfr ock bon best. sg. till böndce. Däremot är det -tt i subst. på
4r hanen, fmk månaden, månen, rotmått rötmånaden.
2) Men pl. n#.5tan.
) Men pl. ihkan.
4 ) Men pl. ritsm.
Men pl. ditsm.
Men pl. rlon.
Jfr även mitrldro, pl. misarkiron murkla.
Men kign, Larsson, ocinson Johansson o. s. v.

1
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i best. slutartikeln i sg. av flertalet fem. ock pl. av en stor
del mask., fem. ock neutr. (se formläran);
i följande ord:
ng, best. sg. dedn3 ugn
fem, best. sg. &mani famn
vog,
best. sg. vagdn4 vagn,
int 2 lugnt
som, best. sg. sömn sömn
Däremot heter det dygn dygn, /agn lögn, namn namn, rcegn rägn.

tt förekommer efter gingivalerna d, t, 1, s. samt efter
huvadtryoltig vokal, t. ex.
Valna ladorna
fa9r-dt-n fara efter honom
* fan foten
patcbln buteljen 5
* såoln salen
_ volontär
yolnkir
kik en slåtta i Fast.
stsik stallet
Osna lockord åt suggor
* tcistt tassen
tv:tso en odling nära Målsjön
man6 månaden, månen.
* -in in honom
Även efter v har jag tyckt mig höra ta: (tytt huven, kniva
kniven, eiv-tt av honom.
14.

n motsvarar regelmässigt rspr. rn, t. ex.
ban barn
kug best. sg.'
biogay, bagaren
* Mi31412 mornarna
fagtte eller fan hästnamn 9

bakan torparen på Backen
sbman, sommaren
s4dan, söder 8
dala förebud
yrkas opers. v. vara förebud.

2 ) Men m. ock f. lygn.
Men pl. famnar.
Men pl. icenar.
Men pl. vagnar eller ?Agnar.
Men imdn himmelen med penultima huvudtryckig i obest. form.
Obest. sg. är tvåstavig: mance. Jfr byn best. sg. av by by ,
ock 8012 best. sg. av son son.
Korgen på en vagn eller släde.
8) Motsvarande faga stonanan.
T. ex. är a vi södern.
1)
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Anm. 1. Anmärkningsvärda äro ortnamnen på -an, t. ex. &Stan.
»Esterna» f. d. socken (men cestardb6na Esternaborna, cestarakegicana
öknamn på Esternaborna, cestaraOrka Esterna kyrka), tekran »TjäranD,
bondställen i Fast. (men tearask6gan skogen vid Tjäran), pipan en
odling ett stycke söder om Ubby i Fast. Med dessa ortnamn böra
jämföras en del sjönamn, som Generalstabens karta skriver med sluten
-am, -an ock -en: J. P. tyckes ha -an uti kan Kornan i Fast.,
dydan en mosse i Gottröra ock Fast., åtran möjligen jämte åtra,?,
Uttran Sjön i Närt.; däremot. -an i bibrkan, Björken i Sked., median
Mälaren, iwan Hufvan i Sked. Uti Sked. har jag tyckt mig höra ådan
Addarn. Där liksom i Närt. har jag icke i något av dessa tvänne socknars sjönamn med skrivningen -am eller -an antecknat slutljudande.
apikoalveolar, utan blott gingivalt n.
Bruket synes för övrigt ej fast i fråga om de ovan nämnda namnen. Hos tvänne gossar har jag hört ändelsen -an såväl i Uttran som
i Kornan, ock de skrevo själva, när jag bad dem skriva namnen så.
som de uttalade dem: Utträ,rn ock den ene Kornarn, den andre Konärn.
Jfr huru ungdomens uttal är söntAstau = på vissa håll mot J. P:s.

~anans.
Ofta är det även svårt att bestämma, om den ändelse, som man
hör produceras, är -an eller -an eller möjligen a + ett mellanljud
mellan n ock n .
Jfr att i mina anteckningar förekommer både y_Iran ock gran eder.
Anm. 2. Märk cintce ha(r) inte, Nice få(r) inte, men åntce
är(o) inte, v49ntce var (voro) inte.

n, motsvarar rspr. rm Uti on,bitekar ormbunkar, vetvice
pret. av vårma värma, vagt n. av varmar varm.
n motsvarar rspr. r uti tmva/ tordyvel, vanflehra
vardera samt i åtskilliga subst., som i rspr. slutas på -ring men i
målet på
t. ex. fejibzig förstöring, 4censhfigtg tjänstgöring.
n motsvarar rspr. eller åtminstone kartans i uti sveenigce
Svärlinge, by i Fast.
n saknas i ‘ba9j61t dopkalas ock g49j6kan Garns
socken.
14.
rt förekommer efter apikoalveolarerna r,
t, j samt
efter huvudtryckig vokal, t. ex.
b6rg best. sg. av ber borr
Nios best, sg. av nikrcenjure
åm best. sg. av 49rce hare
vire en sorts frossa2
»Frysä vårern».
Men t. ex. kun best. sg. av hm' vagnskorg, som i obest. form
är enstavigt ock långvokaliskt, ock b49gan best. sg. av b49garo
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a9rruldotar arrendator
v(11-g försvarat honom
* 0o2 best. sg. av kinice järna.

mbru morgon
* våly, världen
-*16,9,s1 Larsson

11. motsvarar rspr. ln i sammansättningar, avledningar
iock böjningsformer av ord med ?r, t. ex.
mcknag målning
,zur49v julnave
mågar, best. sg. av mcigak
* barptin gård i Fast.
mangel
geiman den äldre'
en best. sg. av ek häl
styra pl. av stiarm stulen.
Jfr även dce-dce kön fal z6,9la det där gjorde han väl utan att
riktigt tänka sig för.
Dessutom förekommer n i åtskilliga likartade ord, som ur
det nu levande språkets synpunkt näppeligen kunna föras under
någon av de ovan angivna kategorierna, t. ex. ar, aln, mon
moln, fana-tfiv falna.
Däremot heter det Mitt best. sg. av saQl sal, im}ln best.
-sg. av inn/ himmel, sålna pl. av sn svullen, &ina bli röd i
vecken på kroppen (om barn).

1;4, •
e förekommer efter apikokaltuminaler ock långa huvud.
tryckiga vokaler, t. ex. 0,3, best. sg. av cd hälft, ske best. sg.
av sle0.7.,ce skola, svigt best. sg. av sviokce svale.

Liksom i rspr. förekomma i Fastm. g-ljud bildade
med olika artikulationslägen; dessa ljud betecknas emellertid i
denna uppsats med ett ock samma tecken g.
bagare, söniag best. sg. av skor sommar, vilka två senare ord i
.obest— sg. ej ha 'ultima huvudtryckig.
1) När man talar om t. ex. far ock son.
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g motsvarar regelmässigt rspr. g, t. ex.
(eg äng
regn rägn
lugt lugnt
tcegk imper. tänk
*Otga blixtra
vige vinge
*k&ekom enkom
hiegren Lundgren
keegha itr. v.'
saka-td1 (om vädret)2.
g motsvarar rspr. m uti riebo Rimbo s:n, peka-sce
ömka sig.
g förekommer vidare i og/6ke best. sg. ögonlocket, 4vårman
best. sg. valvbågen ovanför ögat (jfr urv4rk öronvärk), ognabko:k
ögonblick.
.§ 180. g saknas i gusinar gudsfred, gusitta-de stackars
dig (t. ex. till ett barn, som ramlat ikull).
P.
p motsvarar regelmässigt rspr. p, t. ex. p.or Pär,
sifpa supa, ),1,4p djup.
Jfr för övrigt §§ 124, 134, 146 med anm.
Anm. Det bondställe i Fast., som på Generalstabens karta m. m.
skrives Skarpvärn, heter enligt målets uttal shatvekn.
r.

r är hos J. P. tungspetstremulant En sonson till
honom har däremot, åtminstone i viss ställning i fonemet, frikativt tungspets-r, ett uttal som måhända är det för den nu uppväxande ungdomen normala.
Anm. Frikativt tungspets-r förekommer i många stockholmares uttal.
r motsvarar regelmässigt rspr. r, t. ex.
reg råg
ra9d rad
* btikra böckerna
ferfädra 3
f49ra fara
gårvara garvarna
*kar karl
fkikar flickor
binder pres. binder
makar pres. målar
batar pl. av bat båt
prckstar pl. präster.
1) Ta saken så småningom.
2) Reda sig till (till rägn).
3) De som man härstammar ifrån.
Sv. landsm. XVIII. .5.
8
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§ 184. r motsvarar rspr. 1 uti 1crå9sce klase, klunga (människor).
§ 185. r förekommer utan motsvarighet i rspr.:
i de sammansatta substantiven n&tarbitskce nötbuske (jfr
neta,skrika nötskrika) ock rtarfr4 Riga-linfrö. I visor har jag
även hört uttalen fästermö rspr. fästmö ock himmerlen rspr.
himmelen.
i de i § 141 anm. 1 behandlade sammansättningarna på
-da9r;
i adj. smar, pl. sma liten samt i ändelsen -ar i adj.
på kons. (se § 219) ock perf. part. av 2 ock 3 svaga konjug.,
t. ex. t4tigar törstig, brdndar bränd, kyoptar köpt, spdar sydd;
emellan vissa enstaviga, med vokal slutande värb- ock
pronominalformer ock ett efterföljande med vokalisk sonant börjande, enstavigt ock icke-huvudtryckigt pronomen: ni4 sar-o ga
b4t nu skall hon gå bort, nå sar-a ga lina.» skall det gå undan;
(ibland) o ,1,ölcer-o bin hon gör det hon kan; var-a va våkat
vad det var vackert.
Måhända har detta r-inskott sin grund i analogi med den
växling mellan former med ock utan ett språkhistoriskt regelbundet r, som finnes hos åtskilliga jälpvärb i målet (se därom
§ 186 b). Jfr eng. an idear of it Storm Engl. phil.2 s. 357 m. fl.
§ 186. r saknas:
i följande enkla ord:
sgkvist utmätning2
,kakce eker på ett jul
snika snickra
nykti nykter
eetce efter 3
neemsta närmaste
neemarce närmare
i följande jälpvärbsformer:
aQ, a (negerat: 499ace) har,
a, a, cc (negerat: Ute) är,
va9, va (negerat: vdontce),
bi (negerat: bintce ock kanske även be_bace),
fa (negerat: feinbe).
Jämte nu nämnda former förekomma även a9r, cer, var,
ber, far. Alla dessa senare utom gr torde användas i huvud2) Jfr rspr. sekvester.
Jämte ngktar.
S2-c-a se efter hänne, St-dt-n se efter honom, ba9kcbtce
bakefter.
1)

3)
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tryckig ställning ante pausaml; vidare begagnas alla r-formerna
(inberäknat cer) framför ett med vokalisk sonant börjande enstavigt pronomen. Jfr § 185 d. Exempel på satser med de rlösa formerna äro:
ja a busviggär jag har tumvantar,
di a två klövär på värnderä foten,
än a do han har dött,
än a slutä rine han har slutat ringa,
o a ont i magen,
a vi (frågande) ha vi2,
* di e snällä,
e gubben oppä på vinn,
röfiasiger e-n röd i ansiktet är han 3,
* än va fe mykkedä ärg han var för mycket arg,
värr-e va vakkert vad det var vackert,
än va där,
de va ett stort linntre4,
* än bi kall,
de bi fel,
de bi som Aksels-båten6,
* än få bärrä kyörä oksen,
so dålig järsgäl få ni intä ollä,
ja få etä de är.6
ö) i en del sammansatta ord, vilkas första led i rspr. slutar
på ett otryekigt -er:
(*giv-, ryt-, spc19-) fchrja (öga, fr"
kigan, dsce) järterfämman etc. 7, skriftam,dik skriftermål, Gdavikan
sjö i Närt., vatabåna ställe i 1lLångh.8 Även har jag tyckt
mig höra ob-p4 jämte or-p. Jfr ng,dalåfjda ställe i Närt.,
tilybakida lada av timmer, tststakdzgce härrgård i Sked. Däremot
Enligt uppgift förekomma dock i denna ställning även är samt,
ehuru måhända mera tvivelaktigt, r-löst va.
Men di arntä (h)ört va än ar [vad han har], ar du ont i

benä, nu ar o gott bort.
8)

Men ävläjjes är-e obilligt är det.
Men ävläjjes var-e obilligt var det.
Men lätt-e värä dn, so ber-e bättra.
Men di arntä. (h)ört vä än får, de får 0 si.
De enkla orden heta ),c'ttar, kvar, råtar, spemlar.
De sistnämnda orden har-bortfall under förutsättning att kartans namn
Hederviken ock Waokerberga äro regelbundet utvecklade rspr.-former.

118

TISELIIIS, FASTERNAM1LET.

XVIII. 5

heter det ampakaa)4kce hampåkersspöke, sagkangka sakristia,
siydatbrioce torp i Närt. m. fl. exempel på apikoalveolar i sammansättningsfogen.
Möjligen förekommer det i detta moment omnämnda r-bortfallet långt oftare, än jag kunnat ovan uppgiva. Saken är i det
löpande talet svår att konstatera hos en annan, ock vid sakta
,föresägande kan ju genom analogi med det enkla ordet eller
inflytande från rspr:s stavning ett r inkomma, som i allmänhet
saknas. Den regeln gäller måhända, att vid snabbt okonstlat
tal r i ändelsen -er saknas eller tenderar att saknas i första
leden av alla sammansatta ord, vilkas senare led börjas med
icke-gingival buckal eller 1.
En liknande r-förlust förekommer även i andra fall än i
ändelsen -er, t. ex. natulekra naturlära; dän är ock dän där,
men dän ä logen, dän dä gubben; morbrör, men morrbro
kommer idag; än va fe mykkedä ärg; man sä allre ställä se
so nätt, ne man kan få vöd-e.
Anm. Åren i rspr., åtminstone sådant det talas av många bildade
stockholmare, saknas i otvunget uttal ofta ett otryckigt ändelse-r före
buckaler andra än gingivaler (ock h?), ja troligen stundom även före
dylika, t. ex. Mannefält för Mannerfelt, Sättebärj för Setterberg, Åkebärj för Åkerberg, han åke fram, vi (h)olle på (men Mannerskans,
Åkerström ock åker unnan med apikoalveolar). Detta r-bortfall är ej
inskränkt till ändelsen -er, utan omfattar förmodligen alla otryckiga
r-ändelser, t. ex. han kommer å titta fram, skomakapojke. Andra
exempel på r-bortfall ur det otvungna bildade Stockholmsuttalet äro:
Minda, fömögen, fövrägBa, föväntan, häktad fö föfalskning (men
förhöjning, förstå, förtro, förändra), Hä Malmbärj (men Härr Sebart,
Härr Tiselius) samt va adv. var, vilket i vardagsspråk torde förekomma
regelmässigt även framför gingival ock vokal. Jfr också det i stockholmskt samtalsspråk i alla ställningar konstanta e är, va prat. var samt
det ofta förekommande (h)a har.

s.
§ 187.

s

motsvarar regelmässigt rspr. s, t. ex.

stark stark
* låsa läsa
* 2-åftas i går kväll
bcekst beskt
svins svinhus
Jfr § 160.

sk säck
låsa best. pl. lassen
,Tmskt hemskt
madras madrass
nånas nyss, på senare tider.
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s motsvarar rspr. i uti liskösu lillkossan, 12s6gw
tilltal till en oxkalv;
rspr. ra uti skösa skuret eller urhugget märke;
rspr. i uti kloye kanske, fassehra förändras till det sämre
rspr. t uti pa-gkc'ens på glänt.
s saknas i trast strax.

J.
j motsvarar regelmässigt rspr. rs (jfr dock § 194), t. ex.
fa forsa
kw kors
?AS pres. pass. hörs
pcp,s gen. Pärs
* guOcksbeikani
söma,stans på vissa håll
* tegka-Nsce tänka sig för.
Jfr även for gas råknig för gårdens räkning, og(lik gärdesgård, /kuts Larssons, nokskrika nötskrika, gitstelokce årtalet.
,s motsvarar rspr. rna uti baogik dopkalas, gdp,sålsan
Garns socken.
j motsvarar rspr. El uti följande ord:
skaf6tacs skafföttes
t-sömra,s} .
somras
i-6stet, as
i höst
e-sornas
a-vs.a.a,s i julas
t-vintracs i vintras
2-pdiskab. i påskas
z-vgirks i våras.
s,.
s, står ofta till ljudeffekten ,9 mycket nära.
4. + s giver i målet
såväl när k motsvarar rspr.
1, som åtminstone stundom när det motsvarar rspr. rd, t. ex.
b4g4ar bolster
a.s hals
gsa 2
.ft,s,4ar en salix
fitgke falaska
mbeaska månglerska
* 1)42sfOt bordsfot
ka9vag46k en sorts mangelaspcin halvspann
stock
* cen fas4rån en ful strand
o ,46go hon gjorde så.
En backe på vägen från Ubby i Fast. till Knutby.
Ungsto över ett år gammal.
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Däremot har jag antecknat j uti fer Ojas raknig för gårdens
räkning (jfr grO gård), ,zageik gärdesgård (jfr ,,a_Zr gärde).

f.
195. f motsvarar regelmässigt rspr. f, t. ex.
f¥ sju
mpfa 2
låga sjunga
smukfa ässja
själv
Ml)
fg sjö
fat stjärt
* fikpa stjälpa
gästgivare
i,sjävarce
fåka stjäla
Västgöttorp8
vefetkp
fåna stjärna
bcif4_ besked
* fe_ad sked
fln skinn
fena subst. skena
mcenifa
människa 4
fena v. skena
teiDta skjorta
f9-4r skata
fra
Z• skjul
bygarhfce
bygge.
* faesehra 5
Anders
Jansson,
lafhnso Lars
Jfr även As.a syrsa6, andafhnso
Nils
Janssonl. I
Jansson, mafOnso Mats Jansson, nilfOnso
Hönsgärde,
ortHLångh. har även uppgivits för mig henferye
namn.
Anm. 1. I Sked. har jag hört sk bibehållet framför len vokal,
t. ex. sicklar skidor, skyt skytt, shckkta skäkta. I samma socken
har jag också antecknat stkat stjärt.
Anm. 2. I Närt. har jag tyckt mig höra det sydsv. S-ljudet
ock även se dess tungställning; jag kan dock endast med reservation
lemna denna uppgift, då jag har svårt att bestämma ljuden f, 5, j.

§ 196. f motsvarar rspr. s uti Utfå katsa ock rspr. sk uti
falt skelett.
Oduglig spån ock halm.
Lägga mossa mellan stockarna vid timring.
Torp i Fast.
Men fk&skce fläsket, fiska fiska o. s. v.
Förändras till det sämre.
Men st&rka styrka, 8464 styrsel. Se § 121.
Men ok-khnso Olof Jansson.
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t.
§ 197. t motsvarar regelmässigt rspr. t, t. ex.
strgo stråke
kok tak
mista mista
* ?ta äta
k#ha gyttja"
sie& sätta
vcbtka bryna2
leta lyfta
rot adj. n. rätt
* vet pres. vet
adj. n. högt.
kust gren
i § 198. t ock 4 motsvara i en del ord rspr. (1)§. Se därom
§ 54; jfr ock § 145 med anmärkningar.
Anm. Ungdomen uttalar piga tjuta, j,,sha tjäna etc. Rörande
medelålderns uttal av rspr. skrivning tj- är jag ej fullt säker, men det
har stundom tyckts mig, som det vore väsentligen detsamma som J. P:s
uttal av, början av rspr.-ordet tjog, således tog tjog, 4,4gce tjugu,
4ra tjära, tgna tjäna (dock i likhet med J. P. buk). I ordet
tjänlig har J. P. i enlighet med § 32 tnk, en son till honom t4nlig ock en sonson Lselnleg. Detta ord står emellertid, så vitt jag vet,
i sonens uttal enstaka utan analoga exempel, månne ett prov på den
utveckling förbindelsen te skulle ha tagit, om den ej varit utsatt för
analogi med de ord, som i J. P:s uttal ha 4 + vokal, ock för inflytelse
från rspr.? Jfr §§ 32, 35 anm., 54 ock 145 anm. 1 ock 2.
§ 199. t motsvarar rspr. rt i vt pret. id., vötce pret.

konjunkt. ock våte sup. av värbet N bliva;
ock rspr. f i 49do/t Adolf.
t förekommer utan motsvarighet i rspr. i följande ord:
sigpt4t subst. suput
lt pret. av öla hålla
* bkt,nt pret. av binda binda
hinna3
inda
pjt
stopp!
ffnt pret. av
för en stund sedan
i-keinstas
* aldelast alldeles
strax.
akvkast halvvägs
trast
Anm. Vid föredragning av värs har jag i Fast. hört ett slutljudande t i negationen inta, t. ex. ». . . . att de intet förråder ditt liv».

t saknas
a) i best. slutartikeln hos neutrala substantiv, t. ex.
4sce huset
lå9ka lakanet
teelsw täcket
npsttpo nyponet
i) Jfr § 145 anm. 1.
3) Pres. indar.

2)

vcetkån brynsten.
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bga ögat
bo boet
tra trädet
ø höet;
i n. sg: av adj. ock perf. part. på -ni, -ton,
t. ex.
bite n. av bitna eller bitn biten,
Uncle n. av båndm bunden,
miare n. av Ini_chn mulen,
ppy n. av ppyn öppen;
ävensom i sup. av 1:a svaga konjugationen ock av de starka värben,
t. ex. måka målat, bånde bundit. Jfr även Qfettjva genast.
i las last (men t. ex. kvost kvast), nk nikt (men sikt sikt)
samt i regeln i enkla ord före ett till den °böjda formen
hörande s
bytal betsel
fiks skjuts
kris krets
vicka vätska
pkas plats
vieskut vätskigtl.
Jfr även basmcin båtsman. Se § 124.

t.
202. t motsvarar regelmässigt rspr. rt, t. ex.
bet bort
at sup. av era höra
gristat n. av adj. grister torr
kQt subst. kort
* snikaterp Lilla Målsätra 2
dnia,sta9d Hammerstad 3.
Jfr även at&gt (jämte a4cbgt) snarlik, met mörkt, skat skarpt,
stat starkt, varit adj. n. varmt, sup. värmt, vat sup. värkt.
t motsvarar rspr. t i kan kattun.
t saknas i va inter. adv. vart.
4.

k + t giver i malet 4, såväl när k motsvarar rspr. 1,
som åtminstone stundom när det motsvarar rd, t. ex.
gatt« gammalt
åk, hälften
(1eFiti,) 44 (läsa) högt
ce pret.,
sup.4
Men bt4t81 pl. b.,?,6t,slar »små ömma knölar, som sitta under
skinnet, men gå ner igän; de slå inte ut som bölderna». Ordet är väl
både till betydelsen ock etymologiskt = rspr. körtel. '
Hemman i Fast.
3) Torp i Fast.
4) Av ?,åkpa jälpa.

XVIII. 5

KVALITATIV LJUDLÄRA: BUCKALERNA t,

sva94 adj. n. svalt'
fet sup.2
fat självt
* c_ttiina halvtunna
ta94rhstn talltrasten

voj väl

t,

V.
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fkce pret., fat sup.3
tb4ce tolfte
1ca9vas,46k en sorts mangelstock.

v motsvarar regelmässigt rspr. IT, t. ex.
vre,at vret

*Preome lad4
skr4var subst.6
röva rova
siska,. sovel
t#va tjuva
skåtak skovel
* kntv kniv
staba-eiv streta i väg
staQvriim n.5
gustdovson Gustavsson.
v motsvarar rspr. g i tusp49v tussilago. Jfr även
/Qv jämte kg ludd på kläde ock § 139.
v saknas i följande ord:
bi bliva
fotrisk vristen
giva
sålna inf. ock pl. av perf.
part. svullna
kur juver
grasvin grävsvin
6;9 hava
samt åtminstone i vissa ställningar uti rspr:s prep. av, t. ex.
uta-måg utav mig. Se även § 124.
Men salt salt, kolt kolt, ståt sup. av slika sälja, kalt kallt.
Av ft31ta skölja.
3) Av fakpa stjälpa.
D. v. s. den del av vävstolen, i vilken skeden sättes.
Någonting skrovligt t. ex. bark på en stock.
Uppläggning av kolved, större än en stapel.
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FORMLÄRA.

5 Kap. Substantiven ock adjektiven.
A.

Substantiven.

§ 209. Deklination I: pl. på
a) Sg. —, pl. —ar.
1) Maskuliner:
båkkar
bcikkan
bo,k), bälg
par
eip (a r) dumbom
pan
byn
by by
bkkar
fon
par
fl! sjö
bdtv,
båtar
b eit båt
stålar
stol stall
ståk
kur vagnskorg
k4rar
sigk stol
ston
stökar
on
åkar
qk ål
bron
bren brunn
brånar
un
'Fsn hund
andar
trad tråd
tron
trådar
d kar åker
(ickan,
åkrar
sbrori
sbni.ar sommar
sbnirar
arrendator
G9rucbiQtan a9rO4Qtrar
49111449 tar
.24n/ parvel
pyran
*rtlar
f gåftlar
gel gaffel
geln
lgåflar
I kittlar
kita kittel
kitin
lkltlar
rchlsa ränsel
riensdn
rierpsdar
spktlar
sPdgbil
spdpin
sp4gai spegel
lspiglar
1) Jfr § 47.

båk),fsb
.gt.2)61
bpka
bdta
ståla
kåra
stöka
(åka
bråna
ituda
trdtda
kr a
sömn&
a9r04,9tra
pynta
gela
gåfla
kitzla
kitla
reeusela
8.2).4gila
sp4gla
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4vd, 4.va / (bröd)stång
')Aval djävul
nplp/ nyckel
fant famn

åvan
Otvaln
npkgln
fåman

da9g dag

da9n

Anm. 1. Oregelbundet är:
mår92

mån/ morgon

2) Femininer:
bod bod
leget sked
grffid grind
a9k al
vcet,gn brynsten
na9r tvärslå
var vår
60,1 oxeltand

4vlar

otvlar
nplckar
fåmnar
jdbgarl
Ida9r J
mar

bodar
båda
fekda
fekdar
grindar
grind
å9kar
49ka
vcet0,nar
vcetffina
net9ra
nå9rar
vara
vårar
ök,Ilar
61g,la
vepar
jvc6p,a
vceg vägg
viegar
lvcbgan
s&gkar
fscbgka
sceg säng
siegar
isegan
söknar
sålsna
sökan socken
,@mbrar
gm,
.bar ettårigt honfår ,p12ibra
Anm. 2. Pl. ‘.ar med omljud har:
dt rar
d4tra
dOtar dotter

b) Sg. —e, pl.
stå,gce stege
&niece bunke
timce timme
skiotce skate
å9rw hare
nkitrce njure
årce härre
å9nce hane
rgtmance rötmånad
44,1,,fe (timkt)kärna
skkce skola
svå9kce svale
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,v16t
gtvla
nPkka
fåmna
d49ga.
mba.
bada
fekda
grinda
å9ka
vcetkåna
nå9ra
vitra
öka.la
«sega
vckga
siegla
sckga
sökna
?,#mbra.
dbtra.

ar. Hit hörande ord äro maskuliner:
stå.gar
stå.gan
stiga
bågkar
bågka
bågkan
*nar
tima
timan
skå9ta
skå9tn
skiit9tar
it9ra
49rn,
brar
nÅitra
nkiLtrg
nki,t,rar
kar
åra
icrg
?ona
49nar
å9n.
rotmeina
rg.tmån
rgtma.nar
båta
Agn kkar
ski2p
skijkar
sköka
svå9n
sv49kar
svå9ka.

5
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mårknå marknad
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mårknan

mårknar

mårkna.

§ 210. Deklination II: pl. på —s ar.
a) Sg. —, pl. —• ar.
Maskuliner:
Ithar
åk?,ana
glan
2„h älg
priesttta, priestraprestar
prestet
prost präst
dansna
dansar
dann?,
dans dans
gristta
grisar
gristt
gris gris
smådra, smådn,a
smådar
smcen
smGd smed
venar
venan a.
ven vän
Femininer:
sönana
sårar
såna
sen sorg
åtar
åta
åttia
£ti arta
stbvlana.
sibviar
siåvla
st6val stövel
b) Sg. —, pl. omljud —s ar. Hit hörande ord äro maskuliner:_
ispnz,ar
simona
sen
sen son
tsar J
vieenana
jvegnar
?Agan
vag vagn
vara.
tvåenar
pl.
c) Sg..
ar. Hit hörande ord äro femininer:
fkilsana
flikar
fkika flicka
knana
hnar
»net
hå höna
fekrana
fekrar
fe:era
fe_kra skära
Mana
Mar
fema stjärna
fåna
betstna
bastar
basta
basta bastu
ghttia
gi2t9ta
g4Qtar
g49ta gata
Vidna.
?Mar
lgda
14da lada
pl. —• ar.
d) Sg.
Maskuliner:
heen,4,66
ft,eendet
fiendar
fieendce fiende
shodeta..
skig9dar
sk49de någonting sk49dez
skadebringande
Femininum:
plptta.
ijksar
pIssce yxa
Pksti
Neutrum:
brgeleza._
brådar
brgdce
brgdce bräda

•
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e) Sg.

pl. —'ar.
Denna böjning (jfr § 212 c) har uppgivits för mig i ett par
-ord, av vilka jag tror mig i det levande talet ha hört ett använt
i plur., nämligen
4dga n. litet lass
bkar
Aggana.
hdga
Anm. På
ar slutas ock plurale tantum k%ddr, best. form kk4dra
kläder.

§ 211. Deklination III: pl. på —' ar (—' r).
a) Sg.
pl. —' ar.
Maskuliner:
set9kan
sa9k sak
so kar
så9kra
_put5„b1 butelj
puM19t
putdlar
put&lra
selt_i9t soldat
sel49t
selå9tar
seleotra
studdnk, studdntar
stud&nt student
studdntra
af « affär
afcbciar
afiNti
afeNtia
fdragönra
dragOn
dragdn dragon
dragånar
ldragdnana
lektån
lektOn liktorn
leakt6nar
leaktånana
ma9gasin ma9gasinar ma9gasinana.
ma9gasin magasin
Till denna böjningstyp höra också de sammansättningar
med akut huvudtryck på sista leden, i vilka ett ord av deklination II a 1 ingår som sista led, t. ex. smagrisar smågrisar,
best. pl. sn2agrisa, men grisar med akc. 2.
Femininum:
mamilel mamsell

mamsdln mamsdiar

fmamsielana
lmamsdira.

b) Sg.

pl. omljud —' ar.
Maskuliner:
f6t
fot fot
bran
bran brand
bror
bror bror
bro,s0.n
brocs9:n brorson
sta9n
sta9d stad
lohstd9n
lokst19d lokstad

ftar
brdndar
briidar
bro,stkar
st4clar
lokst64ar

filtra.
brdndra
brådra
bro,s6nana
stgdra
lokstådra.

bokar

besra

2) Femininer:
bok bok

jbeka
INkani
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nåta
ndtar
nat natt
?idka
tanda
tdndar
tdndra
kind tand
spöan
spdear
spdera
spog spång
stöean
stdear
stdera.
slog stång
ar.
Sg. ,,ce, pl.
fainffian fanii4ar
fainike m. familj
familpna.
Sg. ,,cv, pl. omljud
ar.
bQn
Mucka m. bonde
böndar
Undra.
Sg. a, pl. —' ar.
Till denna böjningstyp höra särskilt feminina sammansättningar med akut huvudtryck på sista leden, i vilka ett ord
av deklinationen II c ingår som sista led.
lcerarina lärarinna
lorarina
lcerarinar
lcerarinana
timbalåda lada av t2nbal4da tunbalådar
timbalådeta
timmer
senzistra sonhustru
samiska
samiska?
senicstrana.
f) Sg. på huvudtryckig vokal, pl.
Maskuliner: subst. på -bQ, t. ex.
cestarab6 Esternabo
cestarabön cestarabör
cestaraböna.
Femininer:
ko ko
Mya
kon
kor
sko sko
skon
skor
sköna
ta tå
tan
tar
tha.

§ 212. Deklination IV: pl. på —n Hö. De till denna
deklination hörande orden äro neutrer.
a) Sg. på huvudtryckig vokal, pl. -en.
bo bo
bo
bon
böna
bi bi
bi
bin
Nya
tra träd
tre,
tran
tråna
kn, krig
kr?,
krm
krina.
b) Sg.
pl. ,,an (n).
dikce dike
Man
c4kana
dikce
eeta ce äpple
cb.19kcy
ckvkan
(Ca«
ityce huvud
åma
kan
icvana
fbrkkie förkläde
fårkkce
fbrkkana
firkkan
byganiafce bygge
bygarcjafce bygarcigan bygardafana
chicice ärende
CenIce
(hitt
..thitot
Sv. lanclam. XVIII. 5.

9
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arce
arce ärr
fajtce förstuga
fkice
-0, ,s.e, pl. -,an,
- c) Sg.
b4sma
b4sma besman
)fema
y,enzet hemman
låoka
koka lakan
etlo
go hallon
mitpo
nb_po nypon
p&ro
pspro päron
mitrkko
mitrkko murkla
ricse
rige russin
d) Sg. a, pl.' -on eller
bga öga
kga
ka
ra öra
‘k ata
2,ötta järta

arg
fånn

arga

basman
~an
litokan
edon
nacpon
peeron
micrkkon
ricsm

b&smana
,keemana
litokana
<Mona
neApona
14rona
mitrkkona
ricszna.

ikon
kon
Ottan

kona
kona
,,åtana.

§ 213. Deklination V: pl. lika med sg.
Maskuliner:
b49garce
bigogari,
bhgarce bagare
skovålstarce skogvaktare skomile_tayi skoveiletarce
friemandce främmande freemandce freemandce
Neutrer:
band
bcinck
bond band
k7p
bdkce
bo" bord
gam
g4Nce
ah golv
«tok
tdokce
Nolo tak
cbgce
(fg ägg
lgosardto lgosar0,t
lgosarOt lasarett
stal4t
stahtce
stakd,t staket
War
lfdrce
lfclar lider
sktolche sktokak
skdokak skakel
ksak
iy.ahe
iyak »stuss»

fktma.

bitogara
skomiktara
freemandce.
bånda
bOa
gökva
tdtobsa
&Ra
sakta
lidra
sketokka
atsaht.

Anm. Följande tvänne enstaviga femininer bilda pluralis genom
vokalförändring av singularis, men utan ändelse:
),cbsa
ues
Osa
os gås
lösa.
los
låsa
lus lus
Fasternamålet
gör
skillnad
mellan
mask. ock
§ 214. Genus.
fem. även bland ord, som ej hava naturligt kön; så användes on

om t. ex. ston stolen, men Q om fehda skeden. abylogfisin UbbyLångsjön är mask., men adavikan Hederviken fem. Rspr. regel,
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att alla singulara ortnamn äro neutr., gäller ej: st6lsokm Stockholm kallas för an.
En del appellativer med olika genus i Fastm. ock rspr.
finnas anförda i §§ 209-213 ock 218.
Numerus. Pluralia tantum äro ?nar, best. form
årna orgel ock köpa best. pl. i betydelsen kopp ock tillhörande fat.
Märk betydelsen ock formen hos sådana pluraler som töQmara
Tammarna, fceldinra Felldinarna, bygdara folket framme på
bygden, fatistågana folket i fattigstugan, masdtrana folket i
Målsätra, ryst6rpa folket i Ristorp, vre,se,ka folket i Vreta.
Kasus. Nom. m. på —ar förekommer i åtskilliga förklenliga benämningar på mån, t. ex. limar, best. sg. h'kvan ohederlig
människa, (en gammäl) recitlar, pl. retfalar en gammal en som
det ej mera är något med, strYkar, pl. strykar skälm.
Att jämföra är r i monc149r etc.; se därom § 141 anm. 1.
Genit. bildas i regeln genom tillägg av ändelsen 8. Dubbelt
genitiv-s förekommer i några enstaka uttryck, t. ex. di är byses
dräggär, for gårses reknig.
Genit. på ,-as förekommer i vissa mask. tvåstaviga (för)namn,
t. ex, fradrz1casp6kkan Fredriks pojke. Jfr uttrycken ve Erikäs

(hos Eriks), te Äligäs (till Ärligs).
Fem. förnamn på a ändas i gen. på
s, t. ex. brits gen. av
brita Brita. Märk ock i likhet därmed »tårnas mammas ock papas

pappas. Gen. förekommer stundom efter preposition i uttryck,
där rspr. ej har genitivform, t. ex. släppä te väkka, farä te
märknäs, te sälnigs (= till försäljning).
Märk -a uti uttrycken ranasaWra Rånäs gärden, ranasastatfon
Rånäs station; -o uti lthoko«thar liljekonvaljer, ramboteka
Rumba-odlingen, fibodikce dike som utgör ägogräns, ak),ognis en
vild spirxa.
Bruket av bindnings-s vid sammansättningar är ej alltid
överensstämmande med riksspråkets, t. ex. atst40 årtal, mamkp6sce matsäckspåse.

Artiklarna.
Best. slutartikeln är sg. m. -an, -n, -e, -u
f. -a, -an, -n
n. -e.
Om pl. se exemplen på de olika deklinationerna.
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Best. fristående artikeln är sg. m. f.
n.
pl.
in. f.
Obest. artikeln är
n.

XVIII. 5

deen ra. fl. former
dce
d.
cen m. fl. former.
et »

Anm. Ett ymnigt förekommande bruk av best. art., som förvånar en riksspråkstalande, föreligger i sådana uttryck som borkansg6sn Björks gosse (även: den av Björks gossar, som det för tillfället
är fråga om), ilmasncesdUkan Hilmas schalett (därmed ej uteslutet att
H. har flere schaletter), koansonsfrån Johanssons fru, rtgboatcblce
Rimbo hotell. Ex.: »Min färrfar stal en stut, o nu kallär di oss for
Stutpälles-barnbarna»; »du e so full mo (h)unn som Balkens-katten»;
»de bi som Aksels-baten». Ovan anförda förbindelser äro väl att betrakta som sammansatta ord, i vilket fall de ur ordbildningssynpunkt, men
ej i fråga om bruket av best. art. avvika från rspr.

§ 218. Anmärkningsvärd är böjningstypen hos bl. a. fdljande substantiv:
hylle n. underkäke
(Agnar agnar
tOnce in., pl. bånar kärnas
imyra m. havre
kk4dar pl., best. kndra kläder
både, pl. bådar böld
loar n. lera
brådce, pl. brådar broddl
låstce losta (bromus)
breakce brådska
ma9gasin m., pl. ,ar 4
dofe dy
moad f., pl. —ar mede
fan n., pl. fan (fisk)fena
mllsce ra. mossa ock mosse
figar, pl. figar finger
nasNra f., pl. nasbårar 5
for f., pl. fikar fåra (sulcus)
bee ånga
fråsce m. frossa
påle, pl. pålar pall
fragce m. fradga
pkcet m., pl. plrcktare
gör, pl. Osar gångs
p&nce m., pl. pchar pänna
gris, pl. grisar gris
rc_od f., pl. r49dar rad
gr#.dce gröda
rokcice reda, ordning,kunskap
y/ f., pl. klar hylla
rhce, pl. rior ria
tm n. imma
re2ta f., pl. rötar kålrot
kiefce hetta
skhdce skada
gärde
kar
,e_t
n.,
pl.
kqk
skiO•ce, pi. skOar skola
nce, pl. Mar järna
skur, pl. sk4rar skur
ketse m., pl. kisar kassa
1) På skor.
3) I bär.
5) Näsborre.

2) T. ex. i ett trädgårdsland.
4) Magasin.
6) Liten bit (mark).
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skågce skugga
skarce, pl. Aktrar träbult
f., pl. såkar sula'
sbp a n. soppa
spalt n., pl. spalt spilta
sp?_de n., pl. spkdn spö
stal m., pl. stålar stall
sttkal f., pl. stådar stövel
svep m., pl. svekpar knut2
fy,s, pl. fåsar skjuts
fåkke m. stjälk
tbrkce torka
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tro9n m., pl. tr49nar trana
tåge, pl. tågar tagg
1cvcelsvci9ke kvällsvard
vant m., pl. vecutar vante
vag, pl. vckgnars vagn
vå9ne vana
varm m., pl. vbkmar vålm
(lidar, pl. didrar åder
gir f., pl. dtrar åra
aZ9s, pl. larkar älg
ende, pl. eenclar ända4
are n., pl. kg ärr.

B. Adjektiven.
§ .219. Hos adjektiv på kons. ändas in. ock f. sg. ofta på -ar.
Denna ändelse inträder dock aldrig hos adj. på avledningsändelserna -an, -ar, -at, ej häller i adj. vilkas stam slutar på -r
föregånget av lång vokal. Ändelsen -r förekommer i. in. ock
f. sg. av adj. smar liten, pl. sma små. I bkar blå ock grar grå
har jag antecknat -r endast efter en person, som var född i
Tuna s:n i Uppland, ehuru hon nu vistades i Fast.
I adj. på ändelsen -a, t. ex. besvera orolig, ock i perf. part.
t. ex. makade målad, förekommer intet -r i sg.; ej häller
-acle,
på
Rörande det sistnämnda ordet är att märka, att det
fple.
i adj.
-gan vilka ändelser i målet
ock
ej på -ng, -ugar,
slutas på -e
regelmässigt företräda rspr. -ig. Om den inbördes frekvensen
av dessa kan jag endast meddela, att -ug, -ugar i målet är van-igar synes vara det enda föreligt, men att i vissa adj.
kommande, t. ex. i dåktxg duktig, rilshg riktig. Som en egendomlighet må antecknas, att jag för rspr. idog hört idtgar.
Anm. Rspr. nykter heter nykt eller nOctar.
Obest. plur. ock bagge numerus av den bestämda formen ändas
i alla genus på ,sa, utom hos adjektiv på långt -a, hos vilka dessa
former sammanfalla med obest. sg. m. ock f. (utan r).
På en sko.
Träbandens knut på laggkärl ock den knut varmed bindningsbandet fästes omkring sädeskärven.
Jämte vagnar.
4) T. ex. på bordet.
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Böjningsexempel:
Mask, ock fem.

Neutr.

log lång
ny ny
strcegd sträng
Ask härsken
gg hög
nurk mörk
skarp skarp
stark stark
varnz varm
bread bred
feet fet
gret grå
bcesk besk
gristar otät
nzi41tzn mulen
p vyn öppen
4tyi liten
.kighg kinkig
ti2kng tokig
gemak gammal

Plur. ock best. form.

logt
nyt
strcegt

/öga,
nPka
strieg a
å jka
ga
mörka
skarpa
stårka
varma
brekda
feata
gr
b &ska
gristra
mima
plana
smq
kigla ga
tökuga
getmka1.

ggt
skot
stot
v0.11.t
bred

bot
gr 2t
bokst
gristat
n kåk e
P/39
lite
kight
Okat
gem«

§ 220. Exempel på komparation:
Positivus

km tom
t het

Bomparativus

Superlativus
obest. form
best. form

tömarce
,tarce
ter torr
törarce
ny ny
nOarce
tbkag tokig tökugarce
vålsar vacker vcbkre e , våkrarce
log lång
ldgrce
gg hög
grce
dg dålig
sömrce
mimare 2

t4mast
gtast
törast
nOast
tåkugast
vcåkajt
ogst
kst
samst
nomst

ti2masta
gtasta
törasta
94),a sta
t6kagasta
v?ekata
list
bIssta
såmsta
nchnsta.

Jfr geoyan subst. best. sg. den äldre, när man talar t. ex. om
far ock son, gamlingen, getmkana de gamla = föräldrarna.
Närmare.
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6 Kap. Värben.

A. Svaga värben.
1:a svaga konjugationen: pret. -a, sup. Pret. ind. söpa
Pres. ind. spar sopar
Sup. söpa
söpa
Imper.
Perf.
part. söpadce.
söpa
Pres. inf.
Sup.
Pret.
ind.
Inf.
mddra
nyfiket
måla
Ex. ma
sklfa
s4gka
skka segla
«kuta
vcknta
veenta vänta
veehsa.
veetka
vebt,ka bryna
2:a svaga konjugationen: pret. -dtv, -tce, sup. -t.
Pret. ind. kOptce köpte
Pres. ind. stdear stänger
stogt
Sup.
st og
Imper.
Perf. part. stdedar
Pres. inf. stivea
kOptar.
Pret. ind. steeedte
Synnerligen många värb efter denna konjugation hava i st. f.
supinum på -t starkt supinum på -e. Jag har även antecknat
supinformer efter första svaga konjug. till ett par hithörande
värb, nämligen sup. raras-v hörts av, sup. kkeemta jämte kkomt
klämtat.
Jfr sup. finas funnits.: pret. findas; sup. kitna kunnat : pret.
kimme; sup. möta måst : pret. mötce; sup. sida skolat: pret. sitice;
sup. Was torts : pret. Was; sup. vila velat: pret. vik.
Pres. ind.
Sup.
Pret. ind.
Inf.
brtenar
bront
Ex. breena bränna breendw
kvar
kPve
k#vdce
hva kväva
vakar
veddce vållade vett
fidar
feti
f&c_lo
fiffla föda
leddr
le2ade
lekdce
leda leda
spor
.spiora spara
8.149t 2
sP4940
stor
stot
stOtice
stOra styra
Perf. part. fed.

2) Perf. part. sp49clar.
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Inf.
g49ka gala
,Ora göra
varma värma
neemna säga
tama tämja
vana vänja
«bra försvara
gn,d,ka glädja
"a skölja
vaZ9a välja
saha sälja
sega säga
* kykpa köpa•
frka fråga
laka läcka
stinna stanna
bkdisa blåsa
ksa läsa
.
14.sa nysa
kreempa krympa
gkeisa gläfsa

Pret. ind.
ghoke
vånAce
neemdce
tbncice
Sjuke
vcNce
gkecice
fide
Ilade
sade
St», sa
kykptce
fr.agte
lajktce
st49ntce
bbistce
'aske
94stce
kreemptce
gkeetste

kkemta klämta kkemtce
be:akt låta avbeta
leta
ska sätta
varka värka

besate .
leetce
setce
vittw

.kakpa jälpa

katce

fakpa stjälpa

fa.ce

Sup.
ga9ke
k9.4
mint
nemt
tamt
vant 1. vane
v et
gq,de
fi24 2
v 04
selat
sakt
kykpe
fragt
lake
sta9nt
bktii se
lase
np.se
krchype
gkeefse
jkke,mt
lkkeemtal
besftte
lete
seete
virke 1. vt
p.,akpe
lkat 1. ?,aptf
Ifickpe
1
Ifa4 1. fakptf

XVIII. 5
Pres. ind.
ga9k
40r
vårmar
ncbmnar'
tgmar
?Anar
mer
&Mar
p5har
vcik,?,ar
scihar
&blar
kykpar
fragar
lakar
stit9nar
bit sr
lgsar
14 sar
hrempar
gkeisar
k?rdnitar
betar
Icbtar
skar
vårkar
kc'tkpar
fcikpar.

§ 223. 3:e svaga konjugationen: pret. -eke, sup. -t.
Pres. ind. sy« syr
Pret. ind. sydce
Imper.
sy
Sup.
syt
Pres. inf. si
Perf. part. sge/ar.
1)

Pres. ind. pass. ments.

2) Perf. part. ff5dar, imper.
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rddce
spbelce
sn&dce

Inf.
Ex. ro ro
spa spå
sno sno
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Sup.
rot
spy
sngt

Pres. ind.
ror
.Speir

snar.

B. Starka värben.
Böjningsexempel:
Pres. ind. bidar binder fkggar flyger b4dar ber kor bär fak sijäl kar tar
fkyg
Imper.
ba
bor fak tag
blnd
firpga
bG
Pres. inf. bida
bra ,ficka ttQ
Pret. ind. bont
boa
kor stgak. tog
fkgg
Sup.
bicude
Nge
b4de1.bdde bre sticka Mo
Perf. part. båndm
&grin stan tåpn
Märk perf. part. Ntii ock Mint biten.
Klass I: inf.
pret. -ea-, sup. -i-.
bita bita
bed
bita
rida rida
red
ride
riva riva
reav
Ave
skrika skrika
skreak
skrike
stiga stiga
steg
stiga
tiga tiga
teag
ege
vrida vrida
vread
Klass II: inf. -(4)g-, -y- (-y-), pret. -(k)g-

sup. -(2)1.4, -y- (9- ).
bbda bjuda
,z4ga ljuga
ta gjuta
nrsjpa nypa
spa supa
brpta bryta
Ryka flyga
kkppa klippa
lpft-a lyfta

bkgd
yt
nyjp
s9p
brgt
firgg
kkap
laft

Nicole
),4ge
"fAtel
nk4pe
siipe
bryta 2
Nge
Ickppy

Märk ,/kfthn ock ),GlgtYnt gjuten i ett stycke.
Perf. part. b9V17n.
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Klass III: inf. -z-, pret. -a-, sup. - VI, - .
bånde
bant
binda binda
bre
bran
brina brinna
dricka
drak
drika dricka
fåras 1. finas
fans 1. findas
finas finnas
ånde
ont
inda hinnal
llkoe
2,1op
Vipa slippa
språge.
sprag
spriga springa
Klass IV: pret. -ao-.
bikde 1. bcsi,de
ba9
ba be 2
bre
baor
bra bära
,,ive
goov
ke, ge
lekt
kog
leega lägga
skicre
skaor
fekra skära
sticka.
staok
Wra stjäla
Till denna klass hör också värbet skrina, som emellertid
även sluter sig till klass III såsom en långvokalisk variant av
densamma:
skriAne.
skra9n
skrina glida
Klass V: pret. -o-.
for
fora fara
svor
sv&ra svära
tog
tco taga
drog
drao draga
.2,log
21g. slå
stog
sta stå
ch? 1. d&dce
dg dö

fire
svåra
tglAe
dråke
2,11tke
stot
do 1. d,ota.

Oregelbundna starka värb:
&t
&ta äta
fl
fga falla
yek
get gå
Qlt
bla hålla5

te
fide
got4
ide

2) Pres. ind. badar.
Pres. ind. indar.
Perf. part. dgcl.
god gången, natvajgöd som är av den åldern att ban gjort
sin första nattvardsgång, titdd utgången (om växter).
21t = stanna, stopp!
1)
5)
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körna komma
liga ligga
si se
sita sitta
ska sova

kom
lag
sag
sot
SOV

§ 231. C.

kåme
låga
såta
sine.

Jalpvärben.

Inf.
bi bliva

Pres. ind.

Pret. ind.

bar, bi 2

vat 8

fet få
09 ha
k,åna kunna

far, fa 4
a9r, ao, as
k on 7
mötce måste
sa (ska, sar-)
to,s
vii
cfr, a, a, ces

borde
fcek
ådce 6
kånce
mötc.
sålce
töNs
ve
va9r, va9, va9
b&C/W

sa skola
töas töras
vila vilja
våra vara
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Sup.

våte
k9,t 1. kt
fot
å9ve
kåna
möta
såta
töka,s
vila
våra 1. vicre.

D. Allmänna anmärkningar om värben.
§ 232. Infinitivus. Infinitivmärke är to-. Tvåstaviga inflnitiver på —a sakna oftast denna ändelse, när de äro icke-huvud.
tryckig första led i sammansättningar eller i ordfogningar stå som
upptakt till ett advärb, samt vidare når de väl själva äro huvudtryckiga, men äro efterföljda av ett suifigerat personligt pronomen
eller advärb, t. ex.
lend-b41- inf. leda bort
scek-4t-a inf. säga åt hänne

an-sa-kom-it han skall komma hit
an-sa-lcbg-sce han skall lägga sig.

Pres. ind. ser, perf. part. sidan
Neg. bintce ock kanske även beanice. Om bruket av presensformerna med ock utan r se § 186 b ock § 185 d.
1 användning som pret. konj. förekommer jämte vt även vötce.
5) Neg. 49nti5e.
Neg. feintce•
åc_lce begagnas ej som jälpvärb; se § 236.
7) Neg. 'Ante.
8) Neg. gnioce,
9)

Neg. v49ntce.
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§ 233. Presens participlum. Som adjektivattribut känner
jag pres. part. endast i några stående uttryck, t. ex. intä en
drypändä droppä, tokkä levändes eländä, ett väksändä veder
(-= ett väder, som befordrar växtligheten). Till dessa konstruktioner ansluta sig uttrycken: värändä dnnändä dag, en välbärjändä gummit. (= välbärgad).
Den törhända vanligaste användningen av pres. part. är vid
värbet köma tillsammans med e. Participiet är då i allmänhet
ett rörelsevärb ock synes alltid sluta på -s, t. ex.
an kom e rtarandas han kom med ostadig gång som en drucken
an kom e stevandas han kom i otäckt väglag
prcesk edra komar e kyerandas folket i prästgården kommer
körande
an kom e stampandas han kom ock stampade
bar'Orelce komar e sopandas bärgtrollet kommer med en fart.
I Närt. har jag hört denna konstruktion, med participium
av ett icke-rörelsevärb, i en variant av en känd barnvisa: »etter
kom ekorn o tittandes, han räfsade upp uti strängar».
Anm. 1. Det synes möjligt, att det e, som ingår i Fasternamålets
ovannämnda uttryck, är konjunktionen ock samt att konstruktionen beror
på en kontamination av tvänne sådana uttryck som »han kom springande»
ock »han kom ock sprang». I fsv. förekommer enligt SöDERWALL vid
värbet koma jämte pres. part. även inf. för att uttrycka sättet för kommandet: tha kora joan karlsson tul stokholm rida (cit. under koma
Södw. Ordb.). Särskilt om det framför en sådan inf. kunde förekomma
infinitivmärket at (ok), så kan även denna konstruktion ha medvärkat
till att ge Fastm. köma med 9 ock pres. part. Ytterligare en tänkbar
kontamination, som torde kunnat bidraga till att skapa målets uttryckssätt, är av fsv. korna + pres. part. ock satser med fsv. prep. at med
subst. »för att beteckna sätt eller åtföljande omständighet» eller med
adj. eller part. Ii betydelsen överensstämmande med lat. ablativus absolutus eller med ett adverb» (Södw. under at).

Pres. part. med passiv betydelse har jag antecknat i fraserna: teka cer cekstra kalandas så kallade extra, da a vcentandas
det (tåget) väntas.
Gerundiv betydelse har stundom ett pres. part. på -s, som
står tillsammans med värbet våra: da leatandas ätten tokken
kär [man får leta], (h)ur kann-e värä förståendes te vis?
Anm. 2. Om pres. part. påminna förstärkningsorden på -andce,
till formen, liksom deras användning är analog med några av de i
början av denna paragraf anförda exemplen:

XVIII. 5 FORMLÄRA: ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR OM VÄRBEN.
bloendä röd
blokkendä våt
blokkilendä sur
guttsendä sannig
klitilendä vit
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kolilendä svart
pinendä full
pinilendä full
skvattendä tokig
de e tusendä omöjlit.

Perfektum participium av 1:a svaga konjugationen ändas redan i obest. form i alla genera på -adce (alltid
utan slut-r).1 Det är sålunda en motsättning i formen mellan
participierna mPadce efter 1:a konjug. ock brcendar, brond,
kOptar, kyopt efter 2:a konjug., sar, syd efter 3:e konjug.
Första konjugationens form är väl till sitt ursprung en svag
böjningsform av perf. part:, som måhända blivit den gällande
genom analogi med pres. part. Är detta formens genesis, så är
det lätt förklarligt, att den vunnit burskap just i första konjugationen, i vilken perf. part. har samma stavelseantal som pres.
part. ock även i övrigt påminner om detta mera, än vad fallet
är i de övriga konjugationerna.
Anm. 1. Med perf. part. på .,,adce böra jämföras följande uttryck:
pet alada st på alla sätt
va t alada ttdar vad i alla tider
da alrada vaga det är det allra värsta
fkerada gonar flere gånger
Se ~nada gonar så många gånger
monada epr månas år
an Vq9 fa mylcal arg han var för mycket arg
som an vaaada lealgovce som den värsta lervälling.
Alla dessa uttryck torde i sig ha något emfatiskt — mera än vad
som tydligt framgår av de givna översättningarna.
Anm. 2. Fil. kand. E. GRIP har för mig påpekat, att i rspr. förekommer obest. form på -ade i svordomar, t. ex. »han blev så förbaskade
arg», »du är då en sådan förbaskade hederspamp, som inte är ledsen
på mig». I den s. k. Sorundavisan hörde jag i Fast. av en tämligen
riksspråkstalande person: »ett sjujäklade ställe».

Supinum förekommer i st. f. en väntad infinitiv efter
perfektum av modaljalpvärben (i vissa fall har rspr. då pret. av
modaljälpvärbet + perf. inf.) samt efter si, (h)örä, borjä, slutä,
(h)a kraft te, (h)a tid te, t. ex.
vi a sullä vure te kvarna vi skulle ha varit
än a sullä gott han borde ha gått
1) Dylikt i obest. form vokalslutande perf. part. har jag även hört
i en så pass nära Stockholm belägen socken som Skånella.
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än a fbtt betalt fått betalt eller fått betala
sitt en ride sett honom rida
ört raggs hört sjungas
ört-e rine hört det ringa
än a slutä rine slutat att ringa
än arntä ave non kraft te väkse har inte haft någon kraft att växa
ave tid te sutte haft tid att sitta.
Ett från perfektum skilt pluskvamperfektum saknas
i Fastm. Såväl i oratio obliqua som i huvudsats ock bisats i
konditional satsfogning vid det »irreala fallet» användes för ett
väntat pluskvamperfektum samma form, som begagnas som perfektum. Så t. ex. hör man vid indirekt anföring a-n sakt (= det
högre riksspråkets »hade han sagt») motsvarande i oratio recta
det vanliga anföringsordet sa-n sade han.

lionjunktivus lever ej, så vitt jag vet, i målet
mer än i vöte bleve ock vörce vore.
Passivum på -s förekommer; men en statistisk
undersökning skulle troligen ådagalägga, att bruket av detsamma ej är ymnigt. Målet har aktiv form mot rspr. passiva i
bra (på ngn) brås samt mot rspr. reflexiva i /dra klå sig, riva
sig ock passiv form mot rspr. aktiva i brifiskas opers. brådskar,
igsnas hissna, lias °pers. kliar samt mot rspr. reflexiva i bas
hålla sig (om mat). Aven i uttrycket da gan som buds pona
det är ingen som friar till hänne synes den passiva formen ha
reflexiv betydelse.

7 Kap. Pronomina, räkneorden, advärben ock
konjunktionenia.

Personliga pronomen:
Sg. nom. Nog, a jag
ack. mag, we migl

Pl. nom. vi vi
ack. os oss

1) Formen mag har jag utom i Fast. antecknat i följande socknar
i trakten: Sked., Närt., Kår. samt hos en person född i Vidbo, bosatt
i Skepptuna.
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Pl. nom. ni ni
Sg. nom. du, du du
r,kar eder
ack.
ack. dag, dw dig
dt
de
PI.
nom.
n
han
12,,
an,
an,
Sg. nom.
&lysas,
deras deras
gen.
hans
gen. ans, linsas
dem
dem
ack.
e,
n
honom
&nom,
an,
ack.
Pl. nom.
Sg. nom. o hon
gen. = m. pl.
gen. ienas hännes
ack.
hänne
ack. c'ene, na,
Sg. nom. ack. da, ce, a det
Sg. pl. ack. sg, sw sig.
In är tilltalspronomen till ens föräldrar ock andra äldre
personer. dg användes av jämnåriga bland allmogen sinsemellan
ock av äldre till yngre. n säges till en främmande person
— om titeln är okänd, stundom även till en sådan av högre
samhällsställning än den talande.
Anm. Bekanta av allmogeklassen kallas ofta för morrbror ock
moster av dem som äro yngre, även utan att någon släktskap förefinnes (jfr rspr. farbror ock tant); mor + förnamn har jag även hört
användas till en icke-släkting, men så vitt jag minnes endast av en äldre
man till en äldre hustru — det är ej ett tilltalssätt, som begagnas av
ungdomen.

Possessiva pronomen:
mina
m,tt
myy min
dina
dt
dn din
sina
st
sn sin
vara
vett, varat
von vår
kåra.
kårat
gran eder
PI. mina, vara användas substantivt utan föregående artikel
i betydelsen 'de mina', t. ex. mina barn; 'de våra', t. ex. folket
på vår gård.
Demonstrativa pronomen:
M. sg.

F. sg.

N. sg.

Pl.

dukr
doWr
dcenWr den här delykr
dzdckr
dodcbr
dettdcbr den där dceudckr
andckr den där ondckr
tåka
taw
tgan
täkan sådan
fitkva.
fob;
faH själv
.144
Självständigt 'sådana (där)' heter telsa dr anar (jfr eng.
such ones).
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Demonstrativa advärb äro:
sa, so, -so så
dina i den riktningen, ditåt
stdch, sådär
dåda därifrån
tt hit
nu, nu nu
er här
nå«, ~as, ntince nyss.
dcbtta, &byke där
Relativt pronomen: so,m som.
Interrogativa pronomen:
M. f. sg.
N. sg.
Pl.
Nom. ack. 6/can vilken
()kw
öka
ökans
Gen.
ökas
Nom. ack.
va vad.
Vidare märkas:
va . . . . fa ,kcktt (substantivt) vad för en
va . . . . fa snar (substantivt) vad för några,
va . . . . fa la (substantivt) vad för något.
Interrogativa advärb äro: ua var, vart, nor när.
Indefinita pronomen:
M. f. sg.
N. sg.
Pl.
nkan, non någon ng
nga, nkra
iean ingen
intce
iea
nontig, nogantig någonting
teantig ingenting
var varje
var.
Vidare märkas:
åla alla
åla p,ånar (substantivt) alla
varide&ra vardera
varcin, gen. va,såna,s varandral
var-om-fin om varandra
vår-von stina var sin stugaa
vår-vt cbpkce var sitt äpplea
va-vara-tva csepkan var sina två äpplena
va-ara-tv4 ckpkan var sina två äpplena
va,stna-tvei ckpkan var sina två äpplen 4.
T. ex. sätta två. par på varann.
När fråga är om »oss», d. v. s. första person pl.
När fråga är om »er», d. v. s. andra person pl.
När fråga är om »dem», d. v. s. tredje person pl.
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§ 245. Räkneorden.
Exempel på grundtal:
bta
seekston
fe
ficton
ne
f&ifite
tio
sckkste
49ciaton
niton
fide
tri
eelva
tgce
tokv
öte
fOra
nite
fm
trcbton
4,inufy'ora
tki,igitfcbm
steks
Nton
treete
fckinton
itt‘
'Halvannan' heter ann. tu tu förekommer i några få uttryck, t. ex. klokka tu, än komm me tu par (= med två par
dragare), de va tu är nu i sommer.
Exempel på ordningstal:
feetce
eeltce
twofdintce el.
fig.sia
twgufcbmtce
åndra
ficndee, fåndce tce
Uncle
trcbtoncice
trcktiöndce,
trad,,ce
itoclatonde
niandce
f0-ulce
4andce
tk4gandce
feemtce
Jfr Ginda numro två i uttrycket än vatt anda.
§ 246. Advärben.
Efter visst (= minsann, naturligtvis) i början av en sats
tillägges i målet ett ikkä, som saknas i rspr. (märk att ikkä
ock ej den vanliga negationen intä användes i detta fall), t. ex.
ja visst ar-n ikkä de; visst jör ikkä de (= jo visst). En annan
användning av ikkä förekommer i konstruktionen: de entå jän,
att ikkä di vill farä (= det är inte en, som inte vill fara).
Bland det, som mäst väcker en främlings uppmärksamhet i
Fastm. är den pleonastiska sufflgerade negationen -e, som förekommer synnerligen ofta i slutet av nekande meningar ante
pausam ock tillägges ord, som sluta på vokal såväl som sådana
på konsonant. Ofta står i samma mening en negation utsatt,
stundom ligger den endast i konstruktionen såsom i det tredje
av de nedan anförda exemplen. Den med målet obekante, som
hör negationen -e använd, uppfattar helt säkert i de flästa fall
ej, att det är en negation eller åtminstone en form, vars användande är inskränkt till de nekande satserna. Exempel äro:
ja arntä sitt en-e jag har inte sett honom
10
Sv. landent. XVIII. 5.
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man sa allre ställä se so nätt, no man kan få vöd-e man skall

aldrig ställa det så knappt för sig, när man kan få ved
guvet om e mykky kjörsbär i år-e guvet om det är mycket

körsbär i år.
Anm. Den pleonastiska suffigerade negationen förekommer troligen
över hela Sjuhundra härad. Däremot saknas den i det angränsande
Närtuna i Långhundra härad; ej häller vet jag mig ha hört den av
någon infödd i de andra socknar i Långhundra ock Seminghundra härader, som jag besökt.

Bland övriga advärb märkas:
aldealast alldeles
e också
bitzga bittida, tidigt
skafåtacs skafföttes
on igän (vid rörelse)
firom här ock där
nience igän (vid vila)
tomigom utan lass
ibga ideligen
trast strax.
Jfr §§ 233 anm. 2, 234 med anm. 1 ock 2, 241-243.
§ 247. Konjunktionerna.
Bland konjunktionerna märkas:
fe,st fastän
ner när
fran förr än
e ock
mana medan
vita allt efter som.

ORDREGISTER.
I följande register upptagas de uppländska landsmålsord, som förekomma i avhandlingen ock där skrivas med landsmålsbeteckning. När
ett landsmålsord har ett formellt motsvarande ord i rspr., som utan något
vidare användande av språkhistoria igänkännes som »samma ord», uppföres rspr.-formen som uppslagsord; i annat fall landsmålsformen i grov
fonetisk beteckning, tryckt med bred egyptionn. För att i registret inskränka antalet ord i den mera svårigänkännliga /andsmålsformen använder
jag emellertid rspr.-formen som uppslagsord, även när den i fråga om avledning (prefix eller suffix) något avviker från dialektordet; av samma skäl
nybildas också någon gång en sammansättning, som ej synes alltför
omöjlig för rspr. Så t. ex. får rspr. pall hänvisa till målets palla,
rspr. förmiddagen till Fastm. forntmidan, ock så bildas ett rspr. ihoparbete för att tjäna som uppslagsord till Fastm. joparbetii. Ortnamnen
uppföras bland de övriga orden: När en riksspråklig uppslagsform användes för ett ortnamn, avser denna dock ej att vara en formell, utan en
topografisk motsvarighet. Är en topografiskt motsvarande riksspråksform
ej säkert känd av författaren, uppföres ortnamnet i landsmålsform.

abborre 2815 1748, 18 Aksels-båten 13413
ackord 244 515 72'7 al 10814 12813
-ad 973
aldrig 952 1004 11816
Addarn 1131°
1481
aderton 2717 1475
Alfred 208
adertonde 684 14718 Algren 204
adjö 2611 4910 87"
Alammrä 8410
Adolf 206 6816 12113 Alhambra 8410
affär 246 493 815 981 alla 4514 14618
alldeles 29s 5417 1218
13015
14811
afton 68 11110
allmoge 6113 1078
(i) Elftes 582 1184
aftonvard 68 n. 2
allräde 14319

alm 105 n. 4 1075 10815
Alma 10511
almanacka 28" '4811
aln 865 114"
Alrik 207
Alunda 8417
amper 627
and 9614
anda 49s 9615 14718
Anders 228 9616
Anders Andersson 6813
Anders Jansson 12018
Anders-Lars' 31" 586
aftorude 745 111io alltidejätt 367 585 6411 Anders Larsson 11114
174ii
alltijätt 838 9411
Anders-Petter 3414
allvar 2112, n 2516 875 anderstugä 9617
agg 874
agnar 134" •
1076
andra 147"
akademien 341 6215 alläde 14321, 20
Andän 1138
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Anna 422 4613 4716
(Björk-)Anna 295
Anna-Brita 387
anndagjul 100n
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bakefter 297 116 n. 3 beväring 812
bakfram 253
bi 13110
bakkärn 1125
binda 511,3 1152 12110
bal (med dans, varu-) 1225, 9 1397 1402
10510
bita 5111, 1 5415 596
balk 8616
annpen 254 11012
6015 1224 13913, 15
Apalbord 975
ball 66 n. 1 17416
bittigä 2713 995 14812
bjuda 944 1392 1448
apel 6020 1052 108 n. 5 band 9618 13216
april 147
bara 145 1515 429' 4 bjudningsbal 4517, 19
arbeta 5411
4412 472, 6 876 1172 björk 223 n. 1 28 n. 5
barfota 1613
arbete 36 n. 6 872
7112 9113
arg 9916 11714 11816 barfotatuss 1614 3518 Björka 228 n. 1 28 n. 5
bark 8617
14315
Björk-Anna 295
arm 873
barn 5014 866 1125
Björken 1139
arrendator 342 351 9712 barnsöl 1137 119'5
Björkens-gossen 3415
baron 245 446, 7 8715
114' 1272
1347
arrende 2816
barr 138 8010
björn 794
arrest 243 516 8718
bastu 12912
black 487
artigaste 3218
bedja 5517 7 746 8213 blaggarn 8714
arv 874
9418 962 1397 1401° bledä 5712
ask 142 4810 10216
befäl 33 n. 3
blek 534
asp 482
befälsmöte 335
blind 962
begära 5318 5610 57" bliva 266 522 10017
Asseldal 3116
att 1002 14215
ben 4212 538 117 n. 2 1068 1164, 1 11712—io
August 205 319
beniEär 537
n. 5 12317 1418
augusti 519 14
besk 8316 10218 1183 blockstor 251 70n
auktion 491 9213
13615
blokkendä 1432
av 802 112s
besked 5313 961 1201.2 blokkilendä 1433
(falna) av 865
beskedlig 298 5318 n. blokkä på 7218
avig 802
8 555 10418
blod 947
avlat 242
beskriva 2916
blodröd 252 953
avlåta 2915 406
besman 145 563 1324 bloendä 1431
avlägsen 146 619
besvär 244
blomma 1315 213
avundas 802
besvärad 29 832 974 blykst 764
axel 1071 10910
13513
blykster pres. 763
Axel 10514 1071 1096 besvärsam 327 364
blå 6612 8017 10712
11710
besynnerlig 321 3612 135"
10612
blåsa 13818
(bli) bet 54io
bläck (järn-) 822
backe 488
beta 3917 535 554 13812 bläck -(skriv-) 822
badda 8615
17412
(korn)bläkk 828
bagare 26 n. 11 274 betala 144'
(stå) bläkk 827
1123 113 n. 2 13218 bete (för kreatur) 536 bläcka i 826
bajerskt öl 301
bete (tand) 1514 222 blädrä v. 8916
baka 5015
betsel 839 110" 12218 bläsig 562
bakdag 10012
betyg 243 595 832
blötskitig 323
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bo subst. 9312 122' brama 135
bräkkiger 859
131n
brand 962 1113 1308 bränna 9136, 5 11612
bo intr. v. 411 4216 brasa 5013
1377 1433
443 2 478 3
braska 1413
brännvinsbröd 302
bo tr. v. 695
braxen 143 502
bränsle 10515 1099
bobina 696
bred 533 556 13612
bröbärä 813
bod 9514 1289
breda ut 514 532
bröd 962
bod 7212
bredä subst. 549
brödfödan 273 285
-boda 8416
brev 548
brödhävel 574
boförninoslass 3512 374 Brevik 2517 556
bröllop 246 9015
bogä-g7213
b
brinna 428 432 1403 bröst 722
bok 102" 1155 1302 Brita 387 13317
bud 7212
boka v. 697
Brobylunn 3117
budä 747
bokstav 144 165
brodd 709 13417
bukok 1516 688
-bol(et) 852 9710
(jol)brommen best. sg. Bullerolmen 344
bolag 241
1315 6818
bulna 7213
boll 6613
broms 1315 6810
bunke 12811
bolster 1196
brouö subst. 689
burdus 758 9411
bonde 118 176 963 1112 bror 1307
bu.sviggär 1175
1318
brorson 1306
butelj 253 286 408
bondkvarter 17410
brosk 1412 698
448, 9 654 758 11213
bondpraktikan 3311 brottas 13io 7015
13012
1048 10916
brud 948
by 14 n. 1 112 n. 6
bonnstryffyl 604 7711 brudgumme 2817 954 1278 13318
7811
1032
(Kårstads) by 313
boHnä 6817
bruk 775
(Närtuna) by 312 n. 19
bord 1092 13217
bruka 457
-by 528 769 787 84°
bordsfot 1193
brukspatron 142 165 bygdära best. pl. 276
borgen 64'
1742, 11
133°
borggården 655
brunn 7210, 14 1114 bygga 42 n. 4 998
borgmästarinna 3715 12715
byggerap, 12017 1312
587
brygga v. 642
byke 6 115
borr 145 1132
brygghus 1212 2312 byktina 141 165
borra 145
2410 28' 455
bylä suttst. 7812 1049
bort 442 11616 12212 bryta 896 908 1394
byssja 1205
bortvilsädä 322
brå 14411
byta 7614
bortåt 213
bråck 139 803
bytta 7616
botten 70io
brådpotatis 955
byör pres. 7916
Botärby 26"
brådska subst. 1411 båt 1151 11710 12710
bra 414 422 449 452 13416
båtsman 12216
m. fl. 466
brådskas 14io 943 144io Båt(s)manby 2617
Brabärj 9312
bråttom 667 676 7212 bäbbö. subst. 8614
Braheberg 9312
brädd 893
bägge 616
brakbärsbuske 337
brädden:Le 3210
bälg 9912 1276
braksenblommä 336 bräde 54 n.5 561 1291 Bälkens-katten 13412
3616
(fisk)brägg 86'3
bära 6017 814 1397 14011
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bära i 82 n. 11 935 dansfäjjin (-fällen) domhärre 275
domses 1454
291° 603 8511
bärg 64 883 9916
de 417 m. fl. 6216 130 domärä 275
-bärga 8416
Domäräggen 345
1453 14712
bärgning 2113, n 272
doppa .6713
de där 1456
bärgtrollet 14215
dorgä v. 728
de här 4516 1457
bärjers-öl 301
dorvä-på 727
deg 531
bärrboris 58 n. 3
dotter 137 2015 3914
del 104n
Bärrgåln 9315 1148
586 12814
Bärrgåls-Kallä 3416 dem 708 1455 1743
draga 8618 943 9914
den 1341
bättre 117 n. 5
böld 1311 9810 134is den där 418 3 43n 447 15 1002 1402
459 118", 15 1456 dragare 992' 8
bölä subst. 902
den här 414 424, 18 dragförd 91 982
böndag 24 10016
n. 1 11814, 15 1457 dragon 1212 242 517
böra 902 1419
8718 13016
börda 901 1085 1093 deras 537 1454
börja 6 n. 2 438 465 det 167, 6 28 n. 1 dricka 408 1404
71" 9914 10018 1434 411 428, 7, 2 431 448 dristig 149
fl. 451 461.4 837, 2 droppe 707 1423
böttä v. 924
Ms 11616, 17 11716 drucken 601
3-6 1342 1424 dryfIll 7813
1448
1459 14713 14 drypa 1423
Ord, som skrivas med
dräng 8912 13321
1483
börjande C, sökas det där 9111 1456
dröja 9114
alltefter uttalet un- det här 421 436 441°,12 dröm 9115
der k, s eller S.
441 457 476, 4 1457 drömma 726
dröna 909
dig 5718 832 1452
dike 5918 6116 10212 du 7510 888 1451, 12
duktig 434 448 1356
1316
dag 1285 1425
(i) dag 438 4416 10016,6 din 5916 11016 14516 dum 751°
duggin 603
dit 694
11816
-dag § 141 anm. 1 dittna 215 505 84 n. 1 dur 748
dusker 2016
1462
§ 185 b 13.316
dussin 11117
dittnä
843
dagg 8615
duven 602
djup 632 11516
dal 86 105 n. 6
dvala 951°
Djupgärdet
258
855.
861
Dalarne 2211
djurläkare 326 4311 dy 13416
105 n. 6 1074
dygn 112'
1068
daler 1052
Dyla(nd) 855
djärv 636 881
dam 937
djävul 579 6014 8814 dynga 654 761'
damma 936
dyngflake 286
1081" 1282
Danderyd 2210 846
dygnändä 1425
djävuln! 579 1064
dangla 675
dyggråder 801
docka 6712
Daniel 496 5012
doktor 2078 4416 6918 då 2713 332 428 4912
Dannemora 283
506 636 672
dokä 7211
dans 117 125 1298
dålig 4312 4714 10417
dansa 125 416 4214, 15 dol 7210
1081 1178 1362
dom subst. 198
47' m. fl.
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falna av 865 11416
elda 8313 953 1042
falsk 862
elände 1423
eljes 216 3911 591 664 familj 147 845 1316
famn 1316 1124 1284
emellan 306 6212
Emil 1317 206 6218 fan 176 19'
far 85 n. 9
10516
-en § 48 § 92 § 170 fara v. 431 4415 4613
anm. 1 § 201 b
fl. 473, 17 17 74' 85
en räkn. m. m. 42'
10 1154 13314
4410, 12 83 1191 1344
14012 14712
1425 14314 1452 1462 fara efter 11212
farfar 1212 2413 39 n.
1473 13
2 8613
en subst. 56"
fargalt 1616
enda 831°
enkom 676 83" 1155 farlig 10615
farmor 8612
Enstrom 203
farstu 22' 847 8610
-C § 28 § 48 § 92 § 103 -era 542
1007 1322
erg 8312
n. 2
-e neg. 526 11817 14710 Erik 1213 227 5418 5618 fason 241
Fasta 3' 1416 2212 484
8313 897 13312
1471 148', 3
Fasta Wisnare s:ndel,
Edeviken 346 1174 1324 Ersmässmarknaden
Fasta Visnarne 2215
e(de)r pers. pron. 586 333 5616
Esbol(ä) 16 n. 10 978 3410 857 1044
11512 1452 1747
e(de)r poss. pron. 11317 Esmansbolä 16 n. 10 fastan 1416 486
faster 3913 485
347
14513 1747, 6
Espebord 16 n. 10 978 Fasterna 282 811 8418
edikslä 5718 1042
Edsbro 16 n. 10 2015 Espenbol 16 ii. 10 978 Fastnes 2518
fattas 87'
esset 9717 1174
553 943
efter 33 n. 4 392 50 Esterna, Estarna 311 fattig 878
n. 3 825 831 988 2218 81 n. 3 1131 fattigstuga 10010
Esterna kyrka. 1133 federvall 122' 8 5310
10013 11610 1425
Esterna-bo 1118 1132 fel subst. 547 104io
eftermiddagen 383
11711
13112
eget 554
Felldinarna 133'
Estuna 1618 852
egendomligt 345
fen 155 6211
etter 16 n. 12 8313
egenskap 316
etternässla 163 5613 fena 552 13414
egor 5613
fet 53s 8310 13613
8316
ek 5318 5614 62 n. 4
fetma 83" 977
evig 15s 6211
Ekebyholm 3118
fettisdagen 16'5 287
examen 507
Ekebylund 361
3018
Ekeby socken 3712
extra 1426
fibben 627
eker 11612
fiende 212 648 1297
ekorre 164281° 5613 n. 2
Fiksbyleskogen 3714
-el § 47 § 92 § 150 f
Philipsbol 1034, 3
§ 154 § 157 b ock c fall 116
•
falla 1215 1403
finast 211 2715 591
elak 2912 566
finger 13413
fallnä 1051 11418
eld 8312 954 1043
dåna (dundra) 722
dåna (svimma) 72 n. 4
dädan 214 3918 562 1463
dänna 216 506 84 n. 2
851° 1466
dännä, 217 844 1466
där 2712 411 478 717
89 n. 7 11716
däven 561 602
dö 9010 943 1003 1177
1406
dörr 136 916
döttslommen 68'8
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finnas 4513 13711 1405
fira 529
fisk 9814
fiska 120 n. 4
Fiskeså 2014 8012

Fornbroån 313

XVIII. 5

fyra 7915 1477
fyrk 9113
forsa 759 1199
Forsberg 202
fyrtio 7112 919 1473
forst 724 1483
Fysingen 279 77 n. 6
fort 135
få v. 448 8512 11316
fot 196 2012 411 908 1163, 1 1179-7 n. 6
Fiskärtorp 2618
fjaMen 9815
911' 11212 1176 1309 14110 1441 1481
fåfäng 254
fjonter 6516 676
fotvristen 123"
fjontä subst. 6516 676 fradga 8614 956 134io fåle 41 n.1 105 n. 9 1074
fjorton 1479
framför 159 268
fålunge 6114 105 n. 9
fålä 4114 1051
fiån 651'
frammfos(ä) 692
fjånug 226 6518
Frans 46 n. 2 473 581 fåra (sulcus) 146 1516
fjäder 539
Frans-Kals-dräggen
714 13412
fåra v. 146 151' 714
fjärde 631 888 109 n. 341'
(vara till) freds 329 942 fähus 1212 23" 1 2412
1 14718
fredag 5415
fjärding 889 1094
42 n. 4 838
fjäril 122, 8 5310
fredagseftequiddagen Min 854 1085
fälla subst. 179
fjärndel 538 881°
383 588
fälla v. 179
Fredrik 228 396
fjärt 888
fjöl 793
Fredrikäs-pojken 13319 fälskå subst. 1194
Frihamra 842
flarn 5112 1111
fän). 115 81 n. 2 1478
flas 9814
frimärke 288 6118 15 amma 125
fämman (i kort) 9716
fierede 14318
frivägsen 802 1745
1175
flicka 276 10711 1113 frossa subst. 13411
1153 12916
frossa v. 9815 10915 fämte 14720
Frubol 281 742
fämtio 225 5113, 6 1474
flo 695
frukost 253 742
fämton 1471°
fog 726
frun (i kortlek) 9716 fänöt 2411
fioksär pres. 694
färdig 8215 88" 10018
flogk 687
1175
frusen 158 601
1096
floggä subst. 686
färdvägar 814 1095
Fl orins-Annä-Britä frusta opp 1410
färrä subst. 16 n. 4 8611
fråga 5711 13815
387
färä subst. 829
från 801 1482
Florinsbärjä 348
främmande 277 13220 färä-ut v. 821°
fiossii, 9815 10915
fästmö 1166
ilugkä 755
frän 546
flyga 100 n. 1 139 3 frön 9011
fättistugena 361' 1331°
föda 1374
flygel 598 10815
Frösunda 84"
följa 666 719, 7 923
fläsk 10213 120 n. 4 ful 1191
följa med 26' 718 923
flöj 9116 1067
full 1432, 8
fölunge 838 928 1052, 1
fnudd 754
fulljåper 6518
fönster 8513
fundera 542
fnyken 7814 9816
fnöske 1413
fundersam 541
fönsterbly 30 u. 4
för subst. 911
funtädä 662 753
folk 706 10816
för(e) prep. m. m. 49
folsä subst.1347231195 fursuger 7510
fyker pres. 7815
n. 4 71" Is 952 1088
folä-jämm 693
fyllhundsmat 302
11714 11816 14315
fork 725
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(gå) för sig 7118
(se sig) för 1518 358 71"
(säga) för 169 29" 71"
(tänka) för sig 1610
11912
-förd 915 982
föreställa 7114
förfäderna 7116 1155
förfärligt 815 107"
förgylla 7115
förhand 251 7116
förkläde 228 7112 846
1313
förkylning 7615
förmiddagen 3517 387
7115
förmån 252
förr 133 716 10910
förråret 7113
försiktighet 3518 7115
först 71" 921
första 7115 147'5
förstgången best. sg.
282 922
förstå 1424
förståss 132
förstöring 11310
förtjäna 29'7

gammlena 136 n. 1
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goddagen 295

gammläsinndar 334 goddagsar bete 3618

Godderstad 721
god morgon 295 6811
743, 10
gardist 8716
golv 23 n. 2 471 705
garn 5010
Garns socken 1137 1075 10816 13216
gouled 551
11915
gorma 69 n. 3 1109
garvare 884 1154
Gottröra 283 8417 912
gast 1471
gata 4918 50n 584 997 Gottröre-Visna .382
8414
12911
gramä-ott-sä 1616 341
Gatham mar 84s
Granhult 2013
(i vid) gavel 9512
Granlunn 2511
gemen 544 567
grannmor 8710
gers 882
geting 226 5317 5610 gren (träd-) 534
gren et (hos människor)
Getingbord 349 975
533
gevär 566 595
Grenhatt 16 n. 5 2510
Gimo 1317
grenljus 532
ginaste 5918
grep 531
ginväg 1005
Greta 545
girig 525 567 5717
giva 5317 5512, 156 56g, 8 grimma 136
grind 762 9612 12812
12318 14012
gris 1299 13015 134s
givmild 29" 568
gjuta 1397
grister 1416 593 12211
glad 51"
136"
grodrom 1315
glad vatten 5115
grubbla 1086
glas 6 n. 2 10710
grund 963
glisa 10712
10014

ganä 5113

gadd 867 949
gaffel 395597108" 1277 glodrä-sä 722
gluggä 752
gala 1382
glädja 1389
galen 611 852
gläfsa 9817 13815
galge 642 866
(på) glänt 1195
galt 483
gammal 413 58 n. 1 glöter pres. 9012
874 108n 1222 13314 gnista 1412 997 1102
gno 1102
13614
gnola 698
gammalmodig 5810
gammalvärlden 5811 gnäkster pres. 157
85" 10214
8216 8817 1091°
Gammelbyn 312 589. gnälla 1108
Gammeljärvska 3418 god 704 9410
gammeln best. sg. 20" (är) gott om 439
587 1149 136 n. 1 goddagar 24" 10015

gryffyl. 7710 7816
grytfätta 877

grå 13518 136"
gråduns 245

gråsten 2312
gräbbä subst. 868

grädda v. 89"
grädde 8910
gräla 813 1083
Grändal 16" 252
Gränhall (-hatt) 16 n.
5 2510
gräsand 438, 8
grässädä 8516
grävsvin 1233
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gröda 1347
gång (t. ex. i trädgröngöling 328 635
gårdsland) 1342
grönjillig 328 635
gård 1097 11913 1201,2
Grönvall 201
13321
gubbas 226 394
gås 1326
gubbe 213 413 n. 3 478 gädda 636 1005
11712 11815
gärde 8814 1093 1202
gudimorjon 68 n. 3 1343
7410 9915 1118
gärdsel 496 634 1074
Gud jälp 2611
1092
guggä 218 332 5814 gärdsgård 35 n. 1 1178
672 751 848
11913 1202
guld 741 955
gärna 873 8816
guldring 2113,11244n. 1 (ta mig) gärsgårn 352
432,12 16 453 4715 755 671 1746
Gullbärsbakken 11911 gäspa 157
Gullunge 2710
gästgivare 327 5313
Gullungesjön 311
569 5716 12010
gumma 6 n. 2 79 1215 Gävle 579 8813 1061
2117 1 402 4216, 17 451 gödsla 943
461 m. fl. 472 5814 Gökan 856
741 87n 1426
gömma 1318 778 11010
gurgla sig 1088
göpen 153
gusinner 11512
göra 633 662 802 9014
gusinnä-dä 11512
9111 1086 1092 11411
Gustav 1417 208 28 11617 11911383 14714
n. 5 29 n. 7
Gustavsson 28 n. 5 296
30 n. 3 681 12313
guttsendä 1434
hackspett 131 157 62'7
guvet om 95148
hage 502
gylta 7618
hagla 1089
gyttja 64' 1215
haka 508
,
gyttjesjö 10312
akkspit 131 157 6217
(h op)gyttrat 912
hal 10813
gå 411 4211 717 7313 halka 865
8517 89 n. 7 1402 hallon 482 673, 4 11116
1431
1327
gå bort 11615 117 n. 2 hallonbuske 6813
gå för sig 7118
hals 865 1196
gå till 106 n. 8
halvannan 265 418
gå undan 167 11616
14711
gå åt 664 8013
halvspann 866 933 1192
gå över 453
halvtunna 161 86' 934
gång (en gång o. s. v.) 1234
38io 14318, 17
halvvägs 1217

halv åtta 27 D. 12 29
ö n. 12 308
halvåttatiden 3717
amburskä subst. 11010

-hammar 848
Hammerstad 267 12210
-ammärn 848
amnä 502
hampåkersspöke 378
1181
-hamra 841.0
Hamra 8412
han 169 571 8711 1117
11411 1323 1332
14412, 14 1453, 13
14714
hand 481 964
han där 2712 1455
handduk 272 454
handla 9612 10414
hane 1111 1285
annval 5116
hans 1454
hare 223 507 86' 1131
128s
harpa 864
harv 863
Asseldal 3116
hatt 48n
hava 449 11316 1167, 2
1175-10 n. 2 1233
14111
.
averstumm 110'3

havre 13412
havrestånd 3310
hederlig 557 106'2
Hederviken 346 1174
1321
hel 5312 5615
helgjuten 139 n. 1
helna 5616
hem 8314
hemma 121 442 in. fl.
467, 8 4710 838
hemman 1325
hemsk 113,8316 1184
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häst 54 n. 1 6 n. 2 112
Henriksberg 3116 623 usk 762
125 1417 1812 405 419
hustru 759
9413 9611
472 10112
(vall)herde 55" 8212 huv 774 1129
hästkött 4311
Herman 1218 207 886 huvud 157 1314
hävel 225 608 10816
hylla 1346
Herrestad 884
128'
hyvel 601" 10816
hes 56'5
hö 896 901 1222
hyvla 10816
-het 55 n. 2
höft 777 n. 1
häl 70" 108io
het 5617 8312 1369
hålla 422 54 n. 1 666 hög 143 n. 7 9215 1218
heta 154 8315
758 100n 117s 12110 1367 3
hetta subst. 1344
högtidligt 142 164 2911
1401
hetta v. 8314
9214 1066
Ilmes-näsduken 3716 hålla på 667 1172
höna 12915
hållas 1449
1349
höns 1216 2013
himmel 13" 609 104n eatäggt 1229
Hönsgärde 12010
11014 112 n. 5 114" hård 1098 1221
höra 913 9713 109 n. 2
årtäggt 262 1229
1166
117 n. 2 11910 12212
hinna 114 9414 967 häckla 145 5713
1434 1443, 4
äft 77 n. 1.
1219 1406
höras
av 13713
Häfverö
314
5812
hisna 144 1042 1449
hit 10019 1412 1464 äkstä 1213 1570 8510 hörn 912
höst 1413 9015
Hjulhammarskrog 362 häl 812 1084 11410
okken 67" 71 n. 2 hälft 1213 883 988 1146 (i) höstas 11913
1222
1461°
hälg 9912
Olmens-Lottä 3414
hälgdag 161 8815 932
olt 1219 140 n. 5
fl 3416 374 457 jfr 174"
homma sig 1316 503 n.2 1.0016, 15
7116 10910 14713
hällrägna 2918
hon 699 1117 1456
honom 168 664 676 727 händig 447 96 n. 1 ibland 269 9611
877 11218 8 1142 1455 häpne 168, 9 1458 17512 ibärä subst. 289
icke 1009 14716, 13
hännes 1457
hoppa 757
här adv. 435 1 441 7 idissla 5718 1042
hoppas 6715
idog 1355
811 1465
hosta 1417
igän 2610 14813
här subst. 811
Hufvan 11310
ihop 1611 644
hund 49 n. 4 952 965 härad 156 5813 978
Häradshamra 849 88 ihoparbete 3311 648
12716
ihåg 7012
n. 5
hundra 393 968 1479
ijäl 268 403 8812
(smedje)härd 1098
unsken 755
ijännä 26 n. 1 307 14814
härja opp 887
hur 1424
Ikeby 3115 5813 624
hus 6 n. 2 1216 1918 härr baron 318 446
Ikeby-sokkna 3712
1286
härre
896
lo
736
81
61
12
595
illigä 636 959 14815
härrskap 254
n. 2 833 1212 '
931 in 637
husbonddräng 16 n. 6 härsken 885
imma 137 1345
1366
301
härtilldags 1218 264 Immenby 3117
Husby-Långhundra
in 11218
87 n. 9 897
1618 3713
informator 583
hässla 82s 10912
hushåll 2415
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Inga 296
Jerk-Andersson 324 järter- 1175
ingefära 286 5912
Jerker 5618 8313 897 Järtros 205
Ingelstad 22 n. 5 27" Johan 256 29 n. 8
jäst 1417
ingen 204 68 n. 1 1448 Johansson 297 30 n. 3 jää 868
14615
475 111 n. 7
Jölvön 801 9013 1089
ingenting 14613
Jo annsons-frun 365 (i) jönstes 925 1219
Ingmundby 3117
1341°
jötter 911
inne 79 n. 1
jokkä 659 14
jöttrut 912
inte 439 ii, io 44 n. 1 jolbrommen best. sg.
8515 11316, 15 1167-3 1315 6818
141 n. 2, 4, 5, 7-9 jord 1073 109°
1422 14715, is, 1
jordgeting 2811
kabeljo 311°
intressa v. 2915
jordmanke 486
kackerlacka 285
is 5916
Judälandä 3410 881 kagge 64 n. 2 862 10210
ispjärnä subst. 8813 (i) julas 11912
kalas 255 4911
ister 1414
juldagen 246 985
kall 1043, 1 11718 123
juli 5114 1058
n. 1
julnave 1147
kalla 1428
Ja 4212 14714
jungfru 1214 228 11013 Kalle 174'5
.jaa 868
Jungfru-Maria-nyck- Kall-Kals-Minä 3415
Jaa då 2713 4912 506 lar 388 64°
Kallä 848
636 673
juskä-på 6510
Kallö 84 n. 4
jag 1442 1471
juver 735 1234
kalv 1214 221 861 87s
jaga 635
jymber 7817 12816
kam 935
ja-gugge-do 332 5814 jysa 7818 11216
kamma 934
672
jåp(er) 6519 1277
kammardörr 339
jalusi 3111 369 459, 11 jåpuger 6517
kammarhärre 332
1046
jäkeln 2017 579 6113 kanske 221 4213 46
Jan-Anders'-Erik 376 8814 1065
n. 2 477 524 878 1194
Jan-Peter 4515
jälpa 882 936 1077 kaplan 256 492 1057
Jan-Pärsson 671 828 1221 1388
kapten 257 543
11012
jäister 1212 89'7 1195 kara undan 341
(Anders) Jansson 12018 jämmerstä 263
Karebol 513 58"
(Lars) Jansson 12018 jämmiätt 82 n. 11 935 (Storä) Karebol 11112
(Mats) Jansson 12011 Jämmåläskogen 3711 Karin 518 58 n. 2 11118
(Nils) Jansson 12011
881
karl 851 106 n. 5 1153
(Olof Jansson) 120 n. 7 jämn 788 935
1424
januari 4512 10017
jämra sig 824
Karl 295 442 85 n. 11
jassel 496 634 1074 1092 jänka 1156
10616
ja trommä 68 n. 12 järmä-sä 82 n. 10
Karl i Klangens 3416
je- § 38 § 107
järna 8815 1143 1342 Karl Johan 326
jekallo 491i 11115
järnväg 2312 2416 n. 1 Carlberg 257 514
jeljutin (-gutin) 139 järnvägsolycka 379 • Karlsson 295 442 46
n. 1
järta 4917 634 8710 888 n. 2 473
jen 5613
13215
Karolina 515 5815
Jerk- 5618
järter 117 n. 7
kassa 1341
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klivstätta 13n 5713
komma 1318 27 n. 11
klocka 6717 10711 1472 422 4511 46 n. 2
klockare 6718
477 6715 1182 1411
klockargården 30 n. 2 1428, 10 m. fl. 14712
3118
komma efter 831
klockarmadam 331
komma hit 1412
klorev 5710
kommendering 541 684
klove 7013 123°
72 n. 7
klumsin 612
kompanichef 3514
klå 144n
kona 7015
Kilen 11214
kläda 9415
kontor 68 n. 8 7218
kilo 69" 10213
kläder 1214 392 575 kontraktsprost 312
kim 933
1306 1341s
kopp 6714 7510 n. 7 1336
Kingan 8419
klämta 3912 13713 koppar 703
kinkig 2715 3210 5911 13814
Kornan 22" 876 1137,15
992 10212 13616
klättra 423
kornbläkk 828
kippä subst. 10211
klöv. 417 1176
korp 702
kista 771 1026
klöver 117 n. 7
korpralskap 317
kitt 1024 lo
klöver- 1175
Korrstä 7213
kittel 596 1275
knappnål 67 n. 4
kors 6816 7011 119°
kittla 10413 1102
knappt 9812
kort adj. 709
kiva 1029
knekt lii 6210
kort subst. 1310 12211
kjega 5312 n. 8 569 kniv 102° 1108 1129 korv 701
10215 1305
12312
kost 7010
kjol 10213 1062
knopp 6716
kosta 428
kjolvä subst. 715 10212 knoppnålsknopp 67 kraft 487 1433 1446
kjågändä 10211
n.4
kralä 1061
kjäfsä 102io
knuffas 9818
kram 9416
kjällin 1029
knut 1108
krasä subst. 1161
kjälltorskä 1028
Knutby 2213
kreatur 341
kjänn.spak 253
Knutby-prässgåla 373 kreker pres. 577
kjärgä v. 8918 1026
4511, lo
krets 629 122"
kjötsel 9118 1104 122 knyvlä subst. 787
krig 1007 1318
n. 1
knä 576
kriga 1002
klaff 489
knävek adj. 5412
kristendom 316 5912
klaga 5015
knöl 914
kristendomsnamn 3515
klanet 258 4913
ko 6 n. 2 412 6910 375 4516 m. fl.
klappa 48s
13117
Kristian 501
klarinett 258 4913
Koindrä 282
krita 10915
klase 1161
Koindrebärjä 37io
kritvit 252
klassit o klossut
koja 7217
kronprinsessa 343
1021° .
kojev 247
(kors o) krogel 68"
klen 5411
kol 7014
krusbär 436, 9 734
klias 1449
kolilendä 1431
krycka 652
klippa 761 777 926 1392 kolkoja 2812
krympa v. 8511 13816
klitilendä 1435
kolt 685 1052 123 n. 1 krympä subst. 786
kastrekä 578

katsa 1202
katt 4810 102°
kattfötter 441 476
kattlakkä 285
kattun 1227
kavelstock 311 1193
1234
ked 533 947
kesä, 535 10214

160

TISELIIIS, FASTERNAMÅLET

XVIII. 5

ladugårdsgolv 16" 313
Kårstad 7213
lagsamt 436, 9
Kårstads by 313
lakan 4917 14 11114
kårä subst. 803
1212 1326
kåt 1756
kägla 141 534 10215 lam subst. 6 n. 2 1316
krämmil 1318 8518
krämpä v. 8511 13816 käk 5312 568 648 10214 937
land 96 n. 5
kränka subst. 822 8912 13418
Lannbro 110n
käkrem 5417
kröjjärä 6511 9913
lantbrukare 327
kälke 887 1078
kuckla 158
Lars 867
källa 647
kulä subst. 1073
(Anders-)Lars'
3115
känna 823
kung 751
586
kungen, (i kort) 1174 käpp 10318
kunna 87 n. 3 9610 kär 53" 5512 888 10312 Lars Jansson 12018
13711 14112 1424 1481 kärl 8813 10617 17410 Larsson 204 111 n. 7
kärna (bär-) 8817 1283 1143
kupp 75io
Larssons 11914
13412
kuppelryggig 1035
kur 1124 113 n. 2 127" kärna (smör-) 88181027 (Anders) Larsson 11114
lasarett 3112 13213
kärr 10312
kurir 528 758
lass 1185
kärra 646 885 1025
Kushemmet 2517
lassa 85s
kvagä subst. 995 1031 kärve 886
Lassdalstaska 3411
kävling 536 10812
kval 1056
kök 648 8010 908 1024 last 1221°
kvarn 1068 11013
latspene 15 n. 15
kvarn 2013 46 n. 2 10312
led adj. 541 554
köl 807
473 17 1432
led subst. 9516
köld 716 9810
Qvarnbol 25"
leda 542 555 1373
kvarter 259 4411, " 5410 -kön 801°
köpa 4312 448 4715 776 leda bort 1412
8717
kvart& 259 456, 7 5410 784 807, 11' 12 9811 ledighet 317 555
1024 10312 116" ledsen 613
8717 jfr 17414
lega subst. 554
137" 13814 14310
kvast 1221°
köra 424 4511 472, 6 lega v. 642 821
kvist 1218
kvällsrånän best. sg. 807'11'12 1023 10319 legrä-sä 572
Lejdet 2012
10317 1179 142"
2813
-lek 544 55 n. 2
köra
in
17414
kvällsvard 1353
lek 543
körsbär 7112 1483
kväva 784 1376
körtel 91181104 122 n. 1 lekt» 542 13018
kyckling 911 10811
ler 545 13417
kött 1022
kyla 1028 10318
lerlavä 10710 14314
kylsa 132 808 1022
leta 546 1425
kyrka 647 7112 9118
leva 1423
labb 86" 9310
1002 1023, 5 3
lada 1215 212 277 407 lider 13211
kyssa 1025
42'5 452 4711, 12 869 ligga. 427 95 n. 4 999
Kyssinge 77 n. 6
945 9513 11211 12910 1412
kyvä 784 1376
lad(u)golv 237 2417 432 lik 6115 653 695 10215,17
kyöftäs 9811
liktorn 542 130"
kyöptäskakelugg 385 9511
ladugård 237 2418 8714 -likä 638
38u. 882

kryssä subst. 785

kräk 651
kräkla 571
krällä 152 391i
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liljekonvalje 6916 8 Lundström 72 n. 1
löpna 1515
13311
lunnmyssä 168 285 löslivad 879 975
7515 9510
Lillbol 281 853
(Logg)löt 2011
lim 139 11011
lunä 104"
löv 909
limma 131°
lurvig 7215
lin 329
lus 9113 1325
lind 966
luver 733 13318
Madrass 2510 4914 1108
linda 639 96io
lycklig 7611 10417 10812 1183
lindträd 127 248 282 lyfta 7612 1216 1391 magasin 5161301913415
422, 1 466 4713 11717 lymer pres. 783
mage 421 1179
lingon 11114
lyg ner pres. 782
magister 8715
Lingonsjöu 311
lågt 9215
magnum-bonum 367
linjä subst. 6512
låge 7016
maj 8615
Liggoföån 363
låna 438 8015
Maja-Stina 3418
liskossa 1191
lång 6611 104" 1363 4 major 8716
lisossä 1191
(Husby-)Långhundra majstång 283 655
liten 4212 n. 1 448 4510 1618 3713
makkel 504
619 13617
låta 1514 428 857 117 mamma 4115 13316
ljuga 892 1398
n. 5 138n
mamsell 2511 284 328
ljumske 1318
läder 1216
4915 5813 13013
ljunga 633 1154
lägga 14013 1411
man 11816 1481
ljuslätt 829
läglig 10417 10810
magnebo-påtatis 389
ljuster 1415
läka 572 13816
magneboärä 367
lock 708 7312
läkkä adv. 151 63 n. mangel 5811, 7 1086
loge 211 4118 m. fl. 2 8510
1148
4215 4417 474 58io länge 222 61s
mangla 1081°
595 611' 833 11815 längre 61 n. 10
(Jungfru-)Maria-nyckLohärad 84s 979
länsman 122 247 434 lar 388 649
lokstad 1304
44s, 7
Marie 12n, 3 25s 435
lom 1316
läggräs-ve 859
m. fl. 44' m. fl. 467
lomhörd 1316 6811
lära 5512 822
499 8718
logglätt 82 n. 11
lärare 824
mark 86'6
Logglöt 20n
lärarinna 343 368 1115 marketenteri 351 376
lort 695
13113
4513
loskä subst. 68io
lärd 821
Markim 2718 844
losta 1417 13416
lärft 138 8215 u. 1 889 marknad 877 976 10211
Lotta i Holmens 374
9315 988
1108 1292 13313
lov 691 12315
lärkär pres. 8911
marä subst. 5112
lova 6 n. 2 7017
lärling 823 1067
mask 149 485
ludin 614
läsa 1185 1221 13818 maskin 2512 4911
lugg 69 n. 10 12315 -lätt 82 n. 11
maskinolja 336 5911
lugga 752
Lääggen 9716
mast 484
lugn 1125 1153
Läägsmosen 3412
Mats Jansson 120n
Lund 118 967
lögn 1127
matsäck 2410 4910
Lunda 8421
löja 9117
matsäckspåse 337 1337
Lundgren 1155
lönsk 1102
matt 483
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matänteri 351 n. 14 (i) morgon 678 7015 916 (Stora) Målsätra 377
Målsättrena 32s 133"
10013, 16
376 4513
med prep. 421 6914 (god) morgon 295 6811 månad 844 977 1111
743, 10 957 9918 1113 11218
837 961 14712
(följa) med 267 718 923 morgonvaken 343 678 måndag 2412 306 39 n. 4
436' 8 465 6610 1005' 6'
1113
med subst. 547 13414
mellangården 314 4510 morgonvard 67s 1094 10011' 18 16, 12 13316
(i) måndags 307 391
1113
men 43n
875 1006 n
mena konj. 505 111" morgä 7212
måne 84 1111 11218
Morkarla 2712
1481
många 1003
mormor 696
mening 548
många-många 344
morsarv 248
menlös 548
mer(a) 5410 5513, 14 (i) morse 7015
många-många-gånger
38io
mossa 137 13413
1108
mosse 137 7014 13413 månglerska 1194
metall 135 502
middag 878 100616,15,11 moster 122 3917 14517 måtte (måste) 42 n. 4
moster Anna 3417 4210 13710 14113
midnatt 24" 9512
(lat)mäggä 8614
midsommardagen 3516 moster Mari 4416
mäjeri 89"
mig 167 352 5718 833 moster Mina 4216
mäjram 2513 448 527
moster Sofi 4416
9912 1231 1441
mulen 616 1226 13617 Mälaren 825 1138
mijan 622 644
mulknä adj. pl. 754 mäld 884
mila 773 1048
människa 28" 12014
1063
Milbyagen 3413
mulknä v. 754 1063 människoläkare 366
mild 951 1053
4310
min pron. 117 17s munters-gubbä 357
murkla 111 n. 6 132" Märjelunn 6410
14517, 12
märke 6117 10212
murrug 753
Mina 423
märkuljum 2813 6411
minst 158 5914 11015 mycken 10918
mycket 422 778 n. 5 883 1065
mista 1418 1214
märla 573 10611
mjöl 79" 2 918 1071 1483
mykkede 11714 118" märling 106"
10814
märr 134 8215 88"
14315
mjöling 794
mjölk 6 n. 2 6313,1 713 mynning 136 273 7614 Märsta 22" 8215 88"
mögel 778 n. 2 7917
mynta 7616
Mjölsta 793
myra 7913, 16 14
mögla 77" n. 2
mogen 511 615
möjligt 91" 10410
myrstack 7916
mokä-i-sä 69s
Mörby 7913
myrten 9112
mole 1072
mörk 7116 1223 1368
mysslä v. 781
moln 7018 11415
mört 71"
myffä v. 7811 1206
moggäde 14317, 16
mössa 421 475 777
må 802
mor 296 145"
måla 2718 412 8411 möta 91"
moras 2514
morbror 39 n. 3 118" 884 946 8 9712 1152
1228 13512 1378 1439
14516
Backe 482
morgon 6811 7015 917 målning 1147
9917 1007 13 11110 (Lilla) Målsätra 266 nagel 1086
nagelrot 338
122io
1122 1141 1288
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nutti-nutti-näjja 385 Obegripligt 345 381°
nagga 86"
ny 1364 7
oblat 242
naken 617
nyckel 58 n. 4 59s 779 ock adv. 2712 7014 1048
nakkä 10312
namn 116 110" 112'
1047 108" 3 110" 148"
nar 86' 128"
ock konj. 27 n. 11 717
1283
nyckelhål 3310 58" 59 788 89 n. 7 1048
narras 8618
n. 2 1082
1428 23 lit. t 1482
naskä 110"
nyfiken 298
ofdrtövat 975 122°
natt 1311
nattvarsgodd 140 n. 4 nykkelkippä 334 3611 ogudaktig 344
naturlära 335 1062 59 n.2 104 n. 1 1082 ok subst. 1516
Nykkelmosen 345 59 okniger 103io
118'4
nedanför 351 4914 7118 n. 2
okspyttll 604
oktober 161 806 9214
11113
nykstä 771
okyndä 7617 96" 1027
Nedelundä 344 10610 nykter 116n 1354
nypa 6514 745 76io olja 6713 1055
1172
nedrig 552
011ertorp 85"
110" 1396
nej 222 525 8813 89" nypon 65" 7412 76io (ek)ollon 4911 11115
ner 526 5518, 14
Olof Jansson 120 n. 7
11116 1211 1328
Nesby-bonn best. sg. nysa 13817
olsökä 9018
om 1315 306 433 6712
326
nystan 11115
nåda 72n
1006 19, 14, 12, 9
ni 1611 1451, Il
nikt 1221°
någon 58io 688 1007 omsams 1314
Nils Jansson 12011
omöjligt 1435
1446 14616
nio 614 1474
någonting 14614
ond 969
nionde 27" 589 687 nämna 1316 1385
onsdag 7117 1009
närmare 828 1169 1361 ont 115 421, 12 1173
14718
nittio 1478
närmaste 11610 1361 n. 2
nitton 1476
Närtebyn 31 n. 19
opallseveder 3710 502
njure 11017 1132 1287 Närtuna by 312
opartisk 327
Njurling 10711
närv 882
opaserlit 107"
nog 41' 42"
näsborre 16 n. 7 7411 opnuger 2716 103n
nopä-se-dit 694
13412
opp 6712
nor adv. ock konj. 72io näsduk 12" 1614 24" (frusta) opp 1410
(väcka) opp 162
118" 14617 148" 3
306
n ordanväder 109511113 nässla 10413 10911
oppe 411 42" 445 463
nästa subst. 143 57"
11712
Norr-Tjäran 103"
Norrtälje 20io 391361" näsvis 1615 251
opptagen 293
norrut 213
opris 69'
nätt 118" 1481
norst 729
nätt ock jämnt 788 oprävlädä 323 899
nu 167 456 47" 7511 näve 421, 2 475
108"
-or 6912
10015 11615, 16 1464 nöjd 9116
147"
nöt 15 n. 13
ord 1096
nubb 9310
nötbuske 1164
orgel 1335
nunna, minnes, nun- nötskrika 3610 1165 Orkestad 2216 728 84"
nä 205 21 506 582 11914
ornbugkär 11314
oss 1441
1182 1465
Sv. landsm. XVIII. 5.
11
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påtatisvann 3512
plommon 677 11115
plommonkärna 677 pägas 251 8717
päls 1054
11112
pänna 1348
pluto 6915
plytä subst. 69 n. 5 Pär 826 115" 119"
pärla 574 10615
plåster 14"
plätt 1349
päron 827 1328
pocka 6714
pärrit v. 8615
pojke 395 424 707 725 Pärsson 671 828 110n
pall 491 134io
7711
pöl 791
pallra 1055
pollrä subst., v. 1056
n. 2
palt 481
positiv 3114 689
rabatt 133 255 501
pampoffä 2816
pappa 8711 13316
potatis 285 806 10311 rad 2014 9514 1156 1347
papper 2515 4912
potatissommar 3711
raffll(er) 503 592 13314
ragiljä 153 4914
par 146.n. 1 14712
potil 594
pratsam 262 29" 322 rak 198
paradis 3113 50s
precis 268 5913 621
raklä 154
paruli 758
pasma 152
prinsessa 2817
ram 174
pastor 14" 6918
professor 585
rand 9615
patron 2516 4913
prost 1411
ragglä 67 n. 2
patta 492
prostinna 163 2818
rar 226 4713
Pellebol 25n 977
pryl 10917
reda subst. 5411 1346
person 252 447 881
pryl 7812
reda v. 5412
Petrus 1213 227 396 präsagåla 456 9213 redgarn 256 623
(Anders-)Petter 3414
14212
red l 624 994
(stå) pik 266 8012
präst 128 1151 1297 regel 6014 10817
pil 1048
prästgård 937
regera 29" 5312 551
psalm 878 1057
pinendä 1432
567 838
pinfull 261
pukä v. 103n
regla 10817
pingsttiden 883 1101 pump 751
remsa 628
pund 968
ren adj. 541 885
pinllendä 1433
punding 962
ren (åker-) 5413
Pipillä 29 n. 9
rep 542
Pipiggen 27 n. 1 297 pundä v. 96 n. 2
443 472
(smedje)pust 1412 946 repa 328
Pipärn 2217 1134
resonkarl 1213 314 621
pykjä v. 7813
pirum 527
pyril 593 1276
ria 1345
pitä 63"
Riala 278 8416
pyffä subst. 78"
Pittmäjes-Jannä 373 pyttlä v. 7814
rida 13916 1442
pjogk 658 14
på 168, 9 30 n. 1 387 Riga-frö 1008 1165
pjuk 6519 13
664 8014
riga]. 624 994
pjåk(er) 6516
påbrå 254 1747
rijärfrö 1008 116'
pjåkä subst. 6516
pålassning 286
riktig 1356
pjöttig 6515
påse 7011
Rilanda 8417
plats 107io 12215
påsk 1412
Rimbo 20io 1157
plocka 67"
(i) påskas 11911
Rimbo hotell 13410

ost 14"
ottä 0 ottä 726
oxe 6 n. 2 423, 4 476
1179
oxel- 205, 15 10910 12811
oxkött 4312
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rimma 13"
Råbylund 322
Sabbat 13 n. 3 257
ringa 28 n. 11178 1444 råd 948
5014
1445
Råda anhaltstation 379 sadel 952
Riggbo 2010 1157
(dy)råder 801
sadelmakartång 3513
rippeterä 5817 622
råg 1216 178 7012 73" sak 2011 584 13011
Risetorp 2015 28 n. 5 1156
sakerstyjä 342 773
772
råge 1215 178 7 21 n. 1 1181
rissel 105" 1072 1099 rågsen 156 10213
sakristia 342 773 118'
Ristorp 2015 28 n. 5 772 råk 156 102"
sal 1054 112" 11417
riva 13917
Rånesä-jäla 378 8420 Sala 8416 85 n. 12
ro v. 1392
883 13312
10510
rock 6715
Rånesä-statfon 383 salig 105n
Rodä-analten 379
8420 13312
Salmunge 2712
rogstumm 11013
Rånäs 25io 431 8011 salt 192 493 105' 123
rolig 1071
råägg 408
n. 1
rom 759
rädd 898
saltser 2414 548
roma 677
rägn 1127 1152
(till) salu 6915
Roslagen 291
rägna 223
salva 866
Rosnäl 203
räkna 1108
samka 1156
rost 706
(för ...) räkning 119" Samuel 496
rotä subst. 693 1344
120' 13321
sand 494 963
rova 15" 12310
ränsel 601 1273
sanning 1434
rovv 724
rässä subst. 852
sagkä-täll 1156
ruka 732
räst 1213 1043
se 413 438 443 46 n.
*Ruka 73 D. 5
rät 575 1217
2 478 5, 2 526 5513
ml 736
rätt adv. 8912
6215, 16 832 141 1434
runt 747 1072 14210 (med) rätta 6914
1442 1471
Rumba 69 n. 6
räv 576
se efter 116 n. 3
Rumbo-tega 6917133n rävlä-ur-sä 155 89io se sig för 15" 358
rummlä subst. 1087 röd 726 9010 91" 95 7117
rummiä v. 108 n. 3
n. 2 1431
se ut 37 n. 3 72io
runskä 159 75"
rödbrun 9513
cedera 63'
Runsten 158 209 75" Röden 9515
seg 543 992
ruska opp sig 756
rödja 778 92 n. 4 946 segel 561
russin 111" 132"
röttasiger 11713
Segersbol 347 633 853
rusta 752
rögrässig 85"
segla 1379
ruta 424
röjätter 8510
sekvester 2510 632, 5
ruter 117 n. 7
rök 9011
11612
ruter- 1175
röka 223
sele 1049
rutten 618
rönnbär 9117
sent 544
ruva 746 997
rörtäbbä 865
sena 5213 11017
Ryd 971
röst 723
senap 258
rygg 20"
röste 724
senare 163 11016
Rya 77 not 3
rötmånad 1111 1284 separator 3110 4510 631
rysstorpa best. pl . 287
883
133"
separatorsmjölk 3514
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skomakarhammare
servett 496 563 1066 Skansa 22 n. 1
38'5
sesällä 163 288 10616 skarp 938 122s 1369
Skarpvärn 37 n. 1 821 skomakarmaskin 3712
Zettergren 265 824
skomakarvärkstad
11514
siben 953
3713 3813
skate 1289
sida 944
Skattvärn 37 n. 1 821 skorekä 576
siderä 631
skorpa 704
11514
si-där 6311 1463
sig 155, 18 188-1° 358 Skattvärns-synj ena skossä subst. 1193
372
skott 70s
5718 18 664 832 11816
skotta 131 7014
Skebo 85'4
1451° 1481
Sigelbolä 347 633 853 sked 53' 9513 n. 3 skovel 703 12311
skral 1052
12012 12811 1322
signa 11512
Skederid 2210 3410 5314 skraltvagn 23 n. 1 244
sikt 5915 12210
455
575 843
silke 1047
skriftermål 1174
simma 1312 5715 5916 skedkrok 538 956
Skedviken 29' 443 454 skrika 519 5416 13918
110°
skrinda 764 9616
90'8
sin 14515
skrinna 14014
skelett 561° 1201
sirap 259 408 526
sirapsbutelj 333 4010 skena subst. 533 12013 skrinä 14014
skrofflä 688 9813
sitta 428, 7 1414 144' skena v. 534 12014
skrovel 1239
skepp 822
sju 1205 14710
sjunde 4512 7410 10017 skeppund 24" 561° skrubbhyvel 7710
Skräddarbord 324 854
595
14716
skräddare 891°
Skeptuna 9810
sjunga 1206 1443
Skräddärtorpä 34gI
skida 1207
sjunka 454
851
skiljedike 6916 13310
sjuttio 1476
skrämma 1313 5712 8913
sjutton 224 352 n. 1 skilling 394
skränkjärn 4312 464
skillnad 845 977
689 1474
4714
själ (anima) 5314 88 skinn 12013
skräppa 827
skjorta 12015
n. 2 108 n. 6
skrävel 578 8813
själ (phoca) 8812 108io skjul 1082 12616
skrävla 8812
själv 895 9311 10013 skjuts 12213 13510
skugga 1351
10815 1207 1233 1453 sko 698 1118 13116
skuld 955
skog 999
sjätte 14715
skur 1341
sjö 14 n. 1 80' 1208 skogs- 16 n. 11
skurä subst. 748
skogseld 243
1279
skogvaktare 326 10011 skvattendä 1434
Sjögren 202 11014
skvattra 151
13221
(till) sjöss 142 9115
sky 14 n. 1
skojare 723
skackel 132 13210
skada subst. 1296 1343 skokksflåt 158 16 n. 11 skyldig 524, 8 953 1001
skola subst. 221, 2 9212 13511
skadlig 945
skymla 786 1088
skafföttes 296 592 11918 1146 1282 1342
skola v. 1611 7 861° skymlig 1089
14812
1049 1066 11615, 16 skytt 921 1207
skaft 9814
13710 14114 1432, 1 Skånella 2218 8421
skal 862
Skånellaholm 323
skallig 675
1481

XVIII. 5

ORDREGISTER: servett—Springa.

167

smedjepust 1412 946 sommerstäns(-stärns)
skårä subst. 1352
smedjestäd 946
1218 264 n. 2 592 6718
skäkta 1207
smedjeässja 946 1207
874 11318 11911
skäktefall 823
somna 6716
skälm 87 n. 4 8914 1056 smida 5416 949
-son 672 681, 13 11112
Smitorpä 28 n. 5
skär 535
son 128 155 n. 13 194
skära subst. 536 12914 smula v. 7213
224 278 583 682 1114
smulter 751
skära v. 536 140'4
skärgårdstrakten 537 smuBk 761
112 n. 6 12917
små 116" 13518 13617 sonhustru 8712 13116
sköka 801
sopa 1374
skölja 668 717, 6 1232 smågrisar 13016
1381°
Smännskjärrä 1616 soppa 733 1354
skör 795
292
sorg 71' 1113 12913
skörd 796 1755
smärt 891
sorgsen 612
sköre 792
Smäss 14 n. 1 156
sorgä 734
skört 7111
smörblomma 289
sorl 731 1041
slabba 8614
smörja 7111
sorla 732 1055
sladda 8612
snaska 11017
sort 735
sladder 8613
sned 546 555
sova 7013 7312 1415
slagsmål 151 163
snickra 11611
sovel 154 715 10861231°
slantä-se-unna 372
Snikkärtorp 266 28 spader 9718 117 n. 7
slask 495
n. 5 841 12210
spader- 9717, 18 f173
slaska 142
Snikkärtorpä 28 n. 5 spadärn 9718
slekä v. 547
sno 9012 917 1394
(kjänn)spak 253
slippa 5914 1407
snurra 7214
spalä subst. 5114
slott 702
snytnäsduk 306
spara 1372
sluggin 611 752
snål 1082
sparlakan 284 10611
slut 4518 10415 10913 snäll 4216 11711
Sparren 8618
sluta 456 1178 1434 snö 141 9012 9116
spegel 5812 6011 1272
1445
snö v. 9012 917 1394 spene 151
sly 7816
snöa 994
spensöt 15 n. 15
Siyjä subst. 7817
socken 2016 3410 775 spets 8315
slå 403 421 665 9914 785 1137 12817
spil 636
1408
socker 701
spilta 1355
slåss 666
Sofie 256 435, 3 4416 spilä subst. 637
slåttertid 339 665
sol 10811
•
spillveder 452
släppa 159 13314
soldat 721 954 13013 spinnrock 245 284 762
släpprut 8511
soldatboställe 3714
spiritus 751'
slö 9417 10913
soller 731 1041
spjol 692
smaka 5013
sollrä 732 1055
spjälkä subst. 6116 892
smal 5012 862 1058
som 1315 431 6716 spotta 6715
smal subst. 105 n. 8 11710 14314 1448 spricka subst. 651 763
smalä v. 5118
1467
10214
smed 14 n. 1 157 54 sommar 1315 225, 7 588 spricka v. 76 n. 9
n. 4 9517 1291°
6717 10014 1124 113 springa subst. 762
smedja 6217 644 946
n. 2 127io 14713
springa v. 435, 3 443, 2
smedjehärd 1098
(i) somras 11918 13
4517 76 n. 10 1408
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spräggä subst. 8611 stil 774 94" 105'4 1072 Stutpälles-barnbarna
stilla 42s
Spräggila 2710
13412
spunnrokk 245 284 Stina 2118 581
stycke 779
stydel 774 9416 10514
762
stigg 638
stjäla 51n 6017 8813 1072
spå 1393
spång 1313
1081 1141° 12010 styra 7915 1371
spår 146 153
styrka 9113 120 n. 6
139' 14015
späkkä 152 8512
stjälk 61" 894 13511 styrsel 918 1074 1092
stjälpa 1209 1231 1386 120 n. 6
Spärrsvik 2014
stjärna 88" 12011 styörbyörnär pl. 792
spö 94" 1356
12913
stå 421 452 475 994
-sta(d) 8416
stabba av 12312
Stjärnan 112 n. 9
1407
stjärt 896 1209 6
stå bläkk 827
stad 9518 1305
stock 6714 71 n. 1 stå pik 266 8012
stadd 869
7313
stånd (salu-, klass) 49
stadga v. 868 955
stafastä adj. pl. 29" Stockholm 2013 67 n. n. 3 9618
stånd (växt) 49io 9617
staket 2511 4915 53" 5 713 1331
stol 12713 1322
stång 6610 1314
562 645 13212
städ 972
stall 491 1052 11215 stolpe 712
städsla 942
12711 135"
ston best. sg. 691
ställa sig 118" 1481
stamnta 1314
stoppa 6713
stampa 2718 14214
stor 422, 1 431, 2 455' 6 stänga 212 13713
stärrukä 735
stanna 143 13817
663 11112 117"
(kliv)stätta 13ii 5713
Stor-Åby 293
sta* 495
strand 964 1191
stödja 924 945
stapel 39" 60"
stappla 152
strax 1418 8710 1045,9 stöjjä subst. 92" 945
stark 114 867 939 1186 1196 1217 14815
stöld 718 985
större 61 n. 10 7112
1228 1361°
strilåtig 954
stövel 105" 108" 129"
starklek 2512 544 55 strimma 135
1358
n. 2 10416
strof 807
stövelknekt 5817 1051'
Starrön 494
stryker 13315
strå 9414
stövändes 14211
station 435, 2
sud 734
stationsinspektor 386 stråke 7014 1213
sträjka 144 5714
sufsuger 763 98"
58"
suftig 76'
stav 5011
sträklä v. 8916
sula 7215 1353
stavrum 12313
strändä subst. 8513
stearinljus 12io 315 sträng 826 94" 1365 -sunda 8416
supa 528 733 896 11516
stege 6 n. 2 194 423 ströjjä 6511
12812
-ström 725
1395
strömming 1314 274 supanmat 311 11111
steka 545
supin 614
stekrova 15 n. 11
722
stubbe 9311
suptut 24" 12111
stel 89" 1748
supä subst. 73 n. 1
sten 5511
student 13014
sur 1433
sticktäcke 28"
stuga 1465
stiga 7511 100 n. 1 stumm subst. 93 n. 1 surmjölk 246
13914
sus 749
11012
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fyfflä 1087
sval 862 10812 1231 såla 72'5 1353
fymmlä v. 786
svale 42 n. 1 1145 såll 6611
säck 41 10215 1186 fäkksvall 823
1281
sädesärla 163 288 10616 färn(tä) 1121
svara 50io 863
Säfjaån 313
fässä 8515
svart 1431
Svartsätra 161 2 294 säga 496 9214 9914 föriner 6212 9016 916, 7
Söviken. 291 443 454
13813 14412, 14
856
säga för 169 2917 7117 9018
svavel 996
Sveden 2012 856 9514 säga åt 169 2918 1411
(ätte-)säjj 825
sveg 546
tack 10216
sälg 10817
svep 547 1359
sälja 153, 4 423 987 tackar ödmjukast 788
svepa ihop 548
tackjärn 162
123 n. 1 13812
Svija 6218 945
taga 401 4216 462 512
säljning 13313
Svilandä 96 n. 5
sällan 11114
52' 8013, 12 9914 1.002
svimma 1314 11017
1397 14010 174"
svinhus 247 1182
sämre 1314 5715 1362
sämst 1314 5716 1362 ta mig gärsgårn 352
svinstia 774
säng 2011 654, 5 12819 671 1746
Sviälunn 325
ta mig sjutton 352
svullen 511. 596 613 sätt 14321
sätta 1215 138io 146n.1 689
11418 12318
tagg 864 1352
Sätträlunn 321
svullna v. 12318
tak 201° 652 10217
säx 113 1479
svål 8013
1213 13215
säxtio 1475
svår 452 m. fl.
(till) tals 867
säxton 1473
svälja 667 893 9310
södern best. sg. 1123 tala 502 n. 3 863
svära 822 14011
talg 9912
Söderlund 265
Svärlinge 1138
Södertorpä 349 1182 tall 492
Svärnigit 1133
tallkottil 605
sy 946 11612 1383 14310 söla 717
taltrasten best. sg. 14"
söla ner sig 716
sydväst 2416
sömn 1315 687 1126
1235
syftä 7618
Tamm 136
sömnig 686
sylta best. sg. 7818
symaskin 303 319 37 söndag 283 721,9 10014 Tanomarna 885 1338
tamil v. 5115
10015
n. 4
tand 9612 1312
sönder 455, 9 727, 10
synas 162
tandvärk 452' 3
Sör 911
synd 965
(Lassdals)taska 3411
söt 9116
Synningen 2711
tass 11216
syrener 6212 9016 918, 7 sötgröt 1617
te subst. 574
syrsa 9112 12018
teg 549
syssla 159
tegel 6211
syster 1418
changera 1194 12017 telning 5411 1065
sytigär 787
tenbrö 5419
så adv. 663 722 753 Sedre-sokkna 3419
tenn 141 563
117 n. 5 1191 14317 fev 538
Teräskogen 3411 1134
fimpä 631°
1462
tid 9516 14320, 3 1447
figgrom 676 14813
så v. 6 612 8017
(halvåtta)tiden 3717
fur(ä) 12015, 16
sågtigg 639
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(tre-fyra-)tiden 3718 tjärdal 272 9713
trytä subst. 785
tidender 164 3914 958 tjärdrev 561
tråd 9517 12717
96n
tobak 25" 511
tråda 7016
tidä 439
tocken 67 n. 3 711 trådbar 261 957
tiga 5lio 100 n. 1 13913 1423 5 1454
tråg 70"
till prep. m. m. 142 tockna där 1452
tråkigt 731
329 6915 836 8516 tockna här 1428
tråstig 14" 812 1744
867 9115 942 1064 tofs 758
träd 1222 1319
n. 8 13318 1418 1424 tokig 32" 991 13615, 6 Träffa 22 n. 1
timme 61" 128io
1434
träsk 112
timmer 1314 407 936 tolfte 224 9312 106 n. trättifam 328 516
10414
2 1232 14716
trättio 393 428 14710
timmerlada 127 332 tolv 106 n. 2 1477
trättionde 684 14717
407 1068 1171 431'4 tom 138 136io
trättiåtta 357 516
timotej 3111 5714
toraiggom 699 14814 trätton 683 1478
timotejstånd 377
tomt subst. 1313
trättondagen 312 4511
timra 93s
-ton, -tonde 683
681° 10017 12
tio 225 616 1475
topp 757
trättondagsafton 3715
tionde 687 1472o
torg 9915
10011
tisdagen 28 n. 2 307 torka 13512
trättonde 683 14717
tjock 6414, 5 6716 1021 torndyvel 11312
tröska 724
1038 20 12115
tornister 926
tröskel 6019 723 811
tjog 6418 7015 12114 torp 713
tu 14711
tjugonde 688 1472o
-torp(et) 842
tumbä V. 932
tjugu 6417 759 10312 torparhöns 338 4514 tumme 139
12114 1477
m. fl.
-tuna 16' 7517 8416
tjugufyra 1478
torr 712 1368
tunnel 2514 758
tjugufäm 1479
torrved 229 846 971 tusendä 1435
tjugufämte 342 147", 16 torsdag 2418
tussil 602
tjur 6416
torsken 736
tussilago 3112 1075
Tjusen 20n 6415 11217 (kjäll)torskä 1028
1095 12314
tjuta 6418 12111
två 1176 1463 n. 1
trana 1351
tjuv 6413 731 783
trassla 493
1475
tjuva 6413 731 782 trast 512
tvätta 925
12311
tycka om 4312
tre 62io 1476
tjäder 5311 6414
tredje 14717
tylpä subst. 77 n. 4
tjäle 6417 8815 1038 tre-fyra-tiden 3718
Tyra 7914
tjäna 539 6414 12111, 15 Trehörningen 361
tyrann 511
tjänlig 5511 12116, 17 Triörnigsån 364
Tysgåln 259
tjänst 6416 821 8315 trind 962
tysk 1411
tjänstgöring 803 901
3 trinnlätt 263 82 n. 11 tyst 1415 76"
- 113io
96 n. 12
tytä subst. 784
tjära 5310 5511 6414 trive 525
tå 11P 13115
12115
trogen 615 992
tåla 7018
Tjäran 2211 5311 876 trommä 683
tårta 165 737
trossgål 6019 723 811 tåtel 6012 732
1133
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ORD REGISTER :

tåto1 6019 732
täcke 1211
Tälje 2019 3913 61"
tällfar 8517
tämja 137 5714 653
1386
tämja in 652
tänka 418 4211 1158
tänka för sig 1610

(tre-fyra-)tiden—viekel.

Uppsala 12io 292 398
442 474, 3 8416 854
105 n. 7 1082
(rävlä-)ur-sä 155 89io
(tömma) ur 1311 9015
urbanus 7512
IlSk 762

(färä-)ut v. 821°
(se) ut 37 n. 3 7210
utan 111"
11912
utanpå 30 n. 2 3210
tärgä 863
Tärna 823
utav 433 1231
utbörding 901
tölp 779 n. 4
utföra 406
töm 131° 90'5
tömma ur 1311 9015 utgodd 140 n. 4
töras 1097 1379 141" utredning 54 n. 1
törstig 71" 11612
utrikes 615
Uttran Sjön 22" 1138,15
Tövä-litä 3412
uvun best. sg. 774

Vacker 166 4511 11617
libbona 6910
Ubby 22" 528 768, 7 117" 1365
787 8410 93n n. 2 Wackerberga 1173
Ubby-Långsjön 362 vad pront 166 11617
1322
11715 n. 2 14320
Ubbytorp 322
14612
vad för en 14614, 15
Uggelnäs 323
vagel 1085
Uggeltorp 2617
vagga 862
ugn 1124
vagn 1125 12919 1355
ugnsgima 138
vaken 616
Ulfstad 7212
valborgsmässoeld 3515
alv 72 n. 2
undan 3912 9612 11P5 743
(gå) undan 167 11616 valen 508 617
underligt 959 9610 vall 676
Wallentuna 16 n. 3
10418 10612
underslag 313 106" 298 7516 8418
vallherde 5517 8213
1091
ungdom 1312 2515 281 Vallin 255 435 m. fl.
755
448, 4 468
ungefär 3211 568 773 vallte 248
valmar 1214 2112, n
uniform 567
uniformsklädd 366
275 861 1076
valp 734 871 10817
Uppland 209 966
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Valö 847
vana 1356
vanka 677
vante 1354
var adv. 14617
var pron. 853 14612
vara 15 n. 6 166 32°
7411 852 11315 116s, 2
11714-17 n. 1, 4, 5
14117 1425 1432 14416
varann 264 9611 1466, 7
n. 1
varda 497 12115, 14
1418 14416 14719
Wardala 8415
vardera 29" 415 536
11312 1176 1468
varenda 1425
vareviga 155 62u
varg 872 9917
varglo 9916
Warleda 8421 106°
varligt 10617
varm 2716 4310 9316
11313 1228 13611
(bliva) varse 266
var sin 1461
vart adv. 401 4216 462
1226 14617
Vasbom 201
vassla 10912
vassuddad 2912
vatten 494
vecka 438 465 629
10018
ved 22 n. 2 771 84
n. 6 9012 9410 97
n. 1 11817 1481
vedbult 95"
veke 545
Vandel 603 832 1072
veta 162 54" 1217
vete 5416 562
vi 5513 1442
vi subst. 972
vickel 10916

172

vid adj. 9512 n. 4
vid prep. 5717 13319
Vidbo 9511
vidfaren 618 853 95 n. 4
vidja 645 944
vidöppen 95 n. 4
vifta 552 8317
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vårnä subst. 976 1122 värr-jerä-två 1462
vårnäs 1121
värr-von 1465, 4
vårta 511°
värr-vårä 1463
våt 454 8015 1432
värs 8910
väcka opp 162
värsta 14319
Väddö 258 1758
värstäde 14314
väder 752 1423
värtna 873 1481
(Fastä-)Viksna 1044 vä . . . fe la 14616
Väsby 2214
vikterjol 1041
väg 401 41s 4217 462 Västanbärjä 3413 8417
vild 951
5213 577 589 99 0 110n 11111
vilja 662 1379 14116 vägg 6 11.2 111 125,6 Väst_erbytorp 363
14712
1812 641 9910,12 12818 västgöte 772 928, 9
vind (i hus) 411 4216, 17 vägglus 10416
Västgöttorp 324 12011
443, 5 463 967 11712 väggmilla 298
vätska 12214
vinge 1154
(till) vägs 159 13314 vätskigt 12215
(i) vintras 11912
väja 831
vät(t)jen 5614 10318
virka 5913
väl 825 9111 10812 121 n. 2 12814
virke 6114 891i
114" 1238
vättjä 56 n.4 6512 1216
vis subst. 1424
välbärjändä 1425
137"
Vimla 2215 3410 857 Väldärä 8415
Vätö 257 1759
1044
välja 669 986 1083 138" växa 422 466 1423
visst 1415 14717
välkärä komp. 8918 1446
vit 1435
1077
volontär 3113 927 11214 vän 11016 1114 3 129"
volä subst. 735
vända 967
volit v. 736
vänja 142 5715 661 1387 yft 777
yker pres. 781
vommvådtg 2811
vänta 13710 1428
vonn 669 14514
väppling 155 5716 10417 yBkä-sä 7611 1157
vret 544 1238
108"
ygjä 6513
Vreta 2217 543 857
värd adj. 824 88 n. 3 yrke 916
vretena 273 133"
yrsel 9111 1141'
89 n. 2 10914
vrida 5415 13912
värd subst. 824 88 n. ysta 1415
(fot)vristen 12317
3 89 n. 2 10914
Yttergålä 842
-i7åffla 1055
Yttergärde 842
värdshus 247 892
värja 143 663 8212 yxa 7612 1293
väkenus 1037
våld 4912 952
1142 1388
vålla 4911 1375
värk n. 6115
vålm 733 1357
6 n. 2
värka 893 9313 1228
vålosken best. sg. 1389
by 3412
ekelstad 2714
1061°
värkligen 1086
våm 7313 934
värld 8216 8816 109", " Mer 1358
åka 8014
vån 8016
1142
vår pron. 669 14514, 12 värma 11313 1228 1384 åker 588 12718
vår subst. 12816
vär-om-ann 1466
Åkerby 2618
(i) våras 119ii
värpa 893 9313
(Stora) Åkerby 325
vårern subst. 224 1131 värre 211 891
åkä subst. 8014
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älg 643 894 9912 1084 ättika 164 2818 5712 836
ål 10813 127'4
1296 13510
ävdkakä, 85s
er 952 1042
äljogres 6917 895 13319 ävja 573
lderskogen 346
älska 1053
ertorp 321 851
älva räkn. 1062 1476
åltäggt 1229
ämbarband 314
Ödmjukast 788
ånej 215
ända 13511
öga 674 90" 1088 1221
ånga 134u.
13213
ändrä-sä, 832
år 14316 14713
ögonlock 1159
äng 1152
(i) år 1483
öken 164
ängel 6013
åra 1359
ökstock 1214 169
äppelkastad 363
årtal 119" 1337
äpple 272 1315 1464 ölbryggeri 3517
årtäggt 262 1229
är 121 571 828 10016 17,9 öm 1313
åska 1418 8010
11316 1166, 2, 1 11.7 ömka sig 7611 1157
åskstråle 2812
åt prep. 167, 8 586 664 11711-13 n. 3 1483 ömsa 9117
öggnäbläkk 11510
ära 81 n. 2
727 14215
ärende 826 1311
öggvärmen best. sg.
(gå) åt 664 8013
1159
(säga) åt 169 2918 1411 ärjä-opp 887
ärlig 8216 88" 12 10618 öppen 452 61 7710 8
åt subst. 811
1227 136"
åtminstone 33'
1745
Arlig 13318
öra 308 8013 913 13214
åtta 6613 1473
öre' 428, 9
Arligs 2713
åttan 9718 1175
ÖM 912
åttio 1477
ärnsman 827
(i) örsla 9111 11411
ärr 896 1321 13512
åttonde 6810 14717
åvläjjes 297 812 117 ärsel 5811 6019 87' örvärk 11510
Öräggen 294 914
n. 3, 4
1081 1329
Osteledigä 36s 1171
ärt 129"
ärthalm 249
Osterby..267
Asmansbol 16 is. 10 Oster Angby 1214 325
347
äfsingar 83'
6311
äften best. sg. 77 n. 1 (smedje)ässja 946 1207 Ostrigby 1214 325 6311
Ästäre-kagkena 3813 Ostuna 16s
ägg 642 13214
5816 1132
över 1517 727
äkstä 1213 1510 85io
älfte 9314 106 n. 2 äta 212 572 585 878 överenskommelse 3814
1177 1214 1404 ,
5812
14715

rld

Ändringar ock tillägg.
S. 5 Jan Pärsson avled söndagen före påsk 1901.
1316 står dom de läs dom dem
1414 Rörande betydelsen av tr4shg jfr s. 812 ock s. 81 not 1.
läs frivdtsy,
146 står friv€iksv,

167 » tei-ma-kkkon » tå-ma-JAM:on
•

23

not 1 står påbrå

Ma

läs påbrå

2815 står cib6rcb
läs åQb(jrck
303 » brtilespatr& » brkgspatrOn

bönkvatehr » bånkvatgr
brkspatr5n » bngspatrön
3917 » betar läs låter avbeta (med marken som avbetas såsom objekt)
452 » ta in läs kyör in
31
31

»
»

4719 » Kalle » Kallä
49 till § 15 tillägges bal penis

5017 tillägges inom parentesen ; jfr dock även § 100
614 står ab4rce läs a9b4rce
52 till § 29 tillägges aftoråde aftonrodnad
53 » » 32 undantag tillägges b•44/ kärl
53 står betar läs låter avbeta
56 till § 37 tillägges Undantag: a står i skar stel.
» » 39 slutet tillägges kgy pers. pron. eder ock
56
,,61ran poss. pron. eder.
57
» § 40 undantag tillägges, samt vidare uti 11/2.g ärlig. Jfr
även § 156.
66 4 står kakuminal läs apikokakuminal
7012 » 84
» 85
736,10 » kakuminal » apikokakuminal
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ÄNDRINGAR OCK TILLÄGG.

S. 777 orden yvy-2)

(hö) sup. rett ut7 utgå.

77 not 7 utgår.

175

4

7 96 En vanlig ock den kanske måst folkliga formen för rspr.
skörd är emellertid med icke-labialiserad vokal; jag
har från en medelålders man uttalet M.
9016 står morsk, duktig läs kättjefull
81 sista meningen i anm. till § 103 utgår.
» 8518 står Vcedh läs vceCk
» vek.
» 8511 » v(ear

subst .6

»

123°

»

»

12313

» 11.5

»

1448

»

pona

»

substs

»

11.6

»

pon,a

.151k ,f; •
;)

,

;

_

,
Pli:'.:10.311.
11j i
•

-

BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM
DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XVIII. 10.

SIMIDROTTENS
fl

I'LRHÅl Il YRAS T-A

-

ANTECKNINGAR
AV

A. ULRICH

-

UPPSALA 1901
ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI-A.-B.

Förord.
Med anledning av ett upprop av Professor J. A. LUNDELL
i Uppsala, infört i "Ny Tidning för Idrott" torsdagen den 17
september 1896, vari idkare av idrott ock sport uppmanades
att i ock för publicering i "Svenska Landsmålen" uppteckna
det ordförråd, som brukades inom de särskilda idrotts- ock
sportsgrenarna, har jag vågat försöket att samla ock uppteckna
de ord, uttryck ock talesätt, som, enligt vad jag känner, brukas
inom simidrottens område. Jag har därvid dels upptecknat
vad jag själv under många år såsom intresserad utö vare av
simidrotten hört, dels ock ur C. A. GusTAvi, Underrättelser i
simkonsten . . . med 40 figurer, Sthm 1839(108 s. ock 11 pl 12:0.)
ock [G. LARSSON,] Några upplysningar om Sveriges simsällskaper
och simskolor, Jönk. 1860 (88 s. 8:0) excerperat en del ord. Några
bidrag från den intresserade allmänheten hava ej influtit beträffande simidrottsterminologien ock mycket obetydligt beträffande övriga idrotters terminologi.
Med "Allm." har undertecknad velat angiva, att ordet
eller talesättet, så vitt jag vet, användes å alla de orter, där
simning övas som idrott.
Från Uppsala har ordsamlingen blivit rikligast ock det
av den anledningen, att undertecknad här under flere år deltagit i simidrottsliga övningar ock därigenom väl känner till
Uppsalaterminologien. Av övriga städer hava från Stockholm,
Sundsvall ock Gevle, där livaktiga simsällskap finnas, hämtats
största anparterna ord.
Ordsamlingen har av mig värkställts under åren 1896 ock
1897. Även sedermera har jag fortsatt samlingen av ord,
ock hoppas jag att om några år få publicera dessa senare samlingar i samma tidskrift.
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En del av den terminologi, som här meddelas, har förut
av mig varit publicerad i "Tidning för Idrott" den 22 okt.,
10, 17, 24 ock 31 dec. 1896 samt 13 maj, 15 juli, 9 ock 16
dec. 1897.
Förutom ovannämnda av Professor LUNDELL utfärdade upprop har ett av samme person ock mig utfärdat upprop i liknande syfte varit infört i den numera upphörda idrottstidningen
" Sport" .
Till Professor LUNDELL, som utan att sky någon möda
med största tillmötesgående jälpt mig att i detalj redigera ock
genomse det hela, får jag härmed framföra min vördsamma
tacksamhet.

Ar vid Ulrich.

A.

Allmänt.

Exerpera simningen: "Han har exerperat simningen o gått
igenom, ja tror, all svensk litteratur om'en" .
Exerpering av simningen.
Samla ord i simningen: "Ja håller på å samla ord i simningen för att få ihop en fullständig simterminologi".
Simlitteratur: "De finns ganska mycke simlitteratur här i
Sverge, om man bara letar". Allm.
Simspråk: "Va kallar ni de där hoppet på simspråket?" Allm.
Simstatistik: procenten av simkunniga bland befolkningen, efter
olika färdighet indelade i klasser.
Simterminologi: ord ock talesätt rörande simidrotten. Allm.
Simtopografi: simningens ock olika simformers yttre utbredning i olika landsändar.
Bad s.: "Ta sig ett bad". "Bad är hälsa". "Ja ska gå
till Svartbäcken o ta mig ett bad". "Går du med o
tar ett bad, de är så nyttigt för dig att bada så". "De va
ett friskt bad de där." Allm.
Bada l. bada sig intr : "Du ska bada". "Ja ska ta o bada
mig ett slag." "Han törs aldrig numera bada i kallt
vatten, så han får inte känna åv nöjet å simma o hoppa."
"Bada kallt" = bada i hav, sjö, flod, ström etc. "Han törs
aldrig bada kallt under hela sommaren." Allm.
Badande s. n.: "Badande e inte tillåtet där inte."
Badande s. dk.: "Om man stjäl från badande eller simmande,
eller från sovande ute å marken, eller från den i svår sjukdom ligger, eller från död människa" (1864 års strafflag
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20: 5). "Han var en av di badande på förbjudet ställe.'
.A.11m.
Badare: "D'e ren värsta badare ja sett, nog e han i tio gånger om dan". .A.11m.
Badas v.: "D'e så skönt så å badas av vågorna". Allm.
Badning: "Vad är det där för sorts badning, att bara gå i
till knäna!" Allm.
Idrott: "Simningen anses av många som idrotternas idrott".
Allm.
Idrottsgren: "Simningen är en av de viktigaste o mäst nöjsamma idrottsgrenarna". Allm.
Idrottsliv: "En av de nyttigaste delarna av idrottslivet är
simningen". Allm.
Ligga-nere intr.: "Simsporten ligger flerstädes alldeles nere".
Allm.
Löga sig, bada. Stockh.
Simbad: "Har ni flera badanstalter här i stan, där man kan
ta sej simbad?" Allm. "De bad, som här skola serveras
de utställningsbesökande, äro simbad, duscher ock s. k.
finsk badstugubad" (Aftonbladet 1897: 29, 4).
Simbekant: "När man ligger i med simning som han, så får
man snart nog många simbekanta, som ytterligare äggar
upp ens intresse". Allm.
Simexperiment: "Mannen, som efter allt att dömma hade eller
har litet otalt .med rättvisan, gjorde till åskådarnas förnöjelse diverse simexperiment i kanalen." (Dagen 1897:
101, 1).
Simförhållande: "Hur har ni det med simförhållandena här i
Uppsala? Är di styva i att simma? 0 på hoppa sen?" Allm.
Simidrott = simkonst.
Simidrottas opers. : "De e skrep me va de simidrottas här".
Allm.
Simidrottsman: "Han är en av våra bästa simidrottsmän".
Allm.
Simidrottslig adj. (kan ej kompareras): "De simidrottsliga övningarna ha väl knappt börjat än?" (brukas i tryck). Allm.
Simkamrat: "De va en av mina simkamrater". Allm.
Simkonst: "Simkonsten ligger alldeles nere här". "Simkonsten är inte på modet". "Professor Jöns Svanberg hyl-
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lades på Uppsala Simsällskaps hundraårsfäst såsom den
svenska simkonstens fader". "Han är styv i alla grenar
av simkonst". "Den svenska simkonsten står högst i hoppning". "Hoppen hör till den högre simkonsten". "Simkonsten idkas nu mera lite var stans". Allm.
Simkrets: "I simkretsar känner alla till'en". Allm.
Simmande s.: "Allt simmande o badande e förbjudet där".
Allm.
Simmas opers.: "Det simmas mycket i Stockholm'. Allm.
Simmerska: "Det var en liten duktig simmerska, som vid tio
år blir magister". Allm.
Simning s.
Simsport = simkonst.
Simsportas opers.: "Det simsportas duktiga tag här, som du
ser". Allm.
Simsportsman 1. simsportman: "Ett flertal av vårt lands styvaste simsportsmän deltog i Uppsala Simsällskaps sekularfäst". Allm.
Simvärld: "Svanbergs namn e rå känt i hela simvärlden, åtminstone den svenska". Allm.
Simövning, systematisk övning i simning av äldre simmare
eller nybörjare. "Ska vi ha simövning i middag?" "De
är många deltagare i simövningarna numera". Allm.
Sommaridrott: "Simkonsten är den härligaste av alla sommaridrotter". Allm.
Vattenidrott: "Av all vattenidrott håller jag styvast på simning". Allm.
Vattensport = vattenidrott.
Allmänna slumpen, avdelning av kallbadhuset, där man utan

erläggande av avgift får taga sitt bad. "Pojkarna i allmänna sumpen är mycket bättre än de andra". Allm.
Badanstalt: "Badanstalten i Uppsala ute ve Svartbäcken är
en riktig mönsteranstalt". Allm.
Badbassäng: "Medelst hr bagaremästaren Cassels ock några
associanters försorg tillvägabringades i Karlskrona under
juni månad 1859 en mindre, grund badbassäng, med en yta
av 42 kvadratalnar" (Sv. Simsällsk. s. 86). Allm.
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Badhus.
Badhusbassäng: "Badhusbassängen är rätt stor". Allm.
Badinrättning: "Den här badinrättningen syns vara mycket
besökt". Allm.
Badort: "Havsbaden är bäst av allt här vid badorten". Allm.
Badplats: "Här är en bra badplats, åtminstone för dom, som
kan simma, här klär vi av oss". Allm.
Badställe: "Här är ett härligt badställe både för sirnkunniga
o andra". Allm.
Badsump: "D'e många som ha drunkna i badsumpar." Allm.
Bassäng (allmän b., enskild b., djup b., grund b.): "Du, min
pojke, simmar så bra, så nu får du lemna gördeln o gå
i djupa bassängen". "Allmänna bassängen är billigare än
enskilda bassängen". Allm.
Djupsump, bassäng för simkunniga. "Ni får inte gå i djupsumpen än, ni kan ju inte annat än kava". Allm.
Flodbad: "Ja är van vid flodbad". Allm.
Fruntimmersbadinrättning: "Det var först 1847 som den
första fruntimmersbadinrättningen öppnades i Stockholm".
Allm.
Grundsump, bassäng för ej simkunnige. "Var i grundsumpen,
tils ni kan simma!" Allm.
Gyttjebad: "Det här är ju gyttjebad. Tacka vet ja bad i
öppna sjön!" Allm.
Havsbad: "Havsbad är bäst ändå". Allm.
Havsbadanstalt: "Ja ska vara ve en havsbadanstalt i sommar".
Allm.
Kallbad: "Di tar kallbad om vintern". "Badar di kallbad
om vintern, sa du? Ja törs inte bada kallbad, om det
inte är 18 grader i vattnet". Allm.
Kallbadhus: "Det var ett präktigt kallbadhus, klart rinnande
ock djupt vatten, bra svikt ock breda, långa, öppna språngbanor". Allm.
Simbassäng: "Det här var en riktigt trevlig simbassäng". Allm.
Simhus: "Simhuset var prytt med flaggor ock girlander"
(Sv. Simsällsk. s. 69).
Siminrättning, anstalt där tillfälle till bad ock simning finnes.
"Siminrättningarna gör nytta". "Den här siminrättningen
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bär sig inte". "Det var en trevlig siminrättning, de här".
Allm
Simlokal: "De var en bra simlokal, di hade". Allm.
Sjöbad: "Ja är van vid sjöbad o tycker inte om såna här
gyttjebad". Allm.
Sjöbadhus: "Sjöbadhuset i Sundsvall ligger alldeles ve hamnen". Sundsv.
Storsumpare: "Ja så, är du storsumpare, nå då får du gå i
djupa bassängen". Allm.
Det torra: "Han drog opp mej på de torra igän". Allm.
Vattensamling: "D'e väl inte i ren här lilla vattensamlingen
vi ska simma?" Allm.
Våt: "Han låg i o skrek o ropade på jälp, så nog fick han
nog av det våta alltid". "Han va riktit hemmastadd i de
våta elementet". "Ska du inte hoppa i det våta elementet
snart, eller ska du kanske köksa?" Allm.
Öppen sjö 1. öppna sjön: "Tacka vet ja att simma i öppna
sjön!" Allm.

Bråddjup s.: "Här e brådjup". Allm.
Bråddjup, -are, -ast: "Här är botten brådjup". Allm.
Brädd: "Att vid Fyris-åns branta, merendels bråddjupa bräddar i konstens utövning meddela undervisning åt nybegynnare lät sig dock svårligen göra" (Sv. Simsällsk. s. 7).
Djup s.: "Akta rej, här e djup". "Han kasta sej i djupet".
Allm.
Dybotten: "Gå inte för fort ner för dybottens skull!" Allm.
Grundvatten 1. grunt vatten: "Här är grunt, här kan du inte
hoppa". "Här är grundvatten, här är inte för djupt för
en, som ska bli kandidat, att ta upp en sten". "Men han
skall också lära sig något, som simmaren icke lär sig på
grundvatten: han skall lära sig våga ock mäta kraft med
fara" (Rydb. Vapensmeden s. 218). Allm.
Högt vatten: "D'e högt vatten i da [i dag]". Allm.
Lerbotten: "Kryp i å hoppa inte, för ru kan fastna i den här
otäcka lerbotten". Allm.
Lågt vatten: "De va •vådlit så lågt vatten!" Allm.
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Långgrund s.: "Här är långgrund hela vägen". "Här är ett
bra långgrund för dom, som inte simmar". Allm.
Långgrund, -are, -ast: "Här är det långgrundast". "Här
e långgrund botten hela vägen". Allm.
Sandbotten: "På sån här sandbotten vore re inte svårt å göra
dykningsprove " . Allm.
Stenbotten: "Akta rej ve jupdykningen för den skarpa stenbotten!" Allm.
Tvär botten, botten som hastigt sluttar. "Botten är tvär,
så akta dej att gå för långt ut!" Allm.
Tvärdjup s.: "Här har vi tvärdjup". Allm.
Tvärdjup, -djupare 1. mera -djup, -djupast 1. mast -djup:
"Här är botten mera tvärdjup". Allm.
Vattenstånd: "I da blir re inte gott å hoppa me så lågt vatenstånd" . Allm.

Bege-sig (i vattnet): "Äntligen bega ru rej i vattne!" Allm.
Bege-sig-ner: 'Ska du inte bege rej ner i vattne nu?" Allm.
Buffa-i tr.: "Buffa i'n, så han får sej en blöta!" Allm.
Bums i vattnet, ån, sjön etc.: "Han hoppade bums i kanalen".
"Bums efter å ta opp påsen!" "Bums i me dej, å försök
inte å köksa!" Allm.
Dimpa (i vattnet, ån etc.): "Han damp i vattne påklädd från
svikten". Allm.
Dimpa-i intr.: "Han damp i från kajen". "Ja han damp i
från torne en gång". "Han damp i me kläderna på". Allm.
Drumla-i intr.: "Han drumlade i från tornet rakt på ryggen'.
Allm.
Drumla-sig-i: "Hur han nu bar sej åt, så drumla han sig till
sist i o var nära att drunkna". Allm.
Falla-i intr.: "Hon föll i från kajen". "Han föll i, o
ingen va till hans o kunde dra upp'en, så han blev, der
han var." Allm.
Flyga-i intr.: "Ge rej i, annars ska du få flyga i me fart,
ska ru se". Allm.
Flyta-opp: "Han e så fet, så han kan inte dyka ner te botten,
för han flyter opp". Allm.
Fiisa-i tr.: "Vi måste fösa i rom för å få ne rom". Allm.
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Ge-sig-i: "Ge rej i, annars får ru skjuts, så ru kommer i!"
Allm.
Gå-ner: "Du tänker allri gå ner i da i vattne, tror ja" Allm.
Gå-ut i vattnet: "Kan du inte simma, så ska du akta dej för
att gå ut i vattnet längre än till axlarna". Allm.
lia-i tr.: "Ha i'n ett tag i vattne!" Allm.
Iluvustupa: "Han ramla huvustupa i sjön". Allm.
llyva-i tr., kasta i en annan person. "Ta'n o hyva i'n!"
"Hyva i'n, så han gör en Mollbergare!" "Han hyva i mej,
så ja slo mej". Allm.
Kasta v. tr.: "Kasta honom i ån!" "Kasta honom så långt
ut i ån, du kan!"
Kasta-1: "Kast i'n!" "Kasta i'n, han simmer nog". Allm.
Kila-efter tr. o. intr.: "Kila efter'na å dra opp'na!" "Kila
efter nu!" Allm.
Kliva-1: "Ska du inte kliva i nu snart? du hinner ju inte få
dej något riktigt bad". Allm.
Kliva-på: "Kliv på nu o stå inte längre å masa ve trappan
o känn dej för me tårna!" Allm.
Knuffa-efter v. tr.: "Knuffa'n efter, när han knuffa i honom
så". Allm.
Knuffa-i: "Han knuffa i mej, så ja tog honom själv me i farten". Allm.
Komma i vattnet: "Han kom i vattne, innan han hann tänka".
Allm.
Komma-i intr.: "Han kom i, utan han visste ordet av". Allm.
Krypa-i intr.: "Han kryper alltid i, han är en riktig köksa".
Allm.
Känna-sig-för: "Flickor känner sej alltid för med tårna, om
det är kallt, innan de går i". Allm.
Lemna vattnet: "Nu har du varit i så länge, så du kan gärna
lemna vattnet". Allm.
Ligga-i: "Du ska inte ligga i så länge, du förkyler dej".
Allm.
Peta-i tr.: "Låt bli å peta i mej, säjer ja dej!" Allm.
Plums int.: "Plums, va re stänkte!" "Han hoppa plums i
vattne". "Han föll plums i". Allm.
Plumsa-i intr.: "Han plumsa i, som han stog" . Allm.
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Plumsa-ner intr.: "Han plumsa ner från tornet me kläderna
på". Allm.
Ramla (i strömmen, ån, sjön etc.): "Han ramla i ån å drunkna".
Allm.
Ramla-i intr.: "Han ramla i i stället för å hoppa". Allm.
Skuffa-i tr.: "Ni får inte skuffa i varandra!" Allm.
Sticka huvet under vattnet: "Man törs ju knappt sticka huve
under vattne". Allm.
Stupa-i intr.: "Han stupa i på huvude för å rädda henne".
Allm.
Tralla-i intr.: "Han fick en puff, så han tralla i". Allm.
Tratta-1 intr. o. tr.: "Han trattade i, bäst han stog på trampolinen, o gjorde det värsta grodhopp ja sett". "Han
trattade i från torna på ryggen". "Tratta i'n!" Allm.
Trilla-i intr.: "Han trilla (trall) i från tornet på ryggen".
"Han trilla i, när ja stampa till svikten". Allm.
Trissa-i intr.: "Ja svikta till ett tag på svikten, å då trissa
han i". Allm.
Vara-i: "Var inte i för länge i vattnet!" "Han brukar alltid
vara i en timme, när han badar". Allm.
Åka-i intr.: "Han fick åka i med en helsickes kläm". Allm.
Amfibie: "Han rör sig i vattnet som en amfibie". "Han är
som en amfibie i vattnet". Allm.
Bra i vattnet: "Han är bra i vattnet, men dålig i hopp".
Allm.
Delfin: "Han är en riktig delfin i vattnet". "1 simsällskapens sigill, åtminstone i Stockholms ock Uppsala, finns en
delfin". Allm.
Fisk: "Han simmer som en fisk". "Han är som en fisk i
vattne". Allm.
Färdig simmare: "I anseende därtill att simskolan icke kommit att öppnas förr än den 12 i sistlidna månad, hava av
dessa [27] endast 10 blivit färdiga simmare" (Sv. Simsällsk. s. 50).
Gråsten: "Han är som en gråsten i vattnet". Allm.
Komma-ifrån simning = under längre eller kortare tidrymd
ej befatta sig med simkonsten. "Han har alldeles kommit
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ifrån simningen, så han kan knappt göra ett huvudhopp".
Allm.
Konströrelser pl.: "Han kan inga konströrelser i vattnet".
Allm.
Kunnig: "Ar han kunnig i simkomsten?" "Han är något
kunnig .i simkonsten, han kan simma lite". Allm.
Ligga-av-sig i simning = ej längre vara så styv i simning.
"Han har legat av sig i simning". "Man ligger av sig i
simning på vintern". Allm.
Najad: "Hon e en rikti najad i vattne".. Allm.
Nybadad: "Så trevliga flickorna ser ut, när di kommer nybadade å fina från simningen". Allm.
Nybörjare: "Ett gott sätt att lära nybörjare simma är att
låta dem försöka simma under vattnet; de kommer då ner
med händerna under vattnet ock får fötterna från botten".
Allm.
Simflicka: "Det är en liten styv simflicka må du tro, hon blev
magister ve 12 års ålder". Allm.
Simkonstnär: "Han e en rikti simkonstnär". Allm.
Storsumpare, den simelev som utan lärarens tillsyn ensam
får simma i djupa bassängen. "Han är storsumpare".
"Är du storsumpare, du?" Stockh.
Storsumparprovet: "Han har tagit storsumparprovet" .
Styv, -are, -ast: "Styvare än han finns inte i vattnet". "Hon
är styvare i vattnet än mången magister". Allm.
Vattendjur: "Han är ett riktigt vattendjur". Allm.
Vattenmänniska: "Han är en riktig vattenmänniska". Allm.
Al: "Ni är som en ål i vattnet". Allm.

Avklädning, ett simprov som erfordras för graduering till
magister: man skall kläda av sig en kostym i vattnet.
Göra avklädningsprovet. Allm.
Av- o påklädning, ett simprov som fordras för graduering
till magister vid vissa simsällskap (om högre betyg önskas).
Avklädning fordras vid alla simsällskap. Vid vissa fordras
för "2 betyg" avklädning ock påklädning; för "3 betyg"
avklädning, påklädning ock avklädning. — Göra 1. ta av-
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o påklädning(en). Göra I. ta av- ock påklädningsprovet.
Ups. Gevle. Sundsv.
Badbekant: "Det är en gammal badbekant till mig, vi har
summit mycket tillsammans". Allm.
Badform: "De e sån trevlig badform de här å först få simma
en stund å så sola sej å sen ner igen å så opp å sola sej".
Allm.
Badgäst: 'I da kommer inga badgäster in, för d'e simpromotion". Allm.
Badkamrat: "Ja tycker, ru skulle skämmas, när ru ser alla
rina badkarnrater simma, men inte själv kan'et". Allm.
Badlakan: "D'e skönt å få svepa sitt badlakan omkring sej,
när man varit i å summi en timme". Allm.
Badlinne: "Får ja mitt badlinne, ja ska gå å simma!" Allm.
Badslisong: "Badsäsongen brukar börja tidigt i Uppsala". Allm.
Badtid: "Det är särskilt badtid för härrar ock särskilt för
damer ve kallbadhuset i Uppsala". Allm.
Badvatten: "De här e just inte trevlit badvatten å bada i
inte!" Allm.
Blöta tr. doppa ner någon i vattnet. "Ska vi ta o blöta'n?"
Allm.
Blöta s.: "Han ska få sej en rikti blöta, ska han få se".
Allm.
Blöta-ner tr.: "Du får- inte blöta ner mej, det är inte trevligt
att bli våt, innan man varit i". Allm.
Blöta-sig, bada. "Ska du inte alls blöta dej i dag?" "Ska
du inte i o blöta dej?" Allm.
Bock: "Ska vi hoppa bock över varandra i vattnet, du fattar tag i mina axlar o hoppar över mej, o så gör jag på
samma sätt me dej?' Allm.
Doppa tr.: "Doppa mig inte; ja tål inte vid att blöta huvudet". "Det är skadligt för många att doppa huvudet".
"Du får inte doppa mig, så jag kommer djupt ner".
Doppa sig, gå i vattnet. "Ska du först klä av dej o sen
inte doppa dej? "Törs du värkligen inte doppa rej?" Allm.
Efterspel: "Därefter följde nu det så kallade efterspelet, som
uppbäres av talangerna från föregående promotioner ock
består i alla möjliga hopp, språng ock konster" (Sv. Simsällsk. s. 23).
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Evolution: "Han utmärkte sig genom djärva språng ock evolutioner i vattnet". Allm.
Kadrilj: "Därefter ordnade de sig till en kadrilj, vilken troligen de fläste åsågo med större nöje än en dylik i en balsalong" (Sv. Simsällsk. s. 66).
Kallsup: "Nu fick du en riktig kallsup". "Håll igän mun
vid stillflytningen, så slipper du kallsupar". "Nu ska ja
ge'n en dopp, så han får en kallsup". Allm.
Konster: "Gör lite konster!" "Kan du inte göra några konster i vattnet?" "Gör nån konst!" Allm.
Kramp: "Får du kramp i vattnet i händerna, så simma ryggsim, vet ja!" "Klå till (slå till) det ställe, där du har
kramp, så kanske den går bort!" Allm.
Ligga i vägen: "Du ligger då alltid i vägen för de hoppande,
kan du inte simma ur vägen!" Allm.
Nå botten: "Når ru botten?" "Han nådde botten ve sitt
huvudhopp". Allm.
Plaska intr.: "Han plaskar alltid så mycke, när han simmar
ryggsim". Allm.
Plaska-på, plaska vidare. "Plaska på du bara!" Allm.
Ryckas-bort av strömmen: 'Han rycktes bort av strömmen,
när han kasta sej i en vår". Allm.
Ryckas-med av strömmen: "Han rycktes me av strömmen,
när han försökte rädda'n". Allm.
Servera bad: "Serverar di inga kallbad på söndan ?" Allm.
Simbyxor: "Du får inte gå upp på trampolinerna utan simbyxor". "Hoppa för all del inte på fötterna från sån höjd
utan simbyxor, bror!" Allm.
Simdräkt: "Fruntimmer har inte simbyxor, utan fullständig
simdräkt". "En sån där hel simdräkt tycker jag skulle besvära fruntimmerna, när de simmar". Allm.
Simkläder: "Magistrar o kandidater brukar ha en särskild
sorts simkläder". Allm.
Simkostym: "Härrar har som simkostym bara ett par simbyxor, fruntimmer har hel simdräkt". Allm.
Simkropp: "Han har bra simkropp, lång, smärt o smidig;
som han är, o så med sina långa armar". Allm.
Sjunka intr.: "Han sjönk, just när ja kom fram, å ja kunde
inte dyka". Allm.
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Skölja-(av-)sig, bada. "Ja ska bara hoppa i o skölja mig".
Allm.
Sola sig: "Ska ru inte sola rej ovanpå bade?" Allm.
Solbad: "Ja ska ta mej ett riktit solbad efter'simnin en".
Allm.
Soltorka 1. soltorka-sig intr.: "Ja soltorkar alltid, .när jag
badar, det är så skönt så". "Ligg inte o soltorka dig
så där, utan hoppa i nu!" "Han soltorkar sig en timme
o badar en minut". Allm.
Sommarbad: "De här är härliga sommarbad, skulle ja tro".
Allm.
Spruta vatten: "Vid gemensamhetsflytning brukar di ofta
ligga o spruta vatten på varandra, men de tycker ja ser
otrevligt o snuskigt ut". Allm.
Stock, en stock omkr. 2 meter i längd ock 1/ 4 meter i genomskärning. "Roa sig -på stocken". "Ha inte stocken i
vägen för di hoppande!" Allm.
Stockdopp, doppning, under det man sitter kvar på stocken.
Stockh.
Stå på botten: "Kan du stå på botten här?" Allm.
Sval adj.: "De va svalt vatten i da". Allm.
Träna 1. t.-sig: "Du får lov_å ordentligt träna rej, om du ska
delta i kappsimning". Allm.
Träningsplats (för kappsimning): "Det här skulle vara en bra
träningsplats för kappsimning, det här". Allm.
Träningsställe (för kappsimning): "Det der träningsstället,
ni har för kappsimning ve Gevle Simsällskap, är det bästa
man kan tänka sig". Allm.
Tungt: 'Hon simmar så tungt, flåsar o anstränger sej så".
Allm.
Tvekamp i vattnet: "De kan vara farlit nog me tvekamp i
vattne". Allm.
Umgås med vattnet: "Det forna Skandinaviens ädlingar lärde
från barndomen att förtroligt umgås med vattnet" (Sv.
Simsällsk. s. 40).
,Vada: "Här är så grunt, så man kan nästan vada o slipper
simma". Allm.
Vaska sig, bada. Stockh.
Vattenkadrilj, en av ett flertal simmare i vattnet utförd
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kadrilj, konstnärligt sammanfogad av en mängd olika moment i simkonsten; kan variera i oändlighet. "I Stockholm har de nu börjat med v. för pojkarna också". Stockh.
Vattenpantomim : "Det var en riktigt vacker vattenpantomim".
Allm.
-Vattenpolo: "Det finns en lek i vattnet, som heter vattenpolo,
men den övas just inte i Sverge" . Allm.
Vattentrampning, rörelser endast med benen, i det de växelvis eller på samma gång utföra buksimrörelserna. Vattentrampning kan ske på stället, framåt eller bakåt. " Vattentrampningen är längre till magistern i Stockholm än, i
Uppsala". Allm.
Vattenyta: "Vid det där hoppet slog du dej allt mot vattenytan". Allm.
Vila: "Stillflytningen är bra att kunna, för då kan man vila på
vattnet". Allm.
Våg: "Man bör lära sej simma i vågorna". Allm.
Vända sig: "Kan du inte vända dig under simning, utan ska
du ovillkorligen stanna ?" Allm.
Vändning under simning: "Vid räddning av en drunknande
är det viktigt att hastigt kunna göra vändning i vattnet,
så den drunknande inte griper tag i'n" . Allm.
Yta: "Ve kilhoppen går man inte långt under ytan". Allm.
Öva intr.: "Om ru ligger i o övar som hittils, så kan ru
snart stillflyta" . Allm.
övertränad: "Han ä alldeles övertränad, han ar tränat för
mycke, de kan ja ge mej blankt på". Allm.
B. Simning.
Anksim, simning på magen med användande endast av händerna, kroppen utsträckt i vattenytan, armarna sträckta
till sidorna. Anksim göres i regeln framåt, men kan även
göras bakåt. Allm.
Bocksprånget: "Denna ganska svåra rörelse har troligen fått
sitt namn av den likhet, benens rörelser under densammas
värkställande hava med bakbenens hos en hoppande bock.
Då man vill utföra detta konststycke, lägger man sig framSv. dandsm. XVIII. 10.
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stupa i vattnet ock låter benen röra sig så som under vanlig sträcksimning, under det armarne, vilkas rörelser bliva
ungefärligen lika dem de hava vid hundsimning — med den
skillnaden, att de ej en i sänder, men på en gång verkställa
sina rörelser — i korta, hastiga ock starka tag trycka vattnet
ned mot bottnen. Så snart kroppen kommit väl upp i vattenytan, kastar man benen helt ock hållet upp ur vattnet
ock slår dem tillsammans. Detta konststycke tyckes ej
vara svårt, men man skall finna motsatsen, då man vill utföra det" (Gustavi s. 76).
Bröstsim.
Börja simma, ha vunnit någon färdighet i simning: "Han
har just börjat simma". Allm.
Distanssimning: "Har du varit me på nån distanssimning?"
Allm.
Djupt tag: "Om du tar djupare tag med händerna, går ner
mera mot botten, så ska du få se, att fötterna går opp av
sej själv". "Ta ett djupt tag med händerna, så får du opp
fötterna". Allm.
I fatt: " Simm(a) i fatt'en o doppa'n!"
Finsk simning: "Den finska simningen ser besynnerlig ut".
"Finnarna simmar nästan alltid finsk simning". Allm.
Fjäska: "Fjäska inte, när du simmar, utan ta lugna, ordentliga simtag o böj inte kroppen så där vid vart simtag,
utän låt hakan vara vid vattenytan. Tillsammans med bena,
fingrarna tillsammans, så där ja, just precis!" Allm.
Flyta (ett tag I. ett slag): "Ska vi ta o flyta ett tag tillsammans?" "Ta o flyt ett tag!" "Kan du flyta i vattne?"
"Det enklaste ock lättaste sättet att flyta, nämligen med
kroppen framstupa ock huvudet nere i vattnet, är redan
omnämnt i artikeln om de olika sätten att lära simkonsten,
men det är av föga nytta att öva, mer än då man vill lära
sig sträcksimningen" (Gustavi s. 41). "Kan du flyta på
vattne orörlig?" "Han flyter som en gråsten". "Flyta
stilla(liggande)" jfr stillaliggande flytning. Allm. — Flyta
bakåt: "Kan du flyta bakåt o ha händerna bakom huvudet?" Stockh. — Flyta framåt (med händerna bakom ock
på ömse sidor om huvudet): "Är han så säker, så han kan
flyta framåt med händerna bakom huvudet?" Stockh.
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Flyta-ner med fötterna: "Så fort ja lägger mej o ska stillflyta, så flyter ja ner me fötterna". Allm.
Flyta-opp med fötterna: "Flyt opp me fötterna mera, annars
gillas inte flytningsprove!" Allm.
Flytningsnummer på ett simprogram. Allm.
Fria simtag: "Han har lärt sej fria simtagen, så han kan gå
i stora bassängen". Allm.
Föra sten, prov för graduering: "Ja ska föra sten nu".
"Hur för ni sten? — Vi simmar bröstsim o för'n på huvudet". "Vi simmar på rygg o för'n i hand". Allm.
Fösa vatten: "Vid simningen föser du vattnet bakåt med händerna". Allm.
Gemensamhetsflytning, stillflytning av flere tillsammans.
"Det är skillnad att flyta ensam ock att vara med i en gemensamhetsflytning". "Ska vi ta en gemensamhetsflytning
några stycken?" Allm.
Groda: "Simma som en groda". Allm.
Grodsim 1. grodsimning, det slags simning på buken, då
man lägger händerna över magen ock förflyttar sig framåt
med tilljälp av fötterna: "Simma grodsim" 1. " grodsimning" . Allm.
Gördel = simgördel.
Iland-över-sida-sim: armarna utföra växelvis sina tag, i det
de en i sänder lyftas över vattnet ock kastas fram, under
det överlivet samtidigt vändes på sidan för att få fram
axeln så långt som möjligt. "Simma hand över sida eller
simma hand-över-sida-sim". "Hand-över-sida-simmet går
fort". "Man får inte använda hand-över-sida-sim vid kappsimningar". Allm.
Hastighetssim 1. hastighetssimning: "Det skulle vara roligt
att ha nån hastighetssimning nån gång". Allm.
Hastighetssimmare.
Hundsim I. hundsimning, simning på buken, liknande hundarnas simning eller barnens krypande på magen: man
sträcker ock tillbakaför växelvis högra ock vänstra armen,
i huvudsakligen vertikal riktning, med insidan av densamma nedåt ock sammantryckta, något krökta fingrar, ock
drager upp ock sträcker växelvis vänstra ock högra benet.
"Simma hundsim". "Han simmar ju hundsim". Jöns Svan-
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berg brukade ofta på sin tid berätta, hurusom några ryska
fångar, som kunde simma, av svenskarna begapades som
undervärk, ock detta fast de bara kunde simma hundsim.
Allm.
Hålla-opp v. tr.: "Han flyter så bra, så han höll opp oss
allihopa vid stillflytningen". "Håll opp tårna mera, när
du flyter!" "Vid flytning tillsammans håller man opp
varandra". "Håll opp bena!" "Ja håller helt o hållet
opp'en vid flytningen". Allm.
Hålla-opp-sig: "Håll opp dej mera, när du flyter!" "Han
håller opp sej så bra, när han flyter ensam, så han blir
bra vid gemensamhetsflytningen". Allm.
Högt adv.: "Han simmar så högt, både sitsen o bena är
nära vattenytan". "Fruntimmer simmar i regeln högt".
Allm.
Den indianska metoden: de nordamerikanska indianernas bruk
att vid simning använda sidsim. Stockh.
Den italienska metoden: den metod, enligt vilken övningarna
i simkonsten börja med vattentrampning. "Här i Sverge
användes inte den italienska metoden". Stockh.
Kajka, simma slarvigt med oregelbundna simtag. "Kajka
inte så där!" Allm.
Kajkande eller kajkning. Allm.
Kajka-sej: "Kan du inte kajka dej tvärs över ån?" Allm.
Kappsimma. Allm.
Kappsimning, tävlan i simning på relativt korta sträckor
om vem som skall komma först. "Det var en het kappsimning, det där". Allm.
Kappsimningsbana: "Kappsimningsbanan är 500 meter lång,
o di simmarn fram o tillbaka". Allm.
Kappsimningsplats: "De va en bra kappsimningsplats, de
här". Allm.
Kappsimningsställe: "Har ni någe bra kappsimningsställe här
i stan?" Allm.
Kattsim 1. kattsimning, simning på buken, i det händerna
beskriva samma rörelser, som om man nystade, ock man
med fötterna växelvis sakta sparkar, "tassar" mot vattnet.
"Simma kattsim" 1. "kattsimning". Allm.
Kava, göra mycket dåliga ock högst oregelbundna simrörelse'',
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"Kava inte så der!" "Med fötterna tar du ordentliga tag,
men med händerna bara kavar du". Allm.
Kavande: "Vad är det där för ett kavande!" Allm.
Kava-sig: "Han kava sej iland ändå". Allm.
Kavning: "Låt bli sån där kavning!" Allm.
Klyva: "Han klyver vattnet så bra med sina simtag". Allm.
Klädsim 1. klädsimning 1. klädersimning : "Vid klädsimning
skär man lätt sönder sig i arm- o knävecken". "I dag ha
vi klädsimning".
Klädsimningsprov: "Ska vi ta klädsimningsprovet i da?" Allm.
Konstsim 1. konstsimning: "De der e ju rikti konstsimning".
Allm.
Korkdyna, en omkr. 1/2 eller 1 meter lång, 1/5 meter hög ock
bred dyna, full av kork, vilken den, som skall lära sig
simma, lägger under nedre delen av sitt bröst för att lättare hålla sig uppe. "Man lär sig sällan simma på korkdyna". Allm.
Kräfta subst.: "Simma som en kräfta". "Du simmar ju som
en kräfta, det går bakåt för dej i stället för framåt". Allm.
Lemna gördeln.
Ligga: "Han ligger högt, när han simmar". "Du ligger
djupt, när du simmar, du". "Ta djupare tag med händerna,
så går fötterna opp, o du slipper ligga så lågt". "Kan du
ligga orörlig o flyta?" "Ligg orörlig, får ja se!" Allm.
Lågt adv.: "Han simmar lågt, när han simmar". "Hon simmer als inte lågt, fotsulorna är ju nästan vid vattenytan".
Allm.
Långsim 1. långsimning: "Ska vi ta lite långsim i dag, 3 kilometer t. ex.?" Allm.
Långsimtur: "Vi va me en fyra stycken på en långsimtur en
gång". Allm.
Längdsim 1. längdsimning, en längre simning på bröstet: "Ska
vi ta en längdsimning i dag?" "Är du med på lite längdsim?" Allm.
Lätt: 'Han simmar så lätt, alldeles utan ansträngning". Allm.
Medström adv.: "Sam du medström?" Allm.
Motström adv.: "Sam du motström ve sträcksimningen?" Allm.
Olja-in-sig: "Di brukar olja in sig för sträcksimningen, så att
di inte ska frysa så mycke i vattnet". Allm.
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Propellsim(ning) = sparksim(ning). Allm.
Raska simtag: "Han tar raska simtag". Allm.
Rekord, bästa tid vid tävlan i simning: "Det är rekord".
"Slå I. ta rekord". "Han har rekord på 1,000 meter".
"Han slog rekord på 100 meter". "Han tog skandinaviskt
rekord på 500 meter". "Han har satt rekord på kappsimning på 500 meter". Allm.
Rundsim eller rundsimning, simning på rygg åt höger eller
vänster med användande endast av händerna. Benen dragas upp, ock den ena foten lägges över den andras vrist.
Tårna skola vara ovan vattenytan, knäskålarna så långt
åtskilda som möjligt. "Göra 1. ta rundsimning". "Rundsimning I. -en är ett lätt prov". Ups. Gävle. Sundsv.
Ryggsim eller ryggsimning, förflyttningsrörelser i vatten bakåt
på rygg, utförda antingen endast med benen eller med både
armar ock ben: "Det var en vacker ryggsimning". Allm.
"Man tappar lätt balansen, när man för händerna bakom
huvudet vid ryggsimning". Stockh.
Sidsim: man ligger på hägra eller vänstra sidan, håller samma
axel främst tag efter tag, skjuter fram undre armen i vattenytan, gör första hälften av hand-över-hand-simtaget i
vattnet ock utför samtidigt med andra armen senare hälften
av nyssnämnda tag samt utför med båda benen på en gång
bröstsimtaget, varvid man aktar sig, att det övre benets
tag icke blir i luften eller alldeles vid vattenytan. Allm.
Sidsimma 1. simma sidsim. Allm.
Simapparat: "En pojke hos bagar Åberg i Uppsala uppfann
här om året en simapparat, som han fäste vid fötterna, ock
kunde på så sätt simma dubbelt så, fort som annars". Tips.
Simgördel, en gördel av skinn, tyg eller annat lämpligt ämne,
som spännes eller fästes om livet på den, som skall lära
sig simma; gördeln är på, ryggsidan försedd med en ring
1. dyl., vari ett rep eller en stång kan fästas. "Simgördeln
är av stor betydelse för simkonsten". Allm.
Simkunnig, -are, -ast: "Han är simkunnig". "Hon är mäst
simkunnig av dem". "Den simkunnigaste av dem drunknade". Allm.
Simma: "Han sam för livet, men de jälpte inte". "Ska
vi simma en bit?" "Simma roade honom mäst, när blåsten
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drev fram över fradgande böljor" (Rydberg, Singoalla,
s. 8). "Ska du vara med o simma en sträcka, så der en
kilometer?" "Hon simmade uppåt ån ett stycke". Allm.
"Han simmer som en svan, min själ!" "Han sam då förr
i tiden som en höna". Ups. "Han simmar som en gråsten
o dyker som en kork". "Du simmer som en gråsten".
"Ve dykning på längd simmar di mot ström(men) i Stockholm". "Simma i land nu, ja tror inte, ru orkar simma
länge". Allm. "Skrämd tillbaka till livet blev en tysk
skräddare i Chicago, som häromdagen försökte dränka sig.
En poliskonstapel, som befann sig i närheten, sprang ned
till stranden, riktade sin revolver mot skräddaren ock ropade, att han sköt, om ej självmordskandidaten ögonblickligen simmade mot land. I stället för att sticka huvudet
under vattnet ock säga världen farväl, lät skräddaren skrämma
sig att simma i land, där konstapeln tog hand om honom"
(Aftonbladet 1897: 40, 3). "Du simmar då alltid i vägen,
kan du 'inte maka dej, när vi ska hoppa?" "Man bör förståss lära sej simma me en arm också, förståss". "Har ru
inte försökt simma me kläderna på?" "Försök simma
mot land nu härifrån!" "Vi simmar me ström(men) hela
tiden". "Ja kasta i'n, o han simma te land me resamma"
"Simma sidsim." Allm.
Simma-med intr. & tr.: "Vill du simma med?" "Sim med!"
"Sim med en bit åtminstone!" "Sim med Pettersson!"
(= följ P.). Allm.
Simmande dk.: "Om man stjäl från badande eller simmande
eller från sovande ute å marken, eller från den i svår sjukdom ligger, eller från död människa" (1864 års strafflag
20: 5).
Simina-på intr., simma fortare: "Sim på, du!" "Simma på,
så du hinner i kapp'en!" Allm.
Simmare: "Han är stark simmare". "Han är ovan simmare"..
"I sjö är han alldeles ovan simmare, van som han är vid
Fyris". "Han är en styv simmare". "Du blir aldrig
säker simmare, om du alltid håller dig på grundvatten".
"Han är inte tillräckligt van simmare för att stå ut på
sån sträcka. Det fordras te vara van simmare för o göra
en sån tur". Allm.
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Simma-ut: "Ska vi simma ut från badhuset en bit?" "Ska
du o jag simma ut på djupt vatten?" "Du får inte simma
ut, der de är djupt". Allm.
Simma-över tr.: "Simma över mej, der jag ligger om du
kan!" "Simma över ån, om du orkar". Allm.
Simning: "Simningen är en idrott som alla bör känna till".
"Simningen låg nere här i Sverge under 1700-talet". Allm.
Simrekord. Allm.
Simrörelse: "Du ska ta långsammare simrörelser". "Han kan
inte simrörelserna än". "Ta o gör simrörelserna på land,
får vi se!" Allm.
Simsätt: "Det finns många olika simsätt". "Vid kappsimningar här i Sverge får inte vilket simsätt som hälst användas, utan bara vanlig bröstsim". "Har ni många olika
simsätt här? — Nä vi simmar alltid nästan sån der vanlig
simning". Allm.
Simtag: "Du tar för hastiga simtag". "Långsamma, lugna.
ordentliga simtag!" "Slarva inte med simtagen!" "Höj
inte kroppen vid vart simtag, utan låt hakan vara vid vattenytan!" "Du tar simtaget djupare med ena foten än med
den andra". "Ta inte simtagen i luften med händerna!"
Allm.
Simtur : "Ska vi ta en simtur ut till udden?" "Ska du ta
rej nån längre simtur?" Allm.
Sjunka med fötterna: "Hon sjunker allti me fötterna, när hon
ska flyta". Allm.
Skönhetssimning 1. skönsimning, bröstsim, varunder avseende särskilt fästes vid lugna, regelbundna, i varje den
minsta detalj utmäjslat korrekta simtag: "De är en riktig
skönsimning". Allm.
Skönsimma: "Han skönsimmar" .
Släppa gördeln, pret. släppte 1. slapp: "Han släppte gördeln
i går " . "Slapp han inte gördeln förr än i går?" Allm.
Snabbsimmare: "Han är en riktig snabbsimmare". Allm.
Sparksim 1. sparksimning, flytning på rygg, framåt:eller bakåt,
under ideligt sparkande med fötterna: "Ta lite sparksim,
de ser så lustigt ut". Allm. Jfr propellsim(ning).
Stenföring ock stenföringsprovet, se "Föra (sten)".
Stillaliggande flytning eller stillflytning, flytning på samma
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ställe, med armarna ock benen i stillhet ock hälst i vattenytan, bröstet jämte armar ock ben mycket väl sträckta ock
lugn andning genom näsan. Stockh.
Stillflyta: "De stillflyter bra". Allm.
Stillflytning.
Storsimmare: "Han var en riktig storsimmare, må du tro, han
sam över Engelska kanalen". Allm.
Sträcksim = bröstsim, i lugn, ordentlig takt ock på längre
sträcka. "I dag har vi sträcksim". Allm. "Som dessa
tränne flickor först i fjol somras lärde sig simma, är det så
mycket mer att förundra sig över, att de i ett sträcksim
kunde tillryggalägga nämnde färd" (Sv. Simsällsk. s. 54).
Sträcksimmare, simmare van att simma på längre sträckor.
"Sträcksimmaren Longströrn har du väl hört talas om, det
var han som sam en mil". Allm.
Sträcksimning: "Vid kappsimningar här i Sverge brukas bara
vanlig svensk sträcksimning, d. v. s. bara bröstsim, inte
sidsim eller hand-över-sida-sim eller någon annan slags
simning". Allm.
Ställning: "Han har en bra ställning på sej under simningen".
"Hon har bra ställning på kroppen under simningen".
Allm.
Trampa vatten: "Han trampar bra". "I Uppsala håller vi
händerna vid hakan, när vi trampar vatten". Allm.

C. Hoppning.
Ankhopp: efter att hava sammanrullat kroppen ock med hän-

derna omfattat knäna, faller man framåt ock kommer ner
si ock så. "Göra 1. ta ankhopp." Ups.
Ansprång, ett kort språng, särskilt vid konsthopp. "Ta
kort a.". "Ta långsamt, hastigt a.". Ups. Stockh.
Armresning: händernas innersidor, med sträckta eller i början
krökta armar, stödja mot yttersta ändan av trampolinens
yta, kroppen kastas upp (med fötterna uppåt), framkastning
till huvudhopp med tilljälp av armarna. Allm. — A. med
fothopp: kroppen reses på armarna som vid armresning,
fram- ock uppåtkastning av kroppen ock hopp på fötterna:
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"Armresning med fothopp ser stiligt, men farligt ut."
"Armresning med fothopp passar bäst för svikten". — Stockh.
A. med volt, resning av kroppen på armarna som vid armresning jämte rak "hel" volt. Man kommer således ned på
huvudet. Stockh. — A. med överslag, resning av kroppen
på armarna som vid armresning jämte överslag. Man kommer således ned på fötterna. Allm.
Baklänges huvudhopp, kullerbytta, volt, se dessa ord.
Balansen: "Vid mollbärgare ock baklänges volt går det då lätt
att förlora balansen". "Tappa inte balansen från sån höjd,
för då vill ja inte ge mycke för dej". Allm.
Barrierhopp, hopp på huvudet: simmaren ställer sig ungefär
en aln ifrån barrieren, över vilken han skall hoppa, ock
fattar i denna med händerna; sedan han lindrigt böjt benen
ock därpå kraftigt sträckt ut sig, kastar han med tilljälp
av armarna, som därpå skyndsamt lösryckas, fram kroppen över barrieren ned i vattnet "på huvudet". "Göra b."
Stockh.
Bellmanshopp (kallas "svärdhopp" i Finland), huvudhopp med
sidan framåt. Detta hopp utföres dels såsom fallhopp, dels
med sats, dels ock med ansprång framåt. "Göra ett b."
Tips. Sundsv.
Beräkna ett hopp 1. beräkna hoppet: "Man kan inte ge sig
i väg hur som hälst så här från tornet, när man skall göra
en isandrare, utan man måste beräkna hoppet". Allm.
Bockhopp = bocksprång. Sthm. Tips. — Bockhopp med överslag eller övergång eller bocksprång med överslag eller
övergång, huvudhopp med överslag över en person, i vars
axlar man efter ett kortare eller längre språng fattar med
händerna. "Gör han värkligen bockhoppet med överslag?"
Stockh.
Bocksprång = bockhopp.
Botten, se komma (i b.), nå, slå (i b.), stöta (i b.).
Bryta v. intr., se brytning.
Brytning: "fallhopp" eller hopp på huvudet utan språng eller
sats. "Göra brytning". — Brytning framlänges eller baklänges, brytning åt sidan, Bellmanshopp utfört som fall - •
hopp. Allm.
Bulta klubba intr. = "spänna kyrka". Stockh.

XVIII. 10.

HOPPNING:

Baklänges—Familjehopp.

27

Bums i: "Han for bums i på huve". Allm.
Bylunda -de intr.: "Stå o bylunda" (efter en i Gävle promoverad simmagister Bylund), dröja länge på trampolinen,
innan man hoppar. "Stå inte o bylunda!" Gävle.
Bäjhopp, huvudhopp: kroppen i luften bildar en båge uppåt
'Led huvud ock fötter lika högt eller olika; först nära vattenytan sträckes kroppen ut. "Göra 1. ta böjhopp". Tips.
Daska-i v., se daskhopp.
Daskhopp: ett hopp, som misslyckas ock vid vilket man slår
sig. "De var ett riktit d., smakte de gott?" Allm.
Delad stamp, se stamp.
Djupt: Komma d., se komma.
Dra(ga) jul, se jul.
Dubbel mollbärgare, se mollbärgare. Dubbla mollbärgska
hoppet, se mollbärgska hoppet.
Dubbelisandrare, sats eller språng framåt, huvudböjning bakåt
med sträckt kropp ock över huvudet sträckta armar, hel
rak volt bakåt ner på fötterna. "De höll På att bli en
dubbelisandrare". Tips.
Dubbelvolt framåt 1. framlänges dubbelvolt, två volter framåt vare sig med sats eller språng. "Dubbelvolt framåt med
sats". "Dubbelvolt framåt med språng". "Framlänges dubbelvolt med sats". "Framlänges dubbelvolt med språng". "Göra
1. ta d. framåt med sats 1. med språng". "Han gjorde
framlänges d. med språng." Sundsv.
Dunka-i: "Vid de där hoppet dunka du allt i, så du slog dej".
Allm.
Dyka-i: "Han dök i från tornet o slo sej så". Allm.
Eekmanska hoppet (efter simläraren 0. W. Eckman i Uppsala).
huvudhopp: kroppen i luften bildar en båge uppåt med
huvud ock fötter lika högt; först nära vattenytan sträckes
kroppen ut. Tips.
Enkelt huvudhopp, se huvudhopp.
Falla fort, långsamt: "Du ska inte falla fort, när du gör
brytning bakåt." Allm. Jfr fallvolt.
Fallsitthopp, se sitthopp.
Fallvolt: "Vid fallvolt ska du först falla i jämhöjd med trampolinen, ock först då ger du ej fart". Allm.
Familjehopp.
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Familjevolt eller ullstedtare (efter tapetseraremästaren Carl
Alfred Ullstedt, promoverad vid Stockholms simsällskap år
1871), satsvolt bakåt av tre sammanflätade deltagare: en
som "för" står på trampolinens yttersta ända med ansiktet
från vattnet ock omsluter den andra av deltagarne på så
sätt, att han har dennes huvud mellan sina ben, med åina
armar ock händer omsluter dennes rygg samt har dennes
ben ett på vardera sidan om huvudet (liksom vid upp- ock
nedvända världen); den tredje klänger sig med huvudet
uppåt ock framsidan av sin kropp mot ryggsidan av den
som "för", fast vid denne, därvid understödd av den andra
deltagaren. Stockh.
Fara på fötterna: "Du tänker väl inte fara på fötterna från
magistern utan simbyxor?" — F. på huvudet: "Han for
på huve från torne": Allm.
Fara-efter tr. o. intr.: "Nå, ska du inte fara efter'n?" "Ska
du inte fara efter från magistern?" Allm.
Fara-i intr.: "Han for i me en vådli kläm, när ran oppa,
må ru tro". Allm.
Fart: "Du ska ta stark fart vid de där hoppet". "Starkare
fart!" "Han skjuter stark fart, när han simmar". "Ta långsam fart i språnget, när du gör isandrare från större
höjd!" "Man kunde se på deras fart, om de var gymnaster eller inte". "Ge sig fart". Allm.
Flyga-efter tr. o. intr.: "Flyg efter'n!" "Flyg efter där
oppe!" Allm.
' Flygande volt, se volt.
Flyga-på: "Flyg inte på varanra, när ni roppar!" Allm.
Fort, se falla.
Fothopp, vanligt, enkelt hopp på fötterna. "Att en pojke inte
skäms att hoppa på fötterna!" Allm.
Framlänges dubbelvolt, volt, se dessa ord.
Framlängeshoppet: tyska f., sats- eller språnghopp framåt på
fötterna, böjning framåt i luften ock huvudhopp. Ups.
Få höjd, spets på hopp, se höjd, spets.
Föra förde intr. & tr.: vid hopp utförda av två eller flere på
ett eller annat sätt sammanfogade eller sammanflätade, eller
vid långkullerbyttor bakåt eller kullerbyttor framåt utförda
av två eller flere med varandra i rad sammanfogade per-
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soner "för" den måst aktive eller den ensamt aktive av
deltagarne, den som vid hoppet "faller" eller tager satsen ock vid kullerbyttorna är den förste i raden. "Han
för utmärkt bra". "När han för, kan man vara säker".
"Först förde han mig, sedan förde jag". "Du för då —
men släpp då inte i luften!" "Var alldeles lugn ock låt
mig, som för, sköta't!" Allm.
Förlora balansen, se balansen.
Ge sig fart: "Du ska ge dej stark fart". "Kom, hör'ru, o
hugg tag i mina axlar o ge mej fart, så få se, om ja
inte kommer ner i botten i ett tag (från ytan)". Allm.
— Ge sig i väg: "Ge dej i väg nu ock hoppa ock väx
inte fast på magistern!" "Titta inte ner i vattnet, när
du kommer opp på tornet, utan ge dej i väg med desamma!"
Allm.
Grodhopp, huvudhopp, som artar sig att bliva maghopp eller
- rygghopp: dålig hållning på kroppen, bröstet icke alls
spänt, bena uppdragna ock åtskilda. "Göra g." Ups. —
Huvudhopp från stående ställning med händerna sträckta
nedåt, intill sidorna. "Ta 1. göra ett grodhopp" (= stående
longströmare). Gävle.
Gå-över: att vid hopp, särskilt huvudhopp, gå över rät vinkel
(mot vattenytan). "Du gick över". "Jag kände åtminstone
inte, att jag gick över". "Se efter, om jag går över vid
de här huvudhoppet också!" Allm.
Göra ankhopp, brytning, böjhopp, grodhopp, dubbelvolt, halvannan, handvolt, hopp, huvudhopp, höjdhopp, isandrare, juckhopp, kilhopp, Klara-Happe-hoppet, knyckhopp, kullerbytta,
käjsarhopp, longströmare, långkullerbyttor, längdhopp, mollbärgare, räckmollbärgare, satshopp, sittgök, sitthopp, sittisandrare, sittvolt, skomakarhopp, språnghopp, svikthopp,
upp- ock nedvända världen, uppsalavolt, volt, vändhopp,
ägghopp, se dessa ord.
Ha höjd på hopp, se höjd.
Halvannan, se volt.
Handvolt, volt bakåt: man står på trampolinens yttersta ända,
hoppar upp med ena foten i händerna på en annan, vilken,
vänd mot vattenytan, håller sina armar tryckta intill magen
ock sträcker fram sina händer ock nu ger den, som hoppar
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upp, en duktig fart uppåt ock utåt, så att denne gör en
baklänges volt ner i vattnet. "Göra 1. ta (en) handvolt".
Stockh. tips.
Hopp: "Vid det där hoppet ska du spänna bröstet, titta upp
i himlen, sträcka bena ock tårna". "Det där hoppet är
riskabelt, om man inte vänder i tid". "Det fordras att
vara gymnast för att kunna utföra det där hoppet riktigt".
"Gör om det där hoppet, jag kunde inte följa med". Allm.
"Därefter utfördes av omkring 30 goss-elever även flere
djärva hopp ock svåra sim-övningar" (Sv. simsällsk. s. 37). —
Göra 1. ta h.: "Ta något snyggt hopp". "Ja gör inte något
hopp i dag, jag köksar" . "A, ta ett hopp, gör en flygande!"
"Han gjorde ett sånt stiligt hopp, må du tro". Allm. —
Klara ett h.: "Kan du klara re rer hoppe från torne också?"
Allm. — Ta sig ett h.: "Ska vi ta oss några hopp?" Allm.
— ii. i vattnet: "Du är just inte pigg på hopp i
vattn . Allm. — Konstlöst h.: "Efter vederbörligen fulländad magisterpromotion framkommo de blivande kandidaterna på trampolinen, vilka, små såsom de samt ock synnerligen voro, med sina mer konstlösa hopp i vattnet beredde åskådarne mycket nöje" (Sv. simsällsk. s. 22). —
Nationellt h.: " Di raka huvudhoppen är just nationella hopp
för Sverge ; utomlands ser man bara konsthopp". Allm. —
Rakt hopp, huvudhopp framåt, vare sig fallhopp eller hopp
med sats eller språng. "Han är styv på raka hopp, men
konsthopp kan han inte". Stockh. — Tyska hoppet med volt,
satshopp bakåt (med ryggen vänd mot vattnet), böjning framåt
ock volt med sammankrupen kropp (ned på fötterna). Detta
hopp utföres sällan, mycket farligt. Stockh. Jfr beräkna,
eckmanska, isanderska, longströmska, mollbärgska, stieglerska, tegmanska.
Hoppa intr.: "Du hoppar efter mig ock han sedan" . "Erland
hade besökt alla sin barndoms lekställen, icke förglömmandes branten, från vilken han plägat hoppa i sjön" (Rydberg,
Singoalla, s. 51). "Ja ska opp ock hoppa från torne" . "Han
har knappt kommi opp ur vattne, förrn han ska opp ock
hoppa igän" . — "Flickor kan ju möjligen få hoppa med
"Du ska hoppa med stark fart vid det
fötterna före".
där hoppet". "Sta ock hoppa nu ock kläm till ock hoppa
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med en hisklig fart!" "Hon hoppar alltid så långt, som
hon ville hoppa över Fyris". "Hon hoppade långt ut vid hopp
på fötterna". "Hon hoppar alltid så högt, så; det finns då
ingen som får sån höjd, åtminstone på svikthopp". — "Hoppa
något snyggt från svikten!" "Nej det går inte bra att
hoppa från den här svikten, den är för hård, den stöter
så tråkigt". "Ar du styv på hoppa från höjd?" "Ska vi
ta ock hoppa ett slag från svikten?" "Hoppa ett tag från
magistern!" "Han hoppade ett slag för oss". — H. på
längd: "Ska vi hoppa på längden?" — II. på huvudet,
göra 1. ta ett huvudhopp. — II. på raken, hoppa på fötterna. "Nej hör ru, hoppa inte på raken, utan hoppa med
huvudet före!" lips. — "Det hoppas mycket i Stockholm,
mycket mer än simmas". Allm.
Hoppa-efter tr. o. intr.: "Du ska hoppa efter". "Hoppa efter'n
å ta opp'en!" "Hoppa efter'n ock rädda'n!" Allm.
Hoppafton, afton då hoppare särskilt komma tillsammans i
ett badhus för att hoppa. "Det är hoppafton i kväll".
Stockh.
Hoppa-i: "Hoppa i nu då, ock stå inte ock soltorka längre!"
"Hoppa i med språng!" "Törs du hoppa i här?" Allm.
Hoppande subst.: "Akta rej för sånt där hoppande, du kan ju
slå nacken av rej" . Allm.
Hoppa-ner intr.: "Hoppa ner nu snart från trampolinen ock
väx inte fast där!" "Hoppa ner nu, annars kastar jag i
dej, köksa får du min själ inte göra!" "Hoppa nu äntligen
ner i vattnet!" "Hoppa ner nu i vattnet!" "Vi hoppar
ner i vattnet, när ja säger tu".
Allm.
Hoppa-opp intr.: "Hoppa opp lite mera, när du gör framlänges
volt, så ser de snyggare ut.". Allm.
Hoppa-på, skynda att hoppa. "Hoppa på från tornet!" Allm.
Hoppare: "Han är bästa hopparn i stan. — På konsthopp,
ja! På raka hopp håller ja styvare på den andra".
Hoppa-ut intr.: "Du ska hoppa ut mera vid isandrarn, annars
kan du slå tillbaka i trampolinen!" Allm.
Hoppkonst: "Han är just inte styv i hoppkonsten". "Hoppkonsten är hans svaga sida". Allm.
Hoppning: "Det är hoppning i kväll. Kom då, så får du se
styva hopp". "Hoppningen är roligast". Allm. —Hoppning
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i ström, hoppning av ett flertal alldeles omedelbart efter
varandra. "Nu ska vi ha h. i s.". Tips.
Hoppstund: "Ska vi inte ta en liten hoppstund nu?" Allm.
Hoppställe: "De var just inge över sej hoppställe, de här".
Allm.
Hoppsätt: "Ja tycker, de där hoppsättet att ta jämn stamp
vid raka hopp gör sig bättre än att ta ojämn". Allm.
Hopptärminologi, ord ock talesätt rörande de i simkonsten ingående hoppen. Allm.
Hoppövning, systematisk övning i hoppning av äldre hoppare
eller av nybörjare. "Stockholms kappsimningsklubb har
hoppövningar två gånger i veckan". Allm.
Huvudhopp, hopp på huvudet med armar ock händer sträckta
uppåt på båda sidorna om huvudet vid nåendet av vattenytan. "Det var ett grant huvudhopp". Allm. — Göra 1. ta
(ett) h.: "Ta ett huvudhopp, de är bättre än att hoppa på
raken". "Ska du, som kan hoppa, köksa! Gör ett snyggt
huvudhopp i stället!" "I Uppsala står di aldrig ock gör
huvudhopp från tornet, utan di tar språng". — Baklänges h.
från det man hänger ock gungar i sviktens yttersta ända,
med ryggen utåt vattnet, eller i räcket: "Gunga nu ock
släpp dej ock gör baklänges huvudhopp!" Stockh. Sundsv.
Med (an)språng framåt ock vändning på trampolinen: "Ta
baklänges huvudhopp med språng framåt". Allm. — Baklänges h. med (au)språng bakåt 1. h. bakåt med (an)språng
bakåt 1. b. bakåt ock (an)språng bakåt: "Ta huvudhopp
bakåt ock språng bakåt, det går bra från sån här liten
höjd". Tips. — Baklänges h. 1. h. bakåt, sats- eller språnghopp bakåt på huvudet. "Göra 1. ta b. h." "Göra h. b.".
Tips. — Vanligt enkelt h., hopp från stående ställning eller
med språng "på huvudet" (dock ej svanhopp, knyckhopp
ock det eckmanska hoppet), med armar ock händer sträckta
uppåt på båda sidorna om huvudet vid nåendet av vattenytan. Allm.
Hyva-efter tr. "Ja ska hyva rej efter, ska ru få se!"
Hyva-sig-i: "Ska du inte hyva dej i snart?" (ej: "ska du inte
hyva i dej snart?") Allm.
Hållning: "Han har bra hållning på sina hopp". "I luften
spänner han bröstet, sträcker armarna ock bena, men just
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vid vattenytan tappar han hållningen". "Han har alldeles
tappat hållningen på sina hopp". Allm.
Händerna för huvudet: "Du ska ta händerna för huvudet, så
slår du dej inte ve huvudhopp". "Sätt händerna för huvudet, vett ja!" Allm.
Höjd -- ha 1. få h. på hopp: "Han har ingen höjd på sina
svikthopp, men han släpper sej ju nästan också". "Han
lyckas aldrig få nån höjd, varken på trampolinsprången
eller svikthoppen". "Du ska stampa till ordentligt på
svikten ock så passa, så ska du få se, du får nog höjd,
får du se, på dina svikthopp". "Stampen på svikthopp
gör di fult, men höjd får di på sina hopp, de vill jag lova."
"Hoppa på höjden". Allm. .
Höjdhopp, hopp (särskilt huvudhopp) vid vilka man kommer
mycket högre än den trampolin eller svikt, från vilken
man hoppar. "Det var ett bra höjdhopp". "Det var ett
högt höjdhopp". "Göra 1. ta (ett) höjdhopp". Allm.
Isanders = isanderska hoppet: "Kan du göra Isanders?"
Stockh.
Isanderska hoppet eller Isandrare (efter L. F. Isander, promoverad som primus bland magistrarna vid Uppsala simsällskap år 1846), utkastning framåt frth hoppställningen,
huvudböjning bakåt med sträckt kropp ock över huvudet
sträckta armar, halv volt bakåt (huvudhopp); dels "stående
isandrare", dels ais'andrare med språng". "Göra i." "Ta
en i., ta i." "Det var en styv i." "Den där isandrarn
gick så bra, att det gjorde ont i ögonen". lips.
Israelitisk myrbärgare (efter Israel Myrberg, prom. simmagister i Uppsala; skämts.): man vill göra fallvolt bakåt,
men misslyckas och gör i stället rygghopp. Tips.
John [Jånn], den som, när man "leker John", gör det hopp,
som de andra skola göra efter. 'Han är John". "Var
John, så är du snäll!" — Leka J.: den som är "John", utför ett hopp, ock sedan är var ock en, som är med ock
leker John, skyldig att så gott han kan söka eftergöra
hoppet. "Ska vi leka John?" "Man lär sig hoppa genom
att leka John". Stockh.
Jul, långkullerbytta bakåt i rad av flere. "Ska vi dra jul?"
Stockh.
Sv. Iandsm. 1VIII 10.
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Jucka till intr., knycka till i luften med sitsen. "Du ska
inte jucka till så där vid huvudhopp". Ups. Gävle. Sundsv.
Juckhopp, huvudhopp uppåt eller framåt: man knycker till i
luften bakåt med sitsen. "Du juckar inte till något vid
juckhoppet". "Ta I. göra j.". Ups. Gävle. Sundsv.
Jämn sats, se sats.
Kandidaten klar = "Klart från kandidaten" = 'Klart att hoppa
från kandidaten". Allm.
Kasta kroppen i höjden: "Du ska kasta kroppen i höjden, så.
mycke du kan, när du ska göra rak volt". Allm.
Kasta-(sig)-i: "Kasta dig i nu" (ej "kasta i dig nu")! "Kasta'n
i 1. kasta i'n". "Jag kastades i av honom". "De kastade
i mig, så jag gjorde en mollbärgare i luften". "Törs du
inte kasta dej i från tornet?" Allm.
Kasta-sig: "Från den högsta häll, som lutade över sjön, plågade Erland kasta sig i vattnet" (Rydberg, Singoalla s. 8).
— K. sig framåt 1. k. kroppen framåt 1. k. fram kroppen:
"Du ska kasta fram kroppen [etc.], så mycket du kan, ve
kilhopp". — K. sig uppåt I. k. upp sig 1. k. sig upp I. k.
kroppen uppåt 1. k. upp kroppen [etc.]: "Du ska kasta dej
uppåt, när du gte knyckhopp". Allm.
Kilhopp, ett långsträckt huvudhopp med kroppen relativt
horisontal under en längre del av språnget. "Göra k."
Allm.
Klar: "kandidaten I. magistern klar", "tornet klart", se d. o.
Klara-Rappe-hoppet (efter fröken Klara Happe, anställd vid
cirkus Schumann), sittgök. "Göra 1. ta K." Stockh.
Kliva på: "När flickorna gör fothopp, kliver di bara på me
ögona igän". Allm.
Klubba: bulta k., se bulta.
Knycka eller knycka till intr., vid hopp, särskilt volter, med
tilljälp av armarna (ock överlivet) hastigt kasta överlivet
framåt eller bakåt: "Jag vet, vad du gör för fel: du
knycker för tidigt". "Du knycker alldeles för sent ock för
långsamt". Allm.
Knyckhopp, hopp uppåt med vändning över trampolinens höjd
ock sedan lodrätt ner på huvudet: "Göra k., ta k." Ups.
Knyckning, se knycka. "Omedelbart efter k:en ska du vid
det här hoppet räta ut kroppen".
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Knän, se raka k.
Komma intr.: "Ve den där brytningen kom ru allt i botten".
"Vid kilhoppen kommer man inte djupt". "Du kom djupt
vid tyskan, tror jag?" "Han kom pladask ner på magen".
"Han kom pladask, så här". "Han kommer alltid på magen vid sina huvudhopp". "Hon kom på ryggen, när hon
försökte brytning baklänges". "Vid Bellmanshoppet kommer -han, i stället för att komma ner på huvudet, kommer
han ner på sidan." "Han vrider sig vid sina huvudhopp,
ock så tappar han balansen ock kommer på sidan". "Han
kom på ändan, när han skulle försöka en isandrare". Allm.
Komma-efter intr.: "Kom efter från tornet!" Allm.
Komma-opp: "Vid ett kilhopp, förstås, kommer man inte djupt,
så där kommer man nog fort opp". "Han kommer opp så
fort, när han hoppat i". "Ve kilhoppen kommer man fort
opp till ytan". Allm.
Konsthopp, alla hopp utom "huvudhopp" ock "fothopp". Stockh.
Kristina-Nilssons-hopp (benämningen för att hedra sångerskan
Kristina Nilsson-Miranda), framåt markerat huvudhopp,
vändning i luften ock huvudhopp bakåt. Stockh.
Kullerbytta framlänges 1. framlänges k. 1. k. framåt, kullerbytta framåt med till jälp av händerna (överarmen tryckt
intill sidan): kroppen hopdragen (litet eller mycket), ock
den ena foten lagd över den andras vrist, knäskålarna så
långt åtskilda som möjligt. "Göra 1. slå k. framlänges
o. s. v." Allm. — Framlänges kullerbyttor i rad av två
1. flere: två, tre, fyra, fåm, högst säx personer, sammanfogade i rad, göra en eller flera kullerbyttor framåt. Utförandet vilar nästan helt ock hållet på den som för. "Är
det svårt att föra vid framlänges kullerbyttor?" "Ska vi
göra f. k. i rad?" "Vi gjorde f. k. i rad". Ups. — K. bakåt
1. baklänges k. -- Baklänges k. i rad av två 1. flere:
två, tre, fyra, högst fäm personer, sammanfogade i rad,
göra en eller flere långkullerbyttor bakåt. "Det är svårt
för den som för vid baklänges kullerbyttor". "Det går
fasligt lätt att komma snett, när man för vid baklänges
kullerbyttor". "Du vänder för fort, när du för". "Du
går inte tillräckligt djupt, när du för". "De gjorde b. k. i
rad". "De gjorde baklänges kullerbyttor tillsammans". Ups.
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Gävle. — Man lägger sig raklång på ryggen på svikten eller
trampolinen med huvudet springande ut över vattnet ock
gör baklänges kullerbytta (ner på fötterna). "Gör en baklänges kullerbytta från svikten". "Det går inte att göra
kullerbytta bakåt från en trampolin, som är högre än omkring Uni meter". Allm.
Kyrka: spänna k.
Käjsarhopp, huvudhopp med armarna korsade över bröstet;
göres med sats eller språng. "Det var ett vackert .k. han
gjorde". Stockh. Tips. — K. bakåt med sats 1. k. bakåt
utan språng, huvudhopp bakåt från stående ställning ock
armarna korsade över bröstet. "Göra 1. ta k. bakåt med
sats". Tips. — Käjsarhopp bakåt med språng, huvudhopp
bakåt med (an)språng ock armarna korsade över bröstet.
"Göra 1. ta k. bakåt med språng". Tips. — Tyska käjsarhoppet, tyska - hoppet med armarna korsade över bröstet.
Käpphoppet: en person står på trampolinens ända med ansiktet
mot vattnet ock håller mellan sina uppsträckta armar en
käpp; en annan person har sin rygg intill den förstes ock
håller ävenledes i käppen (sträckta armar). Den förste
böjer sig framåt (armarna hela tiden väl sträckta), ock den
andra går över (på den förstes rygg), alltjämt med sträckta
armar, ock kommer ner på fötterna med ryggen vänd mot
vattnet. Den förste kör i på huvudet (kommer sist ner i
vattnet) — utföres ej i Sverge. Tips.
Köra på huvudet: "Kör ru på huve från torne? Allm.
Köra-efter tr. o. intr. "Han körde efter ock kom på'n, på re
vise va re". "Kör efter påsen".
Köra-i tr. o. intr.: "Han kör i på huve från tornet". "Kör
i nu!" "Först körde han i mig, sen körde jag i honom".
"Ta ock kör i mig!" "Du får inte köra i mig". "Kör du
i mej, så nog ska vi följas åt". "Han kör ifrån magistern
me en vådli kläm, å allri ett dugg stänke re av'en". Allm.
Köra-ner: "Vid knyckhoppet ska du köra lodrätt ner, sen du
vänt". "Du ska köra lodrätt ner från vattenytan vid djupdykning". Allm.
Leka John, se John.
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Ligga orörlig i luften: "Vid ett svanhopp ska man ligga alldeles orörlig i luften". Allm.
Ligga-i ock öva sig med hopp 1. ligga-i ock hoppa = ihärdigt
öva sig: "Du får allt ligga i ock hoppa, om du ska få vara
med på hoppuppvisningen". "Ligg i ock öva dig med hopp".
Allm.
Longsträmare (efter en känd sträcksimmare vid namn Longström), huvudhopp med händerna sträckta nedåt, intill sidorna. "Göra en 1." "Det var en vacker 1., inte en droppe
vatten stänkte upp". Stockh. Ups.
Longsträmska hoppet = longströmare. "Gör Longströmska
hoppet!" Stockh.
Lundbärj are (efter E. Lundberg, förste lärare vid Stockholms
simsällskap, känd som den främste på raka hopp"): "De
var en riktig 1."
Långkullerbytta bakåt, kullerbytta bakåt med användande
endast av armar ock händer, eventuellt endast händer: benen väl tillsammans, kroppen väl sträckt, men huvudet bakåtböjt. "Göra långkullerbyttor bakåt". "Det var en vacker
långkullerbytta". "Göra flera 1:or efter hvarandra". "Det
var flere som gjorde 1:or i rad". "Håll kroppen rak ock
skilj inte knäna, sträck tårna vid 1:orna!" Allm.
Långsamt: falla 1. se falla.
Längd(a): hoppa på 1., se hoppa.
Längdhopp(ning), långt hopp på huvudet (eller fötterna). "Ta
1. göra ett längdhopp". "Ska vi ta litet längdhoppning".
Allm.
Magen: komma på ni., se komma.
Maghopp, ett hopp som misslyckas ock vid vilket man kommer på magen. "Så ska ett maghopp se ut!" "Han kom
pladask på magen, så nog var det ett maghopp alltid". Allm.
Magisterbrygga: "Magisterbryggan är omkring 4 meter hög i
Uppsala". Allm.
Magisterhopp: "De va ett snyggt magisterhopp". Allm.
Magisterhoppare: "Nästan alla kandidaterna i år e magisterhoppare". Allm.
Magistern klar: "Klart från magistern" . "Klart att hoppa
från magistern". Allm.
Markera ett hopp: "Vid flygande volt måste man se till, att
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man riktigt markerar huvudhoppet, alltså först huvudhopp,
sedan volten". Allm.
Missa, misslyckas. "Det där hoppet missade du ve". "Han
missar allti ve sina hopp numera". Allm.
Mollbärgska hoppet eller Mollbärgare (efter A. F. Mollberg,
promoverad vid Uppsala simsällskap som ultimus år 1865,
simlärare vid nämnda sällskap 1878-1879), utkastning
framåt från hoppställningen ock saltomortale bakåt med
hopkrupen kropp; dels "stående mollbärgare", dels "mollbärgare med språng" . "Han har gjort en m." "Nu tar jag
en m." Stockh. Ups. Gävle. — Dubbla mollbä,rgska
hoppet eller dubbel mollbärgare, utkastning framåt från
hoppställningen ock dubbel volt bakåt med hopkrupen kropp;
kan dels vara "stående dubbelmollbärgare" , dels " dubbelmollbärgare med språng". Sällan utfört ock mycket farligt. Stockh.
Myrbärgare, se israelitisk.
Måtta intr., sikta, göra beräkningen för hoppet (då man står
i begrepp att hoppa). "Stör aldrig den som måttar: han
kan komma av sig ock missa i hoppet". Allm.
Mästerhoppare, en mycket styv hoppare. "Han är en riktig
mästerhoppare". Allm.
Nationellt hopp, se hopp.
Nedhoppa: "Av de unga flickorna voro flere som i simkonsten
uppnått den säkerhet, att de från den något över tre alnar
höga trampolinen nedhoppade i vattnet" (Sv. Simsällsk. s. 29).
Nerfarande s.: "Just vid nerfarandet sätter du fram händerna
vid svanhoppet". Allm.
Nerhoppning: "Jag tror inte, jag bryr mig om nån nerhoppning, jag kryper jag". Allm.
Nå botten: "Jag når botten, där jag står" . "Jag nådde botten
vid det där fallhoppet". — Nå vattenytan 1. nå vattnet:
"När du når vattenytan, så rätar du ut kroppen vid Eckmanska hoppet". "Du ska inte sluta ögona, förn du når
vattnet". Allm.
Ojämn sats, se sats.
Opp från tornet, magistern, kandidaten: "Opp från tornet o
hoppa nu, alla tornhoppare!" "Opp från magistern o ta
en stående isandrare !" Allm.
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Pladask: komma p. (ner), se komma.
På huvudet, på raken, se hoppa.
Pälle på händer, benämningen på Per Blomberg, .promoverad
vid Uppsala simsällskap; han brukade alltid gå ut till tornets ända på händerna ock sedan störta sig på huvudet i
vattnet. "Nu ska Pälle på händer hoppa". Ups.
Rak volt, se volt. — Rakt hopp, se hopp. — Raka knän: "Du
ska ha raka knän vid huvudhoppet ock inte hoppa så där
inte". Allm.
Ramla-i: "Ramla i nu o stå inte längre på trampolinen!"
Allm.
Ramla.på: "Ramla bara på (hoppa ej, låt tyngdkraften ta dig)
o låt de gå, du kan inte slå dej från så liten höjd". Allm.
intr.: "Han rullar i, inte hoppar han inte". Allm.
Ryggen: komma på r., se komma.
Rygghopp, ett hopp som misslyckas ock vid vilket man kommer på ryggen. "Han slog över, så det nästan blev ett
rygghopp". "Det där rygghoppet måtte ha smaka det!"
Allm.
Räckmollbärgare: man hänger i armarna på räcket, gungar,
släpper taget ock gör när man befinner sig något så när i
horisontal ställning saltomortale bakåt med hopkrupen kropp.
"Göra 1. ta en räckmollbärgare". Stockh.
Saltoutortale 5.: "Från ställningen utfördes sedermera åtskilliga språng ock saltomortaler" (Sv. Simsällsk. s. 62).
Sats: "Ta satsen längst ut på svikten, stampa till ordentligt,
passa på svikten, titta i himlen, spänn bröstet, håll bena
tillsammans, sträck tårna, så blir det ett bra svikthopp,
ser du". Stockh. Gävle. Sundsv. — Jämn sats, sats vid
hopp med bägge fötterna på en gång, väl sammanslutna.
"Ta j. s." — Ojämn s., sats vid hopp, huvudsakligen med
ena foten (framför den andra). "Ta ojämn s." Allm. •
Satshopp, hopp med sats, på huvud (eller fötter). "Göra s."
Allm. "Trättonårige gossen C. A. Horn, som från tornet,
18 alnar över vattenytan, gjorde vackra satshopp" (Sv.
Simsällsk. s. 45).
Segla, Segling, vid huvudhopp flyga i luften med utåt sträckta
eller över bröstet korslagda armar. "Det var en vacker
segling, så ska ett hopp se ut". Allm.
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Sidan: komma på s., se komma.
Sidohopp: tyskt s., man står med sidan framåt, gör hopp på
fötterna utåt, böjer kroppen framåt ock gör huvudhopp. Tips.
Sikta intr., måtta, hur språnget eller satsen till ett hopp bör
tagas, hurudan ställningen bör vara vid fallhopp, blicken
må hända bör riktas vid uthoppet eller i luften, när vändning eller böjning i luften bör äga rum etc. "Tala aldrig
till den, som siktar!" lips.
Sikte, ta s.: "Du ska ta sikte med ögona på trädtopparna där
borta, när du ska hoppa från sån här stor höjd". "Du tar
sikte för lågt, titta i himlen, ock spänn för råsten bröstet,
när du hoppar!" Allm.
Singla intr., vid fothopp ock isynnerhet vid huvudhopp vingla
åt sidorna (ut ur vertikalplanet); mäst om småpojkar (som
föras åt sidan av vinden eller ej taga sats med tillräcklig
kraft). Allm.
Sitta för någon: "Vill du sitta för mej, när ja gör höjdhopp,
så får ja hoppa över dej". "Sitt för mej, så är du snäll,
ja ska göra ett huvudhopp". Allm.
Sittgök, hopp från svikt: man står på sviktens ända, vänd
mot vattenytan, sviktar, sätter sig hastigt ned ock gör
huvudhopp. "Jag skall (göra 1.) ta s." Han gjorde s."
Stockh. Gävle. — S. med halvannan, hopp från svikt: man
står på sviktens ända, vänd mot vattenytan, sviktar, sätter
sig hastigt ned ock gör halvannan volt från sittande ställning. "Han gör sittgök med halvannan". Stockh. — S. med.
volt bakåt: man står på sviktens ända, vänd från vattenytan, sviktar, sätter sig hastigt ned ock gör volt bakåt.
"Göra s., bakåt eller framåt, med eller utan volt?" "Bakåt
med volt". Stockh.
S. med volt framåt: man står på
sviktens ända, vänd mot vattenytan, sviktar, sätter sig
hastigt ned ock gör volt framåt. "Göra s. med eller utan
volt". Stockh. Gävle.
Sitthopp, hopp på huvudet från sittande ställning, vare sig
fallsitthopp eller s. med framkastning. Vid sitthopp med
framkastning begagnar man sig av händerna för att skjuta
ut sig från trampolinen. "Göra 1. ta s." Allm. — Sitthopp med volt, hopp på huvudet ock volt från sittande
ställning (ner på huvudet). "Göra 1. ta s. med volt". Sundsv.
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Sittisandrare, utkastning framåt från hoppställningen, i det
man begagnar sig av händerna för att skjuta ut sig från
trampolinen, huvudböjning bakåt med sträckt kropp ock
över huvudet sträckta armar, halv volt bakåt (huvudhopp).
"I Uppsala har di börjat göra sittisandrare". tips.
Sittvolt bakåt, satsvolt bakåt från sittande ställning. "Göra
1. ta s. bakåt". Stockh. tips. — S. framåt, satsvolt framåt
från sittande ställning. "Göra 1. ta s. framåt". Stockh.
Sundsv.
Skjuts, morfarsschäsen. Sthm.
Skomakarhopp: man tar sats eller språng framåt till fothopp,
sammanrullar kroppen till ett klot ock omfattar knäna med
händerna, kommer ner på sitsen ock fotsulorna. "Göra 1.
ta skomakarhopp". "Det där var ett mellanting mellan
isandrare ock skomakarhopp. Smällde du inte i sitsen på
det där skomakarhoppet?" Allm.
Skutt, ta ett s.: "Ta ett s. ock hoppa ut, vet jag, inte ska
du stå längre på trampolinen!" Allm.
Skutta-efter tr. o. intr. "Skutta efter påsen!" "Skutta efter från kandidaten!" Allm.
Skutta-i intr.: "Han skuttare i som en groda precis". Allm.
Skära vattnet: "Han skär vattnet så bra vid sina huvudhopp.
inte ett dugg stänker det häller om'en". "Med sin smidiga
ormlika kropp skär han vattnet så bra, när han simmar".
Allm.
Slakna intr.: "Du slaknar i kroppen, just innan du når vattenytan; du ska naturligtvis hålla kroppen spänd, tills du
är under vattnet". Allm.
Slå i botten 1. mot botten: "Jag slog i botten vid sitthoppet
med huvudet". "Just när jag vände, när jag skulle gå upp
(till ytan), slog jag fötterna i botten" . "Slog du mot botten
vid det där hoppet?" Allm. — Slå kullerbytta, se kullerbytta.
Slå-i tr.: "Han slår alltid i bena i vattnet, när han gör
huvudhopp". "Antingen ska du slå i magen eller ryggen
eller sidan eller bena vid dina hopp!" Allm.
Slå sig: "På isandrare slår man sej många gånger, innan man
lär sej dom". Allm.
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Slå-tillbaka: "Sjutsingen, va ja slo mej, ja slo tillbaka i trampolinen!" Allm.
Slå-under, att vid olika slag af huvudhopp göra mindre än
rät vinkel mot vattenytan ock falla mot vattenytan, så att
man slår sig. "Jag måtte ha slagit under, för jag slog i
knäna (tårna)". Allm.
Slå-över, vid olika slag av huvudhopp gå över rät vinkel mot
vattenytan. "Du slog över mycket, slog du dig?" "Jag
såg på skvalpet, att du slog över". Allm.
Släppa sig, släppa trampolinen: "Du släpper dej för tidigt,
när du gör brytning baklänges, du får inte låta musklerna
slakna". "Du släpper dej för tidigt vid svanhoppen; först
när du är under vattnet, får du släppa dej, till dess ska du
ha kroppen spänd ock bena tillsammans". — Släppa sig 1.
släppa sig 1: "Han släpper sig i, han hoppar inte". "Han
törs aldrig stampa till ordentligt på svikten, utan han släpper sig i". Allm.
Spets: "Ja har inte riktit fått spets på re rer hoppe, hur man
ska göra ve re". Allm.
Språng i vattnet: "Stockholmarne är bra i språng i vattnet".
Allm.
Språngbana, bana för språng till hopp i vattnet. "Språngbanor ska vara breda, långa, öppna ock springa ut över
vattnet 2 å 3 meter". Allm.
Språnghopp, hopp med språng, på huvud eller fötter. "Göra
s.". "Det var ett långt s. det där". Allm.
Språngövning: "Vi ska ta lite språngövningar, för vi är klena
i hopp". Allm.
Spänna bröstet: "Spänn bröstet vid huvudhopp, så slår du
inte över, får du se". "Spänn bröstet ock titta i himlen".
Allm. — Spänna:kyrka.
Spänna sig: "Du spänner dej inte tillräckligt vid dina raka
hopp". Allm.
Stamp: "Delad stamp", stamp vid språnghopp, huvudsakligen
med ena foten. Med den andra foten stampar man till före
eller efteråt, men ej så kraftigt. "Ta delad s.". Allm. —
"Jämn stamp", vid språnghopp med bägge fötterna på en
gång, väl sammanslutna. "Ta jämn s.". "Det syns, att
det är en Uppsalamagister: han tog jämn stamp". Ups.
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Stampa-i: "Han stampar i vid sina svanhopp, så trampolinen
kan gå sönder". Allm.
Stamphopp, hopp med jämn stamp. "Ta ett stamphopp".
"Jag har aldrig sett nån stampa i vid sina stamphopp som
han". "Gör ett riktigt stamphopp". Allm.
Stark fart, se fart.
Stieglerska hoppet (så benämt efter simläraren Stiegler i
Stockholm), språng i sned riktning från kajen ut till sviktens yttersta ända med därpå omedelbart följande huvudhopp. Stockh.
Storhoppare: "Det är en riktig storhoppare, han kan alla
sorters hopp, må du tro". Allm.
Styv i luften: "Han är mycket styv i luften åtminstone på
konsthopp". — Styv på (å) hoppa, styv på (å) simma, styv
på (å) dyka: "Hon är styv på hoppa, men på simma är hon
inte styv". "Upsaliensarne är styva på dyka". Allm.
Stå ock bylunda, se bylunda.
Stående isandrare, mollbärgare, se dessa ord.
Ståhopp från stående ställning 1. stående hopp: "Ta ett ståhopp på huvudet från magistern". "I Uppsala gör di sällan
ståhopp på huvudet från tornet". Allm.
Stänka intr.: "Det stänker inte (en droppe) av'en, när han
hoppar". "Det blir inte ett stänk, när han hoppar". Allm.
Störta sig (i vattnet): "Di störtade sej i vattne på ackurat
samma gång". — Störta-sej-efter tr. o. intr.: "Störta dej
efter från tornet du, han har ju hoppa". "Störta dej efter'n!"
— Störta-sig-i: "Hon störtade sig i från ångbåten",. —
Störta-sej-ner: "Törs du värkligen störta dej ner från tornet?" Allm.
Stöta i botten: "Stötte ru i botten på tyskan?" Allm.
Stöta-sig: "Stötte ru rej inte als ve volten?" Allm.
Svalhopp 1. Svanhopp, huvudhopp med armarna väl sträckta
utåt, tils de i närheten av vattnet skyndsamt kastas fram
till skydd för huvudet; göres med sats eller språng. "Svanhoppen är ändå de vackraste hoppen". Allm.
Svankiijsarhopp, huvudhopp med armarna väl sträckta rakt
utåt under seglingen i luften, tils de i närheten av vattnet
skyndsamt korsas över bröstet; göres med sats eller språng.
Ups.
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Svikt, en bred, tjock planka av 3-4 meters längd, fäst med
ena ändan ock med den fria ändan springande ut över vattnet ett par meter ock höjande sig 15-20 m. "Den här
svikten sviktar bra". "Bra synd, att det inte finns svikt i
Uppsala". "Ni blir aldrig säkra på hopp, om ni inte skaffar
er svikt". "Tänk så roligt sen att ha svikt!" — Passa på
svikten: "Vid svikthopp ska du naturligtvis passa på
svikten, så du hoppar, just när den har gått opp ock är
som högst". "Du får lov att passa på svikten, du förlorar'n ju vart enda tag, så du får ingen höjd på dina
hopp". Allm.
Svikta 1. svikta-till intr.: "Den här svikten sviktar inte
tillräckligt". "Du ska svikta också". "Svikta till lite!"
"Den här sviktens svikt är inte behaglig". "Du får inte
svikta, när jag hoppar". "Svikta till, just när jag tar
svikten". Allm.
Svikthopp, alla hopp, som utföras från svikt. "Göra s.".
Stockh. Gävle. Sundsv.
Svikthoppning: "Nu blir de svikthoppning". Allm.
Ta dubbelvolt, grodhopp, handvolt, hopp, (ett) huvudhopp,
höjdhopp, isandrare, juckhopp, Klara-Happ6-hoppet, knyckhopp, käjsarhopp, längdhopp, en mollbärgare, en räckmollbärgare, sats, sikte, sittgök, sitthopp, sittvolt, skomakarhopp, ett skutt, delad stamp, jämn stamp, Upkisalavolt,
volt, vändhopp, se dessa ord.
Ta-emot sig med händerna: "Du ska ta emot dej med händerna, när du hoppar på huvudet, så slår du dej inte i
huvudet". Allm.
Ta-för-sig med händerna: "Ta för dig med händerna vid halvannan". Allm.
Tappa balansen, se balansen. -- T. hoppet, tappa balansen eller
i luften glömma av, vilket hopp man skall göra, ock göra
något misslyckat försök att komma i vattnet på skapligt
sätt. "Jag tappade alldeles hoppet". Allm.
Tegmanska hoppet (efter studeranden Tegman vid Uppsala
högre allmänna lärovärk, promoverad till kandidat vid Uppsala simsällskap), hopp på huvudet med språng: i luften
svänger man till med sitsen åt höger eller vänster ock
kommer ned på ett högst skrattretande sätt. Ups.
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Tigersprång "kallas så i Finland", ett fritt utfört barrierhopp på huvudet. Stockh.
Tillsammans med bena: "Håll tillsammans bena!" "Tillsammans med bena nu vid hoppet, knip dom till varandra!" Allm.
Titta i himlen: "Försök titta i himlen hela tiden, så slår du
inte över ve dina huvudhopp". Allm.
Tjafshopp (efter en person, som vid sina hopp av detta slag
brukade ropa "tjafs!"), hopp på huvudet, med benen i luften uppdragna så mycket som möjligt, knäskålarna så långt
som möjligt från varandra. Stockh.
Tjimmafton, afton då hoppare särskilt komma tillsammans i
badhus för att öva hopp till simuppvisning. "Vi ha tjimmafton i kväll". Gävle.
Tornet, den trampolin, som är närmast högre än magistertrampolinen. "Hoppa från tornet". "Gå inte upp i tornet
ock stå i vägen!" Allm. -- Tornet klart: "Klart att hoppa
från tornet". "Klart från tornet". Allm.
Tornhopp: "Tornhopp klart". "Se på den'er lilla tornhopparn,
när han gör sitt tornhopp". Allm.
Tornhoppare: "Har Ni inga tornhoppare bland årets magistrar?" Allm.
Trampolin, pl. -er, ställning, varifrån hopp ned i vattnet
kunna företagas. "Gå upp 1. ut på trampolinen". "Du
måste hoppa från t-en, du får inte köksa!" "Gå inte upp
på t-en, om ni inte tänker hoppa!" Allm.
Trampolinhopp, hopp från trampolin, vare sig fallhopp, satshopp eller språnghopp. "Gör ett vackert trampolinhopp
nu från magistern!" "Nu slutar vi med svikthoppen ock
tar trampolinhopp från tornet". Allm.
Trampolinsprång, språnghopp från trampolin. "Ta ett stiligt
trampolinsprång, t. ex. en flygande". Allm.
Två ock en halv volt, se volt.
Tyskan 1. tyska hoppet, satshopp bakåt med ryggen vänd mot
vattnet, böjning framåt ock huvudhopp. "Göra 1. ta tyska
hoppet". "Vad var det för ett hopp? Det var tyskan".
Stockh. Ups. Gävle. — Tyska framlängeshoppet, käjsarhoppet, tyskt huvudhopp, se d. o.
Upp- ock nedvända världen, fallhopp eller satshopp av två
sammanflätade deltagare: den ene, den som "för", står på
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trampolinens yttersta ända ock omsluter den andre på så
sätt, att han har dennes huvud mellan sina ben, med sina
armar ock händer omsluter dennes rygg samt har dennes
ben ett på vardera sidan om huvudet. Den som "för",
kommer på huvudet, den andre på fötterna. "Göra upp..
o. nedvända världen". Allm.
Ullstedtare, se familjevolt.
Uppsalavolt: man står en å två meter från ändan av trampolinen, tar sats ock fattar med händernas innersidor (sträckta
armar) i yttersta ändan av trampolinens yta, kastar upp
kroppen (med fötterna uppåt) ock gör (rak) volt. Man
kommer således ned på huvudet. "Göra 1. ta U.". Ups.
Uthopp, allra första början av hoppet. "Just vid uthoppet
sträcker du händerna nedåt intill sidorna, när du gör longströmare". Allm.
Vanligt enkelt huvudhopp, se huvudhopp.
Vattenytan, vattnet: nå v., se nå.
Volt bakåt: "Han gör riktigt bra volter bakåt med armarna
korsade över bröstet". Ups. Volt bakåt på 1. från svikt
med (an)språng framåt (ock vändning på sviktens ända):
"Tänk, han tar (an)språng framåt ock gör volt bakåt från
svikten". Stockh. — Baklänges volt, volt bakåt, vare sig
fallvolt bakåt eller satsvolt bakåt eller språngvolt bakåt.
"Göra baklänges v., göra v. bakåt". Allm. — Flygande
volt eller flygande, volt framåt, utförd först helt nära
vattnet; alltså förut väl markerat huvudhopp, sedan volt.
"Göra en flygande". Stockh. Ups. — Framlänges volt,
volt framåt, vare sig fallvolt framåt eller satsvolt framåt
eller språngvolt framåt. "Göra framlänges v., göra v.
framåt". Allm. — Halvannan volt bakåt 1. halvannan
bakåt, en ock en halv volt baklänges. "Tänk, han gör
halvannan bakåt från kandidaten!" Ups. — Halvannan 1.
halvannan volt, en ock en halv volt framlänges; göres i
regeln med språng. "Göra halvannan". "Vad gjorde han?
Halvannan". Allm. — Halvannan från svikt: " Halvannan
från svikt går lätt". "Ta halvannan från svikt". "Det är
stor skilnad det på halvannan från svikt ock trampolin, för
katten". Stockh. Gävle. Sundsv. — Rak volt, volt framåt
med rak kropp; göres med sats eller språng. "Han gjorde
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en rak volt, som var så vådligt hög". Stockh. — Två ock
en halv volt 1. två ock en halv, två ock en halv volt framlänges. "Göra två ock en halv". "Nu ska ja ta två ock
en halv". "Det där var inte två ock en halv, det var två
ock tre kvart". "Akta dig för sånna där två ock en halv,
det var precis två ock en kvart". Stockh. Ups.
Vrida sig: "han vrider sig alltid vid sina huvudhopp, så han
kommer snett ner". "Du vrider dej i luften, när du hoppar".
Allm.
Vändhopp, framåt markerat huvudhopp från trampolin, vändning i luften ock huvudhopp bakåt. "Göra 1. ta vändhopp".
Gävle.
igghopp: efter att hava sammanrullat kroppen till ett klot
("ägg") ock med händerna omfattat knäna gör man fallvolt
framåt. "Göra ä.". Allm.
Ändan: komma på ä., se komma.
Överslag, se bockhopp.
Övergång, se bockhopp.

D. Dykning.
Djupdykare: "han är bra djupdykare, men dålig i att dyka

på längd". Allm.
Djupdykning: "Du ska känna dej för på botten, så du inte
skadar dej vid djupdykningen". Allm.
Dyka dök 1. dykte dykt intr: antingen på huvudet hoppa ner

i vattnet (varvid man naturligtvis kommer under vattenytan)
eller ock från vattenytan begiva sig under vattnet ock
simma mot djupet eller framåt. "Dyka de ofta här i
Stockholm?" "Han dyker alltid från ytan". "Jag tycker,
de e svårare o dyka från trampolin än från ytan". — D.
långt, djupt, vackert. Allm.
Dyka-efter intr. o. tr.: "Dyk efter!" "Dyk efter'n!" Allm.
Dykande: "Var försiktig du ve dykandet, så du inte skadar
dej i botten." Allm.
Dyka-opp intr.: "Han dykte opp helt oförmodat". "Hon dök
opp på andra sidan ån." "Han dyker opp så fort, sen han
hoppat". Allm.
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Dykning Allm.
Dykningskonst: "Dykningskonsten är inte hans starka sida".
Allm.
Dykningsprov: "Dykningsproven till magistern är rätt svåra".
Allm.
Flyta-opp intr.: "Han flyter opp, när han försöker dyka till
botten". "Inte är det lönt han försöker dränka sej, han
flyter alltid opp". Allm.
Få-opp tr.: "Kan du få opp den här påsen, om ja kastar i'n?"
Allm.
Gå-ner: "Går du ner från ytan, när du dyker?" Allin.
Kila intr.: sedan man gjort kilhopp, förflyttar man sig under,
men invid vattenytan rakt fram så långt som möjligt med
begagnande endast av farten (under vattenytan äro händerna sträckta framför huvudet). Stockh.
Kila-ner intr.: "Kila ner efter påsen, den ligger mitt för".
Allm.
Krypa-efter tr. o. intr.: "Kryp efter påsen". "Kryp efter'n
du!" Allm.
Krypa-ner intr.: "Kryp ner efter påsen, om jag kastar'n här
på djupe'. Allm.
Längddykare: "Bättre längddykare än han finns inte". Allm.
Yfästerdykare: "Han är en riktig mästerdykare". Allm.
Nerstigning: "Nerstigningen har han så svårt för, för han e
så tjock så, så han kan knappt få huve under vattne". Allm.
Simma under vattnet: "Hur låbgt kan du simma under vattnet?" Allm.
Simma-ner intr.: "Sim ner, när du ska till botten, det går
inte av sig själv". Allm.
Simma-opp intr.: "Sim opp, när du varit nere ve botten ve
djupdykningen". Allm.
Skjutsa sig 1. skjutsa-sig-opp: "Du ska inte skjutsa dej opp
från botten, för då kan du göra illa dej". Allm.
Sota intr.: två (eller flere) i vattnet lodrätt stående personer
hålla varandra i händerna (vända mot varandra) ock gå
sedan, med öppna ögon, ned mot botten "på fötterna".
"Ska vi sota?" Stockh.
Stiga-ner intr.: "Kan du stiga ner på de här djupe till botten?" Allm.
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Styv: "Han är styv under vattne, bättre djupdykare åtminstone finns inte". Allm.
Trampa-sig-opp: "När du ska efter djupdykningen gå opp mot
ytan, så trampa dej opp eller simma opp." Allm.
Under vattnet: "Hur länge kan du vara under vattnet?" Allm.
Undervattensprov, de prov under vattnet, som skola afläggas
för graduering. Dessa prov äro i Uppsala dykning på längd
ock dykning på djup, med ock utan upptagande av bestämt föremål, samt kullerbyttor. "Jag har klarat alla undervattensproven". "Han har gjort undervattensproven".
"Va undervattensproven angår, så e di styva här åtminstone i längddykning". Allm.
Undervattensrekord: "Tidning för Idrott omtalte för en tid
sen ett undervattensrekord, varvid en person vid en längddykning varit under vattnet över fäm minuter". Allm.
Välva-sig-bakåt: "Vid baklänges kullerbyttor ska du välva
dej bakåt". Allm.
E. Drunkning ock räddning.
Botten: "Han gick till botten å va dö, när di drog opp'en"
Allm.
Bärga person, ett simprov, som erfordras för graduering. Det
består däri, att man skall rädda en skenbart drunknande, i
det man för honom en (viss) sträcka på ett visst föreskrivet
lämpligt sätt. "Han bärgade bra". "Du skall fatta tag i
den, som skall bärgas, han får inte fatta tag i dig". Allm.
Bärgning: "Bärgningen gick bra'. Allm.
Dra(ga)-opp (upp) tr.: "Han drog opp'ena, just när hon skulle
te å sjunka". "Dra opp'en, han sjunker ju, ser ru!" "Han
blev uppdragen, när han lega under vattne åtminstone två
minuter". "När han drogs opp, så va han dö". Allm.
Drunkna -de -at intr.: "Han har drunknat, få se om det lyckas å få liv i'n". "Han har många gånger varit nära att
drunkna, men lär sej ändå inte att simma". "Behandlingen
av drunknade bör varje simmare kunna". "Undervisning i
hur drunknade ska behandlas borde vara obligatorisk för
graduering". "Det är ofta inte nog med att kunna 'bärga
Si'.
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person', utan kännedom om drunknades behandling behövs
också". "De är ofta svårt nog ock riskabelt att rädda
drunknande". Allm.
Drunkningsscen: "Drunkningsscenen gick bäst av hbla uppvisningen". Allm.
Dränka tr.: "Han höll nästan på å dränka mej under sina
räddningsförsök". Allm.
Dränka sig: "Han försökte dränka sej, men blev oppdragen" .
Allm.
Få någon i land: "Försök få'n i land, för han kan inte hålla
sig oppe". — Få opp ngn på det torra: "Hoppa efter'n
ock få'n på de torra!" — Få ngn ur det våta: "De va ett
vådlit schå å få'n ur de våta". Allm.
Få-opp tr.: "Di fick inte opp'en, utan han drunkna". Allm.
Föra, se (i) land, (på det) torra.
Försvinna: "Han försvann i djupe, o ingen försökte rädda'n".
"Hon försvann under vattne, innan ja hann hoppa i efteena".
Allm.
Gå, se botten.
Hålla-sig-uppe: "Försök hålla dig uppe, så ska ja räcka dig
en stång, så ska jag dra dig i land, ska du få se!" "Ja
har så svårt att hålla mig uppe vid stillflytningen". "Han
höll sig uppe en bra stund, innan han sjönk". Allm.
Kasta sig: Han kasta sej i djupe för o rädda'na". Allm.
Kasta-sig-efter: "Han kastade sig efter ock drog opp'en på
det torra". Allm.
Kasta-sig-i: "Kasta dej i efter'n!" Allm.
Kvävas kvävdes kvävts intr.: "Han kvävdes åv att han fick
så mycke vatten i sig". Allm.
Land: "För'n i land, han kan ju inte simma". Jfr få. Allm.
Livräddningssällskap: "De svenska ock norska simsällskapen
ha inbjudits till London i juli 1897 av ett engelskt livräddningssällskap". Allm.
Omkomma intr.: "Han omkom genom drunkning". "Di omkom genom o drunkna". Allm.
Rädda tr.: "I Uppsala ska vi vid 'bärga person' rädda en annan en viss sträcka". Ups.
Räddning: "Räddningen gjordes bra, flera trodde, han värkligen höll p'å drunkna".
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Räddningsattiralj: "Har ni ingen räddningsattiralj här, nån
båtshake eller nån räddningsboj?" Allm.
Räddningsboj: "Varje kallbadhus bör vara försett med några
räddningsbojar". Allm.
Räddningsförsök: "Nog gjorde di räddningsförsök, men han
gick till botten me resamma". Allm.
Sjöfara: "Jag räddades ur sjöfara av han, som kunde simma'.
Allm.
Sjönöd: "Härav vill det synas, att deras värksamhet var värkliga initiativet därtill, att simkonsten nu uppnått den ståndpunkt, att vid en i fleres närvaro inträffande sjönöd merendels någon finnes, som störtar sig i vattnet ock räddar
den drunknande" (Sv. Simsällsk. s. 9).
Störta intr. (i vattnet): "Han störtare me re samma i vattne
o räddare hänne" . Allm.
Störta-efter: "Störta efter o dra opp'en !" "Störta efter'n!"
Allm.
Störta-i: "Han störtade i för att rädda hänne". Allm.
Ta(ga)-opp: "Han sjönk, o när di tog opp'en, hade han kola
vipp". "Han togs upp mer dö än levande av Pälle, som
kasta sej i efter'n". Allm.
(Det) torra: "Hoppa i o för'n på re torra!" "De va ingen
lätt sak o bringa den där tjockisen på re torra". Allm.
Uppdraga, se dra-opp.
Upptaga, se ta-opp.
Utklädning: "Det brukar ofta vara några utklädningar på
simuppvisningarne, nån påklädd faller avsiktligt i, o nån
annan ska rädda honom från o drunkna". Allm.

F. Organisation
(simsällskap, promotion o. dyl.)
Amatör, se simlärare.
Anställa promotion: "Den 4 september anställdes vid Åbomska
simskolan promotion — —" (Sv. Simsällsk. s. 37).
Avsluta en simuppvisning, a. en promotion: "Vi avslutar naturligtvis uppvisningen med några vackra tornhopp". Allm.
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Avlägga, se kandidat-, magisterprov.
Bekransa tr.: "Räntmästaren Brunnberg, som promoverades
till simmagister 1820, blev den 11 augusti 1895 bekransad
av professor Fritiof Holmgren". "Promotorn ock simlärarn brukar bekransade sitta i en båt vid simpromotionerna i Uppsala". Allm.
Bekransning: "Under själva bekransningen avsjöngs av en
sångarkör för tillfället författade verser" (Sv. Simsällsk.
s. 63).
Belöning, se lägre.
Berömliga framsteg: "Hon fick betyget 'berömliga framsteg'
i kandidaten". — Berömlig skicklighet: "Jag vet inte, om
Maggan fick högsta eller näst högsta betyget till magistern,
men det var nog inte bara 'berömlig skicklighet'". Allm.
Blombekransa: " — — varvid 15 flickor blivit för färdighet
ock framsteg i simkonsten blombekransade" (Sv. Simsesk.
s. 45).
Dammagister, kvinnlig simmagister.
Direktion: "Simsällskapets styrelse kallas även direktion".
Allm.
Efterhoppare, vid promotion eller simuppvisning hopp (av
skickligare elever eller äldre hoppare) efter det egentliga
programmet.
Efterhoppning: "Nu kommer det roligaste, nu börjar efterhoppningen".
Flagga: "Stockholms Simsällskap har egen flagga".
Fliekkandidat: "Hon var den bästa av flickkandidaterna, när
han var simlärare". Allm.
Flickmagister: "Flickmagistrarne i år e bra i hopp". Allm.
Framsteg, se berömliga, godkända.
Frielev, elev som utan erläggande av betalning får lära sig
simma vid en simskola. Allm.
Fruntimmerssimskola: "Nu finns det flera fruntimmerssimskolor i Sverge".
Fämtioårsmagister: "I är blir de många fämtioårsmagistrar".
Allm.
Godkända framsteg: "Hon är bara åtta år, så hon lyckades
bara få 'godkända framsteg' till kandidaten, ock de är det
lägsta". — Godkänd skicklighet: "Det är sällan nån pojke
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eller flicka här i Uppsala tar bara 'godkänd skicklighet' till
magistern". Allm.
Hopptävlan I. hopptävling, tävling i hopp. "Vid hopptävlingar
brukar man ha särskild tävlan i raka hopp ock särskild i
konsthopp". Stockh. "Ska du vara me på hopptävlingen i
år?" Allm.
Hoppuppvisning, uppvisning i hopp: "Stockholms Kappsimningsklubb har anordnat flere hoppuppvisningar". Stockh.
Ups.
Junior, i allmänhet den som icke deltagit i någon tävlan i
simkonst. "Han är junior". Stockh.
Kandidat, -en, dels en värdighet, som vid simsällskapens promotioner tilldelas dem, som fullgjort vissa föreskrivna lättare prov; dels den, som efter fullgörande av dylika prov
blivit vid något simsällskap promoverad till kandidat; dels
ock benämning på den trampolin, från vilken hoppen för
graduering till kandidat skola företagas. "Ta kandidaten".
"Han har en dålig kandidat". Allm.
Kandidatbyxor, korta simbyxor av visst utseende (i regel olika
för olika simsällskap), som vid badning bäras av de härrar,
vilka promoverats till kandidater (i Uppsala vita med röda
revärer).
Kandidatdiplom: "Lös ditt kandidatdiplom, får ru se". Allm.
Kandidatflieka: "Den där kandidatflickan har höga betyg".
Allm.
Kandidathopp: "Kandidathoppen gick jämt ock säkert". Allm.
Kandidathoppare: "Nu kommer kandidathopparna". Allm.
Kandidatpojke: "Kandidatpojkarna e inte dumma i hopp i år,
inte". Allm.
Kandidatprov, prov för graduering till kandidat. "Du har väl
snart klarat kandidatproven". "Har du avlagt alla kandidatproven?" Allm.
Kan didattrampolin : " De va en hög k. ni har här i Stockholm".
Kappsimningsklubb, förening av personer i syfte att värka
för simidrott, särskilt att anordna ock värka för kappsimningar. "Stockholms ock Uppsala kappsimningsklubbar bildades samtidigt". "Uppsala Kappsimningsklubb anordnade,
det år den stiftades, kappsimningar både för flickor ock
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pojkar". "Stockholms kappsimningsklubb anordnar årligen
sim- ock kapptävlingar". Allm.
Kreera tr.: "Till kandidater kreerades — —a (Sv. Simsällsk. s: 61).
Köhlerska. prentiefonden: "Köhlerska premiefonden e uppkallad efter direktör Köhler" Stockh.
(Den) lägre belöningen: "Han ha bara fått den lägre belöningen,
han e bara kandidat". Allm.
Läkarundersökning, se obligatorisk.
Lärare i simkonsten 1. simidrotten 1. simsporten: "Han är
lärare i simkonsten".
Magister, -rn, dels den högsta värdighet, som vid simsällskapens promotioner tilldelas dem, som fullgjort vissa föreskrivna svårare prov; dels den, som efter fullgjorda sådana
prov blivit vid något simsällskap promoverad till magister;
dels ock benämning på den trampolin, från vilken de, som
avlägga prov för graduering till magister, skola hoppa.
"Hoppa från magistern" . "Ta magistern " . Allm.
Magisterbrygga: "Er magisterbrygga är högre än vår i Uppsala. — Ja men ni har andra fordringar i hopp; ni ska ju
göra volt från magistertrampolinen?" Allm.
Magisterbyxor, korta simbyxor av visst utseende (i regel
olika för olika simsällskap), som vid badning bäras av de
härrar, som promoverats till magistrar (i Uppsala röda
med vita revärer).
Magisterdiplom: "D'e du skyldi till enlit magisterdiplome"
Allm.
Magisterflicka: "Den där magisterflickan e den bästa av flickmagistrarna i år". Allm.
Magisterhopp.
Magisterpojke: "Den där magisterpojken blir no en bra hoppare nån gång". Allm.
Magisterpromotion: "De blir stor magisterpromotion i år, minst
20 magistrar ska då promoveras". Allm.
Magisterprov, prov för graduering till simmagister. "Snart
har jag gjort undan alla magisterproven". "Har du avlagt
alla magisterproven?" Allm.
Magistertrampolin.
Minnesmedalj: "Detta skedde den 26 augusti 1887, med pro-
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motion av jubelmagistrar, magistrar ock kandidater, uppvisning samt utdelning av sällskapets samma år präglade
minnesmedalj" (Dag. Nyh. 21 april 1897, s. 2).
Obligatorisk läkarundersökning: "Professor Holmgren har infört obligatorisk läkarundersökning vid Uppsala kappsimningsklubb" . Allm.
Pojkkandidat: "Pojkkandidaterna e tornhoppare allihopa".
Allm.
Pojkmagister: "De va bland di yngsta pojkmagistrarna ja sett".
Allm.
Poängberäkning: "Det var en intressant poängberäkning Stockholms Kappsimningsklubb hade vid sina hopptävlingar i år:
olika poäng för olika utförande av olika hopp från olika
höjd: tornet, magistern ock kandidaten". Stockh.
Prima, den skickligaste av de damer, som promoveras till
simmagister vid årets promotion. "Hon var prima vid årets
promotion". "Det är den bästa priman som har varit på
flera år". "Prima hoppar först av dammagistrarna". Allm.
Primus, den skickligaste av de härrar, som promoveras till
magister vid årets promotion. "Primus hoppar först på
promotionen". "Primus håller alltid talet för promotor".
Allm.
Professionist, se simlärare.
Promotion, se anställa.
Promotionsbåt: "Vem ska ro promotionsbåten, som promotor
ska sitta i?" Allm.
Promotionsdag: "På promotionsdan försöker ru väl ändå 'flygande' från tornet". Allm.
Promotionshopp, det hopp promovendus gör före promotionen
(vid promotionstillfället). "Vilket p. tänker du ta? Jag
tar tyska hoppet". "Som p. får du inte ta något, där du
vänder ryggen åt promotor", Ups. Stockh.
Promotionshögtidlighet: "Han har vari promotor ve flere promotionshögtidligheter" . Allm.
Promotionsmagister : "Hör nu, promotionsmagistrar, primus hoppar först, di övriga efter betyg efter, utom ultimus, som
hoppar sist". Allm.
Prov: "Magistrarna var styva i sina prov i vattnet, men dålia
i hopp". Allm.
10.
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Senior, i allmänhet den som deltagit i tävlan i simkonst.
"Jaså, börja di där juniors- ock seniorsbegreppen att spöka
i simkonsten också!" "Han är senior". Stockh.
Simavdelning: "Simavdelningen på Stockholmsutställningen
omhänderhaves av Ingenjör von Segebaden, en gammal intresserad simmare". "Simavdelningen på Stockholmsutställningen blir nog mycket intressant ock fullständig, då ju
Segebaden står för den". Stockh.
Simbal: "I Stockholm har di alltid en simbal efter promotionen" . Allm.
Simelev: "Han är den bästa simeleven". "Ja vågar på, att
flere av mina simelever skall vara magistrar i höst". Allm.
Simfäst: "I London håller di i juli 1897 en stor simfäst, som
alla svenska simföreningar är inbjudna till". "Vi har en
liten simfäst i afton". Allm.
Simförening: "Flera nya simföreningar har under sista åren
bildats i vårt land, såsom Stockholms ock Uppsala kappsimningsklubbar, Fogdö simsällskap m. fl." "Allmänna simföreningen i Stockholm ska delta i Stockholmsutställningen".
Allm.
Simklubb: "Har ni mer än en simklubb här i stan?" Allm.
Simkurs: "i Uppsala hålls det simkurs varje år". Allm.
Simlektion, lektion i simning under lärares eller lärarinnas
tillsyn: "Jag ger flere simlektioner om dan". "Ja ska ta
simlektioner". Allm.
Simlärare: "Han är en styv simlärare". "Frågan, om simlärare är amatörer eller professionister, har tyvärr börjat
spöka ock har redan vållat mycken skada för simidrotten".
"Simlärar Lundberg, som var här i Uppsala vid simsällskapets sekularfäst, är förste simlärare i Stockholm hos
Köhlers". Stockh.
Simlärarinna: "Hon är nitisk som simlärarinna". "Man behöver inte vara promoverad för att vara simlärarinna".
Allm.
Simmagistergrad: "Han har tagit simmagistergraden, han".
Allm.
Simmagisterkrans: "Var e simmagisterkransarna?" Allm.
Simprogram, program vid simuppvisning (innehåller vid promotion förteckning över phmovendi). Allm.
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Simskola, skola för övning i simning under lärares eller lärarinnas tillsyn. "Har ni nån simskola här i stan?" "Ja
det finns simsällskap, men det har legat nere flere år."
Allm.
Simsällskap, sällskap med syfte att utbreda ock befordra
simkonsten. Det första simsällskapet, åtminstone här i Norden, stiftades 1796 i Uppsala av sedermera professor Jöns
Svanberg. "Var är simsällskapets flagga?" "Stockholms
simsällskap har egen flagga". "Uppsala simsällskaps gamla
sigill finns inte längre i sällskapets ego". "Varje simsällskap brukar ha sitt sigill". "Fogdö simsällskap e re yngsta
åv alla simsällskapen." Allm.
Simtävlan 1. simtävling: "Ska det bli nån simtävlan i sommar?" "Ska du vara me på simtävlingen?" Allm.
Simundervisning.
Simundervisningsanstalt: "Nu finns det många simundervisningsanstalter här i Sverge". "Finns de non simundervisningsanstalt här?" Allm.
Simuppvisning: "Det var en utmärkt vacker simuppvisning".
"1 Uppsala har vi numera tre simuppvisningar om året". "På,
en simuppvisning ska en gå igenom allt, som kan vara av
nytta ock intresse för simkonstens befordrande ock utveckling". Allm.
Skicklighet, se berömlig, godkänd.
Sjuttiofämårsmagister: "Brunnberg i Uppsala är sjuttiofämårsmagister" . Ups.
Skärp s. " — — de simmande voro klädda i vita simkläder
med gröna skärp" (Sv. Simsällsk. s. 48).
Sluthopp 1. sluthoppning, de hopp varmed simuppvisningar
pläga avslutas. "Nu ska vi göra s." Allm.
Slutsimning: "De var slutsimning i går här". Allm.
Slutövning: "Slutövning hölls häromdan i badinrättningen
vid Kastellholmen". Allm.
Storsumpare, som får simma i stora bassängen.
Storsumparprov, prov av simelev för att bli storsumpare.
"Han har tagit storsumparprovet". "Storsumparprovet är
visst ett varv i stora bassängen". Stockh.
Styrelse: "I spetsen för varje simsällskap står en styrelse".
Ultima, den näst skickligaste av de damer, som promoveras
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till simmagistrar vid årets promotion. "Ultima hoppar sist
av magisterflickorna". "Ultima borde blivit prima" . "Det
var en styv ultima". "Ultima gjorde volt bakåt". Allm.
Ultimus, den näst skickligaste av de härrar, som promoveras
till simmagistrar vid årets promotion. "Ultimus hoppar
sist". "Nu hoppar ultimus". "Det var en dålig ultimus".
"Trevligast är att vara primus eller ultimus". I Stockholm
får primus (prima) ock ultimus (ultima) medalj. I Uppsala
har primus (prima) ock ultimus (ultima) ollon i sina eklövskransar.
Undersimlärare: "Vid Stockholms simsällskap har det funnits
många ,undersimlärare" . Allin.
Uppvisning: "Först är det uppvisning av årets elever, sedan
blir det hopp m. m. av promovendi ock gamla simmare ock
hoppare". Allm.
Utmärkta framsteg: "Han hade 'utmärkta framsteg' i kandidaten." — Utmärkt skicklighet: "Ada fick högsta betyget
till magistern, så både hon ock hännes bror fick 'utmärkt
skicklighet' " . Allm.
Yrkessportsmän: "Somliga påstår, att priser vid simtävlingar
äggar simmare att bli yrkessportsmän". Allm.
Årets magistrar: "Årets magistrar e styva på hoppa". Årets
kandidater: "Årets kandidater e bäst i simning". Allm.
Årshögtid: "Uppsala Simsällskap firar sin årshögtid med promotion". Allm.
Övervattensprov: för graduering erforderliga hopp av olika
slag. "Han är styv i sina övervattensprov, särskilt i raka
hopp". Allm.
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Rättelse.

. Ek 3 r. 3 står: "Ny tidning för Idrott"

läs: "Tidning för Idrott".

1888:

31 h. VIII. 1. Vandringar i Skåne ock Bleking, af E. WIGSTRÖM.
{VI. 3. Lule-socknarnas person- ock ortnamn, af E. 0. NORDLINDER.
VI. 5. Folketymologier, af A. NOREEN.
VI. 6. Degerforsmålets ljudlära, af P. ÅSTRÖM.
33 h. VI.
Smärre .meddelanden, s. 101-220.
34 h VII. 1. Lefnadsteckningar, s. 3-40.
„
.
VII. a. Lapparnas sommarlif, af 0. P. PETTERSSON.

32 h.

1889:

35 h. VI. 7.
36 h. VII. 8.
37 h. IX. 1.
X. 1.
X. 3.
38 1i.''
4.
(X. 5.

1890

9 b. X.
2. Åsbomålets ljudlära, af G. BILLING.
1VII. 6. Visor upptecknade i Bleking, af S. THOMASSON.
4 h. VII. 9. Åländsk folktro, af L. T. RENVALL.
VII. Il. Härjedalens fäbodar, af S. ÖBERG.

1891:

Fört. öfver svenska dopnamn af K. ock S. NORRMAN.
Småplock, af J. NORDLANDER.
Folkminnen, af H. & E. S. 5-196.
Ordlista öfver Vätömålet, af A. SCHAGERSTRÖM.
Bidr. till svensk ordforskning, af A. KOCK.
Växlingen i : ö i forngutniskan, af A. Kom
Sprogkårt over Sonderjylland, af H. V. CLAUSEN.

{V. 6.
V. 7.
42 11. VIII. 2.
(XII. 1.
2.
43
(XII. 7.

Medeltidsberättelser, af G. CEDERSCHIÖLD, s. 97-155.
Bärgsmanslif i början af 1800-talet, af E. BORE.
Allmogeseder i Rönnebärgs härad, af E. WIGSTRÖM.
Burträskmålets grammatik, av J. V. LINDGREN. H. 1.
Gamla Karlebymålet, av K. J. HAGFORS.
II-omljudet i fornsvenskan, av A. KOCK.

1892:

v . 1.
44 h. VI . 7.
VII. 10.
45 h. X. 6.
46 h. XII. 3.

Lefnadsteckningar, s. 41-57 med lit.
Visor ock melodier, af V. CAnnuaist-GvuxusiciöLn.
Hälsingesägner, av V. ENGELKE. 2:a sarnl.
Personnamn från medeltiden, af M. F. LUNDGREN, s. 3-86.
Kökarsmålets ljud- ock formlära, av A. KARSTEN.

1893:

47 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E., s. 197-308.
1XII. 5. Om polskemelodiernas härkomst, av ADOLF LINDGREN.
48 h.
6. Al undamålets formlära, av G. BERGMAN.
2. Degerforsmålets formlära, av P. ÅSTRÖM.
XIII. 3. Sekundära nasalvokaler, av N. BECKMAN.
49 h ' XIII. 4. Om behandl. av a framför rt, av E. WADSTEIN.
XIII. 5. Till läran om u-omljudet, av E. WADSTEIN.
50 h. XIII. 6. Sverges sista häxprocess, av E. FRIES.

1894:

ram 1. Lidmål, av K. H. WALTMAN.
XIII. 7. Bohuslänska folkmålsdikter samlade av FRANS Buscx.
XIII. 8. Om några svenska ord, av AXEL KOCK.
51 h
' XIII. 9. De östskand. folknamnen hos Jordanes, av L. F. LiFFLER
XIII. 10. Kardegille. Av EVA WIGSTRÖM.
XIII. 11. Akcentueringens invärkan på sv. vokalisation, av A. KOCK.
iBih. II. 3. Barbro Banås visbok.
Bill. II. 4. Per Brahes visbok.
52

41 11.

/

\

1895: 53 h. Bih. I. 3. Om Allmogen i Wässbo härad, af GASLANDER.
JXI. 1. Om folksagorna, av A. AHLSTRÖM.
54 IL IXI. 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av R. SAXEN, s. 5-100.
55 h. XIV. 1 & 2. Skånska melodier, inifsik ock danser, av N. ANDERSSON,
s. 5-132 ock 1-34.

1896: 56 h. X. 6. Personnamn fr. medeltiden, af M.F. LUNDGREN, 8.87-166.
/XI. 2. Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt, av E. II. LIND.
XI. 5. Smålandslagens ljudlära, av E. BJÖRKMAN.
XI. 6. Medeltidsordspråk, av E. WADSTEIN.
57 h. XI. 7. En folksägen från n. Skåne. Af A. STILLE.
XI. 8. Studier i svensk grammatik, av A. KOOK.
XI. 9. Allmogespråkets ordförråd, av A. SMEDBERG.
X. 10. Skogsbyggarlivet i Edsveden, av A. KULLANDER.

1897:

XI. 3. Finska lånord i östsv. dialekter, av II. SAXEN, S. 1

58 h.1XI• 4. Från Delsbo, av A. IIJELmsTa8m.

z78.

59 b. XV. 3. Alfabet för Jämtland och Härjedalen, av I WESTIN.
60 h. XVIII. 2. Skuttungemålets akcentttering, av K. P. LEFFLER.

1898: 61 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGSTRÖM, s. 5 -84.
XV. 5. Hist. bidrag till svensk formlära, av A. KtCK.
62 h. 1XV. 6. Om formerna ba(d)stu, förstu, rå(d)stu. Av E. HELLQUIST.
XV. 7. Om folkets hushållning i Bollebygd, av A. E.
63 h. XVI. 1. Enstrofig nordisk folklyrik, av R. STEFFEN.
64 h. XVII. 1. Relation om Lapparnes Lefwarne, aff SAMULLE BFIEP,N.

1899: 65 h. VIII. 3. Folktro ock sägner, av E. WIGSTRÖM, g. 85-212.
I XV. 1. Norska stev, saml. av R. STEFFEN.
66 h..I XV. 2. Jämtländska ortnamn, av J. Nortoldorr'Il.
IXV. 8. Svenska etymologier, av A. Kocx.
67 h. XVII. 2. Om Lapparnas Lefwernes Förehållande, utaf 0. GRAAN.

1900: 68 h. XV. 4. Pargasmålet, av J. THURMAN.
69 h. IX. 1. Folkminnen, af H. & E., s. 309372.
70 h. JXVIII. 3. Skuttunge- ock Björklingemål, av E. GRIP.
'XVIII. •8. Skolpojks- ock studentslang, av R. BERG.
71 h. Bih. III. 1. K. Bibliotekets visbok i 16:o.

1901: 72 h. XVII. 3, J. Tornwi Berättelse om Lapmarckerna.
(XVIII. 6. Skuttungemålets ljudlära, av E. Gam
73 11.1XVIII. 9. Levnadsbeskrivning av G. ANDERSSON.
XIX. 2. Härjedalens ortnamn ock bygdesägner, av E. MODIN,
S. 1-128.
XIX. 3. Från Härjedalen, av S. ÖBERG.
74 h.
XIX. 4. När blev Sverges befolkning i egentlig mening bofast?
Av R. NORRBY.
XIX. 5. Fåleberg. Av S. LAMPA.
(Forts. å omslaget till h. 80.)
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