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Inledning.
I våra dagars svenska dialektforskning stå vi på flere håll
inför uppgiften att flytta oss till ett arbetsplan, där vi kunna
med större säkerhet ock skyndsamhet än förr komma problemen
nära in på livet. De moderna undersökningarna visa på en
gång möjligheten ock nödvändigheten därav. Vi ha tack vare
dem hunnit till en punkt, där det är möjligt att överskåda ett
betydligare antal frågor, se dem i ett klarare sammanhang än
förr, urskilja deras olika intresse för vissa givna undersökningsfält ock framför allt: i vilken riktning det gäller att söka de
svar på dem, som vi ännu ej fått bestämda.
Där visa oss emellertid samma uppteckningar, att vi i värkligheten icke få det grepp på frågorna, som vore att vänta nu,
då det ges större möjligheter att nå dem ock då vi redan stå
långt inne i arbetet eller — från vissa sidor sett — inför slutundersökningarnas stadium. De glida undan för oss, i ett betydande antal, ock det synes ofta vara hänvisat till en slump,
om de någonsin mer skola erbjuda sig till besvarande. Bland
dem måste isynnerhet erinras om mängden av allt det språkock kulturhistoriskt märkliga, som är närmast till att försvinna
ur tillvaron ock mäst döljer sig undan, ock som dock för vetenskapen är oersättbart, om det går förlorat. Tydligt är dock om
något, att om det eljes står att förhindra, detta ej kan få ske.
I ett arbete så i sitt begrepp bundet vid tid, som dialektforskning
är, mera än kanske någon annan gren av andligt arbete —
nära nog all annan forskning kan från dess föremåls synpunkt i
stort sett göras när som hälst, men absolut icke dialektuppteckning ock vad därmed är i släkt — i ett sådant arbete, vågar jag
framhålla, är det en oavvislig skyldighet att med den bestämdaste
målmedvetenhet ta sikte på det, som efter en viss, m y eket be1-072008 Sv. landsm. Ericsson.
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gränsad tid aldrig mer skall finnas till, ock det kan icke vara
tillåtet att uppmärksamma andra forskningssynpunkter på bekostnad av denna.
Hur kommer sig nu ändå, att vår uppmärksamhet inriktas
så obestämt på ett viktigt föremål, att det faktiskt till stor del
undgår oss? Ock kan något göras däremot? Det må här räcka
att svara: vi stå för långt ifrån för att kunna utnyttja de givna
möjligheterna att nå det. Vi nödgas inta en arbetsställning
såsom i arbetets första början, ehuru vi i yttre måtto hunnit
långt in i vår uppgift. Nödgas — ty vår metod har ej fått utveckla sig under de gynnsamma villkor, som man hade rätt att
önska. Den har måst inrikta sig på ett minimum — det första
nödvändiga: en skematisk riksöversikt över regelbundna ljudock formekvationer — ock i princip bedömt är väl denna inriktning från allra första början den alldeles riktigt funna. Men
därutöver har ledningen förblivit obestämd, metoden ej kunnat
föras längre, trots alldeles tydliga ansatser ock utvecklingsmöjligheter. Ty för att göra något av dessa, fordrades en tillgång till
arbetskraft, som det nuvarande systemet ej kunnat räkna med.
Det har fått nöja sig med att bygga i det hela på mera tillfälliga
uppoffringar, ock det är stort, att dessa ha fört oss så långt,
som vi ändock kommit; men de förberedelser, som varit nödvändiga för att ordna vidare, har man ej med endast dessa haft
råd till.
Det må vara sunt, att det nog kanske varit oöverstigliga
hinder att komma utöver denna begränsning. Samtidens lynne
har icke just inbjudit därtill. Ock det måste ju medges —
undantagen bestyrka — att av vår tids tongivande inte kan begäras, att de i våra ohandgripliga föremål skola se eller ana
stort annat än kuriositeter, som man kan både ha ock mista.
Men det är dock märkligt! Vi stä i våra dagar i färd med
att överskrida, för alltid, en gräns mellan tidsskeden, skarpare
än kanske många generationer få bevittna — skall det över huvud
anses berättigat ock angeläget, att denna gräns markeras distinkt, så finns ingen möjlighet att komma förbi de nu sista,
försvinnande rästerna av allt det gamla i språk ock sed. De
höra tvärtom i intimaste mening till vittnesbörden därom ock
utgöra så till vida, jämte annat, de förnämsta dokument som
forskningen har att tillvarataga. Uppfattningen, stämningen av
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deras värde, ideellt eller praktiskt sett, må vara vilken som
hälst — vår historiska plikt emot dem står fast, ofrånkomlig
ock klar. Så länge det inte står likaså klart, varför icke våra
medel att tillvarata dem skulle nu eller framdeles kunna fullständigas, så länge ha vi inte annat än försöka på nytt att nå fram
till utvecklade arbetsmetoder, även om det förut ej kunnat ske. Det
räcker därvid icke med enstaka försök, som t. ex. det följande;
en arbetsgrund måste planeras som allmänt, ock ej blott genom
tillfällig mellankomst, ger rådrum att lägga om arbetet efter
på en gång förenklade ock utvidgade linjer. Ock knappt tyckes
det då rimligt begärt att vänta sig blott enskilda personers ock
lokala myndigheters stöd för vår sak. Den är en rikssak, så
omfattande ock bråd som den är, ock jag menar, vi få icke
längre hålla undan tanken, att den bör i det hela kunna ordnas
som en sådan, för sig eller i förening med annat, lika väl som
skett med andra nationella intressen av besläktad art. Det
är dock på denna tankes utförbarhet som här allt ytterst beror.
Vägen, som skulle föra längre in i våra uppgifter, om den
blott kunde öppnas, ligger i sin grundriktning tillräckligt klar.
Den är: att vi tillgodogöra oss våra arbetserfarenheter ock
arbetskrafter, innan vi gå vidare. Alltså, redan under insamlingstiden måste vi bearbeta ock samarbeta. Vi måste, närmare uttryckt, sammanföra de erfarenheter, som vunnits, bearbeta,
ordna dem till lättfattliga drag, först ock främst sådana som
ge resultaten av undersökningarna, men även sådana som ställa
dessa mot bakgrunden av vad som åtgjorts, så att de låta sig
riktigt värdesättas. Ock vi måste samarbeta, sammanföra de
krafter, som utföra arbetet, meddela ock lära varandra våra erfarenheter ock de »linjer», vi kunnat uppdraga, för att från dem,
men icke från en förutsatt okunnighet om målet, gå vidare i
vårt undersökningsarbete. Grunddraget i vår metod bör vara
att på basen av gemensam kunskap oupphörligt få lemna
bakom oss de erfarenheter ock resultat, som icke längre eller
icke tils vidare intressera, för att i stället få inrikta oss på
det till tiden nödvändigaste. Så vitt jag kan se, är denna väg
den i princip nödvändiga ock enda riktiga vi ha att gå, för
att kunna utvidga vårt vetande fram mot en viss slutgiltighet;
den enda också, på vilken vi kunna undgå ett oerhört, till stor
del lönlöst besvär med ett blott hopat materials slutbearbetning.
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Nya huvudlinjer är för den skull vad vi behöva, lämpliga
att efter vartannat ersätta de gamla, ock dessa få icke sedan
stå i vägen, när de fullgjort sin tjänst. De enda bestämda, uttryckligt anbefallda linjer vi hittils haft — i vår s. k. typordlista — ha varit ock bli väl framgent ovärderliga såsom de första
nödvändiga, ock de räcka, därom är ingen fråga, ett gott stycke
på väg; jag ber få betona: var stode vi nu utan dem? Men jag kan
icke känna mig övertygad, att vi böra följa dem på långt när i den
utsträckning, som många års undersökningar nu tyckas tendera
att fastställa. Jag tror tvärtom, att de ganska snart bli direkt
till hinders för många andra viktiga problems lösning, därigenom
att de från en viss tidpunkt låta oss lägga ned allt mer ock
mer omständligt arbete på det enklaste, allmännast återkommande. Det allmänna är dock i de flästa fall ojämförligt mycket lättare åtkomligt, ännu kanske länge, sedan annat karakteristiskt försvunnit, ock det kan nås med en mindre vidlyftig
apparat. För att tillgodose en första riks översikt över våra
dialekter, en allmän språkkarta, vari ett mindretal, blott
grova drag äro begärda, torde man lugnt kunna nöja sig
med långt knappare, enklare linjer ock mera än hittils grunda
sitt sökande eller icke-sökande på sannolikhetsberäkningar.1
Men för att komma åt det egenartade ock det skiftande,
särskilt det försvinnande, måste huvudintresset ledas ifrån
de allmänna ock in på alltmer speciella linjer, vilka ej gärna
kunna ges annat än för mera begränsade områden: utöver riksöversikten böra närmast låt säga landskaps- eller motsvarande
översikter ges som handledning i uppteckningsarbetet.
I dylika översikter böra ur det kända materialet sammanföras sådana drag, som mer eller mindre tydligt ange det dialektala hos områdets språk, jämfört eller icke med andra dialekters, men alltid markerat så, att en undersökare ser det för
1) Typordlistan borde inom vart område tjänstgöra blott en kortare
tid — under de första rekognoscerande uppteckningarna — ock då
blott för vissa, jämförelsevis få, valda punkter, men efter hand ersättas
med en allt mindre ock mindre typordförteckniug för huvudmängden
av områdets övriga orter; ock arbetet med en sådan bör kunna göras
undan fort, ock hälst skilt från annat, av ett mycket litet antal de
inäst kompetenta undersökare som stå till buds, speciellt genom översiktsresor över ett helt område, delat eller ej.
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den ock den trakten nödiga ock väsentliga i problemställningen,
allt mer ock mer efter som annat hålles undan. De skilja sig
från riksöversikten däri, att de genom provisoriska svar inrikta
uppmärksamheten genast ock i ett större antal fall, isynnerhet de
svårsöktare; också från allmänna språkkartor, som ge endast några
få, men fixerade linjer. Å andra sidan äro de olika med (trakts- ock
problem)monografierna däri, att om de också göra lika många
frågor, de i regeln ej kunna ge slutformulerade svar, ty de röra
sig, just röra sig, med ett i princip °avgränsat, vanligen ofantligt
material, som icke låter sig ordnas bit för bit i små färdiga preparater — smådelarna bli här oftast hela problem.
Huru dragen skola sammanställas, kan, ja egentligen sk all
tänkas på flere olika sätt, ock vad de skola innehålla, bör tänkas av
flere olika slag, inte inskränka sig blott till vissa delar av grammatiken; isynnerhet ordbeståndet måste fördelas efter bestämda linjer,
ock i allmänhet får intet område eller problem försummas, som
enligt begreppet om tid är rnäst angeläget. Huru fullständigt
det framställes på varje enskild punkt, är däremot av andrahands vikt. En översikt må gärna börja helt anspråkslöst,
huvudsaken är, att den göres med minsta uppskov ock att den
är utvecklingsmöjlig, alltså både lätt tillgänglig ock lätt — frånkomlig. Däri ligger, att uppgifterna böra ges så litet tyngande
ock fastslaget som möjligt, ock att de låta sig lätt omordnas ock
utvidgas, synnerligen viktigt för åtminstone de första, introducerande översikterna. De få inte som någonting angeläget försöka se ut att vara färdiga, såsom i allmänhet de monografiska avhandlingarna; deras första ock förnämsta dygd är att
peka utöver sig själva till nya uppgifter ock uttryckligen inbjuda till förnyade omprövningar.
Ty alldeles som riksöversiktens linjer ha att träda tillbaka
för lokalöversikternas, så måste dessa bereda utrymme för varandra att bygga vidare. De måste, för att icke stagnera, stän,
digt upptaga nya rön ock uppslag, men utsöndra gamla, så
snart dessa ej längre behövas. Ock endast om de på sådant sätt
brukas, eller rättare förbrukas, med nödig urskilning — isynnerhet då urskiljande av vad som är tillräckligt klart — bör man
ganska snart få sikte på ock komma allt mer ock mer nära
allt det för området väsentliga, som över huvud är möjligt att
fort nog komma åt. Men uppenbarligen förutsätter en sådan
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behandling av det ofantliga ock komplicerade materialet, att
undersökarna stå i ständig kontakt med varandra för utbyten
ock jämförelser. Linjerna, som följas, skola också diskuteras,
ock även arbetsfördelas. En upptecknare av folkmål bör känna
sig i arbetssystem med de övriga på ett långt effektivare sätt
än nu, ock i en mera utvecklad systemkänsla skall han väl
också känna ett större intresse för sin uppgift ock redan för
den skull komma längre än annars. Jag tror, att vi i detta
hänseende ha mer att lära av de gamla landsmålsföreningarnas
tid än av vår egen, ock att det vore lyckligt, om ett samarbete
i den stilen, men naturligtvis med våra moderna forskningssynpunkter ock värktyg, kunde med det första komma till stånd.
Arbetsvägen har emellertid också en annan sida. Tänka
vi på vad ett utvecklat samarbete innebär ock huru nödvändigt
det är, med allt det • myckna vi se framför oss, att vinna tid
ock kraft genom sammanslutning, ha vi all anledning att icke
häller glömma den andra parten »i målet»: lekmännen, närmast då våra undersökningsobjekt. Ej minst med tanke på
dem måste vi erinra oss en bland de viktigaste av de grunder
på vilka folkmålsundersökningar över huvud äro utförbara: att
om något arbete behöver många goda viljors förenade kraft,
så är det arbetet med uppteckningen av våra dialekter ock vad
därmed sammanhör. Var ock en dialektupptecknare förstår,
eller borde förstå, huru mycket han i grunden beror av andra
människors intresse, huru detta är den jordmån vari hans arbete
har sin naturliga rot ock näring, ock hur tung ock vansklig,
över en viss gräns omöjlig, hans uppgift kan bli i den mån
han inte får andra »med sig». Icke underligt, ty arbetets föremål är i säregen grad sådant, att det inte gärna kan eller »vill»
nås fullständigt, ifall det betraktas blott på avstånd — det är
som i annan psysisk forskning på en gång subjekt ock objekt,
ock det är först i levande växelvärkan därmed som man kommer det fullt in på livet.
Vilja vi komma frågorna närmare, så innebär det då, att
vi också måste komma närmare de personer, som ytterst ha i
sin hand att ge oss svaren på det vi söka. Det gäller då inte
bara att vinna intressena för passiv medvärkan — ehuru även
det kunde förtjäna sina påminnelser — utan också att söka
vägleda dem i vissa fall till en viss självvärksamhet. Betydel-
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sen ock möjligheten av en sådan nära medvärkan torde vara
alltför ofta glömd eller oinsedd. Det torde dock kunna sägas,
att goda viljor säkert ej finnas så få, som skulle se ett visst
nöje i att medvärka aktivt var ock en efter sin särskilda art.
Jag erinrar om att de i enstaka fall visat sig kunna ge oss, redan
spontant, långt mer, än vad man apriori ville tro vara möjligt (eller
t. ex. därom, att folkTålen höra under hembygdsforskningens vidsträckta domän). Ock jag tror, att nya metoder för samvärkan,
gående ut på att tillvarata sådana intressen, äro lika så möjliga som
behövliga. Men det är ju inte att begära, att en blott allmän ledning som ges, huru utmärkt den också är, skall räcka till att ta
vara på ett större antal personliga insatser, de kunna endast med
särskild omsorg ock planmässighet tillgodogöras. I vilka former
detta kan tänkas ske, skall jag här inte uppehålla mig vid.
Men jag vill som allmännast fästa uppmärksamhet vid, att inga
krafter böra aktas för ringa, när det gäller ett arbete så i första
linjen nödvändigt som insamlingen alltjämt är. Det är inte
blott de kunniga ock de förmögna, som här ha något att betyda,
de fattigas ock °lärdas medvärkan kan vara nog så betydelsefull, ock på ett sätt är den ju utan jämförelse viktigast av allt.
Även deras ringaste bidrag, ofta blott till skenet oansenliga,
kunna ha ett värde, som inte utan sak kan underskattas. I
varje fall ett personligt; ock däri kan ligga ett frö till mycken god jälp. Man skulle kunna påstå, att blott den stämning,
som förstår att ta vara på — ock besvara! — även de enklaste
bidrag, de enklaste uttryck för ett förtroende, blott denna är
den riktigt rätta, i vilken ett arbete av folkmålsundersökningarnas säregna natur kan fullt lyckas. Glömmer en undersökare detta, så gagna honom till sist tämligen föga alla andra
föreskrivande linjer.
Ur de grundsatser, som i förestående inledning framställts,
har den följande uppsatsen gått fram. Det är inga nymodiga
tankar som i dem berörts: vikten av vidgade, ordnade linjer
ock av samarbete ock samförstånd vid varje undersökning av
ett levande folkspråksmaterial. De ha uttalats både i äldre
ock nyare tider ock återfinnas på flere ställen i ämnets litteratur, särskilt ofta framhållna av den, som bland nu levande
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gjort mäst för desamma i vårt land, professor J. A. LUNDELL. i
Men det är min bestämda övertygelse (ej en reflex av litteraturuttalanden, utan en direkt ur uppteckningsarbetet framvuxen erfarenhet), att de behöva omigän betonas, ock att de särdeles på dialektundersökningarnas nuvarande stadium måste även i handling komma
till nya uttryck. Ett försök, en början, att få dem tillämpade för ett
speciellt forskningsområde —nämligen att då visa något av vad som
där gjorts, huru det gjorts, ock det gjordas resultat såsom avsedd grund för vidare arbete — utgör vad jag här nedan går
att framställa.
En återblick på dialektundersökningearbetet i Södermanland jävar icke, att samarbetstanken i värkligheten visar sig äga
dess större bärkraft, ju mer den får komma till sin rätt. Väl
har oberoende av densamma åtskilligt gjorts av enskilda intressen
för sörmlandsmålens utforskande, både i forna dagar ock i senare
tid. Men det tycks uppenbart, att det hade varit en vinst för
det hela, om de kunnat få plats under en gemensammare arbetsform. Ock det är klart, att även om dessa ensamma, till dels
synnerligen aktningsvärda intressen varit mångdubbelt flera —
säkert har det funnits fler, än som kommit till synes — så skulle
de inte kunnat föra oss till den punkt, där vi nu stå. Dit ha vi
kommit endast genom den planmässiga allmänna ledning, åt
vilken — låt vara att den kunnat tänkas fullständigare — arbetet
med de sörmländska folkmålens uppteckning under senare år
haft att glädja sig.
Innan en skildring av dess offentliga former ges, må några
ord föra i minnet all den enskilda medvärkan, som möjliggjort
ock underlättat det ordnade arbetet, särskilt i våra dagar. I mänga
olika former har den givits, från det enklaste tillmötesgående
till den mäst oegennyttiga jälpsamhet: pänningbidrag direkt eller
indirekt till arbetets understödjande, gammaldags sörmländsk
gästfrihet hos såväl låg som hög, intresserat lemnade upplysningar i andra hand — för att blott nämna en del av det viktigaste.
Vi äro alltså lyckliga nog att på den punkt, där det gäller att
1) Se t. ex., bland mycket annat, hans grundviktiga lilla skrift 'Om
dialektstudier med särskild hänsyn till de nordiska språken' (Sv. landsm.
III. 1, omtr. i »Skand. språk- ock folkliv» s. 25-51).

HISTORIK.
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samla sig till förnyade ansträngningar, kunna göra en återblic
erkänslans tecken. Det skulle vara ett nöje att tacksamt erinra om var ock en särskild av alla dem, höga ock låga, som
varit de förträffligaste jälpare i arbetet — personligen skullejag ha den livligaste anledning därtill. Men det skullepå samma gång vara en mycket vidlyftig uppgift att ge en
framställning av samtliga personliga insatser av skilda arter,
ock hur intressant ock lärorikt det än kunde vara, finnes här
icke tid ock utrymme att göra det. Några namn, som höra mer
officiellt tillsammans med sörmlandsundersökningarnas tillkomst
ock fortgång, skola föras på tal i den kortfattade historik, som
här nedan följer; den som eljes intresserar sig att se, huru den
enskilda medvärkan varit av betydelse, måste här hänvisas till
vad som från senare tid finnes antecknat därom i »dagböcker»
ock andra handskrivna anteckningar, förvarade i arkiven.
I det offentliga samarbetets form kan undersökningen av
Södermanlands folkmål anses gå tillbaka till landsmålsföreningarnas tid. Vad som uträttats därförut kan visserligen ha haft
en offentlig karakter, såtillvida åtminstone att det förbundits
med ock ingått i allmänna samlingar, särskilt de av RIETZ föranstaltade; hans dialektlexikon grundar sig som bekant på uppteckningar gjorda under 1850- ock 1860-talen av enskilda krafter,
för Södermanlands vidkommande dels av honom själv (omkr. 120(
ord), dels av metallarbetaren G. Ericsson, lektor H. Aminson
ock kyrkoherden D. Danelius., Men dessa äldre upptecknare ha med
varandra, så vitt nu är bekant, icke stått i- någon direktare förbindelse eller arbetat efter någon viss gemensam ledning. Karakteristiskt för senare tider är däremot, som nyss nämndes, just en strävan efter en till vissa gränser bestämd, gemensam plan i
dialektuppteckningsarbetet, ock denna strävan har för sörmlandsmålens såsom för de fiästa andra svenska landskapsmåls vidkommande tagit sig uttryck under två skilda perioder ock i två huvudformer: »landsmålsföreningens» ock »den moderna undersökningens».
Den förra av dessa har redan till en del skildrats, såsom ett led i den allmänna framställning om landsmålsföreningarna i Uppsala, som givits i Sv. landsm. II. 1. Här bör dock
1) Se vidare Noreen, Vårt språk I, s. 280, 282, ock jfr källförteckningen nedan s. 22 if.
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ej vara ur vägen att i ett sammanhang för sig få alla viktigare
data rörande sörmlandsavdelningen, sådana de framgå dels av
de handskrivna protokollsanteckningar som förts, dels av den
nämnda framställningen, till vilken i allmänhet kan hänvisas.

Södermanlands ock Nårikes Landsmålsförening är namnet på det organ, vari ett ordnat samfällt arbete med uppteckningen av sörmlandsmålen först kom till uttryck. Dess värksamhet tillhör åren 1872-1886. Stiftelsedatum är d. "In 1872;
blott två likartade föreningar, Västgöta ock Östgöta, hade då
förut, helt nyligen, bildats. Till det konstituerande sammanträdet hade Södermanlands-Närikes nations dåvarande förste
kurator, sedermera kamrer THORSTEN LAURENT sammankallat
intresserade landsmän. Där antogos stadgar, likartade med de
andra föreningarnas, ock antecknade sig 18 medlemmar till inträde. I stadgarnas § 1 anges föreningens allmänna syfte i
följande ordalag: »Föreningen ... har till ändamål att genom
enskildt och samfälldt arbete af sina medlemmar åstadkomma en
samling, så fullständig och tillförlitlig som möjligt, af allt det
egendomliga» i afseende på ordförråd, uttal, sånger, sägner,
ordspråk m. m., som såsom muntliga minnesmärken af Södermanlands ock Nerikes landsmål ännu inom dessa provinser fortlefver». I de övriga paragraferna anges i allmänna drag föreningens organisationsformer ock yttre arbetsordning, varom här
må erinras blott med hänvisning till vad om föreningsformer i allmänhet gäller ock för övrigt till Sv. landsm. II. 1, s. 5 f. Endast
kan förtjäna påminnas, att till ordförandens åligganden hörde
också att föra protokollen ock att vårda samlingarna i föreningens bibliotek samt kassan, till sekreterarens att föra anteckningar rörande allt, som ingick i själva uppteckningsarbetet, samt
renskriva dessa. Ett nämnvärt drag är också, att arbetet genast
från början fördelades på två »sektioner», en för Södermanlands,
en för Närikes landsmål, ock för vardera utsågs särskild sekreterare. Detta gällde emellertid inte längre än ungefär två år,
till d. 5/io 1874. Gentemot Södermanlands-Närikes nation, som
medlemmarna med mycket få undantag tillhörde, intog föreningen alltid en helt ock hållet oberoende ställning, frånsett
1) Spärrat av mig. Jfr nedan s. 1 6 , mitten.
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tacksamhetsskuld för att nationen upplät sitt biblioteksrum åt
dun till sammanträdeslokal.
Föreningens ledande ämbetsmän ha varit:
ordförande:
Th. Laurent ht. 72
Hj. Kempff 73 samt 18 /2 74
Th. Laurent vt. 74
S. Boije af Gennäs ht. 74-vt. 77
C. G. Stjernström ht. 77—vt. 79
J. A. Drysål ht. 79—ht. 80
P. Persson vt. 82_29/lo 82
A. G. Nyblin ht. 82—vt. 84
R. A. CederciVist ht. 84—ht 85
G. Djurklou 12/2 86
G. Sundstedt 86

sekreterare för den sörmländska avdelningen:
E. Ålund ht. 72—vt. 73
G. Eriksson ht. 73—ht. 74
J. A. Drysål vt. 75—vt. 76
J. M. Pettersson ht. 76—vt. 77
J. A. Drysön ht. 77—vt. 79
F. Hellberg ht. 79
K. Lagergren vt. 80
A. G. Andersson ht. 80
L. Olsson 82
Cl. Lundin vt. 83—vt. 84
Ad. Larsson ht. 84—ht. 86.

Medlemsantalet i föreningen är för terminen omkr. 35
under de två första åren; under de tre därpå följande, ht.
74—vt. 77, omkr. 40-45; därefter ett år omkr. 30; ock från
ht. 78 omkr. 20. Inalles ha i föreningen enligt matrikeln varit
inskrivna 120 (varav ungefär två tredjedelar tillkommit under
1870-talet), summan förhållandevis ringa emot de andra föreningarnas, om man jämför med studentnationernas storlek. Sörmländingar äro av samtliga 120 föga mer än hälften, inskrivna de
flästa under 70-talet, ock då sammanlagt mer än dubbelt så
många som närkingarna (55 inskrivna mot 25), under det dessa
betydligt överväga under 80-talet (sammanlagt 30 nyinskrivna
mot 10).
Antalet sörmländingar är fördelat på de olika hembygderna
så, 'att drygt hälften representerar ett nordligt parti av landskapet: Selebo, Åkers ock Rekarne härader (trakterna Mariefred—Strängnäs—Eskilstuna, varav ett 20-tal ensamt från »Strängnäs»), medan den mindre hälften representerar dels ett syd(väst)ligt parti: ungefär Jönåkers hd ock angränsande socknar, dels
ett västligt: Floda ock Vingåker i Oppunda hd, dels ett parti i
det inre: ungefär Daga ock Villåttinge härader ock ett stycke
in i Rönö hd — tämligen lika fördelat på dessa tre — dels slutligen ett par socknar österut: Mörkö ock (i Södertörn) Botkyrka,
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med endast ett par representanter — hela östra tredje- eller
fjärdedelen av landskapet är annars så gott som ur räkningen.
Om medlemmarnas arbetsintensitet ock intresse under de
olika åren kunna följande siffror ge någon föreställning. Sammankomsterna, som lära ha räckt omkring två timmar åt gången,
höllos enligt de vanligaste bestämmelserna en gång i veckan
(måst lördagseftermiddagar), senare varannan vecka eller så.
Men fördelningen är tidtals mycket ojämn. Antalet sammankomster för vart läsår håller sig normalt omkr. 12 (terminligen
5-9), men en särskild livlighet visar sig under de tre åren
ht. 74—vt. 77, då medeltalet för läsår uppgår till nära det
dubbla (terminligen 9-15); blott den småländska landsmålsföreningen överträffar då den sörmland-närkiska. Denna tid
är också medlemsantalet i sin helhet störst ock arbetet kraftigast. Å andra sidan uppnå de tre åren ht. 79—vt. 82
knappt fjärdedelen av det normala, ock under år 1881 hållas
inga sammanträden alls.' På en del sammankomster, särskilt
under det sista året, synes intet egentligt arbete ha uträttats. . Medeltalet av vid föreningens möten närvarande medlemmar uppgår till ungefär 10, under senaste åren dock vanligen
något lägre.
Den arbetsordning, som följdes vid sammankomsterna,
vart ej närmare bestämd i stadgarna än till sitt syfte, angivet
såsom här ovan anförts. Från början synes dock ungefär den
arbetsplan, som sedermera av det s. k. förberedande utskottet
utarbetades i mars 1873 för landsmålsföreningarnas gemensamma
räkning, ha legat i tankarna, ehuru den ej genast klart kom till
uttryck. Enligt denna skulle föreningen sysselsätta sig med
»lexikografiska uppteckningar af allmogemålen i bokstafsföljd»,
»monografiska uppteckningar af alla till ett visst föremål eller
värksamhetsområde hörande benämningar» eller »af vissa delar
af språkläran» samt »uppläsningar ock uppteckningar af språkprof, hälst af kulturhistoriskt innehåll (såsom ordspråk, sagor,
1) Tabellen å s. 13 i Sv. landsm. II. 1 kan kompletteras med följande antal sammankomster för de resp. terminerna vt. 82—ht. 86: 1,
4, 6, 4, 6, 6, 7, 6, 7, 1. Totalsumman sammankomster 1872-86
är 175.
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visor, skrock o. d.)».' Vidare skulle uppteckningarna göras av
)referenter, hvilka byar för sig göra anteckningar ur det bygdemål, de tillhöra». 1 överensstämmelse med den sistnämnda punkten tillsatte föreningen d. 20/3 73 »för de olika hufvudegnderna
s. k. referent er eller föredraaf Södermanland ock Närike
gande», vilka skulle »hvar för sitt område samla och uppteckna
alla så inom som utom föreningen vunna upplysningar samt
landskapssekreteraren demsarnma tillhandahålla».2 Av sekreteraren eller undantagsvis någon annan uppgjordes ofta ett »skema»
över den fråga som för tillfället bestämts till behandling, ock
anteckningar gjordes efter vad medlemmarna med ledning av
ett sådant skema hade att förtälja (då något säregnare uttryck
förekom, brukade meddelarens namn i förkortning bifogas). Annars hade man också förmånen att få gå efter de av smeden
ERICSSON insända monografiska anteckningarna (se nedan), ock
även användes tryckta handledningar; för den grammatiska uppteckningen nämnes särskilt UPMARKS avhandling om folkspråket
i Södertörn, för den lexikaliska Sv. Akad:s ordbok ock ordlista,
RIETZ' lexikon o. a.
Arbetets gång under de olika åren är i stora drag följande.
Först gjordes bestämning av substantiv-, adjektiv- ock pronominalböjningen i sdml., varmed sysslades under vt. 73, varjämte man sökte få vokalljuden bestämda, på föranledning av
utskottets behandling av den gemensamma ljudbeteckningen.
Under det därpå följande läsåret böljade den lexikaliska uppteckningen, ock denna upptog då hela tiden, så att bokstaven
a genomgicks; man renskrev i ordlisteform, icke på lösa lappar.
Med tredje läsåret begynner en livlig arbetstid, som varar en tre
år framåt. Hösten 1874 föras både grammatiska, lexikaliska
Ett litet exempel på tillämpningen härav ur ett protokoll från
1874: »§ 5. Fortsattes ordboksarbetet från och med ban till o. med
bara. § 6. Meddelade hr L. G. Eriksson, hvad namn och utseende
några delar af en hövagn ha i Sörmland. § 7. Framstälde undertecknad 40 gåtor till tydning.»
Då det kan vara av en viss vikt att känna uppteckningarnas källor, meddelas här namnen på dessa »föredragande» för Södermanland: för Strängnäsnäjden J. A. Dryrån, för Rekame L. G. Eriksson,
för Jönåker H. Pettersson, för Oppunda A. A. Levin, för Villåttinge L.
E. Bergstedt, för östra Sdml. J. A. Ericsson. Bland de nämnda sekreterarna äro de flästa från Strängnäs- eller Rekarnebygderna.
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ock för första gången monografiska anteckningar. Den grammatiska delen av arbetet avslutas då med en översikt över värbböjningen, ock ljudbeteckningen synes då också ha fastställts.
Under de därpå följande åren (1875-78) gällde i allmänhet
samma arbetsordning, ordboksuppteckning växlar med monografiskt-kulturhistoriskt arbete', det senare dock sällsyntare isynnerhet mot 70-talets slut. Men hösten 1880 bestämdes, att man
skulle låta ordboksarbetet vila ock endast syssla med monografiskt
arbete »för att därigenom om möjligt väcka mera intresse för
föreningens värksamhet». Från 1882 får arbetet ny fart, blir
växlande monografiskt ock lexikaliskt, men det speciellt sörmländska arbetet träder från ock med denna tid tillbaka, ock vi ha
högst få bevarade sdml. anteckningar från föreningens senare år.
Ordboksarbetet gick långsamt. Två terminer gingo åt till
bokstaven a ock hela fyra år till b. För sdml. gå de bevarade
lexikaliska uppteckningarna inte längre än till brätte; men av
protokollen att dömma ser det ut, som man varit långt inne även
på d. Avsikten var tydligen att få allting registrerat, såväl
det alldagliga som det karakteristiska, så mycket man kunde
erinra sig2; på bond- t. ex. finnas därför ej mindre än 46 sammansättningar, ock annat i samma stil.
Det monografiska arbete, som uträttats av föreningens egna
krafter, består i uppteckning av några sägner, folkvisor, ordstäv
ock gåtor samt benämningar hörande till vingåkersdräkten ock
namn på fåglar (närmare se nedan), meddelat med delvis samma
bokstavering som i ordsamlingen. Uppläsning av »språkprov»
förekom mäst under de senare åren, somliga tider övervägande
annat arbete i egentligare mening.
En närmare förbindelse med utom föreningen stående krafter ingick ej i den ursprungliga arbetsplanen. Men rätt snart
framträdde på flera sätt ett behov därav, dock tyvärr blott ansatsvis — på ett betydande undantag när, varom strax nedan.
Så bestämdes ibland, att medlemmarna under mellanterminerna
skulle inhämta direkta upplysningar i sina hemorter, till vilken
värkan framgår ej av handlingarna. Även underhölls vänskaplig
förbindelse dels med andra föreningar ock samfund, såsom med
i) Mast på grundvalen av G. Ericssons samlingar, jfr nedan.
2 ) Men jämför ovan s. 12 med noten.
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Västgöta landsmålsförening, Vitterhets-, historie- ock antikvitetsakademien, Sv. fornminnesföreningen ock Södermanlands fornminnesförening — mäst dock utan direkt praktisk följd — dels
även med enskilda personer. Bland dessa kan nämnas redaktören
av Svenska jägareförbundets tidskrift, dr E. V. LINDBLAD, som
under läsåret 1874-75 föranledde en insamling av allmogemålens
fågelnamn, inom Södermanlands ock Närikes såväl som andra landsmålsföreningar (jfr Sv. landsm. II. 1, s. 50), samt ARTHUR HAZELIUS,
på vars begäran upplysningar samlades (1880) ang. sörmländska
allmogedräktsbenämningar (jfr nedan Levins monografi). Vidare
(mars 1876) »begärde en folkskollärare i Södermanland någon anvisning, huru han skulle lämpligast värka för föreningens syften»,
ock i enlighet därmed valdes korresponderande ledamöter,
såsom ett slags mellanhänder mellan föreningen ock hembygden.
Bland dessa böra vi framför alla andra minnas metallarbetaren GUSTAF Eamsson från Härads socken (söder om Strängnäs). Under många år hade denne, i samliv med allmogen, upptecknat såväl lexikaliskt som monografiskt ett betydande material
till belysande av nordsörmländskt folkspråk ock folkliv, ett
material till värde ock omfång mer än mätande sig med landsmålsföreningens alla samlingar. Hösten 1875 är det som han
första gången erbjuder föreningen sin tjänst med villkor att
få sammanträffa med densamma mot »kostnadsersättning för besvär och tarfligt traktamente som för saken kan fordras».
Som närmaste svar därå gjordes (inom nationen) en insamling på 50
kr., för den händelse han skulle infinna sig. Emellertid synes
han aldrig själv ha kommit till Uppsala, men större delen (20 kr.)
av det »överskott» (?), som av de insamlade medlen ställdes till
föreningens förfogande, skickades honom till en ersättning ock
uppmuntran. Från vt. 76 till vt. 78 samt under år 1880 insände han till föreningen, genom dess sekreterare, flera av sina
omfattande uppteckningar, vilka sedan lades till grund för
en god del av arbetet på sammanträdena; vissa randanmärkningar i dem bära också vittne därom. Från honom själv hörs
efter 1880 ingenting, men väl söker föreningen hösten 85 anmoda
honom ar tt mot ersättning göra nya samlingar åt föreningen
1) Åven andra personer tyckes föreningen vid denna tid ha vänt sig
till i liknande syfte.

18

ERICSSON, SÖDERMANLANDS FOLKMÅL.

Strävan efter gemensamhet mellan olika arbetskrafter fick
emellertid sitt pregnantaste uttryck i anslutningen till Landsmålsföreningarnas gemensamma utskott, som bildats i ändamål »att
främja enhet i de särskilda landsmålsföreningarnas arbeten samt
att utgöra ett förmedlande samband dem emellan». Redan från
dettas första början var Södermanlands ock Närikes landsmålsförening, såsom alla de andra, däri företrätt genom sin
ordförande, doc. KEMPFF, som tillika vart utskottets första
ordförande, samt de båda sekreterarna; ock föreningen deltog
i de gemensamma överläggningarna om arbetsplan ock ljudbeteckning. När i november 1873 det förberedande utskottet framlade sina arbeten på en gemensam ljudbeteckning såsom avslutade, ställde sig föreningen emellertid avvisande gentemot
densamma. Ock när strax därefter utskottet förklarade, att det
ansåg lämpligt, att det »fortfarande förmedlade de olika landsmålsföreningarnas värksamhet», samt hemställde till föreningarna
att genom nya val konstituera ett ständigt utskott, svarade
Södermanlands ock Närikes landsmålsförening ett tvärt ock
ganska kärvt nej. Emellertid, då nästan omedelbart därpå
kom en ny anmodan från samma håll, denna gång stödd av en
uttalad tanke på en blivande gemensam tidskrift, så beslöt
föreningen sända ombud, ordföranden ock en av sekreterarna,
-ock sammanträdet därefter (15 74) godkändes det »Samfälda
Utskottets» nyantagna stadgar såsom bindande,. I vissa ärenden, t. ex. rörande ett upprop till svenska allmänheten, som
finnes återgivet Sv. landsm. II. 1, s. 50 f., samarbetar sedan
föreningen liksom de andra med utskottet ock inbjuder det
även till en av sina sammankomster. Några nya gemensamma ljudbeteckningsförslag antogos dock lika litet framdeles som förut; Södermanlands ock Närikes landsmålsförening
slöt sig till de andra föreningar, som alltjämt behöllo sin egen
beteckning 2, ehuru den eljes deltog i diskussionen om det slutliga Lundellska förslaget 1877-78. Däremot var föreningen med
om att bifalla, utskottets hemställan (1877) om bemyndigande
att utgiva en tidskrift för landsmålsföreningarna på ljudbeteekningsförslagets grundval, samt i sin mån garantera föreAnförda Sv. landsm. II. 1, s. 47 f.
Se därom Sv. landmil. II. 1, s. 16-17 med tillhörande tabell.
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taget genom rekvisition av 30 exemplar av tidskriftens 1:sta
-häfte.
Från 1880 står föreningen icke i någon aktiv förbindelse
med utskottet, som då också fört sina egentliga uppgifter till
slut ock på senare tiden blott hade förmedlat vissa gemensamma
arbeten (såsom det ovan nämnda för fågelnamns insamling,
vidare för väderleksmärkens samlande, statistisk undersökning
av landsmålens ordböjningar o. s. v.1). Det är förut berört, huru
vid denna tid också inträdde ett par års avmattning i föreningens värksamhet, varefter en ny arbetstid begynner, som för
de sörmländska undersökningarna får endast ringa betydelse.
År 1886 håller föreningen på våren rätt många sammankomster,
men ingenting synes egentligen ha utträttats, ock på hösten,
d. 21/io 1886, genomföres ett under våren väckt förslag om upplösning på det sätt, att föreningen ingick som landskapsavdelning i »Uppsala landsmålsförening», utskottets fortsättning. Föreningen hade då ägt självständigt bestånd i nära 14) år 2.
Att föreningen under sin relativt korta tillvaro, i likhet
med de övriga landsmålsföreningarna, uträttat mycket värdefullt för dialektforskningen ock givit viktiga, delvis oersättliga
bidrag till vår kultur- ock språkhistoria, därom kan icke med
rätt råda något tvivel. Landsmålsföreningarna hade förmånen
att leva ock värka på en tid, som kan betecknas såsom ännu
den gamla goda tiden, de ostörda folktraditionernas tid i avgjort högre grad än vår egen. Detta förklarar väl till en del,
att så mycket ock gott ändå kunde samlas, fast det icke, såsom
nu, hämtades ur förstahandskällor ock efter en mera noggrant
detaljerad plan. Till en annan del förklaras det ju av den
hågens spänning åt folklivsstudiernas håll, vars förutsättningar
ock utveckling finnas med varmt intresse skildrade i DTURKLOUS
Sv. landsm. 'II. 1, s. 61.
Den av utskottet givna motiveringen för uppgåendet i en större
sammanslutning återfinnes Sv. landsm. VI, s. clvi--clviij (jfr även'ff. s.).
I densamma kunna tydligt skönjas icke blott vissa huvudprinciper, som
leda vårt moderna undersökningsarbete, utan också den grundtankegång
som bör genomgå framtida, mera utvecklade ock — som vore att hoppas
— snart utvecklade undersökningsformer. Det synes mig vara uppenbart,
att den icke kan få lemnas åt glömskan.
2-072008 Sv. landsm. Ericsson.
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inledningsord till landsmålstidskriften (I. 1)1; det är denna kraftsamling som för vår tids undersökningar haft den allra största betydelsen, den förutan hade vi säkert inte förstått, vad som nu är att
göra. Att landsmålsföreningarna i vissa delar inte i samma grad
förstodo, vad behovet gällde, är visserligen uppenbart, men
skall aldrig kunna läggas dem till last. Man måste utom annat komma ihåg, att deras insats hade den fullständigt frivilliga sammanslutningens form ock helt ock hållet gjordes med icke ersatta.
uppoffringar. Man kan inte få vänta sig, att en arbetsfördelning skulle ha genomförts efter sådana principer, som för oss
synas självklara. Blott kunde man ha önskat, från föreningens
egna förutsättningar, att den icke inrättat sitt arbete så, som
om det kunnat fortgå nästan hur länge som hälst. De av föreningen
själv uppställda grundsatserna i fråga om dialektuppteckning, att
först ock främst ta vara på de egenartade, äldsta åtkomliga dragen, skymta därför blott alltför otydligt fram, ock isynnerhet har då detta varit ödesdigert för den del av arbetet,
varav man väntat sig mäst, ordförrådsuppteekningen.
Föreningens efterlemnade arbeten synas, åtminstone att
dömma av förteckningen i Sv. landsm. II. 1, vara till omfånget
mindre betydande än flertalet »dia föreningars. Samtliga föreligga i handskrift, ingenting har ännu offentliggjorts i tryck 2.
Med ett par undantag finnes alltsammans registrerat i en förteckning över föreningens tillhörigheter, där de olika arbetena
anföras under vissa nummer, varmed de signerats.
En kort resumé av föreningens samlingar rörande Södermanland ges här utan närmare granskning av deras värde ock
beskaffenhet, liksom de ej häller lagts till grund för den följande språkliga framställningen.
Föreningens originalarbeten äro:
Södermanlands och Närikes landsmålsförenings Ljudbeteckning. 2 s.
fol.; redogör blott för sörmlandsavdelningens beteckningssystem.

Bidrag till Läran om Verbens Böjning i Södermanländskan.
15 s. 4:o; ej signerad.3
Utförligare hos Noreen, Vårt språk I, s. 268 if. (särskilt 274 if.,
284 if.).
Jfr dock nedan s. 23 upptill.
Det 'Bidrag till målens formlära', som anföres i Sv. landsm.
II. 1, s. 25, tycks ej gälla Södermanland.
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Ordbok öfver Södermanlands landsmål. 5 häften 4:o; samtliga,
utom h. 2, interfolierade (första häftets titel är: Uppteckningar
af en del af Södermanlandsnaålets Ordförråd, bokstafven A samt
början af bokstafven B.); tillsammans 135 s. 4- III s. inledning
om den ljudbeteckning för sdml., som i ordboken användes. Innehåller sammanlagt bortåt 2,000 artiklar; under uppslagsorden anträffas ofta en hel del andra ord. Betydelse har alltid angivits,
förekomst däremot sällan ock i regel blott genom att nämna »trakt»
(eller meddelarens namn).
Anteckningar rörande Sörmlandsmålet. 44 s. fol. (1:sta hand
4 s., 2:dra hand 40 s.); utgöres av en ordlista A—S; mindre
vanliga ord, omkr. 670 artiklar.

Benämningar å allmogens dräkt i Wingåker och andra delar af
Oppunda härad i Södermanland. Uppgifterna lemnade af P.
A. Levin. 3 s. fol.; monogralskt ordnat.

Fogelnamn i Södermanlands Landsmål. 9 s. 4:o (interfol.). Jfr
ovan s. 17 upptill. Alfabetiskt ordnat.

Anners-Larssos moras besök hos 01-Erssos Anniekä samt Huru
Jonäs Orsso i Fyrsjötörp får sitt nyä skölnät förstördt.
2, resp. 1 s. fol.; av seminarieeleven A. Flodkvist från Floda.
Gissgåtor. 2 s. 4:o. (ej anf. i Sv. landsm. II. 1.); från Daga hd,
trakten av Stjärnhov.
Gåtor, ordstä£ och ramsor, samlade vid Bie folkhögskola D Floda,
av A. A. Levin]. 3 s. fol.
Ordstäf. 1 s. fol. (ej anförda i Sv. landsm. II. 1.); riksspråk.
Sägner från Södermanland, upptecknade af J. A. Drysen. 8 s.
4:o. Från Strängnäs, Selaön, Hernön, Helgarö — den från Helgarö i landsmålsform.
Folkvisa från Kärnbo s:n [Mariefred], upptecknad af J. M. Pettersson.
2 s. fol.; riksspråk.

Föreningens andra samlingar rörande Södermanland, deponerade tillsammans med de nyssnämnda (i Studentkårens bibliotek
i Uppsala), ha tillkommit såsom bidrag från enskilda personer,
stående utom föreningen, ock utgöras av följande:
uppteckningar från trakten av Malmköping av major Alexis
Stjerngranat, två häften: det ena en ordlista 3 s. fol., daterad
1877, det andra 8 s. fol. ock bestående av förteckningar på ord
ock talesätt (även en kortare täxt) ock karaktersskildringar ur
folklivet; samt

uppteckningar från norra Södermanland av metallarbetaren G.
Ericsson (se närmare här nedan s. 23 i sammanhang med hans
övriga arbeten).
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Härmed ha vi slutfört denna beskrivning av vad de äldre
samfällda strävandena uträttat, ock förtecknat de alster som
genom dem sammanförts. De betyda i visst avseende det bästa
ock följdriktigaste för vår egen tids uppteckningsarbete, vilket,
ehuru ej omedelbart, 'framgått ur dem ock bör ses emot deras
bakgrund. Vilja vi från värt nuvarande arbete komma vidare
framåt, så få vi icke avskära sambandet med dessa gamla uppteckningar — de böra, ju förr dess hällre, insmältas i våra
gemensamma undersökningar.
Samma princip gäller emellertid också om alla de fristående försök till sdml. dialektbeskrivning, som gjorts i
äldre ock nyare tid, vanligen helt oberoende av organiserade
undersökningar. Innan vi gå vidare, som vi eljes skulle vara
färdiga till, ha vi att se tillbaka också på dessa försök, kunna
icke ha råd att ställa dem utanför en gemensam arbetsplan,
ock vi måste i tid ta reda på våra tillgångar också i den vägen.
Här må en liten början göras att sammanföra några uppgifter
därom. De äro väl ytterst ringa ock anspråklösa ock hava tillkommit utan något systematiskt efterforskande, blott under hand,
men säkert vore det större orätt att vänta med dem, tils de
kunna få ett eget kapitel, som de ju otvivelaktigt i sinom tid
förtjäna. Huvudavsikten är nu att få några prov, var vi ha att
söka dessa ytterligare underrättelser om sdml. mål, men icke
egentligen att ordna vad som är bekant. Klart är, att endast
om ett sökande göres med förenade krafter, kan det vara möjligt att få uppgifterna samlade med relativ fullständighet, ock
jag vågar därför hemställa till möjligen intresserade, att de
godhetsfullt göra anteckning om ock insända överkomliga upplysningar i saken till denna tidskrift, adr. Redaktionen av Svenska
Landsmålen, Uppsala'.
Om vi då fortsätta från den punkt, där vi nyss slutade ock
där vi egentligen redan kommit in på området — någon bestämd gräns, i fråga om metod eller tillkomstsätt, som skulle
en gång för alla skilja de fristående uppteckningarna från de
samfällda, kan ju icke dragas — så är först att omnämna
flere uppteckningar av metallarbetaren G. EufessoN utöver de
1) Naturligtvis gäller detsamma lika aktuellt i fråga om andra land-

skap.
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till landsmålsföreningen insända. De äro likaledes synnerligen rikhaltiga ock av omväxlande innehåll; jag avstår liksom
nyss från att ta utrymmet i anspråk här för ett uppräknande
i detalj av hans arbeten, mäst på den grund att de äro ämnade
att ges ut inom en närmare framtid av prof. J. A. LUNDELL ock
väl då komma att förses med någon inledning om hans person
ock hans värk. Här nu en kort sammanfattning.
Inalles uppgå hans uppteckningar till åtminstone ett par
tusen foliosidor i handskrift. De skildra i huvudsak folkspråk
ock folktraditioner inom Åkers ock öster-Rekarne härader på
1820-, 30- ock 40-talen, ock (till ringa del) inom Selebo, Villåttinge ock Daga härader, rent undantagsvis andra trakter; ock
de befinna sig numera på följande platser:
dels, de äldsta, hos Södermanlands fornminnesförening i
Strängnäs sedan 1864 fl., nämligen ordsamlingar, liggande till
grund för den av H. AmiNsoN redigerade ordlistan i Bidrag till
Södermanlands äldre kulturhistoria (se härom Bidrag I, s. 39 f.
ock VI, s. 8), ock kulturhistoriska anteckningar om seder ock
bruk vid hälger o. s. v., lekar, danser, dräkter, husgeråd, vardagsliv m. m.1 (jfr a. st. VI, s. 9, samt här nedan s. 26);
dels i Vitterhets-, historie- ock antikvitetsakademien ett
flertal häften, insända 1873 ock 1877-78 ock innehållande: beteckningssätt ock böjningsmönster, ordförråd, uttryck ock talesätt, ordlekar, ordstäv, ordspråk, gåtor, ramsor, rim, visor, sagor
ocke:legender', lekar ock danser m. 111., tillsammans 1,375 s. fol.
utom några sidor inledningar;
dels i Landsmålsföreningens arkiv sedan 1875 if. (jfr ovan),
nämligen några visor, 15 s. 4:02, samt fäm häften monografier
om jordbruks- ock 'vägfärds'-redskap, 'byggenskap' ('fäggus', loge
o. s. v.), linberedning ock 'språkprof (sägner o. d.)3, tillsammans 212 s. fol.;
dels slutligen hos Red. av Sv. landsm., sedan 1885, fyra
häften monografier om allmogens hushållning (slakt, mat ock
dryck, tobaksplantering), tillsammans 191 s. fol.
Sammanfattat här ock i det följande fritt efter hans uttryckssätt.
Sv. landsin. II. 1, B. 30; tryckfel där, skall vara Näshulta s:n.
Utförligare se Sv. landsm. II. 1, s. 23, 27.
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Sedan vi undantagit dessa för sig, vilket torde få anses
motiverat, skilja vi det följande efter synpunkten av åtkomlighet
ock olika förekomstorter samt dela på handskrift ock tryck.
I handskrift finna vi då (huvudsakligen enskilt tillkomna)
uppteckningar rörande sdml. på bl. a. följande håll.
Södermanlands fornminnesförening äger, utom de av G.
Ericsson lemnade, några som blivit anförda i den i Bidrag VI
givna historiken över föreningens värksamhet, nämligen dels
de sdml. ordsamlingarna till Rim' dialektlexikon 1, dels uppteckningar från Björkvik av 0. LUNDBERG (en ordlista) ock från
Blacksta ock Forssa av B. A. KJELLMARK (se om dessa a. st. s.
8), dels, väl också hithörande, vissa av de såsom kulturhistoriska bidrag eller topografiska beskrivningar angivna (a. st. s.
8-9 ock s. 7), t. ex. de som röra Vingåkerssocknarnas 'drägter
och sedvanor' ock kanske H. AMINSONS avskrifter ur kyrkoarkiv. — Av Aminsons uppteckningar rörande 'agrariska sedvänjor och bruk' ock ang. folktro om fåglar tyckes en del ha
gått till forskares samlingar i utlandet (jfr a. st. s. 5 nedtill).
Ur Vitterhets-, historie- ock antikvitetsakademiens samlingar
kan, utom det av G. Ericsson lemnade, anföras ännu en handskrift: 'Olika uttal af åtskilliga ovanligare talesätt och ord . . . .
ur folkspråket i Södermanland, Rönö härad, antecknade af AXEL
W2ETTER'.
I Kungl. biblioteket ock i Uppsala universitetsbibliotek finner
man bl. a. de gamla 'kvädena' på landsmål från 16-1700-tajen,
vilka ehuru begränsade höra till våra viktigaste dialektkällor.
Några av dem, kanske icke så få, torde få räknas till Sdml.,
med säkerhet ett, vars långa titel börjar 'Gement Glam', ett
bröllopskväde till P. Ljung ock C. Grizelia i Sorunda ock daterande sig 1723, samt ett som börjar 'Oförtänckt Gässbås Prat',
ett bröllopskväde till Jonas Sundberg ock Stina Cajsa Wallin,
daterande sig Nyköping 1762; bägge i Uppsala universitetsbibliotek2. Angående det i Kungl. bibl. förefintliga 'Gifft-Glamm'
etc. 1691 se Hesselman i 'Upland' II, s. 533 upptill ock jfr
Grip i Sv. landsm. XVIII. 6, s. 4 med noten. Åtskilliga, som
Det mästa lär vara från Ornö i Södermanlands skärgård.
Doc. B. Hesselman har haft vänligheten göra mig uppmärksam
på dem.
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skrivits på en mera allmän dialekt eller på mälardialekt i
vidsträckt mening, böra väl också tas i betraktande. Naturligtvis kunna biblioteken i övrigt, dessa eller andra, innehålla
också annat om sdml.
Arkiv o. d. utgöra ju en vitt utgrenad, men — om man
undantar namn — mera indirekt givande källa för studiet av
folkspråk ock -traditioner (en stor del av vad de innehålla har ju
tillkommit genom myndigheters samvärkan, dock från vår metods
synpunkt »fristående» som det andra). Ur de sdml. socken- ock
kyrkoarkiven kan här som exempel på hithörande arbeten anföras: kyrkoherden L. HALLMANS beskrivning över Blacksta ock
Vadsbro s:nar 1748, 58 ock 59, i Blacksta s:ns arkiv, numera
tillökad av prosten G. LANGBORG därstädes; samt i Jäders kyrkoarkiv 'Anteckningar till Topografisk, Antiqvarisk och Historisk
Beskrifning öfver Jäders Socken och Kyrka år 1872' av skolläraren C. G. ÖSTERBERG, vari ingå några prov på .gammalt jädersmål (en visa ock några talesätt).
I privat ägo befinner sig kanske mycket, som vore värt att
komma våra undersökningar till godo på något sätt. Genom
-tillmötesgående av rektor G. KALLSTENIUS har jag tillfälle att
här få nämna en lista ord ifrån Halla s:n, upptecknade av fröken
LOUISE MOSSBERG (ock försedda med översättning av G. KALLSTEmus) samt ett par dikter på samma sockens mål förf. av densamma.
Också vill jag nämna ett litet bidrag av min far — en sägen
samt meddelanden
från Blacksta ock 'Något från gamla tider'
av min mor m. fl. upptecknade av mig vid sidan av de ordinarie
undersökningarna. Åtskilligt mer sådant står väl ännu utanför
samlingarna. — Några andra enskilda anteckningar ha införlivats, i original eller avskrift, med våra nuvarande undersökningar. Så några av bondehand gjorda: en visa från Årdala,
ett par ifrån Sorunda ock en ifrån Selaön; vidare en lista ord
från Enhörna av godsegaren J. LUNDVALL; några små notiser
från Selaön ock Aspön skänkta av S. AMBROSIANI; ock från
Vingåker täxter på landsmål upptecknade av fröken ANNA OLSSON
(inräknade här nedan s. 39).
I tryck kunna vi här ock vid eftersökandet lämpligen
skilja på sådant, som genom bok- eller kapitelrubriker eller
motsvarande markeras såsom rörande sdml. — se eventuellt
register o. d.! — ock sådant, som ingår under andra eller
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blott allmänna rubriker, in i täxt som i övrigt handlar om
annat1.
Av arbeten, som uttryckligen ange sig behandla sörmländska förhållanden, är väl det rikast givande i fråga om folkspråk ock folkliv den sdml. fornminnesföreningens tidskrift 'Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria', redigerad av H.
AmDisoN ock efter honom (från 1885) av J. WAHLFISK. Den innehåller, utom annat, dels G. ERICSSONS stora 'Ordlista ur Åkers och
Öster-Rekarne Härads Folkspråk', omkr. 5,000 uppslagsord, dels
en betydande samling folkvisor ock melodier, sagor ock sägner,
'vidskepelse', gåtor, ordstäv, meddelat det mästa av G. Ericsson
ock litteratören E. ÖBERG, troligen även H. AmmsoN ock kanske
flere (se i Bidr. lemnade innehållsförteckningar; rec. i Sv. landsm.
II, cxlvij if. ock VI, xxxiv If.); dels också en beskrivning över
Väster-Hanninge sal av G. WESTERIN, där ett ock annat hithörande
meddelas. Av sockenbeskrivningar utgivna för sig är särskilt
att erinra oni N. A. LUNDGRENS Vingåkersbeskrivning, som bl. a.
innehåller en ordlista. Andra ge utom namn blott få ock spridda
drag, som direkt eller indirekt äro språkligt belysande, t. ex. C. U.
EKSTRÖMS 'Beskrifning öfver Mörkö Socken i Södermanland' 1828,
kanske också J. PETRIS över Hölö från samma tid, SAHLSTRÖMB
över Vårdinge2 ock HALLMANS Strängnäsbeskrivning 1753; av
allmänskildringar t. ex. INDEBETOU, 'Södermanlands minnen' 1877
ock J. P. TOLLSTORP, 'Beskrifning om Södermanland' 1837. Speciellt för ortnamnsstudiet kan möjligen nämnas BERGSTRÖM, 'Bidrag
till en etymologisk granskning af Södermanlands ortnamn' (dessutom naturligtvis Södermanlands läns kalender, ortregister, kartor,
ock övriga sdml. offentliga handlingar). 'Upplysningar om folkspråket i Södertörn' ges som gradualavhandling av G. UPMARK
1869
det är den enda monografi vi äga angående sdml. mål.
Bland folklivsskildringar i bokform märkes ett vad dialektåtergivandet beträffar synbarligen gott arbete av »Lissno», 'Folklifsbilder från Södermanland' (1887), 210 s. 8:o. 3
Jag menar ju icke, att allt detta, som meddelas här, har språkligt
värde direkt, men det torde ej vara lämpligt att skilja för mycket åt,
om man vill ha utsikt att finna vad man söker.
Okontrollerad andrahandsuppgift.
Meddelande av B. Hesselman.
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Under speciella rubriker eller motsvarande kunna vidare
anträffas stycken eller ›bitar» markerade såsom sdml., ehuru
de ingå i arbeten, som enligt sin allmänna titel i övrigt syssla
med annat. Sålunda i allmänna tidskrifter eller dylika publikationer, kalendrar, familjejurnaler o. d.: i Tidskrift för hemmet
1884 'Ett bondbröllop i gamla tider (södra Södermanland,
omkring 1820)'; i Läsning i hemmet 1881 en skämtsaga från
Södermanland'; i Läsning för folket 1869 en bit från Södertörn
av UPMARK ock i Svenskt skämtlynne ett par stycken från
Vingåker ock Floda (se närmare Noreen, Vårt språk I, s. 168);
i Turistföreningens årsskrift kanske ett ock annat (se registren);
ävenså i tidningar, t. ex. i Södermanlands Läns Tidning stycken
på Stenkvistamål av ESTER ASKLUND ock på Vingåkersmål av
HILDA ANDERSSON 2. Vidare i allmänna topografiska ock etnografiska arbeten, t. ex. 'Ett år i Sverge. Taflor . . . . beskrifne
af A. GRAFSTRÖM och utgifne af C. Forssell' 1827; G. H. MELLIN,
'Sverige framstäldt i teckningar' 1840; TUNELDS geografi —
se under resp. kapitel om Södermanland, ock likaså i LINNÉS
Öländska resa, kap. om Södermanland (ett par små notiser);
också i t. ex. DYBECKS 'Mälarens öar', 'Svenska vallvisor och hornlåtar' ock Runa samt3 i FIRMENICH, 'Germaniens Völkerstimmen>
3 (1854), s. 857-60 finnas småstycken betecknade som sdml.
Nord. Familjebok (1891, sp. 1240 f.) har en artikel om 'Södermanlands folkmål' av E[Lis] W[AnsTEI]N 3. I den grammatiska
litteraturen finnes utom det anförda endast några småpartier i
NORREN Vårt språk I, som under särskild rubrik behandla sdml.
i sammanhängande framställning för sig.
Spridda notiser ock uttalanden om sdml. kan man naturligtvis i övrigt träffa här ock var, inströdda i täxt som eljes
går under annan rubrik. T. ex. i natur- eller kulturhistoriska
arbeten som »REGULUS'» Fågelkåserier, i växtbeskrivningar o. d., i
BUREUS' Sumlen o. s. v. Ock i litteraturen i egentlig, vanlig
mening kunna vissa sdml. dialekt- eller folklivsdrag framskymta,
nämligen i den som skrivits av författare, vilka tillhört Sörmland någon längre tid — blott ett par namn här i förbigående
som exempel: CARELTUS (kyrkoherde i Huddinge), ROSENHANE =
Se ang. dessa bägge Sv. landsm. VI, xcv, resp. lxxxi.
Enligt en icke närmare bestämd andrahandsuppgift.
Enl. godhetsfullt meddelande av prof. J. A. Lundell.
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sign. »Skogekiär Bergbo»1, VITALIS, TÖRNEROS. Bland exemplen
i litteraturen på avsiktligt markerad dialektframställning känner
man ett par, som möjligen åsyfta sdml. mål: i E. KOLMODINS
Genesis xtherea 1659 ock J. BERONIUS' Rebecca 1674 (se därom
närmare Noreeu, Vårt språk I, s. 167). Södermannalagen visar
kanske drag av fornsödermanländsk dialekt. — I den allmänna
språkvetenskapliga litteraturen finnas i övrigt spridda uttalanden
om sdml. För tillfället må räcka att helt ytligt påminna därom
ock nämna några av de arbeten, där de förekomma mera talrikt eller vägande: av våra tidskrifter naturligtvis Svenska
Landsmålen i första rummet; av våra allmänna ordböcker den
gamla 'Variarum rerum vocabula' 1538 2, LIRE, RIETZ, DALIN (från
Näshulta) o. a. ned till Svenska Akademiens Ordbok med frågelistor', även t. ex. HOFBERGS 'Allmogeord i V. Nerikes bygdemål'; av gramniatiska arbeten från äldre tid: ARVIDIS 'Handledning
i thet swenske Poeterij' 1651, LJUNGBERGS 'Swenska språkets
redighet' 17564, väl även sedermera RYDQVISTS samt flere av vår
tids språkvetenskapliga arbeten, av vilka — utom det nämnda 'Vårt
språk' ock av LÄFFLER 'Konsonantljuden' ra. m. — de för uppteckningen ock studiet av sörmlandsmål viktigaste med säkerhet torde
vara LUNDELLS ock HESSELMANS arbeten, märk t. ex. flerstädes
den förres 'Det svenska landsmålsalfabetet' ock 'Om de svenska
folkmålens frändskaper', den senares 'Sveamålen' (jfr nedan s.
56) ock 'De korta vokalerna i och y i svenskan', där i en speciell problemgrupp även det moderna sdml. landsmålsmaterialet
framlägges för första gången i större omfattning.
Slutligen må inte glömmas, att somliga arbeten indirekt
kunna meddela upplysningar ock vara till ledning, ehuru de
icke säga ett ord om speciellt sdml. förhållanden. Bland de
språkvetenskapliga äro alltid att jämföra andra landskaps dialektbeskrivningar'. Alldeles särskilt bör framhållas en skildring
av 0. W. SUNDEN, 'Allmogelivet i en västgötasocken under 1800talet' (pris 2: 25), ett arbete som ur viss metodisk synpunkt är
Enl. undersökningar av prof. 0. v. Friesen.
Jfr Hesselman i Nord. studier s. 389.
Kanske också Lundells Ordlista — en del med 'öf.' betecknade.
Jfr om dessa Nord, studier s. 392; Upland II, s. 521.
Ehuru de i allmänhet äro mer svårtillgängliga, än vad undersökare
med begränsad tid ha fördel utav.
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viktigare än något annat även för sörmländska undersökningar,
ehuru det blott indirekt ger dem handledning. Särskilt viktiga, för de synvidder som de klart öppna, äro också L. LEVANDERS lilla uppsats 'I vad mån kan ett bymål kallas enhetligt?' (Språk och stil IX, s. 39-59) samt A. SMEDBERGS 'Allmogespråkets orförråd' (Sv. landsm. XI. 9) — de borde vara
kända av varje dialektupptecknare.
Efter denna flyktiga visit på de mera enstaka forskningarnas
område övergå vi till den andra huvudformen av organiserat
samfällt arbete med uppteckning av Södermanlands folkmål, den
närvarande tidens, för att därifrån så tänka oss vidare framåt'.

De moderna dialektundersökningarna kunna ytterst karakteriseras som förstahands, gentemot landsmålsföreningarnas
nyss skildrade arbetssätt. Man nöjer sig inte längre med att
indirekt göra anteckningar om folkmålen efter vad man hör
andra mer eller mindre oskylda, låt vara än så kunniga, berätta om dem, utan man ger sig ut bland folket, som talar
dialekt såsom modersmål, ock söker direkt »avfotografera» dess
språk, så troget man kan. För detta ändamål betjänar man sig
också av en noggrannare konstruerad undersökningsapparat än
fordom. Språkformerna särskiljas strängare, vart tydligt urskiljbart ljud betecknas med sin bestämda typ ur det för gemensamma behov enkom uppgjorda landsmålsalfabetet (som inrymmer ett 100-tal tecken 2 emot det vanliga alfabetets 28). Vissa
språkliga frågor anbefallas till särskilt efterforskande i syfte
att framför allt få en grammatisk totalöverblick över de olika
målen. Personerna, som ha att utföra arbetet, godkännas såsom
undersökare blott i den mån de kunna antagas ha förmåga att
göra korrekta språkliga observationer ock återge dessa nöjaktigt
enligt moderna fonetiska principer. De erhålla vissa instruktioner ock utväljas av en särskild styrelse, som mot en viss avlöning sänder ut dem till var ock en sitt arbetsfält — vanligen
En speciell gren därav ingår numera i de offentliga ortnamnsundersökningarna; för denna redogöres ej här, utan hänvisas till Kungl.
Ortnamnskommitténs samlingar (från västra Sdml.) ock redogörelser.
Vid extra noggrann beteckning ett par hundratal.
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tas socknarna till enheter — samt mottager ock förvarar deras
efter en viss plan renskrivna anteckningar.
I denna form går undersökningen av Södermanlands folkmål tillbaka till 1897, andra året efter det då de första moderna
svenska dialektundersökningarna startades i Uppland efter de
av professorerna LUNDELL ock ERDMANN i Uppsala för medelock nordsvenska dialektförhållanden anpassade linjerna. I
ordningen kommer den jämte Västergötlands undersökning närmast efter den uppländska. Den som i första rummet har hedern av att sörmlandsundersökningen så snart, ock därtill med
kraft, sattes i gång är prof. ELIS WADSTEIN, vid nämnda tid en
av sörmländingarnas huvudrepresentanter för nordisk språkforskning vid Uppsala universitet. På hans initiativ bildades genom enskild överenskommelse vt. 1897 »Styrelsen för Undersökningen av Södermanlands ock Närikes folkmål» — de båda landskapens undersökningar äro förbundna inom en gemensam yttre
organisation liksom under landsmålsföreningens tid — ock såsom
de första medlemmarna i denna styrelse förklarade sig villiga
att inträda: som ordförande prof. OLOF HAMMARSTEN (Södermanlands-Närikes nations dåvarande inspektor), som sekreterare ock
arbetsledare dåv. doc. ELIS WADSTEIN, som skattmästare prof.
E. V. NORDLING. Efter den sistnämndes död 1898 inträdde
prof. PER PERSSON som skattmästare; sekreterarebefattningen
övertogs efter Wadsteins avflyttning (aug. 1900) till Göteborg
av dåv. doc. ERIK BJÖRKMAN från vt. 1901, ock när denne likaledes lemnat Uppsala, av dåv. doc. RUTGER SERNANDER, hösten
1904. Under sista tiden (från 1909) har styrelsen utgjorts av
ordf. prof. PERSSON, skattm. prof. SERNANDER ock sekr. doc.
HILDING OELANDER.1
Styrelsens första uppgift blev naturligtvis att anskaffa medel till bestridande av de kostnader, som enligt företagets plan
voro nödiga. Den sattes ofördröjligen i värkställighet. Teckningslistor utskrevos av Wadstein, ock på en av dessa insamlades enskilt bland sörmländingar i Uppsala 200 kr., på en
annan, sänd till dåv. kanslisekreteraren H. Tigerschiöld, lika1) Hrr proff. Persson ock Wadstein samt doc. Celander har jag
att tacka för det besvär de velat ha att meddela upplysningar, som här
ock i det följande behövts.
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ledes enskilt en summa på 160 kr. bland sörmländingar i Stockholm. Dessutom erhölls ett bidrag på 300 kr. från prof. HJ.
SJÖGREN (Nynäs). Med dessa tillgångar, sammanlagt 660 kr.,
kunde undersökningarna påbörjas redan sommaren 1897 med
arbetskrafter anskaffade genom sekreterarens försorg; av dem
sändes tre till Södermanland.
För nästföljande års undersökningar gjordes insamling av
medel i offentligare form. Dels vände sig styrelsen till Svenska
Akademien ock lyckades genom dess ständige sekreterare utvärka ett årligt anslag på 300 kr. att utgå under tre år. Dels
uppsattes, formulerat av Wadstein, ett upprop med bön om bidrag, som utsändes till ett par hundra personer inom vartdera
av de båda landskapen. Detta upprop, den första offentliga
vädjan till hembygden, var daterat mars 1898 ock undertecknat
av följande personer: landshövdingarna F. A. Boström ock A.
G. Svedelius, biskop U. L. Ullman, professorerna 0. Hammarsten ock P. Persson, f. d. riksarkivarie' C. G. Malmström, kanslirådet, en av de aderton i Svenska Akademien N. F. Sander,
kanslisekreteraren II. Tigerschiöld, docent E. Wadstein ock kontraktsprosten J. Wahlfisk. Det framhöll, utom det allmänna intresse som den snara undersökningen av våra folkmål äger,
den alldeles särskilda vikten av Södermanlands ock Närikes utforskande för besvarandet av frågan om dessa landskaps ställning till vårt riksspråk. Det betonade, att »större tillgångar
fordras, för att undersökningsarbetet skall kunna bedrifvas i
den utsträckning och med den skyndsamhet, som är af nöden».
Allmänhetens svar på detta upprop, givet dels samma år, dels
i mindre mån de två nästföljande, blev för de närmaste årens
arbete tryggande. Från 33 personer, ungefär lika många från
vartdera landskapet, inflöt° för 1898, 1899 ock 1900 års undersökningar tillsammans 1;603 kr., varav nästan allt tillkommit
under de två förra åren, men blott en ringa del under det sistnämnda.
Sedan arbetet sålunda genom enskilt ock offentligt givna
understöd kunnat ostört fortgå i fyra år (1897-1900), nödgades
det tyvärr avstanna för en tid av två år, av brist på vidare
medel. Samtidigt land att Svenska Akademiens anslag upphör,
sinar nämligen även den personliga bidragskällan nära nog
fullständigt. Först sedan styrelsen hösten 1902 hos vartdera av
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de båda landstingen, Södermanlands läns ock Örebro läns, utvärkat ett årligt anslag av 300 kr. under tre år, kunde arbetet
återupptagas den näst därpå följande sommaren ock har, tack
vare landstingens hösten 1905 godhetsfullt beviljade förnyande
av anslagen för ytterligare tre år, kunnat fortgå, om ock i
något blygsammare proportioner, sommaren 1909 på älfte arbetsåret, från dess början räknat. För möjligheten att fortsätta
arbetet har undersökningen också att tacka en frikostig gåva
på 125 kr., skänkt av prof. Fredr. Tamm 1904. Några andra
understöd än detta ock landstingens hava sedan dess ej åtnjutits,
varför undersökarnas antal åt gången under de senare åren vanligen måst reduceras till en eller ett par för vartdera landskapet
mot en tre fyra förut. Det bör dock här samtidigt erinras om
att tillgången på arbetskraft ej varit fullt densamma nu som i
företagets början.1
Undersökarna ha antagits, efter tillkännagivande för dem
som kunnat komma i fråga, på sekreterarens förslag vid styrelsens sammanträden (som mästadels hållits i slutet av maj).
Vid sammanträdena har också bestämts, vilka arvoden skulle
beviljas åt undersökarna; en fördelning av arbetsområdet har däremot ej gjorts på närmare sätt än för att förebygga onödig
upprepning av var ock en trakts genomforskande. Arvodena
ha i regel beräknats efter 100 kr. för arbetsmånad (på arbetsplatsen), den tid icke inbegripen som därutöver kunnat behövas
1) En kort redogörelse för de influtna medlen ock deras användning,
daterad 10/6 1900, har av styrelsen offentliggjorts i Sörmlands- ock
Närikestidningar vid denna tid (finnes även separat). Den lista på enskilda bidragsgivare, inalles ett 50-tal, som där återfinnes, är även
när detta skrives fullständig vad namnen beträffar, men är att komplettera med följande understöd: av prof. Hammarsten 30 kr. (1900),
av brukseg. Mannerstråle 20 kr. (1900-01), av greve F. von Rosen 60
kr. (1900-02), slutligen det nämnda av prof. Tamm 125 kr. Summa
enskilda bidrag från början 2,438 kr. Summan av offentliga anslag är 4,500
kr. (näml. av Sv. Akad. 900 ock av landstingen vartdera 1,800 kr.).
Totalsumman tillgångar för hela undersökningen hittils är alltså utom
räntebehållningen närmare 7,000 kr. Härav torde de bägge landskapen
ha förbrukat ungefär lika mycket, för arbetsåret i genomsnitt 300-325
kr. vartdera. En jämförelse med arbetslistorna visar, att det allra
mästa använts till arvoden åt undersökarna; blott en ringa bråkdel har
behövts till arbetsmaterial, porto, tryckning o. d.
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till renskrivning eller annan slutredigeringl. En grammatisk
översikt över en sockens språkförhållanden (motsvarande »typordlistan», jfr nedan) samt fria lexikaliska uppteckningar ur
dess ordförråd till ett omfång av ett eller annat tusental ord
har varit det vanliga, som styrelsen väntat sig få gjort mot
det ordinära månadsarvodet. Vad som behövts till undersökarnas
arbetsutrustning (papper, böcker ni. ni.) har ombesödts genom'
sekreteraren-arbetsledaren på Undersökningens bekostnad. Han
har också, under de första åren, varit den som granskat det
inkommande färdiga materialet för att tillse, om undersökarna
i allmänhet lämpat sig för eventuellt fortsättande av arbetsuppgiften. Däremot har icke någon mera ingående jämförande kontroll eller retuschering av de inlemnade samlingarna företagits.
Den teoretiska specialutbildning, som beståtts undersökarna, har
under de första åren tillgodosetts genom fritt tillträde till den
allmänna instruktionskurs för folkmålsupptecknare, som givits
av prof. LUNDELL varje vår, under de senare åren genom enskild
kostnadsfri handledning i dialektuppteckning. Med ett par undantag ha de anmälda undersökarna haft någon fonetisk underbyggnad förut genom studier i moderna språk, de flästa då
också i nordiska, ock nästan alla (för sörmlandsundersökningens
vidkommande alla) de anmälda ha varit studenter av Södermanlands-Nä,rikes nation.
En i tidsföljd ordnad arbetstablå över undersökare ock undersökta socknar i Södermanland meddelas här. Titlarna anföras
såsom då gällande. Där icke annorlunda anmärkts (i noten
här nedan), har undersökningen varat en månad 2; den har vanligen utförts sommartiden.
1897. Fil. kand. Ruben G:son Berg: Tunabärg.
Fil. kand. Torsten Ericsson: Näshulta, Årila, Stenkvista.
Fil. kand. Arvid Lagerstedt: Lilla Mellösa.
1898. Fil. stud. Ture Johnsson 3 : Årdala.
Fil. kand. Johnny Roosval: Mörkö.
Fil. kand. R. Berg: Floda.
Fil. kand. T. Ericsson: Ytter- ock över-Enhörna.
Till mera vana undersökare har dock på senaste åren utgått ett
något högre anslag.
2 mån. vardera: Berg 98, Ericsson 98, Franzén 06; 11/2 mån.:
Sahlgren 05; 3 veckor: Söderbäck 08.
Numera Arne.
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1899. Fil. kand. T. Ericsson: Ytter- ock över-Selö.
Fil. stud. T. Johnsson: Trosa landsf., Västerljung.
Fil. stud. Oscar Wegardt: Runtuna.
Fil. kand. David Nylund: Stora Malm.
»
1900.
»
Västra Vingåker.
Fil. kand. T. Ericsson: Ytter- ock Över-Selö, Aspö, Toresund,
Strängnäs landsförsamling.
Fil. kand. T. Johnsson: Sorunda.
Fil. kand. 0. Wegardt: Utö (i öster-Hanninge).
1903. Fil. kand. T. Ericsson: Södertälje landsförsamlingar.
1904.
»
»
»
Turinge, Åker, Fogdö, Jäder, Dunker,
Länna, Vårdinge, Hyltinge, Blacksta,
Nikolai (Nyköpings landsf.), Björnlunda — smärre undersökningar.
»
»
»
Väster-Hanninge.
Teol. stud. Gunnar Thunander: öja.
Fil. stud. Bernhard Rydström: Tumbo.
1905. Fil. kand. Jöran Sahlgren:
Teol. stud. Nils Jansson: Julita.
1906. Fil. stud. Torsten Nordström: Toresund.
Fil. stud. Hjalmar Franzén: österåker, östra Vingåker.
1907. Fil. stud. Fritiof Söderbäck: Kloster (Eskilstuna f. d. landsf.).
»
»
1908.
»
»
»
»
Fil. kand. Torsten Nordström: Vansö.
1909. Fil. stud. Ingeb6rg Nordström: Barva.
Arbetsmetoden, som av upptecknarna använts vid insamlingen, har i sina allmänna drag varit följande. Den första
viktiga uppgiften har gällt att utse lämpliga »undersökningsobjekt», d. v. s. personer vilkas språk ägnat sig för observationer
rörande ortens dialekt. Vanligen har det visat sig bäst att
denna sak skaffa nödiga upplysningar hos prästen (som har
kyrkbokens uppgifter till hands), skolläraren, kommunalordföranden eller andra, som i allmänhet kunna väntas ha god personkännedom. Man har naturligtvis bemödat sig att välja sådana,
som kunnat anses representativa för ortens allra genuinaste
dialekt, således sådana — mäst äldre infödda -- som känt väl
till ock häls,t även talat denna så oblandat rent som möjligt
ock dessutom varit tillräckligt vakna att kunna meddela vad
man önskat veta om , den. Med de utsedda undersökningsobjekten har man sedan satt sig i förbindelse (vanligen besökt dem
'då 'ock då, tyvärr mycket sällan bott hos någon av dem),. Or
att genom samtal ock frågor efter hand söka sig fram till en så

DE MODERNA DIALEKTUNDERSÖKNINGARNA.

35

bestämd ock fullständig uppfattning om ortens språk, som kunnat medhinnas under den anslagna tiden. För varje undersökt
socken har det naturligtvis varit nödigt att vända sig till flera
meddelare. Dels har ju kontroll ock jämförelse alltid varit behövlig, dels har man i regeln inte på förhand kunnat veta, i
vilken grad ock på vilket sätt de olika objekten varit lämpliga
för uppgiften. För det måsta har det väl ställt sig så, att man
fått uppehålla sig helt kort ock tillfälligt med somliga ock i
'stället sökt vinna andra till jämförelsevis beständiga meddelare,
samt att man fått använda somliga för en sida av arbetet (t. ex.
en mera kulturhistorisk), andra för en annan (t. ex. en mera
-direkt språklig). Det har i allmänhet inte försports någon särdeles svårighet att få språka om de flästa av de ämnen, som
kunnat ifrågakomma. Likaså har det inte mött något hinder
att få göra anteckningar under samtalet, åtminstone om man
varit tillräckligt bekant eller kunnat anföra något skäl därtilll.
Själva uppteckningsarbetet har först ock sist varit inriktat
på att få vissa »typords» former fixerade för besvarande av de
viktigaste grammatiska problemen. Som handledning härvid
har tjänstgjort den s. k. typordlista, som utarbetades av professor
Lundell för undersökning av de svenska folkmålen: en lista
på omkring 2,000 av våra vanligaste, alldagliga språkformer.
.Att få denna typordlista »fylld» har varit det syftemål som av
samtliga upptecknare mästadels hållits i förgrunden. För den
begränsade tidens skull har man emellertid inte kunnat vänta,
tils var ock en önskad form tillfälligtvis låtit höra sig. En
huvudprincip för uppteckningsmetoden har därför måst bli att söka
driva på insamlingen efter ett artificiellt examinationssystem, individuellt skiftande efter omständigheterna, men i sin grundtanke
alltjämt gående ut på att leda samtal ock frågor så, att just de
önskade formerna komma fram i såvitt möjligt levande tillstånd.
Det är lätt begripligt även för en utomstående, att man ej alltid
kunnat lyckas i en så vansklig uppgift, ock att i vissa förhållanden särskilt nybörjaren ofta tvingats tillbaka till det »naturliga» systemet: att blott låta samtalet gå, såsom det för. ögonblicket kan. Men till vissa gränser har dock den grammatiska
1) Ortnamn eller ortförhållanden i allmänhet (bygdetraditioner) brukar
vara ett bra inledningskapitel, bilist om man har en karta 1. dyl. att följa.
3 -072008. Sv. landsm. Ericsson.
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examinationen tydligen lyckats, ock det har visat sig, att den
kunnat ske såväl direkt som indirekt. Genom direkta frågor
ock samtal om grammatiska ting ha väl ett betydligt mindre
antal upplysningar erhållits, som på samma gång kunnat anses
säkra, ock det är klart, att frågor av denna art besvarats i allmänhet tillförlitligt blott av de bästa objekten, hälst på deras
tränade stadium. Men det har också hänt, att en meddelare
utan någon särskild tillfrågan själv gjort grammatiska anmärkningar förvånande riktigt ock distinkt, med bestämd uppfattning
om skillnad mellan olika trakters uttryckssätt, ock flera ha
tyckts vara ganska roade av en del språkliga spörsmål, isynnerhet när det gällt beskrivning på granndialekterna eller gammalspråket. Indirekt ha annars de flästa upplysningar vunnits: genom samtal ock frågor om andra än grammatiska förhållanden,
vanligen om vissa ämnen som på förhand bestämts i syfte Att
få en särskild grupp ord upptecknade, eventuellt i monografisk
följd. Som fastare underlag vid sådana samtal har man ibland
kunnat använda — utom värkliga föremål — förut gjorda beskrivningar på liknande ämnen, t. ex. monografierna i 'Bidrag
till Södermanlands äldre kulturhistoria'. Det har också visat
sig användbart, då man velat komma åt vissa ord, att leda
samtalet efter en ordlista, särskilt G. Ericssons i nyssnämnda
'Bidrag' etc. (däremot synas inga riksspråksordlistor, varken
Sv. Akad:s eller Lundells, ha blivit följda med någon större
effekt).
Vid sidan av intresset att få vissa förut bestämda ord, först
ock främst typorden, noggrant upptecknade, har ibland stått som
ett annat eftersträvat mål att så långt tiden medgiver tillvarataga allt. Mycket av det man får höra är sådant, att man
inte vill låta det förfaras, änskönt det kan ligga utanför den
bestämda uppteckningsplanen. Särskilt för de syntaktiska behovens räkning ser man gärna, att inte bara en del lösryckta
ord antecknas, utan också hela satser eller meningar, hälst
följd, ock att sålunda anteckningarna göras rätt utförliga ock
breda. Kravet på fullständighet har dock givetvis ofta fått stå
mycket långt tillbaka. Endast då vissa täxter, talesätt o. d.
upptecknats, har man, genom att häjda talet ock låta repetera
det sagda, lyckats få med i det väsentliga allt. Men vid vanligt
taltempo har man fått finna sig i att huvudmängden av vad
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man hört måste gå förlorad för uppteckningen. Uppgiften att
på en gång leda samtalet, höra på det talades såväl form som
innehåll i detalj ock så fixera det i skrift är redan i ock för
sig en så svår sak, även för den som är van därvid ock kan
skriva mycket fort, att det nästan är otänkbart att få med en
större del tillräckligt korrekt. Därtill ha kommit bristerna i
vår vanliga skrivteknik, som dragit gränserna för vad som kunnat
medhinnas mycket snävt (ingen av upptecknarna har använt
stenografi eller något utvecklat förkortningssystem). Isynnerhet
så snart landsmålsalfabetet brukats i större utsträckning, måste
ju alltid en extra tidsförlust ha vållats särskilt nybörjaren. Att
direkt på ordlapparna göra uppteckningar i färdig landsmålsform, såsom en ock annan gång skett, har från den synpunkten
befunnits vara ganska olämpligt. Därför ha primäranteckningar
bekvämast blivit gjorda i form av »kladdanteckningar»; i dessa
har ett noggrant fixerande icke alltid varit behövligt i vart
ögonblick, de ha efter omständigheterna kunnat variera mellan
»grövre» ock »finare» beteckningssystem. Det senare har använts
isynnerhet i de ögonblick, då något alldeles ovisst eller obekant
hörts, ock har ibland omkontrollerats; det förra när det gällt att i
förbifarten hinna få antecknade former ock uttryck, som annars känts
igän som bekanta (eventuellt i förkortning). Någon konsekvens
härutinnan har naturligtvis inte varit tid att tänka på.
Efteråt ha kladdanteckningarna retuscherats ock gjorts bättre
läsliga. Så snart som möjligt ha de sedan överförts i renskriven
form ock ordnats; denna del av arbetet har dock kanske i regeln
ej utförts på undersökningsfältet, sannolikt till något men för
uppgifternas slutkontrollering. Typordlistan har väl oftast blivit
ifylld så småningom. Ord ock vanligen även smärre satser
(»fraser», talesätt) ha renskrivits i landsmålsform på »ordlappar»
i sedesformat enligt principen: ett lexikaliskt ord på varje lapp.
Större sammanhängande stycken (»täxter») ha renskrivits på täxtlapparna i kvartformat, antingen i landsmålsform eller i s. k.
grov beteckning, d. v. s. med landsmålsalfabetets typer endast
för S E o ock i övrigt nödvändigtvis så fonetiskt troget som
möjligt efter radikalaste nystavning. Slutligen ha också mången
gång övriga uppteckningar renskrivits i diverse former: monografier, grammatiska anteckningar, dagböcker, personförteckningar ock andra källförklaringar, melodier o. a.

38

ERICSSON, SÖDERMANLANDS FOLKMÅL.

Det arbetsmaterial, som sålunda hopbragts under de älva
åren ock som för närvarande finnes tillgängligt för var ock en
intresserad i Nordiska seminariets bibliotek i Uppsala, utgöres
av det här nedan förtecknade. I fråga om kvantiteten är det
så fördelat, att de större ordsamlingarna ock de renskrivna täxtema i allmänhet härröra från de fyra första årens arbete.
Men det bör dock ej glömmas, att även från de senare åren
finnes ett icke ringa material »fraser», uttryckssätt o. d., samt att
dagböcker, kladdanteckningar o. a. innehålla en hel del monografiska framställningar av grammatisk eller kulturhistorisk
art. Materialet registreras i det följande efter det yttre skick
vari det föreligger till bearbetning.
I renskriven form finnas samlingar ordnade dels grammatiskt eller lexikaliskt, dels monografiskt.
Grammatiska uppteckningar äro först ock främst till övervägande del ty p ordlistor; sådana föreligga från följande socknar:
Tunabärg, Näshulta, Ärila, Stenkvista, Lilla Mellösa, Årdala,
Mörkö, Floda, Ytter- ock Över-Enhörna, Ytter- ock över-Selö,
Runtuna, Stora Malm, Västra Vingåker, Sorunda, Utö i ÖsterHanninge, Södertälje landsf., Oja, Tumbo, Aspö, Julita, Toresund,
Östra Vingåker, Österåker, Kloster, Vansö, Harva — tillsammans
,29 s:nar, representerande 11 härader (alla utom Daga i Nyköpings län, Svartlösa i Stockholmslän). Vidarefinnas andra gram m.
anteckningar ock notiser: från Selaön ock Enhörna; från Årdala 7 s. ljud- ock formlära; från Sorunda 2 S. 4:o; från Oja 4 s.
.fol. (notis till ljudläran, räkneord, pronomen); från Tumbo några
notiser; från Aspö 'Anmärkningar till typordlistan över Aspö
sockens folkmål av Jöran Sahlgren. A. Judlära' 20 s. 4:o.
De lexikaliska uppteckningarna utgöra materialets huvudmassa ock bestå av ordsamlingar, de fiästa i ordlappsform,
några få ordnade såsom ordlistor, från följande socknar ock i
ungefärligen, följande antal ord från vardera: Tunabärg 2,250,
Näshulta (Ärila ock Stenkvista tillsammans) 2,250, Lilla Mellösa
750, Årdala 1,500, Mörkö 675, Floda 2,500, Ytter- ock ÖverSelö samt Ytter- ock Över-Enhörna 5,7001, Runtuna 1,750, Trosa
1) En grundstomme gemensamma ord, en del från Selaön ensamt,
en del (ett mindretal) från Enhörna. — Utom den nämnda summan
har också lemnats en förteckning på 400 ord, särskilt efterfrågade, som
icke finnas i Selatnålet.
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landsförsamling 325, Västerljung 400, Stora Malm 2,000, Västra
Vingåker 2,000, Sorunda 1,350, Utö 500, Oja 1,000, Tumba
750, Aspö 1,000, Julita 500, Toresund 1,500, Österåker 1,000,
Östra Vingåker .1,000, Kloster 1,100, Vansö 1,600, Barva 700.
Inalles bortåt 35,000 renskrivna ord. Till ordsamlingarna kunna
dessutom räknas en del talesätt, »fraser» (ej ordstäv o. d.), som
vanligen meddelats på sedeslappar.
Monografiskt ordnade samlingar äro renskrivna täxter från
följande socknar: Tunabärg 25 s. 4:0, Näshulta 6, Lilla Mellösa
12, Årdala 90, Mörkö 85, Trosa ock Västerljung 43, Stora Malm
18, Västra Vingåker 7, Sorunda 54, Barva 12. Sammanlagt 352 s.
4:o. Direktare språklig betydelse ha av dessa sidor egentligen blott
en fjärdedel, som meddelats i landsmålsform, eller, om de i
olika sorts grov beteckning meddelade inberäknas, något mer
än en tredjedel. De övriga ha blott kulturhistorisk-folkloristisk
betydelse, frånräknat några alldeles tillfälliga, spridda uttryck,
som kunna anses upplysande för sörmlandsmål. I mer eller
mindre fixerad form (värs o. a.) uppträder inemot två tredjedelar
av samtliga täxtuppteckningar: visor ock ramsor (mäst på rspr.)
214 s., gåtor från Sorunda 3 s., frän Barva 2 s., en djursaga från
Årdala 3 s. I fri, obunden form föreligger den mindre delen av
täxtuppteckningarna, omkr. 130 s., varav drygt tre fjärdedelar i
landsmålsform (fin eller grov beteckning), det övriga på riksspråk.
Innehållet hör i allmänhet under rubrikerna folktro eller (till
en mindre del) folkliv: skrock o. dyl. bortåt 30 s., sägner
öm övernaturliga ting bortåt 60 s., historiska sägner 6 s., andra
historier, allmänna skildringar, anekdoter o. s. v. (om personer
o. s. v.) omkr. 28 s., därav direkt kulturhistoriska anteckningar
7 s. Dessutom ha i täxtform monografiskt meddelats några få
sidor redskapsbeskrivningar från Årdala samt ett tiotal sidor
namnförteckningar (ortnamn, öknamn, djurnamn).
Övriga renskrivna anteckningar utgöras av »dagböcker»
ock personförteckningar, vanligen blott ett par eller några få
sidor, från följande socknar: Tunabärg, Näshulta, L. Mellösa,
Årdala, Mörkö, Enhörna ock Selaön. Trosa ock Västerljung,
Sorunda, Oja, Aspö, Österåker ock Östra Vingåker. — Av melodier har ett tjugutal meddelats från Mörkö ock en från Tunabärgl.
1) Dessutom ett par från Östergötland, inlemnade med Årdalasarnlingarna. Jfr även nästa sida, mitten.
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I icke renskriven form föreligga åtskilliga k laddante ckni ngar, dels samtliga mina egna, dels anteckningsböcker i 8:0
från Årdala, Västra Vingåker, Oja ock Kloster. De sistnämndainnehålla nästan ingenting nytt utöver det som meddelats i renskriven
form. De förra befinna sig däremot till övervägande delen
blott i primäruppteckningens form; men då de lika väl som det
renskrivna lagts till grund för den följande språkliga framställningen, torde här en närmare specifikation av dem böra
ges. Utom några onumrerade spridda anteckningar (i ett register till typordlistan, i dagboksanteckningarna o. s. v.), är
alltsammans paginerat i följd ock torde motsvara, efter frånräkning av oskrivna eller annars ej direkt tillhörande siddelar,
omkring 900 tämligen tätskrivna oktavsidor. Därav utgöres
mer än två tredjedelar av uppteckningar från trakterna kring
Strängnäs ock Södertälje (det mästa från Selaön); det övriga
från de år 1904 besökta trakterna'. Huvudmassan av innehållet
utgöres av ordbeskrivningar gjorda efter ledning av ordlistan
i 'Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria'. Av sammanhängande framställningar kan nämnas ett trättiotal visor
från Selaön ock Väster-Hanninge, de tlästa med tillhörande melodier, samt ortnamnsanteckningar.
Hurudant är nu det samlade materialet beskaffat? Ett
exakt motiverat ock i det väsentliga fullständigt svar på denna fråga
kan här icke ges; därtill fordras en täxtkritisk undersökning,
till vilken blott vissa förberedelser ännu äro gjorda. Men några
allmänna erinringar om vad en bearbetare har att hämta ur
samlingarna ock vänta angående deras användbarhet skola här
tils vidare göras. Att de till en del uttryckas såsom (mäst yttre)
anmärkningar mot vissa brister hos dem, må icke fattas såsom
något allmänt klander emot dem — de äro dock i flere avseenden
värda erkännande, om man tar hänsyn till ovana vid arbetet —
utan såsom önskemål i fråga om noggrannhet o. s. v., nödvändiga att uppställa; vad som här uttryckes negativt, kan lätt
formas om till positiva råd ock anvisningar.
Redan vid ett flyktigt påseende visar sig, att samlingarna
äro individuellt ganska skiljaktiga, fastän de hållits inom en ge1) En annan del utgör det s. 2514 nämnda.
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mensam arbetsram. Typordlistorna visa naturligen den största
uniformiteten — det är ju, som förut nämnts, i dessa som de
sammanhållande linjerna blivit uppdragna, ock många upptecknare ha samvetsgrant sökt fylla den vanskliga uppgiften att besvara alla de uppställda frågorna, t. o. m. där det inte varit behövligt. Men somliga ha gått förbi åtskilligt, även ett ock
annat som isynnerhet bort vara med, ock några ha lemnat nära
nog obehandlade listor. I en hel del fall betyder denna brist
dock mindre, då uppgifterna återfinnas på annat håll, antingen
i typordlistan själv eller i ord- ock täxtsamlingar. I åtskilliga
listor ha gjorts några tillägg, ofta av mindre väsentlig vikt,
ock i 1906 års listor har gjorts ett försök att anpassa undersökningen något närmare efter »medelsvenska» dialekters behov genom både tillägg ock strykningar..
De flästa av de lemnade uppgifterna torde få anses fullt
tillförlitliga — åtminstone om mängden av oväsentliga ock för
sdml. självklara former medräknas — ock en bearbetare kan
nog i allmänhet vara viss på, när sådana uppgifter föreligga.
Men i åtskilliga fall, sannolikt ej få, måste han stanna i ovisshet, om ej gynnsamma andra omständigheter antyda något.
Detta beror måst därpå, att ett icke obetydligt antal former
blivit ifyllda efter direkt förhör, ock dessa ha aldrig på
något vis särmärkts av upptecknarna. Detta är ett fel.
Ty en bearbetare måste få veta, i vilka fall former på sådant sätt
direkt »anskaffats», emedan de alltför väl kunna vara rent framkonstruerade eller uppsnyggade former, främmande för det genuina målet, ock ingalunda de man framför allt ville höra.
Detta gäller desto mera, ju mindre van en upptecknare är.
Mycket finnes i listorna som sålunda värkar generaliserat eller på
annat sätt konstruerat ock som man icke sättes i tillfälle att dömma
om med någon grad av bestämdhet. Mycket finns också som
värkar ren motsägelse; men detta kan icke alltid bedömmas
som ofördelaktigt, utan kanske mången gång tvärtom. Sådana
motsägelser kunna för övrigt bero på att i typordlistan sammanförts flera meddelares språk, för vilka tyvärr ingen särskillnad gjorts; man får säkert inte alltid ta för givet, att samtliga
former härröra från den person (huvudmeddelaren), vars namn
blivit utsatt på titelbladet. — Det till den egentliga täxtkritiken
hörande (om de olika beteckningssättens tydning o. a.) kan ej
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medhinnas här; i fråga om vissa andra anmärkningar gäller vad
som nämnes strax nedan om ordsamlingarnas formella sida.
Ordsamlingarna avvika mera än typordlistorna från
varandra, både till uppställning, innehåll ock formgivning,
ock för den lexikaliska bearbetningen, som skulle närmast tillgodoses, är dessutom i tekniskt hänseende icke allt undangjort,
som kunnat vara det.
Uppställningen har vanligen gjorts alfabetiskt, men efter
nästan så många system som antalet upptecknare, än efter landsmålsformens, än efter riksspråksformens uddljud (mäst som i Lundells Svensk ordlista) ock ofta särdeles ofullständigt.' Monografiskt ordnade samlingar, efter rubriker som brygd, bak, snickeri
o. s. v., förekomma också. Ordningen mellan olika paradigmformer
är i allmänhet mycket obestämt markerad ock ofta icke alls
antydd; formernas grammatiska karakter kan dock för det allra
mästa anses tillräckligt otvetydig, åtminstone sedan man något
lärt känna sörmlandsmålen.2 Efter formerna ha ofta anförts
mer eller mindre belysande satser (»fraser», talesätt); ibland
finnas sådana utan något tillhörande stickord ock äro i så fall
ej sällan ordnade till en liten samling för sig.
Innehållet i ordsamlingarna är naturligtvis betydligt växlande efter samtalsämnenas art, ock det är mer en tillfällighet,
om ett ock samma ord (form- eller betydelsegrupp) förekommer
i flertalet samlingar, så vitt det inte är ytterligt vanligt eller
direkt avskrivet ur typordlistan. Dock är det allmänna intrycket
av samlingarna så till vida ensartat, att man hos samtliga återfinner en grundstomme av vanliga, alldagliga ord, bland vilka en
mängd tämligen ointressanta ur form- ock betydelsesynpunkt, ock
å andra sidan saknar man regelbundet hos samtliga upptecknare
flere viktiga ord, som för en frågas bedömmande kunna ha avgörande vikt. Innehållet är f. ö. ej fullständigt registrerat, orden
äro icke alltid identiskt desamma som i övriga anteckningar.
[Jr täxter, smärre som större, har icke allt blivit sammanfört i
ordsamlingen med full konsekvens, likaså ej ur kladdanteckninIbland är blott en del av samlingen ordnad; ibland har blott
tagits hänsyn till första bokstaven, eller de två första, o. s. v.
Den har ibland markerats genom olika plats på ordlappen, sifferbeteckningar eller andra förkortningssystem (se eventuellt meddelade
»källförklaringar»).
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garna. Senare sammansättningsleder ha ej blivit särställda.
Att få med typordlistans samtliga former också i den lexikaliska
samlingen ser ut att i regeln inte ha varit påtänkt.
Från formgivningens synpunkt erbjuda ordsamlingarna
ock med dem täxterna — givetvis liknande svårigheter vid bedömmandet av formernas giltighet ock ekvivalens, som anförts i
fråga om typordlistorna. Ingenting finnes i regel antytt om
var eller huru formerna hämtats (utom de mycket allmänt
hållna källuppgifterna, vilka även de ibland kunna saknas).
Men de torde visa åtskilligt mindre av generalisering än typordlistorna, ock man kan nog nästan alltid gå ut ifrån att orden
ha gripits levande, med eller utan direkt examination, särskilt
i exemplen, som oftast tyckas språkligt idiomatiska.. Den landsmålsform, i vilken de uppträda på ord- eller täxtlapparna, får
bara inte utan vidare betraktas som den enda eller bästa
tänkbara, även om inga varianter anförts, ej häller som den
alltjämt noggrant ock bestämt kontrollerade. Bevisligen oriktiga
eller otillförlitliga former finnas (de kunna i vissa fall ha framkommit genom motsatsintryck'), eller tillfälliga växelformer ha
iakttagits, som ej kunna anses typiska för en frågas avgörande.
Typordlistan ock ordsamlingen kunna meddela alldeles motsägande uppgifter. Mycket tyder på att upptecknarna inte på
långt när alltid hunnit fram till en bestämd uppfattning om de
språkliga förhållandena, ock att t. o. m. rätt framträdande drag
blivit antingen icke alls iakttagna eller också på individuellt
olika sätt uppfattade —jämför särskilt olika upptecknare för samma
trakt. En ingående täxtkritisk undersökning kommer säkert att visa
det berättigade i att hålla den möjligheten öppen, att mycket,
som (även hos en ock samma) fått olika beteckning, i själva
värket kan syfta på ett ock samma fenomen, ock tvärtom. 2
i) Man väntar t. ex. e (el. a) ock finner e, men genom kontrastvärkan får det karakter av a, hälst om i ens eget tal ce står nära a.
2 ) Ett stöd för riktigheten i denna förmodan finner jag däri, att
sedan detta nedskrivits (i koncept 1907) har samma generella anmärkning i utförligare form framställts av B. HESSELMAN i hans avhandling
'De korta vokalerna i och y i svenskan' s. 6 med noten. — På tal om
växelformer här ovan ber jag få tillägga, att jag mer än en gång
fullt tydligt iakttagit, att ganska skilda ljud- eller formvarianter kunna
förekomma hos samma person i ett ock samma ord t. o. m. strax efter
varandra (med några sekunders mellanrum), ock det finns enligt min
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En alldeles extra ock oftast onödig svårighet för bearbetaren
erbjuder den många gånger godtyckliga eller eljes bristande
akcent- ock kvantitetsbeteckningen. Ovisshet av rent yttre art
på grund av otydligt skrivna eller ej fullt utskrivna former
förekommer inte sällan. Att paradigm o. d. annars äro ofullständiga, kan man inte annat än vänta sig; som ganska betecknande kan här anmärkas, att »grundformen) antecknats ojämförligt mycket oftare än de övriga, ej sällan genomgående i hela
samlingen. Översättningen, den semologiska formen, lemnar åtskilligt övrigt att önska, den är oftast för litet detaljerad, icke
direkt undersökt; att den ibland saknas, bereder däremot för det
rnästa ingen olägenhet.
Täxt e r na äro naturligtvis mycket olika beskaffade till form
ock innehåll. Från den syntaktiska bearbetningens synpunkt,
som de språkligt sett skulle närmast tillgodose, ha många av
dem säkert ej ringa värde, för så vitt de lagt an på att återge
den naturliga samtals- eller berättarformen. 1 regeln torde
en sådan form kunna antas föreligga, även om sällan eller aldrig
något anmärkts därom, åtminstone tycker jag mig kunna fålla
detta omdöme »på känn». Men det måste medges, att det vore
rätt underligt, om varenda rad ock vartenda uttryck från början
till slut skulle ha det kontrollerade värde, som blivit dem åsatt
i ock med det att inga som hälst reservationer blivit gjorda,
ingenting betecknats såsom efter minnet eller sannolikheten
interpolerat, eller såsom olika läsarter erhållna olika gången.
Från den grammatiska bearbetningens synpunkt i övrigt
skall här blott anföras som minnesvärt, att de täxter, som givits
i »grov» beteckning, ofta kunna vara lika bra för bearbetningen
som de i landsmålsform anförda — de senare få nog ibland
rätteligen bedömmas som grov beteckning i förklädd form; jämför vad som blivit nämnt om svårigheten att exakt uppteckna
i så hastigt tempo som behöves. Vidare må erinras om att
mening intet tvivel, att vad som av Hesselman anf. arb. s. 8 not 4 nämnts av
liknande art är i princip fullkomligt riktigt, därtill berör en mycket
viktig fråga i all sin knappa formulering.
1) »Indirekt uppteckning», d. v. s. ej gjord direkt vid föredragningstillfället utan efteråt, fritt, men med stil ock ton ock vissa uttryckssätt ännu i minnet, föreligger från Näshulta, uttryckligen angiven som
sådan.
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täxterna — ock i likhet med dem talesätten, »fraserna» —
innehålla ett ganska stort antal former ock ord (bl. a. ortnamn),
som inte antecknats på annat håll, där man väntat finna dem.
En hel del former ha dock med rätta ställts utanför de egentligt grammatiska samlingarna, t. ex. i de fiästa visor ock en
mängd »ramsor» o. d., som vanligen ha enbart kulturhistoriskt
intresse. — Översättning till de »fint» betecknade har ej givits
ock torde i regel ej ha behövts. Källuppgifter ha sällan blivit
uteglömda, vad de egentliga täxterna beträffar.
Angående övriga uppteckningar nift blott följande erinras.
Kladdanteckningarna äro naturligtvis ytterligt individuella ock
kunna här ej tas till föremål för någon beskrivning; men det
förtjänar framhållas, att de för bearbetaren kunna ha ett särskilt värde såsom förstahandsuppteckningar i tvistiga fall, så
vitt de eljes gjorts läsliga. De böra från denna synpunkt
också inlemnas, åtminstone ej makuleras. — De grammatiska anteckningarna bestå av mer eller mindre lösryckta notiser om
ljudförhållanden (försök till ljudbeskrivningar) eller böj ningsskema till formläran. Mycket sällan ha i dem meddelats några
direktare uppgifter om språkgränser inom ett undersökt (mindre)
område'. Somliga grammatiska anmärkningar återfinnas inströdda
bland »dagböckernas» eller källförklaringarnas uppgifter. De
ansatser, som i denna väg gjorts, äro mäst blott små ock obetydliga, men där de finnas dock alltid bättre än inga.
Om man ville ge ett sammanfattande omdöme om värdel
av det sdml. dialektmaterial, som här blivit i sin allmänhet
granskat från bearbetningens synpunkt, skulle det kunna bli:
att uppteckningarna gjorts väl ojämnt ock oenhetligt i förhållande både till en given plan ock isynnerhet till en plan som de
själva visa vara möjlig. Att de begränsats individuellt, är i ock
för sig snarast en förtjänst, men att det skett till en ganska
godtyckligt slingrande ock bitvis mycket otydlig gräns, måste
anses ofördelaktigt ock har resulterat i att alltför mycket väsentligt blivit glömt eller obestämt på bekostnad av en massa oväsentligheter. Trots detta måste å andra sidan strax betonas, att
1) För öja s:n har en sådan konstaterats, dock endast berörande
ett par mindre väsentliga frågor.
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samlingarnas värde för vetenskapliga behov är långt ifrån ringa
eller umbärligt, ock att det i sin helhet sett fullt motiverar de
understöd som givits. Den moderna insamlingstekniken på
språkhistorisk grundval innebär, fast den kan vara outvecklad
i praktiskt hänseende, ett så betydande framsteg framför äldre
tiders, att det genom densamma hopbragta materialet i varje fall
bjuder på en mängd nya erfarenheter ock noggranna resultat,
som väl aldrig stått att vinna genom äldre forskningsmetoder.
En annan fråga blir: skall det kunna sägas, att detta värde
är sådant, att undersökningen av de sörmländska folkmålen får
anses slutgiltig från översiktssynpunkt på de trakter, där arbetet
hittils bedrivits? Svaret härpå beror av vad man velat vinna
med undersökningarna ock vad man vill inrymma inom en översikts ram; men därom kunna meningarna vara delade. För
dem, som med översikt i detta fall mena en mycket allmän:,
populär »id6 om sörmlandsmålen, är det lätt att utan vidare
besvara den framställda frågan med ja. Men vill man ha en
så vitt möjligt definitiv allmän uppfattning om sörmlandsmålens
ställning, då kan materialet anses översiktligt färdigt endast
om man drar gränserna mycket snävt — delvis snävare än typordlistan — för vad som skall räknas till lösta problem, ock
hälst därtill fogar villkoret om en ock annan retuschering. Ock
så snart man begär mer än de ytligast liggande dragen — enligt min mening kan man ock måste man begära mer — ock
anser, att avsikten borde ha varit den, att uppdaga sörmlandsmålens äldsta åtkomliga egenart, inte på alla punkter, men på
alla viktiga punkter över de hittils undersökta områdena, då
måste på den framställda frågan svaras ett obetingat nej.
I detta svar ligger ingenting nedsättande, ej häller något
överraskande för den som något känner de förhållanden, under
vilka arbetet kunnat ske. Svårigheterna med insamlingen av
ett till den grad subtilt material, så exakt kvalificerat som nyss
blivit angivet, äro både mångfaldiga ock stora. Det kan i själva
värket inte rimligen begäras, att ett sådant färdigt översiktsmaterial skulle kunnat insamlas genom de första årens försök,
innan tillräcklig arbetsvana vunnits. Det kan så mycket mindre
begäras, som den erfarenhet, som vunnits, faktiskt ej kunnat utnyttjas, av skäl som förut i uppsatsens början berörts: ledningen har
för länge varit lagd efter blott de allmännaste riksöversiktsbehov.
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Icke som om undersökningen av Södermanlands folkmål skulle
kunnat tänkas utan samband med de allmänt ledda dialektundersökningarna. Förmånen av gemensamhet med dessa så strax
från början kan icke överskattas, ack det vore otänkbart, att
sörmlandsundersökningen ej för all framtid skulle ingå som ett
led i dem ock stå i så nära kontakt med dem som möjligt, dess
teknik måste i sina huvuddrag vara den gemensamt», dess
problem lösas såsom delar av ett gemensamt helt.
Men likväl måste det betonas, huru det visat sig nödvändigt
att även specialisera problemställningen för landskapets behov, ock huru det alldeles särskilt gäller om dialektundersökningar
i Södermanland, att man icke i längden får gå för allmänt tillväga. Målen där synas, ytligt besedda, litet givande i jämförelse med de flästa andra, ock ofta får man höra, att i dem
»finns inte mycket att hämta», man borde därför hällre gå till
andra områden. Nej! just att de synas ge så litet, det innebär det
starkaste skäl att förr än på andra offra, den noggrannaste
omsorg på dem'. Man förstår ju, hur ett omdöme som det sagda
bör reduceras. Naturligtvis finnes i sörmlandsdialekterna, lika väl
som i andra, ofantligt mycket att ta vara på (ock även om det funnes
mindre än på något annat håll, vore ju detta i ovanlig grad värt att
-till alla delar få konstaterat). Men de äro »undanvikande» mål,
kanske mera än något annat landskaps, de dölja undan sin
egenart, ock det ibland på väsentliga punkter. Dels i den meningen, att deras egendomlighet i det alldagliga lätt undgår en
-oskärpt blick, ty det karakteristiska ger vanligen små utslag,
äggar ej allmänt intresset genom något direkt frapperande. Dels
också i den meningen, att de vika ifrån sin ursprunglighet, under
påtryckning från olika håll, så att den småningom glömmes eller
eljest blir undanhållen. I många fall erinras man om den helt glimtvis. Ett ord t. ex., som flere gånger uttalats såsom i riksspråket,
kan genom en tillfällighet komma fram i en form, som tydligen
är av genuinare ursprung; för att icke nämna alla de särdrag,
som äro att räkna till de försvinnande egendomligheterna i ordförrådet. Är systemet under dylika omständigheter för allmänt
1) Utom på grund av 'den särskilda betydelse, Södermanlands
folkmål måste anses ega för kännedomen om grunderna för vårt lands
.riksmål' (landstingets formulering).
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hållet, ledningen alltför obestämd, så är det värkligen inte lätt
för vem som hälst, ock isynnerhet inte för nybörjaren, att på en
kortare tid skilja ut allt typiskt ock karakteristiskt i hela mångfalden av företeelser. För att veta, var man framför allt skal/
inrikta sin uppmärksamhet, måste man nödvändigt ha de
problem markerade, som röra landskapet (trakten) särskilt, med undanhållande av de övriga.
Vid denna insikt hade det väl för obestämd tid varit tvunget
att stanna utan vidare, om icke för densamma hade öppnats en väg
att bli omsatt i handling. Ett försök har kunnat göras, tack
vare frikostiga understöd, att få en speciellare ledning med hänsyn till de sörmländska dialektuppgifterna, ock i föreliggande
grundlinjer har det kommit till uttryck. Tanken på dem hade
nämligen, när den första gången uttalades, förmånen att röna
ett välvilligt tillmötesgående dels först från Undersökningens
styrelse, som 1903 ur sina kassor beviljade ett understödsanslag
å 150 kr., dels något år därefter från studievänner, som bland
intresserade föranstaltade om en insamling till arbetets ekonomiska betryggande — den stannade först vid 1,120 kr. — dels
också från prof. LUNDELL, SOM i denna tidskrift berett plats
för uppsatsen ock bistått med råd ock stödjande uppmuntran.
För alla dessa utomordentliga, tyvärr personligen alltför oförtjänta
bevis på välvilja beder jag här få uttala ett vördsamt, varmt tack!
Ock jag ber att därvid få rikta mig .namngivet till dem, som
efter vad jag vet hava underkastat sig mästa besvär med den
nämnda insamlingen, hrr landskamrer EDV. PLOMAN, Nyköping,
ock min vän brukspatron JOHAN SEDERHOLM, Nävekvarn — i
övrigt är jag förhindrad att yttra mig om densamma såsom jag
hade velat ock känt.
Det hade ju varit önskligt, att den sålunda planerade översikten över sörmlandsmålen kommit undersökarna till godo långt
förr, än som sker nu, ock det hade varit vida bättre, om den
kommit i ännu mycket sämre ock knappare form, men i stället
flera är förut. Det är ock alltför sant, att arbetet bort kunna gå
raskare. Men detta erkänt ock djupt beklagat, vad de personliga hindren beträffar, är det dock kanske min rätt ock plikt att
påpeka min erfarenhet av de vanskligheter, som ligga hos ämnet
självt; möjligen till ett giv akt för andra översikters planering.
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Skall man tillrättalägga ett material av de moderna folkmålsuppteckningarnas omfång ock beskaffenhet, så att samtliga
grammatiskt viktiga punkter över hela linjen bli klart representerade för ett helt landskap, så får man inte vänta sig, att
på samma gång begränsning ock noggrannhet skall kunna
iakttas, om man vill ha en både snabb ock rätt tillförlitlig
översikt till stånd, åtminstone om det för första gången skall
göras. De allmänna drag, som skulle antydas, äro icke så alldeles lätta att komma åt, som man kunde tro med erfarenhet
från andra ämnesbearbetningar. Materialet är ju ovanligt stort ock
skrymmande, men inte bara detta: det ligger i sakens natur, att
det också för ett så stort område är ovanligt fragmentariskt ock
nyckfullt (i fråga om särskilt de mindre framträdande dragen,
som dock kunna vara viktiga nog), ock det torde av bägge
dessa skäl kunna anses höra till de mäst svåröverskådliga, när
det gäller att summariskt ock jämförelsevis fort, utan att först
få lägga isär ock väga detaljerna, bilda sig en uppfattning i
vart ock ett av de mångfaldiga problemen. Här märker man
då också vidden av en annan, teknisk olägenhet, som värkar
försinkande på åtminstone översiktligt grammatisk bearbetning
av landsmålsmaterial, så länge det befinner sig i sitt nuvarande
skick; jag syftar närmast på anordningen med ordlappar, men
skall här ej närmare motivera mitt yttrande.
För min del har jag funnit en omredigering av materialet
nödvändig, om icke förarbetena till sådana allmänna grundlinjer skola bli alltför hindersamma, ock jag tror mig ha lyckats
uttänka en form därför, som på längden, enligt beräknad tidsvinst, avsevärt underlättar en bearbetares besvärl. Dessutom
fann jag, att mängden av frågor ju alltjämt var större, än att
det även med en sådan kraftbesparing vore möjligt att ens i
allmänna drag besvara dem fort nog, såvida inte också en stark
1) Omredigeringen bestod i avskrift i ordlisteform av omkr. 13,000
av de viktigare ordlapparna till år 1906, ock frågorna, sammanfattade
till grupper, markerades en gång för alla ock med en enda genomgång
efter ett särskilt förprickningssystem (i kolumner). Även mina kladdanteckningar behandlades på liknande sätt. Typordlistorna intill år 1906
sammanfördes inom en endas ram efter vissa förenklingsprinciper. Sålunda befinner sig nu i dublettsamlingar allt det av andra samlade källmaterial, som — jämte mina egna uppteckningar, ock blott jämte dem —
ligger till grund för denna uppsats.
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ämnesbegränsning gjordes, en mycket starkare än det såg ut att
vara behövligt. Uppgiften måste tydligen delas i flere ock betydande kvalitativa eftergifter göras, om något skulle bli gjort
inom rimlig tid. I stället för en allmänt sammanfattande uppsats lemnas således nu endast den första bland olika behandlingar av väsentligen samma uppgift.
Föreliggande behandling av ämnet har då begränsat sig, i
korthet sagt, på följande sätt. Den har först ock främst avstått
från försöket att ungefärligt dra upp geografiska gränser mellan
.de olika dialektföreteelserna, den talar nästan blott om norra,
västra, inre o. s. v. delarna av Södermanland1. En framställning med en värklig språkkarta som syftemål avser den således
icke att ge. Hur man nu för övrigt tänker sig programmet
för en sådan: att den, med en viss större bestämdhet ock i
flere eller färre drag, skulle gränsfördela de skilda målen, antingen sinsemellan, eller i deras förhållande till granndialekterna,
eller till fornspråket, medelbart genom riksspråket eller omedelbart, ock vare sig från en eller från flere av dessa synpunkter
— intet av allt detta, som skulle ha närmare markerat de sdml.
dialektfrågornas ställning »i systemet», har nu fått tagas till
föremål för behandling. Sörmlandsmålen ha nu blott beskrivits
sådana de fristående för sig ge intryck av att vara beskaffade.
Ock detta har vidare måst göras i grova, breda drag ock rnäst
blott »på känn», efter mitt personliga minne av dem ock efter
ett — relativt — flyktigt ögnande i uppteckningarna 2. Både
problem- ock exempelgranskning har sålunda måst stanna vid
en tämligen godtycklig gräns, framför allt däri att ingen täxtkritisk siktning föregått, som kunnat något så när garantera,
att exemplet inte var missvisande. Materialet har med ett ord ej
kunnat genomarbetas ens tillnärmelsevis, ej häller nödtorftigt
kompletteras på undersökningsfältet, redan i sig självt bristfälligt som det är. Mer än en gång har jag vid ny genomgång
Närmare om dessa uttrycks betydelse se i uppsatsens slut.
Till ledning vid det första arbetsutkastet, då problemen förtecknades, har jag också helt flyktigt ögnat i andras dialektframställningar
-(för mina ändamål användbarast voro Hesselmans Sveamålen ock Tiselius'
Fasternamålet), medan jag konsekvent undvikit dem allt sedan, vid problemens formulering ock uppställning — det har ändå kommit med kanske för mycket reminiscenser, som ej hunnit smältas.
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fått ganska väsentligt ändra min uppfattningl. Ock motiveringar, även när de klart funnits, ha i princip fått hållas undan.
Allt detta utom annat gör, att uppgifternas exakt vetenskapliga
värde ännu får anses tvivelaktigt, såsom också i en mängd fall
(dock ej samtliga) uttryckligen antytts genöm alla »möjligen»,
»sannolikt», »säkerligen» o. s. v. — en nödvändig följd, då man
teoretiskt sett börjar i galen ända med en vetenskaplig framställning!
Men denna framställning har just med flit velat börja,
låt sedan vara på ett mindre exakt sätt. Ty dess anspråk går
icke als ut på att göra mer eller mindre slutgiltiga inlägg
i den vetenskapliga diskussionen om specialfrågor. Dess syfte
är på en gång något mindre ock något mer — ett sådant som
i denna uppsats' inledning kommit till uttryck: att, innan det
är för sent, få något sagt för att bana vägen fram till de punkter,
som hittils synts alltför ovissa att nå, ock dess förhoppning
endast, att den inte gör det alltför vilseledande. Dess grundtanke är att ge några allmänna upplysningar ock erinringar
om folkmålen i Södermanland för dens räkning, som vill
jälpa till med att vidare undersöka dem (eller möjligen klarlägga andra landskaps grundlinjer), upplysningar som inte
äro avsedda att tas för gott sådana de äro, även om de
faktiskt skulle kunna det, utan blott tjäna till utgångspunkter
för nya observationer ock för övrigt ge, så gott de förmå, en
mycket allmän föreställning om »sörmländska». När de ha
uppfyllt denna sin bestämmelse, kunna de gå, får att lemna
dm för något bättre.
För dem, som med dessa grundlinjers jälp vilja deltaga i
undersökningen av sörmlandsmål, lemnas här några erinringar
om deras allmänna anordning ock om deras praktiska användning.
Problemen äro ställda på grundvalen av vad man vet om
riksspråket (låt säga i dess vårdade medelsvenska huvudform),
den enda utgångslinje som för ändamålet kan förutsättas vara
I) Man må ej glömma att dra den allmängiltiga slutsatsen härav.
4-072008 Sv. landsm. E ries s on.
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tillräckligt enkel ock allmänt känd1. De äro ordnade i ljudock formgrupper i ungefär den följd de ha i det allmänna språkmedvetandet, efter en yttre, registerartad anordning, närmast
lik den i vår typordlista; skillnaden är, att här ej kunnat lämpligen huvudordnas efter inre, t. ex. fonetiska eller historiska
frändskaper, en följd av den nämnda begränsningen av ämnet.
I stil med denna har jag också ansett mig böra välja ett opointerat framställningssätt, grupperna äro ej strängt systematiskt
särhållna, indelade i paragrafer o. d., utan flyta ofta över i
varandra utan bestämda gränser, ofta innehåller t. ex. samma
sats flere problem. I det omarkerade ligger just ett av uttrycken för en vidare undersöknings nödvändighet.
Inom varje grupp förbigås i regel med tystnad allt som
överensstämmer med riksspråket (jfr nyss ovan). Har t. ex.
ingenting nämnts om att 'tåget' heter tåjet, 'stycke' styttje o. s. v.,
så betyder detta, att företeelsen i fråga (j för g G. s. v.) sannolikt eller säkert ej finns inom Sdml., n. b. i denna typ — någon
annan slutsats får icke dragas. I stället talas då om de allmänna eller speciella drag, som egenartat färga en given grupp
för riksspråkstalandes öron 2. Under huvudrubrikerna 'a-ljuden'
etc. — vilka (enl. 1:sta indelningsgrunden) sammanfatta alla
de ljud eller former, som i riks språket ha a etc. — besvaras
sålunda (2:dra indelningsgrunden): huru ifrågavarande riksspråksljud eller -form kan finnas ersatt i sd ml. av vissa dialektala
varieteter, ordnade från de mera allmänna till de speciellare;
ock under var ock en sådan nämnes (3:dje indelningsgrunden):
vilka fonetiska eller historiska typer eller enstaka exempel sota
där kunna komma i fråga. Man måste naturligen vakta sig att
Vill man i heuristiskt syfte undersöka ett folkmål — detta måste
här vara huvudsynpunkten för uppställningen — får man säkert en
lätthanterligare bild av vad man har att vänta, om man går ut från
något som man kan, från rspr. till målet, än tvärtom. För den populära språkkänslan (ock det är denna som här är värksam, även hos den
fonetiskt skolade!) är det svårare att vid insamlingen hålla ihop i minnet
till ett, vilka ställningar ock trakter allt det var där t. ex. a (i st. f.
A, ä, 0 etc.) kan väntas, än att minnas, vilka avvikelser kunna finnas
inom den eller den kända gruppen.
Gränsen mellan dialektdrag ock riksspråksdrag har, ibland genom
förbiseende, men oftare med avsikt eller av tvång, ej kunnat iakttas så
bestämt, som ett enbart teoretiskt intresse kanske önskat.
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i begreppet »ersatt»1 utan vidare inlägga en betydelse, som om
någon sorts övergång från rspr. till dial. ägt rum — det är endast
ett förhållande, en motsvarighet som antytts, varmed då en
möjlighet givits att lära sig »översätta» från rspr. till sdml.
Exemplen ha anförts dels som typiska — en stomme av
ord lämpliga att attrahera andra dylika — dels som mera enStaka; i varje fall kunna de icke avse att uttömma problemen.
En större fullständighet bör sökas i en utförligare sörmländsk
typordlista, där huvudsakligen blott exempel ges ock för övrigt
hänvisas till detta eller annat häfte. I allmänhet hava här endast värkligt belagda, »levande» fall anförts (andra äro betecknade med *), ock det är meningen, att undersökaren skall få
fram just dessa eller med dem fullt analoga ord ock uttryck,
för att kunna bestämma, om en sats är giltig eller icke.2 Några
exempel, vanligen anförda i noter, falla väl egentligen utanför
ramen för denna uppsats, enär de ej visa något visst dialektalt,
utan sammanfalla med riksspråksformen på den givna punkten;
men även dessa böra observeras, de avse att ställa en fråga
på bredare bas, mäst då det tycks särskilt oklart, huru frågans
gränslinje går i förhållande till sörmländska mål. — Exemplens
geografiska räckvidd, isynnerhet de mera enstaka ordens, har
ofta ej nämnts något om; i allmänhet gäller om sådana, att de
äro spridda till sin natur, eller möjligen att de flästa av dem
äro antecknade från norra hälften av Sdml. Det måste också
en gång för alla påminnas om att en stor del former kunna
blott alternativt uppträda i sdml. mål, även om detta ej alltid
sagts ifrån direkt.
Angående exemplens formgivning kan anmärkas, att den i
föreliggande uppsats icke är genomförd konsekvent. Detta förhållande har följt med den avsiktligt opointerade stiliseringen
i övrigt ock återspeglar ytterst det som förut nämnts, att källmaterialet lika litet kunnat genomarbetas som kompletteras
med någon större följdriktighet. Medges må gärna, att en något
större enhetlighet ändock kunnat nås, särskilt så till vida att
riksspråksformen fått oftare vika för dialektformen, ock inkonLiksom också i en del andra uttryck (»tillsatt» kons. o. d.).
Vid noggrannare bestämning kan tils vidare som allmän handledning tjäna Lyttkens-Wulff, Svenska språkets ljudlära (lilla eller stora
upplagan), den lättillgängligast ordnade ordsamling vi äga.
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sekvensen värkar nog formellt något störande på den allmänna
överskådligheten. Men jag tror ändå, att den praktiskt sett
icke är av synnerlig betydelse för den, som i alla fall måste
fixera ock uppmärksamt arbeta sig in i varje problem för sig,
ock något missförstånd torde aldrig uppstå angående exemplens
tydning, om de inpassas i sitt bestämda sammanhang ock läsas
efter »reglernas» anvisning.
När exemplen givits i dialektens form, såsom mäst har
avsetts, har det naturligtvis sällan skett efter resp. upptecknares
mening om huru det precis skulle låta på ifrågavarande platser, utan i normaliserad form; ty det må ju inte alls vara sagt,
att det som gäller om en viss bestämd ort, skall gälla också
om en annan, belägen nära därinvid, eller ens t. o. m. om
samma ort under olika betingelser. Utgångsformen har alltså
för undersökarnas räkning ansatts så allmänt sörmländsk (resp.
allmänt nordsörmländsk etc.) som möjligt ock har anförts i
»grov» beteckning, varvid som bekant ofta händer, att samma
»finare» ljud kan inrymmas under olika tecken ock tvärtom;
bokstaven e t. ex. betyder såsom vanligt i landsmålstidskriften
»omkring ,e (inkl. e)». Emellertid har jag inte ansett det nödigt
att på varje punkt strikte iaktta reglerna för ens den grova
beteckningen, där inte gärna något missförstånd kan befaras
(t. ex. i fråga om tie- ock sie-ljuden), ock i allmänhet måste
en stark reservation göras mot en alltför bokstavlig läsning av
exemplen.
Exemplens inbördes ordning är naturligtvis blott ungefärlig, men har ibland med avsikt gjorts så, att därmed vissa diskussionsmöjligheter blivit ställda, märk: möjligheter, givna för
att väcka associationer vid undersökningen, men icke för att
ur dem dra några bestämdare slutsatser angående formernas
släktskap, ursprung o. s. v. Ofta har jag funnit fördelaktigt
att ordna efter stamkonsonantens karakter, men den teoretiskt
oantastliga ordningen efter begynnelsebokstav torde här vara
praktiskt ofruktbar. Översättning har vanligen uteslutits, där
den kan fås genom att efter resp. »regel» insätta riksspråkets
ljud eller form.
Vad nu angår problembehandlingen, gälla om densamma
grunder motsvarande dem som anförts i fråga om problemställningen: den får inte göras för allmänt, för obestämt. Om under-
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sökaren skall tänkas kunna fullt tillgodogöra sig de upplysningar,
som problemen ock exemplen avse att ge såsom arbetshypoteser,
så måste han göra sig beredd att genast, från arbetets första
början, ta sikte på de uppgifter, som med sannolikhet komma
att möta.
Detta innebär för det första, att innan uppteckningen begynner, bör han skematiskt lära sig de viktigare dragen, så
att han liksom på ett allmänt utgångsplan kan behärska observationsmaterialet, kan höra opp, när något av' intresse erbjuder
sig — men märk väl: under villkor att ständigt på varje punkt
finnes gott utrymme för vaken kritik, så långt denna inte visar
sig obehövlig. Men för det andra bör han ute på arbetsfältet,
strax från början ock alltjämt undan för undan, söka urskilja
vissa bland de meddelade uppgifterna, metodiskt fördela dem.
Mängden av frågor är ju för stor, för att det skulle vara möjligt att hålla dem alla levande för erinringen, öppna för kritik,
ock att då mitt under det levande talet låta uppmärksamheten
ledas blott av en obestämd tillfällighet, är tydligen ej rådligt.
Ty vid varje vittomfattande undersökning blir givetvis faran
stor att höra på allt eller mycket ock ändå lyssna till litet
eller intet av det som framför allt borde höras. Det som frapperar tilldrager sig lätt uppmärksamheten på bekostnad av
annat. Inte bara i början, utan även sedan man, vanligen
rätt snart, kommit underfund med det, står det ock skymmer
ting som kunna vara lika märkvärda, fast de äro mindre märkbara. För att komma ifrån denna olägenhet, räcker det inte
med att försöka ej höra på det frapperande, det går vanligen
endast om man bestämmer sig för att höra på något annat,
fr sig ensamt, ock i blinken håller fast, vad man får höra
som exempel därpå.
Det blir därför önskvärt, att så snart den första bekantskapen med målet är gjord, uppmärksamheten ledes ifrån allt, som
ligger allmännast ock öppnast för iakttagelsen, genom att i
stället inriktas för kortare eller längre stunder på en i taget
bland sådana frågor, som tyckas mer vanskliga att få grepp
på — man kan välja t. ex. en del vokalljuds allmänna karakter,
vissa kvantitetsfrågor, vissa böjningsgrupper o. dyl.
En annan grund för problembehandlingen, som bör från
början tas sikte på, är den genom vilken *de mera allmänna
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linjerna skiljas från de mera speciella. Ar tiden mycket knapp,
blott några få dagar, måste man väl stanna vid de förra, ock
de behöva kanske ändå inte begränsas så snävt. Men eljes
finns intet skäl att vänta med de speciellares behandling, den
torde böra inträda lika tidigt som de allmännares, parallellt
med dem i arbetets första begynnelse. Ej sällan äro just de enstaka särdragen (redan många som nämnas i denna uppsats)
naturliga utgångspunkter vid undersökningen, då man vid dem,
i motsats till föllkållandet vid de fiästa allmändragen, ofta kan
betjäna sig av mera direkta frågemetoder. Viktigast är alltid att
urvälja ock inrikta sig på allt, som kan förmodas vara av »försvinnande» natur, så långt det nu finnes slagruta därpå. Ock
på sådant är det som den största noggrannheten skall nedläggas — för att nu också beröra skillnaden mellan »finare» ock
»grövre» linjer. De finare undersökningarna torde eljes, ur
andra synpunkter än denna, hälst böra bli en långt senare
angelägenhet, ock isynnerhet kan detta väl gälla om de mera
mikroskopiska ljudanalyserna.
Efter vilka grunder än frågorna fördelas, böra de ofördröjligen på något sätt markeras genom anteckningar om vad som
för varje fråga av undersökaren redan gjorts eller står i beredskap att göras, så att han alltid lätt har känning därav. Huru
det skall utföras, må bero på olika omständigheter; en huvudsak är, att allt göres fullt tydligt. En mera summarisk genomgång kan nöja sig med de enklaste rand- eller interfolioanmärkningar till denna eller motsvarande uppsats, eller kanske med
blotta förprickningar (understrykningar resp. strykningar), även
det kan till en viss gräns ej säga så litet. En, såsom nyss
antytts, utförligare sdml. typlista kan ge närmare anvisningar
ock ledning, ock ett register kan vara stöd för minnet ock
associationsförmågan.
Utom dessa allmänmetodiska synpunkter finnas några andra,
som för behandlingen av sörmländska dialektproblem hava en
alldeles synnerlig vikt, i samma mån det gäller att tränga in i
dialekternas värkliga liv, sådant det rör sig ock förändras.
En sammanfattning av dem skulle kunna ges på följande sätt.
Undersökaren bör, då han följer de uppdragna grundlinjerna, vara
medveten om att sörmlandsmålen i sitt nuvarande skick troligen befinna sig ^på ett mellan- ock blandningsstadium i flere
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hänseenden. Södermanland är ett brytningsområde i rum ock
tid mellan nordsvenskt ock götiskt, sannolikt i ett större antal
viktiga språkfrågor än något annat landskap — detta är den
stora huvudsynpunkten 1. I det följande synes oupphörligt, huru
Södermanland i stora drag uppvisar en intressant motsättning
mellan norr-öster, som har mer av upplands- ock kanske västmanlandsspråk, ock &Ner-väster, som har mer av östgöta- ock närkesspråk; Södertörn intar i detta system en sidoställning. En
närmare topografisk belysning av företeelserna tillhör ej denna
uppsats att ge, men den allmänna upplysningen kan tils vidare
förutskickas, att breda ock rätt otillgängliga skogstrakter skilja
norra ock inre Södermanland samt t. ex. Järna-Hölö ock Vårdinge. Vissa översiktliga drag tyckas grupperade efter en åt
öster böjd linje snett genom landskapet med huvudriktning nordväst-sydost. Huru gränserna noggrannare gå, var de ena företeelserna sluta ock de andra börja, är naturligtvis ofta mycket
vanskligt att avgöra, ock det är ju inte häller sagt, att alla
gränser kunna dras lika skarpt. En huvudgräns kan å ena sidan gå tvärsigenom ett mindre område, t. ex. en socken, under
det å den andra en gräns kan breda ut sig över ett ganska
stort område, d. v. s. området uppvisar blandade former, åt ett
visst håll räknat i avtagande följd. Sådant måste man nu vara
beredd på ock försöka markera vid undersökningen, där det berör ens uppgift.
Men så är det också ett par andra synpunkter från vilka fixeringen av landsmålsformerna uttryckligen måste ske, om de skola
ha ett fullt beräkneligt värde för forskningen. Den ena ytterst viktiga är, att olika ålderslager kunna täcka varandra inom samma
dialekt. Gränserna mellan företeelserna äro egentligen icke linjer i
ytan, utan oregelbundet skärande plan genom lagren, av vilka de
älsta, understa, ofta sträcka sig helt olika mot de yngre, uppvisa räster av en gång allmänna förhållanden, varom medelåldern ock ungdomen ofta har mycket svävande föreställningar
eller icke vet något als (särskilt i fråga om ordförrådet). En
jämförelse mellan de äldres språk ock de yngres hör alltså
till var ock en undersökning som inte vill vara alltför ytlig,
1) För första gången uttryckligt ock, som jag tror, riktigt markerad
av Hesselman i 'Sveamålen'; benämningen 'götisk' är upptagen därifrån.
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ock kanske mäst i fråga om sörmlandsmål. Den andra synpunkten är den, att varje fråga måste besvaras renodlad från
riksspråksinflytande samt från möjliga individuella egenheter,
en synnerligen vansklig uppgift, som endast kan lyckas, om en
särskild ock ej blott allmän uppmärksamhet ägnas åt var viktigare fråga för sig. I samband med detta står behandlingen
av den svårutredda ock för bestämningen av vårt riksspråksbegrepp oundgängligt viktiga frågan, huru långt dialekten gör
sig gällande in på det bildade talspråksområdet, väl ett alldeles
obearbetat problem ock nästan utan något samlat material vad
sörmlandsmålen beträffar (några spridda anteckningar finnas
dock i mina samlingar sedan några år tillbaka).
Dessa kortfattade antydningar om problembehandlingen gälla
generellt ock inledningsvis för hela den följande språkliga framställningen ock för dess utnyttjande vid undersökningsarbetet,
fast de blott ställvis i det följande blivit särskilt framhållna.
Åtskilligt kunde väl tilläggas, men det må blott till slut erinras
ännu än gång, huru behandlingen först ock sist bör ha till yttersta
ögonmärke ock mål: att snarast möjligt förbruka den uppsats
som den stöder sig på, göra den överflödig, efter hand som nya
linjer växa fram på dess grundval, ock i samma mån utrymme
ges att gå över till andra dialekt- ock folkhistoriskt viktiga
arbetsfält. Under tillräckligt gynnsamma förhållanden behöver
detta mål, vad en uppsats som den följande beträffar, inte als
tänkas långt borta.

Sörmländska dialektdrag
i ljud- ock formlära.

Ur ljudläran.
Akcenten
är i sdml. jämförelsevis sällan av den natur, att den tilldrar
sig någon särskild uppmärksamhet. Tonfall ock eftertryck
uppvisa ett tämligen ringa antal drag, som tyckas dialektalt
markerade.
Angående tonfallet, den musikaliska akeenten, finnas så
gott som inga anteckningar gjorda, ock det är häller inte lätt
att genom omedelbar iakttagelse påvisa, vad som är karakteristiskt sörmländskt i fråga om modulationen. Endast har
blivit anmärkt, att södertörnskt ock östsörmländskt tonfall företer särdrag, som ge en viss egendomlig färg åt målet: dess grava
akcentform — vilken utbrett sig på bekostnad av den akuta (jfr
nedan) — kännetecknas av en egen irrationell intervall, större
än i allmänhet inom sdml., samt en tämligen djupt nedgående
tonglidning, som kanske är mindre »plan» (jämn) än den eljes
vanliga. T. ex. spjatå — uttalat med slutstavelsens ton något
högre än normalt i ord med akc. 2.
Den nämnda södertörnska egendomligheten ligger i öppen
dag ock låter sig ganska väl uppfattas redan på känn. Andra
däremot giva sig högst otydligt tillkänna, åtminstone för den som
är jävig i målet. Utan tvivel skola väl instrumentala undersökningar ådagalägga, att det finnes bestämda särdrag i fråga om
sörmländskt tonfall, ock alltid är det möjligt, att vissa skiftningar
äro tillräckligt tydliga ock konstanta, för att ett fint öra skall redan
på »rösten» (ock timbren?) kunna skilja olika sdml. mål från varandra ock från andra. Men i allmänhet tyckas de så föga egenartade ock så ensartade, att sdml. gott kan sägas sakna den mer
eller mindre frappanta »brytning», som annars brukar röja, att
en person är från det eller det landskapet, den eller den trakten.
Detta innebär, att om man vill ge ett allmänt positivt käune-
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tecken på den specifikt sdml. modulationen, ter den sig särdeles
»normal», dess intervaller måttliga, dess tongångar jämna utan
några synnerligt framträdande böjningar eller språng. Intrycket
därav — för att också tänka på den subjektiva sidan av saken
— blir oftast någonting lugnt, enkelt, proportionerat, men också
°tempererat, ibland torrt, nästan tungt, lite inadekvat törhända i
dess relation till känslan bakom ordet. Satsmodulationen träffas
dock knappt i sin helhet av detta omdöme, den är i många fall,
jämförd med det enstaka ordets eller stavelsens tonfall, livligare
ock rikare.'
Med dessa mycket svävande ock knappa antydningar måste
vi tils vidare låta oss nöja, ock övergå därefter till något
fastare mark.

Angående trycket, den exspiratoriska akeenten, skulle
väl ett system kunna kontureras på grundval av de gjorda uppteckningarna, huru bristfälliga de än för detta ändamål äro.
Men varken i fråga om läge, grad eller art synes tryckakcenten
erbjuda så mycket av intresse, ,att sådant vore motiverat i den
plan, som framställningen följer. Blott några spridda dialektdrag
1) Då det ligger närmare än eljes till hands, att uppfattningen
kunde vilseledas genom ensamma uttalanden som dessa, när de alldeles
sakna stödet av framlagt material, har jag försökt att här i stället få
några ord till jämförelse med andra mål, ock sedan ovanstående skrivits,
har jag i denna avsikt vänt mig till en av våra främsta kännare av
musikalisk akcent, rektor G. K4LLSTENIUS (värmländing). Det svar, han
hade vänligheten sända mig i några rader, har icke häller några direkt
gjorda observationer att stödja sig på ock anser sig vara »ytterst osäkert»,
men det torde dock vara värt att höra i sina huvuddrag. I fråga om
det intryck tonfallet gör, använder han om sörmländingen i allmänhet ett
uttryck, som jag finner i grunden sammanstämmande med de ovan givna: »ointresserad» •— dock skulle det knappast gälla om den sörmländska han »mest hört», Nyköpingstraktens — ock han tillägger, att det sdml.
tonfallet tyckes honom göra »ett deciderat uppsvenskt (resp. nordsvenskt) intryck», samt nämner även något om sannolikt små intervaller.
Jämförelsen med uppsv.-nordsv., som jag i annan form hört göras också
av representanter för landskapen söderut, tyckes för min språkkänsla något
strida mot det första omdömet, vad ordet nord svenskt angår, men skulle
väl motsvaras av att jag å min sida finner den »sydsvenska» modulationstypen redan, om än svagt, i Östergötland, men icke det minsta spår
därav i Södermanland.
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skola här anföras, av vilka ett par beröra synnerligen viktiga
förhållanden.
Först vad akeentläget beträffar.
Huvudtrycket beläget mot ordets eller ordfogningens slut finner man i sdml. i några olikartade fall. Bland dem urskilja vi
lätt två motsatta arter, mellan vilka gränsen i värkligheten icke
är skarpt dragen. Dels händer det, att bitrycket i ett ords senare
del får huvudtrycks karakter, antingen så att det förutvarande
upphäves, eller så att det kvarstår ock ordet akcentueras som
två. Dels händer det tvärtom, att två eller flera huvudtryck
i en ordfogning upphävas mer eller mindre fullständigt till förmån för det sista, ock de förutvarande få eventuellt mycket
svagt bitrycks karakter.
Vi fästa oss först vid de slutbetonade ordfogningarna.
Det är sant, att många hithörande uttryck kunna tydas som exempel
på sammanfattningsbetoning av vanlig känd typ, men i åtskilliga
fall ha de med säkerhet annan natur ock kunna t. o. m. gå
rakt emot principerna för en väntad motsatsbetoning. Belysande
äro isynnerhet exempel, i vilka räkneord ingår i uttrycket, ock
de återkomma på sina häll med en viss regelbundenhet, t. ex.
dä va bara fyra riim i st. f. . . . fyra råm, nog ä ho trätti
å'r allti, ja va mycke gammal — ja ja va förti å'r, på åttonde
å're, haltanna å'r, vartanna å'r 0. S. v., tionde bildel, andra dån,
i andra kånten på dö'rra, fyra d§gn, tre kvarts mil, en st§v
halv mil, tjugi tusen, hundra bånko, för tusende å'r sänn; vidare
t. ex. fiäre gå'nger, vareviga trä', största deln, hela vreten, hela
vå'rn, samt pronominella uttryck som ett annat ställe, dä huggs
på anna vis, anna slåg, på somliga stä'lln, d-ä vilken tid
söm (dä). Också en del kombinationer av adj. + subst. ha
samma art av betoning: ett stort bä'rg, [en] brant brink, en
lång grov stå'ng, te vass [ska dä vara] större krökar, vassa
stenar, tunga låss, stela skev, rutti vä'rke, trinna skorpur,
i ett trint hå'l, en krokig bjö'rk, långa röckar, röa mö'ssur,
blanka knåppar, en blå o vit hålsduk, den grå kåtten, komma
mä grå hä'starna, uföråt branta båckar, d-ä inte så klart vä'der
idå, (vanligt) d-ä tvunge vä'rk: vidare, från sdt., några uttryck
betonade nästan med två huvudakcenter, den första nästan gravis1)

Angående gravis för akut här ock i andra ex. se nedan s. 67.
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aktie, sannolikt beroende av någon förskjutning i den musikaliska akcenten: amerikånskt flä'sk, sjiihundra år, dä fick ho en
såpig kår, d-ä en säker kår dä, han har en bättre fio'l han;
ofta mycket svårt att skilja från t. ex. en gåmmal gåmmal
visa, inte på lä'nge länge. I vissa andra uttryck träffar slutbetoningen ett advärb, t. ex. d-ä rönt te gå i dreve mä', dä
ha vari börtlagt mycke ml, d-ä ett gammalt språk jä'mt dä,
dä händer någ, vi va så vana ve-e, ja har (i)nte rå te . . .
råd till (det), ja ä inte go te jag förmår det inte, dä kommer
väl an på', i bredde mä', sida mä', alla nä'rmast, högre åpp,
ända hit, lika brå, nu ha dä vari bra ända sä'nn. Ett par
andra exempel: eli i spisen, alla som flyger o sticks.
Vi fästa oss sedan vid den företeelsen, att ett (vanligen
sammansatt) ords senare del får huvudtryck i st. f. bitryck:
typen möjlitvis. Som förut nämndes, huvudbetonas då antingen
enbart på senare leden, eller ock kan ett huvudtryck samtidigt
tyckas stå kvar på en stavelse längre tillbaka: mtrjiit vi's, betonat
som om det bestode av två ord. Ofta är det mycket svårt att
med blotta örat avgöra vilketdera, isynnerhet i trakter norrut.
Här kunna de ej skiljas åt i framställningen. Exemplen äro
mäst advärb ock sammansatta ortnamn, blott några få äro av
annat slag.
Bland advärben må anföras: alltjä'mt, allastä'ns, vaförstans, långesä'nn, således gick dä, sålens, hurlens (sdt.), utfö're, alldeles mittfö're, härå'ter (jämte vanligt hå'rå'ter såsom två ord), lande runtöm, ändå' länger oppåt, ännti i då,
finns ännui kvar, inomhtis,
idelrgen, bokstavligen,
otåliga många gånger, naturligtvi's, möjlitvi's, (i) vanlitvi's,
därimi'lla så ä han . . ., trät ä skört inni (men prep. i'nni
dä va krusa oppi' (men grant i'nve, i'nte trä intill trät) o. s. v.,
sälls. då kanske att di . . . Jfr även interj. varsgU samt eventuellt jaså', jod« såsom mådä'. Partiklars akcentuation är såsom
i allmänt språkbruk mycket varierande (satsfonetiskt).
Bland exemplen av ortnamns natur — typer som Ekebyskogen, Sörhagsbärget, Merlännabyn — finna vi rätt många med dubbelakcentuering, vanligast norrut, medan enkel slutbetoning kanske
är allmännare österut; mäst träffas de i varje fall i Mälartraktema ock Sdt. Vi anteckna ock fästa uppmärksamheten på den
ofta egendomliga ordbildningskarakteren: Bjösrnhits bä'rge,
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Si'mpudd bä'rge, Härby båcken, Brink båcken, Sä'by RUnnåsbåcken, SöderkUlln, Uttringe grUnde, Ringsö sålarna grunden
kring Ringsön, Kålartårp sjö'nn, Lännasjö'nn, Vedasjö'nn, Sö'r
Vårnfjä'rden, Ri'ddarhusfjä'rn, den heter Skurdåms
by skä'rena, Hålls hölmen, Ri'ngsökålven en liten holme utanför en större, Älgkälls mössen, Andersas kä'rr, hknäs vik,
Sö'rtårp hålm, Nåra Udden (obs.!), Kårlby hågen, Nfr hågen,
Ö'ster hågen, Nä'se vreten namn på ett torp, O'xhågs gä'le,
Igelsta störängen, på ii här Tuna skögen, SUndby bfrnn,
Fiholmsbfrnn, Stengårs bånnstuga d. v. s. -an, Mä'lby grinnstuga, Norrfjälls gåtan, Lida kröken, ve Ty'nnelsö brygga,
(icke -a!), ve Riddarholmsbrån, Små'hamrabönn bonden i
Småhamra, Veckholmsprä'sten, dä va Håmraar dö'ttra döttrarna
på Hammar, Skä'rs vållhunda, må Ö'sta få'lungen springer
idå mä?, åv denhär ITtömålmen, Strängnäs mårken -marknaden).
Andra iakttagna exempel av olika natur: d-ä inte nä'stgå'rs vä=g, bylågsrå'gen, böställsgä'le, på prästgårs mårken
-marken, ä'ngs-kä'rra, vidare t. ex. gtillUre, köntrabandsvårer
såldatnåmn, han ä ållahånda, vårjehånda, ideligen 0. fl.;
vid emfas t. ex. ho ä så sö'ndertrå,sa(d), såsom med två huvud-

akcenter, likasom väl oftast uttrycken med förstärkningsord framför adj. eller eljest: typen kål svårt, varom se under advärben.
Däremot (österut) vidjerep, hallonsfrlt, stövelskåfte, klövertfrö',
hälsobrUnn, husmansköst, lan spatrån, kroppanstålt, förlovningskalås, kalvostpannkåka, kaffepånna, skälspö'na, såldattårpena,
ett obekånt namn, få kännedöm om-e, (nödvä'ndit), ensåmen,
opartisk, nyårsnfr, julåfton (sdt., sälls.), långfredan, fettisdan,
askmå'ndan, sjusövaredan, bröllopsdån, på lördaskvälln. Enstaka enkla ord: kolera, forsfår fosfor, *separatår, rundål rundel,
sex kvarter.
Huvudtrycket beläget längre tillbaka än i vanligt bruk
träffas däremot i mycket få fall, t. ex. i några enkla ord av
främmande ursprung: fUnd(e)ra (reg.), kåppel (jfr ett par rader
nedan), prä'dika, spettaln hospitalet, dråbant, skåndål, inträsse,
påskviller, ve,njiljumen evangeliet, krumbukter, pä'romåtter
bergamotter ock några andra tillfälligare, de flästa från Sdt.
Vidare i t. ex. kåppelgå'rn, kåpplansgå'rn, söldattårp, -kä'rng (åt1)

Jfr ur en sdml. skifteshandling från 1817: Dalby snutåkrarne.
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minstone norrut), hålvånn timme, tråkvårts timme, samt några
ord med prefixet för-: ftrrhållande, fö'r(e)hå'ller säj, slip. fösrhölli
säj, i fösrlågur, fö'rvä'na(d), möjligen även några med be- ock o-,
t. ex. ?behirvlig, öfåntligt. Ang. vissa andra sammansättningar
eller ordfogningar på gränsen hit i fråga om akcent se ovan.»
Biak c en tens läge är i enkla flerstaviga ord ibland på stavelsen närmast efter den huvudtoniga i st. f. som vanligt på
den därnäst följande. Ex. kritånde vit, komma töltåndes
över golve, bindånde vittnen, låvånde, jfr i leva'ns live, kommer åska'ns, nårdimpa'ns, oförhappans o. d.; rö're'lse, riki)sta
bonn, åmpra're, rö'ka're, i sösnda'se, i våsra'se, (sällsyntare)
byggni? ngar, kläsri'ngi käringen (sdt.), tineef ia sorts yxa, rånlar, köffdrtar, även t. ex. A'lve'sta ock jfr Filfpson, Jöha'nson (ovanligt). »Hos enkla» som uppkommit ur sammansatta:
öppå'ter, ålldålest, Uståmbe, Vässtoerby; varmed jämför typer som förtly'fstycken 0. a. Företeelsen tyckes ha undgått
de allra fiö,sta upptecknares observation. Också är det måhända
troligt, att denna akcentueringsf orm uppträder tämligen sporadiskt,
åtm. i sin relativt tydliga form, ock att den kämpar med den
naturliga ock väl även i sdml. segrande tendensen att flytta bitrycket på lämpligt rytmiskt avstånd, jämför t. ex. jeduge'r
pratsjuk, Nyttjöpf ng, Ma'riefrå, dä'r borta'nse, de'n där båken
samt t. ex. ha du sitt om jålln elden.2
Vad akeentgraden beträffar, händer det ibland, att bitrycket
framträder osedvanligt starkt, ock det kan t. o. m. sättas i fråga,
om ej detta får anses typiskt för östsörmländska former som
glåså, seden, tåsen o. d., jfr strax nedan; några andra exempel,
mäst norrifrån, äro nitisk o snål, bisköpen, Årf ok, såltbåtter,
dä'rå't (iistsdm.), midclår; att t. o. m. huvudtryck i st. f. bitryck kan
inträda, synes av flera exempel i det föregående3. Men den i sdml.
Betoningen gå.'-främ o. d. i värbsammansättningar torde vara
okänd i sdml.
Med de sist anförda exemplen — liksom även något i det föregående ock det följande — ha vi berört frågan om de satsfonetiskt betingade växlingarna i ordens akcentuation, men måste här förbigå detta
kapitel. Jfr tils vidare Tiselius i Sv. landsm. XVIII. 5, s. 40 if.
Ett extra anmärkningsvärt fall är, att ordet dess, desto i viss
funktion regelbundet rycker upp från obetonad till huvudbetonad ställning, t. ex. som inte ä di'ss bättre.
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vanliga tendensen går annars snarare i motsatt riktning. Såsom
självklart är, reduceras bitrycket lättast vid akut huvudbetoning,
t. ex. länsväg, vetträ, i fö'rrårs, dä'rutåter ock många flera;
men också vid gravis: Lösvsve m. fl. ortnamn, törrvö o. s. v.
I mellanstavelser degraderas lätt bitrycket enligt naturliga principer allmänt i sdml., ofta med förändring av kvalitet, i typen
ovaraktig, eller ända till synkope, i typen vand(e)ra vardera.
Exempel anföras vidare under kvantitetsfrågorna, med vilka de
hithörande problemgrupperna vanligen stå i direkt korrespondens (jfr nedan s. 79 f.). Att jämföra är också, huru långt företeelserna bero av associationskänslan; naturligtvis segrar väl
denna i de flästa fall i mera tillfälliga sammansättningar.
Angående akcentformen gäller först att framhålla en ytterst
viktig skillnad mellan det östliga ock det övriga Södermanland —
gränsen torde följa tämligen nära länsgränsen, men går rakare ,:
österut nära nog endast den grava betoningen i akcentuerad
stavelse (samt högt tryck ock hög ton på den följande), således
t. ex. bite'n = både bst. sg. biten ock participiet biten; västerut däremot båda akcenttyperna i betonad stavelse, således bst.
sg. biten, men participiet biten. Några exempel österifrån:
nåtten, kollåkten, bråvena, sö'nder, Amerika, ansjövis, Kårlson, tjugifyra, tåsen, tog häsn-dom, tå-dom, så-di, dä vöt-ja
inte, hå-den, dö minns-ja då. Dock synes den akuta betoningen
ej vara alldeles utesluten österut i vissa särskilda undantagsfall:
det har antecknats sådana former som Ä'ngen ortn., pl. vrtenger,
inte n.-inte, da'-é det också, han j6r-n inte nå han gjorde
honom inte något, ryska ån-del (om ärter). Att det östliga bst.
sg. biten inte så avgjort har precis samma tonfall som det västligare part. biten, har påpekats under den musikaliska akcenten.
Av andra förhållanden rörande akcentformen är det särskilt
ett, som gör sig ganska bemärkt. Med gravis försedda flexionsformer på -en — t. ex. selen, bulen, skullen, ställen, månen månen o. månaden, pinnen, bonnen bonden, bunnen bunden, haren,
orren — låta nästan alltid (jfr strax nedan) e i ändelsen synko.5 Så att Vårdinge faller väster om linjen, men Enhörna, Järna ock
Elölö öster därom. Turinge intar kanske en mellanställning, emedan
jämförelsevis mycket blandade former antecknats därifrån.
5-072008 Sv. landsm. Ericsson.
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peras. Om då stamvokalen var lång (selen, månen, haren), så
gäller för hela Sdml., att den biton, som ändelse-e ägde, kan flyttas
över till konsonanten (eventuellt ---- buckalisk sonant) omedelbart intill huvudtonen eller sammansmälter med denna till en cirkumflekterad stavelse, t. ex. 14 eller hån, sqn (-> .031n) eller s'an
o. s. v., bitonigt t. ex höskilln, fruktkern — således fördelas de
båda trycken så »sammanhopat» SOM möjligt, säkert varierande
vid olika tillfällen även hos samma person. Om däremot vokalen
var kort (skullen, pinnen, orren), inträffar detsamma som nyss
nämnts (varvid stamvokalen förlänges) blott i syd-västligare delar
av Sdml., under det de norr-östligare synkopera, men i ock med
detsamma låta stamstavelsens gravis »flyta över» i akut: sktilln,
pinn, örrn; typerna ställen (van!.) ock bunden behålla där sin
ändelsevokal osynkoperad.
I övrigt ha vi att göra med blott enstaka anmärkningsvärda
fall, som angå skillnaden mellan de tre akcentformerna akut,
gravis, cirkumflex. Den sistnämnda är sällsynt ock spelar ingen
nämnvärd roll i det sdrnl. akcentsystemet, frånsett den nyssnämnda typen skan samt lår led, elak ock Mildes ledande (se
adj., resp. part.). Gravis för akut är utanför det östliga akcentområdet sällsynt ock oviss, inträder dock kanske i några fall
för att beteckna emfas. Akut huvudbetoning gör sig däremot
gällande i en del exempel på bekostnad av den grava, ehuru också
i jämförelsevis ringa omfång. Så t. ex. norr-östligt typen sktilln.
(jfr ovan; även ibland må'n månen, pdri pålen, gå te sk47/ skolan,
på två stä'lln o. fl.). Vidare i vissa interjektiouella ock emfatiska uttryck: vissa lockord som låmse låmse, tåkona tåkona,
stigga sågga, kokåssa kom, också vissa personnamn i vokativ:,
samt t. ex. d-ä nå'ge låsngesänn, ett stort kärr som dä ha skjutis
my'eke änder i, inte! prat! (de tre sista från Sdt., jfr nyss ovan),
du ä snårug! o. d. Efter upptakt finns möjligen på vissa trakter någon tendens till akut huvudbetoning, hälst då längst i
nordväst; men mer än en ganska svag tendens är det väl knappast, i regel heter det sdml. t. ex. belkten, separöra.
Mäst anmärkningsvärd är akut betoning i några sammansatta
ord med (ursprungligt eller sekundärt) enstavig första led, den träffas
tämligen allmänt över hela Sdml. i t. ex. lånsväg, -enl, slåks1) Men vid tillägg av plur.-ändelse regelbundet

lånsvä'gas 0. e. v.
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mål, gåsslån, klä'sost 'klädes-ost', sä'sbann, vetträ, vebaeken,
veskjul, veboden, smehärd, stågål 'stavgård' (en sorts gärdsgård),
fä'gål såsom lågål, gä'rsgål o. a., lekatt, lihen liebryne, trä'stock,
reben(e), siben., sivall, -s, trånbär, hä'ggbär, klårbär, mö'rkbär
etc., helgda(g) o. fl. dyl. samt i ortnamn som Vabro, Viskär, Fiholm, -as, Kå(v)fjärn, Rö'ssjön, Alsjön, Rllsbärge, O'nsbärge,
Viksbärg, NYby, NYstugan (men Nybygge, Grindstugan), NerSö'r-, Nörr-, Lö't-, Sten-, Rånn-,
stugan, Når-, Stör-, Lill-,
Bminnsgårn (men Back-, Gröp-, Mellan-, Ö'stergårn) o. s. v.
Bland övriga bör växling mellan gravis ock akut alltid uppmärksammas i ordgrupperna på -en, -el, -er, vilka dock sällan visa
något säreget; t. ex. gåffel1, men ofta tistel, fistel, sYster (på
vissa håll), plur. stYcken o. a. Slutligen några andra fall:
kä'rr(i)ng, lessam, brå'ttom, så'nna sådana, komma tånes . . .
'tagande' (såsom gå'nes), dä'nna(se) mäst norrut, men dåna måst
inre-söderut (bägge med bet. 'där'), i sö'ndase, men i våsrase
o. fl. advärbformer (jfr exemplen här ovan s. 64).

Kvantiteten
förefaller i sdml. inte alltid så lätt ens i grova drag bestämbar för
blotta örat, ehuru i de flästa fall nog kan tydligt skiljas mellan
korta ock långa ljud. Till någon del kan ju detta ibland bero
av taltempot, som hos många personer — ock särskilt på vissa
trakter? — kanske får anses tämligen långsamt. Det intryck,
man får av den absoluta kvantiteten, kan i sin mån värka förvillande på omdömet om den relativa. Men detta medgivet,
återstår nog att tänka på en viktigare förklaringsgrund. Man
får nog lämpligast anse som en öppen fråga för sdml., huruvida
icke i många fall tinnes en relativt jämn fördelning av tidsmått
mellan vokal ock följande konsonant. Det låter ibland, som om
anslutningen av konsonanten icke alltid skedde i det ögonblick,
då en kort vokal (i t. ex. dans) är som starkast eller en lång
vokal (i t. ex. likt) som svagast intensiterad, utan som den vore
något senare resp. något tidigare ansatt, än som måhända bör
1) Samt regelbundet sjönamnstypen Låppen en Mälarfjärd (såsom
*Rören, *Sömmen o. s. v. enligt allmänna principer).
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anses normalt noggrant. Med andra ord, sdml. skulle i vissa
fall kunna ha medelfast tillslutning ock därav beroende medelvarig kvantitet.•
I vilken utsträckning en sådan förmodan kan göras gällande
för sdml., måste emellertid här lemnas obestämt; det sagda får
tils vidare betraktas som en konstruktionslinje, som må gälla
för undersökningen vad den kan ock närmast som en reservation mot en del uppgifter i det följande. Tyvärr har ännu inte
gjorts en enda av de experimentalfonetiska undersökningar, som
äro oundgängligen nödvändiga, om inte eljes de allmänna omdömena skola sväva i luften. Endast mer eller mindre motsägande ock vaga anteckningar ock hörselintryck ha vi att bygga
på, ock särskilt för utredningen av grundfrågorna, om kvantitetsfördelningen mellan vokal ock konsonant, visa de sig
alltför otillräckliga. Dock kunna de erinra oss om några svårigheter, som på denna punkt tyckas särskilt behöva uppmärksammas, ock möjligen även antyda, i vilken riktning svaren
skola nås.
Det är först ock främst givet, att vid akcentreduktion
gränsen mellan korta ock långa ljud blir mycket flytande, åtminstone för den obeväpnade iakttagelsen, ock det är nog ofta
en tillfällighet, om vokalen eller om den följande konsonanten
uppfattas som relativt längre. Finge man tro uppteckningarna,
skulle i sdml. konsonanten vara lång i förhållande till vokalen i
sådana fall som reskapp, -en, lätta bli, Götteborg, tillefon, men
icke i ett exempel som landsväg — detta skulle endast ha någon grad av vokalförkortning. Det kan ju ligga en viss reson
i dylika skilda skrivsätt, men de ha antagligen ej så mycket
att betyda för sdml., det är kanske oftast tvivelaktigt, om längdbeteckningen under konsonanten beror på annat än en akustisk
reflex av vokalförkortningsintrycket. Viktigare synes vara, att
hos en annan typ av mindre betonad stavelse har antecknats
en företeelse av rakt motsatt natur. I sådana exempel som
läsarätt har den förtoniga biakcentuerade vokalen ofta
uppfattats som lång, ock troligt är väl också, att här råder en
bestämd tendens, av annan art än i t. ex. lätta bli. Till någon
del komma väl tendenserna lätt i strid med varandra, så att
anslutningen än värkar ett intryck av relativt längre konsonant
ock kort vokal, än av åsyftad längre vokal (ogaför: Qgaföre
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Intensitetsväxlingen betyder ju mycket, men är inte
ensamt bestämmande.
Gå vi till starktoniga förbindelser mellan vokal ock konsonant, äro vi i allmänhet gynnsammare ställda, när det gäller att
med blotta örat bestämma kvantitetsfördelningen. Men även i
fråga om dem finnes gott utrymme för olika uppfattningar.
Det har t. ex. förmodats, att gammal kortstavig förbindelse ännu
skulle kvarleva i sorundamål i sådana ord som spela, spada
o. a. (se nedan s. 79), så att kort kvantitet befunnes lika
fördelad på vokal ock konsonant. Bevisat är det emellertid inte.
Det moderna uppteckningssättet med halvlängd under konsonanten (spela o. s. v.) kan ju tydas som ett försök att återge
kortstavighet, men det är också inte utan vidare uteslutet, att
det återger en grad av värklig längd, kanske hellängd, hos
konsonanten'. Å andra sidan bör ifrågasättas, om ej kortstavighet kan finnas även i ett par andra typer, åtminstone i
former som feblra 'skedblad', pei-meey. Eller kanske snarare vad
man kunde sammanfatta under benämningen »halvkortstavighet»,
en blott till hälften, ofullständigt förkortad eller förlängd uttalstid, fördelad på vokal ock konsonant ungefär lika eller med
övervikt på endera? Att dömma av de många ovissa ock motsägande beteckningssätten synes det vara orsak att med denna
problemställning undersöka flere exempel i den nedan givna
materialsamlingen, att yttermera erinra om särskilt sådana typer
som stävja, koka, d-ä så, re(v)ben, röllök, vitlök, mäld, sköl(j)de,
eller vassle jämfört med å ena sidan vass, å den andra vas2.
Här som i fråga om de svagtoniga stavelserna finnas väl inom
sdrnl. flere alternerande möjligheter, som måhända äro karakteristiska för visst sdml. uttal gentemot det eljes vanliga.
Oaktat vi inte för närvarande kunna få något fastare grepp
på huru stor den absoluta uttalstiden är i en hel del fall ock
huru den fördelas på vokal ock följande konsonant, så kan dock
ide allra flästa med tämlig säkerhet påstås, när anledning
finnes, att någon grad av »förlängning» eller »förkortning» äger
Hellängdtecken har i ett mindretal fall använts. Det bör bemärkas, att också gammal lång rotstavelse synnerligen ofta betecknats
med halvlång kons., växlande med hellång, så att fika skrives som vika.
0. S. V.

Kanske också 1-stav. *dcins gentemot 2-stav. *chinsan?
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rum. På denna grund skall här en nödtorftig översikt över
sdml. kvantitetsföreteelser kunna lemnas. Frånsett då huru
mycket som kommer på konsonantens del, hålla vi oss till vokalkvantiteten ensam ock nöja oss med följande enkla gruppering
av materialet: huru korta vokaler kunna uppträda mer eller
mindre »förlängda», ock omvänt'.

I st. f. korta vokaler finna vi i sdml. långa vokaler
i huvudsakligen följande fal12 :
Framför konsonantgrupp träffas vokallängd mer eller
mindre allmänt i en del viktiga typer. Några av dem äro
dock ganska oklart representerade. Ett gränsfall, i vilket vokalkvantiteten ofta synes skäligen svårbestämd, är det, då vokalen
följes av k, r 4- kons. eller därav uppkommen kakuminal eller
supradental. Fastän vokallängd eller -korthet inträder enligt
vissa allmänna principer (så att t. ex. pro skillnad har regelbunden lång vokal), ges det dock spridda exempel som tyda
på andra, kanske tillbakahållna tendenser (jfr s. 76 överst). Lång
eller halvlång vokal har sålunda sporadiskt iakttagits i ord som
fort, årta, pärta ett mått, Artur, Sursa ortn., syrsa, varse, forsa,
gers, likaså i mäld, däld, säld sälg, samt i höljde, sörjde,
i morse, helgdag, stjälpt, tolfte, tolft o. d. uttalade med
bortfallet j etc. — isynnerhet om det är meningen att k, r skall
framträda i uttalet (mc, -K? Är också typen rössja ryssja
av besläktad art?
Mycket varierande vokalkvantitet, kanske här ock där typisk
halvlängd, finna vi i sdml. också framför (vissa av förbindelserna
v, d, g + n, 1, r, j) åtminstone gi, vi, vj i ord som mögla,
-el, ögla, dregla, 'kägla, ragla, stövler, -el, tövler kardborrar,
knövlig, skövla, skovlar, -el, sovla, -el, skrovlig, trinnkävling
trind käpp, vevla in säj, skevla säj, skevelbent, skrevla, skravel, kravla, travla trampa, gå, ävja dy, stävja 0. fl. Någon
De olika vokallängdgraderna saunnanslås, ock konsonanternas
kvantitetsmöjligheter betraktas här i allmänhet såsom omvänt proportionella mot vokalernas.
De äro ordnade så. att vokalen iakttas först i betonad ställning framför konsonantgrupp, därpå framför enkel konsonant, sist i mindre betonad ställning. Samma ordning följes, även nedan s. 75 if., ock
grupperna äro inbördes att direkt jämföra med varandra. •
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principiell skillnad mellan former med ock utan svarabliaktivokal
har ej kunnat märkas. Mera avgjort långvokaliska former inom
denna grupp synas tillhöra södra, särskilt inre, ock västra Sdm.
Tydligare ock allmännare (minst norrut?) står lång vokal
framför s + kons. ock p, t, k + kons., hälst om vokalen är a, ä.
Dock äro de hithörande orden betydligt olika ställda i fråga
om frekvensen av långvokaliska former, även i skenbarligen
lika fall, ock företeelsen i sin helhet är begränsad inom en jämförelsevis fåtalig grupp. Enligt uppteckningarna har man att
vänta lång vokal i exempel som de följande, fast blott i några
av dem mera allmänt': prassla, ?rassla, krasslig, krasselhans,
trassla, tissla o tassla, vassle (å reg.), hassel, (lin)hässla,
(bröd)grässla, nässla, ?mässling, ressla, -el, vessla, bessel,
kessla få kattungar, kissla reta, idissla, tisl(a) tistel, pyssla,
syssla (y reg.), sysselsättning, syssloman, syssling, yrsel, styrsel, hörsel, forsla; tasna ut (ä reg.) slockna, vissna, hissna,
?lisma, pasme, kosma 'trolla mä kritter'; gast, ragasta väsnas,
knastra, knoster stens] ägga , fostra, foster, Toster(ön), prost, post
(sdt.), plåster (sdt.), pusta, frusta, ?yster, ister (i sälls.), tistel,
best; test, böste frambog, bösta slå, påsk; stappla, papluger
van!. papZrug fläckig, väppling (ii sälls.), kackla, tackla, -el
(ä, reg.), skackel, -lar (ä sälls.), kräckla, ?häckla lin, råckla
harkla, mäckra bräka (om get), stäckra oenanthe, skvackre
ledum, skvattra(m) ledum, smattra, plåttra, -er (jfr även sättra,
-sätter i ortn.), även muddra (a sälls.), bläddra m. 13.
Såsom undantag från den nedan s. 76 f. skildrade huvudtendensen träffas lång vokal på sina häll i ett ringa antal ord: bokstav, hagtorn, högt, träg(g)ård, mas(s)äck, länsman, sinsimillan,
skånsk, sju(e)nde, sålde o. sålt (sälls.) ock möjligen ett eller annat
till. Vanligt språkbruk torde i dessa regelbundet ha kort vokal.
Ett egenartat fall är följande. Ord med kort, gravisakcentuerad vokal framför fln, 11, rr med följande ändelse -en (eventuellt
<— -an), t. ex. bst. sg. skullen, part. bunnen hunden, kunna i
vissa delar av Sdml. efter synkopering (»metates») av e få den
långa kvantiteten »tillbakaflyttad» från konsonanten till vokalen:
skff(&)ln (ang. akcentflyttningen se ovan). Exempel på former
Ehuru exemplen se många ut, äro de dock ganska få emot alla
tänkbara (jfr någon större ordsamling).
Men icke minnen o. s. v.
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av detta slag finner man hos sådana ord som bst. sg. mask.
pinnen, grannen, änden, anden andedräkten, bonden, rullen,
skullen, kullen, skallen, julen, bullen, orren, pl. neutr. ställen,
-ena(!), adj. part. bunden, linnen av linne, gällen, svullen, pron.
annan, även dess neutr. annat, samt t. ex. skillna(de)n. I nordliga ock östliga delar av Sdml. gäller ej denna kvantitetslag; där
synkoperas visserligen vokalen hos bst. sg. mask. ock pl. neutr.,
men kvantiteten ändras ej: pinn, rtilln. Adjektiven ha i dessa
trakter osynkoperad vokal: bundin, gällin, sullin o. s. v., samt
skillnan mot sydligare skeeln, pron. ann(an).
Vi anföra därnäst några fall av starktonig sdml. lång vokal
framför ensam konsonant. De representera flera typer, intressanta för studiet av sdml. kvantitetsförhållanden, ehuru de
flästa av dem äro fåtaligt exemplifierade. Märk först, att långvokaliska former kunna här ock där anträffas hos följande, till
en del mera särställda ord (i allmänhet sällsyntare hos de här
först anförda, av vilka de flästa ha karakteren av undanträngda
relikter): stätta, (slätt) drätt, ättika, nåtval 'nattvard', kvällsvard, dotter (reg. ö), stått stå! gäck gå! bråck, sjöpussen,
abborre, sladd (ä västligt), stanna, illistig; vidare -- ett tydligare kännemärke för norr-östlig sdml. — i sådana ord som gom
(ofta ö), tom hungrig, stomme, lomma åv, tum, tumme, skum,
skumma, skrämma, stimma, strimma, grimma, rimm(a), -frost,
lim. Regelbundnare ock allmännare träffas sdml. lång vokal,
annorlunda motiverad, i gram, telegram, program, metall, arrack,
cigarr, kompass samt — med ena foten i nästa grupp — allmänning, allmoge o. fl., barr, ?starr, gorr, dörr, förr.

Bland de gamla kortstaviga orden finna vi så en grupp
långvokaliska former i sdml., som för målens karakteristik har
en alldeles särskild vikt. Några få av dessa anträffas visserligen norrut eller österut, men i stort sett utgöra de ett bland
de mäst betydande kännetecknen för södra-västra gentemot det
övriga sdml., dock i olika omfattning. De ord som här komma
i fråga äro följande, ett ganska begränsat antal: tenn, förtenna 2,
borr" 2, -a, jfr även morron, frosse, mosse, -a (ö allmänt),
boss', bloss', -a, ledd (bst. sg. /6), rutten, brottas', brott (ö
Även norrut antecknat med lång vokal.
Även österut antecknat med lång vokal.
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ovanl.), flotte', flott', skott, -et, -a (mycket växlande), lock, ögl
ock, också, block jfr sibkeka vägkanten, svinslökl ho att löga svin
i, mocka, droppe, streck (ö ovanl.), beck (mycket varierande),
spicken, blicka blixtra (ö), samt möjligen ett eller annat till.
Vid svagare betoning (icke huvudbetoning) händer det
också ibland, att lång vokal inträder i st. f. väntad kort. I förtonighet, hos typen läsarätt varom ovan talats, kan detta i viss mån uppmärksammas som ett ganska allmänt sdml. drag. Med eventuell
lång vokal i första stavelsen uttalas t. ex. följande, vilka samtliga synas vara »främmande» ord: paraply, lavemang, kavalleri,
amerikanare, Agerell personnamn, magasin, arsenik, januari,
arrende, -era, barack, donation, professorisk provisorisk, process, procent, fodral, bobinri bobinerna (sdt.), en tQfOr kar,
johannisknopp, (potatis,) operation, refanjer, serallmen, medikamenter, repetera, reveny fördel, gagn, gemen, (precis,) betunia, begrava m. fl. på be-, (timotej, gridelin); vid tydligare
tendens till akcentflyttning (jfr s. 65): prödika, -stol, ofantli
o. d. Flere av de nämnda orden äro blott växelformer, de minst
vanliga anförda från södra sdm. — Efteftonigt träffas lång
eller halvlång vokal mycket sällsyntare. Då en svagtonig
efterstavelse får ökat tryck, blir i några undantagsfall vokalen
förlängd, snarast ono någon stavelse ytterligare följer, t. ex.
vallmöger, malmören marmorn (i en visa), tobäker, eläk(a),
särdöles, alldöles, ideligen, änteligen, nyligen o. a. advärbformer alternativt, däremot i slutstavelse ytterst tillfälligt: någon
sällsynt gång bos adj. på -hg, t. ex. unnlit, bärji mark, troligen blott i vissa västliga trakter; vidare sporadiskt ock övervägande västligt hos ändelsen -a, motsvarande bst. sg. -an, plur.
-arna: drängstugo, häda, gen. körkas o. s. v.; äntligen i enstaka
former som rundöl, aksöZr (vagns)axel, bettö k betsel (sdt.) ock
sällsynt kanskö.
I st. f. långa vokaler finna vi å andra sidan sdml. korta
vokaler i följande fall (flere än de av motsatt art, jfr s. 72,
not 2):
Framför konsonantgrupp står kort eller halvkort vokalkvantitet i flere olika typer. Minst representerade i sdml. äro
bland dem sådana, i vilka förbindelsen är sedan gammalt primär
1)

Åven norrut antecknat med lång vokal.
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(i den meningen att de följande konsonanterna tillhöra böjningsstammen). Rena undantagsformer med kort vokal framför r +
kons. (supradental) tyckas vara jo tron, subst. kot, totar tårtor,
toto k tåtel, alar dragårder, om mona o. a. anförda öster- ock
västerifrån. 0-ckså blott några få, men till dels märkvärda fall
äro sådana, där kort vokal kan stå framför v, d, g + n, 1, r, j
ävensom framför m, n + j: i orden kedja, svedja, smedja, midja,
vidja, lidje vinterull (men blott trödje, ?stödja), övrig o. a., plur.
sönjer, vänja, tämja, sämjedelning o. s. v. — allt karakteristiskt
för östra ock en del av norra sdml.; dessutom i ludna, segla, foglar,
som ytterligare påträffats i sdt,; samtliga med gammal kort »rot».
Däremot är vokalförkortning framför sekundär konsonantförbindelse ett i viss mån allmänt karakteriserande sdrnl. drag
— med den betydande inskränkningen, att den ogärna äger
rum, då förbindelsen uppkommit genom tillfogande av en böjningsändelse i egentlig mening. Exempel på kort vokal i ord som
tämde, sämdes, förnämsta, främst, fördolt, levde äro mycket få
ock åtminstone delvis tillfälliga: de synas tillhöra samma trakter
ock ha samma natur som de nyss förut nämnda smedja etc'.
De ojämförligt flästa exemplen inom gruppen äro sådana, i
vilka förkortning sker i (avlednings- eller) sammansättningsfogen,
särskilt vid inträffande assimilation. Här ha vi säkert att göra med
en ganska bestämd tendens, ehuru den är långt ifrån allmänt
genomförd. Typerna äro flerfaldiga. Vi nöja oss att blott ungefärligt hålla dem isär från varandra ock sammanföra efter blott
yttre synpunkter följande exempel, i vilka den (första) betonade
vokalen kan uttalas mer eller mindre kort: röllök rödlök, salmakare sadel-, kålfat, jolpäron, dalkare dalkarl, Valborg,
Melby, Helgårn, Nergårn, Sörgårn, Sörby, Fyrby, barfota, varför,
örfil, svärfar (såsom morfar, farfar), smörgås, förkle, sty(v)mor,
mor,tapp, ru.nska runspråk, runsten, brynsten, plånbok, blångarn, linfrö, brunta säj bli brun, envis, enbett, enslig, entränning, enstaka, enskifte, Enköping, Henlunda H edenl unda, Stensholm, Stengårn, Onsbärje, Räfsta, hoftång, åffrökner (sdt.) hov-,
lifspilling (sdt.), vaffördan vårfrudagen, däfförinnan, ufföråt
utför, fjärsman (sälls., såsom järsgård, men järsbacke), ofress1) Annars heter det allmänt tjant, köpte, blåste, mjfikt, jfipt,
gröft, trifs, bits, te lägs, lägsmim o. s. v.
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liga» tider, på sneska på sned, reskap, ?båsman (såsom båshake), sta(t)sutskott, näsduk, husförhör, husbonne, husbehov,
Husby, Klastorp, Ösby, Smesbaeken, Björsund, Björtorp,
Edby, Högby, Göktorp, Götlunda, Östergötland», Lötgårn,
Hetjärr Hedkärr, Rötjärr Rödkärr, Djupvik, Gropgårn, Viksbärg, utföre, vitlök, vitkål, ökstoek, liekre, liekst, reggarn
o. fl.' Också vid ordfogning: Stjärnhof station, åt na åt
hänne, ansvarig för na för hänne, tänka fo.,,stij för sig, di jöå
de gör så (men dz .5a de gjorde så) o. a.

Framför ensam konsonant möta vi återigän i sekundära
förbindelser några fall av förkortad vokal. Dessa förbindelser
äro så beskaffade, att till en vokaliskt slutande »stam» fogas en
i sdml. lång eller halvlång konsonant, mer eller mindre direkt,
typ by: bYnn. Vi uppmärksamma först det fall, då konsonanten är uddljud i ett följande annat ord: vokalförkortning kan
då inträda dels vid ordsammansättning i typen Broby, dels vid
ordfogning i typen på mej (akcenten kan vara akut eller gravis).
Den förra typen spelar kanske en obetydlig roll inom sdml. — exempel äro ortnamn som Glabo, Motala, Nyköping, Lisjön samt
t. ex. fägål (men lägål.); jfr på gränsen till föregående grupp Rökärr, veträ, vetrave, trästoek. Den senare ger sig ofta tillkänna i
uttryck sådana som på-na på hänne, mä mäj med mig, te dom,
mä säj, breve mäj,I torva tei-n, vo-n vid honom, vES-na vid hänne,
vana ve je vana vid det (men h- ha det), dä ä så, sisså, seså,
mä'dä (ävenså jaha) o. fl., jfr de nyss nämnda jö„så etc. För
bedömmandet av sdml. kvantitetstendenser — särkilt för utredningen av stavelsebyggnadens natur — äro de nämnda typerna
säkerligen högst betydelsefulla ock värda ett ingående studium.
Vidare iaktta vi de fall, då till vokalen fogas en konsonant,
av flexivisk natur, ock erinra dels i förbigående om sporadisk
ock i sdml. sällsynt förkortning framför s: förståss, sällan bras
bredas, dras mä o. d. (mot reg. dräs, täs, brås på o. s. v.), allmännare te byss såsom te sjöss; dels om följande grupp av typer
med sdml. kort vokal framför n (jfr strax nedan): bynn reg.
såsom, snönn, sjönn (västligast 6); på spridda håll (mäst i nordHär är den andra betonade vokalen kort.
Men vanligen med lang vokal sjuklig, uslig, usel o. a. Jfr även
s. 73 nedom mitten.
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väst?) frunn, (vatt)sånn, skonn, skonna, konna; samt (om de
icke höra till föregående grupp) dels det vanliga skin sådan, dels
trå= tråden, smenn smeden, venn 1. vönn veden, (fot)lenn,
vilka möjligen få anses normala för norra ock kanske för östra
ock västra, men knappast för södra sdml.
Några andra tendenser till vokalförkortning framför enkel
konsonant finna vi hos följande typer, de flästa utan större betydelse för sdml.: framför n i t. ex. skoning, såning, blänelse,
synas, mena, runor, luna (att bryta sten med), tening, järnten,
på ena sia, mina', sina', (ifrån); framför m, undantagsvis, i glåmig, kråma säj, pråm, tomesmässa o. a.2; framför g i öBbr3rn
ögonbryn o. a. enligt allmänna principer, likasom framför j, t. ex.
spejel, smeja etc., taji ete.3, säjen sägen, treje tredje, Bartolomejus (såningsdagen), oförväjen, stöja säj, Niklaji (s:n); samt
i enstaka andra: kräla (kreta), sädesärla (siescela), elak, käring,
i sdt. pron. dåras deras, vbron vår, jon eder, vidare äksis,
prisis, telegraf, rova 133. fl.
Ett drag som dock kanske bör betecknas som markant i
sdml. språkfysionomi, är följande. Om en lång trång vokal ansluter sig till en trångt artikulerad konsonant (typiskt är o framför p, k), sker det gärna med någon slags förkortning; kanske
urspr. (även) betingad av svagare betoning, men därav kan numera ingenting förmärkas vare sig för språkkänslan eller i användningen. Exemplen äro ej synnerligen många, men mycket
vanliga ord, så att de lätt göra sig gällande på de trakter, där
de finnas: skopa, sopa, (-)sop, stop, ropa, Stridsröpe, ihop,
tehopa, allihop(a), en hoper, ?operan, koka, kok, kokhett, (jord-)
koka, bulta kok, kokälla sädesärla, krokig, krokryggug, brokug, bokhållare, loko lokorna (men tokskrok); vidare, kanske
besläktade, arsenik, Ekeby, åker4, eker, vete, vite vitan i ägg,
vet, gu(d)vet, heta, heter, även t. ex. bibel, debet, jubelfäster, Jogas, stog, slog, tog t. ex. tög-a tog hänne5.

Troligen blott nordligt ock i Sdt.
Mot kråma, kräm o. s. v.
Dock på sina håll (mäst nordligt? äldre?) borttäji, dräji, anslitig o. a.
Dock med långt å kanske hälst i öster ock norr?
Jämföras böra kanske här de sporadiska fallen av kort vokal
framför supradental (ovan s. 76).
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Bland de gamla kortstaviga orden anträffas ett fåtal kortvokaliska former något så när allmänt spridda. i norra ock östra
sdnil., näml. i följande. ord (blott några få äro enstaviga):
honing, spene, bst. sg. tungspenn, son, bst. sg. sol, pl. söner,
-era, genom, hårsmån, jordmån, måna (om ngt), får(a) (i åkern),
spår, -e, skåra ur, u.tafore utanför (även t. ex. fyr för oss),
över (även t. ex. överste, övermodig), huvud, havi haft, frusin,
Storsvede, Nedersta, bötta rover, björkläcka, vidskeppelse.
Inom Sdt. finnas åtskilliga till med kort vokal: veta, stege,
spegel, ledig, ved, spela, sele, -a, sena, lever Subst. o. vb, leva,
lova, sova, frusen, stöde, smöre, före, uttalade veta el. dyl.,
samt de även i södertörnsmål enastående formerna maga, spada,
släda. Från inre ock södra Sdml. ha endast få exempel anförts:
(vettenskap,) enstacka, förluppen, blåsluppen (Om bröd), hanne,
härrasdommare.
Återstår slutligen att erinra om vokalförkortning betingad av akcentreduktion. Vilken räckvidd denna företeelse har inom sdml. mål, låter sig ej lätt bestämmas genom en
systematisk översikt; det ligger i sakens natur, att materialet är
vidlyftigt ock mer än vanligt fluktuerande (man tänke på olika
akcentform, graden av association beroende delvis av ordets vanlighet, den följande konsonantens kvalitet, taltempots växlingar
o. s. v.). Men att sdnil. icke sällan förkortar vokal — eller rättare
sagt hel stavelse — i mindre betonad ställning, ofta med samtidig
mycket tydlig förändring av kvalitet, synes av följande uppräkning av några mera konstanta eller eljes belysande exempel, som
anträffats.
Vanligast äro förkortade efterleder, sammansättningar på
-da(g) såsom helgdag, torgdag, ann(an)dag, riksdag, storböndan; på -gård: lagård (letgoe, gärdsgård, härrgård, trägpå -väg: landsväg; på -bär:
gård, Korsgårn, Millagårs m.
krusbär, blå,bärna (men stickelbär o. d.); på -kar(l): dalkare
dalkarl, sugkare, -amn 'sundkarl', färjkarl (jfr körkare 'körkhärre', kyrkoherde); på -yard: aftvard, nåttvard (men ottvärd); på -skap: redskap, kunnskap, bekantskap, boskapen,
grannskape, sällskaper, adelskape; (på -lek: grovlek, kärlek;)
på -bo: gråbo, svalbona; på -by ock på -ö i ortnamn (se under
y- ock ö-ljuden nedan); på -stu(ga): förstuga, rådstuga (på
lustan); på -dera: vardera, endera, nåndera m. fl.; på -åt:
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häråt(er), neråt; på -deles: alldeles o. a.; på -te -till: framte;
på -för: utföre o. fl.; vidare t. ex. barsöl, gudslån, (rådlös,
läppris,) fäggus fähus, Bitokfris personnamn, i förrårs, blaggarn,
reggarn, näsduk, halsdukar, Järtuna ortn., malört, bä vårså
o allt, vetträ, förklä, småre 'smårede', småsaker, torrve(d),
Enske(de) ortn., Granhe(d) ortn., vävske(d), våförsla
en
mörkrö 1 ros, o. s. v. Andra exempel i eftertonighet äro: gjorde
inte-näge, ha du sitt nä, mor fon, åt honom, byrån, öfötta,
arbete.

Även i mellan- ock förtonig ställning finnas tydliga fall av
vokalförkortning: ovrtraktig, ennvisskalle (till envis), römgrrstuva,
omslåksvär, bykvösträ, stenkös,olja, stenmösbrunt (: mosa),
stoppgårnsnystan; förtonigt: lätta bli, lått-et basa, Göteborg,
sätteri(gärn), gubbevars, guskelåv, brassenog bra nog, dä beror
på', härom å're, nåra glås, fy våli m.fl., prep. ffrÄn [ståla], men
adv. ifrgin, fnni, men inni, ogaför o. d., Kal Olso (j), Päl
Pärso, Jan Petter, Erik (el. Järk) Ersso o. a.
I st. f. full vokalkvantitet finna vi sdml. synkope eller
reducerad v o k al 2 i några fall, icke alltför många, ock måst
då den fonetiska situationen uppenbart lätt inbjuder därtill. De
jämförelsevis flästa fallen ha antecknats från Sdt. Den företeelsegrupp, som nyss här ovan berörts, torde för sdml. mål vara
mera karakteristisk, ock vad som nämnts om denna, kan i allmänhet sägas även här. Att närmare bestämma, var gränserna
gå mellan de olika grupperna: förkortning gentemot reduktion,
reduktion emot synkope, är ofta mycket svårt eller omöjligt,
ock vad nu den senare motsättningen angår, behandlas den i
följande framställning ej särskilt för sig.
Lättast torde synkope ha att inträda, när en vokal kommer
i ställning emellan homorgana, isynnerhet identiska konsonanter,
naturligtvis hälst om den sedan gammalt icke har als något
tryck, men också under vissa betingelser om den genom akcentförskjutning i satsen kan komma att alldeles förlora det. Hit
hör då först den reguliä,ra typen vatten (tidn, stä'lln, pinn
pinnen, etc. etc.), men också exempel som ått(o)ndel, int(e)nå,
Ordet uttalades så, att det närmast påminde om morkre mörkret.
Ang. konsonantbortfall se under resp. konsonanter.
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n där, ett hed(er)lit o?r, sa(de)lmakare, alles alldeles (även betonat, men blott särdeles?), end(e)ra del(e)n, nånd(e)ra, vand(e)ra vardera, sön(e)ra, sel(e)n o. fl. typer (se forml.), annlundare annorlunda, arton aderton, ärnde, sånadärna sådana där,
mer(e)ndels, mir-n en enda mer än .. ., förrn förrän, men dröjer-fl
över . . dröjer han, när-n ä ung ger-fl inte öm tockedär när
man (»en») är ung bryr man sig inte om sådant där, Järk Ola
"ösos) Fia, äksera, äksis exercis, pri(si)s inte, figiira figurerna, di sätt-te (började) skratta, farsttrappen 0. s. v., samt
typen kommer åkans, där bortans (även -nas), i lavans live o. d.
I liknande ställningar, fast emellan icke homorgana ljud,
saknas full vokal i en del fall beskaffade som de följande: rep(e)rera, aptek, mag(a)sin, Niklaji (s:n), nkomdera, dektiver
detektiver, tatis potatis (sälls.), dä b(e)ror på', b(eh)övt (här i
hiatus?), (be)klaga säj över, abesbok, anacka alm an acka, tom(e)smässa, ögnbryn, kärr(i)ng, Er(i)k-Ersso, aftvard, fängsam,
micksmässa, valmässell, diksvass, säsbrudd, järsbacke, sakerstia, vårferdan, vekterjok vitriol, hummeb•gök, skolunbyggna skolunderbyggnad, -kunskaper, sorund(a)borna, Eskilstutäge, Daghära Daga h:d, kron(o)mark, Crus(e)björn, rotbondgumma o. d.
en allmän sdml. tendens vid sammansättning. Vidare i
ordfogning t. ex. för min ti före . . ., far min för mäl i min
dar, ung i sin dar, kan (vä)1 hända, dä måtte-1 ska vara, ja
ska (vä)1 gå sta o. d., ligger (i) fyrkant, dä kan nog hitt på
o hända, lik slig lika slug, bår på den biten bara . . tål
int vå, utpå jäke, ha lätt na staji, skull fälle kallas, samt den
sdt. typen inf. inbill säj o. d. (se forml.). 'Slutljudande, utom
i den vanliga typen kalla pret..eller part. 'kallade' ock den mindre
vanliga smi (på'), synkoperas blott i några få fall, t. ex. förklä(de)
(såsom huckle), flera höga vederböran -nde (sdt.). Ang. plur.
skylli 0. a. se under adjektiven. Apokope i uddljud är sällsynt,
t. ex. vimji'ljumen evangeliet, spåttåln, spakt& ock kanske
flere. Märk även apokope av satsuddljudande ord eller stavelser,
t. ex. kan ja tro = det kan jag tro.
Elimination av vokal vid hiatus förekommer i vissa typer,
i satssammanhanget kanske inte als så sällan som det har
antecknats. Exempel äro: jan(u)ari, A(u)stralien, E(u)ropa,
akron auktion, di(a)lekt, ni(o)nde, 11(e)ndera, li(e)bit, kre(a)tur
0. s. v., gustavansängar, imptalsängar, d(ä) ä så, ja va sta (o)
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äksera, hitta på (o) hända, rftrö'r(shemman), så-tt så att, va (i)
alla tider, (i) alle fåll, o flere te milj ock fler(e) utom mig, lite
tå varje lite utav varje, gå mist(e) om, dä ha-ute vari, annars
hä-n annars har han, oppifrån Östergylln ä-n . . . är han,
ann-än annat än (men t. ex. toka-ena sådana där).
Såsom naturligt är, ock som även framgår av exemplen,
är det nästan blott sådan vokal, som i betonad ställning är kort,
som kan väntas synkoperad i sdml.; ock i allmänhet är det
endast e- (vall. a-) vokal — andra vokaler ha väl ofta passerat
e-stadiet, således e-former uppträda väl faktiskt då vid sidan
av synkoperade stadiet. I starktonig ställning lång vokal kan
såsom obetonad väntas synkoperad egentligen blott hos sådana
ord som i, så, väl, det, -dera, -deles, annars blott i spridda, lätt
räknade fall.
Till undersökningen om kvantitet hör också att behandla,
huru kvarstående eller »tillsatt» vokal kan uppträda emot
det vanliga bruket. Bland märkligare fall, som mäst torde tillhöra gammalspråket, kunna antecknas: plur. råndi'lar, rähinflar,
knäpphärvilar, spindi'lar (såsom fjärilar), fem.-typen tjäksila
sorts yxa (se forml. om avledning), änteligen o. d., räkn. åttetiåtta,
på ättiondesjunde åre, sjöende, jfr även sjuttlefårn o,. a., ord
på -afe: byggerafe, forafe o. d., vidare ord på före- i bet. 'för-',
t. ex. fö'rehåller säj; samt enstaka former, t. ex. faberik, somligastans somligstädes, läritt lärft.

Vokalernas -kvalitet.
a-ljuden
uppvisa i sdml. en i allmänhet tämligen svagt markerad kvalitetsmotsättning mellan kort ock lång vokal. Mäst beror detta därpå,
att kort a icke uttalas synnerligen öppet i en hel del fall ock på
många trakter; men även därpå, att långt a rätt ofta höres
närma sig det korta a'ets karakter, så att båda ofta nog kunna
anses röra sig inom väsentligen samma artikulationsområde:
omkring a. Icke så sällan, som uppteckningarna annars ge
anledning att tro, kan man få höra sdml. uttal med långt
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a (av ett tämligen indifferent, ospänt bildningssätt) i sådana ord
som tak, gapa, stadig, prata, sattyg, krate skräp, smalt,
tala, betalt (-4), snart, karta, kvarn, stan, dan dagen, ha,
har, havi haft, basa, prasla, gast ock åtskilliga andra; ock
ganska ofta har å andra sidan antecknats kort a (eller a, jfr
nedan) i ett flertal ord som hammare, gammal, famnar, vagn,
agnar, anka, dagg, bagge, backe, drack, slakta, Vasäng ortn.,
efter k t. ex. kasta, kalla, skalle 0. a. Sålunda kunna sdml.
trakter uttala både tak ock tack, Kvarnbacken 0. S. V. med
•
ungefär samma a-ljud.
Möjligen får det dock medges, att den använda generella
beteckningen t som långt, a som kort tyder på ett allmännare
uttal med något tydligare skilda kvaliteter. Man kunde då i
fråga om förekomsten av »a» tänka på en åldersfördelning: att
a skulle användas mera av de äldre eller älsta än av de yngre.
Kanske också på en geografisk, t. ex. a mera norr- ock österut?
Men framför allt, vad kort a beträffar, får man nog hålla i
minnet möjligheten av en fördelning efter olika fonetisk situation: de »djupare» arterna skulle trivas bättre i närheten av
vissa mera »instängande» ljud än annars, isynnerhet hällre stå
framför ra, B, g, k än framför t. ex. n, 1, r, d, t, j. Åtminstone
tycks fler exempel finnas med antecknat a (a) i sådana ord som
de nyss anförda hammare etc. än i sådana som hallon, tall,
spark, fattig, andlig, maj 0. s. v.1 Även i vissa svagtoniga
ställningar inträder ej sällan a (a) i st. f. a, isynnerhet i ändelser markerande bst. sg. fem. ock bst. pl., ex. kast, vffiga,
samt ibland i förtonighet, t. ex. amerikanare, lasarätt, arrände
— men tvärtom står också gärna hel- eller halvöppet a i st. f.
a (q) i sådana fall som ovaraktig, stal bört, has tir, gå sta
o hämta, var o (Sn, även sälls. dä sds det sades.
Som säkert kan nog anses, att endast efter kvantitetsförhållandena går det inte att generellt fördela de sdml. a-kvaliteterna. Säkert är också, att en fördelning över huvud är
vansklig ock inte gärna kan göras med mindre än ett tämligen
utförligt, på djupet samlat material. Ty de sand. .-ljuden visa
1) Med

a eller motsvarande vokal uttalas dock ofta t. ex. Anna,

dansa, hatt, arbeta, mark (samt typen halm i västra sdm.?).
6-072008 Sv. landsnz. Ericsson.
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(personligt eller geografiskt) individuella skiftningar av den betydenhet, att de i hög grad förvilla grundriktningeu av de antydda huvudlinjerna. Vad särskilt angår den ganska viktiga
fördelningen av korta a ock a, synes man få anta, att det
sdml. korta slutna a måst typiskt stannar vid en relativt öppen
karakter. Emellertid går det också ända till a eller därutöver.
Sålunda intränger ej sällan a, oftast sporadiskt ock synbarligen
nyckfullt, t. ex. i ändelser (mäst västerut?), men någon gång,
mer regelbundet: från sydligaste Sdm. har det antecknats nära
nog genomgående, såväl kort som långt; ock i spridda fall höres
så extra djupt a, att man tvekar om icke å-vokal är avsedd,
således väl co el. dyl.
Värklig å-v o kal i st. f. a förekommer i somliga ord ock
typer över större eller mindre områden av Sdml. Så t. ex. i
särskilda fall som bår barr, hårkrånk harkrank, våkenhus,
knåppnål, hötåpp hötapp, håns, ått att, s(å) ått så att, pron.
våron etc., sommorn sommaren, några kanske mäst norr- eller
österut, t. ex. de sistnämnda svagtoniga formerna; allmännare:
sått satt, gåek gack, gå!, nåttval kvällsvard, åv av, åv o ann,
åvug, åvund(as), åvlång, åvsvalna etc. (men avstånn, avrättaplats o. a.). Vidare i några ord med uddljudande förbindelsen
vå, uttalad vå i former som pron. ock adv. vå vad, våförsla
vad för slag, våför varför, vår varest 1. varje, värann, våndera
vardera, vårt vart, -vårt (även vårt blev) samt en del andra, t. ex.
våll gräsåker, jfr sivållshö, vålv, vålp, -a, vårv, ?k(v)åst; de
förstnämnda kanske måst inre-västerut, de senare måst norrut?
Men framför allt, ock med konstituerande karakter för vissa
trakter, uppträder å i st. f. a hos några mycket viktiga typer:
ord med å framför Bk, ud ock mm, ifall detta motsvarar gammalt
mb, sålunda i ord som hank, band, kamm. Den förstnämnda
av dessa typer är skiljande för norra Sdml., som har å-ljud,
gentemot det övriga Sdml. (även Sdt ), som har a-ljud i ett
flertal hithörande ord: hank, skank, långskankig, harkrank,
kanka bära, banka slå, banke (på vagn), dank, drank, manke,
'slank'(veeka o. dyl.), *vank jfr vånkert vanskligt, farligt. I
de andra typerna står däremot a-ljud i norra ock östra mot å-ljud
i södra, inre ock särskilt västra Sdml. i några hithörande ord:
band, hand, sand, ?grand, ande; kamm, -a, lamm, -a, damm,
-a, -1g. Egendomligt allmänna äro ånn and, åen andedräkten,
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ändra träsko kälkar. — Tils vidare oklart tyckes vara, om

några sdml. trakter få anses mera allmänt ha å-vokal i ett par
id ock framför mp, g o. d.
andra besläktade fall: framför
Endast med a (även västligt?) stå sådana som kall, gall(ko o.s.v.).
Med å ha norrifrån antecknats formerna svåmp, skränglug (men
krangla säj fram, agner), granbänge -gren gentemot söderifrån
antecknat bane.
I en helt annan riktning gå de sdml. a-ljudens tendenser
i somliga andra viktiga typer ock i några enskilda fall för
övrigt. Mer eller mindre it-färgad vokal träffar man i vissa
trakter hos ord, där a står framför r, + kons. Bland mängden
av olikartade exempel kan nämnas: starr, träknarr spillkråka,
mark, varg, varjehanda, föra(r)jlig, arbete, farfar, bärfota,
var(s)ken, varsin, mars mars 1. marsch, svart, nån vart, skeet
brist (sdt.) torrt bröd; halm, halv 1, lic4, halvt, halkig, dälkare
dalkarl, alvare allvar o. a. Även svagtonigt, t. ex. bkitgag
blaggarn, vat blev, dä beror var dit, ä för sia. Såsom kort
står a i detta slags ställningar inom ett par tämligen begränsade ock ej sammanhängande områden, det ena längst i
norr (fullt tydligt egentligen blott på Selaön), det andra i Sdt.
ock på Mörkön (där dock ej framför k) samt möjligen inåt
Trosalandet. Från Sorunda uppges somliga sådana ord ha
mycket stark it-färg: omkr. ce, ock ce står där kvar, fastän
supradentala konsonanter övergått till dentala, t. ex. vcent varmt.
Sdt. uppvisar dessutom enstaka exempel på ä såsom långt i st. f.
a framför supradentaler, åtminstone före g, t: bära, gärn, kvärn,
klärna, snärt o. a. för barn etc.2
Vidare finns ä- i st. f. a-vokal i några andra fall. Framför
j uppträder a inom ett mindre område i norr ock ett i öster, särskilt i orden taji, draji, slaji, staji, förstaji, *drajna dragna etc.,
kanske också i andra exempel (haider rädd m. fl.?). Framför ett
a, i, *u i ändelse& kan, ehuru sällsynt, stå a i stammen av
några tvåstaviga ord: svaga subst. som gata, snara, vana, hare,
pl. dagar (även dar), värbalformer som gnaga, draga (även dra),
Men t. ex. halta% således ej framför 1, jfr sdt. itksan mot
annars reg. hdlsan.
Däremot har sdt. endast kar, kar-n; hal, halt, aln, falna o. s. v.
-a troligen då = a; ej före -i uti artikeln, jfr bst. sg. grqvt
(Sorunda); u i fornspråket.
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fara, vara, mala, sup. gnagi etc., adv. bara, neutr. lakan m. $.
Denna viktiga företeelse kan nu väl icke spåras mer än i Sdt.,
ock den synes även där vara starkt tillbakaträngd. — Några
andra former med ä av olika natur: från Sdt. gitts, ?grän, kväst,
sträkst; från andra håll jäga, Jagbacken ortn., fttger, kar, -ar
karl (undantagsform, anträffad i väster ock norr), sledie sladda
(västligt)', björkläcka (norrut): -1ak (sydligt), färjstä (sydligt);
allmänt: bli fäste före, lässa, preS. lässer, läss-stång, pret.
sätte, sup. sätti, part. oppsätt, pl. ansätta o. a.
Allmännast uppträder emellertid ä-färgat a i ändelser (i
vidsträckt mening) samt någon gång eljes i svagtonig ställning.
Karakteristiskt för större delen av Sdml. är utbyte av ändelse-a
mot a eller annan »försvagad» vokal, så snart det icke står (eller
stått) framför n. Vissa delar av östra Sdml., särskilt trakter i
Stockholms närhet (t. ex. Södertälje, Enhörna), tyckas inte följa
med det övriga Sdml. på denna punkt: deras ändelse-a kan i
sin typiska form nog anses »rent»2. Men i det övriga Sdml. (med
Sdt.) är a eller dylik vokal utan all fråga genuin ock äkta sörmliindsk samt otvetydigt belagd i alla ifrågakommande ställningar.
Visserligen kan man ibland tveka, om det värkligen föreligger,
ock kanske är det mindre jämnt utbrett nu än förr; men oftare
inträffar, att man frappdras av det.
Klangfärgen är nog ganska olika för olika trakter ock
olika personer, däremot kanske mindre för olika fonetisk ställning;
åtminstone beror den inte i någon nämnvärd grad av föregående
vokal. Ibland (särsk. söderut?) tar den karakter av närmast
rent tv (knappast a), men ofta värkar den mycket slappt artikulerad: (bakre) v, v, (främre) 99 eller dyl.; mer undantagsvis
inträder d (se nedan).
De olika ställningar, i vilka svagton. ä uppträder i st. f.
a, äro mångfaldiga. I slutstavelser står det regelbundet dels
för absolut slutljudande -a, dels för a framför d, t, s, r, 1 (sällsynt före n, se i styckets slut). Hit höra då samtliga ifrågakommande värb- ock adjektivändelser (inkl. hos adv. ock pron.)
samt o b s t. subst.-ändelser (hos sv. fem, ock neutr. ock i plur.)
Framför bbi ck; gg synes annars blott a finnas.
Möjligen gör det äldsta målet undantag.
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ock kanske bst. sg. neutr. (typ öga ,at)'; vidare en hel del
avledningsstavelser av icke flexivisk karakfer it. ex. följande
typer: klockäre, -ärn, Tammäre, sommär, gammäl, grannäs,
Jonäs, stackärs, annärs, måndils(e), måndä(r), lättnä, härä,
Svickstä, Bärgä 2, hundrä, nånderä, omakä, noga, dännä där etc.,

alltid i absolut slutljud; t. o. m. någon gång exempel som
va för sia. I mellanstavelser står ä i kompositionsfogen, t. ex.
kräftäbete, samt i repärera, allvärsam o. d. (jfr Under a s. 88
upptill)s. — Framför n torde ä-vokal för a stå regelbundet blott
i ett par fall: i plur. järtän, part. pres. åkänes -ande(s) samt
pron. annan, eran o. s. v. (vartill neutr. -ät); annars blott
undantagsvis i sådana ord, som enligt noten ha a-vokal, isynnerhet där ej formen behöver markeras, således i avledningar på
-an, t. ex. sedan, unna, milläbotten, ovanpå, tesammäns, lakan
(konstant), valmän,• frägän, supänmat; men även (sälls.) i bst.
pl. -bornä, bst. sg. fem., t. ex. te körkän, ve sia, i ortn. -stugign).
I subst. kanske hälst, då n är bevarat.
I allmänhet har ändelse-ä för -a i denna uppsats återgivits
med a.
Någon gång tycker man sig höra närmast e som representant
för svagtonigt a, men möjligen får detta för det rnästa bedömmas
som morfologiskt eller på annat sätt betingat, ifall det uppträder något så när konstant, medan det rent fonetiskt tycks
stå jämförelsevis tillfälligt, som variant till ett i mindre betonad
ställning extra försvagat ä (29). För sådana fall som vane,
lättne, plur. agner, (gyttje)pöler, adj. grannest, värbformerna
Exempel äro lätt funna i formläran. — En skillnad mellan pret.
ock sup., typ målade: -at, har ifrågasatts, med vad rätt synes ovisst.
Jfr dock om ortnamn Tiselius, Sv. landem. XVIII. 5, s. 84,
§ 108 anm.
Däremot står i allmänhet icke ä-, utan a-vokal i andra svagtoniga
ställningar, t. ex. i förtonighet i ord som arräst, affär, staket, patron,
ock före andra konsonanter än de nämnda, t. ex. ällak elak, sirap. Om
vidare, som nämnts, ett ändelse-a slår (eller stått) framför n, uppträder
det i regeln som a-vokal. De viktigaste formkategorierna äro här: best.
subst.-ändelser: sg. gata -an, pl. bästa, vägga -arna, klockar(n)a
(märk! ock jfr ovan), präster(n)a, föttra, dikena; a v1.-ändelsen -an
(ofta med n-bortfall) i subst., t. ex. hemman, nystan, saffran, livspilla -an; i adv. sällan, undan, innan, medan, redan, nedan, ovan,
utan, nordan, sunnan etc., även som första sms.-leder.
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hitte, Maser ftv o. s. v. hänvisas således till formläran. Några
andra iakttagna exempel äro: gammel, gammeldags, däres
(norrut) deras, eret ert, annet slåg, (i) alle fåll, latblanner
latblandad, (för)sommer, allversam, hammerhuve, pepperot,
seperera, melikemä,nter, pareply, ordelydelse.

Angående i-vokal — e-, ä-vokal hos superlativer se forml.

e-ljuden
kräva för sin utredning ganska mycken uppmärksamhet. Undersökningen måste isynnerhet inriktas på frågorna, om ett öppnare uttal finnes för handen ock om diftongering kan upptäckas i somliga typer eller icke, samt till vilken grad ock
till vilken gräns såväl det ena som det andra kan spåras. Av
lika vikt, ehuru mindre vidlyftig, är frågan om i-kvalitet i
vissa fall. Speciell är undersökningen om eventuell labialisation. Med alla dessa frågor är därjämte undersökningen om
kvantitetsförhållandena på det närmaste förbunden.
Ett öppnare uttal av e kan konstateras på många håll i
Sdml. Redan normalt sdm. e, om vars utbredning se i det följande, får sannolikt anses för en mindre spetsig variant av det
slutna e, ock därtill kommer, att det i spridda »obevakade» fall
synes ha lätt att passera gränsen över till a (eller ä-ljud1), dock
nästan blott som kort. Sådant mera sporadiskt uppträdande
a(ä)-uttal i st. f. e finner man litet varstans i vissa inre delar
av Sdnal. ock t. o. m. långt sydligt; däremot väl knappast
västerut (om icke mot norr?). Men med konstituerande karakter
framträder det öppna e-uttalet isynnerhet norrut samt norrösterut
med Sdt., ock det höres där likaväl långt som kort.
Dess fonetiska former hålla sig väl i regeln omkring »Stockholms-e» (a), kanske vanligen något öppnare som kort (spetsigt
(e) än som långt, ock man kan ju i många fall tveka, om man
bör räkna det till e- eller till ä-ljud. Men icke sällan skulle
man avgjort vilja återge det (i grov beteckning) med ä; det
bör då blott observeras, att detta sdml. ä står särdeles ostadigt
ock nästan alltid växlar med a, e. Fall av tydligt ä-uttal för
e finnas antecknade från såväl e-trakterna: inre ock södra, som
1)

Se härom i det följande stycket (s. 88-89).
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isynnerhet från a-trakterna: norra ock östra Sdm1.1 Med kort
ä kunna anföras följande former (anträffade blott norr-österut,
om ej annat anmärkes): bäck-svart, sträck streck, inf. väckas
veckas, spätt2, -a, ovättig 2, vättenskap2, överjätt, hätte hetta,
hätsa dit, bätsel, neutr. bätt, lädd (i gärdsgård), vänn 2.3 veden,
sänn2. 3 sedan, Smässbacken 2 ortn., bäsman 2 ; vidare (<--- tei) pret.
bätte, hätte, svätt, ätt ett, gätter 2, björnefätt (ur en visa), lättlädd2, avskädd2, uträdd, i brädde mä,, än ända en enda, levi äns
levat ense, Stännsholm ortn., hämsk, rämtyg 2, slämrn3, ällak3
elak, än eld, frästa2, bäske4 sorts öl. Med långt ä kunna anföras mycket färre exempel; i regel heter det inte i Sdml. *späla
o. s. v. med avgjort ce, inte ens norrut. Följande fall ibland andra
ha dock antecknats: Sägerön ortn., sägla, stockkädjur, fårahärde,
körkohärde, stäl, stentäin (reg.); vidare (nordligt) far°, däres,
älände samt med ytterst tillfällig karakter t. ex. väv vev, mäta
meta, hält o hålle, d-ä ägo ställa. Alla dessa anförda former med
långt ä äro norr- eller österifrån; med dem fullt likställda finnes
knappt någon från andra håll, utom möjligen tä till, men allmännare äro ett par andra: mä med, ävig (inre-västligt), äger egor.
Statistiskt sker gränsfördelningen för e : a(ä) efter följande
linjer. Antingen uppträder det öppnare uttalet alldeles oberoende, så att e, eller dess varianter inträngt i alla ställningar —
så i Mälartrakterna fram mot (ock förbi) Strängnäs. Eller
också beror det av kvantiteten ock står icke annat än som kort,
t. ex. fet, men fet — så kanske i vissa inre ock nordvästliga
trakter. Eller slutligen är det historiskt beroende ock står
blott (eller övervägande) i sådana ord, vilkas e går tillbaka på
gammalt I, t. ex. len, spela, veta, lem, spene, streke, tegel,
senap, subst. vred, *drev, rev(e), steg, -e 0. a.; medan däremot
sådana e, som återgå på gammalt cei, ö, representeras av slutet
O (eller diftong), t. ex. ben, klen, hela, eld, typerna steka, -te,
pret. vred, [adj. vred,] ren o. a. (flertalet). Sistnämnda förhållande är skönjbart ännu i Sdt., men som det ser ut redan ytterst
Märkligt nog har från Sorunda ej antecknats ce (a) i något enda
hithörande exempel. Däremot finns ett par former antecknade söderifrån med ända till a: gätter, skäppund.
Även söderut funnet med ä.
Även i det inre funnet med ä.
Från västligaste sdm., det enda därifrån antecknade.
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tillgrumlat: väl får det medges, att a står oftare i den förra,
e el. dyl. oftare i den senare gruppen, men de gå också ofta in
på varandras område, t. ex. spela, sela, ledig, kvar, en svep
mot dala, fonakt, pret. breda, ram o. s. v.
Diftongering av e skall egentligen väntas, blott då det
återgår på gammalt ml, ö. Ock för Sdt. gäller åtminstone den
historiska skillnaden, att man tycks kunna konstatera diftongiskt
e-uttal blott inom typen ben (e ad), men inte i typen len (e +-i),
fast den sdt. e-diftongeringen annars befinner sig i upplösningstillstånd både i form ock frekvens. Det heter .där eventuellt byn,
men endast lan el. dyl. (dock pron. yeon). Men i det övriga Sdml.
synes förhållandet vara annorlunda. Där uppträder visserligen,
norr- ock österut, e-diftong av samma art som i Sdt., ehuru
blott i några få ord ock numera knappt levande i sitt diftongisk-a skick, troligen blott i gamla relikter: jenn en, Jen eld,
jemm hem, jennsammen, jellgaffel, Jerker Erik. Men därjämte finnes — ock det lever med friskt liv i ungefär samma
trakter som det förra — ett annat diftongerat e, som vanligen tar
formen ea el. dyl., ock detta har visserligen avgjort 'mäst iakttagits
i ord med e
tel, ö, t. ex. stean, rest, laraan, men går dock
även utanför detta »historiska» område i t. ex. vea,, veabran, meadveatan, kadi, Ma, nacera ock kanske andra liknande ord. Man får
vid undersökningen hålla isär dessa olika arter av e-diftongering
ock särskilt se till, i vad mån ea kan likställas med et2, 09, o. a.
(individuellt, geografiskt, fonetiskt). Möjligen har den senare
arten förbisetts i en del fall, särskilt om den finnes som kort.
I regel hava e-ljuden i sdml., såsom nämnts, karakteren
av mindre spetsiga varianter av e, även när de måste betraktas
som värkliga e-ljud. Men i några fall kan såväl ett normalt e
som också ett väntat a ibland finnas ersatt med ett för sdml. så
ovanligt slutet ljud, att det gör intryck av i-v o k al ock väl
också i åtskilliga fall fixerats som åtminstone
Möjligen bär
man särskilt förmoda något sådant, om ett ord har e i omedelbar
närhet till palatal kons. eller till r. Det är även möjligt, att i
vissa svagtoniga ställningar i-kvalitet lätt inträder i st. f. eeller (kanske hällre) a-ljud, som väl annars får anses som normalt
svagton. e (i t. ex. be-, ro-, ge-, alldeles, *elefant, bre på o. s. v.;
mindre gärna inträder däremot a, om icke i förstavelsen be-).
Någon gång finner man också annorlunda motiverat i som repre-
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se strax här nedan). I intet av
sentant för e (i st. f. e
de möjliga fallen tycks man emellertid för sdml. kunna vänta,
att i-vokal uppträder allmänt, så snart betingelserna synas vara
för handen; ock några exempel tillhöra blott vissa trakter (mir
o. a. norrut). Följande samling innehåller några sdml. i-former
av flerahanda natur, sammanförda utan särskiljande av grunderna — som ju eventuellt kunna samvärka — ock i endast
ungefärlig ordning, med svagton. i först: arial, prisis, prisänter,
'primiera; rikommendera, sidera, tilegraf, tilefon, mdOn metoden, 2. (bro etc.) en, imillertid, imot, igäntlig, givär, finera;
(i)ginum, ginväg, jisses interj., Ickeby Ekeby, knikt, inkel,
Inkom, illak, illrö, mir, nir, minan, millra, millerst, primier,
krisa krets, fibber feber, kritter, Andrias, si, sir, ansir, sitt,
tri, di, variviga (da o. s. v.), ickorre, ski sked, (sol)skin, sviksamt, knipug, glis, glisa ut säj glesna.
Särskilt må erinras om några i-former av den viktiga typ,
då e står för gammalt I framför i, j eller en gång befintligt 'u
i följande stavelse. Här finnas exempel av för sdml. rätt tydligt
konstituerande art: smidja, kidja, tridi norr-österut mot sme(d)ja
etc. inre-väster-söderut; allmännare kanske triding, triven, trivlig
(o. -nad), lidig, ripa subst. repa, samt reg. vicka, sina, villa velat.
L a biali ser a t e uppträder sparsamt ock ibland väl rätt
tillfälligt. Som mindre betonat bör det måhända likställas med
ett e till sin karakter eller sin uppkomst, jfr t. ex. abesboki,
arbeskläder, Sales, Sonant. Bland iakttagna fall av »ö»-vokal
för e är egentligen endast ett tämligen konstant: vö(d) ved,
som dock kanske saknas inre-västerut. Andra äro: lovar lever,
brösp8tt, besman, bötta sönder, bot bet, tand, vävskö vävsked,
avskö avsked, rönsk vrensk, vonum, jöskuson interj., bärgskrövlo bärgskrevorna, snuirh, smara 'smårede', smått »bråte»,
y se
brövö bredvid. — Angående labialisering via 1-vokal
under 1-ljuden nederst.

a-ljuden
ha i sdml. ganska skiftande kvalitet. För den inre (ock västliga?) sdm. få de nog anses tydligt ö-färgade. Däremot i vissa
yttre partier, särskilt österut, men även nordligt, i nordväst ock
sydligt, ha de iakttagits med mindre tydlig ö-färg, gå där
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snarare åt ä(e) till. Ock i somliga trakter (se strax nedan)
uppträda de i vissa fall som 1-vokaler.
Det är ju icke omöjligt, att fördelningen av dessa ock dylika skiftningar sker icke endast allmänt geografiskt, utan även
fonetiskt, så att a skulle bero av närstående ljuds karakter,
t. ex. av föregående vokal eller av följande r o. s. v. Så
snart det rör skiftningarna mellan ä- ock ii-färgade a, är det
emellertid hittils sällan man iakttagit något sådant i sdml.; endast då a står framför
r, kan man i vissa fall finda 8- eller
a-kvalitet norrut, t. ex. nylcsk, systur, kvatura, papur, gogur
(jfr ilickur o. d. också norrut); jfr även nordvästifrån -ak mot
-an o. s. v. Däremot har i-kvaliteten flera gånger kunnat iakttagas som tydligt bunden vid vissa situationer, ock undersökningen härom hör till de viktigare för karakteristiken av
sörmlandsmålen. Huvudfrågan för sdml. i fråga om a gäller
sålunda, i vilka ställningar (i)e-färgat a står emot ä- eller
ö-färgat.
Först kan då göras den allmänna anmärkningen, att ord,
som enligt det följande skulle väntas med a på en viss trakt,
kunna få detta ersatt med i, under den extra betingelsen att
k, g, g, (i. r) går omedelbart före, t. ex. från inre sdm. diki,
vikin, bäggi, längi, långisänn, Skäggista; från sdt. särskilt
också den mask. artikeln, t. ex. krokin, drängin.
Villkoren för sdml. i i st. f. a äro annars följande. I absolut
slutljud kan man ibland, troligen allmänt sdml., ha att vänta
sig -i i några sparsamma fall som oppi, märorudi morgonrodnad, guvarilov, i vilka föregående rotstavelse är urspr. kort,
samt t. ex. uti, inni, frammi, gå valli, värri. Vidare gäller nog
som allmänt sdml., att -i står i sekundärt slutljud i neutr.1
av adj. ock starka participer, t. ex. ludi, mogi, öppi, rutti,
on (om mjöl), dä ä givi2, långt lidi, inte ä dä någe sköti,
välbekummi, gjuti, förfalli, barhuggi =-- ludet ete.8 Däremot äro
motsvarande mask. ock fem. på -in till dylika neutralformer
I sdt. även fem., t. ex. 0 a gbgi hon är gången, liti lön, ock
jfr ludimössa.
Men om -t kvarstår, inträder a: jwat, rutcet.
2) När undantag förekommer, är det nästan blott hos orden av
adjektivisk natur, t. ex. dävo o vått, d-ä tvinig.° värk, lite (reg.),
ett förmöga o styft gifte.
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(t. ex. ludin, frusin etc.) inskränkta till norra ock östra Sdml.
Likaså de med dessa analoga formerna på -il i st. f. -el i
sedan gammalt gravisakcentuerade subst., t. ex. himmil, skyffil,
spindil, svingil, hävil, nothyvil, även buffil, plur. virvilar,
knäpphärvilar 0. s. v., ock »nybildningar, som pysil, rantil,
klämmil m. fl.

Dessutom finnas en hel del andra i-former i S dt., den trakt
som framför andra karakteriseras av i-mål i fråga om a. Där
står i för a i de flästa andra ställningar än som representant för
svarabhaktivokal (jfr nedan) ock både som flexions- ock suffixelement. Utom i de nämnda fallen står det sålunda
i artikeln av typerna bst. sg. sängi, bst. pl. tändri, föttri,
ledri, garvari, bröllopi, barni, husina, bst. sg. husi ock
i samtliga former av tvåstaviga neutra, t. ex. gärdi,
minnin.

Om det övriga Sdml. kan på denna punkt anmärkas, att
artikelns -en ersatts av -a i de nyssnämnda plur. ock i bst.
sg. fem., således sänga etc. Dock har man i östliga sdm. ock
delar av sdt. sängen, husena.1
I särskilda undantagsfall finner man dessutom a-vokal rätt
allmänt i t. ex. domastik, rundal (rUnda, runda), apal, jfr
apalgrå, Apalvik ortn., apalsin, samt någon gång i pron. härma,
hännas (för sådana fall som uttra' yttre, udda udde, Sofialund
ortn. hänvisas till resp. partier i formläran). — å- eller 0-vokal
står allmänt i (vangs)aksål (event. å- ), vidare i t. ex. astgr (-uka),
tåtål (tota-, totor o. d.), koffort, kamfort, botomedel. Om ukvalitet har förut talats.'
Med de nu gjorda begränsningarna ha vi annars icke i, utan d i sdml.
(eventuellt reducerat eller synkoperat, se under kvantiteten s. 80 fe.). De
typer, som gälla med d för hela Sdm. ock Sdt., äro således bl. a.: subst.
bonde, hare, anseende, adj. ock adv. varse, gängse, alldeles, pret.
-de, -te, part. pres. körande(s), konj. vore, pres. sitter, plur. fötter,
leder, tänder, röster, med akut akcentuerade subst. på -er, t. ex.
heder, läger, på -el, t. ex. handel, fågel, på -en, t. ex. vatten,
bst. sg. maten, samt helgedag, ryselig, käppe, ijånse rn. fl., om
vilka se närmare under resp. partier i formläran. — Uppteckningarna
också i bondb köpts
från Aspö 1905 visa ett troligen generaliserat
0. s. V.
Med vokalharmoni i egentlig mening, t. ex. .mykky, ha vi i
sdml. icke att göra i fråga om a.
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1-ljuden
i sdmi. förete i sin typiska form intet egentligen frapperande.
Sannolikt är, att de inta en normalställning emellan markerat
spänd ock tydligt slapp artikulation. En skillnad mellan närmast i-kvalitet som långt ljud ock närmast 1-kvalitet som kort
existerar nog, men den framträder i en hel del fall föga bestämd. Sådana fall måste särhållas från dem, då r synes- föreligga fullt tydligt eller rentav gå över till e. Ty det framgår av de flästa uppteckningarna, så obestämda de än kunna
vara på denna punkt, att vissa ord ha mera förkärlek för r, e
än andra. Ehuru det får medges, att det synes svårt att sammanfatta dem till en grupp gentemot de övriga, kan man möjligen
ha någon anledning att förmoda ett beroende av närgränsande
(hälst följande) ljuds karakter, enär r eller dess varianter antecknats avgjort mindre ofta framför de flästa dentaler, än när
t. ex. k, r, 1, f, v, (?m, B) befinner sig i omedelbar närhet. Troligtvis
står också allmännare r, e, då ordet har gammal kort rotstavelse,
utom norr- ock österut i de fall då i eller j följer, således sydock västligt kettel mot nordligare kittil, vettja mot vittja, jfr
medja : midja.
Således heter det hällre .med i- än med (r-) e-kvalitet t. ex.
spinna, blind, vinter, minne, still, ilsken, titta, *vidd, list,
diska, diss spene, ?kvist 0. s. v.1; däremot oftare med r eller
gärna med e 2, kanske isynnerhet söder- ock västerut, t. ex.
vifta, gifte, oxdrift, griffel, skriftlig, grimma, imma, timmer,
gimmer ung tacka, finge, kringla, kinkuger, flicka, kvicka
sig, kvicke, dricka, vricka, blicka, blixtra, neka likväl, skicka,
fick, gick, idiksla idisla, plikta, gikt, sikt, riktig, smickra,
missommar, brits (bra4), gitta, -e, kittel, vittja, vittne, kvitto,
?fisk, frisk, rista, kristna döpa, silver (även i namn, t. ex.
Silfversparre, ock i sim i formen sel-, t. ex. se,W silversked),
silke, tilja, silja 'sölja' (I. dragrem) på seldon, te viljes, skilja,
skillnad (söderut: j'ena), åtskils, *särskilt, lilja, cirkel, cirkla,
svirvel, virvel, virke, lirka o. a.
i) Dock t. ex. dä endre det inre, enna innan, ennemot, Iteddarholmen.
2) T. o. m. (sällsynt) a, se nästa sida, nedtill.
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Exempel finnas också på att långt e () står som representant
för i; anmärkningsvärdast då det återgår på i i gammal kort rotstavelse, medan andra betingelser säkerligen ha mindre att betyda (knappast får man t. ex. ansätta sdml. e, x ock än mindre
e-diftong speciellt framför r). Formerna synas fördela sig med
övervägande syd-västligt e mot nord-östligt i, framför allt i
den viktiga typen medja : midja, vedja : vidja, ledje : lidje
vinterull, jfr smedja o. a. under e-ljuden nederst. Av följande
exempel, de flästa tämligen tillfälligt iakttagna, visa några en
liknande motsättning, medan andra ha annan natur: gevmild,
drevjul, revjärn, revsten slipsten, grisdeger, gerig, skethus,
serap, Iver, vriger, egel, egelkott, snegla snigel, blega, vangs-,
portleger, neding.
Som svagtonigt (t. ex. -ig, -ing, augusti) kunde man ju
vänta att e, (x) vore vanligt gentemot x. Det har emellertid inte
uppmärksammats, att vare sig 2 eller e är det allmänna i huvudmängden av hithörande fall. I förtonighet står dock kanske
inte ogärna e eller x i t. ex. fejol, peano, segar, menut, lekvid,
reksdaler, »raffig, kredetiv, prinsepal, fefanjer o. fl.; men
annars förefaller åtminstone e-vokal oftast stå •rent tillfälligt,
t. ex. e hagana, allte, nånsen. a-vokal i st. f. svagton. i är till
sin förekomst tvivelaktig, om man undantar den sydliga typen
rännel, ock uppträder kanske alltid som en mindre vårdad
variant. Särskilt får detta understrykas i fråga om sup. på -it,
vars ytterligt sällan hörda -a säkert inte får anses genuint
sörmländskt.
1 de flästa sådana ord, som anförts i ovanstående grupper,
inträffar det långt oftare, att i-vokalen blott närmar sig karakteren av värkligt e-ljud, än att den når utöver e- ock in på
ä-ljudens
område. Det hör till undantagen att finna ä för i.
:
Framför r, 1, där ren e-vokal torde vara mäst (ock ren i-vokal
minst) tåld, går det väl lättast över till ä, regelbundet i värke
virke. Andra antecknade exempel äro lärka lirka, krästna
döpa, åtskäls, sälke, fack, gäck.
La bialisati on av i till y är i sdml. ingen ovanlig företeelse,
men har ingenstans genomförts ens tillnärmelsevis generellt. I
norr, öster ock väster är den dock på sina håll så allmän, att
den kan betraktas som ett särskiljande drag. Sporadiskt finns
den här ock där för övrigt. Vanligast hör man kort i bli mer
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eller mindre y-färgat (y, o. s. v.) i former som skynn, skyfte,
skylling, skyllna(d), åtskyls, spylta, spylla, ylla, tynge tinget,
skrynda, kysta, rysta, gnystra, klyppa, grynn grind, gymmer
ung tacka, (i svagton:) örfyl, tydyg, fyffonjer o. a.1 Men även
långt i labialiseras icke sällan, t. ex. lyvstyeke, spysel, pykvass;
karakteristiskt är detta isynnerhet för Vingåker, t. ex. knyv, byta,
vyka, kolmyka, tysdag, relativt sällsynt däremot på andra håll.

Även ett sådant i, som annars motsvarar e, kan uppträda i labialiserad form, t. ex. nyr ner, syr ser, sysådär, skyklove 'sked'(slagträt i en vävstol), krytter kreatur, gynom, långt imylla;
även t. ex. kyssla 'kätta', få kattungar. Labialisation till ö förekommer norr-österut i vö vid.
Av i-diftongering finnas blott sällsynta spår: luta, qr o. a.,
norr- ock österifrån.

0-ljuden
förete i sdml. enligt de allmänna uppgifterna ingen anmärkningsvärd kvalitativ egenhet i sin artikulation, så snart de stå
i starktonig ställning, t. ex. bo, bonde, fast den möjligheten
icke synes utesluten, att de i ett eller annat fall kunna ha ett
bildningsläge närmare å, således väl bortåt Q 2.
I fråga om svagtoniga o-ljud (o, e) torde man däremot ha att
beakta vissa tendenser till )svagare) (främre—lägre) artikulation.
Tils vidare ganska oklara synas reglerna för växlingen o : e
i sådana exempel som kvitto, banko, tämpo, dä va i nätto,
födslomärke, tungomål, marmor, skrisko(r), novämber, postilla,
profäkt, tornist, bo kvar (således efter-, mellan- ock förtonigt).
Sannolikt har man i såväl ena som andra fallen att sätta i fråga,
om icke de båda ljuden finnas vid sidan av varandra i samma
ord ock typer. I en typ har antagits snarare o än väntat e:
i bst. pl. hos svaga fem., t. ex. stugo stugorna, ock med dem
likställda, t. ex. ögo, väggo o. a. Märk särskilt adj. bst. pl.
gamlo (el. -å) de gamla.3
Några bland dem äro måst eller endast norrifrån, ty söderut har
man oftare e-former, jfr ovan (skyllna : skelne, grymma : gremma
o. s. v.).
•
Märk t ex. uppteckningar som joi jorden, bisarbtik 'åkerboten' (d. v. s. gödseln), hataga -love o. d., alla från gaminalspråket.
Se formläran. Jfr en uppgift i Sv. landsm. II, s. cl.
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Däremot har tydligt iakttagits »försvagning» av o, o till
a-vokal (eller fullständig synkope) i några fall, framför allt i
obst. pl. av sv. fem., t. ex. stugor (även -ur, se nedan), ock i
bst. pl., om den har n i ändelsen bevarad, t. ex. (östligt) stugorna;
goa),
men även i former som ånyene ånyo, hålla te goo
potatis,
göromål,
timotäj,
abekat advokat, agedera ackordera,
sammansättningar med någor-, annor-, t. ex. någelunda, anderstans. Jämte sådana former med a el. dyl. träffas ibland dock
uttal med o-vokal, t. ex. andolundare; från Vingåker har t. o. m.
antecknats obst. pl. fem. på -or: gator, snaror o. a.
Någon sorts u-vokal är annars i vissa trakter, särskilt
norrut, den vanligaste varianten av a hos plur. på -or, t. ex.
klockur, syslur, solvur, viekur, ladur, ögur. En skillnad
mellan ord med lång ock ord med kort rotstavelse kan härvid
icke förmärkas. U-vokal står eventuellt också i t. ex. putatis,
gukväll, inte gu te inte i stånd till. I- eller e-färgat a är
vanligt i nie, tie, tjuge, trättietretusen o. s. v.
Starktoniga former med annan vokal än o träffas blott i
enstaka, särställda fall; av_dem ett par som möjligen oftare kunna
räknas till den svagtoniga gruppen. Med u-vokal uppträder allmänt konj. vure vore, fure fore, sup. vurti blivit, konj. vurte
bleve, samt troligen blott västerut uk ok; med 31-vokal de här ock
där spridda formerna stor stor, slå /om för öra, tomteekt tionde på
Tomasdsgen, gropp(a), -ig grop, -ig, samt det sekundärt starknok) nog, rätt vanligt i äldre språk; med ö-vokal:
toniga nok
snö, snödde, snör sno etc., allmänna åtminstone norr-österut.
Diftongering förekommer knappast.

n-ljuden
höra i sdml. i sin genuinaste form sannolikt till serien av (norskt)
ta-liknande ljud. Deras systemställning påminner rätt mycket
om a-ljudens. Så är bl. a. den kvalitativa skillnaden mellan kort
ock långt u mången gång ej särdeles starkt framträdande, enär
de bägge befinna sig normalt på ett mellanläge mellan u ock u 1.
Vidare är deras förekomst analog med a-ljudens däri, att de
1) Snarast tämligen långt fram: ett »fylligare», något tillbakaflyttat U.
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tyckas spridda över hela Sdml., men blandade med u, u: hos
somliga (mäst äldre?) personer ock på somliga orter — flere
dock än i fråga om a? — höres ta mycket ofta ock tydligt,
hos andra däremot knappt eller icke alls. Det är också mycket
möjligt, att ta inte är enarådande i alla ställningar, där det
över huvud allmänt förekommer, ock man torde tils vidare göra
bäst i att ponera ett (numera) likaledes genuint sdml. u ock
kanske även u i bestämda fonetiska situationer.
Vad det långa u beträffar, finnes om detta förhållande ännu
blott alltför dunkla, otillräckliga antydningar, för att här en indelning ens skulle kunna föreslås. Men i fråga om det korta
synes man kunna förmoda, att det i en viss ställning är mindre
benäget för tu-kvalitet. De upptecknare, som konstaterat tillvaron av tu eller dess motsvarigheter, ha nämligen icke så allmänt som annars använt denna eller motsvarande typ, utan u
i ställning framfört. ex. ii, nd, bb, dd, i ex. ull, hund, under,
klubba, (moss-)sudd.1

Om det således kan finnas fall, då ta-kvaliteten framträder
svagt eller icke alls, finns det återigen andra, där den skiljer sig så
starkt från vanlig u-färg, att man snarast tycker sig höra 0-vokal
(o, o, kanske u?). Så framför allt i södertörnsmål. För en stor del
av Sdt. gäller nämligen som ett karakteristikum ö' i st. f. it i ställning framför konsonanter ock kons.-grupper av annan art än
de nyss nämnda, således t. ex. framför k, g, g, m, f, t. ex. sucka,
tugga, skugga, og, koBh kunglig, även konogi, sjoga, sjogka,
bst. pl. strompu, gommo, loft o. a. = sucka etc. Samma företeelse uppdyker måhända, fastän då ytterst sporadiskt, i delar
av inre-sydöstra Sdm. Från sydligaste sdm. har u iakttagits
som e-vokal, dock ej blott framför k etc., utan sannolikt som
allmän form för tu, t. ex. stomp, beska, surkolla rumex. Annars
äro de bakre varianter av ta, som lämpligen sammanfattas
under 0-vokalernas tecken, icke de vanliga i sdml., om inte i
1) Undantag göra några av mina egna uppteckningar: i en del av
de enskilda samt de från Västerhanninge stå flera former som tian,
tunder, rutnt, dtabbel, graupp, litodclinge, representerande gammalspråket i norr ock öster. Åven i annat avseende böra uppgifterna på
denna punkt tas med särskild reservation: några typordlistor medgiva
i någon mån möjlighet för ju-uttal, men ordsamlingarna aldrig eller
ytterst sällan.
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vissa fall av svagtonighet, t. ex. te salo (-o), alon, bamborö,
spekolanter, potäll butelj, mosik, kromelurer, korjöst.
Öppen å- vokal för u (d. v. s. o eller dess motsvarigheter
e etc.) förekommer i sdml. endast i sparsamma fall. Framför
donka
nasal + kons. i rompa, troligen allmänt sdm. (sdt.
(lunka, troligen blott nordligare, samt det enastående exemplet
Socka sjunka (i viss betydelse, varom se under g-ljuden nedan).'
Vidare kunna anföras ett par andra å-former: norrifrån friholtar (på
båt), lokt, lokta, även i inre sdm. pottra (men puttrug rasande),
samt det allmänna opp, vanligt även i sammansättningar: oppåter etc., t. o. m. oppbyggelse, oppmuntra, opphålt oss, oppsjö (på dä o dä) — men upplänning o. a.
I st. f. långt u står öppen å-vokal (e el. dyl.) ävenledes

i ett fåtal former, av vilka blott ett par äro något så när allmänt sdml.: b& bud 2, jfr jässbåslag (ur en visa), ift ludd, bålna
bulna, Ala sula (subst. o. vb); andra förefalla som sporadiska
variantformer: gål gul, småle, sönder, m4,944. masur. Som helt
tillfälligt uppdykande former få väl tils vidare anses hojeek
huvudgärd, dkar, pret. dågde (d. v. s. d8gde?) — mot dessa
står annars huvudmassan av exempel med u: duga, fluga
0. s. V.
ö-, y- eller a-vokal visa följande enstaka former: räka.
sjötton (allm.), ljömske (sälls.), (bärg)grynna (trol. skärgårdsspråk), skymt skumt, iygna (om vädret, pres. Wnar), hyker
säj hukar sig ned, allm. tjyv (el. tyv) tjuv (men tjuv på ljuset),
t(j)yva tjuga, sup. drypi, klyvi o. d. morfologiskt motiverade,
allmänt spridda former, liksom hustra bst. o. obst. sg. En speciell nordsörmländsk form är väl dandra dundra.
e - v okal ersätter ibland svagtonigt u, särskilt i huve huvud,
fine furu, farste förstuga, pl. baster, kritter, åvensjuk. Angående janari o. a. se under kvantiteten s. 79.
Spåren av diftongering (u9 el. dyl.) måste anses ytterst
otydliga.
Däremot tunna, brunn, stund, ljung o. s. v., samt kubbe,
stubbe, kudde o. s. v., burk, murken o. s. v., skuri, druoki o. s. v.
Skicka bä, men t. ex. trovärdiga bun vederhäftiga köpares
bud, inrop på auktion.
7-072008

Sv. landsm. Ericsson.
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y-ljuden
förhålla sig i mycket på enahanda sätt som i-ljuden. Deras vanliga artikulation i sdml., både som korta ock som långa, gör ett
»normalt» intryck, ungefär så som blivit sagt om i. Möjligen är den
kvalitativa skillnaden mellan långt ock kort y blott ännu mindre
bestämd. I allmänhet gäller det — ungefär som i fråga om 2: i —
mindre att särhålla y från y, där y-ljud är avsett, än det gäller
att skilja på (y) y å ena sidan ock avsett ö-ljud å den andra.
Den förra skillnaden ligger sällan i klar dag ock lemnas här
ur räkningen, medgivet att den ju kan finnas principiellt bunden
någonstans ock i mån därav kan vara värd en närmare undersökning. Den senare är däremot lätt spårad, lättare kanske
i de flästa fall än motsättningen (i) : e, därför att man oftast
tydligare hör ö-vokal i hithörande fall än resp. e-vokal. Det ö
som höres är nämligen mästadels rent öppet (a, ibland t. o. ra: 8);
mer sällan tvekar man, om y- (y-)vokal är avsedd (d. v.. s.
väl då y, ø föreligger):
andra sidan hör man is-ljud något så när allmänt i ett
betydligt mindre antal ord, än förhållandet var med e. Ock
inte förrän långt sydligt förmärker man, att ö-ljud ersätter y i
ett flertal fall (ex. strax nedan).
Huruvida (y) ö i st. f. y är bundet vid liknande fonetiska
villkor, som anförts i fråga om 2, e, kan tils vidare ej avgöras.
Endast att ö ej gärna står framför dentala 1 ock i de flästa fall
n, synes tämligen säkert, t. er. ylle, syll, bylte, okynnig,
hynda o. s. v. Men de få exemplen med y framför r (t. ex:
yrke, styrka, fyra, dyr, ostyrig) visa inte de häller någon extra
förkärlek för ö; »diftongering» visar blott sdt. kjörkja.
Allmänna sdml. former med ö i st. f. y äro: körka med
sammansättningar, böser (ej västligt?); vidare ett par exempel
på den viktiga typ, där s •r står i gammal kort rotstavelse: rössja,
göttja, flötta samt troligen skött, av vilka dock rössja åtminstone
inte är äkta nordsörmländsktl. Bland tämligen allmänna former
(även norrut) kunna nämnas vilöfti, part. oppsköffla, öska hyska,
1) Emot dessa står nästan konstant ock allmänt sdml. nyttja samt
1. ex. hyssjit disigt i luften.
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grötöska trådögla i knapphål, göckla1, grömm morsk, ovettig.
Men först längre eller långt sydligt iakttagna med ö äro: nöckel,
sköttel, hötta, nätta (subst.), nöttig, ihopgöttra, kössa, söfta
fukta, löfta, rögg, knäcka på säj, stöoke, stögg, skögglapp,
öngre, slöngel, sönn synd, sönligast synnerligast, töst, söster,
söskon för nyckel etc.2
Långt ö står regelbundet alternerande med y i böka—byka,
bök—byk, men är antagligen ensamrådande i röka, rök. Söderifrån anmärkts med 8 (ä) äro t. o. ra. gren gryn, egnbren, resh,
strökj O strykgjord.
Delabialisering av y till i (halvvägs, till y, eller ändå
fram till z, 3) kännetecknar ungefär samma trakter som uppvisa
motsatsen: labialisation av i, d. v. s. väster, öster ock norr, samt
dyker upp i några spridda exempel här ock där för övrigt;
som särskilt allmänt kan nämnas birå byrå. En mängd sådana
i-former av olika art kunde anföras; belysande äro t. ex. sirsa
syrsa, vilifti vidlyftig, mioke, briggegrita, odigd, rimde, kindersmässtiden, kirka, illa hylla (sdt.), sil syl, blinnstire, fiiokslin.a,
divla om nånting, kliva itu (vartill pret. klev itu), stivmor,
niårsdan, silinder o. s. v. I norr (på Selaön t. ex.) har företeelsen
mera tillfällighetens natur, men i Vingåkerssocknarna ock Sorundatrakterna är den ett framträdande karakteristikum, så att det
t. ex. om Vingåkersbon säges, att ›han sätter i där det skall
vara y ock tvärtom, — en sanning med stark modifikation.
Sorundabon saknar värkligt y, kan man å andra sidan säga,
ock kommer normalt ej längre än till y.
En speciell ställning inta ortnamn på -by, t. ex. Stenby,
Husby, Norrby, Åkerby. Vanligen är senare sammansättningsleden så kännbart förkortad, att den ger intryck av en starkt
nött avledningsändelse, ock vokalen får en ytterligt skiftande
karakter. Ofta inträder på samma gång depalatalisering; märk
särskilt -bo
-by, t. ex. Skogsekebos Skogsekeby-borna.
's Huruvida depalatalisering av y åt u-hållet till i nämnvärd
grad karakteriserar en ock annan sdml. trakt, såsom uppgivits
Anfört från Upmarks anf. arb.; annars österifrån antecknat med y.
Däremot lycka, tycka, yksa, ryska ta opp (lin, ärter), yttre
o.s.v.
T. o. ro. till e, t. ex. tega tyget (Sorunda).
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i andrahandskällor, kan icke avgöras efter uppteckningarna'.
Några former ha u-vokal av särskilda skäl ock vanligen allmänt sdml.: njupon nypon, njupa (subst. o. vb)2, urväder, ura
(om snö), uttra yttre, -munt jämte -mynt; mindre allmänt:
snuta hörn, vrå, hugge, rumlig. Märk även ostning ystning.

å-ljuden
uppträda i sdml. i samma två grundväsentligt skilda grupper
som i de flästa andra svenska dialekter:
å
gm. a-vokal, ex. gå, gått, lång, ock
gm. o-vokal, ex. råg, kol, adj. gott.
å
I den förra av dessa grupper har sdml. å ett relativt slutet
ock »rent», i den senare ett relativt öppet ock ofta även »grumligt» uttal.
De båda grupperna hållas i allmänhet tydligt, ofta t. o. m.
frapperande tydligt isär, dock ej alltid så avgjort i sdt. ock
angränsande mål. Även i svagtonig ställning framträder skillnaden ofta mycket klart, t. ex. oss, som, lagom, kommendering.
Ock lånord synas följa med i fördelningen, t. ex. koffert, konjak.
Emellertid finnas viktiga undantag från detta isärhållande, i
det sådana ord som stock (jfr Stockholm), klocka, rock, nocker
krokar på sländan, tocken, ocken samt vissa andra (särsk.
komma, även t. ex. boll) ock ord på svagton. -on (se närmare
nedan) i de flästa trakter vanligen ha den »renare» formen av
å-ljud, fast de höra till andra gruppen. Härtill komma i Sdt.
ock östliga samt norra Sdm. dessutom några andra exempel,
mäst med å framför p, m, (f), t. ex. kopparslant, nopper avfall
vid spånad, knopp, blomster, domna, omständiheter, offer 0.
Däremot äro överlöpare från första till andra gruppen ytterst
sällsynta, frånsett ordet siti,3 ock en del andra ord, som mycket
ofta eller vanligen stå svagtonigt, t. ex. så, då (jfr når när),
någon, pl. nära, hålla, låtsas (om); med e eller motsvarande
Ett enstaka anmärkt fall är fskja= *skylia skilja, anfört
norrifrån.
Dessa blott i äldre sdml.?
men
Även t. ex. hästen slår, dä slår säj, förslå„ slåss
skt, goda om gräs.
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vokal kunna möjligen uttalas vålm, ovålig, blånor, årder (redskapet), tårta, råtta ock kanske flere med k, r bredvid vokalen;
kanske också något annat enstaka ord: ijåns o. a.? — men uttal
sådana som "IcQk (växten) kål, *grre gång, •Nrast blåst etc. etc.
får man veterligen aldrig höra.
Båda grupperna förete uttalsvariationer inom sina fonetiskt
begränsade områden. Mindre den förra, där visserligen kort å
torde vara normalt något öppnare än långt, men kanske inte
så pass mycket, som uppteckningarna med o ge anledning att
förmoda. Åtminstone gäller väl denna restriktion om en del av
sdt. ock östlig sdm., ehuru en bestämdare förmodan härom inte
kan framställas med stöd av befintliga anteckningar. I somliga
ställningar tyckes det slutna å-uttalet, hällre än att närma sig o,
vilja bli ännu slutnare, närma sig e, särskilt kanske i närheten
av nasal (åtm. g) i t. ex. många, gångjärn, lång ock andra
antecknade fall, samt under vissa förutsättningar i svagtonig
ställning: hemåter, någon enda, båga dela, mångfällrot 0. a.
I sådana ord åter, som enligt föregående framställning
böra väntas ha den öppnare kvaliteten, finns en hel del olikfärgade öppna å-uttal, varierande från å till ö, ock därtill eventuellt delabialiserade. Närmast — ock ibland mycket nära —
uttalet i den nyss beskrivna gruppen kommer norra ock östra
Sdm. ock isynnerhet Sdt., som karakteriseras av rent, eller nästan
rent, öppet o, dock vanligen tydligt skilt från a, t. ex. torp, lova;
typiskt rent i t. ex. Södertäljetrakterna. Däremot ju längre söderock västerut man kommer, dess mer betydande blir skillnaden
mellan hithörande ock andra ord med å-vokal ock utgör ett
av de mäst markerade dragen hos det sdm. folkspråket. I
det inre tycks e vara allmännast, söderut (sydöstligt) småningom
ö-aktigare: 8 eller rentav 6).1 Västerut höres alltmera delabialisering åt ä eller a till: Vingåker har a sporadiskt, nordvästut
höres v (Väster-Rekarne). — Möjligt är, att det kan lyckas att
dra upp några gränser för alla dessa variationer. En del av
dem göra dock ofta ett visst intryck av lokalindividuella drag, t. ex.'
skiftningarna mellan e ock 8.2 De stora gränslinjerna torde
böra dragas dels mellan de jämförelsevis »rena» ock de »grumliga»
Från Runtuna t. ex. poste 'fara med posten'.
En upptecknare skriver regelbundet 8 som långt, 9 som kort.
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(o : e, a etc.), dels mellan de mer eller mindre delabialiserade
ock de övriga å-vokalerna.
Såsom ovan nämnts, uppträder — emot vad man skulle vänta
— det slutnare å-uttalet, eller åtminstone ej gärna e etc., regelbundet i avledningsfonemet -on inkl. namn på -son. Ej sällan
träffar man därjämte o-v o k al i hithörande ord (isynnerhet västligt?): i fruktnamn som hallon, -et, -a, -skog, krikon, lingon,
lingove lingonris': i räkneord, t. ex. sjötton, nittionde 2; i sonnamn, särskilt gärna då förnamn går förut, t. ex. Bal Pärso (-o) 2;
i syskon, morgon, afton ock kanske flera. Mer sällan hör man
o också i ändelsen -om, t. ex. igkom enkom, småningom (jfr
nedan), ock i andra likartade svagton. ställningar: arrendator,
(pastor,) doktor, (Olov,) oktober, ordentlig, morfin, kloriform.
Bland starktoniga former med o i st. f. å märkas vanligt ogaföre ovanför, regelbundet döter ock på spridda håll iakttagna:
roste, rosthalm. 'råghalm som malten hälles på', skrocka (om
hönsens läte, även med y), skro(c)k skrock, ?moka må(c)ka,
armboge, Arboga, gm. Fogelsta, fogel, skrola (i magen), tekroma 'tillkråmad', tilefon.
u-v o kal kunde åtminstone för sdt. väntas i en viss typ,
ord med ä framför tenuisgeminata (åtminstone pp, tt, jfr ovan
typen stock), men synes vara mycket sällsynt belagd i denna
ställning: sdt. sputta, allmännare blåtupp 'blåtopp', blåklint,
söttupper kamomill 1. kummin, vasstupp vassvippa, även enkelt
tupp topp; jfr brudd, gångbruddar, säsbrudd, rågbrudd,
åbrudd.3 Ävenså ganska fåtaliga — ock kanske minst tydliga
söderut — äro spåren av u-vokal inom den typ, där å gm. ö,
står eller stått framför i eller fordom *u i ändelsen: suvi (sydligt sv), kummi, -en, jfr hulli (behulli, framhullin, helt o
hullen, pret. hulldes), ellsluoki 'eldsläckts, skura, näsbura, buge,
-rudi -rodnad (men sydligt reda aftonrodnad), ovukig. Några
andra starktoniga u-former äro: farsa, kurk (västligt), rann fiskrom, (sälls. trull,) brusk, vattsurk, tafs, de tre senare anförda
'norr-österifrån. I svagtonig ställning röner å-vokalen ibland en
förskjutning framåt-uppåt, som för örat snarast gör intryck av
on : on olika i sammansättning, olika i best. ock obest. former?
t. ex. ett päron, men päro päronet.
Växlande även med 8. jfr nedan.
Däremot regelbundet hoppa, kopp, igelkott o. s. v.
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en sorts u-vokal, så t. ex. kuntant, kuntrakt, kumnal(sedel)
o. d., suldat (västerut, även med yl lufi, frukkust samt (tvivelaktigt? ej österut?) i ord på -om: lagum, igenum, honum,
liandum ömsom, örasum.
Annars hör man, jämte sådana svagtoniga u-former, liksom
vid sidan av svagtoniga o- eller o-former, kanske oftare en förskjutning av svagtonigt å framåt-nedåt till o - vok al eller dess
motsvarighet, t. ex. iiynem genom, så jinemende start, honom,
någon, te måres bittiga, afton (jfr aftvard); ofta i räkneord:
fämten, trätten, trättendan, ti(e)ne, åttene, åttpdel o. s. v.;
ibland (på vissa håll? ock vilka?) i son-namn, t. ex. Erik Jonse,
Kal ösa (men icke alls i fruktnamn). Vidare t. ex. sedär så där,
be sticka o stå både . . ., fick lov o höra, ögonkast, fotefen,
rikemdation, es (88) oss, -Ltorp (I. -8-, i ortnamn) o. a., även
på de trakter som annars ha torp o. s. v.
Undantagsfall, rätt allmänt spridda, äro: med värklig ö-vokal
pl. mörna morgnarna, skrövlig, tög tåg, rep (särskilt att dra
not med); med ä-vokal: liärve lieorv, fara göra fåror (även
subst.?), frägä, -an fråga, -an, (mua låna), samt det åtminstone
som svagtonigt konstanta lätta låta, även lätta ijänn, avlätta
o. a.
a-vokal för å har antecknats västerut i ijanse ijåns, säxtan o. d., valm vålm (även söderut), allmännare varfördan vårfrudagen, kantor kontor, föffanjer; samt kännetecknar Sdt. gentemot det övriga Sdml. i sådana exempel som stang, tang, lang,
vrang, gang, stangas, stanka, anga m. fl. ännu rätt livskraftiga
former-,. stång etc., vidare i vamb våm samt i allon ållon —
nästan det enda exemplet inom sin typ (annars hålla, vålla
o. s. v.). Ävenledes sällsynt är det i typen varta vårta.
Diftongerat å (i formen et? 1. dyl.) finnes åtminstone individuellt på sina håll, t. ex. i såg, gå, år, årningar 0. a., antecknade från norra ock östra delarna av sdm. område.
VOKALER : å-LJUDEN.

it-ljuden
uttalas i Sdml. i flera betydligt skiftande former, från a av en
karakteristisk bred läggning till tämligen spetsiga varianter av
a, t. o. ra. i somliga fall e. Att en geografisk fördelning i stort
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mellan de olika formerna existerar, kan man nog spåra; men
det synes, för vidsträckta områden, särdeles i det inre, icke vara
lätt att få avgjort, vart de olika ä-ljuden genuint böra anses
höra. Ty oupphörligt tyda uppteckningarna — trots »normaliseringen»! — på ofixerad artikulation av schnl. ä (minst lika
mycket som i fråga om e), ock det synes omöjligt att alltid
förklara uttrycken därför såsom fel i den hörandes uppfattning.
En sammanblandning av ursprungliga ock främmande element
får nog flera gånger antagas. Här må emellertid en provisorisk
fördelning försökas, varvid huvudmotsättningen nog bör anses
gälla e-a å den ena sidan ock a å den andra.
Vad först angår normalt ce i relativt ren form, skulle det
möjligen få anses karakterisera det inre, .särskilt sydöstligt —
ända ut i skärgården mellan Trosa ock Nyköping? — samt kanske
vissa delar av väster-norra Sdm.; huruvida som ett sammanhängande band tvärs igenom landskapet (sydost-nordväst), synes
ej klart. I ställning framför r, k (-1- kons.) inträder här ingen
nämnvärd förändring av w-karakteren, detta för övrigt i stil
med tendenserna i allmänhet hos sdml. ä, att i denna speciella
ställning icke just någonstans vara särdeles benäget för öppnad
kvalitet. T. o. m. inom de flästa a-områdena (jfr nedan) torde
ä framför r, k oftast i sitt allmänna intryck komma ganska
nära e., isynnerhet som kort.
Tydligt öppnad ä-kvalitet (d. v. s. snarast a) kan i nyssnämnda ställning iakttagas först längre åt kusttrakterna norrock österut. Nordligt -- på Mälaröarna — görs t. ex. skillnad
mellan mala märla ock anmala anmäla, ock narv närv tycks
ha (nästan) samma ljud som narv narv'. De jämförelsevis
flästa ock tydligaste a-exemplen äro antecknade norrifrån, ock
troligen kunde väl lika, många antecknas i trakterna närmast
Stockholm. Somligstans ser det ut, som a uppträdde nästan
blott framför k ock inte så genomgående framför r (jfr nedan
bara o. d.). — I övriga ställningar däremot, t. ex. häst, äta,
framträder inom
. vissa områden det breda »sörmländska» ä-ljudet
frapperande, kanske isynnerhet som långt. Det tycks ha ett
centrum utefter en linje i det västliga inre, från Flen-Malmköping ungefär nord- ock sydvästut; ett annat får kanske
1)

Anmärkt från Selaön. Jfr s. 85.
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sökas i Nyköpingstrakterna. Men även ända in i Vingåkerssocknarna har det antecknats i somliga ord; dock dyker det
kanske upp där — ock på flere håll — som en yngre bildning,
ty det uppges med mycken bestämdhet, att (åtminstone delar av
Västra) Vingåker normalt har a-måll.
a-fårg kännetecknar för övrigt de flästa periferiskt belägna
trakterna i Sdml., utom troligen i söder-sydväst. Tydligast är a
österut, isynnerhet i Sdt. ock östligaste Sdm. (Södertälje, Trosa),
där det ofta blir ganska spetsigt, inte sällan återgivet som e.
Mindre tydligt är det däremot norr- ock öster-norrut ock isynnerhet väster-norrut, där det kanske ofta är att betrakta som ett
»spetsigt (e». Exempelord: äta, räv, säd, plägsed, själ, sätta,
vägg, mäst, rägn etc. etc. Men utom dessa områden anträffas
åtminstone hos äldre personer a-former långt in i landet i
spridda exempel, måhända spår av att det fordom varit kraftigare representerat än nu. Dels går det långt in ifrån norra
kusten, ock österifrån ända till ungefär mitten av landskapet
— till en viss linje kanske ännu som konstituerande drag.
Dels dyker a opp i spridda exempel ända mot inre sydvästpartierna, ock som nämnt finns det i delar av Västra Vingåker
åtminstone i äldre mål.
Ett slutnare uttal av ä kan ifrågasättas. ännu för några
särskilda, delvis otydliga fall. Det inkräktar, som nyss berördes, på området för a 1. dyl. framför r ock kan åtminstone
österut antaga formen av a eller e, isynnerhet om r icke följes av
annan kons., t. ex. i ord som bära, skära, stjärna, tjära, päron,
Pär, kanske kärl, smärgel. Vidare synes e-uttal för ä kunna
sättas i fråga, ehuru ovisst, då ä står i förbindelse med k, j, tj
o. a. palatala konsonanter. Några exempel, de flästa antecknade (inre-)österut, tyda på att företeelsen bör efterspanas även
inom sdml. i ord som käke(?), tjäna, -hg, kärna frukt-, smör-,
kärnmjölk, Kerstin (även med A), kässla 'kätta', få kattungar,
gäspa, gäl, läja. Likaså finnas, i öster ock sydost, några otydliga spår av det (historiska) förhållandet, att det ä, som återgår
på äldre ö, skulle behålla ett slutnare uttal än vanligt i ord som
knä, trä, fä, ?rät, slät, grät, fläta, stätta, läka (om båt) o. s. v.;
1) Denna uppgift ur andra hand stämmer ej med de ordinarie uppteckningarna, däremot till en del med några av mig funna fall, där jat:utan tvekan markerat tydligt a: ja/mas- (i ortn.), havd, jakv o. a.
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i ordet här dessutom allmänt norrut. Alldeles <Avgjort blir
tils vidare, om ungefär samma trakter kunna anses ha spår av
särskilt slutnare uttal också i den viktiga typ, där , går tillbaka på å, t. ex. läsa (med lås), läka bota, väta, nära, häl,
näver, snäv. En del sådana ord ha visserligen, som i föregående grupp, mäst antecknats med e, men detta skrivsätt har
då samtidigt någon gång använts i ord som väg, nät, mäta,
läsa (i bok). Av sådana ord, där å återgår på gm.
har blott
lemna antecknats även med e, inre-söderut.' Ett par andra
former med e-vokal äro bleck (järn)bläck, helg, meram mäjram,
daksmea dagsmäja. — En tendens till slutnare uttal med ända
till i-vokal vid svagare betoning kan spåras (månne särskilt då sljud står invid?), t. ex. Strängnm, tbjela Torshälla, lilldraxingen
bonden i Lilla Draxäng, ohill på krittra, diss desto (jfr ovan
s. 66, not 3). Märk även skäl-, katsespila -spjäla.
Diftongering förekommer blott av långt a (g) ock har —
möjligen med undantag för kne?, hear (gm jer o dar) o. d. -iakttagits blott i den med et? o. a. likställda formen, t. ex. vg,ggan,
bracptapak, laosa läsa i bok; de flästa fallen öster-norrifrån.
Fåtaliga, men rätt allmänt spridda exempel på labialisering av ä (jfr under e) äro fölv, pipa (kanske naäst inre ock
söderifrån), svagton. fao, val o. d. väl, förkle, vöfötaklöv 'vä,stgötabörda' samt lömna norrut. ö-vokal står också uti i sönder (sdt.).
å- eller a-vokal står växlande i långe : länge, vålver
välver, vålvningar, når (svagton. mr), sdt. även nar: när, dom
(: sälls. däm?); sagen : sägen 1. stijen, regalt : rejält, stank :
stänk, slant: slänga), -stans: -stäns, fackug : Säckig, handug :
händig, järnhall, valtra säj, varmas : värmas; samt med skiljande

karakter för vissa trakter (mer söderut: resp. mer norrut?) pret.
latta 1. Utta : lätte 1. lät, stallde 0. stallt : ställde 0. ställt,
dan(n)a : dänna, där. Svagtonig a-vokal står i obsalvera
observera, plasert blesserad, salvet servett.

ö-ljuden
kunna för sdml. i normala ställningar säkerligen icke inrangeras
bland de främst belägna varianterna i ö-serien. Tungläget är
1) Eljes synes ä-vokal vara ensamt i bruk: vän, späck, ljuslätt,
vätts., rämna.
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snarast något förskjutet bakåt, läppställningen förefaller tämligen passiv, utan att dock egentligen värka delabialisering.
Som korta komma de väl i akustiskt intryck ganska nära
normal öppen bildning. Men som långa göra de ofta mer intryck av halvöppna (a) än av rent slutna (e). Därigenom
blir skillnaden mellan kort ock långt ö icke synnerligen stor,
om den ock kan i allmänhet tydligt iakttagas.
Nämnda bakåtförskjutning av ö framträder i ett egendomligt markerat skick inom stora områden av norr-östra Sdml., ock
den olika artikulationen av ö får sannolikt kännetecknas som
ett karakteristiskt skiljemärke mellan öster ock väster. Jämfört
med allm.-sdm. u, o, torde det typiskt östsörmländska ö bildas
något högre ock möjligen ha mer rundad läppställning, mer lik
å- (kanske e-)rundningen. Att beteckna det som ett »mellanljud
mellan å ock ö» voro dock sannolikt inte rätt, bättre då (populärt) som ett »orent ö». Ty dess akustiska intryck faller inom
gränsen för värkliga ö-ljud, eller åtminstone alldeles invid den
(åt å- 1. u-sidan till); till 8- eller 0-gränsen är längre avstånd'.
»Stockholms-ö» av den vanliga kända typen är det säkerligen
inte. Ej häller vill man riktigt medge, att det inrymmes under
e, u, eller under något annat av de antagna tecknen för ö-ljud.
Tils vidare må föreslås, att det betraktas som ett framflyttat
ock slutnare e, resp. uppflyttat a, a, ock anses förhålla sig till
e ungefär som ut till u.» — Möjligt är, att det kan variera
något, t. ex. norrut närmare u, österut närmare 6, ock att det
inte uppträder i alla ställningar. Det är t. ex. något ovisst,
om samma eller motsvarande bildning förekommer, också när
ö är kort; den tycks då åtminstone betydligt mindre lätt tilldra
sig uppmärksamheten ock inträder kanske endast t. ex. framför
r, + kons., men icke t. ex. i nöje, tröst.
En tydligare förskjutning in på de öppna å- eller ö-vokalernas
områden kan äga rum, då ö kommer i ställning intill r, ?(• (framför k dock mindre allmänt). Ö p p en å- vok al i nämnda ställningar kännetecknar mäst konstant i allmänhet samma trakter, som
ha det nyss beskrivna »orena» ö (ock är ibland rätt svår att skilja
Jfr t. ex. hog håg med hög, adj. ock subst.
1 vokaltabellen hos Noreen Vårt språk I, s. 538 skulle da väl
närmast ha sin plats bland de halvtrånga i samma kolumn som 6t (g, ie)
(»andra strecket»).
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från detta), men kan även spåras i vissa andra, långt i det inre
belägna delar samt går kanske längre åt väster(norr), under det
vissa östliga partier snarare ha 0-8. Ex. storre, for; forst,
tors, ?horne, horde, fordel, porte, mort mörkt 1. mört, vort,
Sormland, borja, smorja, holja, folja, foda, mjol, utbeling,
Sots:4, ?fres, stendrog, stenrose, brollop. Enstaka former med
ä-vokal (o, o etc.) träffas även på andra håll, t. ex. bjork, mjolk,
torstig, trott, -na, dorr samt några andra: somn, -ug, ?sondag,
fonster, fotter (dessa tre i sdt.), dottrar (nordväst).
Öppnare ö-vokal framför r, Iv' (kanske också efter) är

ett hos sdml. mindre bestämt drag. Sådan har visserligen annoterats från ett ock annat håll, men i det hela kan nog sägas,
att det inre ock syd-västliga sdm. ö visar ringa känslighet för
inVärkan av r ock ännu mindre av ?- (t. ex. från det inre:
gra grusa, voN, gitta); ock om en förändring inträffar, går den
sällan längre än till o (det korta blir således i huvudsak oförändrat). »Stockholms-8» i speciellt sådana ställningar är icke
sörmländskt, knappt ens riktigt södertörnskt. — Huruvida sdml.
ö antar en särskilt öppnare karakter framför andra konsonanter,
isynnerhet m, n, synes alldeles ovisst. Uppteckningarna ge
ingen anledning att tro det, möjligen kunde i stället förmodas
slntnare ö framför m.
Delabialisering av ö ända till e eller ä-ljud har icke iakttagits som något tydligt karakteriserande drag för sdml., fastän
gränsen mellan det tämligen passivt labialiserade ö ock värkligt e-ä kan vara lätt överskriden i vissa enstaka fall som t. ex.
far= fer (for); jfr även i viss svagtonig ställning t. ex. felora,
Ilalgara, Ide Idö, Stångarevägen Stångaröd-, i Aspen på Asp-ön.
Inte ens, för sdt. ha de moderna undersökningarna lagt märke
till det av Upmark (s. 11) omnämnda »korta slutna ö» som »uttalas med en dragning närmast åt e», t. ex. höns, mössa . . . .
vödd o. a. OM delabialisering värkligen inträffar, går den
kanske ej längre, än att den förhåller sig som y till y (vödd
ungefär = vad?).
Diftongering av en äldre typ (jfr under e) skulle kunna
väntas för sdt., men har hittils blott sparsamt ock ovisst belagts. Utom det egendomligt formade st/84 stöld har endast
anträffats ordet köra i en sådan form, som skulle kunna antyda
speciellt södertörnsk diftongbildning: bra. Särstående äro
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formerna strul, strula strö ut (om hö; österut) samt löjda lördag,
som dyker upp även annanstans i sdml. Diftongering av typen
sno har antecknats från en del av de trakter, som ha ap o. s. v.
Sparsamt representeras också de fall, i vilka man finner
y-v ok al för ö. I närheten av k, g, j står y blott i några
få exempel: från sdt. ykstock, yka (ika) eka, från det inre
rykar 'rökar' (d. v. s. skylar med radvis ordnade band), Östergylln samt det gamla sörmlandsordet bykta »fira högtid», roa
sig. Den viktiga typ, där y kan väntas framför ett i följande
stavelse stående i, j, uppvisar mäst ö såväl i sdt. som i sdm. (jfr
göttja o. a. under y-ljuden), t. ex. stödja, rödja, Sönjar, börja,
före o. s. v. Endast formen yppen, yppna, -ing är allmän;
norr-österifrån är tryskel (I. triskil, ?tnuskil). Andra former
med y äro fiyte, ymsa, på en hyft, det allmänna tryska (utom
i sdt.), samt lyska antecknat i det inre ock norrut ock fnyske
i öster ock norr.'
Bland övriga enstaka former må nämnas: runn rönn (ovanligt
konstant), fotknuka, tjut tjöt, behovlig, farstu förstuga, fjäl :
fjöl vändskiva på plog, fänster norr-österut : fönster västerut,
kersbär allmänt, prval (Årdala) körvel.

Konsonanternas kvalitet.

b-ljuden
behålla i vanliga fall sannolikt sin röstton, åtminstone så pass
mycket därav att de kunna betecknas med typen b (utom naturligtvis då b står intill s, t, t. ex. tompissa ÷- ta). En närmare
utredning härom på grundval av uppteckningarna är lika litet
möjlig som i fråga om d, g. 2 Blott i några enstaka, då ock då
uppdykande fall har man mer eller mindre tydligt att göra med
avsiktligt p-ljud (p eller b), nämligen i uddljud av särskilt följande ord: konjunktionen både, som ganska vanligt har formen
bå(de), på el. dyl., t. ex. på gammalt o nytt, påde sjunga o
dikta; vidare putän butelj, plaserter blesserad, sårad, pagale
Annars med ö: ömse, -a, möglig, ögla, bössa, mössa, flädermöss, börda, börd o. s. v.
Från öja s:n (nordväst) uppges, att b är ovanligt tonande.
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bagage, päromotter bergamotter, polmfrö bolmörtfrö 1. kungsljus, röka o ,polma bolma, pose bloss, pryller brillor.1 Jämför
motsvarande företeelse under p-ljuden.
Någon gång kan man också tycka sig höra v-ljud (v, 6
el. dyl.) i st. f. b, men möjligen får detta så gott som alltid tydas
som någon individuell onöjaktighet (t. ex. i kavlar kablar; jämför
emellertid under v-ljuden växlingen yr- : br-). Ett särskilt fall
är väl grovian grobian.
Ordet 'ämbar' heter i norr-östlig sdml. ämbar, i syd-västlig
ämmar (jfr den viktiga frågan mb : mm under m-ljuden nedan).2

d-ljuden
erbjuda i sin normala artikulation intet anmärkningsvärt utöver
vad som sagts om b. — t-1 jud i st. f. d har iakttagits (utom
i sådana fall som gots, samfärtsel, torsta) blott inom typen
bant pret. 'band' samt i fotral fodral, katrill kadrilj (ock flere?).
— g-ljud ersätter ibland ett (vanligen intervokaliskt) bortfallet d (jfr nedan), t. ex. bjuga ock andra former av ordet
'bjuda', räkn. båga, stog, bittiga, Ploga s:n, även liger el. leger
lider, salpetersjugare in. fl., kanske vanligast ju längre söderut.
Några enstaka egendomligheter äro melikamänter, fllekomiss,
1o/ra säj, såplocier; var vad (se under intern pron.).
Su p rade n tala d-ljud (/ 1. dyl.) kräva för sin del en noggrannare undersökning rörande frågan, i vilken utsträckning de
kunna ersättas av sdml. (typen ok ord). För så vitt nyare iakttagelser äro riktiga, måste man anta, att företeelsen b• för tillhör samtliga undersökta genuina sörmlandsmål. 2. Däremot gäller
den icke på långt när om samtliga de ord, som kunna komma i fråga
(se någon ordsamling), ock inte häller uppträder den vidare konstant i de flästa ord, där den finnes, eller alltid med b• så tydligt
skilt från 4- ock d-ljud. Följande k-former ha bland andra blivit
antecknade4: ok, jok, bok, håk, gåk, lagåk o. fl., aftvzik o.
1 typen argsibba, näsdukssnibb finnes blott b antecknat.
Endast mb har belagts i de sdt. tillhöriga tumba rulla sig på
marken (om djur) ock ortn. Tumba.
Annorlunda hos Noreen Vårt språk I, s. 456.
Beläggen äro ju talrikast — men därför ej relativt de flästa -för sådana mera vanliga ord, som här anföras först.
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jäke, väka världen, fjäke fjärde, fiäking, fjäkingsväg, fjäk fjärd,
pret. joke, tokes, smoke, höke, köke, föke, t. o. ra. förstöke,
täke, part. läk(!) lärd, vidare kaka karda, fäas (alltid i betydelsen 'väsnas'), framfak, svinfäker -spår, fädolk, (o)fäki,högfeo. a., huvejä7r, smihäN mjälte, koväke, ovåki el. ovuki (trol. alltid), vöbs, gitta, loiVra börda, uthöking, nokavär, jokar gjordar
(på ryssja), bukjo?r, hattbåk hattbrätte, Våkinge s:n, vMrkasar,
'väkbu.nna talln'.1
Undersökningen har annars ock framför allt att inrikta sigpå den vidlyftiga ock synnerligen viktiga frågan om d-bortfall
gg o. a.).
fln, id --> 11, även dg
inkl. -assimilation (nd
Till ledning vid denna undersökning kan för sdrnl. gälla följande
huvudsynpunkt: förlust av d kan allmännare väntas, om det
står (relativt) svagt .skyddat, antingen i fonetiskt svag ställning
eller utsatt för associativ påvärkan ock starkare »nötning». Alltså
t. ex. lessna, salmakare sadel-, sånn sådan, vär väder, pres.
ler leder, stan, amen, bonn, än(n) änden; måla målad(e), rö,
stunn, vill vild; röa, röare, röast I. röist, säa, skear, bst. sg.
stranna, lanne, pl. -a; sia sidan — men föda, odon, nödig,
inföding, linda, Hilda, oländig, vilding 0. S. v.
Kring denna »medellinje»2 gruppera sig trakterna i Sdml..
i stort sett så, att norra ock östra Sdml. har märkbart färre fall
av d-förlust (även i svag ställning, speciellt står där bst. sg. säda,
landa, pl. -a), medan södra ock isynnerhet västra Sdml. har
d-förlust i vissa »starka» ställningar, särskilt i sådana fall som
möa, binna. Grupperingen är i vissa avseenden otydligt genomförd, på ett sätt som till sin allmänna art rätt mycket påminner
om ä-ljudens fördelning. En hel del enstaka ord (ock typer?)
intaga mer eller mindre ofta undantagsställning, mäst på det
sätt att den norr-östra gruppens drag ibland dyka upp långt in
i landskapet ock t. o. m. längst (periferiskt?) söderut; talrikt
till inemot mitten (Daga h:d), sedan avtagande gentemot den
andra gruppens drag. Inre-västerut tyckes d-förlusten ha gått
längst — på ett bälte, som likt en bred kil intränger västerifrån. Det motsatta förhållandet, icke väntad d-förlust i norr
ock öster, låter sig inte spåras i motsvarande grad. Det torde
vardas-, årder, herde, närde,
Exempel med troligen endast
typen sor(j)de o. a. Ang r k ock sdt. d för I se under 1- 0. r-ljuden.
Geografiskt kan den möjligen spåras t. ex. i Dunkers s:n.
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vara skäl att hålla uppmärksamheten fäst på om inte kvarstående
d haft större område förr ock mera tillhör de äldres språk, under

det d-förlust mera är utmärkande för de yngres.
De givna allmänna dragen böra måhända särläggas i följande detaljerinringar om d-bortfallets utbredning. Vi ordna dem
här med de fonetiska typernas beskaffenhet som indelningsgrund.
d-bortfall efter vokal. I slut] j u d har man i svagtonig ställning att vänta allmänt sdml. d-bortfall, t. ex. måla målad 1. målade (pret. 1. part.), tallromma -ad, skillna, markna, lättna o. d.,
huve, förklä, bitti, bä,
*båd både, mä ja va barn o. s. V.
Undantag finnas, men höras jämförelsevis sällan, t. ex. livad (reg.?),
gråblandad, bildade som svin. I starktonigt slutljud synes bortfallet icke vara fullt så anlänt. Visserligen heter det i de flästa
trakter regelbundet go, bio, bru, ra etc., pret. re, gle, gne, sve,
förbjö etc., även måst. stri, ofrö, spiselstö, på ego berå, bå märg
o mo, pinnslä -sladd, färjstä -stad, me subst. med (sällsynt t. o. m.
e ed) ock många andra, samt troligen regelbundet i sammansättning t. ex. frilyst, froväxt, vibuske, vistritekt, sivall vattensjuk gräsmark, smistä, moloken modfälld, blavass, loaln, bloegler, Bjuby, Laåkern, späblä, göoxe 0. s. v. Men dels ser
det ovisst ut, om trakterna längre österut skola anses gå med
på detta som regel; undantagen äro i varje fall talrika, även
beträffande så vanliga ord som god, tid, rad, red, led (i munn),
en bred gata, bjöd-na, brudpari o. d. Dels hör man ej sällan
d-former också i det inre ock västerut ock (kanske oftare) söderut,
bland många antecknade exempel kunna nämnas sved (pret.),
hud, snålgud, mullvad, glad åt, pron. vad. »Nötning» synes särskilt spela in, så att t. ex. mindre nyttjade ord (eventuellt lånade
från rspr.), t. ex. nåd, blid, bad, eldstad, våd, part. en död,
id (fisken), ed o. fl. antingen ej alls eller mindre gärna sakna d
än t. ex. bod o. s. v. Huruvida ens för östra Sdml. får antas
någon skillnad i behandlingen av ord med gammal kort ock
ord med gammal lång vokal, synes däremot tvivelaktigt.
I inljud efter vokal förhåller sig d på ganska olika sätt.
Framför vokal, således i nter v ok ali skt, sker bortfallet olika
allt efter som följande vokal är flexivisk eller icke. I förra
fallet kan den skillnaden märkas, att d-bortfall rätt gärna förekommer över hela Sdml., då en ändelse tillägges ett adjektiv,
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t. ex. till rö : röa, röare, röist, till gla : glaa, till le : leist o. s. v.,
eller då en plur.-ändelse -ar, -a tillägges ett substantiv, t. ex. till
bru : kronbruar, till me(e) mede: mear, till ske : skear o. s. V.
även i sdt. (kanske dock i sdt. hällre den döda, glada o. d.);
däremot principiellt ogärna i norra ock östra Sdml., då en singularändelse fogas till ett substantiv: bst. sg. säda mot södervästerut säa säden, huda mot hua huden, fotblade mot (västligt)
fotblae, samt allmänt ogärna då en plur.-ändelse -er, -era eller
-o tillägges, t. ex. till sg. se : plur. seder, till ti : tider, till
: lader, lade, dock mycket ofta sie sista: städer(a), till
dorna; märk även bo bod : boder, bodo, teski tesked : teskider,
teskido mot på samma håll huar o. s. v. 1 senare fallet, i
annan intervokalisk ställning, står som nämnts norra-östra Sdml.
med d principiellt mot södra-västra ofta(st) utan d. Men det
är blott i vissa ord ock typer som d-bortfallet är tålt eller omtyckt: vissa svaga subst.-former ock ett antal värbformer (mäst
inf. ock pres.) samt några få andra. Antecknade äro t. ex.
bland subst.: möa, (brö)föa, kåe, spae, släe, (fjär)bräe, tiender,
'utriaröl', -boa (1. -bo, i ortnamn) samt det i hela Sdml. mycket
växlande sia sida i; bland värb: inf. ria, vria, gnia, svia, kvia, smia,
bia vänta (även norrut), ha, lea2, Lsea få killingar, snea plöja på
snedden, träa åkern, loa åv (med 'lodaln') — de sista tre även
norrut — bås, buda (in folket), föa, samt de med dessa alternerande formerna fö, le ock andra, t. ex. blö, lå-v6, spä-i o. s. v.,
varom se närmare formläran; pres. skrier haltar (om häst), avier,
ler 1. lir, ler, sver, blör, trär-på' 0. a. (delvis även norrut)3;
sup. ni, vril, gnii, sällan för övrigt, ser det ut; part. visst aldrig.
Övriga exempel: adj. luen luden antecknat västerut; adv. via,
viare4, si säj te gott; räkn. båa två, didär bäa jöka, o. a.5
Blott med d ha däremot antecknats träde, kläde, utsäde, (vagns-,
innan)rede, skede, nedan, -lida (i ortn.), vide, våda, kläde, låda,
?lada, trada trampa (i vävstol), glada (fågeln), skada, gröda.
Men leda en lem, leda säj, vilseleda.
Blott med d äro antecknade glida, skrida i vanlig bet., *strida,
avskeda, skräda, städa, såda åkern, slåda sladda, skada, vada gå
'vad' (vid slåtter), bada, nåda, sjuda, löda, ?göda, samt pres. skräder,
reder säj o. d., som väl måst rättar sig efter inf.
Men som konjunktion kanske blott vida, så (te) vida o. d.
5)1 andra ställningar står däremot överallt d kvar: smidig, ledig,
stadig, ideligen, treding, ledare 'mindre råsten', odon o. s. v.
8-072008 Sv. /andsm. Ericsson.
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Framför konsonant uppträder d-förlust i mycket olika
utsträckning. Förbindelsen -dj- förlorar d i vissa inre ock västligare delar i ord som midja, vidja, svedja, smedja, kedja,
tredje, ledja säj leda sig, ledje vinterull, glädje (osäkert), rödja,
stödja, men har annars i allmänhet bevarat d i sdml.; vanligt är
ajunt adjunkt. Däremot är d-bortfall framför r ett allmänt kännetecken för sdml. (dock kanske för sdt. i mindre utsträckning än
t. ex. västerut) i sådana ord, där d står i ›nära» förbindelse med r,
åtminstone i former som följande: vär -e, värkvarn, värstrupe, värlek o. a. v., lär -e, fjär i flere betydelser, for, fora (både om kläder
ock om kreatur, men fodra fordra), ror roder, år(a) åder, ådra,
kungsåra, när, Sör- i ortnamn, Jär Jäder s:n samt i plur. tant.
klär kläder, brär bräder, även någon gång brör -a bröder -nu
ock brorn, farn efter regelbundet bror, far 1. Vidare är d fallet
framför dentalt 1 i t. ex. salmakare, (ri)sal, beskelig, hårlivar
hårdlivad, o/a odla (blott söderut?), öla (sällsynt?); framför n: hening, ornera ordinera, n där (stan, amen, skepnan, pl. blana, gårn,
smihärn o. s. v. av särskilda skäl), med assimilation minnatt 2. I
ställning framför annan konsonant inträder, så vitt det är möjligt,
ofta assimilation. Ex. äro fragge (även frå ock fradde) fradga
(men stadga), glögga, trä(g)gard, reggarn, goss, reskap, anleasar°, Smeas-, stass-, stässel, jössel, järsel, Oppgårsbonn,
orstäv, vårsdela, hårsint o. S. V.
d-bortfall efter konsonant. I förbindelserna ud, id — de
enda som här komma i fråga för sdml. — inträder assimilation
eller annan förlust av d3 på tämligen analogt sätt med d-bortfall
efter vokal.
I slutljud kan förhållandet anses ungefär lika. Norrut
ha antecknats t. ex. hull huld, gäll skuld, den helige Ann (i en
visa), inre-västerut t. ex. sekunn, höglänn mark. Häremot har
man t. ex. länd, tillstånd, bild, ock (norr-)österifrån taji hand om,
en blind häst, en trind stolpa, ånd and, Strand ortn., Sandåsa. 4
Däremot bevaras d i förfäder, städer, leder(a) ock andra pluralformer samt, tycks det, i fläder, flädermöss, tjäder, tjuder, luder lockmat, lödder, lider, nedre, vedernamn o. s. v.
Däremot heter det bjudna, gödning, tidning o. fl.
Ofta en blott akustisk reduktion, som ger intryck av bortfall.
Typerna känd, sådd uppvisa överallt endast -d.
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1 inljud framför vokal, således intervokaliskt, äro nog
ud, id oftare assimilerade, än d har fallit intervokaliskt. Detta
gäller dock kanske ej om ud ock särskilt ej om id framför adjektivisk böjningsändelse, det kan väl heta t. ex. jevmilla givmilda,
men regel torde vara runda, vilda o. d. Framför substantivisk

ändelse vidgas området till förmån för d-förlust, därigenom att
assimilation (av ud) inträder, även när plur.-ändelsen -er tillägges,
det heter t. ex. rätt gärna änner änder, fränner (norrut, i en
visa), tänner, kinner, stunner, t. o. rn. sekunner, [riksens]
stänner; dessutom (analogt med huar o. s. v.) grinnar, vinnar
]oft, ellar, neutr. plur. grunna grunden, banna banden o. s. v.
Grundskillnaden mellan norr-öster ock söder-väster framträder
i allmänhet klart i hithörande typer, t. ex. rånda : rånna randen,
s*nda : sknna synden o. s. v. (dock även norrut t. ex. havi skälla
haft skulden); ock i annan interv.okalisk ställning, analogt med
möa, ria, men mer genomgående än i dem: syd-västligt bonne,
bönner, toppänne, trollslänna, hynna, grunna på, granna
skada, -lunna (i ortnamn), nystvinna, binna, -er, bunni, skynna.
säj, *vånna lyda, hänna, törhänna, även sjunne sjunde, varenna
mot norr-östliga bonde, skatända etc. Dock äro vissa former
vanliga över hela Sdml., särskilt vänna gång, ella elda, regelbundet skyll" skyldig samt — mycket varierande — de vanligen svagt betonade kunne, part. pres. -ane -ande ock räkn.
,one -onde,. På gränsen mot följande grupp kunna anföras:
åller, unner, tunnor björksvamp, Anners, spinnel.
Framför konsonant (mäst framför n, 1, r), särskilt i grupperna ndl, ndr, ldr, ldn, ndn, ldl, borde man ha att vänta benägenhet för d-bortfall i nter kon sonantisk t, men det tycks förekomma något mindre, 'än man kunde tro. Former som hannlare,
unnlig, di annliga, spinnlar, fetbillning, förällrar, ällre, ilunnra,
unnra, varannra bör man nog litet varstans, mer eller mindre
tydligt, men troligen övervägande i sydliga eller västliga trakter
bu.ndi2. o. dyl.). Mäst undantags(jfr där regelbundet buen
löst uppträda väl former som nämman, linning garn varmed
1) Häremot heter det alltid med d : ande, andas, varjehanda, vånda
nöd, stånda tunna, ståndare (i vävstol), åstunda, linda (subst. o.
lindil att linda med, fämbä,ndinga,r 'skylar med 5 band' o. fl. samt
typerna kände, sålde (dock har 2 ggr också anträffats synnes).
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lindas, nytänning, alles alld(e)les o. s. v. mellan identiska konsonanter; även binsle o. d.
Till slut ett par exempel på d-bortfall i uddljud: ligga i
lake dvala, värsnät 'dvärgsnät', spindelnät.
Tillsatt d, vanligen av hyperistisk natur, uppträder i ej så
få fall. Dels står det efter vokal i vissa inre ock särskilt sydbstliga trakter i en del plur.-former som (fågel-,hummel)boder
-bon, broder -do broar -na, såder såar, fruder fruar, fästmödor -do, röder -ena vassrör -en, i bst. sg. stråsdi strået (sdt.)1
samt i flåder flor (även norrut), befrida säj, nedsliga skänker (i
-en visa). Dels står nd, id för fln, 11 flerstädes, dock mäst i de
nämnda ock de nordliga trakterna av Sdml. i t. ex. löinda lönnen,
pl. löndar -da, minda rönnen, hörnde hörnet, åtminstonde,
på nyonde ånyo, hinda, hundi, hinder (av hinna vb.), andolundare, anderstans, andersluga, besynderligt, Hindrik, dä
indre, ärhindra erinra, rändlar, tundel, skvaldra, häldre, bjäldra,
bildigare, vilde ville (märk: östligt); äntligen kanske fordna
(norrifrån) samt med d i slutljud säljd sälg (ss. däljd däld), haj d(er)
haj, rädd, strängd sträng (även plur. strängda), unjefärd ock
allmännare affärd -en -er affär.

f-ljuden
föranleda i sdml. icke till någon allmännare undersökning, utom
i vad angår eventuellt bortfall interkonsonantiskt, t. ex. i hälft
-en, tolft, tolfte, älfte, själft, lärft, torftigt (1 gg), ?Skärfsta
o. fl. Vanligt, men icke enarådande, är ätter efter, vartätter
o. s. v., ock någon gång förekommer attval aftonvard; längst västligt uppträder hatt haft mot annars sdml. havi. Jämte kalv-,
får- kätte höres oftare -kätte. 'Adolf' heter kanske allmänt *Adel.
p står i trump trumf ock i Josep (ur en visa).

g-ljuden
förhålla sig antagligen i fråga om försvagning av rösttonen
på samma sätt som b, d. Något bestämdare intryck av g, k
1) Men veterligen icke spiide spöet, ej blåd, ej geväder o. s. v.
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torde ej framträda normalt annat än i sådana fall som högt,
lågt, dagsvärke, hagtorn, högfärd, vagnsgård -hus (uttalades
som -skål) o. d. Enstaka ha antecknats kåra 'gåra', årsring i
trä (sdt.) 1. spricka i isen samt den första ja tok tog (nordligt);
nok nog är vanligt i äldre sdml.
I fråga om uttalsläge kan ju en skillnad mellan främre ock
bakre g existera, men den föranleder väl knappt någonsin (åtminstone för sdm.) till en skillnad i beteckningen; en akustisk
motsättning g : g i sdml. förbises alldeles säkert av den vanliga
uppmärksamheten. Sdt. uppvisar emellertid en egenhet av besläktad natur: i ord som bygga, lägga, väggar, -na — med g
framför a, o efter palatal vokal — uttalas g där ännu ibland
såsom g + j, t. ex. vieglo väggarna (månne ibland växlande med
eller lika med ett uttal byga i st. f. byga?).
Möjligheten till frikativ bildning av g (y) är en sak som
hittils kanske väl litet beaktats i sdml. Variationerna mellan
g ock y höra också till dem man mycket lätt förbiser, ock de
antecknade fallen äro mycket sporadiska (från det inre ock sdt.
t. ex. piya, tokuyer, yl? yr?); men företeelsen torde böra efterspåras, det är ej alldeles otänkbart, att den kan ha en viss betydelse för somliga trakterl. Försvagning av g ända fram till
j-ljud är ju däremot påfallande; men även här äro de antecknade
fallen icke många. Allmänna visserligen i hela Sdml., men fåtaligt exemplifierade, äro typerna draji dragit ock mäj mig (se
vidare om dem i formläran) samt naturligtvis säja, även tesäjelse,
säjen sägen o. s. v. Övervägande i gammalspråket (i norr ock
öster ock, kanske allmännare, i väster) ha iakttagits de enstaka
formerna väj, -en ock lånsväjen, oförväjna, samt späjel spegel,
iirspäjel 'ulspegel', skälm; ock troligen först långt västerut kan
man få höra formerna öjnbryn o. d. samt av ord med förbindelsen »gel> : lajd lagd 1. lagt, väl också *sajd2 ; jfr löjda
lördag (gm.). Morjon i st. f. morgon tillhör ännu (i viss, högre
stil?) gammalspråket nordligt ock i sdt. — En annan art av
frikativ bildning föreligger i det allmänna tyva (hö)tjuga samt
tavelduk norrut, tyvla opp dra tygeln stramare; de äro kanske
de enda exemplen i sitt slag i sdml.
Jämför härmed nedan angående bortfall, dro drog o. d.
Men kanske blott fogde.
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Ännu på ett annat sätt kan g tänkas utsatt för artikulationsförändring inom sdml. område, nämligen i förbindelsen gn, där
uttal med p, 1. dyl. för g kunna förekomma, i uddljud t. ex.
(B)nathas, B(n)ista, B(n)o, i inljud t. ex. bygning, lägning. Utom
i enstaka fall som öhår, -bryn etc. ggna- samt bågna, tågna
togn,a värka emellertid dylika uttal med g icke alls sörmländska, ock de torde blott ha individuell natur (mäst hos yngre?).
Bortfall av g tycks ej mycket förekomma utom i allmänt
kända fall som da, -n, -r med sammansättningar (vilka i plur.
dock ha g), farstu, rasta ock sammansättningar med -stu-,
måron, te måres o. fl., nånn, nåra, nå o. a. former av 'någon'
(se forml.), adj. o. adv. på -ig, -ug (se under adj.), samt alltid i
dra -r, ta -r ock någon gång i *dro(g), to(g), slo(g), sto(g), även
do(g). Speciellt kunna märkas kro(g) krog ock det ganska
vanliga kri krig, krisstjänst.
Tillskott av g hör man rätt många exempel på, de flästa
ha anförts under d-ljuden s. 112. Av andra ha antecknats
snöga (allmänt), plur. sjögar -ga (ej norr-österut?), roga säj,
siög, slögsä säd med lättare korn, fäg(h)us, Joga Johan (västerut).

h-ljuden
behöva i sdml. ej någon mera ingående undersökning utanför sdt.
ock angränsande mål. Där synas somliga orter (eller blott individer?) sakna h-ljud i egentlig mening. Det reduceras i regel
i dessas språk, som det tyckes fullständigt, i dess egenskap av
direkt uttrycksmedel, ock när det någon gång, ganska sällan,
insättes, kan det bli både »orätt» ock rätt placerat'. Så t. ex.
kan hatt betyda 'att' såväl som 'hatt', hunnra 'undra' såväl som
'hundra', ock vid ett annat tillfälle tvärtom; vidare kan det heta
höl öl, hörinner örhinnor o. s. v. Egentligen har fenomenet i sådan
utsträckning hittils iakttagits blott i Sorunda, men spridda anteckningar om »ostadigt» h finnas också från andra håll, utanför sdt. t. ex. från Enhörna.
Annars, i den övriga sdml., är det blott i en del enstaka,
bestämda ord som h finnes tillsatt eller borttaget, ock är da säkert
1) Jfr vidare i denna fråga den belysande skildringen av Roslagsmålet i Fasterna, given av Tiselius Sv. landsm. XVIII. 5, s. 100 f.
e.
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av annan natur än det nyssnämnda, icke växlande i olika ögonblick — men kanske efter olika trakter. Ordformer med i vanliga
fall tillsatt h äro hälles(t) eljes, va häller som ä, häller eller
(t. ex. fruokustdags häller ottval), ärhindra erinra, även säs(h)tilla
liksom kok(h)älla sädesärla, samt mycket olika på olika trakter
hösa : ösa. Utan h uppträder däremot i regeln öska hyska, ydder
oxtömmar, ink hink, asp(e) hasp, ocken vilken — de sista dock
mycket växlande — dessutom av sandhiskäl gärna t. ex. körkärn
kyrkoherden, Siggel Signhild (i en visa), bön(h)ås, sa (h)an,
skrek (h)o o. S. V.
j-ljuden
i sdml. visa ingen speciell egendomlighet i sin artikulation; de
kunna tils vidare generellt tecknas j, även om faktiskt ofta (kanske
I. dyl.' Tonförlust indock ej framför i, y) förekommer
träder nog, helt eller delvis, i några fall, regelbundet naturligtvis i lättja o. d. (jfr vidja), notjista (uttalat som -kista), men
även kanske i bj- o. a.2
En i ock för sig viktig fråga gäller g-ljud för j i ett par
typer: vari, bälj, höjd, men den föranleder väl numera knappt
till någon utförligare undersökning, i de allmänna dragen heter
det troligen överallt blott vari, höjd 0. s. v. Några undantag
kunna dock observeras: i sdt. ock nordligt hör man den annars
vanliga typen -öjd uttalas -ägd (t. ex. tanögd sömnig), ock
några få, mindre allmänna ord kunna ibland höras uttalade med
rg, lg, isynnerhet sarg -a kält -a, §cerg ungefär = kält x 'sar-g',
knarg 'knaggel', käx samt targla sarga, riva sönder 1. käxa, utmärgla (men samtidigt märja ut) — dessa antecknade norrut —
vidare helgeda från sdt., norrifrån dvärgtall, ock (d)värg funnet
Ett par andra g-former
även längst sydligt (i bet. 'spindel').
äro: löga allmänt utom östligt ock västligt, koleger betalning
för uthyrd ko, regalt : rejält.
Bortfall av j är vanligt interkonsonantiskt, t. ex. i följde,
följt, följs åt, sörjde, sörjt, tacla täljde, helgdag, helgsmål,
Ett sällsynt exempel på sonantering visar kanske (ån arg, antecknat nordvästifrån, väl undantagsform.
Från ett håll tecknat by- o. s. v.
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borggård, Bärgslagen, Dalbergska kassan; j återinträder dock
lätt analogiskt, t. ex. dä dökjs nir tystas ned. Efter sonor
konsonant saknas j dessutom i villa, snära in säj, väna, tä,ma,
vämelse — utom i det första dock ganska växlande — samt i
hälles(t) eljes, putäll butelj, katrill kadrilj, kastkiner, Ingebör.
Det saknas vidare i meram, daksmea samt av särskilda skäl
i tror-(j)a, näj, däj 0. cl. ock sälls. ynom genom. Mellan
(vanligen) uddljudande konsonant ock betonad vokal är det ofta
mycket »ostadigt»: igrenö'r, Sefanår, mölnardräng (sdt.), möhumla mjöd-, märde, råder (sdt.), färil 1. rake fjäril, pask o.
Tillsatt j hör man i stället i andra fall lika de sist nämnda:
fjälvägar, -hatten, fjån.ig ock kanske flera. Vidare framför
uddljudande e (ä), t. ex. jett ett (se under e, ä-ljuden); i vissa fall
på gränsen till j-inskott vid hiatus, t. ex. på-je på det, vana
ve-je, inte förstå-je, mit-jens med ens, alltijett; fejol, bartolomejus. Angående sdt. änkja, byggja, ängjar o. d. se under
k, g, B-ljuden; till dessa kunna läggas impja ympa (Sorunda)
ock norrifrån hympja ihop, svänjur svanor, samt allmänt i äldre
sdml. sönjer söner. Märk även däkjd ock (Sdt., Vingåker) hajs.
•

k-ljuden
skilja sig i uttalsläge säkerligen på samma sätt som g-ljuden,
men I likhet med dessa icke med den ljudeffekt, att skilde beteckningar behövas för sdml. i allmänhet. Sdt. visar emellertid,
här som i fråga om g, ett drag som måhända tyder på en äldre
(ännu upprätthållen?) skillnad k :
i viss ställning, nämligen
k + j i st. f. k framför a, o efter palatal vokal, t. ex. änkja
änka, bänkjar, stänkja, släckja, iskjo hyskorna, kjörkja kyrka.
Sådana former söker man nog förgäves i det övriga Sdm1.1
Nasalering av k i uddljudande förbindelsen knkg, gn
1. dyl. har iakttagits här ock där, i t. ex. kniv, knä, knut,
sannolikt hos samma personer som ha g(n) 1. dyl. för gn. Företeelsen har sannolikt ingen allmän betydelse för något sdml.mål (jfr s. 120 upptill).
g-ljud eller (inre ock västerut) j-ljud hörs regelbundet i
og, oj ock(så), såvida det ej alldeles bortfaller, t. ex. hån ö.
1)

Hur skall, i en annan typ, mttp mycket frå,n Vingåker tydas?
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Media, med eller utan ton, tycks även ligga till grund för antecknade former som gusin kusin, domastig domestik, frugust„
nugce nucka, kgna ruttna, kgtn, krägla, de flästa nog ganska
—p k i skre skrock.
Bortfall av k sker mäst interkonsonantiskt, t. ex. i mörkt,
starkt (men ej i märkte o. d.?), färskt, härskt, morskt, hemskt,
bondskt, tredskt, beskt', blankt, sankt 1. sänkt (om mark),
sänkte, tänkte, te skänks o. fl., kanske ljudlagsenligt för sdml.,.
men naturligtvis ofta tillbakahållet. Några andra, delvis sällsynta fall äro strast (norrut), asis exercis, apan auktion, tytte
tyckte (1 gg), drättug dräktig, inspetorn; vanligare är spetakel.
Tillsatt k uppträder å andra sidan i typen låEkt långt
ugkt ungt, pigksta-dan, strägkt — således en motsatt tendens till
den nyss nämnda, en sorts »k-inskott» (ofta väl endast 10 av
troligen rätt tillfällig art — dessutom i några enstaka ord framför s + kons.: räksten, för räksten, hiksna?, idiksla, gnikslar.
1-ljuden
äro i sdml. av de kända två huvudarterna »tunt» ock »tjockt» 1,.
ock undersökningen gäller framför allt, huru dessa fördelas.
sinsemellan. I stort sett kan fasthållas den praktiskt-populära
synpunkten, att tjockt k står — såsom kort — i närmaste anslutning till bakre ock främsta (således ytterlägenas) språkljud,
men tunt 1 i andra ställningar; ock anslutningen får i första
hand tänkas gjord till omedelbart föregående ljud, utom då en
följande dental konsonant »kännes» stå i absolut fast (analogiskt
olöslig) förbindelse med 1-ljudet (t. ex. pret. svalt i motsats till
adj. svalt, våld i motsats till mäld).
Närmare bestämt: k står efter a, o, u, å, ä, ö, efter b, p„
m, f, v, k, g, B, [1] samt framför d, t, s, n, ifall förbindelsen
kan lösas på analogisk väg. Däremot står 1 — frånsett i uddljud ock såsom långt — efter e, i, y, efter d, t, s, n, j, [r] —
resp. i efter etc. — samt framför d, t, s, n, ifall förbindelsen
är analogiskt olöslig. Man har alltså att vänta sig för sdml..
t. ex. hak, stok etc., men hel, mila, sy/; bn, pigg etc., bubbka,
stapkar, rama etc., men hand/a, spratt/a, böjlig, gräslig, mortlar
1)

1 detta ord kan k också ibland vara omflyttat: bekst.
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etc.; stjälpa, alm etc., följa, svälla, men vi/je, silver; svalt,
dokde, stake, mulna, men välde, salt, päls.
Enligt den nu anförda huvudsynpunkten sker nog en allmän
sdml. fördelning mellan 1 ock k i stil med de exempel, som anförts. Men alla synpunkter äro icke i densamma inbegripna;
ock tendenserna kunna korsa varandra, olika i vissa fall för
olika områden, så att en del specialundersökningar nödvändiggöras.
Framför allt gäller icke den nämnda fördelningen huvudmassan av sådana ord, som inte äro genuint hemma i folkmålen,
vare sig man nu har känsla av deras främlingskap eller ej.
Därför står regelbundet 1 i st. f. det inhemska k i sådana ord
som oblat, obligation, kloster, klaff, suflett, sablar, psalm,
befäl, rejäl, normal 0. fl. på -al o. s. v.; men även i sådana
ord, som kännas äkta folkliga, har sdml. 1 anträffats som
regel, i t. ex. smal, skral, kal, bal, sal, själ ande, juli, klar
<utom i syd-ost?), reffla, våffla, olja, Alfred, skälm. Dock
synes sdml. inte alltid dra gränsen så bestämd i hithörande
fall. Icke blott ord som klass, plats, plantera, plan, paraply,
hövlig, salva o. fl. ha kanske i regel l, utan ofta även sådana,
som tyckas stå längre ifrån den givna gränsen, t. ex. plakat,
klarinett, kaplan, hospital, alun, spektakel 0. a.
En hel betydande grupp ord höras sålunda uttalade med
där
man eljes kunnat tänka sig k. Men också i åtskilliga ord,
1,
som hava inhemskt ursprung, finna vi sdml. dentalt 1 för
väntat kakuminalt. Några äro sådana i vilka 1 står slutljudande
eller intervokaliskt efter bakre vokal, t. ex. al gödselvatten',
hönsbäl liggställe för höns (jfr sal sadel), tuia »kladda» med, samt
t. ex. dä talar dä det låter höra sig, det var »fint» (således stilmarkerande) ock regelbundet svagtoniga former av väl (se under adv.).
Vidare står 1 för det 'nästa i förbindelsen rvi, t. ex. härvlar,
-härvel, tärvel fork, puls, survel 'pojkvasker', samt ibland — vanligen då mycket växlande — i andra ord på -el efter konsonant i
»ytterläge», t. ex. hyvel, -la, himmel, tyglar, tröskel, svingel,
svängel, stängel, skängel (ock gammel västerut); kanske oftare
i dylika ords singularformer ock möjligen med någon skillnad,
1) Men regelbundet cdr trädet eller fågeln. — Här kan också påpekas regelbundet NIO' (djuret), Makarn, Uppsala, Saka.
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i varje fall mycket otydlig, mellan sådana ord med akc. 2 ock
andra med akc. 1 (hä've/ : htige/r)'. Uddljudande har förbindelsen fl- ibland iakttagits i ett par ord: fläre (regelbundet nordligt)
ock fler (österut), Fla(r?)n namn på en fjärd, kanske flor ladugårdsgolv. Framför konsonant av samma art som de föregående ha
också blott enstaka ord med 1 anträffats: falke falaska, Jälmarn,
Alje 'Algö' samt det regelbundna älva räkn. (men subst. älva),
ock ofta jälpa. Flere, ock såsom grupp märkligare, äro de ord
där 1 uppträder sekundärt förbundet med följande dental, ehuru
association med k ligger nära till hands, särskilt somliga sammansättningar med halv: ha/tunna, ha/stop, ha/tjog, ha/spann,
även kanske ha/mark 0. s. v. samt t. ex. halt halvt, hälten, tolt,
tolte (jfr älte älfte), piet. ock sup. jälte, jält, heldag — dock
synnerligen varierande. Märk vidare pret. sålde, valde, valt,
kvalde samt typen segelled, skollärare.
Å andra sidan låta sig uppställas undantag med sdml. k ak umi nal t k i st. f. väntat dentalt. Motsvarande de förra, ock
nämnda i samma ordning, finna vi sålunda k efter e-, i-, y-vokal
i åtminstone södra ock västra sdm. tämligen ofta i t. ex. vika,
mika 1. myka, Ryk, speka, sele, skdne skillnad, skgrja, tilja,
te ve/jos (men nästan blott hel ock del) o. fl. — en viktig
skiljelinje 2. Efter »mellankonsonant» står k av särskild orsak
tåtel, aksel -siar vagnsaxel, men eljes ha blott vissa uppteckningar västerut k efter s i några fall (se under s-ljuden). »Uddljudande» i senare sammansättningsled höres //' helt undantagsvis
i fall som Ekqingen, Rook?ränna; jfr å sin sida efter de allmänna tendenserna t. ex. Vakmersvik 3 samt, särskilt motiverat,
äkmoge, iikmänning, al-var. Slutligen uppträder också emot de
givna principerna lp i »fast» förbindelse med följande s, ehuru
betydligt vacklande ock oklart, i ord som pölsa, polska (jfr
'liamburska5, bolster, kanske jolster en videart, hals — egentligen blott tillhöriga sdt., det första dock allmänt även norrut (åtminstone som ortnamn) ock det sista funnet också västerut. Extra
anmärkningsvärda med förkortning av urspr. långt 1 äro de i
Jfr vidare — f. ö. också på andra punkter — materialsamlingen
i t. ex. I:andtmanson, Västgötamålets 1- ock r-ljud (Sv. landsm. B. 1).
Allmänt är stel, utgånget ur gruppen lr rd, ock kanske kyka.
Jfr lånorden ovan s. 124
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det inre funna mien rullen, stilen ställen, men svullen, mina
svullna ock sällsynt /teka hålla (jfr motsättningen kräka : kräla,
bärgknak : -kna/e).
Gentemot de nyss nämnda undantagsfallen, ock mångfaldigt
övervägande dem, må här erinras om att k står regelbundet
enligt huvudprinciperna, så snart tillfälle finnes till analogisk
förbindelse med en ordform, som måste väntas med k, t. ex.
mukna sammanhörande med maken. Antingen står då k i mera
primär förbindelse med följande dental, t. ex. däkd, stöd, *kökd,
kyks åv, kåNtook, ijä?r säj, väk så stor etc., således även i
direkt sandhi, inre eller yttre, med följande ords eller orddels
uddljud; eller också sekundärt, efter »bortfall» av en mellanstående vokal, t. ex. i muken, eller konsonant, vanligen j, t. ex.
skökjde, skökjt, skökjs, (häften,) stjäkpt, ock t. o. m. i en så
sekundär förbindelse som hekjdag.
Den form, som förbindelsen + dental kan anta, är icke
alltid enahanda inom samma dialekt, ej häller inom samma
typgrupp. Antingen kan en (partiell eller total) assimilation
mellan de närstående ljuden inträffa, eller kunna de hållas
isär på vartdera sitt artikulationsområde. Det senare sker väl
lättare i sådana fall, då dentalen är sekundärt förmedlad,
jd o. s. v., än då intet mellanstående ljud kan hållas kvar genom
association. Men ehuru sådana former som va(j)s, svält(j)de, kMrstock, soveksam o. d. väl icke äro alltför sällsynta ock nog inte
kunna ställas helt utanför dialekten, tyckas de inte vara rätt hemmastadda i sdml. folkmål, tillhöra kanske snarast en mera vårdad
variant därav. Den partiella assimilationen sväkde o. d. — med
eller utan reduktion av k — tillhör knappt häller dialektens
normalstil. Utan de former, som förefalla mäst otvungna, äro sådana som sväde, rat (där icke fökji är vanligare), Kasande, vä,..så
bra, muen mulen, även t. ex. hada helgdag (ifall detta har k ock
inte 1). Att uppdraga några i andra avseenden, t. ex. geografiskt, skiljande linjer för bruket av dessa former synes icke nu
möjligt ock är väl kanske inte mycket att tänka på. Även
synes det vara omöjligt ock kanske inte häller nu lönt att få bestämt, vilket slags artikulation av kakuminalerna som är mäst
typisk för de olika sdml. målen, uppteckningarna ge ingen
vägledande upplysning därom; kanske ersättas de allmänt av
supradentaler: C, s o. s. v.; helt eller växelvis.
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De olika 1-ljudens natur tycks ligga något öppnare för
iakttagelsen. I fråga om dem har undersökningen att tillse —
utom hur gingivalt 1 bildas (tils vidare att lemna åsido) — dels
huru supradentalt / artikuleras, dels huru k kan variera å ena
sidan mot i-, å den andra mot r-ljud.
Supradentalt / artikuleras i sdml. på ett sätt, som gör
att det i allmänhet blott med stor svårighet kan skiljas från
gingivalt 1. Troligen sammanfaller det i regeln därmed i alla
eller de fiästa sdml. mål, om man också ibland kan tycka sig ha
att göra med 1, eller någon gång kanske k . Ex. pärla, märla,
(sädes)ärla (vanl. -älla), härlig, farlig, naturlig, finurlig, årlig,
porla, sorl, Karl, -son, kärl, kärleksvisa, förlora, ja får-le
knalla mä-t, dä tör-1(e) vara ogjort, o. a.
Artikulationen av vanligt tjockt b• sker väl i sdml. antingen
otremulantiskt — ovisst om någonstans i en form som närmare
påminner om / — särskilt då åtminstone framför homorgant
ljud (framför d etc.); eller också halvtremulantiskt ock detta
måst med såkallat »slag»'. Ibland kan man tycka sig höra
»slaget» hos k såsom en r-vibration, ock det kan förefalla omöjligt att veta, om man har för sig k eller r. Säkert är, att det
finns former som antingen ofta eller någon gång ha iakttagits
med värkligt r i st. f. b.; sådana äro bl. a. gri, grip 'glip', fiskhåv,
grina : gina, krämmel (på lass), krösharv, skarm, stenarv,
viare 'vial', lathyrus 1. vicia, samt av gruppen k rd : vårkasa,
skärgåra, (ifjor blott västerut,) noravär, ett vårbunne trä o. fl. 2
Jfr under r-ljuden motsatsen, d. v. s. k för r.
Bortfall eller reduktion av 1-ljud förekommer (frånsett
Z.rd etc.) i några få, men mycket vanliga ord: ti113, skall,
bli(r), plä(r), t. ex. pä di säja, samt i Lissjön, lisstugen o. d.,
ock interkonsonantiskt t. ex. i micksmäss; reduktion dessutom
i typen solsken, jcep 'skälsked' ock ibland i bst. sg. -41.
Tillsatt 1 är mycket sällsynt: mortelstötel, jfr spis(e1),
tryl berberis 1. *lonicera, ock kanske något till.
Denna uppsats sammanslår tecknen för bägge (Z resp. Zr) i k'.
Ordet 'karl' heter naturligtvis kar (sdt. kär).
Vanligen te; under starkare betoning dock ibland växlande med
till: går intill, till o m [hån], tilltate o. d.
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in-ljuden
uppvisa endast i ett ringa antal ord något anmärkningsvärt.
I några ord kan m vara utbytt mot annan nasal, av sandhiskäl
i t. ex. varnt, mansäll, jägka (men samka ihop); av andra orsaker i smal o snärt, rann fiskrom, rån e, annars råm(m)e
dagg, fuktighet i jorden.
En annan grupp, ehuru också fåtaligt representerad, har i
olikhet mot de nyss nämnda en mycket stor betydelse för sörmlandsmålens karakteristik: orden med långt mm återgående på
gammalt radikalt mb. Detta gamla mb kvarstår ännu rätt allmänt i Sdt. ock delar av östra Sdm. ock (försvinnande) i åtminstone nordligaste Sdm. (kanske också, hos de riktigt gamla, inåt
landskapet). Antingen är då mb genomgående i paradigmet, så
i Sorunda t. ex. vamb, bst. sg. vambi våmmen; eller står det blott
framför vokal, så t. ex. på Selaön vftmm, vå'mba. Hithörande
antecknade exempelord äro i övrigt: damm stoft, damma, lamm,
lamma, kamm, kamma, kämma »kamma, ihop ett fång hö,
kämma motsvarande subst., i deemba sno mycket snö (Sorunda),
kimme, dimma, timmer?, trumma (på vagn). Jfr också ämbar
o. a. under b-ljuden. Sdt. har t. o. m. °ursprungligt b i den
gambla ock ringer samba(!).
m kan finnas tillsatt i ampril (västerut), saknas i juska
l j umskarna.1

n-ljuden
variera i sdml. föga i sin artikulation. De äro möjligen icke
så känsliga för sandhi, som kunde väntas, man kan få höra
t. ex. vankant (på stock eller bräde), inbila o. fl. mot å andra
sidan suykan 'sundkarin', färjkarlen, ämbetshäst enbets-, samt naturligtvis muyi muren, kan kålen (jfr under r, 1). Snarast röner
n direkt invärkan från (framför) närstående palatal konsonant,
t. ex. kagla (I. kaja), agsjovis, igfenör, feragjer o. d., njure,
njuta — i denna senare ställning nog oftast starkt reducerat. Ett viktigt, men ensamstående fall av liknarlde art är
1) Assimilationen mp
alls vara belagd för sdml.

pp, t. ex. i ordet svamp (*sopp), tyckes ej

.KONSONANTER: /11- OCK 11-LJUDEN.

12 9

*gränja vara grägjuger pjunkigl. I förbinsdml. grägffia
delsen kn, gn kan på samma gång som k, g även n förändras
g 1. dyl.
Några fall av g i st. f. n ha iakttagits, rnäst i norr ock
inre-österut, men inga västerut (spår av en gräns?). Blott ett
par tyckas mera allmänna: hk= (utom i väster), garn gan,
gom, karnalje. Andra antecknade förefalla hittils mycket tillfälliga: fårne, barna bana, (osäkert) dorn don, renfarna, arna,
amning, vårning2.
Supradentalt n ger å andra sidan vika för n i delar av Sdt.,
åtminstone Sorunda, på srimma sätt som de andra supradentalerna
för rena dentaler (ex. s. 135). Allmännare i sdml. höres n för
n i vissa fall av svagtonighet, t. ex. nä(r)-n ä envis ock bst.
pl. -ana, -ena (se forml.), inre-västerut också i bst. pl. kona,
klona, -bona 3.
Huvudundersökningen gäller, här -som i fråga om d, bortfall eller reduktion. Vanligast är det då fråga om slutljudande
n ock mäst efter vokal (se här strax), sällan efter konsonant
(s. 131); endast i ett mindretal fall om inljudande n framför
konsonant (s. 131).
n-bortfall efter vokal inträffar regelbundet hos ett flertal
ord på svagtonigt -an, -en, -in, -on, men ganska olika i skilda,
fall för olika områden. Sdt., åtminstone delar därav, ha i några
av de nedan anförda typerna gärna n bevarat — i visst fall ett
särskiljande drag gentemot det övriga Sdml. Typerna äro:
1) Adv. ock prep. på -an ha regelbundet förlorat n i t. ex.
undan, utan, innan, ovan, nedan, medan, redan, (e)mellan,
sällan, samman, ?för jämnan, nordan, *sunnan, östan, västan,
de sista fyra dock endast belagda i sammansättning: västavär
o. s. v., medan de övriga ha iakttagits både som enkla ock som
sammansatta med bortfallet n. Några exempel på olika möjligheter: utapå, niaför(e), ogaför o. 5. v., ogasida, innaruttin,
unnadödda, unna för unna, imillaåt, sinsimilla, därimilla
så känns dä inte, millahank, meda ho va ung, sälla va ho torr,
Emot detta stå annars regelbundet vän(j)a, tänja, skönja o. s. v.
Jfy under ordbildningen ang. -ing.
()Visst tyckes det mig dock vara, om vi i fall som de nämnda ha
att göra med värkligt (dorso)gingivalt n ock inte snarare med en (apikal>
mellanform, som särskilt i svagtonighet akustiskt lätt förblandas med n.
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sälla aldri, utaläse, föru.ta, omöjlit te vara uta. Icke sällan

hör man dock n-former, men knappast oftare i sdt. än i sdm.1
Subst. på -an av den-genus ha i princip n-bortfall, om
också n ofta återinsättes. Antecknade äro t. ex. anmäla -an, predika, livapilla2, genom ege förvålla(?), i börja, samt staffasvisa;
Joga Johan (undantagsform västerut). Av neutr.: neda (sdt.)3.
Best. böjningsformer på -an, -en, -n (i fem, ock plur.,
se närmare forml.) uppträda vanligen i formen -a, resp. sdt. -i;
dock med viktigt, skiljande undantag för vissa (mäst nordligare?)
-delar av sdt. ock östra sdm. (Salem o. Botkyrka? Enhörna, Mörkö,
Utö), som mäst eller enbart ha n-former. Typer: gata -an, boka
-en, husa (1. -ena) -en ock — sekundärt hithörande — plur. bästa,
vägga -urna, även hustra ock farsta jämte -u -un. I genitiv heter
det t. ex. dä ä kronas [mark]. Av andra böjningsformer hör hit typen kon, som dels heter koa, dels ko, det senare troligen ej västerut.
Subst. på -in med regelbundet n-bortfall äro: Kan, Kersti
samt kummiblomster, brökumme; annars Elin, dussin, russin
0. s. v. Jfr denna grupp med den följande.
Subst. på -on visa allmännare n-bortfall egentligen blott
i landskapets västra hälft ävensom mera nordligt än sydligt,
ock allmännare sdml., som det tyckes, endast om ordet ingår
som första (eller i viss typ andra) sammansättningsled, t. ex.
- päroträ, ålloskog, mårokvisten mot kanske blott päron o. s. v.
Huru n-former ock n-lösa former i övrigt fördelas inom paradigmen, synes ännu mycket oklart; frågan härom står på gränsen
att tillhöra formläran (se närmare denna). Hithörande ord äro
till största delen växt- ock fruktnamn som hallon, smultron,
lingon, tränjon, jortron, soppon mogna jortron, odon, nypon,
ållon, plommon, krikon, päron, jordpäron, olvonbär, skälon
serratula tinctoria (skälongrönt), sekundärt: murklon murkla
r:o. a. Vidare morgon ock afton, det förra vanligt med n-bortfall även såsom enkelt (i lördase måro o. s. v.), samt syskon.
Blott n-former finnas hittils belagda i nästan, hädanefter.
I ordspråket »Gifta barn o slakta spägrisar, dä ä bara livspilla».
Neutra på -an ha annars icke i sdml. iakttagits med n-bortfall:
lakan, nystan, hemman, besman, ävan smal tegremsa, härvokan
vari pinnarna sitta, stomman (till bygge), sätan två vålmar på varandra.
Av den-kön ha några ord bevarat n, t. ex. talan, mellan anngången o
samman. Ordet snpanmat har kanske aldrig n-bortfall.
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Också kunna med dessa egentliga på -on sammanföras de »vanliga» tillnamnen på -son, vilka allmänt i sdml., utom i åtminstone Södertälje- ock väl även Stockholmstrakterna, uttalas med
n-bortfall (ock västligt dessutom med synkope av o), om de
äro sammanfogade med (obetonat) förnamn, t. ex. Karl Pärso,
Jan Osos gård, Anders Karlso, nordvästligt Jon Pärs, 01 Lars;
medan de eljest troligen icke visa n-bortfall, t. ex. [Gustaf]
Filipson, Petterson i Vreta, Erikson.
övriga former med n-bortfall efter vokal äro: fem. mi, di,
si, ho, e en (på sina håll också mask.?), trättiö o. s. v., lita liten
(o. a., se adj.) samt västerut (bort)ifrå.
n-bortfall efter (sonor) konsonant inträffar i slutljud
efter m, g, är möjligen då ljudlagsenligt, men hindras mycket lätt
genom analogi. Ty de enda ord, där n tyckes saknas konstant,
äro maskulinerna vagn, ugn, famn ock möjligen sömn, vilka
avgjort mäst torde begagnas i formerna vagg, ugg, famm, sömm,
medan övriga, som vid böjning 1. dyl. oftare tillfoga vokaliskt börjande ändelse (hos fem., neutr. ock adj.), i princip låta n kvarstå
i uttalet, ehuru kanske ofta akustiskt reducerat till eller nära
noll. Således namn 1. namn, hamn (fem.!), jämn, rägn, gagn
(gagg förekommer nog också), lögn, lugn (subst. 1. adj.), dygn.
En akustisk reduktion, men icke bortfall i egentlig mening,
får sannolikt antas ha motiverat några antecknade former utan
-n av ord på stark- eller svagtonigt -/: kanal -1n, handel -In
e. d. — ett ringa antal mot regelbundet handeln o. s. v.1
n-bortfall i inljud framför konsonant, av annan natur
än det nyss skildrade, förekommer nästan blott interkonsonantiskt:
jämt, lugt 0. d. allmänna fall, jämmgo, nammlös, näms, vagga-,
*vagnu) etc. (jfr ovan); vidare begagkit, fägsam (: fägna
vaggan
undfägna), SträSsocken Strängnäs s:n, utkomdera, komdering.
Skenbart är n fallet i ara andra (sydligare form), kanske likaså
i gårses folk, bagars bagarens familj, Navare ortn. o. fl. ock i
Björlunda o. a. ortnamn på »Björn-», opasslig 'spesk' x spenslig,
varsa varsna.
Tillsatt n, vanligen blott formellt eller analogiskt motiverat,
höres i en del fall, t. ex. plur. gågnar gångar, rågågnar, landgågnar, ingågnar, omgågnar, tillgågnar o. d. (jfr vagg : vagnar),
1)

Ovanstående fall prövas bäst, då nästa ords uddljud är vokal.

9-072008

Sv. landsm. Er iC8 0 n.

ERICSSON, SÖDERMANLANDS romaLh.

132

även sg. ensammen, 'jummen ljum, svimna (1. svimka),
hämma', fjärndel (jfr åttndel o. s. v.), studerning o. d.,
våran, eran (se forml.), samt i vissa advärbformer, t. ex. dä kan
ja välan tänka, får lovn knalla, ock i sdt. hurlens, sålens.
Slutligen finnas några få exempel på i uddljud »överfört» n : nekre
1. neker hjuleker, nerfil örfil, njöppna (1. niupa) göpen, nypa,
naka d. v. s. (hi)n håle (sdt.) ock kanske flere; jfr att nypon
blott har uppvisats med n,.
ensamna,
hämna

B-ljuden
visa, fast de annars variera helt obetydligt, ganska stor känslighet i sandhiställningar. Vanligt är att få höra uttal med
tydligt n i ord som rond, fond, ajunt adjunkt, guvernant,
Synant genant, intressant, sant Olov, (pinst,) distans, brons,
annons 0. fl. av främmande ursprung; ävenså t. ex. i det inhemska krint, krintare, vartill även hör den-genus krinn i bet.
'talför'. Ordet jugfru' är nog helt ersatt av juwfru. — I likhet med
förhållandet vid k, g gör det främre B-ljudet ingen särskiljande
akustisk effekt, men sdt. uppvisar den säregna formen gy analogt
med b y, g t. ex. ägjar ängar, digja dynga, stigi stången o.
Angående formen gräBBa jfr under n-ljuden. Om olika energi
vid B-kontakt framför s, t, t. ex. bkagt : ugkt, se under k (s. 123).
En speciell undersökning förtjänar kanske förbindelsen gn,
när den motsvarar skrivningen gn. Utom i några få, särskilda
fall — segna (ner) ock möjligen bågna, tågna, som väl allmänt
uppvisa växlande uttal g : g — finnas värkligen exempel på
ett uttal med gn för vanligt Bn, men de sökas sannolikt förgäves utanför Sdt.; från Sorunda har där antecknats vagn vagn.
Assimilerade former med kk för Bk äro ytterst sällsynta.
Ett vanligt sdml. ord hör dock hit i vissa betydelser: focka 1.
lucka föck 1. fockte (o. a. paradigmformer) it. ex. huse ha fucki,
jo?ra Sticker, nerfucken, fucka-å ' ta av, focka unna (om ett
arbete), dä kom fockanes kom sakta, dä Socker iväg, rofuckin
med bakre senorna (vid rona) »nedsläppta) (om kor färdiga att
kalva)2. Kanske hör hit också ortnamnet Bricka, ungefär =Brink.
Ock tvärtom dema domna (ett belägg).
Men fagka »i vätska, t. ex. ökstocken pagkdr».

KONSONANTER-:
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p-ljuden
kräva huvudsakligen blott ett par undersökningar av mera uppenbart intresse;, en sådan rör utbyte av pt, ps mot ft, A. Övergång av
p till f i nämnda ställningar torde vara ett drag som genomgår
hela landskapet, ehuru på sina håll, särskilt kanske öster- ock
västerut, lite otydligt. 1 de flästa trakter får man sålunda som
regel höra uttalat juft djupt, glafft, knafft, gick i tafft, köfte,
löfte, löft, döfte, omdöfta, stöfte, stöft, gröfte gröpade, drä,fte?,
släffte, utsläfft, hopsläffta, täffte-te, knäffte-te, kliffte, nykliffta
får, anntäfta andtäppa (sdt.), resäft recept, aftek (ej vanligt),
kaften, vidare kalofs, strafsera säj strapatsera, fem. tefsa',
möjligen Refsa Ripsa s:n, Ströfsta Ströppsta (i Turinge) o. a.
givetvis sällsyntare fall. Genom analogi eller eftergift åt rspr.
insättes naturligtvis pt, ps ibland.
Jämsides med putäll o. d. under b-ljuden nämnda ord böra
undersökas (skenbart?) motsatta former med b för p, särskilt
uddljudande: blaska plaska i vatten, bladdra pladdra, blira
plira, »tira» med ögonen, blita plita, bulsa pulsa (i vatten), buding
pudding, (botatis potatis2,) byka 1. pyka pyra, surbyke sura
vedpinnar, vattenbyrt : inpyrd, samt snorjobba : -jåp, sal(t)better,
snabba opp, maskebi maskopi, hybetek — delvis kanske missuppfattade former:
k höres för p, åtminstone norr- ock österut, i våkenhus
vapenhus; men knappt i september.
Bortfall av p är antecknat i batist baptist, prep. ufföråger)
d. v. s. 'uppför åt', samt interkonsonantiskt t. ex. prom(p)t, skar(p)t
(men värpte), le(a) stjälpt(e), .m.(a)1. icelt(a) jälpt(e) o. d., även
t. ex. mä ja geck te ja2 'till jälps' (ett belägg, västerifrån).

r-ljuden
bildas i sdml. med normal röstton. En egendomlig ställning
intar dock ordet varken, som allmänt heter varsken3. I genuin
Om 'det hör till tepug som gör sig till ock vill vara dite
Efter en möjligen missuppfattad andrahandsuppgift.
Från Tunabärg är dessutom det enstaka belägget mujkcen murken.
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sdml. ha de aldrig annat än tungspetsartikulation. Däremot
kunna de i fråga om bildningssättet variera från tremulantiskt
till frikativt — månne olika på olika trakter ock för olika åldrar?
Det tremulantiska r kan framträda mer eller mindre tydligt —
kanske olika i olika ställningar. Någon gång antar tremulationen
formen av k, eller nära k, så att man icke rätt vet, vilket ljud
som avses. Undersökningen härom bör sammanhållas med den
motsvarande under 1-ljuden (s. 127) nämnda. Med 1-ljud, vanligen l, för r hava antecknats mer eller mindre ofta, ibland
säkert helt tillfälliga formerl: kb-ubba krubba, kkita, bbråka plita,
gå an, fnasa, -uger fråssande, panta i skallen (men pränta i
bok), biruka bruka (1 gg), gina : grina, stega opp en vara,
stabla en sorts »gräs» (troligen 'stäkra', onantbe), and/a andra
(1 gg), gaZ,ma tjuta, almen, obrjo orgeln, rob. ror, roder (på båt I.
att röra omkring i mäsken med), rokgängare, va?/. lättväckt, ma,Or
masur, Sy?ra skira (talg), fobra fora (subst.), håkkrank har-,
byb-a pyra, Pol Pärson rn. fl., samt några lånord: sa/vet servett,
rese/var reservoar, opsa/vera o. d. — F rika tiv t r (d. v. s.
med tremulationen reducerad till noll) kan med säkerhet antas
såsom icke alls ovanligt i åtminstone yngre sdml., ehuru sällan
något har antecknats därom 2. Isynnerhet kan det väntas som
naturligt i obetonad ställning framför konsonant ock nog även
framför vokal, t. ex. dä får 0 si.
Bortfall av (ett sådant frikativt) r förekommer i nyssnämnda ställning i flera fall, av vilka säkert blott få blivit uppmärksammade. Vanligt är det naturligtvis i jälpvärbsformerna är,
var 3, har 3 etc., även blir t. ex. dä bi krok dä, men utan tvivel
också i t. ex. fö-mä'j, föfölja, dä tö(r) vol [hända], även
, 1) Det får inte glömmas, att de oftare än vanligt kunna tillhöra
det slags växelformer (jfr s. 4312), för vilka ofrivilliga assimilationseller dissimilationsföreteelser ligga till grund; i mitt eget talspråk har
jag flere gånger märkt, hur lätt sådana kunna inträda, t. ex. föremåk
för brickas. Även akustiskt förblandas r ock k kanske lättare än många
andra besläktade ljudgrupper.
I Årdala-samlingarna, från inre sdm., skrives ibland r.
På vissa trakter — särskilt tycks det i sydost ock öster —
bevaras dock gärna r i vissa uttryck, t. ex. ja har suvi en snöring
(stund), ja har kunna betydane många stråfer, han har vurti, ja
har vari torpare, ja (h)ar havi (nordligt), ja (h)ar allri hört, okke
faen dä var dä vet ja inte.
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starktonigt: föraj lit, folytta förskinnet. Fullständig förlust av r
inträffar också, enligt allmänspråkliga tendenser, så snart anledning till supradentalt bildningssätt förefinnes, d. v. s. då r sammanträffar med d, t etc.: har(e)n haren, slår-(i)nte in, bär(j)slagen
o. d. Sällan torde i sdml. r hålla sig självständigt vid sidan av
en följande gingival, ej ens gärna då r är långt, t. ex. jpeclrQg kärr'drog', kärrstråk, hce,sveda 'Herrsvedet' ortn., notorpa ortn. Huruvida i stället för supradentaler kunna inträda kakuminaler,
synes ovisst. Däremot tyckes en egenhet av motsatt natur framträda klart i Sorundamålet: det har över hela linjen ofta gingivaler (d, t, s, n, 1) för supradentaler, med tämligen få undantag,
t. ex. yeta järta, stot stort, stost störst, 11(r)skafta fyrskaftad,
ban barn, rnev märren, sitdogan o. s. v. (jämte sina, besit
hörseln o. a.). Något dylikt kan säkerligen inte spåras som
allmänt drag i någon annan del av Sdml. (eller Sdt.?), frånsett
1 i st. f 1 samt ett par särskilda fall (se närmare under d, t etc.).
r kan i övrigt saknas av olika anledningar i t. ex. alla
hälst, alla värst o. d.1, nämma, -(a)re, -ast, sälls. vämma värma,
(jul)eke eker (men i plur. hälst med r), adj. pl. grisdega 'igris',
snieka ihop, flykt pl. -a nykter, nyt nyter, sylind, diamet,
sal- silver(kopp o. s. y.), rö rör (röpilar, dragrö).2
Tillskott av r förekommer i sdml. som »ändelse» till en
del adj., adv. ock subst. Angående adj. (t. ex. trötter) ock adv.
(t. ex. häråter) se forml.; av subst. höra hit några tidsord, advärbiellt färgade, som t. ex. dä ä kväller, dä ä måndaskväller i
kväll, vila middar, [båten] går bara tisdar o torsdar, ja har
(i)nte ti'der, tidertals, vidare en hoper, toker o. d., asker ask(virke), måger (antecknat i det inre ock sydligt), mör mö (sdt.).
I inljud kan r stå i t. ex. kullrar kullar, gnistrur, kryddra in,
yddra på sela på (oxar), nämderman.

s-ljuden
kunna i sdml.. nog likaväl som annorstädes artikuleras på skilda
sätt, ock även det akustiska intrycket torde väl något variera, fast
detta i allmänhet nog undgår en icke medvetet •därpå inriktad
Ordet bjällra tycks alltid ha -r-.
Emot vanligt for ladugårdsgolv svarar flo åtminstone i sydväst.
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uppmärksamhet. Man kan ibland dock lätt lägga märke till, att
s närmar sig karakteren av
eller av ett svagt markerat »tunt»
f på yttersta Aungbladet, eller av laterala bildningar, .2 o.
isynnerhet gäller detta om s i förbindelsen
Denna , förbindelse al bör för sdml:s räkning undersökas
med ganska stor noggrannhet. Efter dess olika natur bestämmas
säkert viktiga skiljelinjer inom landskapet, ännu dock ingalunda
klarlagda. Den sannolika fördelningen torde i största allmänhet
uttryckt vara den, att östra ock norra Sdml. ända till längst i
nordväst har .21' i uddljud, men
i inljud av vissa ord (månne
ljudlagsenligt endast i dem, som alltid eller vanligen ha föregående lång vokal?), medan södra ock västra Sdml. skulle ha
eller (ibland, isynnerhet mera västligt) si i uddljud samt
allmännare a i inljud. Exempel med uddljud äro lätt funna: slut,
slant, slå o, s. v.; några av de norrifrån upptecknade: liampi,
/akt, 21Qg äng, 2/unk skvätt, fliokliina. I inljud:
ryai,
gal, 11,901, dessa konstant med lång vokal ock allmänna med
»,s» även t. ex. norrut; i regel så också väts/e 1. vålle, sy2lur,
ssiaig ock möjligen Rasiagen, (lin)hillia; varemot ,l-former
av de följande orden väl ej alldeles saknas norr-österut, men
dock vida övervägande, ha antecknats från det inre ock isynnerhet västerifrån 2 : nässla, tis(s)la tistel, ressel, -la, brödgrissla,
fössla stäng i gärdsgårdsled, kässla, idissla, vessla 3 o. 8. v.,
växla, axlar, Axels, ängslig, grensle, jimsla tugga o. fl.
Även i några andra ord tyckes j med större förkärlek inträda (mäst i inre sdm.): ka,se kasse, vars vass, varsärra, muk9ur,
varselin, kapfon, grimats, brogts m. fl., ock genom assimilation
fås t. ex. focst6s., fyr, fce,s(int, fäfilt.
Palataliserat s inträder naturligtvis lätt, då j följer, ock i
flera fall går det gärna till 5- (1. §-)ljud 1. dyl., så i t. ex. Blasieholmen, aktie, patient, hortensia, gratial o. fl. med s + j 5.
i) I 21, ts/ inbegripas här ock nedan flere kontaktarter ock -lägen.
Vissa uppteckningar från de västra delarna ha ofta s,
f
som måhända få tänkas återge andra uttal än j/ (t. ex. dorsalt ock ej
apikalt, eller närmare kakuminalt än supradentalt), men också kanske
inte behöva tydas som annat än
Några upptecknare från samma
håll göra ibland. — är det blott tillfälligt? — en skillnad mellan -ock -sel, t. ex. brogrcesal : -fira 1. -sia.
lisselmidda mellanmål kl. 10 f. m., smussla o. a. äro belagda
blott med si.
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Om supradentalt ,s utbytt mot s i Sdt. se r-ljuden (s. 135).
Tillskott av s-ljud förekommer alternativt i somliga ord:
vöst (gm.) vet, gå o streksla, körtsle körtel; slutljudande i part.
-anes t. ex. levans; i adv. t. ex. nunnas nyss o. fl. (se formläran); i uddljud sloma iväg jämte loma åv.
Bortfallet s ha korsten (reg.), tollug stollig, träna lokar;
jfr krallig : skral, kranglig skranglig o. d. med »ostadigt» s.

f-ljuden
hava i sin nuvarande allmänna sdml. artikulation det gemensamt, att friktionspasset bildas jämförelsevis vitt. Var det skall
anses vara som trängst, synes ännu rätt obestämt, men sannolikt finnes ingen förträngning att tala om så långt fram som
i alveolarläget. I stället lägges främre delen av tungan ned, så
att ett ganska stort tomrum uppkommer framtill i munnen,
genom vilket luftströmmen passerat med en sorts obestämd friktion påminnande om h-ljudens. Det skulle kunna förliknas —
med all reservation naturligtvis — vid ett h förlagt framåt i munhålan ock bildat med kraftigare friktion, som då man härmar, hur
ångan stötes ut ur en lokomotivskorsten. Det akustiska intrycket,
,den dova »runda» tonen, icke den skarpa »breda», ligger också närmare h-ljuden (h + ch) än t. ex. j-ljuden, det gör i varje fall
icke det intryck, man har av den vanliga interjektionen f. -.tyst!
= schas!, däremot något av det
eller av det olabialiserade
pustande schili! »vad det är (varmt ock) mödosamt!» Å andra
sidan gör det ej häller intryck av x-ljud, sannolikt därför att även
den bakre friktionen är mycket svag. Bästa beteckningen tils vidare
torde vara j, som dock använts av blott ett pär av upptecknarna,
medan de övriga ha använt det lättare skrivna f.
Värkligt f, som i vissa arbeten uppgivits som regel för sdml.,
saknas väl ej alldeles inom landskapet, men finnes numera säkert
blott i försvinnande utsträckning. Troligen är det endast några få
gamla personer här ock där i Sdml. som nu använda det. I
motsats .mot det allmänna sdml. 5 påminner det betydligt om cs
(ock är kanske identiskt med detta ibland?). Kanske är det
dessutom allmänt i några enstaka ord, särskilt i typen ryssja
(vyssja, ässja, hässja, nässja, gå flåg.» för när) ock t. ex. busa
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en hund på ngn, mat.s marsch, galos, grimas, akson, fcejant,
särskilt ock det troligen rätt vanliga kanse kanske.
Ursprungliga kombinationer i st. f. f-ljud, sådana som stjärna,
stjärt (blott sk?), skjuta o. a. ha anträffats såsom undantagsformer i sdt. (Sorundamålet); dessutom gm. skuti (spjälle) i det
inre, ock sätts sjätte också västerut.

t-ljuden
uppvisa väl i sdml. ett par artikulationsväxlingar av intresse,

men av särdeles begränsad utsträckning. Blott västerut förekommer d för t i sup. ock neutr. part. av somliga värbklasser,
t. ex. sagd sagt, gådd gått (se närmare forml.); ock endast
i ett litet antal ord har anträffats t för t, kanhända att jämställa med andra fall av supradental för gingival (jfr n, för n),
t. ex. knot brosk, benknota, kartug 'katig', morsk, nate nate,
abokart advokat, fortograft, förtisken fotogen samt möjligen
*hortäll, 'kartun. Angående t för t i sdt. se under r-ljuden.
Naturligtvis palataliseras t såsom övriga gingkaler i omedelbar,
även sekundär kontakt med j, t. ex. lättja, gyttja, utgöra, men
knappt till den grad att det väcker vidare uppmärksamhet.
Liksom i fråga om d rör sig även här den viktigaste undersökningen om bortfall ock assimilation. Men saken står i
fråga om t betydligt enklare, ty i de typer, som ha t-förlust,
uppträder denna så gott som konstant i hela Sdml. Kvarstående t i dessa finns nog i Sdml. på spridda håll, men i
regel mycket sporadiskt ock nästan uteslutande sydligt ock
västligt, särskilt mot sydvästra gränspartierna mellan Vingåker
ock Nyköping (exempel här strax nedan).
Huvudtyperna med t-bortfall äro: samtliga neutralformer
av subst., adj., adv. ock vb (inkl. sup.), där t står i slutljud efter svagtonig (i en typ skenbart efter starktonig) vokal.
Su,bstantiviska neutralformer äro de allmänt sdml. typerna huse,
dike (vete), nypone, öga -t, bo(e); i den sistnämnda ('boet')
har västra sdm. regelbundet -t, t. ex. höt, degspat, ock även
i de förra alternativt, t. ex. hammerhuve(t) (se vidare formläran). Adjektiviska neutralformer äro t. ex. gall, mull',
1) Märk: ej mnet, såsom kunde väntas bredvid den-genus muen.
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yppi, nake; i det sistnämnda fallet har västliga ock sydliga
sdm. bevarat t, liksom även eljes där antecknats yppet,
ege(t), belåtet o. fl. Starka pårticipformer, t. ex. bitet, behand-

las på liknande sätt; svaga ha i regel t-bortfall såsom adjektiv,
men ha kanske allmänt t kvar, om de stå på gränsen till advärb,
t. ex. dä va livat, så förbannat långt, välsignat mä brö. I
adj. på -ig, -ug fdrekommer i regeln ej t-bortfall, t. ex. tokit,
baekut (till sing. backa); endast då sådana former användas
advärbiellt, hör man ej sällan t-lösa former (mäst i norra Sdml.
ock i Sdt.?), t. ex. förfärli rar, rysli hett (se under adj.); jfr
vis möjligtvis. Pronominella neutralformer följa med
också
de adjektiviska av typen ege(t), om de i formen överensstämma
med dessa (inge, too:ske 0. d.); annars ha de allmännare -t : anna(t),
vårat 0. erat (regelbundet), nåt 1. nå något, -e(t) det'. Supinum
har alltid t-bortfall, t. ex. kasta -at, rivi, rivis, hoppas.
Förlust av t anträffas också i andra ställningar, interkonsonantiskt t. ex. i tisla, tis(t)l. (växten), täsmentera, fas(s)na fastna,
fasskruva, jussom just som, inte jus(t) så tida, hässkosöm,
os(t)kaka (sdt.), p,rässgårn, -krage, nässgårs väg, tmystuga 'Tomtstugan' (gårdnamn i by), fläns nänts, ja ve-nte [vå han het]
s(s) i t. ex.
vet inte o. s. v. Vid assimilation ha vi ts
plass, bress brits, loss lots, låssas, låss om, goss (jol-, jut-,
fuss, -a, dä vete Sussigen, fössel, lisselmidda, Lisselbärge, bessel, -la, gösse12, arbes(vang ö. d.), nOstggce 'nattstuga',
gästrum på övre botten (Vingåker); vidare framför i haj harts,
blyers, kör(t)sle körtel; ock i kakeii katekes, grafal -grada],
sta(t)fon. Dessutom finnas ett par enstaka former: dronning
drottning, mjälle mjälte (västerut).
Tillsatt t har sdml. å andra sidan i ett par viktigare fall:
dels i vissa starka värbformer, typerna pret. fant, imperativ
häll . (se närmare formläran); dels gärna efter slutljudande advärbiellt -s ock även annars i vissa advärb, t. ex. andelest, straxt
o. fl. (se formläran); dessutom i vissa enstaka ord: rematist,
postelin porslin (sydligt ock västligt), ensamta, mågert 'svärson'
(sydligt), klöverten klövern (norrut).
Angående obst. art. se under räkneorden.
Dock höras kanske lika ofta götsel, gots samt regelbundet med ts :
kuts stycke, pyts, spets, stöttsa stöd, katsa fiskredskap, ?båtsman,
gisten o. a.; kitslug kanske oftare med bildlig betydelse än kisslug.
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fj-ljuden
tyckas i sdml. vara antingen affrikativa — bildade med J-förslag
— eller enkelt frikativa, rnäst kanske det senare, åtminstone
bland de två yngre generationerna. Bland de äldre är det i
varje fall som man hör förslaget tydligast, när det över huvud
förekommer; några antecknade exempel från olika delar: jpeeka,
pnra, ipup, arj§cenda. Möjligen äro sådana former något vanligare norr- ock österut än t. ex inre ock söderut, där j torde
framträda mindre ofta, åtminstone ej fullt så klart'. Huruvida
frikativan, när den uppträder ensam för sig, befinner sig på
p- eller på y-läget är ovisst. Troligen har man normalt det
senare, ehuru det förra tecknet mäst har använts.
Ursprungligare uttal, ett sent arv från många föregående
mansåldrar, återfinnes stundom i sdt. i gammalspråket: A eller
+ j i st. f. fp,
t ex. bärva kärve, bök, fri1, fridja, frysta,
samt när tj-ljudet återgår på gammalt t(p) + j: frjudra, dä
på. Även från Trosatrakten ha antecknats ett par exempel: fräppstump, Nörrkapis; ett allmännare fall är dessutom b•ersti Kerstin
(t. ex. frän Vingåker). Sådana uttal med h• ( j) såsom tj-ljud
finnas i övrigt, t. ex. norrut, blott i de gamles minne.
t-ljud för tj är allmänt i ordet tyva hötjuga, tämligen
allmänt i tyv tjuv, åtminstone i norr ock öster, ock har antecknats i sdt. i Mar tjäder.

y-ljuden
ha i sdml. icke uppmärksammats med annan regelbunden bildning än den labiodentala; men det är icke uteslutet — tecken
tyda därpå — att denna ofta kan vara blott svagt markerad
ock sålunda närma sig 6-läget, åtminstone i vissa ställningar,
isynnerhet i stavelse där v blir svagt betonat samt under påvärkan av närstående labial, eventuellt samvärkande omstän1) Jfr en uppgift från Årdala: »j svagt hörbart, stundom stumt».
Vad betyder i grunden en andrahandsuppgift från Näshulta, att uttalet
skulle vara ungefär »sois» i den yngre generationens språk? Någon förblandning med r eller med s + j-ljud har eljes ej iakttagits.
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digheter. Kanske det regelbundet blott heter välva, halva, duva
o. d., men sannolika äro måhända uttal som väl6de, ha(6)mil, du6na (duyna), lö(6)backe o. d. En undersökning härom,
ehuru ej bland de brådskande, bör kanske icke avfärdas som
oväsentlig för förståendet av äldre såväl som nutida dialekters
utveckling.
Säkert är, att vi också i sdml. kunna konstatera anomalier
i fråga om v-artikulation, vilka synas värda att uppmärksamma,
fast de ej inta någon dominerande ställning i målet. Några
sådana äro bl. a. Bken sjön Båven, hannloge, ogaföre 1.
ouaför 1. ftaföre o. fl. former, svagel (inre ock sydligt), abekat
advokat, (dubellera duellera,) bolma hö (annars reg. vålma),
samt »skärpning» av vr- till br- i t. ex. brist vrist, "brå Vrå
(säljs. i sdm1.?). Märk även kväm kvav, superän suverän.
Tonlöst v, d. v. s. f, är regel i groft, hoftång, näfsug näbbig
o. d. ock vanligt i svagtonigt väl i betydelsen 'nog, troligen'
eller 'visserligen', t. ex. dä gör dä fälle, dä ä fäl någe
han ä re lite gammal, kan fal hända, fälle gör han dä (uddljudande väl endast västerut?).
Bortfall av v är antecknat i åtskilliga typer. Exempel
äro bl. a.: kan I hända, du ska le gå ut 0. a. former av svagton.
tol(v)skilling, tol(v)man, hal(v)full, hallspann, en hall tum,
en hall mil o. d., syksvån., sal(kopp o. d.), jur juver, ro(v)ss)s1,
_0 reben, hubråte 'huvudvärk o. snuva', husvål huvudsvål,
lystycke livstycke, döstumm, lanshö(v)ding, härashöding, ble
blev, å, utå (ut)av, t. ex. utå e fru, full å blom, utå ålder,
skriva-å', förlorar å-et, ålagt bortlagt, åtajna avtagna, sullna,
sullme svullnad, sultan, rönsker vrensk, ock med egentligen
tillsatt, ostadigt v (v)råk (i is), samt oggra ogarvat.

Ur formläran.
S ii bstantiven

uppvisa bland ordklasserna de avgjort flästa formavvikelserna i
sdml. från vanligt språkbruk. Här må dessa avvikelser för
enkelhetens skull ordnas i den följd, vari ett substantivparadigm
brukar ges: obst. sg., bst. sg., obst. pl., bst. pl.; ock under den
första av dem må behandlas, huru man i sdml. finner en annan
böjningstyp än i rspr., därigenom att dels ett genus motsvaras
av ett annat, dels stark flexion är utbytt mot svag ock tvärtom.

Genus.
Den-genus är, som vanligt i våra dialekter, delat i hanock hon-genus även i fråga om sakord; ock därmed är i regel
förbunden en klyvning i ett särskilt maskulint paradigm ock ett
särskilt feminint, även i de fall där de eljes skulle sammanfallit under en ock samma böjningsgrupp, t. ex.
smdl. mask. väg
-en, -ar,
-a,
men fem. vägg
-a,
-ar 1. -er, -a I. -e)
emot rspr.
väg ock vägg: -en, -ar,
-arna.1
Starka böjningstyper äro i sdml., så vitt angår sakord, i allmänhet maskulina. Men feminina äro dock ganska många. Ett
flertal av de mer regelbundet återkommande kunna här nämnas,
ock ett par grupper då först urskiljas: mot gränsen av personorden 2 namn på träd ock buskar som al, ask, gran, en, hassel
1) Se närmare nedan. Med genusfördelningen är också förbunden
en användning i vissa fall av olika pronominal- ock — sällsynt —
adjektiv-former, varom se under resp. rubriker.
3) Häri inräknade också högre djurnamn, t. ex. gimmer ung tacka.
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o. S. v. (ock namn på andra växter i mera spridda fall: *ört,
starr, kanske fräken, vicker, tövel kardborre o. a., liksom ock,
kanske sällsyntare, lägre djurnamn: sill, braxen); vidare de allra
flästa av paradigmet »bok-böcker»: förminatt, stång, gnet o. s. v.;
avledningar på -d, -t (se strax här nedan) ock på -ing, -het:
byggning, fyllning, islossning, vändning (t. ex. kvicker i vänflinga) etc., församling, odling, hägring o. 8. v., frihet, i onödiheta, ätter gammelheta o. a. För övrigt må uppräknas ungefär-

ligt efter betydelsen, så att de mera abstrakta (eller mindre handgripliga) föremålen nämnas först ock sakord i trängsta mening,
redskapsord o. d., sist: längd, höjd, rymd, snedd, bygd, nämd,
skrift, tjänst, gunst, tröst, 'rikt' (dä här ä hela rikta ja ha
fått), tolft, släkt, gikt, frost, must, hast, flit, skuld, synd,
nåd, råd (till ngt), ro, lön, bön, lögn, sorg, 'tvär' (på tvä'ra),
färg, syn, hörsel o. Ii., tid, vår, helg, "jul, påsk, dymmel, (hö)and,
stund, rad, mil, mark, socken, slätt, hed, slog äng, äng, löt,
lid (i åkerlid, säljs.), häll, flod, å, hamn, lög bad, våg, vak, vik,
råk, grop; — mäsk, mäld, vört, lut, näver, (lin)skäv(er), ragg,
ull, fjäder, mån, hud, gan gom, gäl, nos, snok nos, tå, klo, klöv,
våmm, lever, axel; — bod, dörr, vägg, säng, bår, grind, dös,
grep, skovel, skakel, grissel, härv, harv, drög, såg, hen bryne,
rem, rev, slev, sked, slann (på slända), am, nål, fingerborg, sax
ock flere andra (av vilka en del nämnas i det,följande).
Utom dessa ock i allmänhet sådana, som i våra ordlistor
bruka upptas som »fem.), hava bland de som »mask.» angivna
orden ett färre antal sporadiskt blivit iakttagna som fem. i
sdml. (de flästa av denna liksom av följande grupp tyckas vara
antecknade från inre sdm.): grovlek, gång (pl. -er), bokstav,
brodd, tår, pris (snus), bit, botten, grund, göl, dy, deg, drank, led
(på arm), hals, stövel, plös, list kant, töm (kanske endast i
plur.), sladd, ho o. fl. Sådana ord äro annars i regel mask.
även i sdml.
Å andra sidan kan »fem.» motsvaras i sdml. av mask.
— eller snarare av den-genus?' — antingen kanske allmännare,
såsom åtminstone kan sättas i fråga för trakter närmare Stockholm (jfr s. 148), eller på andra håll i särskilda ord, bland
1) En begynnande eller rätt långt hunnen övergång därtill — ock
då också hos mask., t. ex. väg? — torde icke få anses utesluten; hör
efter, huru prao. ock artiklar användas!
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vilka de mera vanliga beteckna vissa allmänbegrepp som anstalt,
öppning, mening, fart, sak, tid, hälft, trakt, värld, sol, jord,
luft, under det de mera sporadiska äro sådana som höjd, hed,
tall, bod, dörr, slå, lagg, skovel, klöv, klo, ro höft, hud ock
kanske icke så få till.
Den- ock det-genus tyckas skilda av en mycket bestämdare
gräns. Blott få ock delvis osäkra exempel synas föreligga på
att det förra kan ersättas av neutrum: norrifrån bro (farstubro,
'snusbro'), farstu (åtminstone i betydelsen 'skjul': ett långt
farstu), kompäss, möjligen tapet, (räng)skur, t. 0. m. drummel
(även om människa: ett stort drummel); från andra håll (mindre
klara): agn (på växt), gropp grop (på väg), (gärdsel)rå, blöt
i uttr. han fick-en i blöte. Det motsatta rörhållandet är ävenledes sällsynt, men något tydligare belagt: mask, äro allmänt
blod, lasarätt, vidare sjok, kok, bleke (blindstyre : personord);
fem. rissel (norrut dock neutr.), tög tåg, rep samt regelbundet
solv — de fiästa exemplen söder-sydvästifrån.
Av ord med (efter ordlistor) kommune eller alternerande
genus äro i sdml. vanligen mask.: borr, fil, fien ett slags svulst,
håv, näbb, klant kloss, rasp, skalm, spån ;.vanligen fem.: näsborr
(1. svagt: näsbura); vanligen neu tr.: finger, stenrös 1. -e, stall;
växlande: nav, glöd, rost (på järn) ock efter .olika betydelse
redskap.

Stark oek svag flexion
förhålla sig till varandra på ungefär följande sätt.
Stark deklination kan motsvaras av sdml. svag, mäst av
maskulin typ på -e, i t. ex. följande ord, vilka möjligen något
mer känneteckna inre-södra-sydöstra sdm. än övriga trakter (flera
finnas dock även norrut): av mask. släktinge, änklinge, familje,
kampe häst, stutpyse, pojkpyse, igelkott(e), sarve (fisken),
narve stellaria (arenaria o. a.?), potatissjälke, tallgrene, lieknagge, tagge, skarve, navare borr, racke rack, korge, palle
pall, bärgklint, käft(e), samt körtsle körtel ock hävle (1. hävel),
som enligt allmän sdml. sed hällre böjas svagt än starkt; — av
fem. vallmoge vallmo, lihene att bryna lien med, kanske göpne.
1) Däremot kanske blott knubb, käpp, -kull, patt, tupp o. a.
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Av feminin typ på -a ha vi klöva (norrut) klöv, värja d. v. s.
'dvärg', stor spindel, egla igel, snegla snigel, regla 'historia'',
stråf(a) 'historia', Sy(a) sky, slänt(a) backsluttning, groppa grop,
tög(a) nottåg, nara slå; ock av neutral böjningstyp: allvare,
ämbare (såsom ankare), stängsle, gryte 'kornighet' (t. ex. i sten),
liärv(e), -orv(e). — Är det en tillfällighet, att flere av formerna
med -e tyckas oftare eller endast vara antecknade i senare sammansättningsled: pojkpyse, men pys? Materialet är för ofullständigt för att nu kunna antyda svaret på denna fråga (jfr
också de omedelbart följande exemplen).
Svag deklination kan å andra sidan motsvaras av sdml.
stark, ehuru troligen i ett mindre antal fall, t. ex. bland mask.:
pojk (osäkert), vassrugg, björklak, kott, tungspen, handlov,
(källar)sval, rev (på vävstol); bland fem.: mygg, frä fradga,
for fåra, år åra, ungsop -sopa; bland neutr.: fotabjäll, fä-,
kre(a)tursbinse12. Särskilt är det kanske fallet, då betydelsen
får plural-kollektiv natur: full mä busk, tar abborr på o. d.
Inom den svaga böjningsgruppen ha vii:övrigt att bemärka
dels ett drag, som kännetecknar sdt. ock östligaste sdm. (Södertäljetrakterna) ock i någon ringa mån även nordligaste sdm.:
svaga mask. på -a i st. f. -e sådana som haga, holma, backa,
bärgkulla, bonnloga, skara, staka, udda, pinna, grädda, maga,
oxa, hare, o. fl.; dels ett drag, som genomgår samtliga sdml.
mål: att rätt många bland de fem. orden på -a motsvaras av
mask. på -e, t. ex. skade, vane, vilje,, rede (på ngt), jälprede,
hette, frosse, halke, ta syre, klåde, fetme, imme, ånge, låge,
skugge, kärne, grönske, gule 0. vitte i ägg, blomme, mosse
både 'mossa' ock 'mosse', fragge fradga, vassle, gaIle, järne,
jässe, pasme, kasse, skole 4. Träde är i sdml. vanligen neutr.
Ord, som allmännare (enligt ordlistor) vackla mellan svag
ock stark flexion, typen 'grepe: grep', visa i allmänhet en liknande växling i sdml., eller ock ha de enbart svag böjning,
så kanske oftare än enbart stark. Svaga äro bland mask.: brudgumme, save, sylle (osäkert), kugge, roste (i spis etc.); starka:
Men rCgel, -glar för dörr.
'Såte, -a' tycks i sdml. blott heta stan neutr.
Av personord i egentlig mening har anträffats blott maka make.
Däremot ha spjäla o. fl. endast -a. En del av de anförda
orden kunna alternativt ha -e även i rspr., typen timme': -a.
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blåntott, tallkott, vigg; växlande: grepe 1. grep (ofta på samma
trakt), (h)aspe 1. hasp, mede I. van!. med, käke 1. vall. käk,
skötte 1. sköt en sorts nät, samt typen kavle, ekre o. d. vanligare än *kavel, eker. Bland fem. äro svaga: almanacka, kedja;
starkt t. ex. åder; växlande: känga 1. käng, byxa I. byx, yxa
1. sdt. yx, grissla 1. grissel, trappa 1. trapp, ärta mot öster- ock
norrut ärt. Bland neutr. äro starka t. ex. hörn, gärdsel.'

Bestämda singularformer
bildas efter följande huvudregel: mask, visar former på -n, fem.
former på -a, neutr. på konsonant -e ock på vokal ingen ändelse. Härifrån avviker i vissa delar sdt., mäst så att där
uppträda bst. sg.-former på -i, som ibland dock endast äro fonetiskt motiverade (se närmare de särskilda fallen).
Bst. sg. mask, har i sdt. -i kanske regelbundet i 3:dje
starka deklinationen, typerna prä'sti (1. prästen), föti foten,
men också i 2:dra starka i antecknade exempel som bruvangi
'brudvagnen', giuggi, varji vargen, pojki (till obst. sg. *pojk?),
kanske hälst eller endast — utom t. ex. i de främmande orden
litri litern, gardini — om g, k, g går före? (jfr under e-ljuden
s. 92). En form på -in är t. ex. drängin.2 Vidare ha i sdt.
(mäst i Sorunda) svaga maskuliner -an i st. f. -en (bredvid obst.
sg. -a i st. f. -e, jfr ovan), t. ex. haran, havran, skullan, kullan,
selan, holman, frågan d. v. s. 'fradgen', magan, logan, stråkan,
bokan bunken, backan, kiceHcan kälken, dyan dymarken, klåvan (i vävstol); någon gäng -än : revan 1. -cen reven (i vävstol).
Bland starka mask. anföres blott Oman till obst. sg. ont.
I övrigt, utanför sdt., erbjuder bst. sg. mask. föga eller intet
anmärkningsvärt ur rent morfologisk synpunkt. Den (fonetiska)
huvudprincip som följes synes vara, att n fogas så nära som möjligt till stammens slutljud — utan bindevokal, om slutljudet är eller
blir sonort. Det heter därför (ej åkren, vintren etc., utan) åkern,
I fråga om dem, som äro »olika ord», med tydligt skilda betydelser
(häl : käla, blom: blomma, ler: lera o. s. v.), har vid genomgången
av materialet ingenting anmärkningsvärt iakttagits.
Däremot ha antecknats riggen ryggen, 'kaksäcken' magen,
räven, kampen hästen, tufsen tofsen, sila sylen, bion blodet o. a.
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vintern, nyckeln, naveln, kaveln, havern, väseln (till obst. sg.
kavle, havre, vasle), njuern, på(e)In, tjä(e)ln, gueln, rueln 1.
rulln, skaeln 1. skalin (se under kvant. s. 73 f.), pien 1. pinn, haen,
övän ovanan, graen 1. grann, vänn, -mann, brunn, brann, kran,
cigarrn, deln, fälln, kvälln, pann, årtulln, butälln (även j undanträngt), däcken (till läst), säjen sägnen, fjärn fjärden, smihärn,
sön seden, dan dagen, även mårken marknaden, skeeln skillnaden, men norr- ock österut kanske oftare marknan, skillnan,
byggnan, trivnan trevnaden. T. o. m. har (från Sorunda) anteck-

nats vcejn vägen, som säkerligen riktigt — att dömma av en meddelad andrahandsuppgift —återger ett enstavigt uttal, icke vd.in
1. dy1.1 Naturligtvis finnes, såsom framgår av uppteckningarna,
en betydlig mängd variationer mellan an 1. dyl., ?n, ti ock n, men
att närmare ordna hithörande drag, tyckes vid en relativt hastig
översikt omöjligt, ock de äro väl knappt häller av den vikt, att de
för ögonblicket behöva ingående studeras för sdml:s räkning. Former som de nämnda torde i varje fall få anses naturligast 1
otvungen dialektstil gentemot sådana antecknade som panelen,
human, skohn, släfällen, bon o. fl. a. Som man kan vänta
(på grund av akcentförhållandena), finner man sådana former med
9, e mera österut, men också västligt tyckas de ha antecknats
något mer allmänt än eljes.
Särskilt kan påminnas om de under kvantiteten nämnda formerna bynn, snönn ock sjönn (dock västerut sjön) samt de
med dessa närmast jämförliga sonn sonen bredvid kanske vanligare obst. sg. sön, vidare tränn tråden o. d. (se s. 78 upptill).
Bst. sg. fem. av både starka ock svaga har i allmänhet,
som nämnts, sdml. -a, t. ex. vagga, rösta, geta, klocka (jfr
exempelsamlingen ovan s. 143). Några belysande exempel: i
onöda, i höhanna höanden, ge töjda, tar överhanda, minatta,
dYa (till obst. sg. dy), fårmi5'ra, pinnsläa -sladden, lönda,
lönnen, fästmöa 1. -da, nöda (till nö), brua 1. bruda efter olika

trakter (se under d-ljuden).
Häremot står -i inom de starka deklinationerna i vissa
delar av Sdt., t. ex. från Sorunda brådi bruden, mo(d)ri, märri,
vambi våmmen, bukjoki, löti jullöten, dingradi dyngkärran,
1)

Typen har annars icke följt med utvecklingen fcb192,

10-072008 Sv. landsm. Ericsson.
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noti (fisk)noten, nån, yxi (till (Amt. sg. yx), randi, gravi, våri,
väggi, byggningi, meningi, tidningi, soekni. Från Väster-

hanninge anföras sådana som föråldrade, t. ex. lengii.
Andra delar av Sdt., t. ex. Utö ock väl närmare Stockholm,
ävensom delar av östra Sdml. (Södertälje, Enhörna ock flerstädes)
uppvisa däremot former med bevarat -n i bst. sg. fem.2, vanligast i starka fem., t. ex. från Utö: viken, vågen, mjölken,
säden, torven, tången, saxen, vårn, kvarn, grinn (i de sista praktiskt sett ingen ändelse); från Enhörna: väggen, sängen, rösten,
boken o. a.; från Mörkö (övergångstrakt): rösten, boken (men
typen sänga med -a, dock dösrren, talln); — varemot de svaga fem.
tyckas ha -an såsom regel blott inom en mera begränsad, nordligare del av det nämnda området, närmare Stockholm ock
Södertälje, t. ex. i Enhörna stugan 0. s. v.3 Denna skillnad
mellan vissa östliga trakter med -n i bst. sg. fem.. mot andra
trakters n-lösa former torde vara av viktig, konstituerande natur.
Men någon rätt skarp skillnad är det icke, emedan n-former i
bst. sg. fem. kunna höras då ock då också i det övriga Sdml.,
i det löpande talet om vartannat tyckes det, t. ex. här i socken
: här i soekna (av samma meddelare), jon : johl (o. a. 4, jfr
s. 144), skogsbygden : -a, byggningen : dronninga, (Mem :
&Ara, våmmen : spånga, vanligare i starka fem, än i svaga
som t. ex. banan järnvägen, vesslan. De visserligen allmänna
a-formerna få således ingalunda anses enarådande, kanske icke
någonstans, ock varken hos de äldre eller hos de yngre. Huru de
för övrigt förhålla sig till varandra, må en följande undersökning
utreda, om den kan, hälst i samband med genusfrågorna.
Ännu ett par hithörande, men fåtaligt representerade typer
äro att nämna: dels -na lagt till enstaviga fem. på lång vokal,
Men i levande tal annars vanligen gingen, Ysen, jon, i tid-

ninga. — De svaga fem. följa i Sdt. vanligen med det övriga Sdml.: -a ,

(eller -an, se nästa stycke), t. ex. Sorunda soffan, Västerhanninge Mya
'röjningen', knäbösan.
Tillagt efter samma fonetiska principer som i mask.
Annars regelbundet -a i större delen av Sdt. (även Utö) samt på
Mörkö, t. ex. brinka 'häxan Brinkan', åska, körka, vicka, gruva,
gädda, öka ekan o. fl.
Formerna på -n höra i vissa ord kanske mäst hemma i prepositionsuttryck. Vad speciellt angår halten : hälta, brukas kanske det förra
mer såsom räkneord, det senare mer i konkret betydelse: »halvan» av något.
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nämligen bråna bron, å'na ån, ö'na ön, troligen särskilt i norrnordväst, jfr ortn. Ramsunnsåna; dels bst. sg. utan ändelse,
således sammanfall med obst. sg., i likaledes enstaviga på vokal:
ko kon, även gallko ringfingret, bro bron, ö ön (sälls.?), ock sekundärt: fe skeden, samt kanske flere, antecknade i skilda trakter,
men mäst norr-österut (yngre eller äldre form?').

Bst. sg. nentr. har i sdml. former som take, hallone )( hallo,
dike, 'kvitto, öga2, järta2, bo, alltså, som nämnt, i regel ingen
ändelse, om obst. sg. slutar på svag- eller starktonig vokal. I
vissa västligare trakter synes dock -e kunna (alternativt) läggas
även till den sist nämnda typen 'bo', d. v. s. till stam på starktonig vokal: slipträ(e), knäe, klöverfröe, höe, stöe (för en
skaffade, slagloe : lo, sågblae, fotbla(d)e o. fl.
(växlande även med -t, jfr nedan); men sådant förekommer inte
i det stora flertalet genuina sörmlandsmål, det heter eljes alltid
trä, fly, strö, le leddet, kustartilleri o. s. v. i bst. sg.
Typen 'hallonet' vacklar, som synes, Mellan de bägge huvudmöjligheterna, ock detta, som det ser ut, ofta oberoende av om
obst. sg. ändas på -n eller icke, jfr därom under n-ljuden ovan
130. Nordvästifrån ha anförts mera »stadigt» återkommande
exempel, som visa på en fördelning bst. sg. -ene mot obst. sg.
: hallo hallon, hallone hallonet, nypo : nypons (så också
från det sydliga inre); medan däremot i andra (inre ock) västliga trakter, särskilt Vingåker, bst. sg. tycks sammanfalla med
obst. sg. av sådana ord: hallo hallon, -ets. Detta är en invecklad ock till större delen oklarerad böjningstyp, med ännu
mycket ofullständiga belägg.
Det vanliga -e ersättes av -i i sdt. (åtminstone Sorunda) i
de flästa fall, t. ex. bgh bordet, strådi strået, lakani (dock även
ex. ittsboda), ock i sdml. annars någon gång, då k, g etc.
går före (jfr under e-ljuden). Detta -i torde utgöra blott en
1) Det har ibland uppgivits, att det »förr» hetat kåa o. d., men
denna torm är kanske ändå nu den vanliga, åtminstone norrut.
2)1 dessa former tycks stammens slutvokal variera mellan a ock a; de
behandlas sålunda i bet. sg. antingen som fem. eller som neutr., oklart
efter vilka skiljelinjer. Samma natur visa typerna Bubst. äta 'mat' ock
sekundärt häxa -ad.
3) I Vingåker också = bst. ock obst. plur. — således skulle dylika
ord där kunna uppträda oböjda.
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fonetisk variant, dock vad sdt. beträffar i stil ock system med de
många andra formerna på »i».
-t som bst. sg. neutr.-märke hör man ej mycket till i sdml.,
utom i en del ord längst i (söder-)sydväst ock väster, där en
större uppmärksamhet kräves på denna punkt. Exempel äro:
med -t efter betonad vokal höt, glit, trät, fruktträt, klappträt,
dragröt, knäckebröt, degspat, fotblat 0. a. (jfr ovan); med -t
efter svagtonig vokal blott mycket få: äpplet o. d. Av den
förra typen finnas några fall antecknade också från det inre
emot nordväst.
Pluralis
bildas i huvudsaklig överensstämmelse med de råm kända riksspråksdeklinationerna, om man undantar, att den 1:sta i det
stora hela försvunnit som or-deklination ock sammanfallit med
en del av den 3:dje. Om vi i stället klyva denna i två (efter
akcenten) ock kasta om den vanliga ordningen, så att ar-deklinationen blir nummer 1, bli huvudtyperna för sdml. lämpligen
följande:
-ar: de fiästa mask. o. st. fem. (hästar, harar, väggar);
'-ar: sv. fem. (stugor) samt några st. mask. o. fem.
(präster, röster);
'9r1, -r: ett mindretal st. mask. o. fem. (fötter, getter,
kor);
-n: sv. neutr. ock en del st. neutr. (diken, bon);
—: de fiästa st. neutr. (hemman, tak) ock sv. mask.
på -are (klockare).
Härjämte finnas naturligtvis undantagstyper, »oregelbundna», dels
av samma art som man känner från rspr., t. ex. hustrur, näbbmöss, mårker, bräder, dels av annan art, varom närmare nedan.
I detta allmänna skema kännes säkerligen -ar som den
specifikt starka ock maskulina pluraländelsen, -er som den specifikt svaga ock feminina, ock -n, resp. pl. = sg. som den neutrala
typen. Avvikelserna från skemat, sammanblandningar mellan typerna, bestå till övervägande del däri, att den svagare ändelsen -er
1) I östra akcentområdet (jfr ovan s. 67) sammanfaller denna typ
med II.
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blivit allmännare antagen också av starka subst. (ock av svaga
neutr.), i olika utsträckning på olika håll.
Starka subst. med plur. -or för -ar tyckas mäst känneteckna vissa inre ock syd-östliga trakter av Sdm., särskilt mera ju
längre sydöstligtl, ock ehuru i mindre mån Sdt. De ord som höra
hit äro till långt övervägande delen fem., nämligen i allmänhet
sådana som kunna ha bst. plur. på -o (om vars fördelning se nedan),
exempelvis sådana som de följande: bruder, fåstmöder fästmöar,
systrer, frökner, kärringer, märrer, (sekundärt ock sälls.: Mar
änder,) björker, taller, rönner, oxler, tistler, nävrer, (knopp-)
nåler, bröstremmer, vävskider, steker ock många andra pluraler
till dem, som ovan s. 143 blivit antecknade som fem. i sdml. folkmål.
Bland maskuliner, starka ock svaga, ha — som man kan vänta —
blott några få blivit funna med alternativt -er för -ar, i likhet
med de föregående mäst i öster ock sydost: värder (o värdinnor
på kalas), griser, mörter, göser, abborrer, orrer, gubber röda
omogna jortron, blaster, grener, skalmer, skakler, stövler,
tråder, dypöler, göler, ramer2. Endast få dylika svaga pluralformer till starka subst.3 tyckås vara allmännare spridda också
norr- eller västerut; särskilt ofta tyckas förekomma tömmer, saxer,
skider ock väv-, matskider etc., volmer ock möjligen skyler;
dessutom apner, solver, klöver, fotknuler, näsburer o. fl., i vilka
även singularformen i sdml. kan alternativt vara svag (jfr ovan
s. 145) ock därmed efter allmänna tendenser den svaga formen
är regelbundet att vänta i plur.4
Aven i ett par andra pluraltyper är -er vanligt. Plur.
av 'man' heter vanligen männer både som enkelt ock i sammansättning, t. ex. atsmänner, timmermänner, spelmänner, fästmänner ; av 'spann' spänner. Bland neutr. tycks -er vara gärna
använt i plur. som opptoger, värktyger, behover, priser, foTypiskt, men icke undantagslöst i t. ex. Runtuna s:n. Bland dem,
som inte (kunna?) ha -or, äro att märka: boar, åar, öar o. d.
Som allmän plur.-ändelse, i både mask. ock fem., tyckes -ar
ha blivit funnet i Floda; troligen får dock a-vokalen här förstås som
en sådan fonetisk variant till a9, v I. dyl., varom ovan talats under aljuden s. 87.
Jämförliga med rspr. våg -or, ros -or (jfr nästa not).
Till, eg. käng, katt, åder o. fl, jämte känga etc. heter plur.
alltid -er 1. d., ej -ar.
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draler, *instrumenter, sällskaper samt allmänt ock regelbundet
i plur. äger, örerl.
Däremot tycks plur. på -r vara mycket sällsynt, om överhuvud befintligt, hos neutra i allmänhet. Från Floda (inre-väster)
ock Tunabärg (sydligt) finnas några fä exempel antecknade, som
kunde antas höra hit, så vitt de ej få betraktas endast som otydliga skrivformer: järtar, binsler ock äppler, vetrar. Från
andra håll föreligga de enstaka formerna härar
-n häraden,
stryklor ock glör samt — besläktat med det sista — boder bon.
Långt mindre än nu berörda, ganska mäktiga tendens, att
utbreda -or på andra plur.-ändelsers bekostnad, gör sig en
böjelse av motsatt art gällande: att insätta plur. -ar för väntat -er.
Antecknade fall äro prästar, dökto'rar, bankar, skolar (rätt
allmänt, jfr sg. -e), parkar, stråfar, dosar (osäkert) jämte vanligare ock regelbundet präster etc. (märk: »lånord», ej fullt
stadgad flexion, »hyperism»). Dessutom finnes ett belägg hustrar
(för regelbundet hustrer 1. -ur, baster o. a).
-ur i st. f. -er (motsvarande -or, -ar ock mindre allmänt
-er) förekommer som pluraländelse i en del nordligare trakter,
isynnerhet ofta på Selaön ock Aspön 2, men även t. ex. nordvästligt tämligen regelbundet. Exempel: flickur, kattur, skolur,
skuggur, noekur, agnur o. s. v., mindre ofta av typerna flodur,
värktygur, ä'ndur o. d. ii-färgen är emellertid långt ifrån alltid
bestämd, framträder ofta helt svagt ock otydligt. En ock annan
sällsynt gång tyckes snarast o-vokal föreligga i sv. fem. (jfr
s. 979).
Förändring av pluraltyp på grund av fallen eller tillsatt,
resp. återinsatt stamkonsonant visa följande: neutr. på -on, som
bilda pluralis med eller utan -n, antingen i likhet med obst. sg.
eller i olikhet med den, t. ex. nordvästifrån sg. jolpäro, pl. -on
(jfr ovan s. 130); häran, trän, len o. d. till sg. hära, -ad, trä(d), le
gärdsgårdsled; farstun (när detta är neutr.); dar dagar, även förmid.där, heldär ; byggnar, marknar, som nog äro genuinare än sullnader o. d., sällsynt däremot brör mot det vanliga bröder; tider,
linder, broder o. fl. till sg. ti, iinn, bro, varom se under d-ljuden;
Från Västerhanninge har alldeles enstaka antecknats: plocka heller
(genuint?). — Plur. *jolparer tillhör sannolikt ej alls sdml.
Uppteckningarna från Aspö 1905 använda dock skrivningen -er.
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väggjer (sdt.), sönjer, svänjur (sg. s-van 1. sällsynt svänja), vidare
ekrar mot eventuell sg. eke ock kanske spislar oftare än sg.
spisel; typen vagnar mot sg. vag, varefter analogt gågnar o. a.
(s. 1312). Med motsvarande växling i fråga om stamvokalen finna
vi typerna förändrade i t. ex. stäein 1. stänn, äppen (sällsynt),
spindilar, aksDar, lågedram (sg. vanl. låga.) o. d., som nämnts
under kvantiteten.
I övrigt kan förtjäna påpekas växlingen norr-österut ä'rter
mot annars brukligt sdm. irrter (-ur) samt blaner : sdt. blår.

Bestämda pluralformer
bildas i genuin sdml., om vi tils vidare undanta vissa delar av
. Sdt., enligt den huvudprincipen, att i st. f. obst. plur. -ar samt
-e i ändelsen -are insättes ändelsen -a' (i fem. eventuellt -o,
på vissa trakter ock i vissa ord, se närmare nedan s. 156);
ock i st. f. obst. plur. -er av »feminint» bildade (inkl. mask.
ock neutr.) insättes bst. pl. -o, under det i övrigt -a — resp.
-na i typen 'ko(r)na' — lägges direkt till obst. plur.-formen.
a blir i stort sett bst. plur.-vokal för mask. ock neutr., o för
»fem.» Således:
bst. pl. Meta, hara, klockara,
vägga 1. väggo, stugo, ögo,
prästera, röstera, fött(e)ra, gett(e)ra 2,
gässa, ko(r)na,
bona, dikena, hemmana, hallona, taka, besla.
Härtill kommer för vissa (västliga) delar av Sdt. en tredje
ändelsevokal i bst. pl.: -i (för -a) hos mask. på -are ock hos
mask. ock fem. av 2:dra ock 3:dje starka deklinationerna, alltså
bst. plur. klockan, prästri, röstni, fösttri, gettri, även gässsi.
Detta i-drag i bestämda former — jfr -i uti bst. sg. av samma
typer — är för södertörnsmål påfallande karakteristiskt. Några
andra exempel: bobinri, slåmaskinri, spelmännri, kre(a)turi 1.
krit?n; av 1:sta starka dekl. äro funna din 1. eine syllarna,
kösh kvastarna; av neutr. det enstaka lOcant.
i) Icke a-vokal, jfr ovan s. .87 not 3.
2) Exempel på fullständig synkope av e tyckas vanligare söderut:
bodra, bobinra, tännra, galkfra 0. s. v.
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Den vanliga ändelsen -a kan i åtskilliga fall befinnas vara
»utvidgad», till större eller mindre likhet med rspr:s (tspr:s)
ormer.
-ena lagt till obst. plur.-formen av st. neutr. på konsonant
förekommer som ett viktigt karakteristikum allmänt i hela Sdt.
(t, ex. från Sorunda bä'rgena, böhna, även hörnina) samt i vissa
angränsande mål inom östra Sdm., åtminstone i )›Södertälje»målen', ehuru i dem kanske mera avtagande ock växlande (exempel
från Mörkö: sibkåkena dikeskanterna, skinnena; från Enhörna:
båndena, bördena). Sedd i stort torde företeelsen kunna anses
följa med akcentförhållandena, tillhöra de trakter, där tåka lätt
blir tåkena — efter diskena — under det tåka på andra håll
(varom nedan) mindre lätt blir tåkena 2.
-na lagt till obst. plur.-formen hos mask, ock fem., således
-arna, -erna, karakteriserar däremot ett mindre område i samma
huvuddel av Sdml., som det ser ut, de Södertörnstrakter, vilka
enligt det föregående icke ha -i, alltså de mera östliga ock norra
(närmare Stockholm), samt möjligen angränsande (mera nordliga) partier av östligaste Sdm. Frånsett akcentförskjutningar
ock ett par andra drag — av vilka det viktigaste torde vara,
att -arna, -erna kan ersättas av -ana, -ena (jfr s. 129 not 3)
— avvika alltså dessa trakters mål icke formellt på denna
viktiga punkt från riksspråkstyperna i bst. pl. Det heter där
regelbundet hästa(r)na, hararna, ögerna, prästerna o. 5. v.
Några antecknade fall: från Utö vårarna, vågorna, koterna,
viekerna, ökerna ekorna; från Enhörna stugorna (mindre allmänt
stugo.) o. s. v.
Åndelser på -na uppträda emellertid också i andra delar
av Sdml., ej regelbundet eller i det närmaste undantagslöst,
såsom på nyss anförda trakter, men dock ingalunda sällan enligt min erfarenhet3, t. ex. mornarna, stenarna, holmana, trär ändarna igenom, dyana dymarkerna, gåkana, grannana, flottarna, 4
boderna -arna, traserna, siderna, kanterna, Kämstabönderna,
fruntimmerna, husena, årena, förhörena, kärrena, bärgena,
Men icke i »Trosa»-mål, ser det ut; från Västerljung har antecknats blott sådant som kåsa, börda.
Jfr noten 1 samt ovan s. 67. .
I de renskrivna uppteckningarna ser man ej mycket till dem.
Av typen 'klockarna' synes intet säkert belägg ha anträffats.
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bastena (till obst. pl. baster, sg. baste, -u) ock många fler, från vitt
skilda delar av landskapet. Huru dylika former skola bedömmas
på varje trakt ock i varje fall, kan vara mycket svårt att få
klart fixerat. Ibland får man vid uppteckningen det allmänna
intrycket, att de kunna användas om vartannat, t. ex. käppa
(1 gg): käpparna (fl. ggr) av samma person vid ett ock samma
tillfälle i en rätt livlig beskrivning. Kanske formerna på ensamt -a börjat trängas tillbaka; men huru långt, till vilka gränser?
(olika »kulturlager,?).
En säregnare variant av dessa na-former ha vi att anteckna från sydöstra Sdm., åtminstone Trosatrakterna. Jämte
växlande -aga ock -o som bst. plur. fem.-ändelser förekommer där
också -ona, -ona, vilket väl får uppfattas som någon mellanstående
(kontaminations)form — huru den brukas gentemot de andra,
synes ej klart. Man får sålunda höra t. ex. väggona, ängona,
bona, knåppnålona, brodona broarna, röcsona ryssjorna, grödona,
(jämte vårarna, yxorna, tåro, gropo), systrona 1. -aga, även
döttrona (jämte reg. nättra, böckra 0. s. v.) — alltså i st. ock sv.
fem. av flere böjningstyper i. På andra håll tyckas detta slags
former vara mycket sällsynta ock mer eller mindre problematiska.
-a lagt till obst. plur.-ändelsen -er, således -era, förekommer
ej blott efter huvudskemat i typerna 'prästera' etc., utan också
ibland i de fem. ock någon sällsynt gång mask., som enligt
det föregående i regel hava sdml. -o, således gummera, ögera
för gumma 0. s. v. Exempel av denna art anträffas i sydvästliga trakter, för vilka de torde vara ett karakteristikum, eljes
sparsammare i det nordvästliga inre ock blott i några få fall i
det egentliga inre2. Exempel från sydväst äro: hönera, loppera,
myggera, råttera, ugglera, tradera tramporna, skjortera, vävspjälera, eller oftare växlande med -G: linera lina, rätskivera,
-o, gängera, -o, skarvyxera, -o 0. s. v. — De uppteckningar,
som ha obst. pl. äppler (se ovan), ha bst. pl. äpplera, dikera.
Dessutom finnas fem. pluraler som t. ex. stögara stängerna, sttsnga,
sängarna — som synes, ganska blandade principer för bst. plur. fem.bildningen i dessa trakter.
I övriga trakter tyckes blott -(z) 1. -e(r)na förekomma. I typord-listan från Enhörna har visserligen plur. -era antecknats som alternativ
— men är detta riktigt?
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utan minsta åtskillnad, ehuru exemplen med feminint -r synas
fåtaliga, väl av naturliga statistiska skäl, t. ex. ho vart alldeles
förvånar förskräckt, ho vart dör, ho va rätter trollkäring,
största ön ä e stuga byggder på, natta ä långer. Ock om
vi, naturligtvis, undanta oböjliga adjektiv ock adj. på -er, -el, -en
samt (troligen, men icke säkert?) adjektiv på stamslutande -r
sådana som stor, yr, torr 0. s. v., så tyckes ett allmänt ändelse -r
kunna läggas till vilket adj. i positiv som hälst samt till
svaga pr et.-particip1. Exempel bland particip (egentliga eller
formella): frilyster, °gifter, inkom växter, ikullfäter, köpter,
bortlagder, utfiötter, klädder2, förlorar förlorad, utpinar, övar,
oslipar, välsnickrar, bedrövar, fyrskaftar, ömfotar, barfotar,
latblanner, högmjölkar, även kippskCar kippskodd, jfr härmed
också redar utredd, vara nogar noga; bland egentliga adjektiv på
lång vokal blå(e)r, gor god, glar, kryr, nyer, dö(e)r, ler elak,
kjorteln ä sier 'sid', klacken ä sneer, även smår (pl. små,
neer. smått)3; bland adj., på konsonant bleker, rönsker vrensk,
morsker, slappar, släter, atoller, trötter, finer, lamer, supa säj
fuller, halvfuller, jämner o täter ve, enviser som en gris, en
vasser kant, [han ä] inte skarper utan han ä tvär 0. s. v.4; samt
bland adj. på -ig, -ug i mycket växlande former (se vidare nedan
s. 160) fattiger : fatti, gråspräckliger. :
åvuger : brug, klantuger, tanuger, sjön ä våguger o. s. v. gentemot andra på samma
håll antecknade karug, grälug, svettug 0. s. v., saktfärdier,
ovuliger, men evi(g) 0. s. v. Hur ofta -r brukas gentemot former
utan -r, ock i vilka adjektiv mer gärna än i andra, ock på
vilka trakter hällre än andra, synes svårt ännu att få närmare
bestämt. Möjligen förekommer adj. -r ej så mycket som annars
(eller icke alls?) i nordväst — däremot kanske mer än vanligt
i sydväst — ock ej häller så mycket i sdt.; ock kanske finnes
ett ock annat (t. ex. evig), som inte bara av tillfällig orsak
blivit antecknat blott utan -r, utan värkligen aldrig eller högst
ogärna antar en dylik form. Man kan också tänka på en skillnad
1)
2)

Dock knappast om dessa behålla sitt slutljudande -d: -ad, ej -*adar?
Däremot väl icke *obetter, *hetaher, *henamder o. a. ---- det
gäller kanske många inom denna typ.
3) Så vida ej tydligt -ar föreligger, akcentueras de nog i allmänhet
t. ex. Mr, mindre gärna Mr, ock naturligtvis ej *kr.
4) Men kanske inga av typen *glador. Jfr noten 1.
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mellan predikativ ock attributiv ställning: kanske -r snarare i den
förra, mindre ofta i den senare ock minst då i participen. Vad
som i allt detta ännu tyckes säkert är, att bruket är mycket
växlande ock nyckfullt, ock att det är långt ifrån fullständigt
genomfört.
Nentr. av adj. har visserligen regelbundet -t efter starktonig vokal (sekundärt t. ex. glatt) ock efter konsonanti, såsom
i allmänt svenskt språkbruk; men i olikhet mot detta faller -t efter
svagtonig vokal i adj. ock particip på -en ock i part. (adj.) på
-tt (d. v. s. -ad), t. ex. bortkummi (till -en), bu.nni bundet (till
bunnen 1. bilen bunden, jfr under e-ljuden s. 92), sullo (till
sullen 1. siieln svullen), frusi, borttaji, egi I. ege, gall, jummi
ljumt, vidare allmänt mycke, lite; förlora (den-genus -ar). I adj.
på -ig, -ug har neutralformen regelbundet -t, vanligen -it, -ut,
sällan -ikt,
t. ex. fattit, fattut, andlit, krusat, henut -igt
(om bröd) o. s. v. Dock kan också — i de på -ig — på flere
håll anträffas ett t-löst neutrum på -i, vilket emellertid endast
torde ha advärbiell natur ock huvudsakligen blott användas i förstärkande uttryckssätt sådana som följande antecknade: innern fin,
innerli väl, så innern go smak, förfärli rar, farsli rolit, faran
gott o varnt, rysli hett, en rysli sliti kar, skratta så rysli så,
rikti bra, d-ä omöjli o förstå, så omöjli som te bit säj i ryggen,
jfr dessutom möjli' yrs (sdt.) samt — av annan typ — rågen
ä vacker oppkommen. Nästan alla exemplen äro antecknade
från norr ock öster, det andra dock från sydväst.
Plur. ock bestämd form av adj. föranleder, i allmänhet
icke till någon anmärkning för sdml. Dock må observeras, att
några få adj.-pluraler kunna uppträda utan någon böjning alls
i predikativ ställning, särskilt konstant ordet 'skyldig' i uttryck
av typen di ä skylli [så ock så mycket], vidare i följande antecknade fall: di ä go te krypa ner i jola, di kan bli lik sina
förfäder, di ä snarlik sänna-där blan, jänter som ä färdi te
va som hälst o. d. — Best. form superi. saknar kanske alltid
artikeln i vissa uttryck, t. ex. licksta gärsgårn, längstborta
udden, slätesta marka, på lindrigista vis, dä spinner di finista
garne åv. Märk även uttrycket gamlo de gamla, föräldrarna
(utan artikel), vanligt norrut i det äldre. språket.
1) Ett par antecknade ovanligare fall äro

yrt, ett flatt bärg.

160

ERICSSON, SÖDERMANLANDS FOLKMÅL.

Komparativen utbyter ibland de mindre vanliga komparationssätten mot det regelbundna på -are, t. ex. rätt vanligt
gamlare äldre: gamlare benämning, gamlare ja bir, värre
(sjukare) bir ja o. d.,1 högare, lågare, goare o. fl., kanske i
vissa fall med någon skiftning i betydelsen. Exempel på det
motsatta förhållandet tyckas vara mycket sällsynta, dock kan
det heta tYnnre tunnare. Icke ovanligt är däremot att få höra
dubbel kom parationsform i några uttryck, särskilt: miindre-mera,
sä'mre-mera samt t. ex. mera gamlare, mera viliftigare, mera
tätare, mera andeligare sinna. 'Yttre, inre, övre, nedre, undre'
heta åtminstone i norra Sdml. Uttra, inra (osäkert), övra, nidra,
undra. 2
Superlativen har växlande -ast ock -ist 1. -est. I vissa
fall synes det senare vara mäst vanligt, är möjligen gränsmärke
för en eller annan trakt; några exempel: säkrist, leist, dä
rättvisesta, di ä farligist di. De typer, som inte alls kunna ha
-ist, tyckas vara blott få: vissa adj. på -ig(?) samt troligen alla
på -ug (dessa ha dock möjligen -est för -ast, t. ex. passugest).
Till komparativformer på -are kunna bildas superlativer sådana
som gamlist, goist; till 'tynnre' sup!. tynn(e)st. 2
Tillägg angående adj. på -ig, -ug. Dessa adj. bjuda
på en ganska stor formrikedom på grund av växlingar mellan
i ock u, g ock icke g i olika fall — de viktigare dragen
torde förtjäna att sammanfattas här för bättre översikts skull.
-ig torde gentemot -ug vara något mera allmänmöjligt ock
även mera brukligt i stort sett, ehuru säkert många (mäst äldre?)
personer ock trakter finnas som avgjort mäst bruka använda -tig%
Det förefaller, fast det inte alls synes klart, som om alla hithörande adj. kunde teoretiskt ha -1g, medan däremot några alltid undvika -ug : uslig, ryslig, duktig, bruklig, billig, laglig,
åtskilliga, farlig, armlit eländigt, vanlig, vänlig, artig, otidig,
piriger, grinig, förarglig o. a. (hälst mindre »handgripliga» ock
»synliga» egenskaper?). De äro nog jämförelsevis få, ock emot dem
står den stora mängden med alternerande -ug. Några exempel (jfr
andra förut ock här nedan): trubbug, snipug, tvåkloug, kullruga,
Angående 'ju . . . desto' se under advärben.
Ang. 'närmare, -aste' se under advärben.
Från Utö i Sdt. ha eget nog inga adj. på -ug anförts.
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krokvingluga, yrskalluga, sumput, skogut, sötut 'sötige (t. ex.
vete), fuktut, blåsut, rägnug, skitug, svettug, fånug, käftug,
ofäku ofärdig, ohygglut, dålut, rolut roligt o. s. v. (märk bland
pron. även sombuga). Tillägg av en böjningsändelse tycks i ock
-iger,
för sig ej invärka på fördelningsprincipen: klantuger
-igare (om superl, se dock
pl. -uga ,s• -iga, komp. -ugare
s. HO).
g behålles tämligen gärna, utom av naturliga skäl i neutrala
former på regelbundet -it, -ut (sällan eller aldrig -ikt
ock i slutändelsen -ig: sannolikt vanligen -i, t. ex. ängsli, inte
så gärna ängslig (någon skillnad mellan olika trakter är icke
observerad). I slutändelsen -og är g hälst kvar, tyckes det,
med undantag för en trakt längst i nordväst, från vilken regelbundet har antecknats -u, t. ex. baeku, daggu, även naku naken.
Då -er tillägges, torde .-uger vara så gott som enarådande', ock
-iger är vida övervägande emot -ier, som huvudsakligen tycks
förekomma i vissa sydvästliga ock västliga trakter i t. ex. saktfärdier, höektakier, behändier oförmögen, förarglier, vådlier.
Vid tillägg av -a, -are, -ast förekomma nästan blott g-former,
isynnerhet om avledningsvokalen är u, således -uga 0. s. v.; men
några former på -la etc. ha dock antecknats i det inre: fatti(g)a,
-are, -*tut, facsli(g)a, för långlia tider sänn 0. a.2

I alla dessa ock liknande fall är ,det alltid möjligt, att g
ibland är mycket svagt artikulerat (kanske y? j?), men avgjort
borta är det nog i regel inte.

Räkneorden.

Grandtalsformer: 1 heter i fem. ö, även trättiö o. s. v.,
ock i predikativ ställning t. ex. dä va bara ö. Som obst. artikel sammanfaller 'en' i sin form med räkn. (frånsett kvant.),
utom kanske på några få trakter (i västra sdml.), som tyckas ha
e också i mask, ock neutr. 2 heter tu vid vissa neutr., t. ex.
På -ner kan här anföras blott ett enda exempel: Makar; men
detta bör nog ej tillerkännas beviskraft i fråga om (ny)bildning av en
sdml. »formkategori» adj. på -uer, emedan g här snarast torde vara tillfälligt avlägsnat genom en art av dissimilation.
Vid tillägg av -est, -ist förekomma överallt blott g-former.
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i tu år, tu par oxar, samt regelbundet, åtminstone hos äldre:
klocka ä tu, jfr också uttrycket to- / tri stank rägnstänk o. d.
3 heter regelbundet fri. 9, 10, 20 ha ofta -i, annars -e. 17 regelbundet sjökton. 18 ofta arton 1. arditon. 13-19 vanligen -ten 1.
-ton, västligt dock -tan. 30-90 vanligen -ti, men i gammalt språk
också -tie, åtminstone i sammansättning: sjuttiefära, trättietretusen. 80 i gammalt språk åtteti, åttatiåtta etc. 100 har en
sällsynt ock gammal biform hundro (sdt.); hundradetals. 1,000:
även t. ex. för tusende år senn.
Ordningstalsformer: 2:dra heter blott an(d)ra; knappast,
som pronominet, ära. 3:dje sällan tridi (norrut). 6:te gammalt sätte.
7:nde ibland sjfge)nde. 11:te regelbundet älte. 12:te regelbundet
to/te 1. tOe. 8-10:de, 13-20:de vanligen -ene, t. ex. fjortene,
eller -on(d)e, t. ex. fämton(d)e. 30-90:de vanligen -ion(d)e,
åtminstone västerut. 100:de hundron(d)e (sydvästligt). Om
1,000:de finnes ingen anteckning.
Sammansatta former äro utom de vanliga även sådana som
fäm o tjugi, en ske sju [o] tjugi å'r senn, ja va på första o
tjugonde åre, på förtionde o andra åre, på. åttiondesjunde
åre, '75 år o på dä 6:te; de användas väl mäst av äldre.
I övrigt kunna märkas: trecling 1. triding; fjärndel; halvann
1. -åen, någon gång halvtredje, halvfjärde; *halvfamte o. s. y.
är icke belagt. Angående 'hälften' se s. 148 not 4.
Pronomina

ha naturligtvis i sdml. såväl som i allmänt språkbruk att uppvisa en mängd växelformer, de fiästa pro- ock enklitiska, av
vilka många här kunna förbigås med hänvisning till vad man
känner från andra håll, från »allmänt» uppsy. 1. medelsv. mål
(eventuellt i lägre stil): ja 1. a emot ja(g), dl: di, va, an 1. n han,
(a)n honom, o hon, tb den, eke, da, (da) 1. d det, see säj o. s. v.
i olika sandhiställningar 1. dyl. — sådant torde här inte löna
mödan att förteckna ock rubricera. Följande spridda erinringar
må hu vara tillfyllest.

Personliga pron. 2 pl. / torde alldeles saknas i sdml.
ock ersättes av ni, som i vissa tilltal förekommer någon gång
i sing., medan det i andra fall säkert får anses omöjligt.
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Annars är det blott 3:dj e pers. vi ha att bemärka något
om. 'Han' kan i enklis heta -n, t. ex. dä gör-n det gör han
(jfr s. 815, 824). 'Hon' heter vanligen (h)o. 'Honom' heter visserligen regelbundet enklitiskt -en, resp. -n, men också obetonat honom (vanligast kanske med å-ljud; jfr s. 1051 8). 'Hänne'
heter likaså enklitiskt också hänne, i äldre språk på sina hål
hänna, jämte regelbundet enklitiskt -na eller -a, fördelade i
huvudsak så, att efter vokal alltid står -na, men efter konsonant oftast -a: ta-na, låna-na, men tog-a, lärt mäj-a, värderar-a;
, dock är i senare fallet ej uteslutet t. ex. åv-na, har-na, bjöd-na
(jfr s. 8114, 16812 ; mäst sådana fall, där föregående ljud egentligast borde eller kunde väntas vara vokal?). 'Hans' heter rätt
allmänt hanses, norr- ock österut även håns(es), t. ex. &Inses
avlöning; 'hännes' även hännas. — Dessa han-hon-pronomina
användas i regel i st. f. 'den' om sakord, både som subjekt ock
objekt, t. ex. han ä grodd (rågen), hon kan mälta på strå (säden),
sänn snipar han ('visen' på en plog), ja ha kunna-na (visan'
o. s. v. Hur pass mycket. 'den' förekommer i äkta sdml. mål
(annat än som d em.-pron. ock bst. art.), är inte lätt att se; men
det tycks mig, att det inte borde vara så sällsynt. Märk t. ex.
den ä mira körd (om en väg), den ä inte stor, nej dä ä han
inte (om en fjärd), Granängsstuga den ho ä borttajin (jfr s,
143 med not).. Frågan är viktig nog, men torde hittils vara så
gott som förbisedd, åtminstone i sörmländska undersökningar.
Neutr. 'det' heter i enklis -e 1. -(e)t (jfr s. 13914), efter
kons. t. ex. ifrån-e, räkna ut-et, antar-et, sönder-t, säjer-et
(efter svagtonig kons. blott t-former); efter vokal: då tog di-t,
smälter di-et, senn lämnar di-e, havi-t, vurti-e, nämni-e, köpte-e
(-al var stallde du-et, varsa-t, läsa-(e)t, sköta-e, begagna-e,
torka-e, bränna-e också (med -e mäst norrut, likaså) ha-e, på-e,
ve-e, i-e, mä-e jämte ha-t, på-t, ve-t, reda te-t, itu-t. I gammalt
språk heter det norrut dessutom ha-je, veta-je o. d. (se s. 12214).
Plur. heter regelbundet di som sub.j., dom som obj., dock
även som subj. ibland i delar av Sdt., t. ex. dom såldes. Gen
'deras' heter norrut däres ock i sdt. daras (Sorunda).
Det pronominella förstärkningsordet 'själv' kan heta själver
Om upprepning av pron. jfr s. 191 not 2.
såsom ett adj.
Reciprokt varandra I. varann (aldrig *varåen?), neutr. vartannat, kan i gen. heta varsandras.
11-072008 Sv. landsm. E ricsson.
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Possessiva pron. Fem, är mi, di, si, t. ex. i mi hushållsti,
även: »mi kraft, o härre, ä för svag». Angående plur. 1: i
i betonad ställning se s. 7810. Om ordföljden se s. 191 not 2.
'Vår, er' heter i sdml. våran, eran, neutr. vårat, erat (1. -en,
-et) vanligare än vår, er, sällan värn, vårt, ert, t. ex. vtirn
skogvaktare, eller förkortat von, von, vot (t. ex. västerut). Kanske
är neutr. -at fcirhållandevis ej fullt så vanligt som -an? I sdt.
ock annars österut samt nordligt hör man ofta (äldre) våron,
oron, neutr. vårot, erot. Skillnad mellan mask. ock fem. form
göres ännu ibland på sina håll, t. ex. i Sorunda: vbron [skog],
vbto äng samt jåron, je,ro, jämte säkerligen yngre inträngt
varan ock blandformen jer; i Vingåker: var(cen), fem. var(ce),
ock er(cen), fem. er(ce); i det inre ock norrut: för våra räkning,
våra rågång o. a.
Demonstrativa pron. 'Denne' saknas fullständigt ock- ersättes av betonat den (samt naturligtvis den här, den där 1),
t. ex. ho ha fått ddn, dan Borga mä', di' nättra låg ja oppi
Vreta, på di åkra, på döm alla Arena, många åbor på dä förr.
Även gen. har "antecknats: den hit'rs.
'Sådan' uttryckes genom tocken2, men kanske lika ofta
genom sånn (sådan); bägge ofta förstärkta med ett tillagt betonat
där eller här, ibland med ett vanligen mindre betonat en, pl. ena,
t. ex. tockedär stålaktit, tocknadär di kan ..., tocka-ena ä dyra,
sånna-ena, en sånn-en, ett sådant-ett, eller med bägge dessa tilllägg på en gång, t. ex. sånnadä'r-na tämpo, sånna där-na di
skulle väl ha rå, tockedä'r-t (±- -ett), tockedä'r-ena, en tockenhä'r-en. Märk den i sdm. vanligen akuta akcentformen hos dessa
pron. Böjningen är adjektivisk, dock heter plur. av tocken kanske vanligare tocka än tockna.
Relativa ock interrogativa pron. Rel.-pron. heter endast
som». Ocken eller — mindre ofta — hocken ersätter regelbundet interr. 'vilken', t. ex. d-ä däsamma ocke en gör, ocke
sanninga ä sänn; (ovanligt:) ja ve[t nnte, på ocke foten ja
ska kliva. Plur. ocka (I. •-na?) är sällsynt. 'Vilkendera' uttryckes
genom (h)ookendera, vartill plur. icke är belagt. 'Vem' har
Plur. även dom här, dom där.
'Sicken' saknas i sdml.
Kan uteslutas ibland, t. ex. di fick räkna va?tma di hadde.
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gen. vars, t. ex. di känner nog igän påsa vars di ä; kan liksom
'vad' också förekomma attributivt, t. ex. vem människa kunde
veta . .
va dag som hälst, va väg vattne kommer ifrån,
d-ä däsamma i vet, skepnad du kommer. 'Vad' kan på sina håll
heta vå (se s. 84); är ofta förstärkt, t. ex. va heter dähär för slå.

Särskilt anmärkningsvärt är, att 'vad' icke alls sällan, åtminstone norrut i garnmalspråket, tar formen var, t. ex. var
fordom hon ägde (i en visa; ej = var, utan = vad!), men var
ja förmodar så ha väl . . ., vara var dä vill för trä, ja vet
nog var dä ä för någe, dä beror va-cia ä för sia, var i all
världen ä dä för sia; likaså flere ggr: var ä dä (för någe), t.
ex. som »efterfråga» på gåtor.

Indefinita pron. ock obestämda antalsadjektiv.
'Någon' heter nånn, neutr. nä, nåt (jfr s. 139), men kanske lika
vanligt någen (västligast nåen), neutr. någe; plur. regelbundet
nära; fem, vanligen som mask., men på sina håll i särskild form,
måst då lik plur.: naral, men i sdt. (Sorunda) nigga. Exempel
äro bland många: någon da, någon smula, nera reda på, dä
väl nera enda, nåra ressel. Neutr. har ibland den fullare formen 'någonting', t. ex. skorra ur (skåra ur) någenting, d-ä inte
nånting odla, även t. ex. sluta å'v må en ti'ng med något.
'Ingen' bildar fem, inga, analogt med någa, men mycket oftare
ock kanske lika regelbundet som fem. lita, t. ex. inga kyla (från
Utö, jfr s. 148 ovan), ja vet mäj inga rå2. Neutr. heter nog
vanligast inge, -et (jfr s. 139), men ofta också nate nå(ge), t.
ex. inte nå bra ord, inte nå för lien te ta, gjorde intenåge,
eller t. ex. hördes dä inte tå någe, däremot sällan ingenting.
Dessutom — märk! — heter det ofta åtminstone norrut inte =-- intet,
inget, t. ex. 'en flygande fågel får någe, en sittande får inte',
ja kallar-na för isnte ja.
'Annan' heter annan, ann eller åen (jfr under kvant. s.
745-1o), utan någon iakttagen skillnad mellan mask. ock fem.;
neutr. annat) (jfr s. 139), t. ex. dä bir ginnat å(v), dä va-nte annä-n
För Tunabärg (sydligt) aumärkes denna form som den osjälvständigt brukade, medan den självständiga sammanfaller med mask.;
non; gäller kanske allmännare?
Det av UPMARK anförda sdt. ingi är ej funnet av senare upptecknare.
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flänsa annat än influensa; phir. o. bst. form an(d)ra eller, mer
söderut, åra. 'En annan' har sällsynt, i sydväst, iakttagits i
formen en anner en. — 'Den ena . . . den andra' saknar kanske i regel 'den', då det brukas som adjektiv, t. ex. i ena klöva,
på enna sia, ena halvetrn, åt andra änn på socken'.
— sällan -uga — har troligen regelbundet o- ock
it-ljud; neutr. vanligen somt. Plur. somma torde ej vara någon
sdml. form, åtminstone är den sällsynt, iakttagen blott av en
upptecknare (på Aspön). Begreppet 'somliga' uttryckes ofta
med en del, i regel då akcentuerat: ån. de1.2
'Varje' heter regelbundet var (ibland vår, se a-ljuden), neutr.
vart, t. ex. i var socken, var rå, e rå te var, i vart lass, lite
utå vart" 0. S. v., jfr också uttrycken jälpa var säl lite en o
vår; men också någon gång varje : lite tå vårje, på varje valm,
ve varje riksda, i varje bonnstuga. Dessutom finnas ofta förstärkta former som t. ex. i varenda by, varendersta gång, variviga en, varäviga bonne. 'Vardera' heter nog oftare på de flästa trakter våndera 1.
våndera, t. ex. i vandera hörne, ett på vandera sida, i vandera koja, men också t. ex. vardera gången, en på vardera
meden; vanligast med akut akcent.
'Endera' är belagt också i pluralis: endera daga -arna.
'En', på gränsen mellan obst. art. ock obst. pron., står rätt
gärna, ock ibland upprepningsvis, efter adjektiviska ord, t. ex.
en trinn en, skaffa en ny en, nåra gammel e, då ä-le nära
gamla ena, mycke gamla ena, jupa ena, toekadär sämre-mera
ena, andra ena (jfr också under 'sådan' s. 164)3.
'Som hälst' i pronominella uttryck ersättes i vissa fall av
enbart 'som' (betonat), t. ex. [då ä] sakt boke söm, d-ä vilken
tid söm dä4.
Ibland t. ex. ve fl-ena ändan, halten på 9.-ena sia o halten
på /3-andra, samt naturligtvis: tar di den ena o sätter på den andra.
Exempel på andra vanliga antalsord: flera styckna, nåra stycken
kritter, nåra mira holmar, största deln, alltihop, allihop(a).
Framför subst. t. ex. d-ä ena åbäken te myggar i kväll.
Ur indirekt källa må tilläggas: en kan fara på vilke söm på
vilket (tåg) som hälst, då ä otäckt. vilke söm vilketdera som hälst
(både frossan ock influensan) — skulle i oblandad dialekt troligen hällre
heta . boke söm.
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'Man' uttryckes vanligast med en (gen. ens), t. ex. en ä dä,
får-fl säja; eller med di, särskilt för att undvika passiv konstruktion, t. ex. [vet inte] va di kallar di där holma, khva
som di drar sta mä; kan emellertid också heta man (de flästa
iakttagna beläggen äro från Sdt.).
Värben

visa i jämförelse med substantiven åtskilligt mindre anmärkningsvärt av formell natur i sdml., ock de ha dädämte i allmänhet fått en mera ytlig behandling vid undersökningen, så
att de linjer, som här kunna uppdragas, varit mindre lätta att
skönja. De flästa säregenheterna hos dem tyckas blott alternativt förekomma, i allmänhet utan någon bestämdare skillnad
för olika trakter. Supinum bar de i målet mäst framträdande
dragen.
Infinitiv . kan uppträda i förkortad form ock då utan både
stamkonsonant ock ändelse-a hos somliga värb, dock ej synnerligen många av dem som kunde tänkas ifrågakomma. Konstant,
eller i det allra närmaste undantagslöst, har sdml. naturligtvis
som i allmänt talspråk formerna ha, bli, (plä, väl endast presens), gel (också blott överge, mäge medgiva o. dyl.), be, ta,
dra ock recipr. tås, drås (vanligen långt a). Men utom dessa,
ock i olikhet mot dem nästan alla dialektalt färgade, har sdml.
också ett antal former av typen blö blöda, mer eller mindre
vanliga efter reglerna för intervokaliskt d-bortfall (jfr ovan s.
115 f.). Såsom exempel kunna här anföras utom blö : gö, fö (i
betydelsen 'nära, underhålla'), stö, rå råda (sydligt), lå-v(5, ly
lyda (1 belägg, Floda), trä2 träda (på' o. d.), spä-i, re (-åt), bre
102 leda, vägle, 1ess2 ledas, ha ledsamt, is idas, smi smida,
samt av vanligen starkt böjda: stri strida, li lida, gni gnida
(västerut i betydelsen springa), bju (bju-t0 o, s. v.).3 De flästa
Dock har från Sorunda en gång antecknats 'Tya.
Torde också vara vanligt i det allmänna talspråket.
Däremot kanske endast förbjuda 1. -ga, tebjuga ock eljes vid
äkta sammansättning, skrida, ?vrida, skräda ock t. ex. avskeda, seda
säj lugna sig, trä(d)a äkern — såsom annars om värbet tillhör 1:sta
konjugationen.
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sådana infinitivformer förekomma, i överensstämmelse med d-bortfallet, övervägande i vissa sydligare ock västliga (ej sydvästliga?)
trakter av Sdml.; kanske, men ej alldeles säkert, ha de allra
flästa ännu en viss förkärlek för upptaktsställning, isynnerhet
om de förekomma annanstans. Ifall supinum hos sådana
värb ändas på -tt (jfr nedan s. 171), kan tydligen hela värbparadigmet komma att falla under 3:dje i st. E 2:dra konjugationstypen: blö blödde blött (som strö, -dde, -tt); jfr på gränsen mellan 1:sta ock 3:dje: fri säj, fridde säj, fritt säj 'fri(a)
sig', freda sig'.
Infinitiver utan -a av annan natur äro: inbil säj, vän säj
åv mä, ja mätte sjung öm-a, kast-na sin väg o. d.; de tyckas
tillhöra så gott som enbart Sdt., men norrut hör man dock även
hitt på te [glömma o. s. v.], värt te börj-på' samt t. ex. glötopp potatisen enligt synkoperingsreglerna s. 81 f.2
-ja såsom infinitivändelse förekommer ännu i gammalt södertörnsmål i släckja, stänkja, byggja, impja ympa o. fl., ock norrut
i det enstaka hympja ihop, Å andra sidan har sdml. kanske
mäst j-lösa infinitiver — liksom andra paradigmformer — i
typerna täma etc. (se under j-ljuden s. 122 upptill).
Om infinitivmärket se s. 179 med not.
Preteritum, vars bildningssätt i första hand avgör, till vilken
konjugation ett värb skall anses höra, låter för sin del jämförelsevis sällan ett sdml. värb räknas till annan klass än i
vanligt språkbruk, ock om några överflyttningar ske, äro de
mäst av den art i sdml., att svaga 2:dra (eventuellt 3:dje) segrar
på de övrigas bekostnad. (Några värb följa härvid »talspråket»,
som på denna punkt rätt mycket växlar.)
Från 1:sta svaga konjugationen till sdml. 2:dra svaga kunna
sålunda överflyttas, de fiästa alternativt, så att jämte -te, -de rätt
ofta står -a: :inte anade, stänte 1. stannte stannade, drönte (om
kreatur, svagt böla), synte ut, 'skente, mente, tjänte 3, lånte, felte
åtminstone i bet. 'fattades', spelte, delte, inbillte mäj, kallte kallade, benämnde, talte (t) 3, betarte3 (1. -de), även tilltalte, svarte3,
löfte lovade, frågte I. frägte frågade, ropte, brukte plägade, kokte,
Angående starka jfr nedan s. 170, not 3.
Inf. som *ragel ragla ock (troligen) hålls hållas saknas i såra.
Vanligt också med -a på samma trakt.
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skiekte mä, skryekte (om höns), smakte, *nekte, *pekte, gröfte
gröpade, *träffte, *yste, asste lassade (på), käxte, döste (pres.
dö'ser)1, vänte väntade, giänte, bette betade (trans. 1. intr. om djur;
även om t. ex. fårskinn vid garvning), rette retade, rettes ve-n,
mette metade, hitte hittade, Ilytte 1. fiötte ; vidare bärjde säj, tjälde
tjälade, sude (till sura s. 126 r. 1), värvde värvade, unnde
unnade, vånnde (t. ex. ja vånnde ho ha begärt), vållde vållade
(rätt vanligt opersonligt, t. ex. dä vällde mattan, dä vållde fälle
mycke) samt — ett ensamt belägg inom sin typ — skadde skadade
(sydligt). Åtminstone i vissa vanliga ord ha sådana preterita
iakttagits från alla delar av Sdm1.2 — Den motsatta företeelsen
är mycket sällsynt, antecknad ännu blott i ett par värb: skråma
skrämde ock värma 1. varma värmde (trans.).
Även starka preterita kunna utbytas mot sdml. 2:dra svaga
klassens (en del då sammanfallande med 3:dje), men gentemot
de föregående göra de oftast intryck av nybildningar, som ej
kännas hemmastadda i målet, tillgripna mången gång »i hastigheten». Sådana tillfälligt uppdykande pret.-former torde vara:
blidde blev, dödde dog, *bjudde bjöd, gedde gav, finnde fann,
sjungde, farde for, jugde, skärde, även svorde svor ock 1 gg
skönde sken. Något vanligare, eller kanske med rang av fasta
växelformer inom målet, tyckas däremot enligt uppteckningarna
vara: slådde slog (till sla mäja, men slQg till 81),foekte I.Suekte
sjönk (jfr und er B-ljuden), fallde föll (även t. ex. som dä fallde
säj), hållde höll ock dep. hålldes hölls (med ngt) samt lätte 1.
latte 1. låtte lät (t. ex. iätte skriva åv, låtte opp o. s. v.). 3
Häremot äro några fall antecknade med sdml. starka
p reteritum for m er mot allmännare svaga, åtskilliga blott tillfälliga ock ovanliga: bök bykte, rök rykte, dröp drypte, stöp
stupade, halp jälpte (intr.?), stalp stjälpte (intr.), stank stänkte i
sammansättningen dä rängstank, apan spillde, gat gitte, iddes,
Ren (som det ser ut) blott visa, orka, öka.
Några exempel på mindre vanliga pret., som regelbundet tillhöra
denna klass, äro skirde värmde, örde grusade (ont väg), ande plöjde
med årder, snyvde öre drog öronen bakåt, satte av 'sitta' lyda. Ang.
några avvikelser inom 2:dra svaga se s. 170.
En del värb ha dubbelt pret. ungefär lika vanligt ock på samma
sätt som i allmänt språkbruk: klyvde--klöv, dugde—dög, galde—
gol, dykte --dök o. fl.

170

ERICSSON, SÖDERMANLANDS FOLKMXL.

trevs trivdes, vog vägde (intr.?), grov grävde, hov hävde, vrok
vräkte, ok 1. åk åkte, mol malde, gol galde, hänk 1. (norrut) hank
hängde (intr.), samt vanligt het jämte hette kallades, nämndes.'

Anmärkningsvärda äro dessutom: bland starka preteritumformer sang sjöng (gm.), falt föll (jämte vanligare fölt), völt: 'dä
va bara ett ord som völt', tjut o skrek, hugg högg (1 gg),
lög ljög, slack åv (elln) gm., sått satt -- alla utom det sista
sällsynta; vidare bant band, haut, fant, vant vann2, spant
spände, fölt, hölt 1. hålt, även opphålt, behölt etc., i vilka 4
blivit allmänt preteritummärke. Bland de svaga äro att märka
dels ett par fall med annat dentalsuffix än det vanliga: syndes,
betalde (vanligare -te), tålte (vanligare -de), *befallte; dels
några som avvika i fråga om återgångsljud: allmänt sätte satte,
samt tämde, sämdes, vånde säj, glädde o. d. kanske vanligare
än tamde etc., varemot på vissa håll höres stallde (jfr s. 108) samt,
troligen sällsynt, gravde grävde. 'Hade' heter alltid hadde i sdml.
Plur. form på -o av starka pret. saknas i talet, men brukas
någon gång med arkaisk färgning i visor, funna i Sdml. — ock då
även i sg., t. ex. de hundar de tjuto, han skuro de banden utåv.

Supinum kräver ett par viktigare undersökningar av konstituerande natur, rätt omfattande ock vanskliga att utföra till
följd av variantformernas oklara ställning i en del fall.
-i har i vissa grupper undanträngt -t ock torde i dem få
uppfattas som ett specifikt sdml. supinummärke utanför det område (starka värben), dit det ursprungligt hör ock där det fortfarande är i det allra närmaste enarådandes: det uppträder nämligen allmänt också hos värb av 2:dra svaga konjugationen ock
hos andra som kommit att tillhöra denna klass, konstantare,
som det ser ut, ju längre österut. Särskilt Södertörn synes
mycket ogärna ha annat än -i i dylika värb, men även norrut
ock i nordväst(?) tycks denna ändelse råda mer allmänt än åtminstone i vissa inre trakter, där -i kanske mera är en växeli) Formen *trask tröskade är ej anträffad i sdml.
Men blott försvann.
Undantagen äro ytterst få. Parallellt med de s. 169 mitten
nämnda preteritumformerna förekomma — utom regelbundet gått o. d.
— som säkra fall blott gett, bett, slått ock sällan blitt (knappast däremot *smitt, *bjutt o. a., jfr nedan typen 'blö-blött') samt det enstaka
Dukt sjunkit till pret. fookte.

VÄRB: SUPINUM.
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form vid sidan av 4'. Exempel med allmänt sdml. -i i supinum äro bland många: bränni, känni, tänni, gällt, spillt, rest,
löst, läst, lyst, sätt lytt (pret. sätte), möti, höti, nött, sköti,.
bytt, misti — efter dentaler regelbundnast med blott -i, knappast
tillfälligt — vidare släppt, gröpi (ur), glömmi, drömmi, skrämmi,
bestämmi, 'tämt, vävt, ärvt, havi 2 , röji, sörjt, (kväljt, täljt), byggt,
söki, blekt, tyckt, stänkt, stängt, stödi, redi, skrädi 0. s. v.;
i pass. heter det troligen alltid -is: idis, användis, trivts, märkis
etc., t. o. m. dä ha inte hörts någe, han ha kyNs (jfr nedan s.
172 r. 3).3 Skulle någon böjningstyp här urskiljas, som hällre än
andra har -i, så vore det sådana värb av 2:dra klassen, som
också kunna böjas starkt — dessa följa alltså hälst med de
starka värben på denna punkt, kunna alltid ha -i ock ha det i
regel mycket hällre än -t: åki hällre än åkt, malt hällre än malt.
Emot denna typ kunna vi ställa en annan, där -i är alldeles avgjort sällsynt: sådana värb som i sdml. gått till 2:dra
från 1:sta svaga konjugationen: bruka, -te, varom se ovan —
i sådana värb (ock möjliger några efter 1:sta konj.) har sup.
-t eller hällre (1. enbart) -tt, men icke gärna -i.4 Om -i dock
förekommer hos dem, tyckes det hälst vara i de egentliga itrakterna (Sdt. o. s. v.), ock flera av dem torde vara att uppfatta som endast »attraherade»: di ha bruki sjungi vysur, hållts
o glött rört, rotat (i), staji o dröne o. d.; allmännare ha de antecknats också från Tunabärg (hitti, meti, unni o. fl.), men äro
annars mycket sällsynta (i nordväst ett par belägg: bett, vänti).
Även i ett par andra typer kan möjligen spåras att -i är mindre
gärna i bruk än eljes (dock ej så ogärna som i föregående grupp),
resp. att -t kan vara något vanligare: dels sådana värb, vilkas stam
genom d-bortfall (i stamslutet) komma att gå in i 3:dje svaga,
typ blö(da)—blött (1. blödi.), dels värb, vilkas stam slutar eller
kan komma att sluta på r, k, typer som kört (kört), föt (sköljt).
Från Lilla Mellösa i det inre ha antecknats så gott som enbart
t-former: mött, mist, åkt etc. etc.
Havi är den normala sdml. formen, sällsyntare är haft (hatt,
hadd, jfr s. 118 ock nedan s. 1721(9). — Av 'vara' heter sup. blott vari
eller någon gång vari i all genuin sdml.
Hur heter dock, om det finns, sup. på -s av 'göra' — blott *gjorts?
Exempel med 4 äro brukt, nekt, kokt, frågt, träfft, löft,
tjänt, dront, glänt, felt, svärt, bett, hitt e. s. v.
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Ex. blött, fött, gött, lett, rått, klätt, trätt på trån (samt smidd
o. a. se strax nedan); kört, fört, snört, tärt, lärt, skirt, skyrt in ett
hugg, samt — troligen regelbundet — jort, smort, hört (hört tal
på, även: hört sjungis, hört ihop i långa tider, o. s. v.); SM, fM,
ikull, $et skilt, svK 1. svot, liksom va t valt, tåt, kytl.
IörfM,
Supinum på -dd, -d i st. E -tt, -t är (i vissa, ej alla hithörande
'ord?2) typiskt för några (sydliga ock) västliga trakters. Ex. bodd
bott, ja ha-nte trodd-en, skulla klädd mäj, brydd säj om, fridd
säj, svedd, ledd, stridd, smidd (av 'sveda', 'leda' etc.), gådd, fådd,
förstådd, dödd, även blidd, hadd för vanligare blivi, havi; samt
med -d efter kons. i st. f. -t: lagd, sagd, nämd o. a., han ha
lagd säj, förr ha di hadd när di ha brygd (Vingåker), även
part. neutr.: som sagd va.
En annan rätt viktig, ehuru icke just omfattande undersökning rör rotvokalen i sup. hos starka värb. I regel hör
man, mera konstant än man kanske är böjd att tro, den gamla
ursprungliga supinumvokalen u, t. ex. bundi, frusi; men någon
gång (ock alternativt) träffas presens' rotvokal i supinum. Av
antecknade fall kunna nämnas: brinni, rinni, hinni, dä ha finnig,
simmi, dimpi, liggi, sitti, bäri, sväri, skäri (rätt vanligt, jfr
pret. skärde), bryti, tlygi, stryki i burn (dyki, nysi m. fl.
torde vara de regelbundna, jfr pret. oftast svagt hos dessa).4
Det bör ses till, om denna företeelse vinner mark (äldre —
yngre?). Ytterst sällsynt hör man -e- i sup. av värbet 'giva':
jg,vi, antecknat ett par gånger från sdt.; av 'skina': fens
(1. fint) till pret. fen 1. fenda — om nu detta är riktigt.
u-vokalen är f. ö. så pass tåld ock känd såsom den (jämte i) allmännaste rotvokalen hos st. sup., att den också inträngt i de
regelbundna sdml. formerna (vuri varit,) furi farit, fulli fallit,
hulli hållits, kummi kommit, suvi sovit, dessutom i gm. guvi
givit ock det sällan antecknade rucki till rycka, *röck.
Särskilda supinumformer äro att märka hos några av de
vanligaste värben (jälpvärb o. a.). Sup. på -tt äro följande (de
fiästa då sammanfallande med inf): regelbundet veta, villa,
Men typen sörji är nog regelbunden.
Är det möjligt, att -dd inte är fullt så givet, då värbet är intr.?
8) Antecknat från s:na Näshulta, Floda, Vingåker, St. Malm, Blacksta.
Däremot har aldrig antecknats annat än druoki o fl.
Men Milli häst i krig.
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nästan Feg. kunna, skalla (sälls. t. ex. kunni gjort, skulli sitt),
.ock ofta eller oftast (växlande med -i) lega 1. låga (1ftgi), toga,
setal, gitta, leva, duga, syn(n)as, idas samt toNs jämte tQt,s, måtta
måst t. ex. ha måtta gått, måtta käft bin (jämte måtti jälpi o. a.)
ock vurta jämte vurti blivit 2. — Av ta, dra, slå, stå heter sup.
i sdml. allmänt taji, draji, slaji, staji, även staji brugumme,
påstaji, förstaji o. s. v. (vanligast med kort a, jfr kvant. s. 78
med not 3), ibland stägi (norr- ock österut, gm.). 3 Ang. eventuellt
stallt, (latt) jfr s. 108 nedtill. Angående vänja, tämja se under
inflnitiven s. 168 mitten. Föråldrade äro: skutt (smale) skjutit,
sluoki slocknat ('dä ha slucki här, sir ja'), bivi bett.
Partie. preteritum är i uppteckningarna mycket tillfälligt
belagt (åtminstone på ordlapparna), delvis av naturliga skäl,
då många värb i våra dialekter torde undvika somliga slags
participialkonstiuktioner; ock vad som här kan anföras, är blott
de lösaste antydningar, som tils vidare inte får byggas för
mycket på. I allmänhet torde väl kunna sägas, att part. pret.
följer med det sdml. paradigmet i dess övriga huvudformer, man
-skulle kanske vänta: närmast med supinum; men det är nog
riktigare att här gå ut ifrån preteritum, ty emot den mycket
vanliga sdml. typen benämni i sup. (mindre gärna benämt) står
alltid part. neutr. benämt, ock emot sup. [han ha] koka
hällre än kokt står åtminstone icke så ogärna part. [han ä]
kokt, åtminstone i flera av de ovan anförda värben. 4 Om svagt
pret. således skall eller kan bildas efter 2:dra klassen (jfr s. 168),
så följer part. pret. därmed, t. ex. (om dä ä någe spyllt etc.
etc., men också) di ä delta, utpinta, fullbetalt, mycke betalt,
tetat, förnekt, dä va inte nekt, dänbrökt (bortbråkat) mä bräken, slipter slipad, flytt 1. flött, di andra ä utflytta (-a är
plur.-märket), bett, obett obetad (om mark), bärjda karar 0. fl.3
Kanske blott söder-västerut. Av 'sitta' är också antecknat sup.
såtta från Utö, men öster- ock norrut tycks annars blott användas sut(t)i.
Detta är f. ö. vanligare (åtminstone i passivkonstruktioner) än
likasom vart brukas för blev. — Om sup. av 'vara' ock 'hava'
se ovan s. 171 not 2.
Sällsynt är däremot i äkta folkmål dragi, tagi, slagi — hällre då
slått (om gräs) ock ibland stått; men *tatt, 'dratt heter det aldrig.
Jfr, också avskedd till pret. -dde, men sup, blott avskeda.
Ett fall där motsvarande pret. saknas är: inte någen studert kar.
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Ock i stil med pret. sjuckte, finde o. a. (jfr ovan s. 169) finnas
även några exempel på sdml. svagt part. i st. T. starkt: oppfinder, nirsjunkt, klyvd 1. klövd, rätklövt, slajd, unnadödda.
(även *gedd, *slådd ?), gådd, unnagådda, 0. s. v. De äro dock
mycket få ock med undantag kanske av gådd mycket sporadiska; ock när de i gränsfall råka i strid med den motsatta tendensen: att insätta (behålla kvar) ett gammalt starkt particip,
där gammalt starkt preteritum finns eller funnits, få de kanske
oftare vika för denna. Det heter sålunda efter den allmänna
regeln inte blott t. ex. lovgivi, dä ä knut. slaji, när dä här ä.
överstaji, faren etc., utan regelbundet också åken, gräven, igenomgrävna, kly vi bak i ryggen, triven te äta även ho vart vigin, hemvävi parkom ock gm. [dä ä] ellslucki, dä ä lite bugi böjt.2
Helt undantagsvis ha dessutom iakttagits några fall, försvinnande få, av starka participformer till i egentligaste, ursprunglig
Mening svaga värb, mäst i Sdt. ock nordligt (Selaön): mäti
mätt, utnötin, inte ä dä någe sköti, blir vansköti, så gödi som
dä skål', lite svedi under, vart förledin (kanske påvärkat av
lida-led), dä ha vari vändi (troligen »attraherad» form), förstördskrg mi. 3
Presens' rotvokal i part. pret. är mycket sällsynt; utom
förut nämnda oppfinder, klyvd, klyvi har anträffats bryten, jfr
också tämd
tamd, oppsätt
-satt. — Ang. -r hos part.
pret. såsom hos adj. se s. 158; om d-bortfall se d-ljuden s. 114;
om -en : -in, -e : -i se e-ljuden. Om sagd o. a. se s. 17213.
Partie. presens förefaller inte att vara mycket i bruk,
vare sig som adj. eller som värb, annat än i ett par funktioner
efter 'vara' ock 'komma' ock är då mera av stående uttrycks natur;
t. ex. va riane, [va] bones (»durativt» begrepp), ho ä så språkande d. v. s. adj. språksam, svimmane i huve, olönane
jakt, tjäna för levanes lön, °förväntans, blir den där hgKanske också t. ex. *malen, 'vägen, *oppvräken, "dä, ä urhävi,
'hulpen o. fl.? Av 'växa' tycks part. i egentlig mening blott heta
växt.
Några andra mera egendomliga starka part.-pret.-former äro
budin 'bådad', bjuden, rängdruvi regndisigt, överdruvi.
Annars reg. utnött, väl skött o väl nött, lite svett (om bröd)
o. s. v. Märk, att de anförda undantagen måst ha -i efter t, d (jfr
s. 1714).
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gans, kan ha dä oskämmans, hur dä va förståenes hur det
var fatt, han ä så omistandes, sånn kung ä letandes ätter
(»gerundivt»); kom leendes ledande, kom gå(e)nes, kom buskanes,
så kommer dä sträckandes, kommer åkans, kummi inflyttandes o. s. v.; även t. ex. hört säjanes. Som synes, har part.

pres. ej sällan, ock kanske allra vanligast, då det förekommer,
form på -s, troligen alltid efter värbet 'komma'; därvid synkoperas ibland e före -s (se under akcenten s. 669). Aug. elimination av det första e i -ende (i 3:dje sv.) jfr kvant. s. 81. Akcenten
är i denna typ akut eller akut cirkumflex, även om värbet blott
sekundärt tillhör gruppen: Mndas.
Presens ind. följer värbets typ, sådan den tar sig uttryck
i pret. jämfört med sup., så att värb, som ha pret. efter 2:dra
svaga ock samtidigt kunna eller skola bilda sup. på -i eller 4,
få pres. på '-er i st. f. kanske väntat '-ar, t. ex. drö'ner, skrYcker
skrockar, Yster, dö'ser, *lä'sser, kä'xer, rYnker (på näsan)
häkter igä'n, hYker säj, spjälker dä åt, skYgger, förtånner:
vä'nter, *glä'nter, båter, meter, flYtter, *hilter, *Unner. Till
eventuellt starka pret. bildas pres. vå'ller (till pret. völt), slagtrysker. i Å andra sidan har man pres. skramar, varmar värmer
till' pret. ock *sup. på -a; blott osäkra, enstaka belägg äro: gnagar,
skönjar. Särskilda pres.-former äro: Utter 1. vanligast inter
låter som jälpvärb o. a., lätter bli, lätter opp 0. s. v.2 ; hinder
hinner (jfr sup. hundi); tör ersätter regelbundet 'torde', t. ex.
dä tö-1 va så tör väl . . .3; måste tycks vara sällsynt i bruk
ock blott i pres,, t. ex. dä måste vara på skogskälkar 4. Aug.
blör blöder, bjur bjuder, is ids o. d. se d-ljuden; tämer, väner

äro vanligast utan j.5 — Ändelse-r, som lika genomgår alla
pers., saknas regelbundet i j älp värbet ha, t. ex. han (h)a
Däremot heter det blott lånar, menar, stannar, frågar 1. frägar
o. s. v.; jfr ovan om pret. s. 168 f.
Däremot har antecknats så låter da lite behändit underligt.
Sydligt kan det visst också betyda 'törs'; från det inre också
'kan' såsom omskrivning för presens: ja tör undra, om . . .
Pret. därtill är regelbundet måtte, t. ex. han måtte gå dit.
En mycket gammal form i 2:dra pers. sg. är vest vet, nu
väl blott bevarad i de äldres minne — enligt en andrahandsuppgift,
som säkert ej kan få lemnas obeaktad, använde bl. a. min farfar ut- trycket vest du dä, ofta, ock ej såsom (medvetet) >citat».
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gjort (däremot t. ex. där har vi Hagbärga), samt ganska ofta
i pres. på plär, t. ex. vi pä säja så; dessutom naturligtvis i
stam på r, t. ex. dä yr, ock även på k: ky?P 0. S. v.1 I pass. föredras alltid den kortare formen på ensamt -s för -es: line spinns,
näms, binns, sjungs, dä hets dä, säjs nog.
Imperativ överensstämmer med pres. i bl. a. vänt, met, vis,
spar, fiytt — de fliista, som här kunde komma i fråga, torde
saknas.2 Särskilda former: lätt (1. lä) låt, t. ex. lätt pojken
hållas, lä mä(j) si, lätt opp; hålt, även behån; ståt Stå! (till
djur, översatt: stilla!); gåk 1. gåek (vanligt), t. ex. gack inte
dänna! gåek om knuten! 3
Konjunktiv är nästan orepresenterad som formkategori;
hittils anträffade äro vorte 1. vurte bleve, vure vore, fu.re fore,
fieke I. finge, gicke 1. ginge, kumme (1. komme); de bägge
första regelbundna ock allmänna, de senare mer tillfälliga, om
också ej ovanliga 4. Exempel: vorte gruva åv så vorte dä bättre,
annars så vure dä, bara han komme säj dän, dä ginge vigt,
då gicke dä (jämte t. ex. om han fick vara frisk, så gick dä
väl an). — Ett par sällsynta ex. på pres. konj. äro: gu låta,
mäj inte få . . gu giv mäj hälsan.
Passivum på -s är sannolikt i vissa konstruktioner mindre
gärna använt; ett par exempel på -s: di las de lades, först världen
börjas. Ibland kan man få höra -s med närmast reflexiv karakter, t. ex. han findes mä-t fann sig med det. Bland dep. kan
speciellt märkas ett exempel som existeras = finnas: nog ha di
existeras allti (tomtarna).

Partiklarna
bidraga i sin mån icke så obetydligt att dialektalt färga de
sdml. målen. Deras akcent är ibland egenartad ock ganska
växlande (se därom under akcenten, särskilt s. 64), ock deras
Däremot heter det inte 'frys, *bläs, *gr o läs o. d.
Troligen blott synkoperad form är lut ikull däj (jfr s. 81).
Exempel på regelbundna imperativer: låss till inf. 'låss(as)',,

bind, bjug, go, sät lyd, falas unge!
Enstaka är antecknat taje toge: han taje nog rede på-n.

HUP" KONJ" PASS. -- PARTIKLAR.

177

bildningsprinciper i övrigt tämligen karakteriserande, liksom
också ordvalet.
Några advärbsuffix kunna urskiljas, som läggas till
vissa advärb- ock andra stammar, i allmänhet utan någon bestämd åtskillnad för olika trakter. Sådana tillagda ändelser äro.
följande.
-e är rätt vanligt i en del uttryck med 'för'1, dels såsom
enkelt: träffa före råka ut för, fästa säj före, vara fäste före,
sätta före spänna för, lås före, dä ansir vi-et före o. d. (åtminstone i satsslut), dels i sammansatta advärb o. prep.: ogaföre, niaföre 1. dyl., innaföre, utaföre, utföre, oppföre, bakföre,
frammaföre, norrföre o. a. jämte ogaför etc.; kanske för en
ursprunglig språkkänsla med samma motsättning som oppe : opp,
ute : ut o. $. Jfr vidare ligga i kulle, men köra i kull, falt
ikull; vanligen kona ligger vale, gå (i) valle, men köra vall,
släppa vall, mota vall; ijänne, t. ex. lätt dörrn vara ijänne.
Vanligt är också välle 1. fälle väl, nog, troligen, t. ex. dä, där
ha välle vari eller vurti2. Vidare träffas -e efter ett föregående
s, således se-suffix, sekundärt eller primärt, t. ex. ijånse 1. västligt ijanse (mindre vanligt ijåns), regelbundet ock allmänt
i höstase, i vintrase, i vårase, i somrase (någon gång i sommarse), i julase, i påskase, i pingstase, i söndase, i måndase,
i torsdase kväll, i lördase måro 0. s. v., i middase, i ättermiddase, (i kvällse 1. vanl.) i afse, i går afse, i förriafse i förrgår kväll (ovanligt?), i afterse (jfr sekundärt även i da åltdärse),
i sistase här om sistens; dessutom (jfr nedan) nunnase nyss,
dännase där borta, där bortans(e) 1. -nas samt det tämligen
ovanliga brasse nog.
-s står ibland i nunnas nyss (jämte vanligast nunna), ajöss
jämte ajö, (sällsynt i förrns förrän, mäns medan) samt regelbundet i uttryck med te till, även åtskilliga andra än de i
rspr. vanliga (te lags, hur te vägs o. fl.), t. ex. tehopa(s) tillhopa,
tesammans, teminstondes (1. teminstingen), tebaka(r)s 1. -(e)s,
vilka äro att jämföra med te rors, tröskar te spanns, spolar
Omvänt kan (obetonat) för betyda 'före': nyss för missommar
o. d. (jfr s. 81).
Mellantonigt ofta -le, t. ex. du ska-le gå ut, ja vet-le dä4
sällsynt är däremot välan: da kan ja välan tänka.
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te vävnings, slipar lite te betts, bra te hulls, mä ja gick
te yet såsom jälp, te måres till i morgon, te bredde(s), även
i breddes eller ensamt breddes i bredd. Andra uttryck med -5:
i förrårs i fjol, si'valls på sidlänt vall o. fl.
-t lägges ofta till adv. på -s o. a.: hällest eljes, alldelest,
straxt 1. strast, precist, baklängest, halvvägst, ingen stanst,
anderstanster, nånstanst, kvart kvar (inre ock sydligare form,
men ej västlig?), unjefärt. Märk även slå felt, göra rent,
färditbulta o. d. (till den-genus) samt nänstin någonsin.
-r lägges gärna till advärb på -åt, som beteckna rörelse
varthän, t. ex. häråter, däräter, dännaåter, därutåter går vägen,
utåter, dänna oppäter, ufföråter åt Torshälla, *Inåter, framåter, hemåterl; står vidare i dännar 1. dan(n)ar där, i ijämter
Dek i några tidsadvärbiella uttryck: nunnar nyss, straxer (ovanligt), dä ä kväller o. d. (se under r-ljuden s. 135). Märk även
runterikring samt det österut (ock delvis norrut) vanliga atter
att, genom atter, för atter dä va stängt o. s. v.
-na är vanligt i nunna nyss, dänna där (i bägge växlande
med -r, -s, -se), det senare jämte dåna 1. danna, som torde
vara vanligare inre ock söderut, kanske också västligt; härma
här är betydligt sällsyntare 2. Suffixet -na träffas annars ej mycket
i sdml.; nordvästifrån äro antecknade: där frammena, ditene
.däråt (»gm.»). Märk även -ne i ånyene, på villone.
Angående andra advärbsuffix kan följande förtjäna anmärkas:
adv. på -städes ha vanligen formen -stans (ofta som särskilt
»ord»), t. ex. ingenstans, somliga stans, många stans, vaförstans,
va va dä för stans, ockenstans, dä va allt flera stans, nårstans;
-stäns finns nästan blott i sdt., t. ex. anderstmns, dock även
nordligt t. ex. allastäns;
adv. på -ligen, rätt vanliga i sdml., ha ofta långt i, se
kvant. s. 75 nedoni mitten;
adv. (o. prep.) på -om äro t. ex. iblandom, dä säjer en
blandum, (i) körsom korsvis (jfr under å-ljuden s. 10411)
adv. på -G, t. ex. dä va i nätto, åka i lätta, vara i redo.
Men blott ätteråt o. d.
Brukas månne dänna (-a-) ock hämna särskilt som utpekande,
betonade demonstrativ-advärb (t. ex. dänna i låda, i låda danna) gentemot de annars vanliga där, här?
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Några ord former bland de vanligaste partiklarna torde
böra särskilt påminnas om (många återfinnas i annat sammanhang): te till (såsom inf.-märke: te lägga malte på o. d.1), te
exempel, te o må •••• till o må (jfr s. 124 not 2), tess tils (eller
te : te di fick byta o. s. v.); nut 'med' eller 'också', t. ex. ja må,
eller 'bland', t. ex. ett må di värsta, eller 'medan': må ja va barn2;
å av jämte sällsyntare utå(v) 1. tå(v), t. ex. hälten utå dä', bränt utå
linne, dä finns tå bägge dela, lite härriger utåv säj, roa tåv allting road av . .; ått att, vår varest o. fl. (se under a-ljuden); når 1.
ner biform till när, som är regelbundet
då); nir : ner (se s. 914);
her 'här' norrut (men blott där, jämte dänna o. s. v., se ovan); hän,
dän 'hädan, dädan, bort', mycket vanliga i st. f. härifrån, därifrån,
t. ex. ni kan vara hän, taji dän, särskilt i sms. med värb; sta
ästad, t. ex. gå sta, han ä sta åt kvarna; ner ve dammen,
lik stor o. d. se s. 81 mitten; ö, og, (inre, gm.?) oj också jämte
också; häller
äller; hällest eljes (söderut ällers, sällsynt);
(i)frå troligen blott västlig ock mindre vanlig form; nok 1. nok
nog, åtminstone hos äldre ock i vissa uttryck, t. ex. dä ä nok å'v
dä det räcker minsann till (men t. ex. dä va nög!); svagtonigt
väl o. a.: starktonigt väl'; diss desto (jfr s. 66 not 3); alla allra,
t. ex. dä alla gamlästa; nämma 1. närma 1. nära 1. när, t. ex.
en varg va ja så när, närma nie.
Advärbens komparation företer några få egenheter jämförliga med adjektivens: gamlare tebaks, likare klädd, välare
bättre; bätter, länger äro mindre vanliga former (för regelbundet
bättre, längre), däremot vanligt nämmer nämre, nämmare),
t. ex. nämmer Tynnelsö; supl. t. ex. nämmist, -est 1. -ast
(nämst blott i synk. form som adj., t. ex. nänasta granna), fortist,
oftest, inte dä ringesta, i dä nogista i det närmaste (ett vanligt uttryck), baresta ett skrek, barista gick. Vanliga äro
uttrycken anlessare, ann(or)lundare annorlunda.
Infinitivmärket är vanligen te eller o — möjligen fördelade
efter vissa principer -- ock kanske någon sällsynt gång te o(?), samt kan
ibland saknas. Exempel äro bl. a.: bra te lägga inunder, d-ä må te
vara i Uppsala, teress o villa rycka oss an, ja ä inte i stånn o
minnas; jfr även s. 168" ock s. 191 not 2.
1 satsslut dock medan adv. i bet. 'under tiden', t. ex. då. kommer
han en sväng medan.
12-072008 Sv. landsm. Ericsson.
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Om advärben etc. kan här i övrigt förtjäna tilläggas följande, ehuru det nogare taget ej hör till detta kapitel.
»Förstärkningar) framför adj. o. a. ord äro icke blott de
vanliga uttrycken för absoluta superlativer ('mycket', 'alldeles',
'förfärligt' o. d.), utan också mera särskilda, mer eller mindre
egenartade, specifikt betonade, som de följande: pin tyst, trind,
full 0. fl., gor elak, tokug, (-)bra, -kvecker o. a., dessa bägge
bland de vanligast använda i sdml. (jämte beck svart, kol svart,
ram svart, krit 1. kritande vit, alles ill röa o. d. av allmännare
natur)'; vidare skrevkallt, skrepriker, rasvilt, ket elak, gall rått
(om virke), inte storgo o höckfärdig, bus ijämte, int6, emot o. fl.;
typen innern fin, varom se under adjektiven s. 159; evikt mycke,
en evit lång väg, di söp så blint rasane, di va ymnut stora
drygt tilltagna, så ginomande stor, gynomande goa vänner,
genomste [arg] 0. d., han tog i så tusen omöjlit, så hundrade
knävlut, stick endersta ensammen, dä ä stö'rtens omöjliheter,
vållbra (jfr dä ä vållvärk, riktit våll utmärkt, dähär dä blir då
vån starkt), även t. ex. dä ä nåra många å'r senn (0: 'något till
många').2 Uttrycket kan någon gång ställas efter sitt huvudord,
. ex. så gärna järtandes (märk här en kort liten paus framför
det förstärkande ordet). Jfr även följande grupp samt bl. a.
om prefixet o- nedan s. 196 mitten.
»Upprepningar», till en del med samma funktion som de
nyssnämnda, förekomma ibland, t. ex. inte på lä'nge-länge,
mycke små små, springer dä ikri'ngkri'ng samt inte . . .
inte, så . . . så, t. ex. inte i så fall inte, [han ä] så stor så;
av pleonastisk natur äro de bägge rätt vanliga uttrycken bara
blott ock knapp(as)t inte, t. ex. d-ä bara blott en fjärdingsväg,
han nänns väl knappt inte, dä kan ja knappest inte säja
(märk: 'knappt' i grundbetydelsen 'nästan'); jfr även som di va
omöjlit inte i stånn te äta, dä ä välle mäst närapå tie är
senn. 0. fl. Pleonastiskt står vidare 'så' mycket ofta, när ett
advärbial, någon gång subjekt börjar satsen, liksom för att särskiljande markera detta: fordomdags så bytte di hö, häften utå
dä så hör dä te prässgårn, på fämti år så ä allt stora för'g Om akeenten jfr s. 65 mitten.
2) Jfr även typer som en alla di knose, va i allanste tider,
utå alla di mögla slag, stor o lång som alle våra dar o. a.
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ändringar, merendels i byar så va di i allmänhet (d. v. s. allmänt) mycke släkt, senn så . . ., präster cl biskopar så va di
hart nära, många så har di delar här, även dä så ä dä odlat nu.
'Icke' står likaså pleonastiskt rätt ofta i uttryck som följande: dä ä
inte fritt icke dä vill ryka in, o gu vet icke va dä va för
moj allt, visst ä dä icke dä, va Melte vi barnungar så rädda
så, tror ja icke rakt att dä blir sommar, si nu tror ja icke
björkskogen spricker ut, va icke dä' og! — således med en

viss emfatisk bibetydelse av 'värkligen', 'minsann'l.
Några för sörmlandsmålen karakteristiska uttryckssätt
ifråga om advärb etc. äro i ö vr i g t 2: brejämte bredvid, (i) bredde
mä, sie mä, ligger lite sie, hinnmave', väsggmillan o. d. efor
o sprang väggmillan'), rå nord härifrån, sin kos (1. sin väg) bort,
ijämte, ikull omkull; på stunn, mä ens, mä(dä)samma strax, så
fort så snart [dä vart kväller], i går mår°, förr i sin dar, som ja
bruka i sin dar, ha vari i tiden förr, ätter forntidsdags, ätter
gammel(sin)dags, ätter gammen, i annväg 1. anngången för
andra gången, två heldar å slag efter varandra, vartätter efter
hand (som), prep. 1. adv., i varåra (från det inre) emellanåt, allt
som oftast, alltförett ständigt, tida ofta (sdt.), titt o• tätt,
tide(r)tals, mästa del(e)n mästadels; närapå, någenära, vara på
redden nära, rätt o jämt, knafft o jämt, mä nö o. d. knappast,
te fyllnan tillfyllest: inte så dä vart te fyllnan inte (sdt.), så
pass till den grad, t. ex. [han ror, skriker,] super så pass, Boka
likvisst, jussom liksom, t. ex. jussom bläddrur (blad) i e bok,
tocksom 'till exempel': tocksom tockedär, eller 'så väl som':
ho tocksom en ann, fritt 'till exempel', 'låt oss anta': om di
då fritt har tri högar (gm.), dämmeså satsavslutande (gm.),
sådär 'ungefärligen', 'kan man säga', t. ex. 8-9 se där, just
mitt imilla se där, när di ska ut sisådär, 'si' förklarande, t.
ex. si di va så stora så, han va lite envis han mä si (tämligen, men ej mycket brukat), eller, rätt vanligt, tillsammans med
'så här' 1. 'så där': sisådär ä aäjen så lyder sägnen, så (regelbundet) så att, för för att, ty, må inledande ock tro avslutande
en direkt fråga, t. ex. mä dä häller oppe tro, må dendär ska
Om betydelsen 'utan att' se s. 196 ovan mitten.
Ytterligare några andra nämnas i avdelningen till betydelseläran,
s. 196.

'N.
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vara nå bra o. s. v.; märk också uteslutet 'ju' ock 'desto' ram
för komparativer, .t. ex. längre dä fick rinna sämre vart dä,
o mira di läser tockedär bättre [kan di . .
större o högre
di kommer diss behändigare ä di, ock ur indirekt hand: ja,
fortare gick dä.
I fråga om bruket av prepositioner märk t. ex. på Uppland,
på Sörmland (regelbundet åtminstone norrut), på andra landskap, i Aspen, på häften till hälften, hört tal på, åt stan, åt
Norrland, åt sina håll på ..., bit frå bit (västligt), ätter fattut
vis, så lite odla i den tiden, (i)jämte stora vägen, norr mä
Fifång, väster för Borg, våra ätter sin årning (sdt.), för alvarn,
sätter-té mä skårpen, jfr också smickrar mä-na, rettes ve-na,
dä aktar han inte om, kommer om sams, minnas-t4å, mäkta-3å
förmå, märka fon (sdt.) betyda, dä beror dä, (på) andersia
sjön, (i) vanlitvis, (i) kors-om 1. -vis, gick (i) sönder, om sönder i sänder, o. fl.
Bland interjektionella uttryck kunna märkas t. ex. hors 1.
kors, besitta (mäj), hu.nsingen, hunningen, hunna, attan (allmänt, jfr s. 1624), tråla (gm.), bevars (väb• då), gubevars, varsgti,
varsärra, va(r)särratre, jöskuson, å kära någen, ä häller, jödiii,
jo det är säkert! (t. ex. vid ett beröm, medgivande eller ironiskt),
dä va en sak dä, joo mänsan!

Ordbildningen
ger ej just anledning till någon utförligare undersökning, vad
sörmlandsmålen beträffar, utöver det som i det föregående kommit
till synes (jfr nyss om advärbbildningen ock förut om substantivens böjningstyper s. 144, o. a.). Här kunna anföras några drag
rörande (mäst nominal) avledning ock sammansättning, som mera
direkt falla i ögonen vid en hastigare överblick, ock utan att de
specifikt dialektala ordstammarna tagas med i större utsträckning — när en gång detta kan ske, är säkert mycket av intresse
att tillägga.

Avledningar, som mer eller mindre känneteckna sdml., äro
bl. a. följande (först några fall på gränsen mot ordböjningsläran):
-s (-as), egentligen genitivmärke, som familje- ock kollektivbeteckning, t. ex. grannas, skeppare i Lötstugan, då, ha händi
för bagare, dalkars, prässgårs, ha Skälbys vari o posta än,
Vretas va og ätter mäj, dä ä Rothuggas' häst (ortn. Rothugget),
Hanstavikas, Stallarholmas, di här Pågeksångas, Lugnas, Runns
(eller 'Runnstugan'), Brauns (gård 1. familj), Brinkens, Slipens,
Svältas, Kiippes (officiellt 'Kapellgårn') o. d., vanliga åtminstone
västerut; 01 Lars, Jon Pärs o. d. familjenamn.
-n (egentligen bst. art., mask. -(e)n, fem. -an) träffas i
typer som de följande: Vreten han från Vröta, Räfsnäsen, Vingåkern' vingåkraren, Bastmorn husbonden i Bastmora, Baklurn
handelsmannen vid 'Baklura', Kåfallen 'han från Kåfallet', Oppstugen, Nerstugen o. d., nörsen i Kårsta han som bor nederst
i Kåsta 2, Koboten han som botar kor; Försöka vedernamn på en
klok gumma, Kransa hustru till Krans, Panta, Musea soldaten
I detta fall har också obst. form iakttagits: [man] kände igän

en vingåker på. klädedräkten.
En närgränsande typ är: Blåden soldat B., Uddbärgens stuga.
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Huss' gumma, kuska kuskens hustru o. fl.; vidare i följande bst.
substantiv av värb- eller adj.-stammar: nattvarsläsen, frysen
frossan, grålln sitter i dom (kläderna), gammEarn ålderdomen,
försten, ånten d. v. s. n:r 1, n:r 2 (i en lek), låsngen (d:o);
i vingåkersraål: själven o. själva husbonden o. matmodern (sms.
t. ex. Palksjälva). Som egentlig avledningsändelse träffas -en
i följande adjektiv: jummen ljum, ensammen (pl. -na), snäven
snäv, iken o niten, fräsgen frågvis, vara grillen halvtokig,
samt (efter 'yllen') lien av linne: en lien kjol.
-(e)r är rätt vanligt som personsuffix, troligen blott i sing.,
i typen toker, vanligen med förklenande betydelse, t. ex. en
måsker »måsig», senfärdig person, en tanter, fleper stackare,
palthaser 'sluffsug o °hyfsa', en skralter, en skilmer, en kneper
en knepig karl, luver, larver, göker (även humlestängel) o. a.
(bst. sg. ~ena, lårvern o. S. v.); märk dessutom måger måg
(på vissa trakter), en liten kliner, ock det regelbundna ock
vanliga en hoper.
-are kan läggas till ett ortnamn eller familjenamn för att
beteckna individer, t. ex. Lugnarn torparen i Lugnet, Kalkuddarn han från Kalkudden, långholmare, Tammare, Almqvistara o. d.; vidare t. ex. velosipedare, ridare ryttare ('som rider'),
en klösare 'en duktig te arbeta', underlagdare, underhavare,
domhavare i st. f. -ande, likaså handlare, ordförare samt viare
i st. f. 'vial', lathyrus, vicia; har dessutom blivit ersättning för senare sammansättningsled i sugkare 'sundkarl', färjkarl, dga•kare
dalkarl, bagkara bankhärrarna, samt körkare 'körkhärre', kyrkoherde, vartill också en gång antecknats fem. körkarinna.
-ande är troligen produktivt hos neutralabstrakta: ett farslit
gavlane i dörrn, prata i ett pratane, ga-te ett sånt gallane,
ett förskräeklut käkane käx (käk-s-), ett bokane tungt, besvärligt arbete o. d.
-ing ersättes i vissa fall tämligen konstant av -ung: förtärning, närning, berörning, trakterning, bräforning, regerning,
studerning, även bevärning o. fl. Efter typen 'fuling' har sdml.
också dä va en jusing 'en ljus fågel', vilding, gamlinga 'gamla
gumman', en klunsing, knalling, knosing o. a.; -ing står också
i typen -föding, t. ex. hemföding, soekenföding, Selaföding.
Speciellt kan märkas härting härtig. Kumming är nog vanligare än -i(n) (jfr s. 130).

ORDBILDNING.
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-il (-el), fem. -ila, är tämligen produktivt kanske ännu i
fråga om personer, t. ex. pysil, pipil, parvil, pirvil liten parvel,
rantil som 'rantar' ock springer, fem. *rantila; av sakord märk
t. ex. tjäks(i)la en sorts tväryxa (med rund ägg), skyndel grov
påk, klämmel att klämma till lass med.
-is, -us o. a. av främmande ursprung saknas ej häller alldeles i sdml.: gubbis (rätt vanligt), tabbis spets, även i böjda
former, t. ex. gubbisen, skogsrubbisar 1; beskus pl. -usar 'besk',
sup, rustibus, aktus aktsam, aktgivande: dä får en vara så
aktus på (t. ex. om redskap).2 Vidare kan märkas stroffert strof,
»historia», samt (ur andra hand): smil() en lismande, hal person,
Säjas.
Diverse andra exempel: rätterska rättarhustru, fjä,rsmanska,
guvernantska, häskerska häxa, bonska bondspråk, ränska 'runspråk', vårdingska Vårdingemål; -aktig i t. ex någe starraktit,
sjöträskaktit, mörkaktit 0. fl., ganska ofta med nybildnings
karakter; likaså i e rapphet, åbäkughet, ätter gammelheta,
tokheter o. s. v. Aug. -ug för -ig i adj. se s. 160 f.
För övrigt finner man i användningen av suffix ock prefix,
särskilt i mindre vanliga ord, flere avvikelser, som synas bero
på att språkkänslan är ganska litet stadgad inom vissa delar
av ifrågavarande område, vadan förblandningar ock nybildningar där särskilt lätt kunna göras. Följande spridda exempel,
de nästa av mera tillfällig natur än de ovan nämnda, kunna
anföras: sällsamt te få si [numera] sällsynt, dä hets dä gemensamt gemenligen, dä va te vara nogsam om-et noga x aktsam,
ömlek, darrande 'darrig', darrhänt (tämligen vanligt), gott på,
brående, gåningen gåendet, billi dragningskraft, ha antvarning
om vård om, [dä] har di inte nån skillning på det görs ingen
skillnad på, inte ga(v) ja nån vidare aktning på akt på, den
som ä lättfattlig (lätt fattande) så tar han nog i akt, dä va
någe betydligt betydande, betydde något särskilt, behörlit svar
behörigt . .
di ä så gudomlit folk nu för tin (»gudaktiga»,
läsare), den där fiskliga anstalten, gängslig gängse, strävut
strävsamt, i förriga vicka (vanligt på sina håll), brått mä sydd

I fem. är det allmänna fulisa kanske det enda exemplet.
Annars också aktiv: du ska bara vara aktiver aktsam, mån
om, tillvaratagande.
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(jfr 'rodd'), omvård -nad, ömse ömsom, ömsevis, jfr även en typ
som slappra åv slappna av. Bland prefixutbyten må nämnas
ja anhåller för anser x håller för(e), välföraktar välaktad, bevinning vinning, bevårda säj inte om, ett berykte 1. utberykte
('berykta för någe fult'), kymrar bekymrad, klaga säj över, en
märkelsedag, nämningen benämningen, skansning förskansning,
hövalln märgar inte åkern så mycke; märk också det vanliga
uttrycket i solgången i solnedgången. 1 nästa grupp skola anföras några nybildningstendenser av mindre tillfällig natur.
Rena stammen» till adj. eller värb föreligger ej sällan
i bildningar som de följande, säkert en ganska livskraftig typ
(några av de här ock delvis i det föreg. meddelade orden äro antecknade ur indirekt källa, som dock torde äkta återge dialekten
på denna punkt): till adj. på -ig bildas uttryck som dä ä bara
på åbäk, ett tok bara, sänt där kvalm, sånt där klet, skvalt,
flams, räfs, han har för mycke rör ikring säj rörigt, stökigt,
för mycke gorm, där växer så mycke gräs o mock så, dä ä
bara dask, står som ett lurv, kjolarna stog som pös ikring
dom, ett sånt gammalt skrynkel som ja, ett gingel (till adj.
'ginglig', gänglig), ett pingel' o. fl. neutr.; mask. en så'ngel en
'sånglig', sölig person 2, en åbäke; fem. en ranta (om en skranglig
växt), e gammal skranga, e klåfingra, e rikti lumra (om något
stort, lunsigt tilltaget, t. ex. en alltför tjock kringla, en vaddvalk,
en tjock madam); av värbrot: en hästkräma (om en stor gammal
ångpanna), en drick dryck, en hannfatt ämbargrepe; neutr.
ett otäckt ordvräng, kattjäm, svinpet, stenhugg mä lien, som
har lätt flås kan andas lätt, dä har inte mycke betyd (översatt: betydelse), t. o. rn. gå i fundå., mä dähär sy ska man ha så
mycke i huve, o. 8. v., samt typen gamme4 läsa, ibära vad man
»bär i» (om garn i väv 1. om mat). Böjda former, t. ex. dädär
pingle, d-ä bara fhåpe mä däj (jfr även s. 1733), höras ej ofta,
utom kanske i orden av svag feminintyp.
Sammansättningar bildas i sdml. hällre utan än med
bindevokal hos somliga subst. ock i några fall värb ock advärb,
hälst kanske norr- ock österut, t. ex. vetmjöl, vetkli, rotbonns
hustru, rotbonngumma, rotställena (men roteman), tomtgubbar,
Förberedande (plock)arbete, innan det egentliga får börja.
Denna typ är blott indirekt belagd.

O.RDBILDNING.
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jättkast (om en stor sten) skattgål, frälsgåln, humme7rkoppa,
uggekve 'lysved', väselgröt vattgröt (regelbunden typ2), ottsång,
ottva?r, farstdörrn, farsttrappen, limpbrö, strumpbånn, stugbyggnar -ader, hkliner, fäkfolk, jordbok, kronmark, nämmänner, linngarn, linntrå, tonband, kokällben, i mina barnår (jfr s. 188 r. 1), Crusbjörn, Risbärga, Furkulla, Edby, Kvarsbo, Daghära Daga h:d, Daghärsbona, ho va Selbo född, Svärtbona 3, även Strä'ngsocken Strängnäs s:n; vidare li-knagge handtag på lie, ii-udd, -ring, -bit, -ärv(e), -klove, -ägg 0. s. v.
bylage, bynamne, viskog videbuskage, Vijäke ortn., vidiskage
(sdt.; i j) vidje-bindslet 4, smihärn, smipfisten, svölann, skyl(j)murn, sutti på en önskstol, inmäte, instuga, opphåll, opphåller säj; rosburk, vattsjuk, -löta ortn., -ok, -skål5; jfr också hovskål, huvvärk, öB(n)hår, -lock, öjnbryne, aftval, salske, fiärsman

o. a. Med några av de sistnämnda jämförliga äro de regelbundna formerna diks-ren, -vass junens o. fl,, bets-mark, -hage
o. s. v., även betsfisk agn vid mete, säs-fält, -bann, -rök, -älla,
-vind (där säden förvaras; sydligt), gärs-backe, -ren, -snyta,
ortn. Bonngärsä'ng 0. S. v., samt ärnsman böneman vid frieri
(gm., sdt.).
Bindevokal brukas dock i några fall som t. ex. de följande,
troligen mera västerut (ock möjligen sydligt) än på andra
håll6 : blånegarn, stugegris, bryggegryta, -kar, -skopa, yxeskaft
(jämte yxhammare, -ägg), helgeda (sdt.), orrehöna, lillefinger,
krokpinneharv 7 ; kräftabete, -håv, -bur, hästatänner (men hästlort), käringatänner, kärp,agnag, öBnahåla, ögonahår, lemmalösa, revajule (på vävstol), säckatåt, grevabankar 'greve-banker',
Dock kanske oftare jätte- i t. ex. jättestenar, jättegrita.
Bland oftare återkommande undantag bör kanske märkas 'äpple)
i äppleträ, äpplekärna o. a. (mot t. ex. äppesoppa).
Men Skyllingebona, Forsabona, Flodabons, mer söder-västerut.
Av annan natur är ludimössa (sdt.).
Jämte vattenkärl, -drag, -äger, -puta o. s. v., mycket växlande.
Månne hälst när lika eller liknande konsonanter skulle sammanträffa, utom i vanliga ord? Ock hälst vid dekornposition?
Dessutom många som i rspr.: klädedräkten, ryssjestrut, tale-

sätt, stycketals, knäckebre, öreräkninga, härresäte, arvejord, vintergategåka sarni t. ex. bagarebröt, matarebok, springarejul, åtminstone
0-ärna västerut.
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,bussakungen» (i Öja), bonnalasse, -olle, -moster (västligt), i mina
pojkaår, i mitt barnaminne (jfr ovan), i min oppväxtati I. -barndom (vanligt uttryck), barnungakräke, barnmorskatjänst, krestninganamn, aknackatrickare, pingstadan, -helg (vanligt), jolpärastöt -mos, fo?rungakäfte -kätte, grävlingakötte -köttet, ickorrarompa, selpinnalänk, -rem, kalkluggagarn, snöplogalag, kroppåsahu.v tvåvåningabyggning, Koktorpasjön, Botorpafiyn sumpmark vid B., Lugnafiickerna (i Lugnet), Kalkuddapojkarna,
Lunnsbacka-Annika, Sicklötahästen, Spelvika by -s by o. fl.
Märk även bindevokalen i Sofialund, Helenalund o. d. ortnamn,
öster- ock västerut ganska vanliga med -a- för -e-, samt i
hältabruk (1. hältesbruk), föslotiden, systroman. svåger (sällsynt).
1 fråga om bruket av -s- avvika t. ex. följande sammansättningar: lansmätare, -eri(I.-t-), lanskörka, lansbruk (jämte väl
lika gärna använt -t-; även *j osbruk?), juks-ekrar, -nav, -löt, ho vsblan hästhovsblad7 tråsändar, renshud, renshudsböxer, stopsbägare, Vretsgärde ortn., på kvällskvisten, sorgslöst (i en visa),
ensfärga o. fl. med enstavig första led; vidare soldåtstorp, -gumma
(men söldattorp nordöstligt), tapetspapper, tilefonstrå, pionsbuske, syrensblan, fotefenskanna, metälsjul, -gryta, samt t. ex.
supansmaten, löppersostar, masesbjörk, missommarsda, -lilja,
sjusovarsdan. Utan -s- har man däremot skogbaoke, -ell, -vilt,
massäckväsker, ämbethäst enbettshäst, kvarterbutälj, kryttermarkn.a, biskopjävla, biskophuse o. a.
Några andra sammansättningar äro: nämderman (jämte det
vanliga nämman), tömedag (jämte tom(e)smässa), förstugsbrö,
mala förstmjöl, slåmark, gömmer te nä'stgång, dä ä inte nä'stgå'rs vä'g, Törsen-so'ckna Toresunds s:n, Ostrabynn, Oppstur
jaga, Päröspojka, 011epojken, sonpojke, doterfiicka, Gåsta(v)bö'n, Johanna-faster, Lasse-farbror, Skrämgubben gubben från
Skrämtorp, rårösrsgåNi, våss- o fräkenstränder, en stark frä'keno rörvassbotten (jfr även s. 65). Sammansatta värb avvika nog
endast i några enstaka fall som t. ex. påhålla hålla på', dä
mäföljer, [ja ha havi] gott folk ständit te mägöra.
i) De bägge bräder eller de tegelpannor, som täcka takåsen.
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Som tillägg till ljud- ock formläran skola här ges några
exempel på folk etymologiska eller andra omvandlingar av
ord i sdml. Det är klart, att då målet kommer i beröring med
riksspråkets ock vissa fackspråks -ordbestånd, skall det icke
undgå att där möta en hel hop uttryck, som det måste, enligt
sin natur ock så länge denna är äkta, känna sig främmande inför
ock antingen vägra att uppta eller, där de ändå tränga sig på,
uppta med omformning eller omtydning efter sina egna språkgrundsatser; ofta, det är sant, med sammanblandning ock »förvrängning» — en oförmåga, osmidighet om man så vill, men
just i denna kan man tydligare än i mycket annat avläsa, med
vilken kraft målet värnar sin egendomlighet emot främmande
lagar ock element. Detta område hör därför icke — från arbetssynpunkt — till de periferiska i undersökningen, det är av
vikt att det uppmärksammas i det ögonblick som är.
Åtskilligt som förut anförts (ock nedan anföres) är väl i grunden av besläktad art ock kunde föras hit (ett exempel: plur. -ar för
-er, s. 152), men blott några tillfälligt funna, mera karakteristiska
fall, av olika typer, skola här nämnas: päromotter bergamotter,
svampinjon, pärjonsbuske pion, läjonjärtan »löjtnantsjärtan»
(växten), kardbollar kardborrar, tidebast tibast (o. a., jfr under
d-ljuden s. 114), magnebo-potatis 1. -bo(n)are (eller, väl avsiktligt, magnus bror min), jortronsalt jorthornssalt, sultbetter,
vekterjoNa) vitriol(en), bröspotter röd-, hackspik, stegnsur
steglitsor, vindhundar, (flädermöss,) muntafer, dråbant 'som drar
benen efter sig', drafik trafik, kandidanten (jfr guvernanten,
musikanten o. d.), hindertyg på oxar (»oxböxer»), övervågenhet
oförvägenhet (jfr övermaga), förtifen (t. o. m. stavat '40 sken'
på en räkning), ravalska rotvälska, jfr 'ra(d)', märjeri (jfr
troligen färgeri), fundra fundera, jfr kanske 'undra', professorisk
provisorisk, likprosässer, repetera reparera, dä finera (cbanserade)
aldri färg, urtima (d. v. s. intima) vänner, pot ditur (I. cirkus) jfr
'port', Petter Kattherde Petr. Cathedr. (förr 22 febr.), Kristopör
Kristoffer, Riddarstolpe. Här kunna jämföras omtydningar av inhemska ortnamn: Ösby för att det blivit öde genom digerdöden,
Vallbo för att hustrun där hette Va/borg, Kräkostä 'som en sta',
Botholmen som man kunde ro omkring med bett (jfr s. 98 not 2),
Strömmingsbaeken, men 'Strömmängen heter ängen' (jfr s. 10813),
Svält-Kersti för att hon svälte sitt folk, o. fl. samt delvis namn
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på -lösa i st. f.
men heter iikerlöten.

rspr. -löten, t. ex. Åkerlösa säjs da,

Andra ombildningar äro tapufera tapetsera, postelin porslin,
dombastik domestik, salosiier jalusier, färmiss chemise, superen
-suverän, maskebi maskopi, karetörsbyggning, filekomiss, melikemänter, kaprifonium, millefonium, nänliker näjlikor, kambor karbol, kambonerium karbolineum, härmolin, dädär kapa
kapet, knepet (jfr kanske tämpo), krokodylingar krumelurer,
volnatör volontär, monium (»konfonium»?) förtäring, sikvistafon
sekvester, dä eksmerar di inte, eleksitetiska (juse), utrikespatremänte utrikesdepartementet o. s. v., samt uttal »efter bokstaven»
sådana som bagitga bagage eller med omflyttade ljud, t. ex. tämpertin terpentin, förforsen fosforn, även någon gång i inhemska
ord: tar maka, häskerska häxa o. d. med s ock k omflyttade, ett
jämt mora 'romol', rumor, lomoken i st. f. 'moloken', sälls.
mökjit möjligt (sdt.) o. a.

Notiser om ordförråd ock
syntax.
Utanför denna uppsats' plan falla beskrivningar hörande till

ordfogningslära ock betydelselära. De förtjäna undersökningar
för sig, ock de behöva särskilda uppsatser, grundade på en ny
genomgång av hela materialet, som ej kan medhinnas nu. De
frågor, som höra till den förra — de syntaktiska problemen —
ligga ej i så öppen dag: området är redan i ock för sig föga
upparbetat, eller nästan ej alls vad dialekterna beträffar, ock
sdml. tyckes för övrigt inte bjuda på många synnerligen frapperande drag, ytligt besettl, ehuru säkert en mängd skiftningar
finnas för den mera ingående iakttagelsen 2. De frågor däremot,
som höra till den senare, äro lättare gripbara, åtminstone till en
betydande del, ock sammanfalla i väsentlig mån med undersökningar angående ordförrådet i både äldre ock yngre dialekt;
Täxterna har jag blott sett igenom, ej gjort några anteckningar ur.
Blott några exempel må anföras som prov, valda alldeles på måfå
ur mina anteckningar: han ä säj öm (im sig, löpa röttera utåter, systra
hånses, svåger min, morbror mins vars, han Kalle son min (troligen blott släktskapsorden så), han Pettersson, då skulle han skallfogden ha, när han ljungen blommar i toppo, di va dyra di 0. d., då vet
ja inte om di hadde sardeles någe namn på, ho ha dåva sola så faslit
blivit dov, tryckande, hårdvall så kallande, Prästbrinken di kallar,
Mälby ha inte många år vari, allt som möjlit va, då ha mått vari en
600 [stycken], om di latte vara maj, [da] sas skulle förestalla, en
par stycken kor som då vart hål ätna på, nu ha hån skulla villa
lösi fösseltorp, ja ha havi så gott kött te läkis, di ha inte vari
mycke te slajis, dä ha vari skal i te gått, minskar gör dä nog,
andra dom gör vi inte, dä va rikti en tamp te en kar (stor ock
grov), en lunser te en bit, här åt södern, åt norden, från östern,
på höger sin, dä va medan ja va liten pojke, bruklit di skulle så
rovur, nu tar ja te tryska o. s. v. Jfr förut (t. ex. s. 166, 171,
180 if.) ock nedan.
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de utgöra ett huvudområde av undersökningen, som dessvärre
måste vänta än på sina fördelande linjer, fast det vore till största
gagn att vid uppteckningen gå efter sådana, ju tidigare ock ju
mera dess bättre. Vad som i första rummet, som grundval rör
det hela, vore av vikt, vore att få hela ordbeståndet mera sönderdelat, särlagt i olika grupper ock ordningar, ock särskilt att en
gång för alla få det »allmänna» skilt, utmönstrat från det övriga,
på ett bestämdare ock enklare sätt, än vad man visserligen nu
kan — men med upprepat besvär! — leta sig fram till genom
att jämföra en riksspråksordlista med en dialektordlista.1
Några notiser om de företeelser, som i fråga om ordval ock
ordens betydelse känneteckna sdml. — med utgångspunkt som
förut ifrån riksspråket — har jag ansett vara icke alldeles ovälkomna att få redan nu, även om de blott kunna lemnas helt
provisoriskt ock sammanförda i grövsta fördelning.
Naturligtvis saknas i dialekterna, sdml. såväl, som andra,
en betydande mängd begrepp ock uttryck för dessa, vilka tillhöra »rspr.»; det är lätt att tänka sig några huvudgrupper därav.
Ock å andra sidan finnas i målen en mängd uttryck, som rspr.
icke haft någon användning för. Mellan dessa bägge grupper
ligger den stora massan geme4samma ord, de allra aga med
samma (åtminstone grund)betydelse i målet som i rspr. (jfr noten).
1) En ytterst kort, provisorisk antydan om en bland de tänkbara
huvudfördelningarna av ordförrådet kan måhända följande exempelgruppering ge:
1 a) konstnär, representativ, dagsländeartad, otvetydigt etc.
ord som säkert ej tillhöra målet som sådant;
b) poppel, dristighet, munhuggas, stig etc.
ord som möjligen, men ovisst tillhöra målet;
c) väg, harv-, fiskfjäll, gå, springa, utan etc.
ord som säkert tillhöra målet;
2 a) klantskalle, älggräs, larvig etc.
b) dråse, tanig, oterig, härv etc.
ord som tillhöra målet i speciell mening.
Den centrala gruppen 1 c representerar då närmast det »allmänna»
ordbeståndet. För så vitt det gäller att få en ordförråds-statistik, är
den att betrakta som det givna ock bekanta, det lätt — ock länge —
åtkomliga, som mycket snart bör lugnt kunna avgränsas som något tillräckligt bestämt, för största möjliga område på en gång, så att det inte
onödigt iakttas om- Ock omigän. I stället kan då uppmärksamheten
riktas med all kraft på det som är viktigare nu (speciellt b-grupperna).
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I denna gemensamma massa kunna vi här helt grovt urskilja ock hålla i erinringen: för det första, att icke så få (delvis
»högre») ord ock begrepp finnas, som man kanske inte på förhand vill tro kunde existera i folkspråket över huvud. Några sdml.
exempel därpå äro: dristighet, kvinna, inge människejärta i
säj, ett' varnagel, vedernamn, rättesnöre, åkomma, ett helt
skrå ('om en hoper ungdom'), stoftena liken, ätter skick o se,
påpasslig, vitbältuga, ohäjdlit, storarta, förfära(d), förära giva,
vilseleda, åstunda, samka ihop (översatt: samla)', språka sinsimillan, sporja-n tå spörja honom till, beflita säj, ämna säj,
junga blixtra, katta ha allri hylla honom låtit honom dia, inte
ville bia-n vänta honom, ja ville inte yppa-na, dä gör di ocke
(IV di behagar, uppenbarligen, sönnligast, troligtvis, beträffande månan, mittskepps emellan, i förstone, rättnii ä han så.
start kuva (ryssen), även, änskönt dä kan vara, ehuru ja som
sagt va mä, huru vattne strömma uföråt dädär bärge, men ve då,
ja kom utfö're, äj (t. ex. 'äj häller di bryr säj om'), varför icke 0.
fl.; även främmande gods som gesvint, omtränt, promt, proper,
påskviller »upptåger», påhitt (sdt.), stor reveny utå träggåka.
Dessa ock åtskilliga flera hör man visserligen inte ofta i vanlig samtalssti13, men de värka (åtminstone på mig) »otvungna», när de någon
gång höras, i motsats mot rena »citat» 1. dyl. (väl mäst ur tidningar
ock folkskolans litteratur), t. ex. oppsikt mä hälsovården, syslomansbefattningen, generalpoststyrelsen, lanshövdingedömmen,
dommaresäte, i gamla konungatiderna, hednisk tro, vikingfäjden, profet, barbari, en tradition o. fl. (jfr också de under »folketymologier» anförda samt åtskilliga förut antecknade). — Somliga
till denna huvudgrupp hörande ord icke blott finnas i målet,
utan kunna i de sdml. dialekterna hava antagit rangen av regelbundet brukade uttryck med neutral eller vardaglig klang, t. ex.
nyttja minst lika gärna använt som bruka (tocka nyttjar di
Några ord ha i likhet med detta exempel en nästan gammaldags
klang: var försiktig, stäckug 1. stäokuter kort, måla mäta, rishag
gärdsgård av ris, han har inte hov i händer håller ej måtta o. d. —
en grupp för sig på gränsen mot den s. 197 ovan mitten nämnda.
Till en annan grupp: den där bryr vi oss slätt inte nå. om, di va.
inte så slamma di inte.
Felhört för ett tillfälligt oli-,adgo?
Vanliga äro däremot precis, likväl, unna för unna o. a.

194

ERICSSON, SÖDERMANLANDS FOLKMÅL

mycke 0. S. v.), ansa (kreatur), i mitt barnminne, barnfödd i
socken, utödd (di ä utödda 0. s. V.), fäger vacker o. fl.

Vidare, för det andra, är att märka — vad man på förhand torde finna mera självfallet — att icke så få ord kunna uppträda i sdml. mål med (ofta grundväsentligt) annan betydelse
än i rspr., antingen enbart med denna eller vanligare alternativt
jämte den kända vanliga. Sådana ord med annan betydelse (bibetydelse) äro i sdml. exempelvis följande':
bland subst.: skrammel »bråte», skräp (t. ex. om gamla redskap), anstalter, årningar, väsen, äventyr — dessa fyra vanliga i
bet. dylikt, diverse ting, saker (mycke silver o anstalter, baktråg o anstalter, kullo gick o sålde så mycke anstalter, mycke
anstalter kring ån, holmar o äventyr, bärg o väsen, danser o
väsen, tockedär vipp o väsen), fras frat o. fl. dyl., tecken:
inte ett tecken ett 'dugg', en släng 1. ett tag en gäng, stycke,
maskin 0. fl. även om personer (förklenande: en elak maskin o. d.);
pafas, strof 0. a. anekdot, historia, gåta även sägen, ordspråk
även språk, uttryckssätt, uttal', ton melodi (väl också *dur
tonart), tenorn d-strängen på fiol, förebråelse varning, syn
föresyn 3, ämne ändamål (jfr värbet 'ämna'), kännare »som känner
(igän)», t. ex. vi ä nog kännare mä varann, jfr dra känsel på
känna igän, dräkt börd (sälls.), språk sälls. även släkt: di ä
jämt i språk, moster ungefär = »tant) (även till husmodern),
farbror »farbror» (ej till husbonden?), böen 1. bonn husbonden
(jfr skämts. kobonne om tjur), männer husbönder, egendom
hemman, boställe soldattorp o. d., kammarn vardagsrummet,
kors korsväg (jfr Korsgårn o. d.), skeeln 1. skillnan rålinjen,
stav större råsten t. ex. mellan socknar (jfr ortnamn!), malm
skog (sdt,), sätrar 'slät bygd', fjäll »fält» (i namn på åkrar:
'Vargfjälla, Bastufjälla'; nordligt), myr 'sänkt vattendrag', puta
»puss», göl, kärr, mask insekt, buske även om större örtstånd
(t. ex. älggräsbuske), gräs även ogräs, ros vanl. blomma, även
ogräs ock t. o. m. om en lingonklase, provins planterad ros,
röse (neutr.) klase, klocka även blåklocka, snara (i. 'snargräs')
Ord med överförd betydelse av vanligare typ: husbonde över,

andtid brådska, supa opp »svälja ner» (ett ord) o. d. avses ej här.
T. ex. da ä gamla ordspråke [te säja] boa [i st. f.] boda.
Exempel som de båda sistnämnda tillhöra kanske en särskild
grupp: ord med svävande betydelse, »osäkert» brukade i målet.

ORDFÖRRÅD.

195

galium aparine, krydda även köksväxt i kryddland, kryddsäng,
bunke 'binge' i höbunke, vassbunke tjeck vassbotten, bro kant,
'bryn' i isbron kanten på isen, eller 'brygga', bak rygg i t. ex.
libak 'lierygg', eller om en ytterbräda, trumma del av en vagn,
fjöl på plog, golv i loge, kista i loge, skott gödselvagnskorg,
även trumsjuka, fjärding h/8 tunna ock fot 1/8 tunna (västligt),
tumlare liten skålformig bägare, bas även tafs på gäddrag
(neutr. även 'omgång'), bubbla buckla, pl. spä'nger skalm på
glasögon, ögo även ansiktet (men västerut ansikte om pannan),
näsduk halsduk 1. huvudduk (annars vanl. snytnäsduk), lyfstycke (gm.) väst, ock många andra, isynnerhet bland de konkreta (term. techn. bland redskapsord o. a.), samt hela mängden
av överförda, mer eller mindre direkt kända liknelser: röstmor
o. röstkatt (på byggnad), sko ränna för säd (i kvarn), åkerock tegnamn som korgen, våmba, po&a 'pölsan', löpmagen,
tuppen, höna, fåfänga, fatti lasarus 0. rika man ('bätter sä'),
länsman 'en stor jävla sten' ock fjärsman 'en mindre', kalv om
en mindre sjö 1. holme invid en större, t. ex. Utterkalven ›bisjö»
till Uttran nära Södertälje, natt o dag melampyrum cristatum;
bland värb: förlora (säj) fördärva (sig), bevara 1. försvara
förvara, skydda ('te försvara bätte mä', på lien), akta vakta
('akta krittera'), fresta försöka, bär (till) börjar, t. ex. 'när ho
bär te skrika', 'så ögo bär te rinna', påstå även 'räcka, vara',
sinka hindra, fösa intr. brådska: 'dä föser inte', skala springa,
gno 1. gni(a) springa, dänga ge sig av (västligt?), bjällra sladdra,
stimma väsnas, rusta reparera, klå vara klådig 1. vara rask,
yngla mögla (men ynga, föda ungar), basa värma, stänga bygga
gärdsgård, dröna råma sakta, stilla ge (kreaturen) mat, göra löv
hacka löv (sdt.), glänsa göra upp eld (sydligt), simma även
trans.: 'när di simmar hästar', vaka ligga i dagen, synas: 'Bregrande vakar inte allti', stör intå gränsar intill, o. a.;
bland adj. o. adv.: behändig besynnerlig, underlig (ibland
'avig', förarglig), lägsinna 1. gemen nedlåtande, storsint högfärdig, övergiven överdådig, arbetsam även om sak: arbetsamma don, strid dryg (om ett stycke väg), nitisk o snål
nidsk, tarvlig te bärga i säj, 'som behöver mycke äta', t(7)m
hungrig, 'äländig sjuk (västligt), svag även svagsint, elak besvärlig (om sak, t. ex. 'ellakt trä'), artig även snäll, hygglig,
hygglier fin, trevlig (dessa bägge blott västerut), morsk kry
13-072008 Sv. landsm. Er icsso n.
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ni ä morska hemma?'), villor -vred, ond, grann även smal,
bulen mogen 1. rötad (om säd), gamla förra, t. ex. gamla körkoherden, slängd(er) skicklig, dann 'förfärlig' 1. ivrig, känd bekant ('di ha vari kända mä 'varann länge'), särdeles särskild
(mycket vanligt t. ex. nera särdeles märken, särdeles smörjer,
ett särdeles sätt, nästan en särdeles typ i var socken o. s.
kringt fört ('spela för kringt', 'kringare tal'), värre kraftig(t),
mycket ('grät värre', 'värre te gro'), mäst nästan, för dä mästa
till största delen, i dä hela huvudsakligen ('en tunnlåndstorpare
som ä skomakare i dä hela'), rakt alldeles, igän kvar, t. ex.
'dä vart bara huden igän', utan även utantill ('dädär kan ja utan'),
för ty ('ty' saknas), om oppom, när hos (t. ex. 'va inne när oss',
'tjäna när Kjellgrens', 'som ja tjänte när'), icke utan att, t. ex. han
går allri om (förbi) icke han kommer, ja ville inte släppa icke ja
skulle ha. ., förr kunde man knappast gå ensammen icke
man sjöng; märk slutligen, att o- ej sällan är förstärkande
prefix i st. f. negerande, t. ex. °missnöjd (mycket) missnöjd
('ett gali språk'), osnaskuger snaskig, °vanskaplig, °förskräcklig, inte så otokug, inte så ogali, dä ä väl inte onekt ej
nekat, dä vure inte oskadlit te [ha] det skulle inte skada att
[ha], dä ä mindre okänt mindre känt, o. s. v.
Av det betydande antal ord ock uttryck, som känneteckna
målet, men icke finnas i rspr., må gentemot de hittils nämnda
anföras några för sdml. karakteristiska, att börja med sådana
(rnäst sammansättningar) vilkas stammar dock återfinnas i rspr.:
klantskalle klumpig person 1. sak, tokskalle 0. Ii. på -skalle
1. -nacke, slarvstake 0. d., marvarg besvärlig, tråkig person I.
sak, klumpvarg o. fl. på -varg, siben revben, åt- eller tehäst 1.
-oxe, frånhäst 1. -oxe till vänster, resp. höger i par (åtm. västerut),
kokälla 'vit o svart' sädesärla (jämte säsälia 'grön, något mindre'),
söttuppar kamomill 1. kummin, även gäkkummig, oxlägg(a)
gullviva, älggräs spirxa ulmaria o. a., forgiva 1. -hål varigenom
fodret släppes ned från skullen, utapåkjol klänningskjol; göra vä
säj få gott hull (om kreatur), ho tar på te bli för gammal, ja
ga(v) inte 6m brydde mig ej om, då gas ja väl v6 någe då
blev jag väl något 'dann' o. fl.; vända 1. värma gång (mycket
vanligt), sti'ngen bromsen (på kreatur), väern 'vårfrossan', inte
i mitt väte inte som jag vet, dä ä strömt starkt strömdrag,
triven (te äta), larvig barnslig o. s. v. Somliga ge intryck av
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tillfälliga eller nybildningar även inom målet självt, t. ex. maskina
yänsa på maskin (om säd), säda (åkrarna), flita vara flitig, tingsrätt domstol, i stentiden under stenåldern o. fl.1
Bland ordstammar, som icke allmänt ock medvetet torde
kännas vara samhöriga med rspr.-orden, således specifika folkmålsord i trängsta mening, må några nämnas, som karakterisera sdml. (exemplen kunde naturligtvis lätt mångfaldigas):
vånda lyda, kreta tälja, tasna slockna, falna, ty räcka till, tina
ränsa (säd), kraka (säd), dråsa falla, dråse hög, rask skräp,
vepa vävt täcke, hässla lindocka, hummel- 1. ärtråksna -stängel,
fork 'puls' (fiskredskap), tanig långdragen, snurken vissnad,
gokiker bra2, svång hungrig (kanske ej allmänt), marig tråkig,
martyg o. d., i höstsvepen, flog något som kommer »flygande», fogvärk, flogrunn o. s. v. — dessa stammar äro upptagna i Lundell,
Svensk ordlista som 'fm.', men de följande saknas: säta lyda,
karta klättra, öra grusa vägen, tilka sippra, smårinna, sua slutta,
mäckra skrika sakta (om get), oterig otidig, bråkig, krumsen
nogräknad(?), gråtsturken med gråten i halsen, oknug främmande 1. lejd, t. ex. oknut göra lejt arbete, valkare, -ist styvare,
-ast, inte för hävlig 1. häver (ftv säj) 'inte för bra', has något
otillräckligt, stök o morakel, mackel skräp, smuts, hås rägnskur,
åt broms, bängsa tacka, ydd(r)er oxtömmar, skäfting harvkrok,
sköve vagnslider, skössla stång i gärdsgårdsled, halle sänke,
vacke liten lår (mjöl-, salt-), trada subst. trampa (i vävstol),
spragge gren, tövler kardborrar, smale mängd o. s. v.
I fråga om val mellan olika uttryck för samma grändbegrepp har sdml. naturligtvis som andra mål ofta eller oftast
skiftande möjligheter (säta—vånda--lyda). Huru de fördelas, är
i stort sett ej lätt att göra klart (den frågan innefattar i sig för
övrigt de intimaste ock mäst omfattande problem), men i somliga
fall kan man dock redan ytligt lägga märke till att vissa uttryck
föredras, medan andra undvikas. Några exempel härpå, först
sådana som torde gälla sdml. i allmänhet: aftval säges hällre
än 'kvällsvard', i afse hällre än 'i kvällse', annars kväll hällre
än 'afton', t. ex. gukvälls, latklöv, ej gärna 'lättklöv', dynga
Ord av typen birke, talls o. s. v. saknas i sdml.
Härtill hör också okiker dålig.
2) 'Guafton ä lite hederligare te säja', d. v. s. »finare», d. v. s.
ej äkta sdml. mål (åtminstone ej norrut).
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hällre än gödsel (åtminstone i flere fall: sprätta dynga, dyngskrov gödselvagn, men stallgödsel 0. 8. v.), härv något hällre
än räfsa, som dock är vanligt i sammansättningen hästräfsa
ock regelbundet som värb. Vidare säges stryka, ej 'bryna' en lie,
ydd(r)a på om oxar, men sela på om hästar, skrika bräka (om får),
trind i vissa uttryck hällre än 'rund', t. ex. gå trint, (utskurna)
trinda »roser», vigt likaså hällre än 'bekvämt, lätt', t. ex. dä ginge
vigt, går vigist, dä ä vigt satt dädär; ock åtminstone numera säges
kyla, ej 'köld', lagål, ej gärna fäggål 1. fäggus, skrinda hette förr
på några håll karet, tvätta säj förr löga säj, o. s. v. (undersökning
av föråldrade ord hör till de viktigaste av alla som behöva göras).
Bland de ord, som skilja olika trakter, kunna anföras: norr-österut
stack mot dös inre-söder-västerut; likaså bröskuta : (brö)grissla
(bröspade gemensamt: kort, att »sätta bort» brödet med), notgista o. ärtgista : notspita o. ärtjälle; västerut uk ok på härv:
annars okan, harka: kratta, riva : räfsa, dragkista : byrå, dagva": middag, kytta : hoppa, vet-gi '[inte] vet jag', jag undrar
(t. ex. 'vet...94, hur länge dä ska stå ve säj'), rar i flere användningar än annars; söderut t. ex. soppon mot annars jortron, fårpiga: jumfru maria nyckelpiga, vessla mot annars leksen 1.
lekatt; österut skag fäbindsle, sdt. fura skata, dingrad: annars
dyngskott dyngkärra; norrut stä,rkbär slån; samt av ord ock
uttryck, som skilja kanske t. o. m. socknar från varandra, t. ex.
vissa (för)namn eller vissa ord för 'blåklint'.
Till sist — härmed tangera vi ett område, som från metodisk
synpunkt icke tillhör denna uppsats — må lemnas några exempel
på uttryck, som anses karakterisera sdml. gentemot andra landskaps mål: sdml. mot ög. är t. ex. band : nek, &van tegremsa:
blek; sdml. mot nrk. är t. ex. onalig : ojärslig; sdml. mot upl. äro
t. ex. varp o väft : ränning o inslag, hake o märla : hake o hyska,
repstieka : strykstieka, stormhake : kasthake, gåta : prång,
altarsmöre (1. intäkt) : tiondesmöre, nämman : tolvman, kupa
potatis o kål : fåra potatis, kupa kål, potatisblast : potatisvann, blåbärsved: -ris, ryska lin : må lin, narva : nate, äljsbrudd : kasdun, pörte : bastu.

SAMMANFATTNINGAR.
I stället för den markering i fråga om uttryckssätt, som med avsikt blivit undviken i det föregående, skall här ges en rekapitulation i
kortaste drag av de språkliga partierna (s. 59-198). Den skulle då avse
både i allmänhet att ge en lättillgängligare översikt över sörmlandsmålens särdrag för dem, som önska få en sådan, men icke ha tillfälle
eller anledning att sätta sig närmare in i deras studium, ock isynnerhet
att tjäna till ledning åt undersökare, vara en ledtråd att följa, då det
gäller att skematiskt lära sig ock hålla samman dragen vid
uppteckningsarbetet (jfr s. 55). Den vill också tjäna som allmänt
uppslagsregister vid förefallande behov.
De citerade ställena anföras sålunda: 1:1, 1:a etc., 2:1, 2: 2 etc.,
där första siffran anger t. ex. 91:sta, 102:dra etc. sidan (Motsvarande
de tal, som anges under tillhörande rubrik, jfr t. ex. 9 ock å nedan), ock
den andra anger 1:sta, 2:dra etc. stycket på sidan (varvid påbörjat resp.
fortsatt stycke räknas som helt). Förkortningar användas även eljes mera
än i föregående framställning, för att det hela också för ögat skall te sig
så lättöverskådligt ock sammanträngt som möjligt. De flästa torde förstås
utan vidare. Tecknet I betyder 'framför' (ock med
efter: 'i nästa
stavelse'); sms. = sammansättning, -satt; svt., stt. ----- svagtonig, starktonig, -het, o. s. v.; ang. n.-ö., s.-v. ock andra förkortningar för olika
trakter se nedan s. 217.
De få exempel som nämnas äro vanligen blott typer, även om ej
'o. fl.' eller dylikt har tillfogats. Det är inte sagt, att huvudskildringens
första exempel anföres, ock inte häller, att dess samtliga fenomen här
upptagas vart för sig.

I. Översikt av dialektdrag i sdml., med rspr. som given
utgångspunkt.
Här ges alltså ungefärliga dispositionen till föregående framställning. Utgångspunkten framträder ej överallt tydligt, dels för att
grupperna ej nu kunnat framläggas så detaljerat ock systematiskt (jfr
t. ex. om akc. s. 62), dels också på grund av förbiseenden, särskilt
i fråga om formläran, som utarbetats efter ett äldre utkast.
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Akeent.
Musik. ake.: egenartad i sdt. o.

ö. sdm.; annars täml. ensartad
o. okarakteristisk, »jämna» tongångar, små intervaller; satsmodulation rikare (s. 61-2).
Exspir. ake. Åke.-läget (s. 63-6):
rspr. två starktryck — sdml. ett:
slutbetoning i vissa ordfogningar ock sms.:
räkn.: nog ä ho trätti å'r 3:4;
adj. + subst.: ett stort bä'rg 3:4
(dock sdt. en säker kår 4:1);
slutbeton. adv.: ända hit 4: i ;
i sms.: jfr strax nedan;
rspr. ett huvudtryck — sdml. två:
möjlit vis 4:2, Bjö'rnhus bä'rge
o. a. ortn. 4:4, ä'ngs-kä'rra 5:2
(ofta svårt att skilja från följ.);
rspr. akc. i ordets början — sdml.
längre framåt (särsk. sdt.):
möjlitvis, sålkles 4:3, vidjer0
5:2, kol&a, mot& 5:2;
rspr. ake. mot ordets slut — sdml.
längre tillbaka: fåndera, sol-

dattorp, fö'rhållande o. a. 5:3;
biakc. t. ex. Mva'nde, sporad.
(enl. allmännare tendenser för
satsakc. Ma'rieN) 6:2.
Ake.-graden (s. 66-7):
rspr. svag biakc. — sdml. stark:
glåse', östsdm. 6:3;
rspr. starkare biakc. — sdml. svagare, isht vid akut: lånsväg 7:1.
Åke.-formen (S. 67-9):
rspr. akut — sdml. gravis:
genomgående i ö. sdm. o. sdt.
(viktigt) 7:2;
i enstaka ord: gåffel o. a. 9:1;
vid emfas kanske ngn gg 8:2;
rspr. gravis -- sdml. eirkumil.:
seeln hela sdinl., sku(e)In s.-v.
7:3;
sdml. akut: skålln n.-ö. 8:1;
leendes 'ledande' 8:2;
vissa interj. o. emfat. uttr. 8:2;
efter upptakt sällan 8:2;
i sms. täml. ofta: trästock 8:3;
tistel, kä'rring o. a. 9:1.

Kvantitet.
j s + kons., p, t, k + kons.:
Kvantitetsfördelningen tämligen
pråssla, gäst, krkkla 3:2;
jämn (dans : likt), ofta svårbe'-Ilen, '-nnen: skfieln, bfien
stämd, särsk. i svt. (reskapp : lanss.-v. sdm. 3:4;
väg, lätta bli : läsarätt), men också
i stt. förbind.: »halvkortstaviga, vid sms. o. avl. und.-vis: bokstav, hagtorn, länsman 3:3;
spela, spada (sdt.), stävja, vassle,
koka o. fl. (s. 69-72). Bär ej framför ensam kons.:
slåtta, slådd, töm (n.-ö.), komskilt, blott grovt på följ. sätt.
påss, dörr 4:2;
Rspr. kort vok. — sdml. »lång» (s. 72).:
gm. kortstav.: tönn, löek, beck,
framför kons.-grupp:
n-Aten, börr, rnäst s.-v. 4: 3;
i primär förbind.:
j k, r + kons.: tok(v)te, fort, i mindre betonad ställning:
sporad.; också rössja? 2:3;
läsarätt o. a. rätt allm. 5:2;
I v, d, g + kons., särsk. gl, vi,
efterton. sällsyntare: vallmöger,
vj: mögla, -el, skrovlig o. a.,
-lig(en), -dMes, -a ibl. västl.;
laSt s.-i.-v. sdm. 2:4;
rundå o. a. enstaka 6: 2.
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Rspr. lång vok. sdml. >kort» (S. 75):
framför kons.-grupp:
i primär förbind.:
1 + kons. sälls.: jörtron 6:1;
1 v, d, g + n, 1, r, : ködja(n.:, ö.),
kulna sdt.; m, n + j: tämja
n. ö. sdni 6:1;
vid ordböjn.: tämde, sälls. 6:2;
vid sms. vanligt, flere typer:
-röllök, önvis, röskap, Når' gårn, Viksbärg o. s. v. 6:3;
vid ordfogn. t. ex. får-säj 7:1;
framför ensam kons.:
vid sms. o. ordfogn.: Bröby (ej
allm.), mg,'-mäj, te-n, d-ä så
(rätt viktigt) 7: 2;
vid ordböjn. sporad.: dräs mä,
skonn(a) 7:3;
i primär förbind., enstaka fall:
synnas, glårtimig, OgBbryn,
säjen, ellak m. fl. 8: 2;
märk typ säpa, köka, höter,
bibel o. d. 8:3;
gm. kortstaviga ett fåtal,
mäst n.-ö. ock mäst 2-stav.:
spenne, Över, Storsvedde,
sdt. äv. vöta, släda o. a. 9:1;
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i mindre betonad ställning:
i efterleder: -dag, -gård, -väg,
-bär, -karl, -yard, -skap, -bo,
-by, -ö, -stu(ga), -åt o. s. v.;
gudslån, vetträ o. a. 9:2,3;
mellantonigt: ovåraktig o. fl. 0:2;
förtonigt: lätta bli o. a. 0:2.
Rspr. full vokal — sdml. synk.
el. reducerad (ej åtskilda i framställningen) (s. 80-2):
mellan kons.: mer el. mindre
likartade, t. ex. åttgdel, end(e)ra, äksis 0: 4; annars
t. ex. rep(e)rera; i sms.: sorund(a)borna, o. vid ordfogn.:
kan (vä)1 hända; sdt. inbill
säj, sporad. 1:2;
slutljudande: blott få typer 1:2;
uddljudande sälls.: spektör ;
spec. hela ord 1. orddelar 1:2;
vid hiatus: di(a)lekt, fi(e)ndera,
(i) alle fåll o. a., rätt ofta 1:3 ;
mäst (urspr.) kort vok. synk. 2: 2.
Rspr. noll — sdml. tillsatt eller
gm. kvarstående vokal (s. 82):
rundilar, änteligen, åttetiåtta
o.a.; särsk. i sms.; byggerafe 2: 3

Vokaler.
Rspr. a (s. 82-8)
»ch delvis oberoende av kvant.:

tala o. a., hammare, särskilt
»a» 1 ni, B, g, k ock i svt.; mer
n.-ö.? 2:4, 3:1,2; mycket varierande, mast kanske något
öppet (mot a), ibland dock
ända mot co, särsk. söderut
3:3;
å: n. håns, ått, v. vå- o. a. särsk. 4:2;
hånk n. sdm.; bånn, kåmm
(s.)-i.-v. sdm. (viktigt) 4:3;
svårnp, bånge o. a., sälls. 5:1;
ss. kort 1 r, + kons.: mark,

hca•m n., ö. sdm.; sdt. nästan
e, o. liv. ss. långt: beg 5:2;
j: taji etc., nordligt 5:3;

. . tt, i, *u: gåta, gnägi sdt. gm.
5: 3;
enstaka: jäga, fäger, lässa, sdt.
gläs o. a. 6:1;
i änd.: -a i hela Sdml. (utom
möjl. nordostligt) 6:2; a-1z,
99-22-2) 6:3; framför n dock
sälls. 7:1 [a i änd. s. 87 not 3];
G: paraply o. a.; mäst av formell
natur 7:3;
i supl. se forml.
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Rspr. e (s. 88-91)
a-aktigt, även där e annars råder; typiskt a n.-ö. sdnal. med
sdt. 8:2, 3; vissa trakter genomgående, andra ä men e,
eller a
i men e <-• ca 9:2;
ä-vok ibland, vanl. som kort:
bätt, fatt, täln; mäst n. 8:2;
»i« sdt. bien )( lan, spår i sdm.,
gm. jell 'eld'; annars sdm.
»e,» (jfr a? etc.) 0:2;
i: spridda ex.: arial svt., mira,
Ikeby 0:3, 1:1; särsk. typen
smidja n.-ö., lidig allm. 1:2;
ö (e), y +- i: några, ofta t. ex. vö
'ved', småra; (sky 'sked') 1:3.
Rspr. o (s. 91-3)
ö-färg i det inre 1:4;
ä(e)-färg mer i yttre partier 1:4;
i-färg: då »palatal» föregår: diki
o. d., täml. allm. tendens 2:3;
i Silltij.: oppi, uti, trol. allm. 2:4;
i sek. slutlj.: ludi '-et' allm. 2:4;
men ludin, skyffll n.-ö. mot
-au, -al s.-v. 3:1;
sdt. allm. »i-mål», äv. i artikeln o. 2-stav. neutr. (gärdi)
3:2;
[reg. 9 för hela Sdml. 93 not 1;]
u(8)-färg: I r, särsk. norrut 2:2;
a, å, o: i art. 3:3; apal aksåk,
koffort o. a. 3:4.
Rspr. i (s. 94-6)
ek ofta otydl., dock kanske

ä: ej vanligt; konstant värka 5:3;
y: ganska allm., men sporad.:
skynn, ryka (väst9 o. s. v. 5:4;
ö: vö 'vid' (ej västl.. ) 6:1;
n el. dyl., sälls. 6:2.

Rspr. o (s. 96-7)
»e» någon gång i stt. 6:3; svt.

trol. växlande (bst. pl. -o) 6:4;
e: reg. plur. -ar, te goa o. fl. 7:1;
med u-färg norrut, se 9 7:2;
med i-färg: tjugi o. a. 7:2; 4
u, å, ö: vure, uk, star, snö 7:3.
Rspr. u (s. 97-9)
»ut» genuint, vid sidan av u, vc 7:a;
(r1 I 11, nd, bb, dd hälst dock u?)
8:2;
o: socka, togga, sjonga o. a. sdt.
(ock sydöstra sdm.) 8:2;
o sydligt, kanske allm. där 8:3;
annars i vissa svt.: te salo 9:1;
å (o, e etc.) enstaka: rompa, allm.
opp, bö, gm. giä/r o. fl. 9:2, 3;
ö, y, a: sjötton, tyrs, dandra 3:4;
e: svt. huve o. a. 9:5;
u? sälls., otydligt 9:6.

Rspr. y (s. 100-2)
y mindre tydligt skilt från y 0:1;
ö, vanl. e, täml. sälls. [möjl. icke
I dent. /, at 0. ej 12] 0:2,3:

allm. körka, böxer, rössja, flötta
o. a. 0:4;
täml. allm. sköffla o. a. 0:4
(sydligt kanske flere) 1:1;
långt 8 i bök(a) o. a. 1:2;
i (y, i): särsk. ö., v., n. (mer
tillf.) 1: 3; märk spec. -by 1:4;
u: särsk. fall, annars osäkert 1:5;
»yö»: sdt. kjörkja (enstaka) 0:3.
*y.? ?

som kort reg. vid r, 1, (k?):
gremma, selver .. särsk. s.-v.;
samt vid gm. kort rotst.
[utom n.-ö. . . i, j: kittil,
vittja] 4:1,2;
som långt t. ex. gevmild; särsk.
medja s.-v. 5:1;
Rspr. (s. 102-5)
som svt. i förtonighet: fejol,
annars ej allm. 5:2;
»9» ±- gm. o, u (skilt från »a» +e: rännal sydl., annars ovisst 5:2;
gm. a-vok.), är. svt. ock •i lån-
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ord 2:2, a [und.: allm. i stock,
svt. -on o. spec. fall; sdt., n.
o. ö. sdm. opp, om o. d.
dessutom i sle o. a. svt., vid
r, ?r: tårta o. a. 2:4;
variationer: rent o n.45,, särsk.
sdt.; e inre; söderut mer 8;
västligare tt, v; grundmotsättningar: »rena» — övriga,
delab. — övriga 3:3;
o (a) (-4- a-vok.) i st. f. o: vissa
trakter n.-ö., samt allm.(?)
monga o. d., (svt.) boga dela
'båda delarna' 3:2;
49: svt. -on, -om: hallo(n) särsk.
västl., enkom, -so(n); arrendator 4:2;
stt. doter, gm. foga o. a. 4:2;
u: tupp, brudd, sälls.; hulli o. d.
få, men reg. (n.-ö.) 4:3*
spec. sork o. fl.; svt. kuntant,
-um o. a. 4:3;
e: iynam, fämtan, -sa '-son' o. a.,
ej sällan 5:2;
ö, ä, a: pl. mörna, frä.ga; stang,
vamb sdt. 5:3,4;
ap ibland, n. ö. (ock inre) 5:5.
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cc är reg. inre—s.ö. ock n.— v.,
äv. I r,
6:2;

a: periferiskt, särsk. österut (ej
sydv.); sporad. inåt landsk. 7:2;
e: spec. r: tjera; i förb. med
palat. kons. (ovisst); ock då
ä -K-. (")? ö. sdm. ock sdt. 7:3;
samt i enstaka: helg o. a. 8:1;
i: svt., sälls.: diss mer; särsk. I s?
8:1;
a? öster-norrut, något litet 8:2;
a, å, ö: sjölv, lömna o. a.
stallde, sagen, långe 8:4.

Rspr. ö (s. 108-11)
»v», ej allm. skilt efter kvant. 8:5;
»e»-aktigt, men mer främre än e:
n.-ö. sdml.; mindre tydligt
som kort 9:2;
o(o): Jon, nijob• norrut o. a. st.
allm.; svårt att skilja fr.
föreg. 9:3; mjat o. a. enstaka allmännare 0:1;
[annars just ingen inv. av r,
ock ej .av m, n? 0: 2 ;]
e-aktigt svt. o. a., sälls. 0:3;
»öj», »jö» sälls., ex. ströj(a) 0:4;
g? ss. et? 1:1;
Rspr. ä (s. 105-8)
y: sälls. ykstock, yppen o. a.
a: väst1.-inre allm., även sydi.;
[stödja reg.] 1:2•
'
brvel 1:3.
i kusttrakterna I r, (L blott ! k) u, ä (e): runn, fänster,
6:3;
Konsonanter.

q, o. a. sälls. 2:4;
?/. för rd : o o. s. v., gäller hela
Sdml., men blott ett begränsat
antal ord, o. ej konstant 2:5;
bortf.: om rel. »svagt skyddat»,
mäst i s.-v. [d oftare kvar
n.-ö., sporad. inåt-söderut] 3:2,3;
Rspr. d (s. 112-18)
förekommer:
postvokal. i Slutljud, svt. allm.,
t: bant o. a., fotral 2:4;
stt. med åtsk. und., särsk. (n.-)ö.
g: liger, bjuga o. a., vanligare
4:3; intervok. i adj. allm. (röare),
inre-söderut(?) 2:4;

Rspr. b (s. 111-12)
p: på(de), putäll ibland 1:4;
v-aktigt sälls., otydl. 2:2;
»bortf.»: ämmar } jfr m-ljuden.
tills.: kamba
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i pl. skear...; i subst. sg. säa
s.-v. [mot säda n.-ö.]; i vb
blör, rii • samt i möa, kåe, sia,
via — blott vissa [reg. plur.
-der, nödig] 5:1; vidare framför
kons.:. smeja [n.-ö. smidja], vär,
salmakare, hening, goss, fragge
o. a. 6:1;
postkons.: nd
fln, Id 4- 11 i
slutlj. 6:3, 0. i inljud s.-v. lanne,
binua etc. (något vanligare än
typ möa); äv. pl. -er; reg.
skylli o. a. 7:1; interkons.
mindre än kanske väntat 7:2;
i uddljud: vake . . enstaka 8:2;
tills.: fruder, åtminstonde o.fi. 8:3.
Rspr. f (s. 118)
p: tramp o. a., sälls.;
bortf.: interkons. hält o. d. ätter.
Rspr. g (s. 118-20)
k: kåra, nok . . blott enstaka 9:1;
sdt. byggja o. a. 9:2;
[g ej annars skilt från g 9:2;]
,y: sporad. ock föga bemärkt 9:3;

j: draji o. d.; öjnbryn väst!.; väj
und.; lajd o. fl. 9:3;
v: tyva, tavelduk, sälls. 9:3:
g: ög(n)hår; gn- indiv., yngre? 0:1;
bortf.: da o. a. vanliga, annars
sälls.: kri, kro, to(g) ej ofta 0:2 ;
tills.: roga säj o. a., liera ex. 0:3.

Rspr. k (s. 122-3)
hy: sdt. änkja o. a. 2:3;

[4 ej annars skilt från k 2:3;]
g, j: og, oj, gusin o. a. 2:5;
g 1. dyl. i kn-, indiv., yngre 2:4;
bortf.: täg(k)te interkons.,spetakel
o. a. 3:2;
tills.: långkt, för räksten o. a. 3:3.
Rspr. 1 (s. 123-7)
lr i anslutning till omedelb. föreg.
ljud »på ytterläge», utom i anal.
olöslig förbind. med följ. dental: pret. svält 3:4, 5.
Und. från huvudregeln:
1 i de fl. främm. ord: oblat,
rejäl, fast mycket olika 4:3;
vidare al o. a. sälls.; härv/ar; hyvel, -/a ib!. 4:4; f/äre
(norr), fa/ke o. a. sporad. fall;
o. i sms.-fog vid följ. dental,
särsk. haistop o. d., to/te,
segelled 5: i ;
i vika, speka s.-v. (viktigt);
tåtek, få ex.; äkmoge o. a.;
pösa o. a. sälls. med ks i
»fast» förbind. 5: 2 ; mer, 6:1;
[reg. i anal. förbind.: däkd,
sväk(j)de o. d. 6:2, varvid
olika former möjliga (event.
1. vanligt supr.?) 6:3];
1 för
pä(r)la, oftast, allm. 7:2;
r: skarm, gri, ibland, ofta otydl. 7: 3;
bortf.: pä 'plär', micksmäss, få 7:4 ;
tills.: tryl, sälls. 7:5.

Rspr. h (s. 120-1)
bortfsdt. mera allm., »ostaRspr. m (s. 128)
digt» h 0:4;
n: varnt, mansäll, i sandhi; snärt
tills. J sdm. i vissa ord: hösa 0:5.
o. a. 8:1;
mb för mm: sdt. kamba, vamb,
Rspr. j (s. 121-2)
nordl. våmba 8:2;
g: sarga, helgeda, -ögd n., sälle. 1: 3; bortf.: juska 'jumskarna' 8:3 ;
(7 i by- 0. a. 1: 2 ;)
tills.: amprfl, sälls.
bortf.: sväde interkons. 1:4;
Rspr. n (s. 128-32)
villa o. a., märde o. a. 2:1;
tills.: sdt. änkja o. d., se g, k, g; m, g i sandhi: kagske; dock ej
vid hiatus: vana ve-je o. a. 2:2.
alltid: inbilla; spec. grägga 8: 4 ;
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g: garn 'gom' sälls.; reg. lakarn
9:2;
n för rn: v. sdt. allm.; sdml. plur.
-a(r)na, -e(r)na o. s. v. 9:3;
bortf. efter vok.: adv. på -an 9:6;
subst. på -an av den-genus (ej
neutr.) 0: 2 ;
bst. sg. -an, -(e)n: gata, vägga
(sdt. -i), ko; jfr forml. 0:3;
subst. på -in sälls. 0:4;
subst. på -on: hallo(n), olika
(i sms. o. s. v.); -so(n) o. fl. 0:5;
ml, di, si, e, västl. ifrå 1:2;
efter kons.; vag, famm, sömm
(ej så gärna neutr. 0. adj.);
kanalp blott reducerat 1:3;
övriga: interkons.fängsam; åra,
bagars o. a. (skenbart) 1:4;
tills.: gångnar, jummen, nekre
'eker' o. fl. 1:5.

Rspr. s. (s. 135-7)
,s-aktigt, .2, särsk. si- (viktigt) 6:1;
trol. n.-ö. 2,1-, men -d- i några
ord, s.-v. ,s/- ock allmännare
: vederna, akAer (bessel:
bele?) 6:2;
samt kap, bro&s, fy,ser o. a. 6:s ;
o. fl. 6:4;
f: Blaffeholmen,
s för rs: Sor. ofta 7:1;
bortf.: (s)kranglig o. d. 7:2;
tills.: (s)loma iväg, körtslar,
-andes 7: 3.

Rspr. B (s. 132)

Rspr. t (s. 138-9)

Rspr. f (s. 137-8)
j' trol. normalt, täml. vid friktion,
täml. bakre, »h-aktigt» (ej x) 7:4 ;
f trol. gm. o. sporad. 7:5;
galo,s, rö,sa? karnp o. a. 7:5;
s, stj, s-kj: Jätte gm., sdt. stjärna
gm., o. a. 8: 2.

n: rond, äv. krint o. d. i sandhi 2:2 ; d: sup. gådd, västl. 8:3;
Bj: sdt. ängjar, jfr g, k 2:2;
t: *katun, katug 'katig' o. a., få 8: 3;
g: sdt. vagn (enstaka) 2:3;
t för rt: Sor. ofta 8:3;

bortf., assim.: focka 'sjunka' o. a. bortf.: huse, gali reg. för hela
sälls. '2:4.
Sdml. (dock sydv. ibl. -t) 8:4,5;
rysli hett reg.; pron.anna(t)växRspr. p (s. 133)
lande; sup. reg. 9:i; interkons.
t köfte, knafft, kalofs o. a. 3:1;
prässkrage; plass o. a. vanl.,
b: blaska, buding o. fl. 3:2;
körsle 'körtel' o. d.; mjälle
k: våkenhus n., ö. 3:3;
'mjälte' 9: 2 ;
bortf.: 5ce4a 'stjälpte' o. a. 3:4. tills.: alldelest o. d., nånstin; hölt,
hålt; mågert (s.) 9:3.
Rspr. r (s. 133-5)
Rspr. tj (s. 140)
r vanl. trem. tungspets-r, frik.
ibland 4:1, särsk. yngre? 3:5, 4:1; gip) kanske mäst, åtm. yngre 0:1;
fp ibland, äldre 0:1;
j el. dyl. spec. vaken 3:5;
k, 1: Mita, sa/vet, särsk. i obeton. t, ty: sdt., ö., gm. til, tysta, spår
nordl.; sdt. äv. ty ök, tjudra;
ställning; ofta otydligt 4:1;
allm. Aersti 0:2;
bortf.: va, fö-mä'j, trol. ofta 4:2;
r dent. supr. äv. i kärrdrog; t: tyv o. tyva; tader sdt. 0:3.
Sor. reg. gingivaler 5:1;
Rspr. v (s. 140-1)
enstaka andra fall: snicka ihop,
kanske
ibland, åtm. »svt., o. nära
5:2;
6
nyt 'nyter'
labial: väHde, lö6backe 0:4;
tills.: ij ämter, glar, måndaro. a. 5: 3.
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b, g, ra: brist 'vrist', få ex.;
Rspr. 0 kons.
abekat, hannloge; kväin 1:2;
f: fäll(e) 'väl', hoftång o. d. 1:3; tills. i sdml., se ovan samtliga
bortf. rätt vanl.: å 'av', lanshöutom f, p, v, f, tj, B.
ding, fäcsvåll, sullen, jur 'juver',
ogara, en ha/ tum o. fl. 1:4.

Substantiv.
Obst. sg. (s. 142-6):
rspr. den-flexion delad i mask.
o. fem. pdgm, unnf. motsv.
ordlistor (fem. al, bok-böcker, -ning, längd, såg, vägg
o. s. v.) 2:2,3; 3:1;
rs pr. »mask.» ngn gg fem.: tår 3:2;
sällan neutr. 4:2;
rspr. »fem.» ngn gg mask.: tid;
eller 'den', allm. 1. i särsk.
ord 3:3, 4:1;
sällan neutr. 4:2;
rspr. neutr. sällan mask. 1. fem.
4:2;
rspr. växl. genus: ungef. i sdml.
som i rspr. 4:3;
rspr. svag flex.: -a för -e sdt.
maga; -e för -a: frosse 5:3;
starka t. ex. kott, handlov, fem.
år, neutr. -binsel, koll. busk 5: 2;
rspr. stark flex.: sv. mask. -e:
narve 4:s ; sv.fem. -a : sky(a) 5:i;
sv. neutr. -e: ämbare 5: i;
rspr. växl. flexion: ungefär i
sdml. som i rspr. (grepe : grep)
5: 4.
Bst. sg. (s. 146-150):
rspr. mask, sv.: sdt. -an: magan,
hamn 6:3;
rspr. mask. st.: sdt. -i: prästi,
vangi 6:3;
sv. o. st. annars reg. -n så »nära»
som möjligt till stammens
slutljud (med få und.) 6:4;
spec. bynn, sonn o. a. 7:2;

rspr. fem. sv.: reg. '-a: stuga 7:3;
rspr. fem. st.: reg.'-a: vägga 7:3;
-i: väsggi, västra sdt. 7:4;
-na: spec.brona norr-väster 8: 3 ;
—: bro, ko mäst norr-öster
9:1;
sv. o. st. annars ibl. -an o. oftare
-en (reg. för n.-0. sdt. ock ö.
sdm., även sdm. spor.) 8:2;
rspr. neutr. sv.: öga', dike reg.
9:2;
rspr. neutr. st.: -e Feg. i take,
ngn gång (västl.) boe 9:2;
-i sdt.: strådi 'strået' 9:4;
—: bo reg. 9:2;
sälls. (bot mäst sydv.) 0:2;
spec.: hallo
hallone -9: 3.
Obst. plur. (s. 150-3):
rspr. -or: saknas (nästan), sammanfallit med ar-dekl. 0:3;
-ur: flickur o. d. 2:4;
,spec. änkjar sdt., svänjur 3:1;
rspr. -ar: -ar hos många fem.,
särsk. ju längre sydöstligt,
ock några få mask.; allmännare tömmer o. a., få (ord
med växl. svag sg.) 1:2;
-ur
-or): braxnur, ngn gg 2:4;
spec. väggjer, gropper; gångnar, ekrar, broder o. a. 2:5;
rspr. - er: -ar, några få främmande: bankar o. a. 2:3;
-ur ngn gg, norrut: ändur 2:4;
spec. sönjer, butäller o. a. 2:5;
norr-österut: ä'rter 3:2;
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rspr. -n: -(e)r öger allm. 2:1, rspr. -ern a: -(e)ra reg. prästera,
nä,ttra 3:3; spec. stångera 5:2;
1. -ur 2:4; boder 'bon' (binsler
-ri sdt.gettri,prästri,bobinri 3:4;
osäkert, västl.) 2: 2;
-0 fem. 1öBno i södra hälften,
rspr.
opptåger, männer reg.
-ar,
sälls. sönjo 6:3;
(haller ovisst) 1:3; glör 2:2;
-a sälls. sorga, prästa, möbla 6: 2;
-n: len, häran, sälls. 2:5;
rspr. -ena: -a sälls.,täckao.a.6:2;
hallon 2:å.
spec. hallo
-o sålls., sydv., dika, järto 6:3;
Bst. plur. (s. 153-7):
-era ovisst, sydv. dikera 5:3;
rspr. -orn a: -o reg., åtm. äldre: rspr. -en: -a reg. åra, husa etc.
(hallona, träna reg.) 3:3;
stuga 3:3;
-ena: årena, skinnena, särsk.
-ona ibl. s.ö. grödona 5:2;
ö. sdml. 4:2;
-era särsk. sydvästl. es. -GO 5:3;
-i sdt. kriteri, männri, gässi 3: 4;
rspr. -arna: -a reg. 3:3;
-o särsk. fem. s.-ö. väggo, bodo;
-0 ögo allm. 3:3;
-era ögera sydv. (ss. stugera)
sälls. mask.: tåra, mecka;
5:3.
allmännare tömma 6:4;
Anm. till samtliga bst. pl.:
-i sdt. sälls.: silli 'syllarna' 3:4;
-o(r)na ngn gg s.ö. väggona 5: 2; -na ss. i rspr. — -a(r)na, -e(r)na
-9(r)ila » » vårerna, skyerna — konstit. för vissa trakter, mäst
österut 4:3, annars också på andra
5:2;
håll, sporad., ej sälls. 4:4.
-era sälls. trådera;
-ara, sdt. -an: klockara, -ani3: 3, 4;
oregelb. väggjo, dara )( ko(r)na Kasus (s. 157): gen. gårses o. d.,
gm. gåke o. a., ej mycket.
o. a. 7:1;

Adjektiv.

Plur. o. bst. (s. 159):
Mask. o. fem. (s. 157-9):
rspr. lika: sdml. skilda i liten, rspr. -a: sdml. oböjt, några få
-a reg.; annars sälls., sdt. o.
(vanligt: skylli '-iga'); spec.
gamla 'föräldrarna';
nordl. 7:4 ;
sdml. -r nästan till rspr. 'den' vid supl.: sdml.
rspr.
vilket adj. som hälst, även
slätesta marka.
part. pret.: frilyster, oslipar;
blå(e)r, kloker, kippska'r,nogar,
Kompar. o. sup!. (s. 160):
åvuger o. s. v., mycket växrspr. -are: sälls. tynnre;
lande 7:6, 8:1.
rspr. -re 1. d.: ibl. gamlare
o. a.; övra åtm. n. sdm.; dubbel
Neutr. (s. 159):
komp.: mindre-mera;
rspr. -t: adj. på svt. vok. utan rspr. -ast: ofta -ist, -ost, dock ej
gärna -ist i de på -ug (möjl.
änd., utom -it, -ut med und.
-ugest); tynn(e)st;
av 'innerli fin' (vid förstärkrspr. -st.: gamlist o. d.
ning).
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Tillägg ang. -1(g), -u(g) (s. kvar, utom i neutr. -it, -ut (nordv.
160-1): växl. former, alla ej -u) samt reg. -i; västl. -ier ock
j?
-ug, men tro!. -ig; -g i allm. inre -ia(re);

Räkneord.
*ara?); tridi; sätte gm.; -ton(d)a,
Grundtal (s. 161-2):
-t(o)no; -tion(d)e; hundron(d)e
rspr. en, två etc.: e fem., ss.
sydv. 2:2; på 1:sta o. 20:nde åre
obst. art. kanske även mask.
o. a. 2:3.
o. neutr. på vissa håll; tu neutr.;
tri; -ton 1. -t(a)n, västl. -tan;
Övriga (s. 162):
-ti, gm. -tie,
sjötton, arton
åttatiåtta; hundro sälls. sdt. rspr. 93, 21/ 3 etc.: en triding,
halvtredje, halvfjärde o. a. 2:4.
Ordningstal (s. 162):
rspr. 2:dra etc.: an(d)ra (ej

Pronomen.
Personl. (s. 162-3):
I: alltid ni, sg. blott i vissa fall;
han liv. enkl. -n; hon (h)o;
honom äv. -(e)n;
hän n e äv. -na efter vok., -a efter
kons. i regel; gm. liv. hänna;
hans äv. hauses, hånses, håns;
hännes äv. hämnas;
han, hon även om sakliga föremål; 'den' någon gång — när?
det: dä; enkl. -e, -et; -je gm.,
norrut 3:2;
de, dem: di, dom, sdt.ibl.subj. 3:3;
deras n., ö. däres 3:3;
själv äv. -er ss. självst. 3:4.
Reeipr. (s. 163):
varandra 1. varann, gen. varsandras.
Poss. (s. 164):
min, din, sin: fem. mi etc. reg.;
vår, er: vanl. våran, eran, -at;
våron (vårn, svt. vån), eron;
fem. )( mask.: sdt. o. a. st.

Demonstr. (s. 164):
[denne saknas,] vanl. denhär,
dendär, eller betonat den;
sådan: sånn 1. tocken; eller sånn1. tockenhär 1. -där (en) 4:4.
Rel. o. interr. (s. 164-5):
[vilken saknas,] rel. som;
interr. ocken, ockendera;
vem, vad äv. attributivt; gen. vars;
vad norrut ofta 'var' 5:2.
lndef. (s. 165-7):
någon: nånn 1. nå(g)en, någe,
(nåt, nå), nå(ge)nting, plur.
nåra, som även är fem. (sdt.
någa) 5:3;
ingen: fem. inga, neutr. inge(t),
intenå, även inte 5:4;
annan 1. ann, syd!. åen, neutr.
anna(t) 5:6; plur. åra sydligare; en anner en, sälls. 6:1;
den ene ... den andre ss. adj.
utan 'den' 6:1;
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somliga (ej somma), neutr. somt;
också: 'en del' 6:2;
varje: var 1. varje, neutr. vart;
varenda, varendersta, vareviga
6:3;
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vardera, även vandera 6:4;
endera även i pl. 6:5;
en: en trinn en, gamla ena 6:6;
som hälst äv. enbart 'som' 6:7;
man el. 'en', gen. ens; även di 7:1.

Värb.
rspr. sv. 3: -dd i vissa västl.
In!'. (s. 167-8):
partier: bodd 2:2;
rspr. -a: utan änd. utom reg.
bli etc. även blö, fö, trä rspr. st.: -dd, -d: gådd, blidd,
förstådd 2:2;
o. fl., mäst i vissa sydl. o.
-t mycket sälls.: makt o. a. 1:1;
västl. trakter [däremot trii(d)a
annan rotvokal: några få, spoo. d. efter sv. 1] 7:3;
rad.:bryti,skäri(vanl.),brinni
sdt. äv. inbill säj, n. hitt på
(yngre?); mycket sälls. gevi;
te glömma 8:2;
furi, kummi o. a. anal. 2:3;
-ja: sdt. släckja o. a. gm. 8: 3;
»oreg.»: tajt etc., föråldr. skuti
rspr. -j a: väna, tärna, möjl. reg. 8:3.
o. a. 3:1;
rspr. »oreg.»: veta, villa o. fl.
Pret. (s. 168-170):
på -tt, ganska var. former 2:4.
rspr. sv. 1: -te, -de i stan(n)te,
ropte, bette, värvde, vållde,
Part. pret. (s. 173-4):
(skadde) o. fl. rätt allm. 8:5,6;
rspr. sv. 2: -a i skräma, sälls. 9:1; rspr. sv.: -t i kokt, delt o. a.
(jfr pret.) 3:2;
starkt: bök, halp, grov, het 9:s;
-en, neutr. -i, i mäti, lite svedi,
syndes: tålte; sätte: stallde 0:2;
Teg. åken (jfr pret. ök) 4:1;
rspr. st.: svaga finde, gedde o. a.
»nybildn.», fastare kanske rspr. st.: -t i nirsjunkt, gådd 4:1;
slådde, hållde o. a. 9:2;
pres. rotvok. bryten, sälls. 4:2.
gm. former: sang, allm. hön 0: 2.
Part. pres. (s. 174-5):
Supin. (s. 170-3):
r s pr. -n de: oftast -n(de)s, ex. kom
Ibndes, kommer åkan(d)es, va
rspr. sv. 1: -t brukt sälls. 1:2;
-i bruki sälls. (jfr pret.) 1:2;
riane, olönane jakt o. a., blott
i få funktioner.
rspr. sv. 2: -i allm., särsk. sdt. o.
österut, men äv. norr-västl.:
Pres. Ind. (s. 175-6):
känni, lysi, byggi o. s. v. 0:5;
alltid pass. -is; särsk. typ: åki rspr. -ar: drö'ner, yster, baer,
(jfr event. st. pret.); havi 1:1;
våller o. fl. 5:2;
mindre allm. bland typerna rspr. -(e)r: skråmar, mkt få 5:2;
blött (blödi), kört (kön), fö
utan -r: reg. ha, pä, kyl o. d. 5: 2 j
(följi) [alltid jort o. a.], men rspr. - e s i pass.: reg. -s, t. ex.
reg. sörji 1:2;
line spinns 6:1;
-dd, -d i vissa västl. partier: spec. lätter, hinder o. a.; måste
är sälls. (vest 'vet' föråldr.) 5:2.
klädd, nämd 2:2;
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Imperativ (s. 176):
rspr. -a: vänt! o. a., få;
ra pr. —: spec. hålt, ståt, gå(c)k.

vare, fure, gicke, ficka,
(taje) — knappt fler;
pres. konj. mycket sälls.

Passiv (s. 176):
Konjunktiv (s. 176):
rspr. flere: sdml. vorte o. vurte, rspr. -s: ej så mycket i sdml.

Partiklar.
Suffix (s. 177-8):
rspr. kortare: sdml. tillagt
-e (-se) i före, ogaföre o.
ikulle, ijånse, i höstase, i
måndase, dännase o. fl. 7:3;
-5: nunnas, te rors, tehopas,
sivalls 7:4;
-t: hällest, kvårt, slå felt 8:2;
-r: däråter, dännar, nunnar o. fl.
8:3;
-na: nunna, dänna 1. dan(n)a,
annars sälls. 8:4;
rspr. -städes o. a.: -stans (-stäns
sdt.), -ligen, iblandom, i nätto

Kompar. o. supl. (s. 179):
anal. med adj. gamlare, länger,
nämmast, -ist; spec. annlessare,
ann(or)lundare 9:2.

Tilläggoinvissauttr.-sätt(s.180-2):
rspr. 'mycket, alldeles' o. d.:
sdml. även pin tyst, går (-) bra
o. d. »förstärkningar», flere egenartade 0: 2 ;
rspr. 'blott' o. a.: sdml. bara
blott, knappt inte, så . . . så,
inte . . . Inte o. fl. »upprepningar» 0:3*
pleonast. så,' icke o. a. 0:3, 1:1;
8:s.
rspr. vanliga adv. o. a. partikOrfiformer (s. 179):
lar ersatta av brejämte, sie
rspr. 'till' etc.: te, mä, nok (gm.),
mä, på stunn, närapå, licka,
må . . . tro? o. s. v. 1:2;
ej 1. eg, ått(er) 1. atter sdt.,
prep.: åt stan, för alvarn o.a. 2: 2;
åv, når, hän, dän, all(r)a,
nämma o. s. v. 9:1.
interj.: varsgii, jöda o. a. 2:3.

Ordbildning.
Avledningar (s. 183-6):
rspr. -s (gen.) fam. o. koll. äv. i
skeppars, Vretas, Brinkens o. d.
(»ortn.») 3: 3 j
rspr. -n (bst. art.) äv. i VMen,
fem. Hussa, kuska 3:4; gammeln
'ålderdomen'; adj. jummen 4:1;
rspr. -er, personsuffix äv.
niåsker, larver o. d.; måger;
en hoper 4:2;
rspr. -are äv. till (ort)namn:

LuBnarn, ock i dalkare, körkare o. a. 4:3;
rspr. -ande: -are i handlare o.
allm. i neutralabstr. 4:3, 4;
rspr. -ing liv. i jusing o. a.
nybildn. 4: 5 ;
-Ding i närning o. d. 4:5;
rspr. -ig, -in: -ing i härting,
kunaming 4:5;
rspr. -el: äv. rantil, fem. "rantila,
ej få 5:1;
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Tspr. -is, -tis: ngn gg gubbig
o. a. 5:2;
rspr. -ska, -aktig, -het: äv.
rätterska, bonska, tokheter
5:3;
o: ren stam till adj. o.
Tspr.
vb.: ofta i sdml., vanl. neutr.:
står som ett lurv, stenhugg,
en skngel, e ranta; böjda former ibland 6:2;
sdml. -en, -er o. a. se nyss ovan.
rspr. suffix o. prefix tillfäll.
förblandade i sdml.: ömlek,
berykte o. a. 5:4.
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Sammansättningar (S. 186-8):
rspr. bindevokal: sdml. typiskt
utan bindevok.: tomtgubbar,
liudd, äv. diksren o. fl. 6:3; annan bindevok., t. ex. Helenalund.
rspr. utan bindevok.: sdml.
(mäst västerut) bryggegryta,
pingstadan o. a. 7:2;
rspr.
sdml. -5-: tråsändar,
stopsbägare, metälsjul o. a. 8: s;
rspr. -5 sdml. utan -s-: skogbacke o. a. 8:2;
andra bildningar: slåmark, Lassefarbror, vb påhålla sälls. 8:3.

Folketymologier o. a. ombildn. (s. 189-190):
päromotter, salosiler, ortn. 9: 2 j I bagitgo, ~ok o. s. v. 0: 2.

Ordfogning (s. 191, not 2).
Betydelse ock ordval (s. 191-198).
En del begrepp o. uttryck saknas
larvig, klantskalle o. a., mäst
i målet, en del däremot finnas
sms:r 6: 2 ;
-Som ej rspr. har (jfr s. 192 not);
stammen saknas i rspr.: vånda
bland de gemensamma:
'lyda', säta 'lyda' o. m. fl. 7:2.
ord som man ej skulle väntat Val mellan olika uttr.:
i målet: dristighet o. a. )( rena
allm. dynga — mindre allm.
»citat»: hälsovården 3: i;
gödsel 7:3; leksen 1. lekatt,
ord med annat stilvärde: läger,
ej vessla 8:1;
'vacker', reg. nyttja o. a. 3:1»;
gm. fäggål — nu lagål 8:1;
-ord med annan betyd.: skramför olika trakter: n.-ö. stack,
mel 4:3, förlora 5:2, behändig
s.-v. dös; västl. kytta : hoppa;
5:3, onekt etc. 6:1.
sdt. dingrad mot dyngskott
Specifika folkmålsord:
o. S. v. 8:1; sdml. pörte : up!.
stammen finnes i rspr.:
bastu o. a. 8:2.

14-072008 Sv. landsm. Ericsson.
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II. Översikt av dialektdragen, med sdml. som given;
utgångspunkt.
Här kunna vi fatta oss ännu mera knappt ock grovt, hänvisande
för de särskilda fallen ock de särskilda trakterna till föreg. framställning,
där dragen återfinnas (d. v. s.: jämför i I under rspr:s ljud ock former).1
Ordningen mellan de olika språkljudsgrupperna ges här i fonetisk följd
i varje grupp anföras de vanligaste motsvarigheterna först, ock de som
äro lika med rspr. uteslutas i regel som förut.
Att noggrannare, i finare beteckning skilja de sdml. ljuden ock
formerna åt, t. ex. sdml. 2 från 2, eller -bce '-by' från -lm, -by, -bo
o. s. v., torde icke nu vara möjligt i tillräckligt »fasta» ock korta, överskådliga drag — om sådana variationer• får tils vidare jämföras, vad
som anförts under motsvarande rspr.-ljud el. -form.

Akcent ock kvantitet kunna förbigås här, se tils vidare,
under I, i »inverterad» framställning.
Vokaler.
Sdml. i motsv. även rspr. e:
. » e:
» ä:
»
Sdml. e »
»
i:
» ä:
Sdml. ä »
» e:
»
» a:
» i:
Sdml. a »
»
»
å:
Y>
ä:
» a:
»
Sd ml. å g :
» u:
»
» o:
Sdml. o
» å:
) u:
Sdml. u

»

»

Sdml. y

»

»

»
»

å:
o:

»

o:

n

i:

»

u:

mira, smidja; rspr. y: odigd;
oppi, ludi(n); » o: tjugi;
diss sälls.;
» a: -ist.
selver, fejol; » y: tege tillf.;
tjera, ?kne;
» ö: kersbär sälls._
» Ö: färr sälls.;
bätt n.-ö.;
mark, svt. -a; » å: fräga;
värke sälls.; » e: i yttre partier._
stang sdt., -tan; » e: apal;
sagen, handug; » u: dandra.
håns, hånk;
» ä: långe;
rompa, be;
» 0: aksok;
stor sälls.;
» ö: forr, mjolk..
-on, -om, doter; t y: -bo sälls.;
socka sdt:,
» ö: behovlig.
boske sydi.;
hulli, kuntant; » y: urvär;
-11T (norrut),
» ö: rann sälls.;
vare;
-ur (norrut); » i: sälls.
skynn, vyla; » ö: yppen, hykta;:
tjyv;
» e: sky 'sked'.

1) Vill man beskriva alla de fall, där t. ex. sdnil. 0 står, så blir
det dels sådana som uppsökas enl. II, dels sådana som äro = rspr.,,
frånräknat dem som sökas enl. I.
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5dn31. ö motsv. även rspr. y: körka, sköffla, rspr. e: vt' tillf.;
böka;
» i: vö 'vid';
» u: sjötton;
» ä: lömna;
» ca: snö 'sno';
» e: inre, allm.;
»
å: tög; 8 = å.
» samtliga vokalgrupper (minst dock i, ä).
»
Sdml. e »
» enkla vok. (utom a), mäst e, ä, andra
Sdml. diftong »
sälls.
» vokal, se synk. s. 80-82.
Sdml. o[noll] »

Konsonanter.
Sdml. b motsv. även rspr. p: blaska;
Sdml. p
Sdml. m
Sdml. v
Sdml. f
Sdml. s
Sdml. t

»

2,

»

»
»

»
»

-»
»

b:

v:

»

»

»

b:
p:

»
»

»
»

»
»

5:
tj:

»

»

»
»

d:

Sdml. d
Sdml. n

»

»

»
»

m:

Sdml. 1

»

»

»

»

»

»
Sdml. r
Sdml. rn 2,

»
»
»
, »

»
»
»
»
»
»

r:
»
1:
1:
n:
t:

»

»
»

Z

rt
rs

»
»

g:

rspr. v: abokat,
(brist).
putäll;'
tramp.
kvarn;
n: gm sandhi.
otydl., sälls.;
tyva sälls.
köfte, kalofs; » v: fäll(e) 'väl'.
sätte gm.;
rs: sdt.
tyv, sdt. tader; » rt: »
bant.
bodd;
rd:
varnt, snärt;
rn: » ; -a(r)na;
rond.
sa/vet (lånord); » rl: allm.
Mita;
rd:
blå, sval o. s. v.
skarm, gri.
lakarn o. a.
kartan o. a., få.
(-)tsl-, katse,
» r: varsken;
bron;
röja, galots.
a kf e.

5:
» » s:
Sdml.
Sdml. tj()» endast » tjl.
Sdml. j » även » g: draji, väj;
»
stjärna sdt., gm.
Sdml. stj »
»
»
»
budra »
Sdml.
»
k
»»
tj:
gm. o. sdt.; »
» g: kåra.
»
»
sarga, helgeda, »
Sdml. g »
sälls.;
» k: og, gusin;
» B: sdt. vagn.
1 Utom (mycket osäkert) rspr. J 1

bp.

k: oj 'också'.

t: skvackre;
d: liger, bjuga;

v: hannloge;
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Sdml. g motsv. även rspr. g: öghår; gn- indiv.; rspr. n: gm sandhi;
» k: gn- indiv.
»
» o [noll]: hos de flästa, näml. alla utom
Sdml. kons.
5, tj, f, g, p, v, se »tillsatt» kons.
» kons.: samtliga utom 5, d, se »bortfall»
Sdml. 0 [noll] »
av kons.
Substantiv.
Obestämd singularis.
Sdml. han-pdgm motsv. även rspr. den: »mask.» allm.;
»fem.» ngn gg: anstalt,
tall (samt frosse);
»

hon-

»

»

»
»

det sälls.
den: »fem.» allm.;
»mask.» ngn gg: grovlek,

»
»

»
»
»
»

det Sälls.
den (mask. o. fem.): sälls.
starkt: narve, skya, ämbare;
svagt, men ombytta: maga

»

svagt: kott, fem. år, neutr.

plös;
»

det-

»

Sdml. svagt »

)( frosse.
»

starkt »

»

växt. »

»

-binsel, koll. busk.
» växt., ehuru på annat sätt
(grepe : grep).

Bestämd singularis.
Sdml. -»n» motsv. även rspr. -»en»: reg. haern o. s. v. så »nära»
som möjl.;
» -an: sv. fem.: frossen.
» -fln »
»
» -n: bynn.
»
»
- an
»
» -en: sv. mask.: magan, haran, sdt.
»
»
-a
» -en: st. fem. vägga allm.;
» -an: sv. » stuga »
»
» -n:
-na
st. fem. brona norr-västl.
»
»
-i
»
» -en: st. mask. o. fem. prästi, väggi,
sdt.;
» -(e)t: st. neutr. taki, strådi, sdt.
»
» -et:
»
»
take allm., boe västl.
» -e
2
»
-et:
»
»
»
»
bo, hallo;
» -t:
sv. »
dike, öga allm.;
» -n: st. fem, bro, ko norr-östl.
» -an, -en i sv. o. st. fem. motsv. dessutom rspr. -an, -en
reg. n.-ö. sdt. ock sdm. sporad.
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Obestämd pluralis.
Sdml. -ar motsv. även rspr. -er: bankar, ibland.
» -or: stuger allm.
-er
»
»
»
-er
»
» -ar: vägger s.-ö.; tömmer allm.;
-(n): öger allm.; (binsler?) boder 'bon';
—: opptåger; männer; glör.
-ur(.or)»
» -or, -er: flickur, ändur
-ar: braxnur sälls.
mäst norrut.
-on: ögur
____ :
-31
»
»
»
len, sälls.
Bestämd pluralis.
Sdml. -a motsv.
rspr. -na: klockara allm.;
» -arna: 'lästa reg.;
» -erna: prästa sälls.;
» -ena: täcka sälls.;
» -en: taka allm.
»
» -o
» -orna: stugo reg.;
» -arna: väggo ofta s.-ö.; mask. sälls.;
» -erna: lögno s. hälften; sönjo sälls.;
» -ena: diko sälls.
» -ana: järto sälls. } sydvästl.
» -onen: ögo allm.
»
» -na: klockani reg.
-i(-ri) »
» -arna: sylli sälls.
» -erna: prästri, gettri reg. sdt.
» -en: kriteri, gässi
»
-era »
» -erna: prästera, nättra reg. sdm.
(stångera und.);
» -ena: dikera, ovisst; .
» -orna: stugera s.-v. (,,, -o);
» -onen: ögera sydv.;
» -arna: trådera sälls.
»
-erna »
även » -arna: vårerna sydöstl.
» -ona »
) -arna: väggona »
» -orna: grödona »
3. -ena »
» -en: takena allm.
» -e(r)na, -a(r)na motsv. dessutom rspr. -erna, -arna, -ena
reg. v. sdt. ock i spridda fall i sdml. i övrigt.
Infinitiv:
Sdml. —
»,

-a
ja

Viirb.
motsv. även rspr. -a:
»

»

-ja:
-a:

blö etc.; inbill
säj sdt.
täma, väna.
släckja sdt., gm.
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Preteritum:
Sdml. -te 1
-de f
Sdml. -a
st. pret.

.»

sv. pret.

Supinum:
Sdml. -i

motsv. även rspr. -ade:
stan(n)te, vållde.
» st. pret.: blidde, hållde.
»
» rspr. -de:
skråma sälls.
»
» -de, -te: halp, grov, het;
»
annan st. form: sang, hölt
sälls.
»
»
annan sv. form: stallde,
sätte; syndes, tålte.
motsv.

rspr. -at:
-t:

-t

även » -at:

-a

»

starkt:
» -t:

-d(d)

»

»

-t(t):

a starkt:

annan rotvok.
» vanlig:
Part. pret.
Sdml. -t
motsv. även rspr. -ad:
»• -en:
-dd

-en
annan rotvok., »
Om pres. etc. se I.

sälls. bruki,
(kunni);
känni, åki, sörji,
synis; mindre
allm. blödi,
kön, fdlji.
brukt sälls.;
mät sälls.

synas, idas
sälls.; mätta.
bodd, klädd,
lagd: väst!.;
blidd, gådd.
bryti, skäri.

kokt, delt;
nirsjunkt sälls.
» » -en:
gådd.
» -dd, -t(t): åken reg., lite
svedi; blott få.
» vanlig: bryten, kurnmen.

Adj., Räkn., Pron., Adv. etc. torde här ej behöva upprepas,

se I direkt.

III. Dialektdrag å olika trakter i Sdml.
Här ges ett första utkast till en blivande språkkarta över sdml., närmast nu avsett som memorandum för undersökare. Angående områdenas
begränsning kan dels påminnas i allmänhet om vad som anförts i inledningen ovan s. 57, dels följande bestämningar tils vidare göra tjänst
(jfr om undersökta trakter ock om insamlat ock här bearbetat material
från dem e. 33-34, 38-40, 49 noten, ock följ kartan).
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Södertörul (Sotholms ock Svartlösa h:der) representeras
i de hittils gjorda undersökningarna blott av det förra h:det,
näml. av Sorunda (»västra sdt.») ock Västerhanninge, samt Utö
(»östra sdt.»).
Östra sdm. (ungefär Hölebo ock Öknebo h:der) repr. av
Södertälje ock Mörkö (dessa = »östligt» i egentligaste mening)
samt längre inåt: Turinge ock Vårdinge, i viss mån gränstrakter, särskilt den sistnämnda (»inre-österut»); sydöstligt av Trosa
ock Västerljung; nordöstligt av Enhörna (förr i Öknebo, nu i
-Selebo hd).
Norra sdm. (Selebo, Åkers ock västerut Rekarne h:der)
-repr. av [Mariefred-]Toresund samt Strängnäs ock, norr därom,
Selaön ock Aspön: »nordligt»; längre inåt (söderut) av Åker ock
'Länna; vidare av Fogdö, Vansö ock längre västerut av Jäder ock
Barva. 2
Det hittils uppräknade är vad som här i allmänhet avses med
,uttr. norra-östra dml. (n.-ö.3) efter den ungefärliga linje, som blivit
.antydd s. 57. Det sammanfaller till väsentlig del4 med vad som
av HESSELMAN i »De korta vokalerna i och y i svenskan» betecknas (sdml. då tänkt som en del av ett större dialektområde) med tärmen »yttre sdml.» gentemot »inre sdml.» som ungefär
:motsvarar den nu följande gruppen: södra-västra (s.-v.3) .pck inre
<i.) sdml.
Inre sdm. repr. i trängsta mening av huvudsakligen Daga
-ock Villåttinge h:der: Dunker (möjl. övergångstrakt mot norr
liksom Vårdinge mot öster) samt -- mitt i Södermanland — Björnlunda ock Hyltinge; längre västerut av L. Mellösa ock särskilt
Floda (i Oppunda hd) = det »västliga inre» i egentligaste mening;
längre söderut av Årdala, Blacksta ock (i Rönö hd) av Runtuna --södra-inre sdm. i vidsträcktare mening.
Betecknas sdt., det övriga Södermanland sdm.; hela landskapet
Antecknas sdml., således: sdml. =sdm.
sdt. (Sdt. är ungefär
1/4 av hela Sdml., vars största längd från öster till väster är omkr. 18
..ock största bredd från norr till söder omkr. 10 mil.)
Trakter längre nordvästut föras till västra sdml.
Bindestreck anger ett över två eller flere huvuddelar samman- hängande område (jfr även s. 956); annars t. ex. n., ö. =- nordligt,
-östligt, eller n.ö. = nordöstligt.
Utom möjligen längst i nordväst ock sydost.
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Södra sdm., huvudsakligen Jönåkers hd, repr. annars utom
dessa av [Nyköping-]Nikolai ock Tunabärg, vilka avses med
uttr. »sydligt» el. dyl.
Västra sdm. är ungefär Oppunda ock (Väster-)Rekarne
h:der ock repr. av St. Malm ock Ö. Vingåker (»sydvästligt))„
V. Vingåker, Österåker ock (en gränstrakt?) Julita; inre-nordvästligt av Eskilstunatrakterna Kloster, Näshulta, Ärila, Stenkvista
längst nordvästligt av Oja ock Tumbo.

Några av de drag, som skilja dessa trakter från varandra,
eller åtminstone från angränsande, skulle möjligen, men ännu ingalunda säkert få anses vara följande, antydda i kortaste form:
Sdt.: sOla, späda, lädna; synk. äv. inbill säj; barn, gata,
gm.; bien: lan; i-mål allmänt för e; socka, togga o; a.; sputta
sälls.; stang; kyöra, stiöld, kjörkja; byggja, änkja, ängjar gm.;_
h »ostadigt»; vamb 'våmm' (jfr norra-östra); vagn, stjärna, udra
tgler 'tjäder'. — Ur forml.: maga, magan; prästi, vaggi,
taki; pl. gettri, kritteri; adj. (h)o ä gångi, sälls.; våron, fem.
vår° ; fem. någa; dom även subj.; (hundro, sälls.); atter 1. åtter'att'; -stäns. — Västra sdt. spec.: väggi '-en', gässi; gingiv. för
supr. t. ex. anat; n. ock ö. sdt. (o. sdm.) spec.: väggen, n. sdt.
(o. sdm.) körkan, reg. pl. -a(r)na, -e(r)na.

Östra sdml. (med sdt.): gravis för akut, egendomligt tonfall,
starkare tryck: gläsre; vidjer0; tjera, ?kne; oftare bod, lind; oftare-son; oftare 'den'; — oftare neutr. pl. -ena; bst. sg. fem, jfr ovan.
Öster-söder mot norr-väster (viktigt): plur. -er i vägger
o. s. v., bst. pl. väggo, lögno. — Sydöst]. väggona, vårerna o. a.
Norra-östra sdml. (med sdt.): oftare slutbetoning, särsk.
i ortnamn; sktilln 'skullen'; gäst oftare(?), töm, skråma; Over, spår,
k&lja el. kIdja; oftare a (ss. långt)?; håns, ått; a-mål för e,.
ock oftare ä för e: bätt; diftongering e, (ft o. d.; oftare i för e:
mir, smidja, reg. ludin; kittil, vittja, midja, ryssja; suvi; »renare»
å-ljud (o), gärna a- el. o-aktigt, åtm. i opp, om o. d.; a-mål också
för ä (men a frfr r); 8- el. o-aktigt ö; våmba 'våmmen'; säda,
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dock få4 bil gm.
banda, vidja hällre med d; -ögd; .2,1å, men
— ko bst. sg.; hännas, håns(es); dänna 'där', her 'här', brejämte
o. a.; oftare sup. på -i; ordförråd s. 198.
Norra sdm.: hånk, ?svåmp; jell gm.; forr Töre; sarga;
fläre; — -ur oftare ock tydligare (braxnur o. d.); ä'rter; spår av
genusflexion hos adj., gamZo (gm.); däres; var 'vad'. — Selaön
spec.: mark, halm; taji. — Enhörna (nordost): -a i ändelser.
Södra-(inre)-västra sdm.: mögla (särsk. inre), kräckla,
pråssla; skiieln, tönn, löck; kettel, vettja, medja; göttja, rössja;
ämmar, säa, banna, hinna, möa,
å-ljud e—s; ä-ljud vanl.
ock oftare -- (veaerna);
blör, ve(d)ja oftare; vida, o. a.;
kvårt 'kvar'; — åen, åra; dåna el. danna 'där'.
Inre sdm. (i egentlig mening): e vanl. som å-ljud; ö-fårgat
0, normalt; — inre-västerut: vå 'vad' o. d.; pl. binsler?; — inresödra: å mer 8-aktigt; oftare bjuga, liger o. d.; narva (i.-s.ö.).
Sydliga sdm.: djupt a (co); rännal; o ss. u-ljud: beska;
oftare ö för y.
Sydvästra sdm.: -t oftare hos neutr. o. adj.: diket, rutet,
bot (1. boe); pl. -era — -o: körkera; bst. pl. diko, järto sälls.
Västra sdni.: bånn, kårnm; -a i ändelser oftare; hallon,
räkn. -ton, -tan; mer a-aktigt ft-ljud; öjnbryn; — bodd 'bott'; plur.
hallo(n), täcka, jäZa sälls.; hygglier; e ss. art. även mask. o.
neutr.; typen blö oftare; hatt, hadd 'haft'; ijanse; Brauns o. d.;
bryggegryta, pingstadan o. d. sms.
Nordvästliga sdm.: oftare akut efter upptakt?; frunn oftare;
fat : fet?; rent (e-mål (även sydöstra); v såsom å-ljud; backu(g);
icke så gärna -r i adj.?; brema 'bron'; ett hallo : -one.

IV. En sammanfattning för olika tider i sdml.
(jfr s. 578) kan här ges blott som ett önskemål. Vad uppsatsen meddelat om »gm.», »yngre» o. d. är alltför litet, ty upptecknarna återge nästan blott en generations språk: de äldres, men
antyda ytterst sällan dess gränser uppåt eller nedåt i tiden. Ock
fast många drag nog också tillhöra t. ex. de yngres mål, göra vi
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bäst i Att anse flertalet känneteckna det nutida gammalspråket, ock därifrån söka närmare tidsbestämningar genom
nya jämförande uppteckningar.

Några förklaringar.
Stiliseringen har i den föregående framställningen blivit gjord efter
deras fattningsmöjligheter, som ha vissa fonetiska förkunskaper. Till
andras tjänst lemnas i det följande en del upplysningar om viktigare
betecknings- ock uttryckssätt, som i uppsatsen kommit till användning.
De avse ju endast att ytterligt nödtorftigt ersätta en fullständigare beskrivning; se t. ex. bland korta, instruktiva handledningar Lundell,
'Hvad vi värkligen säga' (i Språk och stil I), Lundell, Grundlinjer till
praktisk fonetik3 1910 samt Danell, Svensk ljudlära 1911.
Akeent: musikalisk akcent, »tonfall», talmelodi (modulation) i orden
eller satserna; hög ton betecknas t. ex.
låg ton
exspiratorisk: tryckakcent, »betoning» (intensitet), av olika grader:
i kålvski'nn, kalvar, kalven är kalv- huvudtånigt (starkaste normaltrycket), -skinn starkt bitonigt, -ar svagt bitonigt, -en °betonat
(svagaste tryck), kalv- ock -skinn starktoniga, -ar ock -en svagtoniga.
1 st. f. »ton» säges även »tryck» 1. »akcent».
Akcentf orm : gravis i de bägge första ex.
/: akut i det tredje
^: cirkumflex i t. ex. jå, med vanligt, »utdraget» uttal.
Kvantitet: uttals t id.
under bokst. = lång, t. ex. vok. i man, kons. i man.
halvlång el. halvkort, jfr s. 71 (spela).
» =. kort, betecknas vanligen ej.
»
= reducerat ljud (synkope är fullständigt bortfall av
vokal).
Sonoritet: hörbarhetsgrad.
under bokst.: 1, tt, r o. d. = sonant is k t , 'stavelsebildande i etc.: bildar
»självt» en ny stavelse utan tilljälp av vokal, t. ex. vatty. =
vatten utan -e-, utan att rubba tungan ur sitt läge; en inskjuten
jälpvokal kallas sv a r abhak ti-vokal.
i diftonger, t. ex. e9„,
o. s. v. bildar icke självt en stavelse).
Landsmålstyper, som nämnas här nedan, sökas under de vanliga
typer, som de mäst påminna om. Närmare förklaringar ges efteråt.
Vokaltyper: a: a öppet i matt, a slutet i mat, a halvöppet, om a
se ä; e: e slutet (el. »spetsigt») i veta, a halvöppet, mellan e ock ä,
»stockholms-e»,
i gubbe; i: t slutet, vanligt, > öppet, mellan i ock e;
o: o i bo, men 0 betyder öppet å i botten, åska; 8 »grumligt» å >mellan
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,å ock ö», dock rel. närmare å; 8 också mellan å ock ö, men rel. närmare ö (mycket öppet, »grumligt» ö, »stockholms-ö» i höra o. d.); 0 mellan
-A ock å, halvöppet 0, om Go se å; u: u i sluta, u i slutta; u4 norskt u,
med »fylligare» uttal; y: y vanligt slutet, y öppet, mellan y ock ö; y
et i båt; co mellan a
mellan i ock y, mindre rundat (»delabialiserat»);
ock å; ä: ce vanligt ä i väta, vätte; a öppet ä.2 mellan a ock cc; ö: 0
:slutet i möta, 0 öppet i mötte, 0 halvöppet. Oppet o. slutet syftar
på graden av munhålans tillslutning med tunga ock läppar; bakre o.
främre, högre o. lägre syftar på tungställningen; spänd ock slapp
på tungspänningen — slappare ju närmare indifferensläget, tungans
viloläge omkr. a el. a), v, v (upp- ock nedvända bokstäver).

Kons.-typer: b: b vanligt, b tonlöst, b I. 6 frikativt (ett b med
-ej fullt slutna läppar, liknar v); d: d vanl., d tonl., 4 supr., d kakum.,
palat.; f: f vanl.; g: g vanl. bakre, g vanl. främre, g tonl., y
frik. (ett g med ej full kontakt, ett bakåtflyttat j); h: h vanl.; j:
-vara., j tonl.; k: k vanl. bakre, A vanl. främre; 1: 1 vanl. (»tunt»),
ock k kakum. (»tjockt», jfr s. 127 mitten med not 1), 1 supr.,
palat., 2 ton!. (påminner om s I. rs, ex. nå slå); m: m vanl., 77t tonl.;
n inkl. »ng»: n vanl., it tonl., n supr., r kakum., V palat., g ng-ljud,
ton!. ng-ljud; p: p vanl.; r: r vanl. uppsy. (tremulantiskt »tungspets-r»; ii »skorrande»), T ton!., i frik. (ett r utan, tremulation, påmed ton); s inkl. »sj»: s vanl., ts supr., & kakum.,
minner om ett
y palat. (måst som tj-ljud, jfr under t), f främre sj-ljud (mer likt A,
j bakre sj-ljud (mer »tjockt» i uttalet, påminner om x, jfr nedan);
t inkl. »tja: t vanl., t supr., 4 kakum., J palat. (»t-förslaget» i rspr.
tj-ljud, som är två ljud på samma läge, men olika bildade, »affrikatan»
v: v vanl., i tonl.; x: x »ach-laut» (bakre tonl. frik.), y »ich-laut»
(enkelt tj-ljud utan t-förslag, ungef. tonl. j, bildat bakom os).
Termerna betyda:
tonl. = tonlöst, utan röstton; samtliga under f, h, k, p, t, s, x nämnda
typer ange tonlösa, ock de andra — de' tonande — när de tecknas
eller som vt, n, g, 7 eller som 2;
isy',
som b, d,
frik. = frikativt, då friktionsljud uppstår, vid nära men icke fullständig kontakt; så alla under f, v, j, s, x nämnda samt 6, y, i;
[vid fullst. kontakt talas om explosivor, klusiler 1. d.];
.supr. = supradentalt: j, t, i, n , b•= rd etc. i bord, bort, sorl, barn,
kors; bildas på läget för tungspets-r, med uppåtböjd tungspets ock
betecknas med en släng åt höger;
= Id etc. i dial. svat 'svalt' o. d.;
:kakum. = kakuminalt: d, 4, Z,
bildas på läget för Z, 1r, snarlika föreg., men med tungspetsen
längre tillbakaböjd ock mera »tjockt» intryck; betecknas med en
liten båge (gomvalvet);
palat. = palatal t: 4 , J, j, ly, p samt x, b., g, (f); bildas på j-läget i
vidstr. mening (tungspetsen nedåt) ock betecknas med en liten j-släng
åt vänster.
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Några andra vanliga termer kunna som allra kortast översättas:
dental o. gingi val: mot »tänderna» (d, t, 1, n, s, motsv. supr.-, kakum.ock palat.-serierna ovan); alveolar: mot tandvallen (det konvexa gompartiet bakom tänderna; supr. höra hit); velar, velo-: mot, resp. med gomseglet, bakre I. mjuka gommen; labial, labio-: med läpparna; dorsal,
dorso- : med tungryggen 1. -bladet; apikal, apiko-: med tungspetsen;
lateral, latero-: med tungans sida (1-ljud); nasal: genom näsan, betecknas t. ex. cf, k ; media med rel. svag ock tennis (p, t, k) med
rel. stark lösning av kontakten; de- •-= icke 1. mindre (av), t. ex. delabiali sation med ingen 1. svagare läpprundning, motsatt labialisation,
ock analogt depalataliserad (ex. §
s): palataliserad (s
Sandhi (betecknat mellan ord:
syftar på (besläktade) ljuds »sammanfogande» i det löpande talet ock de förändringar, som de därvid kunna
undergå, t. ex. /0.- ticera i st. f. for nera ; homorgana: på samma.
läge; assimilera: gör lika, dissimilera: göra olika; uddljud, slutljud o. inljud: först, sist o. inne i ordet; ante-, post-, inter-: före,
efter, mellan; proklitisk, enklitisk: för-, resp. eftertonig (jfr s. 22012,16'
ock s. 8010); radikal: tillhörande ordets »rot»; morfologisk: som rörformläran i vidsträckt mening; semologisk: som rör betydelsen; dekomposita: dubbelt sammansatta.
Vanliga förkortningar:
icke belagt, hypotetiskt (jfr s. 53 ovan,
mitten);
växlande (med); --> ock
övergår (övergånget) till respfrån. Om sdml., sdt. o. a. se s. 199 ock 217, särskilt noterna 1 och 3.
Andra förkortningar ock uttryck torde förstås av de flästa språkbildade eller framgå av sammanhanget.

Efterord. Tillägg ock rättelser.
En uppsats som denna skulle kunna fordra en mängd korrigeringar ock kompletteringar. Den är redan till sitt allmänna
syfte så lagd, att den vill inbjuda till sådana, när det gäller att
samla nytt material. Men också ifall det gamla nu genomginges
på nytt, kunde helt säkert mycket vara att avläsa ock framlägga annorlunda, än som skett. Det kunde ha sitt intresse att
påpeka alla punkter, som tyckas mig särskilt ovissa eller oegentliga, ock det bleve en ganska lång rad; men jag vill hällre
sammanfatta dem till några allmänna observanda; vilka på samma
gång kunna återerinra om de allmänna principer, som i inledningen givits, ock antyda vissa andra möjligheter, som för en
bearbetning av denna art kunnat tänkas.
Först vill jag då påminna om huru grundväsentligt olika
detta arbete ställt sig gentemot andra inom samma ämneskrets,
-ock att till följd därav en hel grupp korrigeringar ej komma denna
uppsats vid. Det är, som jag framhållit s. 51, icke direkt för
studerkammarens teoretiska intresse som grundlinjerna blivit till,
utan i första hand för den fortsatta insamlingens skull, för
att tagas med ock inom sin ram leda uppteckningen vidare, ute
på undersökningsfältet. Men därvid måste den grundfordran
stå fast ock får icke släppas ur sikte: att de ges så lättillgängligt (ock snart) som någonsin är möjligt. Ock att då följa
våra vanliga mönster, som i de flästa av våra dialektavhandlågar, kan säkert ej vara rätt — ty i uppteekningsögonblicken
utgå vi icke från deras härledda system, utan från ett »naturligt», som ligger öppnare för ett primärt (primitivt) yttre betraktande. Genom detta, icke annorledes, går den väg, på vilken
vi kunna så lätt lära oss behärska observationsmaterialet, som
&höves nu, om vi inte skola komma ojälpligt för sent, dit
vi vilja.
Men även om således vissa anmärkningar ej gälla här,
återstår mycket som nog kunde behövt ändras.
Det kan först vara sådant, som följer med den »opointerade»
form, jag närmare beskrivit s. 52: den blott summariska registreringen av drag, som avvika från rspr., grovt sammanhållna,
ja sammanträngda (i berättande stil) ock ibland givna i de
kortaste antydningar, t. ex. i ett enda litet ord eller skiljetecken,
ile flästa dessutom givna i genomsnitt genom många skilda
dialekter ock så, att de ej finge stänga utsikten åt andra tänk-
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bara nyanser. Det är klart, att med denna anläggning många
missgrepp kunnat göras, fast jag försökt välja uttrycken noggrant, ofta med stort besvär. Ock det är möjligt, att jag för
sammanhållningens skull offrat väl mycket av det mindre viktiga: tydligheten i varje detalj. Att med det material som förelegat söka bygga ett mera exakt system med klarare särlagda linjer, som jag för många år sedan gjorde början med,
tror jag dock snarast hade varit ett misstag nu, om det också
är önskvärt i ock för sig ock längre fram måste försökas (jfr s.
49-50). Jag skulle dock kanske ha föredragit en typografiskt
mera särskiljande anordning.
Vidare kunde ett ock annat behöva rättas, som har sin grund
i det mindre exakta sätt, varpå uppsatsen kommit till. Den har
ej kunnat redigeras i sträck, utan med ganska långa mellanrum
— dess första redaktion 1907 anlades mycket kortare ock nedskrevs väl hastigt, varefter jag tyckte mig böra utarbeta vissa.
partier närmare' — ock så pass ömtåligt som materialet är,
kan det alltför väl hända, att det därigenom blivit för oenhetligt
framställt ock att jag ganska hårdhänt brutit om gammalt för
att tvinga in nytt. Besväret därmed följde mig ej sällan ut i
korrekturen; vid dem har jag annars haft lättnad av prof. LuxDELLS erfarna jälp — den har besparat mig mycken omtanke,.
som ändå inte själv skulle ha orkat så långt. Genom alla tillägg
ock omredigeringar blev uppsatsen dubbelt så stor som jag velat
ock har kanske också blivit mindre hanterlig, vilket tyvärr
skulle illa svara mot dess huvudändamål. Men om den tycka
fordra för mycket, är det dock intet som hindrar, att undersökaren
(läsaren) själv markerar de viktigare dragen ock fäster sig blott
vid dem (jfr s. 55); dessutom har han sammanfattningarna att
följa ock kan med deras ledning själv ordna om materialet, om:
han så önskar.
Också vill jag nämna, att mycket har kunnat få annan
»färg», än det rätteligen bort ha, därför att uppsatsen icke fått
koncipieras eller retuscheras ute på undersökningsfältet, i det
levande språkets omedelbara närhet. Jag hade önskat att detta
kunde ske, men det låg nära till hands, att det då också tett sig mer
komplicerat ock att jag ännu mindre lätt fått arbetet ur händerna.
Sådan uppsatsen nu kunnat bli, med alla sina eftergifter
ock inadvertenser, måste den emellertid våga sig fram, av de
skäl jag i inledningen nämnt — ock jag finner det ej vara för
mycket att än en gång anslå deras grundton. Ingenting är
nödvändigare nu för våra undersökare, än att de ve ta något
om det mål de skola uppteckna, att de ej tillåtas gå ut alldeles
okunniga om insamlade erfarenheter ock mötande svårigheter,
1)
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framför allt ej spilla för mycken tid ock kraft på sökande ock
trevande, där det icke behöves — vi ha omöjligt råd till sådant!
Vi måste begära, att de efter hand lära sig inrikta uppmärksamheten med ledning av vunna resultat, ock att det häri öppnas.
bättre möjligheter för dem än hittils. Först genom m ed,d elanden om målet kan full målmedvetenhet komma in i uppteckningsarbetet, tillräckligt fasta hållpunkter fås, från vilka
arbetet kan föras så snabbt ock säkert fram som är möjligt.
— det är en betydande skillnad på den som har dem ock den
som icke har dem att gå ut ifrån — ock vi måste börja fordra, att
det ges våra upptecknare sådan kunskap över hela linjen. Detta
är det stora steg inför vilket vi stå, för att komma in i en ny arbetsperiod, ock det är endast yttre omständigheter som kunna
få hindra oss att taga det, men det vore icke att försvara, om
det försummas för än så lockande uppgifter på annat håll,
eller med undskyllan att det är för ringa, det vi kunna
göra. Det som är för ringa är fastmer, att den lärda förklaringen ock beskrivningen av vad vi redan ha icke fått träda
mera i tjänst hos det nu förnämsta: att få insamlingen till
fullo garanterad. Till ock med de enklaste upplysningar, som
föra den framåt — det är inte sagt, att de alla behöva tryckas- ha tils vidare större existensberättigande än de flästa aldrig
så intressanta undersökningar, som inte direkt beröra vårt arbete;
ock även om nu denna uppsats är full av brist: dess största
vore, om den ej kunde ge uppteckningen nya medel att komma
fram, en rikare, levande grund att gå ut ifrån — men jag vill
våga hoppas, att den kan det, eller åtminstone att den kan bli
ett förmedlande arbete, ett föregångsarbete i sådan riktning
(själv har den, fast indirekt, sina föregångare) — redan med
detta vore något nödvändigt ock avsevärt vunnet.
Tillägg ock rättelser som speciellt torde beaktas, innan
uppsatsen användes, äro följande:
S. 5" läs: att vi över hela linjen tillgodogöra oss
24-28: märk också Nordiska museets samlingar i handskrift
ock tryck; vidare brev ock andra skrivelser av allmogehand;
några handskrivna anteckningar från Västerhanninge av
rektor H. Odhner; en proseminarieuppsats av 0. Gjerdman
»Om det bildade Nyköpingsuttalets ljud ock några därmed
sammanhängande frågor» 1910; Till hembygden. En julhälsning till församlingarna i Strängnäs stift från präster i
stiftet. Sthlm 1904 —; Sv. landsm. VI, s. cxxiij mitten;.
Hesselman, De korta vokalerna i och y i svenskan s. 149"
ock 241 med not 1; Wulff, Svenska rim och svenskt uttal,
1898; Hjelmqvist, Förnamn och familjenamn; Serenius 1741;
notiser i arkeologiska uppsatser, t. ex. i Fornvännen.
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S. 28u, läs: s. 57 noten
29 not 1 läs: samlingar (från östra ock västra Sdml.) ock
redogörelser, eller numera — lättåtkomligare — till den
allmänna redogörelse för dessa undersökningar, som givits
av H. Geijer i Sv. landsm. B. 7.
3318 tillägg not: Det torde böra anmärkas — då uppfattningen i någon mån kan påvärkas av undervisaren —
att den enskilda handledningen givits av J. Sahlgren 1906
ock 1909 samt av mig 1904, 1905 ock 1907. — De strax
nedan nämnda nytillkomna undersökarna ha instruerats i
en kurs för landsnaålsioptecknare given av doc. S. Lampa.
331 tillägg: Ytter- ock Over-Selö.
336 läs: Fil. stud.
33, 383 tillägg: Husby-Rekarne.
34, 38-39 (o. 217-218) tillägg: Enligt benäget meddelande
av doc. J. Sahlgren, som är sekreterare i styrelsen för de
sdm1.-närk. dialektundersökningarna sedan maj 1910, ha
efter 1909 följande nya uppteckningar gjorts i Södermanland på »Undersökningens» bekostnad (med de medel, som
stått till buds av de förut nämnda anslagen — några nya ha
icke begärts eller erhållits, jfr s. 3214): av fil. stud. Hellen
Hallström 1910 i Vallby sn: 1 typordlista; av fil. stud.
Mats Redin 1912 i Råby-Rekarne sn: 1 typordlista, 1,000
ordlappar, 15 s. täxter i fin beteckning (samtal ock en berättelse) ock »Anteckningar till Råby-Rekarne-målets grammatik»; samt av fil. o. teol. kand. G. Thunander 1912 (3
veckor) i Västermo sn — enligt egen välvilligt meddelad
uppgift utgörande ungef. 200 s. 8° i konceptanteckningar, renskrivna till omkring hälften, när detta tillägges, ock motsvarande ungefärligen: 1 typordlista, 1200 å 1500 ordlappar
(omkr. 700 renskr.), täxter (10 s. renskr.) i, blandad grov-fin
beteckning (8kt:ock ock sägner, delvis på öjamål, ock mäst
historier om »Oja bussar»), enstaka grammatiska anteckningar (bl a. om tonfall ock dialektskillnader på detta
gränsområde) samt ortnamnsuppgifter. — Utanför Undersökningen ha under 1912 gjorts nya samlingar rörande bildat sörmlandsuttal (jfr 8. 5810), närmast från Strängnäs,
Mariefred ock Trosa, av 0. Gjerdman (i ock för framtida
bearbetning ock publicering), samt av mig några uppteckningar av Dunkersmål (122 s. 8° i konceptanteckningar;
däribland skrock ock sägner, några visor ock melodier).
379 tillägg not: Ett förslag till fast förkortningssystem har
dock utarbetats ock något använts av mig för andra, senare
uppteckningsändamål.
41" tillägg not: Två av listorna hänvisa blott till en tredje
i fråga om det lika ock gemensamma.
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