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Inledning. 

Askers socken tillhör Askers härad ock är belägen i östra 
Närke. Den skiljes från Södermanland till största delen av 
Lännäs socken, men når med en sydöstlig flik fram till både 
Södermanland ock Östergötland. Norra delen är bördig slätt 
ock hör till de numera urtappade sjöarna Övre ock Nedre Kvis-
marens bäcken. Södra delen ligger på Närkesslättens södra rand-
bärg, Hallsbärgslinjdn, ock har en mera skogig karakter. Som 
socknens utsträckning i NV-SO är nära 3 nymil, kunde man 
vänta olika språkförhållanden i norr ock i söder. Det i söder 
liggande järnbruket Breven har dock med sin stora, från olika 
orter sammanflyttade arbetarstam bidragit till att i den trakten 
utplåna den ursprungliga dialekten. Jag har ej kunnat upp-
täcka några särdrag av en ursprunglig dialekt för den södra 
sockendelen, ej häller spårat några märkbara inflytelser av det 
angränsande Södermanland eller Östergötland. Tvärtom har jag 
ända till sydspetsen konstaterat förekomsten av y, g ock andra 
Askersmålets skiljemärken. Min undersökning omfattar emel-
lertid i främsta rummet den norra delen av socknen, dess 
huvuddel, där kyrkan är belägen. Från denna trakt äro alla 
mina huvudsakliga meddelare. 

Den främste av dem ock den, som jag någon gång i ovissa 
fall rådfrågat, har varit f. d. kyrkvärden Ander's Persson i Askers 
by. Han föddes 1834 i grann gården, där hans fäder bott åtmins-
tone sedan 1600-talet, ock har tillbragt hela sitt liv i denna by. 
Såsom meddelare har han varit utmärkt genom sitt långsamma 
ock tydliga uttal, ej försämrat genom bortfall av tänder, genom 
sin aldrig sinande ström av historier ock resonemanger ock 
genom sitt minne ock en viss iakttagelseförmåga, som satt honom 
i stånd att upplysa om hur hans farfar sade ock uttryckte sig. 

1-123244. Sv. landsm. Borgström. 
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Två andra meddelare, som jag haft synnerlig nytta av, äro 
hemmansägaren Lars Larsson i Fiskinge, född 1829, ock lägen-
hetsägaren Anders Andersson i Backen, född 1828. Båda ha 
tillbringat hela livet i Asker ock förete på en del punkter t. o. m. 
äldre språkskick än Anders Persson, varom här ock var i av-
handlingen finnes anmärkt. 

För många upplysningar ock för biträde vid mera när-
gångna ock handgripliga ljudundersökningar har jag att tacka 
fil. stud. Bernhard Johansson, som till sitt säxtonde år utan av-
brott vistats i Asker ock även sedan bibehållit känningen med 
sitt modersmål. 

Mitt material vilar dock endast till ytterst ringa del på 
meddelanden om språkbruket. Den ojämförligt största delen 
består av uppteckningar efter oreflekterat tal, nedskrivna oftast 
direkt från munnen med boken på knät, eller antecknade omedel-
bart efter samtalet, om jag haft att göra med en mindre bekant 
person. Genom denna metod har jag ej fått några stora ord- 
samlingar, men jag har undvikit den felkälla, som ligger i 
oskolade personers omdömen om språkljud. Mina uppteckningar 
äro sålunda ett slags »ögonblicksfonograferingar» efter naturen 
ock böra var för sitt särskilda fall vara riktiga, så långt som 
min hörseluppfattning varit exakt. Därför har jag också i mina 
exempelsamlingar såvitt möjligt utan ändring återgivit mina 
uppteckningar, vilket förklarar, varför man så ofta, till synes 
omotiverat, möter en böjningsform i stället för grundformen, en 
sammansättning i stället för simplex o. d. Jag bar även av 
samma skäl behållit en del förefintliga inkonsekvenser i ljud-
beteckningen, särskilt i ändelser såsom -zgar, -ugar, -ara med 
böjningsformer. Det hade varit mycket lätt att normalisera 
ock generalisera ock hade kanske tagit sig bättre ut, men det 
synes mig, som om materialet därigenom skulle förlorat något 
av sin ursprunglighet.' Dessutom hoppas jag, att det alltid på 
vederbörligt ställe finnes upplysning om vilket som är det 
normala. 

För undersökningen har jag vistats i Asker 1909 ock 1910, 
vartdera året en månad, ock 1912 tre veckor samt därjämte år 
1910 en månad i grannsocknen Sköllersta, som med ett par 
undantag har lika språkförhållanden. 



INLEDNING. 	 5 
Tidigare upplysningar om målet i dessa trakter saknas 

visserligen icke.1  På olika ställen hos Noreen i Vårt Språk 
ock hos Lundell i Sv. landsmålsalf. förekomma ljuduppgifter 
angående Närke, som jag stundom citerat eller bemött. 

Viktigast bland mina föregångare är naturligen Djurklou, 
ock det kan synas onödigt ock förmätet att ånyo bearbeta en 
så framstående folklivsskildrares speciella område, Östernärke. 
Av folklore ock språkliga kuriosa i ord ock uttryck finns ut-
över hans samlingar ej mycket att tillvarata. Men den prosaiska 
ock exakta ljudbeskrivningen är ett oberört arbetsfält, föga in-
skränkt av de ganska famlande antydningar, som Djurklou här 
ock där lemnat. I detta avseende är Osternärke ingalunda 
ett enhetligt område, vadan en del uppgifter, som jag för Askm. 
(Askersmålet) måst förneka, mycket väl kunna vara riktiga för 
andra socknar. En del folklivsskildringar förlägger Djurklou 
uttryckligen till Asker; men hans hem, härrgården Sörby, ligger 
i Norrbyås, ock han har veterligen hämtat mycket språkgods 
från St. Mellösa, som är ganska olikt Asker. En uppgift i Sv. 
landsm. I, s. 624, att »y ersättes i Askers härad av i» gäller 
sålunda för St. Mellösa (enligt sockenupptecknare ock egen 
iakttagelse), men ingalunda för Askers socken ock troligen ej 
heller för Lännäs s:n i samma härad. De flästa fonetiskt-gram-
matiska uppgifterna finnas samlade i 4rbetet »Ur Nerikes folk-
språk och folklif»2. Den påbörjade ordlistan (A-F) i detta ar-
bete upptar en del ordformer, som jag ej själv träffat. Det 
hade därför varit av intresse att få ta del av möjligen före-
fintligt manuskriptmaterial till fortsättning av ordlistan. Men 
jag har erhållit den upplysningen, att Djurklous efterlemnade 
manuskript skingrats åt olika håll, ock att ingenting finns kvar 
på fädernegårde'n Sörby. Jag har sålunda måst avstå från att 
vinna några upplysningar från det hållet. 

Tämligen identiska upplysningar bjuder H. Hofberg i »Neri-
kes gamla minnen», ock därtill en något rikare formlära.3  
Samma författares »Allmogeord i Vestra Nerikes bygdemål» ån- 

Se uppgifterna på källor ock litteratur i Vårt Språk I, B. 168, 
278 

Av mig citerat endast: Djurklou. 
8) Arbetet citeras: Hofberg. 
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ger sig ju själv tillhöra en något annan bygd ock har icke 
vidare tagits i betraktande. 

För att få en uppfattning av dialekterna i angränsande 
trakter har jag sett igenom de flästa av Södermanlands-Närkes 
landsmålsförenings sockentypordlistor från Närke. 

Beteckningssätt. 

Vid ljudbeteckningen har jag använt landsmålsalfabetet, 
sådant det framställes av Lundell i »Grundlinjer till praktisk 
fonetik», jämfört med de utförligare beskrivningarna hos Noreen 
i »Vårt Språk», ock med de mindre modifikationer i betydelse, 
som under varje särskilt ljud angivas, samt med följande all-
männa undantag. 

För f-ljud har jag infört ett nytt tecken, 	se § 60. 
Främre ock bakre ng-, k- ock g-ljud betecknas utan åt-

skillnad med g, k, g, varvid ljudets faktiska läge kan beräknas 
efter föregående ljud enligt de regler, som framställas av Noreen 
i »Vårt Språk» I, s. 457 if. pck 480 if. 

Apikoalveolarer ock apikokakuminaler sammanföras under 
de förras beteckning (utom det sammansatta ), då de i målet 
knappast med örat kunna åtskiljas ock troligen artikuleras täm-
ligen lika, vid alveolernas bakre kant. 

I fråga om tenues ock medim har jag ej såsom särskilda 
ljud upptagit de resonanter bb, dd, gg m. fl. eller de mutm pP, 
tt, kk, som tillsammans med vanligt b, p o. s. v. bilda vad 
man i dagligt tal kallar »långt» b, p co. s. v., utan jag använder 
denna senare beteckning såsom tillräckligt noggrann för denna 
undersökning. 

Tonlösa medim 	ct, g uppstå ur de normala tonande före 
eller efter tonlösa buckaler, ock p, t, k bli oaspirerade efter s 
på samma sätt som i rspr., varför allt detta lemnats obetecknat. 

Längdtecken (- lång, - halvlång, se närmare § 111) ut-
sätter jag regelbundet även under lång konsonant eller konso-
nantgrupp för att minska den möjlighet till missförstånd, som 
ett uteglömt längdtecken under vokal eljest kan medföra. 
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Såsom akcenttecken användes s vid huvudtryck ock grav, 
vid huvudtryck ock akut, ' vid starkt ock halvstarkt bitryck, 
vid svagt bitryck. Se vidare § 103. 

.• betecknar grav-cirkumflex, - akut-cirkumflex. Se vidare 
§ 106. 

När siffror någon gång beteckna tryckstyrka, användas de 
enligt Noreens system, varvid halvstarkt bitryck tänkes infogat 
såsom 11/2. 

I de fall, då akcent ej är betecknad, betyder detta, att den 
är lika med 'rspr. Ofta tyckes kanske efter denna princip nk-
center utsatta till överlopps; de ha då funnits i mina uppteck-
ningar ock fått följa med, eftersom de knappast kunna göra 
någon skada. 



KVALITATIV LJUDLÄRA. 

Buckalerna. 
1 Askm. förekomma följande buekaler: b, p, m, f, v, 

fv, t, d, 1, n, s, t, 4, 1, 71., J, r, (D, Y, k, j, k, g, g, (s) samt 
h-ljud av lika många arter som vokalerna. 

b. 
b motsvarar i regel rspr. b; ex. 

bt 	båt 	 bket 	blå 
bo 	 bo 	 gr 	gubbe 

by nubb nub 
bita 	beta, bit 	 strabka 	»strabbla»1  
bra 	bra 	 bub.ka 	bubbla. 

Anm. b motsvarar rspr. p i abehk 'apotek' ock rspr. y i brcekas 
'vräkas', 'slåss', om kreatur. Samma ord har jag av en yngre person 
med äkta dialekt hört uttalas vrefkas. 	över huvud tycks br för yr 
vara ganska sällsynt. Djurklou anger (s. 8) de båda uttalen såsom 
lika vanliga; jag har aldrig hört annat ex. på sådant br än ovan-
stående, ehuru naturligen fler kunna finnas. 

p. 

 p motsvarar i regel rspr. p; ex. 
p252ka pojke Jedrpa jälpa 
pkag, 
prIlk 

plats 
pryl 

drp.pa 
knap 

droppe 
knapp 

nfgpar nypon vi? opp 
yiny köpt ihop ihop 

t j bpna en göpen, handfull asp asp 
gr6par gropar kb-uff klump 
spegnarå spånorna tvrp torp. 

1) stappla. 
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Anm. Märk p i papttst 'baptist', truTpa 'trumfa, ta med våld', 
ktrp 'larv, strunt'. 

p saknas (på grund av trekonsonantism) i jcelta, 'ap 'jälpte', 
jat jälpt, big.kv4nå ±- *Bispkvarnen, numera officiellt Biskopskvarn. 

m. 

m motsvarar i regel rspr. m; ex. 
wuda 	mylla 	 feemtan 	fämton 
ovvkk 	mjölk 	 cemnar 	ämnen 
ini3n, 	morgonen 	harma 	härma 
smatra 	smattra 	kom 	kam 
koma 	komma 	honum 	honom. 

Anm. m saknas i juska 'ljumske'. 

1. 
f motsvarar i regel rspr. f; ex. 

foSia 	forsla 	afto 	afton 
fåSt4 	farstun 	grafik 	trafik 
frtiar 	fruar 	 e2f4n,tligar 	ofantlig 
fy e• 	fjäder 	vi tffitigar 	vitfotad 
fkogar 	flagor 	 ifc'elstar 	»affekter»1. 

Märk vidare f i 2,  foka 'ett stycke' jfr Rietz ett fok 
Sdml.; softa 'fukta' jfr eng. sorten; profcesdrisk folketymologi 
av provisorisk. Motsvarande rspr. p framför t har jag antecknat 
f i resft 'recept', kvnsceft 'koncept'. Ljudlagsenligt borde vi 
väl, såsom Djurklou s. 8 uppger, inom målet alltid finna pt 
-± ft, alltså även när t är böjningsändelse; men faktiskt inträffar 
denna övergång mera sällan, än man kunde vänta. Även hos 
gamla personer i ogenerat vardagstal får man nästan genom-
gående höra pt. 

Rspr. f saknas i 
halt, hat 	halvt 	 ltd 	lärft 
tvIt 	tolft 	 ,g‘kt, 4at 	självt 
tvitachl 	tolftedel 	Mal 	Adolf. 
hdltd 	hälften 

1) = gester, grimaser. 
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v. 

§ 7. v motsvarar i 
vasa 	halmknippa 
vakva 	välva 
vibvska 	videbuske 
vaAt 	värst 
vona 	bry sig om 
kved 
	

kväll 
Anm. Rspr. v saknas  

regel rspr. v; ex, 
svarm 
hvvda 
/ivra 
.sav 
gakabnv 
harv 

i a 'av', ga 'gav', WO 

svärm 
huvudstupa 
övre 
själv 
gårdsbrevl 
harv. 

'utav' (svagtonigt)• 

Iv förekommer i samma utsträckning som i rspr. i 
stället för m framför f, v, t. ex. juniramot 'jumfrumått', orpvceg 
'omväg'. 

t. 
t motsvarar i regel rspr. t; ex. 

Nr 	räcker 	 pasta 	pusta 
trvtna 	tröttna 	 bita 	beta, bit 
ttgd 
	

tiggt 
	

litar 	letar 
tric4 
	

tredjedel 
	

liethetigar 3-4 dag påsk 2  
tror 	träd, trän 	 natstuga sängkammare 

ey tt424, 	låta töja sig 	kvkafat 
	

kolfat, korgfat 
tir i mun kvick i mun 	.29nt 

	»(sjö-)puta» 3  
tu ar 	tu (två) år 	beskt 

	
beskt 

tienlilsar 	spik med stora huven ht 
	

hette 
*lisa 	tordyvel 
	

het 
	

högt 
Nita 	lyfta 	 amt 	avigt 
skaftfna tiondesäd 	 sanat sankt 
fukista fulaste 	 (iNcb4dit eländigt 
phztar 	»plutter», strunt 

	
bkstinlit 
	

besynnerligt 
pvtoska 	pottaska 	 fcAtt 

	
fasligt. 

Medan slutljudande -t åtminstone före paus alltid 
bibehålles i neutrala former av adj. på -ggar, -ugar, t. ex. fcmitt 
'fasligt', trastat 'trassligt', bortfaller det 

1) köpekontrakt. 	 2) ock pingst. 
3) liten sjö. 
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alltid i supin. på -at ock -itl; ex. 
tgka 	talat 	 OU» 	köpt 
lga 	legat 	 kumt 	kommit 
gkonit 	glömt 	 bua t 	bärgat; 

alltid i neutrala former av adjektiv ock particip på -en 
ock oftast i dem på -ad; ex. 
mab 	malet 	 bufll 	bundet 
97441 	 mulet 	 cl4„,ce farbetra det är förbättrat 
hentabrugt 	hem inabryggt 	stab w rgmeara stallet är rödmålat; 

Anm. Jämte detta pret. ptc. på -a i alla genus ock numerus 
finnes ett på -at (sällsyntare), jfr Nor. Altschw. gr. § 260, 7; Lundell Sv. 
landsm.-alf. s. 26, t. ex. nu  te vi herpfalvvat 'nu äro vi hemförlovade'. 

e) i best. form av neutrala substantiv, t. ex. 
vårka 	värket 	dké 	diket 
2Q,Ort_tka 	jord bruket 	steek 	stället 
kvatira 	kvarteret (mått) jaq 	gärdet. 

Rspr. det uppträder såsom d(w), -t eller -e. For-
merna -t ock -e förekomma om varandra enklitiskt, t. ex. 
ketkt-t 	kallat det 	hgob- 	hörde det 
hef 	hört det 	matare 	matar det. 

Eljest användes formen d(cc), t. ex. d-ce 9~ga dce 'det är 
meningen det'. 

I en del ord saknas på grund av olika böjningssätt 
rspr. t, t. ex. bkgan 'blodet', iket (fem.) 'örat'. 

Rspr. t saknas mellan kort vokal ock s, t. ex. plras 
'plats', gösard tgodsarna», 'de från godset'; vidare i trekonsonan-
tismerna: has, harts, asma 'astma', samt i den väl ursprung-
ligen t-lösa bildningen bhlsa blixtra. 

Utan motsvarighet i rspr. står -t i ,slv filt 'slå fel'. 
Däremot förekommer icke, såsom i en del dialekter, -t i slut-
ljud av en mängd värbformer, motsvarande fsv. -5 skärpt till t, 
även analogivis vidare utbrett, utan det heter: 
hol 	håll! 	 han 	hann 
hal 	höll 	 van 	vann 
ban 	band impf. 	 fan vp 	fann upp o. s. v. 

Ett efter t följande p åstadkommer en förflyttning 
bakåt av t:s artikulationsläge ock en sänkning av tungspetsen, 
dock så obetydlig att man endast kan tveka mellan beteck- 

1) Många av målets f. ö. svaga värb ha antagit supin. på -it. 
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teckningssätten nyt9a ock ntifya 'nyttja', ncetya ock nceipet 'fiska 
med nät'. Mera avgjort är Uttalet vkipet vet iag! där explosivan 
stundom försvagas ända till försvinnande. 

a. 
cl motsvarar i regel rspr. d; ex. 

draka 	drake (fogelhane) kNdar 	kladdarna 
cletguga 	daggiga 	 tstaldar 	tills tälld 
cletrågar darrande 	 yeda 	 ynglade 
dvaka 	dvala 	 tsmda 	tömde 
hvvda 	huvudstupa 	 tsicln 	låta töja sig 
bruk 	brodden 	 siccgbygda 	skogsbygden 
rcbclar 	rädd 	 fad 	 född. 

Motsvarighet till rspr. d saknas: 
uddljudande i de enklitiska formerna -t ock -e av 

pron. det, samt i orden vari, variar »dvärg, -ar», 'spindel, -mr', 
vasncet »dvärgsnät», 'spindelnät'. Denna härledning av vasncet 
betvivlades av prof. Noreen under diskussion i nordiska semina-
riet 1911. Sedan har jag emellertid under ett samtal med min 
meddelare And. Persson hört honom i ett sammanhang om vart-
annat nämna vari, variar, vasncet, jämte formerna dvari, dvariar, 
vilket åtminstone visar, att han utan reflexion sammanställde de 
båda uttalsformerna. 

slutljudande, då rspr. har kort d efter vokal eller 
1 ock n, t. ex. 
brff 	bröd ganar »glanad», gällen» 
firbv 	förbud ron rand 
tt 	tid son sand 
ste 	städ lan land 
som 	smed hon hand 

sked grun grund 
.99,0 	skillnad eld 

/ormar 	krossad ml mild. 
Undantag från denna regel bilda pret. ptc. ock supin. av 

2 konj., som alltid behålla cl, t. ex. 
brcend 	bränd, bränt 	vcend 	vänd, vänt 
soN 	såld, sålt 	 fcelfl 	 fälld, fällt. 

1) Om mjölk. 
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Andra undantag bero på invärkan av rspr. ock förekomma 
väl egentligen i lånord, t. ex. kamåd 'kommod', nvnad 'tjuvnad'. 

§ 19. inljudande: 
Ändelsen -de i pret. ptc. ock pret. av 1 konj. saknas, t. ex. 

yena 	tjänade 	dg va Neekra de voro försäkrade 
ynka 	vrickade 	na,,clgvatrceta när de blevo rättade 
dg lag gnkva- de lågo inkvar- 	inka 	införlivade (adj.). 

ttra 	terade 
d saknas 	efter n ock 1, så vida ej lång vokal följer; 

så i 	alla pres. 	pte., t. ex. koma ke9t4nas 'komma knogande', 
drbsdnas 'dråsande, ramlande'; vidare 
inbitn inbunden 31a elda 
tina tionde milvar mildväder, töväder 
dra dundra airg aldrig 
bkona blanda foreelrar föräldrar 
anra andra hingamt hindersamt 
önra yablean sko medarnal tdnar tänder 
hunrata4 hundratals 19t)tna fjortonde 
grind grinden b2n.ar  binder. 

Undantag från denna regel bildar pret. av 2. konj., t. ex. 
solda 'sålde', venda 'vände', brcenda 'brände'. 

Uttalet elendgt 'eländigt' ock hulda 'Hulda' m. m. dyl. 
måste bero på invärkan från rspr. 

Kort d saknas undantagslöst i stammen framför -ar, t. ex. 
läder 	 sgr 	söder 

bar 	fjäder 	2,  gira 	en åder 
var 	väder 	 nwra 	en moder; 
for 	foder 

kort d saknas undantagslöst i infinitiver, t. ex. 
göda 	 /ga 	lida 

by 	buda 	 rga 	rida 
bkcfr, 	bläda, blada 	a 	reda 
/y 	 (vid-)låda 	 blöda; 

kort d faller, även eljest, oftast mellan vokaler, då den 
senare är svagtonig, t. ex. 
y m) dkar 	videmjärdar 	sllpcgar 	sedlar 
tro" Gkar 	trädesgärden 	såplmdki,ra sadelmakare 

1) Jfr fem. and:lustelig. 
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strida (adj.) kåda 	 strga 
.s.pC_Za spade don döden 
önsbålsan Odensbacken tgn tiden 
} bra utbredd mängd bitar trådar 
byn bjuden vilar vrider; 

Anm. 1. Att d saknas även framför de bitryckiga vokalerna i 
84'4 	säden 	 Si ei 	 sidan 
Nå 	boden 	 viåra 	vidare m. fl., 
förklaras lätt av associationen med de former, där denna vokal är 
otryckig eller saknas. 

Anm. 2. I alla antecknade fall av d framför Z kvarstår d (utom 
i ogst 'godast' o. d., se anm. 1), t. ex. 
gdggla 	idissla 	 trlchg 	tredjedel 
gdggar 	idog 	 tödgsa 	tordyvel 
ock priecigka predika, där d även räddats genom sin längd. 

Anm. 3. d kvarstår i alla pluralformer på -er av singularformer, 
som genom d-bortfall kommit att sluta på vokal, t. ex. 
snu 	smidar 	smed 	smeder 
sta 	stcbdar 	stad 
tz 	

städer 
tgdar 	 tid  tider. 

Neutrala ord på -d, i rspr. lika i sing. ockpdleur.  r., sakna i båda 
numerus d ock få en plur. på r eller n, t. ex. trce, plur. trcen, trcer 
'träd'; brg, plur. brgn 'bröd'. 

Anm. 4. d kvarstår dessutom i 
ruiclana 	ett skogsrå 	rda 	ruda 

lada 	låda (subst.) 	bada 	båda 2. 
lada 	lada' 

d (väl egentligen ct eller t, alltså samma regel som i § 13) 
faller i stammen omedelbart framför s, t. ex. 
24 	 ids, gitter 	rosas 	rådslå 
mignmaWto midsommarafton ,gii,5al 	gödsel; 

d efter kort vokal faller i stammen framför j, 0, t. ex. 
'eka 'kedja', veta 'vidja', smela 'smedja'. 

Ordet trecka har jag aldrig hört fullständigt utan d. An-
gående kvantiteten se § 107. 

§ 20. Märk d i orden 
mn akad 	 sdas ira 	ackordera 	 syntes 

darhcendar 	darrhänt 	 forhåd 	illa sedd, ogillad 3  

Men lccgvkv ladugolv. 
Jämte det obetonade bo ock det sällsyntare bgtga. 
Om brännvinshämtning i Asker 1912, enligt Rietz pret. ptc. 

av häda. 
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samt växlande med t i de flästa, men ej alla (enligt av mig 
okänd regel) sup. av 2 ock 3 konj., så vida ej värbalstammen 
slutar på tennis, t. ex. 
.965 cl  
br-ceta 
sold 
pond 
lajd 
bygd 

sagd, sagt 
bränd, bränt 
såld, sålt 
vänd, vänt 
lagd, lagt 
byggd, byggt 

hgd 
bod 
syd 
spia 

Pig 

tiggd, tiggt 
(be-)bodd, bott 
sydd, sytt 
(ut-)spydd, spytt 
dött' 
kört. 

1. 
§ 21. 1 motsvarar rspr. 1 

alltid i uddljud, t. ex. 
4ka 	lika 	 lchsard 

	
Lännäsborna 

lvsa 	lossa 	 luka 2  vcpg lunka i väg 
ZirtS lds,a 	Lars Larsson 	lötYlgar 

	lortig 
lukten 	 letna 	låna; 

alltid såsom långt, t. e x. 
stcelar 	ställen 	k?ralsskola 	klackskolla 
tryla 	trilla 	 fula 

	fölle 
siska4cila 	Askersfallen 2 

	
kula 	kulle 

sla2thok 	skotthåll 	hi 
	

höll 
kala 	kalla 	 sncel 	snäll; 

efter de (eventuellt senare bortfallna) homorgana buck a-
lerna t, d, s (då ej a uppstår, se § 45), n samt j, t. ex. 
sepatgar 	lydig 	 jce,sla 	gärdsel (virke) 
vetdlit 	vådligt 	yeelsslor 	»käxlor» 4  
sadla 	sadla 	 buynlit 

	
besynnerligt 

s491m4k4ra sadelmakare rinlggra renligare 
sklabok 	plånbok 	eollisdra 	annorledes 
sygbga 	syssling 	mojigt 	möjligt 
slvlsnaa 	slockna 	16121gt 

	
löjligt. 

Märk därtill klar 'klar'. 
efter rv, t. ex. harvla 'härvla', vtrida 'virvla'. 

Samma person sade 1/2  minut senare: dg 
Avsöndrade lägenheter från byn Asker. 
Jämte „sink«. 

49 Kupiga yxor att urholka rännor, hoar o. d. med. 
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1 förbindelsen 1-ljud + buckal är 1-ljudet mindre beroende 
av buckalen än vid omvänd ordning, särskilt då de stöta ihop 
genom böjning eller sammansättning. Då båda ljuden höra till 
stammen, står 1 i regel framför t, d, n, s, r. Att märka är, 
att i i dessa ex. alltid står efter kort vokal ock således, så vitt 
stavelsen är starktonig, måste tillsammans med följande bucka-
1(-er) ha en viss längd (jfr moment 2); ex. 
halt 	halt(ande) 	kalna 	kallna 
palt 	palt 	 hals 	hals 
hulda hälsa Hulda 	 kisa 
sulddtt 	soldat 	 tulra 	rulla 
SVIZina 	svullna 	pgfra 	pillra. 

Undantagen, d. v. s. k ock därav uppkomna ljud, torde 
med Landtmanson »Västgötamålets 1- ock r-ljud» kunna för-
klaras som analogivis komna ifrån ord med k utan grannskap 
av dental. Av sådana undantag har jag upptecknat: 
bula 	bolde 	 al 	aln 
bgcl 	böld 	 .97/ 	skillnad 
mg4 	mäld 	 4yog 	telning 
mvn 	moln 
samtliga med lång vokal. 

Framför dental, som tillfogas såsom ändelse eller sam-
mansättningsled, står 1 för det första motsvarande ett ursprung-
ligt 1, vidare rätt ofta framför t representerande ursprungligt 

+ buckal, fallen i trekonsonantismen.1  Ex. 
lv filt 	slå fel 	hin 	filen 
fceldar 	fälld 	 halt 2 	halvt 
plis son 	Kils socken 	yce 	 jälpte.lta 2  

Märk dessutom 1 i 
va 	olja 	 szlka silke 
cilgvt 	Algot 	 eamcht  allmän. 
feilka 	falaska 

Mellan vokaler står 1 endast sällan: 
a) i mer eller mindre tydliga sammansättningar, då 1 till-

hör senare delen, således är ett ursprungligt uddljud, t. ex. 
c.b.lcbnclzt (319.ntar 'avlönad'; 

Av k + t blir eljest of ta st, av k + annan dental alltid supradental. 
Jämte hat, neutr. av hah. 	2) Jämte Jetta, pret. av jakpa. 

4) Möjligen ursprungligen enl. mom. c. 



BUCKALER : 1 	 17 

b) i några fall, men ej genomgående, efter de homorgana 
g, x, t. ex. 
pla 	kila 	 sAlal 	sele 

hila a 	hela• sila 	sila 
e) då föregående stavelse är svagtryckig upptakt, t. ex. 

pulka 'polera', dalin 'Dalin'. 
Märk 1 i filar 'fjärilar', te stila (jämte så/o) 'till salu'. 

Slutljudande står kort 1 starktonigt endast sällan, oftast, 
men ej genomgående efter g, }, g, t. ex. 
mil neutr. mil samt kal kal 
fil fil sal sal 
s g / sil kanal kanal 

kil knpmil korpral 
pjl 
sy 

pil 
stil 

pot kjol. 

1 ändelsen -el förekommer 1 genomgående efter dentaler 
ock rv, stundom därutöver i andra fall, t. ex. 
pcbta/ kittel Urval härvel 
ådal Adolf 9nilska13  barnmorskans man 
rdnal rännil 

gödsel 
himal himmel. 

Anm. Det synes, som om 1 i svagtonig ställning skulle ha ten-
dens att ersätta k, t. ex. starktonigt vg.k, men svagtonigt vcel eller 
t. ex. de tra-1 rceena myra 'det tör väl rägna i morgon'; Vi sha2 
ga nu 'vi ska väl gå nu'. Jfr även tiskik 'åskby', men rchlal rännil. 

1 motsvarar regelbundet rspr. i, som uppstått av Il 
i stamstavelse, ex. 
nicela 	märla 	 cela 	ärla 
pcpla 	pärla 	§c-el 	kärl. 

Märk 1 i niasalvira 'observera', le 'ljög', i Ma 'en 
karda' samt frånvaron av /-ljud i 
hnlsan, &san vilken 	h, teg 	till, tils 
milssmcesa 	Mikaelsmässa 	tida, pl.tistlar tistel, tistlar. 
bg 4 	bli 

Anm'. 1 har, som synes, i Askni. betydligt mindre frekvens än i 
rspr. Dess förekomst inskränkes mäst av k ock ur detta uppkomma 
ljud; se §§ 36, 38, 44, 52, 61. 

1) Jämte 84'9. 
3) Öknamn: 

2) Jämte Inka. 
4) Genomgående. 
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n. 

§ 24. n motsvarar i regel rspr. n; ex. 
nuna 	nyss 	 gr4n4 
naan, nöta 	någon 	 spnaspn 
nybary 	Nyberg 	mcenma 
not 	1) nöt, 2) not 	hiena pft, 
Speen9r 	spånor 	vana 

granarna 
sonson 
människa 
lugna på 
vattna. 

I 	slutljud 	efter 	vokal 	kvarstår 	n, då 	det 	tillhör 
stammen ock är starktonigt, men i svagton endast då det ur-
sprungligen varit långt, t. ex. 
hgn 	hin 	 len 	lönn 
byn, 	byn 	 tkfgkan 	nyfiken 
stan 	sten 	 human 	kommen 

skorsten 	han 	han. 
Eljest faller slutljudande n; ex. 

afto afton 	 et hala ett hallon 
mpro morgon i ala ett ållon 
g Utgå i början hear lingon 
Pg-i4,59  Pär Larsson file.4 fickan 
nd.s nglsa Nils Nilsson' Pid-4  pigan 
kt.stz Kerstin grind grinden 
karg Karin kcid kon 
ft farstun st6ed, stången; 
vidare m. din f. dz 	din m. atp f.1 	en 

» 	yta » izict 	liten » 	han, » ho 	han, hon. 
Undantag bilda: 

la/can 
henian 

lakan 
hemman 

dustn, 
syskon 

dussin 
syskon. 

Så vitt jag kunnat finna, ersättas alla bär- ock frukt-
namn på -on i Askm. av andra bildningar, neutr. på -a eller, 
sällsynt, fem. på 	t. ex. et  ~ultra 'ett smultron', a lecila 'ett 
ekållon'. Ögon, öron äro fem. ock heta i plur. ogar, orar. Det 
enda ord på -on, som jag hört, är syskon, som dock är sällsynt 

1) Uppgiften hos Hofberg s. 273, att i son-namn -son »bort-
kastas», är ej riktig för Askm:s vidkommande. När man talar om en 
person, heter det som ovan, men när namnet betecknar familjen eller 
gå rden, är det ändelselöst. Alltså: ncesta pL 	hos Pär Larsson's. 
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ock ej tycks riktigt tillhöra dialekten. Sammansättningen syskon-
barn är däremot vanlig, men heter syskaban. 

Genom n:s rika användning i ändelser både inom 
rspr. ock Askm. uppstå vid olikheter i ordbildnings- ock böj-
ningssystemet en mängd fall av skiljaktigheter. Vanligast 
saknar Askm. motsvarighet till rspr. n, men även motsatta fall 
förekomma. Jfr § 49. 

Den enklitiska formen för hänne heter 0, t. ex. 
fik-a 'fick hänne', glern-a 'ikring hänne', a ynka-a 'jag vrickade 
hänne' (skanken). 

Av annan förekomma feminina former utan slut-ii 
(fsv. annor), t. ex. 	ana...sag 'en annan såg'. Då en kvinna 
betecknade sig själv med »en annan», hette det: 2, ånar fa...csizta 
o år.bita  'en ann får slita ock arbeta', medan det eljest heter 
en an. Dock är denna formella genusskillnad i utdöende, ock 
jag har en gång hört uttrycket: an fcestamo 'en annan fästmö'. 
Jag har t. o. m. varit tveksam, huruvida ej detta feminina anar 
huvudsakligen hålles vid liv genom association med det ur-
sprungligen mask. nom. tillhöriga -r, som numera (med anar 
som brygga?) spritt sig till fem. adjektivformer. 

n saknas stundom efter m ock B, t. ex. nem 
'nämnes', feiman 'famnen', ng 'ugn'. 

Märk n i 
damnar 	dammar (plur.)1  dånce 	där 
gonar 	gångar 2 	van 	vardera 
pgnst 	pingst 
samt enklitiskt -n 'honom': v-n 'vid honom', niestå-n 'hos honom' 

 

s. 
s motsvarar i regel rspr. s; ex. 

skral skrällde 	slap4  slagit 
ståekt stänkt spcektcir inspektor 
satar såtar, vålmar lysa lossa 

.sticr4t,ra .  »stirrare» 3  lcesa lassa 
sigkar cigarrer mast mäst 

1) Jfr fsv. dampn. 	 2) Jfr fsv. gagn. 
Objudna åskådare vid bröllop o. d. 
Jämte 

2-123244 Sv. landsm. Borg ström. 
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pasta 	pusta 	 bvtnaks 	bottenlös 
pvtoska 	pottaska 	tsiwktas pet 	brås på 
tosa 	ömse, båda 	/ 215 	slåss 
sTryissa 	skyryxa i 	ts 	 ids, gitter 
vpvcekstati uppväxttid kritradaks lagårdsdags 
iitalctsa (fem.) »utelås», hänglås tes 	tils 
dusgn 	dussin 	 krisfv?rk 	krigsfolk 
Wavis 	bitvis 	 las 	lass. 

Märk s i 
plIgabår• körsbär 	icksla 	gärdsel(-virke) 
las kisa 	Lars Larsson 	våskan 2 	varken, 
i ultima av pres. ptc., som oftast sluta på s, t. ex. dri9s4nas 
'dråsande, ramlande', gonas 'gående', samt uttrycket gnbas i 
Höre, Tybble el. dyl. = 'gubben gammelfar i det hemmet'. 

Rspr:s s saknas: i ordet ki)stin 'skorsten' ock ofta i ord-
sammansättningar, där Askm. i stället i stor utsträckning använder 
bindevokal (a, a), t. ex. gedwgp 'gårdsköp', triejdkar 'trädesgärden'. 

1. 
t motsvarar undantagslöst rspr. rt (1) ock med säll-

synta undantag (se § 52, b) t + föregående 1, som i Askm. är 
kakuminalt. Det bildas i båda fallen med ringa variation mot 
bakre alveolerna; ex. 
hot 	hört 	 fo..thst 	för törst 
svata 	svarta 	 donat 	gammalt 
btar 	örter 	 Igtd 	talte 
,V2161 	skjorta 	h.tt s 	helt 
vått 	blivit 	 hat 4 	halvt 
.1Q1 	gjort 	 sat 	självt 
tvat 	tvärt 	 jat a 	jälpte 
JU 	girigt 	 mata 	märkte. 

t motsvarar rspr. t (t) efter t, 4, n ock .. Detta t 
är dock ofta bildat avsevärt längre fram än de på annat sätt 
uppkomna ock skiljer sig då föga från vanligt t, t. ex. 
ftlOgr 	förstår 	bvtajan 	borttagen 
454 	Kerstin 	vt4san 	värd tusen 
fetst4 	farstun 	mvtiap 	molntapp. 

i) Stor yxa. 	 2) Jämte vaskan, varkan. 
8) Jämte hat. 	 4) Jämte halt. 
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Efterföljande buckaler kunna helt ock hållet upphäva ,:ets 
inflytande. Sålunda är på grund av r t-ljudet rent dorso-
gingivalt i exempelvis strdoe 'solstrålen'. 

j. 

bildas mot bakre alveolerna. Det motsvarar rspr. 
d + föregående 1, som i Askm. är kakuminalt (analogivis eller 
vid tillfälligt sammanträffande, se § 21,5), t. ex. 
bgcl böld va, vgiclar välvd 
bp cia mindre böld klagar hälgdagar 
mG/ mäld f tstqa följ de 
nuyia malde ,  foci följt. 

I motsvarar i några fall rspr. rd (4), vilket ju eljest 
i regel företrädes av k ; se § 53. Några säkra regler för det 
ena eller det andra har jag inte kunnat finna; j tycks råda 
efter kort vokal (få exempel): darbecclar 'välbärgad, f6....cice) för 
dig. Märk dock 	kpdrar 'potatis', där väl emellertid vokalen 
blivit förkortad efter övergången rd k. 

är vanligare än k i mera tillfälliga ljudförbindelse; sär-
skilt i pret. ock pret. ptc. av 2 konj., t. ex. 
hgcla 	hörde 	 vq,c1g1 	världen 
bejGcla 	begärde 	alar 	årder 
hacla 	härdade (pret.) diblas 	vardags 
ldclar 	lärd 	 fa sAcigkarp a träffa, höra talas om 
vq,/ 	värd 	 na..clg vat rcbta när de blev o rättade. 

Jämför dock exempel på k i § 53, särskilt den tillfälliga 
sandhi•förbindelsen ,0„41 'gör de', visserligen föreliggande i an-
teckning endast från grannsocknen Sköllersta, men som jag tror 
ingalunda främmande för Askers språkbruk. 

Man skulle vilja tro, att I berodde på riksspråksinflytande; 
men I förekommer även hos personer med äkta dialekt, medan 
å andra sidan k i stor utsträckning behålles även av ganska 
skolbildad ungdom. 

Man kan stundom iaktta ett mellanljud mellan / ock k, en 
apikokakuminal pertonerad frikativa eller svag tremulant. Jfr 
hörru! sirru! i Stockholmsslang. 

1) Vanligt jämte vg.N. 
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cl motsvarar rspr. d (4) efter t, cl, n, t. ex. bytc/toyd 
'bortdömd', oct,clitga 'kört dynga', kgdona 'barndom'. 

1. 

1 motsvarar rspr. 1 efter t, j, n, j, 	ex. 

miclick5 
bvtle9c1 
	

bortlagd 	a pa 	slipa 
kvarnlass 	,91alståra 	slaktare 
hornlykta 	bc414gan 	bärgslagen 1t9911611ta 
niolnlappar 	dcen cle,,,,lcblpk den där släkten 9n92g lapar 
slåss 	 fa44.g9r 	förslag (plur.) avs: 

for fbi it 	förfasligt al2 filt 	slå fel 
foaa 	forsla. jicelstas pet 	brås på 

rspr. rl, då de båda ljuden ej tillhöra / • motsvarar 
i vilket fall de övergå till 1 (se § 22), stammen av samma ord, 

t. ex. 
forfgg förfärlig 
hetnfolvvat hemförlovade (plur. adj.) 

mra fotv.st  cen fo,..1115t det är mera för törst än för lust 
(om en dryck), 

pa.149 Pär Larsson. 
i motsvarar + 1 i sammansättningar, t. ex. skbidråg 

'skolläraren', je2/vvar 'jordloppor'. 

9g, 
ock r + (e)n 
minbgt 
sk ik 	'skolen, 
sOrdpi 	solstrålen 
mitlg 	mulen, nosen 
agn. 	tjälen 
toi}g 	telning 
vd,rk4g, 	väderkorn 
beicriabon 	barnbarn 
kvar 	kvarnar 
.9492.ar 	järnor 	Ing.cht  

Märk dessutom g uppkommet av 
'varmt'. 

motsvarar rspr. 1 (i Askm. kakuminalt) + (e)n 
samt n efter t, cl; ex. 
molntapp 	mc'estk mästaren 

han, 	härrn 
um dg rita-g om de retar honom 
heoyan, 	hammaren 
sk4rt 	skuren 

orren 
mbg 	morgonen 
ta bvt-91 	ta bort honom 
vdtig 	världen 

mälden. 
rm framför t i vagt 
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I .  

j förekommer i förbindelsen j/ motsvarande rspr. 
si. Denna övergång är dock ganska ojämnt genomförd. I 
ud dl j ud är förskjutningen svag, men genomgående hos Anders 
Persson; hos' Anders i Backen ock Lars Larsson endast spora-
disk. I inljud är förskjutningen sällsynt, men, då den före-
kommer, så stor, att den leder till 4. Mitt enda exempel är 
det emfatiska f4Aggar, forf4,512t 'faslig', 'förfasligt'. Djurklou 
uppger (från Norrbyås)' näshlii, samt hvishla, vilket senare ord 
jag ej har belägg på. Däremöt har jag hört ncesla 'nässla' ock 
de därmed jämnställda vala 'vassla', syshga 'syssling', pcesla 
'få ungar' (om hund ock katt). Ex. 'på ts/- finnas under 1 § 41. 

ts förekommer i stället för s efter t, 1, 	t. ex. 
gIttseig 	»örtsåg»' 	bauli(g) 	barnslig 
Mem& 	fortsätta 	 finsakar 	fornsaker. 

r. 

r motsvarar i regel rspr. r; ex. 
rasa 	ett (sten)röse 	nårka 	Närke 

rost 	ryckt upp 	mrgrovan 	nergrävd 
rIps4ka 	tändsticka 	hhbetry 	bärgade hö 
rcJnå (plur.) länderna 	ha ra 	härre 
rceka ut 	smida ut 	di5r4 	dörren 
hm 	burit 	 kar (plur.) stenören 
bd,rd 	bären (plur.) 	spara 	spärra upp 

gra 	ett öra 	ar 	år 
drcbtå 	skaklarna 	var 	varsam 
arbUdrd 	arbetarna 	kar 	karl  
bvr 	borr 	 hcelar 	hällar  
for 	förr 	 gbssar 	lyser 
par 	kärr 	 komar 	kommer 
akar 	åker 	 vm,. 	. skiner 
gripar 	grepar 	rar 	rår. 

Anm. r står utan motsvarighet i rspr. i ciskar, ciskrå en ask, 
asken', plur. åskretr 'askarna' (trädet). 

1) Såg att såga för fot med. 
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neenza 
nchrtra 
loninreAl 
buynlgt 
van 

 
aktigheter  

rspr. r saknas i 
nära 	 är, äro 
närmre 	va, va 	var, voro 
korpral 	ha, ha 	har, hava 
besynnerligt 
	

det tör väl 
vardera 	detwe 	däri. 

Genom olika böjningssystem uppstå många skilj-
mellan rspr. ock Askm. rörande r i ändelser. Här 

må nämnas de viktigaste. 
Rspr. saknar motsvarighet till: 
a) det behållna gamla nom. -r i adj., som i målet utsträckes 

även till fem. ock till alla ställningar i satsen, överallt dock väx-
lande med r-lösa former, t. ex. 
igka cickar 	likadan 	ditIstigar 

gar 	
duktig 

ttr 	 rick mun 	kvick i mun 	 rucklig 
onAhcendar 	ömhänt 	lkci ce makar ekan är målad 
14clar 	lärd 	 sad cv hgar solen är het. 

Djurklou ock Hofberg uppge böjning i fem. utan r. Mycket 
har utan tvivel ändrats sedan deras tid; dock tror jag knappast, 
att en sådan böjning, om den då varit levande, skulle hunnit 
helt utplånas tils nu. Jag förmodar därför, att den angivna 
adjektivböjningen mindre motsvarade värkligheten än de båda 
fornvännernas mening om hur det borde vara. Djurklou vill 
på samma ställe (s. 4) skriva vesenn, svartt, »på grund av forn- 
språkets vittnesbörd». 

obest. plur.-ändelsen 
på vokal, t. ex. 
neestar 	nästen, bon 
bor 	bon 
bkar 	blad (plur.) 

r motsvarar, genom 
i rspr.-ändelserna -orna, -arna, 
sp&nard 	spånorna 

som tillkommer de flästa neutrer 

huven 
ämnen 
diken; 

följande n, rspr. (rn) 
ex. 

mästarna 
slaktarna 
smederna 
städerna. 

huvar 
cemnar 
clzkar 

frånvaron av 
-erna, t. 
miestard 
lktcird 

smiclarå 
stcklarå 

fbi/sard 
	

flickorna 
b4nygdr 	barntingarna 
gid,b4r 	gubbarna 

1) Sörml. dan,cer. 
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§ 50. Askm. saknar motsvarighet till rspr. r: 
i bestämd form plur. på -å (-d),  som växlar med -år, t. ex. 

firygkcit 'flyglarna', di dar havd 'de där härrarna', båriundt, barn-
ungarna. 

i best. plur. av ord på vokal, som i rspr. ha (e)rna, t. ex. 
könå korna 	 mejarinå mejerierna 
teinå 	tårna 	 britgarinå 	bryggerierna. 
stinhugarinå stenhuggerierna 

P 
§ 51. p (fp) motsvarar rspr 5-ljud, skrivet k, tj, kj. Affri-

katan fp är sällsynt i uddljud, av mig iakttagen endast till-
fälligtvis hos en gammal person från skogsbygden ock i varje 
fall med mycket svag, knappt hörbar explosion. Eljest är p 
genomgående ock användes här normalt som tecken. I inljudet 
fy, uppkommet av (t)tj, är explosionen stark. Ljudet låter lätt 
urskilja sina beståndsdelar: ett t, av j något draget bakåt mot 
f + ett j, av t något draget framåt ock gjort tonlöst, t. ex. 
pina 	Kina 	 Kilinge by 
Pård 	kärran 	ncelpa 	fiska med nät 
perka 	kyrka 	nypa 	nyttja 
poZ 	kjol 	 vfp4 	vet jag! 

§ 52. k förekommer endast i in- ock utljud ock mot-
svara rrspr. 1 i de fall, då detta icke företrädes av 1 (se §§ 21, 
22), 1  (se § 41, 42, 43) eller någon assimilationsprodukt av k + 
gingival buckal (se §§ 36, 38, 44, 61). Fallen äro följande: 

a) efter b, p, m, f, v [ej rv], k, g, B; ex. 
bar blad skircanN skramla 
straRa stappla hungra humla 
ktb?rogar hetblodig f1tO.vg,9 i skikt 
Vro bläda /kg, flyttat 
pköni. a (pl.-ar) plommon sinkfkcesk spickefiäsk 
dregpkgt dråpligt kavka bro lägga botten' 
ceksisyhis exercisplats tolka tavla 

1) Av virke. 



rbkzgdra 
vlika 
figkzsta 

roligare 
vila 
fulaste 

skv .qk a 	skvala; 
skka 'sele', hlka 'hela'. 
regel, med de undantag som an- 

stQk 	stol 
kg.tk 
	

kål 
vak 	väl 
hg,k 
	

häl; 

osk-k 
	

åsk-il 2  
h kk- 
	

hel. 

26 	 BORGSTRÖM, ASKERSMÄLETS LJUDLÄRA. 

kkchnå 	kläderna 
y ,epkkt:t, gar 	djäklig 
rickkågar 	rucklig 
gk4sbk4soiya glasblåsare 
gkkna 	skratta 

före icke-gingivala 
Tal by i 

akpa 	jälpa 
4knikan 	allmogen 
åkmbrå 
	

Almbro 
fpkk 	folk 
bvkma 	holma 
samt någon gång framför t 
(jämte at)  'självt'. Märk 

mellan vokaler i regel, med 
§ 21,6; ex. 
ki2kafgt 	kolfat 
fp?ruga 	fölunge 
dv gka 	dvala 
y gkar 	gölar 

Märk pibga 'Kilinge by', 
i starktonigt klutljud i 

givits § 21, 7; ex. 
smp_k 	grums 
Grata 	årtal 
grhplt 	smutshål 
4tyjk 	fäst ute 

Mark 
pryk 	pryl 
prtigsyk 	stor syl 

skyler (pres.) 
e) i svagtoniga ändelsen -el, utom efter gingivala buckaler 

ock rv samt några andra i § 21,s angivna fall; ex. 
niob. cykel svgak sovel 
finak fogel gemak (-Or) gammal 
ngkak nyckel skyvak skovel. 

1) Ortnamn. 	 2) åskby 

eka 
sinzfvgkafåtar simfogelsfötter 
krona 	krångla 
n,?ra 	singla 
i ft 	pingla; nk 

buckaler utom r; ex. 
4akv 	själv 
kakv 	kalv 
bjakka 	bjälke 
saba 	sälja 
bok ja 
hav a 	

bölja 
hölja

j  

genom stark analogivärkan, t. ex. .gart 
även ?Man 'aderton'. 

de undantag som angivits i 
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§ 53. Zr motsvarar i regel rspr. rd (4). om i denna 
ställning se § 39. Ex. 

bord 	 getkabriv 	köpehandlingar 
lghcitn, 	härdvatten 	boka 	börda 
«Visar 	ofärdig 	hak 

	
härd 

,9Q.ka 
	gjorde 	 sve.kar 	blåbärl 

oqra 	körde 	 grtan 	aderton2  
fjdhgsvckg 	fjärdingsväg 	 gör de 3. 

Anm. k motsvarar rspr. r i fOrk 	'förkläde'; väl genom assi- 
milation med k i följande stavelse. 

() motsvarar i regel rspr. j-ljud, skrivet på olika §54. 
sätt; ex. 
tly alt 

2 idttså 
g t 

Jugka 
.1Pla 
'ginar 

kgar 
leja 
beigcla 
far 

Märk ,) 
laeld 
sajd 
t9166,P 
ta,2 

Anm. .1 
antecknat:  

Göran 
ijåns, nyss 
girigt 
ljumske 
gärna 
järnor 
djäklig 
lega (värb) 
begärde 
fjäder 

lagd, lagt 
sagd, sagt 
slagit 
tagit 
faller oftast i 

In,9G,Zra 
mekia 

btsaryd 
rvtrua 
Knia 
burp 
sceja 
barj 
hek,) 5  
dc, sce,) 

drap 
sdjnar 
l69da 

trekonsonantism. 

mjärde 
rota, bråka 
i början 
skrika 4  
handtag 
bärgat 
säga 
bärg 
hälg 
dig; sig. 

dragit 
sägner 
lördag. 

Av ex. härpå har jag 

Mc/a . 	hälgdag 	 Vular 
fula 	följde 	 bisal 

j saknas dessutom i friar 'fjärilar' (yfsv 

bärgad 
bärgsel, m. fl. 

. 	Acelast 'eljest'. 
Angående j efter (t)t se § 51. 

§ 55. Askm:s j-ljud i vanligt tal borde kanske hällre be- 
tecknas med 	Jag har dock funnit det riktigast att som 

En avart, ej odon; jfr fisl. sv2r6r. 
Förmodligen efter metates. 	3) Upptecknat i Sköllersta. 

4) Fisl. rymja. 	 5) Yngre haj. 
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normalt använda tecknet för det ljud, som kommer fram vid 
energiskt uttal av fristående ord. Endast i en ordgrupp har 
jag använt 	nämligen i js4a 'kedja', smbi.a 'smedja', v4,61 'vidja'. 
Om deras kvantitet se § 107. I dem icke blott uteblir all frik-
tion av i, utan t. o. m. dess konsonantiska funktion kan ifråga-
sättas, så att uttalet stundom närmar sig pia, smia, via. 

k. 
§ 56. kl motsvarar i regel rspr. b., k; ex. 

kantar? 	kammare 	Tillskapar 	härrskaper 
kvnar 	»konor», kvinnor pi52k4r 	pojkarna 
kvvan 	stugan 	 gulsa 	knöl, gyttring 8  
knap 	knapp; skicklig2  N/sa 	lycka 
krvsa 	krossa 	et etk 	ett åkdon 
kvel 	kväll 	 112k 

	
lock 

kkddar 	klädd 	 gick 
porkabak_an kyrkbacken stayk 	stänkte 
scikså 	saxen 	 var/, 	värkte 
skak 	skank, ben 	tysk 

	
tysk 

askaspn 	Askersund 	profcesdilsk provisorisk. 
Märk k i 

kg5t2 	Kerstin 	vpri2ka 	uppråga(d) 
rkka 	råga 	 gi k! 	gå! gack! 

Av bortfall i trekonsonantism må nämnas 
vatadrceet vattendränkt 	mata 	märkte 
nid 	»rysk(a)t», rivit upp stat 	starkt. 
fat 	färskt 

g. 
§ 57. g4  motsvarar i regel rspr. g, g; 

gni.veck 	»glavatten» 5 	gnQ 
grtsipar 	gropar 	sk9gbygda 
gear 	gård 	 skaga 
gug 	guld 
	

fi2gak 
Med k betecknas både k ock b.. Se inte 
noggrann. 	 5) Rietz 
Med g betecknas både g ock g. 
vattenpussar. 

ex. 
gno 
skogsbygden 
skugga 
fogel 

dnin gen. 
guok. 
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sniigetra 	snyggare 
ntrgrcevan nergrävd 
Mågar 	lortig 
idggar 	idog 

Märk g i 
stag 	stod 
oig 	skydd 
bk9gan 	blodet 
hAtbkagar 	hetblodig 

Ett sådant g, intervokaliskt eller ersättande d, är ingalunda 
synnerligen vanligt i dialekten. Djurklou har ju som över. 
skrift på en saga: Di båga skrina, ock man kunde då tro, att 
baga skulle vara karakteristiskt för denna trakts dialekt. Jag 
har också hört det någon, kanske en enda, gång. Medan jag 
gick ock väntade på det, frågade jag en gång rent ut And. 
Persson, om inte han eller åtminstone hans farfar begagnade 
det uttrycket. »Nääj, män så säjer di allmänt neråt Vingåker», 
kom svaret efter en stund. 

Vidare finns g i 
laga 	lave 
skak 	sovel2  
grafik 	trafik 
gurk 	kork 
gurkaskruv korkskruv 

§ 58. g saknas: 
i alla former av ordet morgon, t. ex. j mvro 'i morgon', 

.po vilka 'på morgnarna', i min non nrgra 'någon några'; 
i neutrala former av adj. på -ug(ar), -gg(ar), t. ex. 

traslut 	trassligt 	fg 2 t 	fasligt 
ctvat 	avigt 	 drapgt 	dråpligt; 

stundom i slutljud efter vokal, oftast i svagtonig ställ- 
ning, t. ex. 
kri 
krgsflokk 
ski)vgiktåra 5  

krig (ock därav mgdar 	middag 
krigsfolk) • 	 16.gdar det är lördag 
skogvaktare 	o. s. v. 

   

1) Sällsynt jämte bada. 	'  2) Fsv. sughel. 
3) Jämte sällsynt D,2. 	 4) Onomatopoetisk nybildning? 
5) Men skagbygela skogsbygden. 

g vc§g 
et bmw 
bgstondgg 
farnlig 

gmvrobitgga 
sngga 
bagal 

29 

i väg 
en bryggning 
»biståndig», varaktig 
förfärlig. 

i morgonbittida 
snöa 
båda. 

hggt 
	

högt 
vg3 	också 
gum 	givit 
ghlsar 	lyser 
gas 	pärs, dust4. 
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han kom en han kom en pli, ja 	jag 
162da 	lördag 	a/ri 	aldrig. 

i Ulscletsa 	i torsdags o. s. v. 
-g i adj. på -ug faller aldrig, i adj. på -ig tämligen sällan. 

Detta beror väl på analogi med de längre formerna -ugar, -2gar 
med deras halvstarka bitryck. 

g 2  motsvarar i regel rspr. y, g; e 
»sinka», märla 	honamenig 
stången 	pervrgg 
sankare 
gången i ax 	Pc9 
fölunge 	logar 
Bilinge by 	skak 

Märk g i ha bg 'härtig', grcegna 'grina' 
p, i .uka 'sjunka', gcls 'sjönk'. 

§ 59. 
ska 
stöyd 
segkc,i,ra 
bIssgogan 
fkkuga 

Pl?'"gd 

x. 
handvändning 
»upprinning», käll- 

åder 
känga 
lång 
skank, ben. 
samt frånvaron av 

sr 
§ 60. 	betecknar Askm. 1-ljud. Detta är så olika alla 

eljest beskrivna ock betecknade, att jag sett mig nödsakad ge 
det ett särskilt nytt tecken. Lättast karakteriseras ljudet såsom 
en sammansättning av s ock j', ock det nya tecknet vill åskåd-
liggöra detta genom att upptaga drag från dessa båda tecken. 

är alltså en sammansatt apikokakuminal ock dorsovelopalatal 
frikativa, ganska slappt bildad ock utan märkbar medvärkan 
av läpparna. Det varierar något, även hos en ock samma 
person, dock föga i uddljud. 1 övriga ställningar framträder 
än det främre, än det bakre passet tydligast, så att jag till en 
början trodde mig kunna beteckna ljudet med s, men efter en 
längre tids observation ville generalisera det till 5, för att slut-
ligen finna, att det aldrig var enbart någondera. 

Variationerna sammanfalla icke med uppkomst ur olika 
ljudförbindelser, äro ej häller beroende på ursprungsljudens ställ-
ning till varandra, om i samma stam eller i tillfälliga förbin- 

Jämte )(g. Uttalet med -g är märkligt nog det vanligare, brukas 
oftare t. o. rn. än i det måst vårdade riksspråk. 

Med g betecknas både g ock y. 



heznig,gid 
han lva so  
dg jo.,,sa 
dg de— gata 

- gid2dr 
tyd 
hgtskapar 
astnfirikard 
ag 

titba464a 
sktrein 
stoOm . 
bp,Vrqka 
fhPla 
fq4Vg 

vackrast 
Hammars-ån 
han lever så 
de gör så 
de där svarta 

gubbarna 
törst 
härrskaper 
grannflickornal 
en annan såg2  
Tybbles-fallen 
solstrålen 
stolsben 
stryka en RO 
förskinnet 
fårskinn 

BUCKALER: g., g, 	 31 

delser. Den enda regelmässighet, jag trott mig spåra, är en 
tendens, att a efter kort vokal, väl på grund av för kort för-
beredelsetid, artikuleras med slappare tungspets ock därför när-
mar sig j. Ex. vad (nästan vajt) 'värst', fe, (nästan fkjce,z) 
'för sig'. 

Däremot blir efter lång vokal den främre förträngningen 
ofta tydligare, så att ljudet stundom närmar sig a, t. ex. z mp.aa 
(nästan mpaa) 'i morgse', so st(2gon (nästan sto. sum 'såstorsom'). 

Ensamstående är ordet has, 'harts', där jag bestämt ock 
upprepat konstaterat s. Möjligen har dess lånordskarakter ock 
det en gång befintliga t vållat, att det ej fullbordat den ut-
veckling, som vill föra det till likbet med målets övriga ord 
med ursprungligt rs. 

I varje fall är emellertid a sådant, att jag ej ett ögonblick 
känt mig manad att tillgripa beteckningen 	vilket av Noreen, 
V. Spr. I, s. 436 (jfr rättelser), säges ,kanske» ock av Lundell, 
Landsmålsalf. s. 43 påstås vara Närkes S-ljud. 

§ 61. a motsvarar rspr. f-ljud med dess många olika be-
teckningar, vidare . rs, rf ock is, if, då 1 i Askm. skulle vara 
kakuminalt. Ex. 
491 	skinn 
,tard 	skyarna 
ogicar 	sjuk 
,wkt 	schakt 
,Ova 	skjul 
Qta 	skjorta 

sjön 
stjärna 

jcsedyåra 	gästgivare 
ineeffia 	människa 
bro.512.  n 	brorson 
nvaka 	norska 
cekshphis exercisplats 
sPgWita 	sparsamma 

var sitt 
vetagt 	vårså 

flickorna i »annarstugorna», grannstugorna. 
Fsv. annor. 	 3) så att han blir bar 'slö' 
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brumasar 	brudmarscher 	tos 	tordes 
9.scint 	sergeant 	j mus kvcel i morgon kväll 
han ma—usce han mal sin säd hnnratas 	hundratals 
tos 	törs 	 cice stas 	det stals 
vas 	värs 	 joOrkoka 	jord(s)bruket 
gas 	pärs, dust 	nvska 	norska. 

Märk ,s i spOnt 'sergeant', fa,511t 'fasligt' (jfr § 45), vas 
'vass' (subst.). 

Ordet vas — vilket uttal är mycket vanligt — synes till 
sin form stå ensamt. Åtminstone har jag ej hört fler ex. på 
denna övergång s 	T. o. m. adjektivet 'vass' (skarp) har 
jag endast hört uttalas vas. 

h. 
h motsvarar i regel-  rspr. h; ex. 

hg 	håg 	 hicsarabösteelara husarboställena 
Inta 	hittade 	tho2.3 	 ihop 
hacia 	härdade 	tehopala2dar 	tillhopalagd 
holt 	hållit 	 darhcendar 	darrhänt 
konton 	honom 	skythol 	skotthåll. 

Märk h i hoa 'ösa', hcelast 'eljest', hvIsan (jämte vkan) 
'vilken' (fsv. hulkin). 

Vokalerna. 
I Askersmålet förekomma följande vokaler: z, g, i, e, 0, a, 

u, ce, a, e, a, (e), tc, (a), a, v, o, a, c, o. 

it• 
Angående uttalet av j, g ha ett par till synes mycket 

olika omdömen fällts. Lundell, Landsm.-alfb. s. 91 if., anför som 
kännetecken, att struphuvudet sänkes, tungan dras ,tillbaka, ock 
vokalerna bildas längre bakåt än i ock y. Han anser det be-
rättigat att kalla ljuden »gutturala». Noreen, V. Spr. 1,' s. 495, 
uppför däremot ljuden såsom höga apikoalveolarer ock som de 
främst bildade av alla svenska vokaler. Mina iakttagelser på 
mig själv ock mina meddelare, även styrkta av Närkes-födda 
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studenter, ha bibragt mig följande uppfattning. Båda ljuden 
artikuleras lika, g något lägre ock längre bakåt samt med 
tillägg av en halvvid (eller halvtrång) labialisering. Tungan 
bildar ett långsträckt, ej på någon punkt skarpt markerat ar-
tikulationspass mot främre alveolerna ock gingiva, dock icke 
med spetsen, utan med främre ryggen. Tungspetsen vilar mot 
neclertänderna. Någon tungspetsriktning närmelsevis jämförlig 
med den vid t, finner jag synnerligen osannolik inom mitt mål. 
Främre tungsidorna vila mot övertänderna, ock tungan bildar 
genom sänkning mot mitten en ränna i sin längdriktning. Om man 
efter ett producerat n med bihehållande av tungsidornas stöd mot 
tänderna sänker hela främre tungan rätt ner, utan att draga den 
bakåt, vinnes tämligen noga den ställning av främre tungan, som 
brukas vid z. Den är ej synnerligt hög, märkbart lägre än för 
i. Vad som egentligen ger karakter åt ljudet är emellertid ej 
artikulationens större eller mindre framflyttning mot tungspetsen 
ock tänderna. Om man nämligen efter denna beskrivning pro-
ducerar en vokal, uppstår inget äkta Närkes-z, på sin höjd 
möjligen ett Göteborgs-i. Det måste nämligen tillkomma något: 
den bakre tungans av Lundell (anf. st.) observerade, men som 
jag tror otydligt eller oriktigt återgivna artikulation. Lundells 
uppgift, att struphuvet skulle sänkas, har jag vid en manuell 
undersökning på tre personer ock mig själv ej funnit bestyrkt; 
struphuvet rörde sig ej märkbart mer eller annorlunda än vid 
andra vokaler. Däremot höjer sig bakre tungryggen ock bildar 
helt enkelt ett (lågt, vitt) artikulationspass nr 2 av ungefär 
samma läge som för g. Mellan tungans främre ock bakre höj-
ning sänker den sig något, ock sålunda bildas under det hög-
välvda gomtaket ett innestängt resonansrum, som skaffar ljuden 
deras av alla hörare observerade »tjocka», »dunkla», »surrande» ton. 
Därför gör z, ehuru det har sitt huvudartikulationsställe långt 
fram, vid jämförelse med rspr. t ock med Askm. t ett akustiskt 
intryck av bakre vokal. I namnet idt iidin Edit LidSn kan 
det ej bli tal om annat, än att de båda t för örat äro oändligt 
mycket »spetsigare», »främre», mera i-liknande än de båda z. 
Ock jag hörde en gång ett uttal av kattnamnet Iris, som efter 
det akustiska intrycket rent av kunde betecknas ?kris. Sådana 
variationer bero naturligtvis på att det bakre passet iblanil gör 
sig starkare gällande. Jämför min beskrivning av J-ljudet i 
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§ 60. Måhända är den snarlika dubbelartikulationen mer än 
en tillfällighet hos dessa tyå dialektens mäst framträdande fone-
tiska särmärken. 

Mina definitioner bli alltså: j  är en delabialiserad, spänd 
predorso-gingivo-alveolar vokal, tämligen hög vid artikulations-
passet, med främre tungsidorna lyfta mot övertänderna ock så-
lunda bildande en ränna, mellersta tungryggen sänkt ock den 
bakre åter något höjd mot bakre palatum. g är samma vokal 
obetydligt lägre ock mera bakåt artikulerad samt försedd med 
en halvvid (el. halvtrång) labialisering. 

Den starkaste »surrningen» finner man ej hos de 
älsta personerna, som f. ö. tala dialekten äktast, utan hos medel-
åldringarna, även sådana som lagt bort en del andra dialekt-
drag. Detta tyder på att 2, y för ej så länge sedan införts i 
målet, ock att det under nu levande generation befäst sitt 
välde. 

I obetonad ställning ock såsom kort framför k, g, g 
ha 	ock g svårt att få alla sina karakteristiska egenheter ut- 
vecklade. Framför den dorsopalatala tillslutningen är det natur-
ligen svårt att upprätthålla både tungans sänkning på mitten 
ock höjning vid båda ändarna liksom även den främre »rännan». 
Dock lyckas detta, då vokalen är lång, ock skillnaden blir 
(under medgivande, att en kort vokal alltid har något annan 
kvalitet än motsvarande långa) även i fråga om den korta ej så 
synnerligen stor. Jag vill starkt betona detta, då en del beskrivare 
av granndialekter eller Närkesmål i allmänhet velat göra skill-
naden stor ock hårda omdömen fällts om de sockenupptecknare 
från Östernärke, som ej observerat eller velat beteckna någon 
skillnad alls, utan skrivit 2, y över en bank. Lundell Lands-
målsalfb. s. 92 skriver för Närke vektigar, drekce, leg, teg, 
vilket för Askm. är synnerligen missvisande, samt tykce, nykab• 
m. m. något mera diskutabelt. 

Hos Hesselman, De korta vok. i ock y i svenskan s. 197, 
anm. 5, talas om en differentiering av de närkiska i- ock y-ljuden, 
i det att främre konsonanter före sig framkallat främre i- ock 
y-former ock tvärtom. Detta gör (alltjämt beträffande Askm.) 
föreställningen om skillnaden överdriven ock om dess uppkomst 
skev. Riktigare är utan tvivel att utgå från att Askm. i- ock 
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y-ljud äro g, y, vilka emellertid såsom korta av följande kaku-
minal påtvingas vissa modifikationer. 

Tämligen träffande synes mig Djurklou's upplysning (s. 6): 
»Rent i höres nästan endast framför ng ock nk; framför gg ock 
kk (ck) uttalas det nästan såsom &i. Detta skulle jag vilja 
förallmänliga sålunda: kort i ock y framför k, g, g äro »tämligen 
rena», d. v. s. skilja sig för örat obetydligt från riksspråksut-
talet. Endast i de båda orden fick, gick närmar sig vokalen 
ett spetsigt e. Av den följande palatala tillslutningen tvingas 
nämligen g ock y att koncentrera sin ovan beskrivna, på längden 
sträckta artikulation mera mot en punkt, naturligen något mera 
bakåt belägen än det ursprungliga artikulationspasset. För att 
komma till e, y måste man först passera läget för r, y, ock 
enligt mina iakttagelser går artikulationen i Askm. aldrig längre 
bakåt, om ens så långt. Man erhåller där ett i-ljud, något 
lägre än rspr. korta i ock föga grumlat i klangen, samt ett 
y-ljud, såsom ursprungligen lägre ock bakre, mindre påvärkat, 
stundom liknande y, men oftast med hörbara räster av y-artiku-
lationen. 

Ursprungligen ville jag, med vidfogande av dessa anmärk-
ningar, behålla beteckningen g, y över hela linjen. Efter en 
ganska långvarig observation ock åtskillig tvekan har jag be-
slutat att göra så med y, men att i stället för kort 2 framför 
k, g, g skriva r. Detta r är då (i olikhet med det r, som mot-
svarar rspr. e, se § 70) artikulerat lika långt fram som r, endast 
lägre. 

Med r har jag också betecknat slutljudet i supiner ock pret. 
ptc., rspr. -it, -et. Detta r är väl en andra avart av g, statt i 
upplösning ock på väg mot a, som också ibland uppnås, medan 
ibland g tydligt framträder. 

Det stundom förekommande för rspr. y framför k är icke 
någon variant ock ytterlighetsform i någon serie y, y, y, 0, e, 
såsom man kunde tro av framställningen hos Lundell, Lands-
målsalfb. s. 90: »Närke har y (ö) före k ock g -- — —». Detta 
e är skarpt skilt från y ock förekommer sporadiskt i vissa be-
stämda ord, även i andra ställningar än framför le, g, troligen 
genom dialektblandning. 

1) Obs. é = ej e, utan 
3-123244. Sv. landsna. Borgström. 
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lga 
vgdr 
bry,garana 
dgka 
pgga 	piga 
pgn bora . . . pin bara . . 
rgva 	»riva», räfsa 
gdgla 	idissla 
hin, 	hin 
sg 	 sin (fem.) 
krg 	krig 
tda 	titta 

Märk z uti 
de 
sked 

§ 67. 
dg 

§ 66. z, g motsvarar i 
g, g ock i supin. på -it) rspr. 

lie 
Viad-borna 
bryggerierna 
dike 

regel (utom såsom kort framför k, 
i; ex. 
mida 	mista 
mlvr 	mildväder 
/24 	lind 
hgnda 	pret. av 'hinna' 
ljrn 	lim 

eetlo 	igän 
cestgmcentira estimera 
vi1tjg9r 	viktig, 
rbkggdra 	roligare 

aldrig 
treetg 	frättio 
PAZ 	juli2. 

sgnara 	senorna 
gdggar 	idog, 

st 	 se 
samt i superlativer (jämte något sällsyntare sådana på -ast), t. ex. 
Ogst 'godast' (bäst), Rarzsta 'fulaste', vech4 'vackrast'. 

Rspr. i saknas i spcektOr 'inspektor', friar 'fjärilar', ceksh-
phis 'excercisplats', troligen dock bildat efter värbet cekslra. 

§ 68. y motsvarar i regel rspr. y. Om kort g framför 
k, g, g se § 65. Ex. 
nk 	syl 	 Instergit 	besynnerligt 
Nya 	klyva 	 1019a 	ympa 
snyta (fem.) »snyta», vrå 	 fyra stglan fyra stycken 
tyr 	»tyr», räcker 	bligd vulka nid byggt mycket nytt 
.sT ar å 	skyarna 	sketryt(ksa 	skarvyksa 3  
Slaiied 	syssling 	tegda 	ynglade 
nya 	nyttja 	 tygda 	tyngde. 

§69. Märk y i 
tritsa 	trissa 	 vyka 	vila 
trzaa 	trilla 	 f6irk 	förbi 
trgn 	trind 	 itii2ra 	övre 
dg/ 	sti14 	 gsvldr 	ovanläder 

Jämte följande tiotalsord, alla med tydligt j. 
m. fl. månadsnamn på i. 	3) Julmakarevärktyg. 

4) Äldre sv. styl. 
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itecig 
	göda, gödde 	tryga 	tröska 

itaal 
	gödsel 
	

lyena 	lugna i 
lotsa 	ömse 	 tjuv 
11229Y1' 
	öppen 	 jysnum 	genom. 

/, / använder jag i brist på annat som tecken för 
tre ljud, olika sina emellan ock något olika det /, som beskrives 
av Noreen, V. Spr. I, s. 498. Detta skall nämligen vara slappt, 
ehuru det medges, att det kan artikuleras spänt. Askm. 1 är 
som långt alltid spänt, ett mellanljud mellan e ock i, artiku- 
lerat bakom 	Det motsvarar regelbundet rspr. långa e. Ex. 
Ungrc'es 	»lengräs» 2 	1 	 ängsteg 4  
Mnar 	»h enar», brynstenar fkln 	»flen», magvärk 5  
rIsnar 	»resnar», rankor 	gnstraitar 	instruerad 

.71 
	ge 	 bda 	beta, garva 

tn 	tre 	 kasfrår-e 	kasserar det 
fgrabda 	fårbete 	 ynka o prcetda knåpa ock pränta 
snovkpar »snösvepor» 	m/ra 	mera 6. 

Genom olika kvantitetsutveckling har ./ kommit att motsvara 
rspr. korta e i 
bita 	bettet (på kniven) byt 	tenn 
balc 	beck 	 en (fem.). 

Märk vidare spik/Msk 'spickefläsk', h-n 'till honom', v-n 
'vid honom', tbstalclar 'tillställd, förstörd'. Jfr kort tes 	, te- 
liwaala2dar 'tillhopalagd'. 

1 förekommer som motsvarighet till rspr. kort e (a, a): 
växlande med e i upptakter, t. ex. b1sy'92,1gt 'besynnerligt', 

rokra 'regera', v1Jp4 'vet jag'! 
såsom variant till vanligt kort e sporadiskt, men efter 

vad jag trott mig finna, särskilt motsvarande ett gammalt el, 
som förkortats framför konsonantgrupp. » är genomgående i 
hllsa 	hälsa 	 hiivahtimskar sinnesförvirrad 

elda 	 bukt 	beskt. 
ralsa 	ränsa 

1) Om vädret 	 2) Poa annua. 
3) Dampker. 	 4) Rietz ven 'sankmark'. 
3) Botas i Asker med snustuggning. 
6) Jfr mast 'mäst' 
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F. ö. är skillnaden mellan variationer 
spetsigt) ock t så liten, att det är svårt att 
för bruket. 

§ 72. Med t har jag betecknat kort i-lju 
Om dess karakter se § 65. 

A. 

av kort e (alltid 
uppdraga gränser 

d framför k, g, g. 
Ex. 

ttga 	tigga 	 miksmck,5a 
lagaga 	 a 	 gant2t,  ligg 

sticka st4a 
bbta 	 kniv blixtra 
vika 	vecka 	 fmkna 
va dce Ut &e var det möjligt! §ihga 

§ 73. Med t, närmande sig d (se § 65), 
rspr. ändelse -it, -et i starka supin., pret. pte 
va tt 	sup. av 'varda' 1  Ingh 

varp 	värpt 	 brum 
§9.P 	köpt 	 hentabrugt 
vark 	värkt 	 Intch 
nein 	räckt 	 gab 

e. 

	

§ 74. På grund av övergången e 	(§ 70) uppträder långt 
e endast i ett par fall: 

i best. sing. neutr. av ord, som i obest. form sluta på -a, 
t. ex. 
Ji.fM 	giftermålet 	iepk6 	äpplet 

st&Y, 	i stället 	 diket; 
i enklitiska formen -e (e) av pron. det, t. ex. måtar-e 

'matar det', nit190,..£ 'nyttjar det'. 
§ 75. Kort e, alltid spetsigt, stundom närmande sig t, 

motsvarar, med undantag enligt § 71, regelbundet rspr. kort e, 
(i upptakter e, a); ex. 
et 	 ett 	• 	bbta 2 	betade, garvade 

skepp 	 bea 	begärde 
pi ar 	peppar 	resc'eft 	recept. 

I skogsbygden har jag hört formen vu a, som är karakteristisk 
för Sköllerstamålet. 

Pret. till bkta. 

Mikaelsmässa 
ingenting 
ring 
härtig 
Fiskinge by 
Eilinge by. 
har jag betecknat 
. ock adjektiv; ex. 
malit, -et 
brunnit, -et 
hemmabryggt 
mulet 
galet. 
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Märk vt a 'vete (säd)', leja 'lega', helg' 'hälg', vårka 'virke' 
samt svagtonigt till, vid: te lvta 'till (lott-)delningsbruk', ve cldrd 
'vid dörren', tes 'fils'. 

4k. 
o förekommer lexikaliskt egentligen endast såsom 

långt, som kort blott växlande med o (dock vanligare än i rspr.), 
i stavelse, som blivit förkortad i sammansättning eller i satsen. 
Det motsvarar i regel rspr. slutna ö; står även framför r, där 
åtminstone stockholmskt rspr. låter 8 inträda. Ex. 

ora 	ett öra 	2° rosa 	ett röse 
hora 	höra 	 brot 	»bröt», skogslott 
Orbvtti 	sand botten 2 	etlontar 	avlönad 
mar 	sjöar 	 utob• 	»uteöl», fäst ute 
oglra 	ögla 	 finvla 	förskinnet. 

Såsom kort uppträder o i t. ex. forfåbg eller for- 'förfärlig', 
fil....vey eller få—scej 'för sig' o. s. v. 

Märk o i boka 'byka', hogt 'högt'. 

a förekommer lexikaliskt endast såsom långt ock 
motsvarar regelbundet rspr. ä (ce, a) framför apiko-alveolarer 
ock apiko-kakuminaler, alltså framför r, 	4, t, n, k, 	a 
varierar rätt mycket mellan e ock ce. Ex. 
vårkvdn 	väderkvarn 	 gärna, troligen 
bård 	bärena 	 tjälen 
nåra 	nära 	 svdkar 	ett slags blåbär 
forfdtg 	förfärlig 	,sGna 	stjärna 
298-149 	Pär Larsson 	håkvdt22, 	härd(nings)vatten 
hala 	härdade 	Asia 	Persson 
lack 	lärd 	 di de—gata de där svarta 
lata 

	

	lärft 	 gickir 	gubbarna. 
Märk vidare a i kar. 'karl', ar 'ärr'. 
Anm. 1. Då ce genom böjning kommer framför r, behålles i 

regel grundformens vokal, t. ex. trcer (plur.) 'träd, trän'. 
Anm. 2. Framför / uppkommet av rl står alltid (e, t. ex. Vice/a 

'märla', (da 'ärla', 'cp/ 'kärl'. 

1) Äldre uttal; yngre hay. 	2) Jfr stenören. 
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tt. 

u förekommer lexikaliskt endast långt ock motsvarar 
regelbundet rspr. u; ex. 
utivp 	utlopp 	vpbgig 	uppburen 
nt4 
	 nu 	 bru4 

	brutit 
mitrarec 	murarna' 

	tu ar 	tu år 
mub 	mulet 
	

fruar 	fruar 
luna 	ludna 	 sticgdt 	stugan 
kguar 	bjuder 	brumasar 	brudmarscher. 

På grund av olika stavelseförlängning står u för rspr. a l 
ruk, 'rutten', dusin 'dussin'. 

Märk u i 
nupar 	.nypon 	 uka 	»okan», härvhuvud 

nypa 	en nypa 	stura 	åskåda 
uk 	ok 	 giv 	givit 
uka av 	ta av oket 

samt i den synnerligen vanliga adj.-ändelsen -ugar, t. ex. 
bickågar 'bukig', rickhiga 'ruckliga', drizntågar 'klumpig som 
en »drunt», tjock knöl'. 

Det lexikaliska uttalet kan sättas till ilk, men på grund av 
tryckets försvagning i satssammanhanget, särskilt i mångstaviga 
örd, blir vokalen stundbm kort ock rent av ersatt med a, t. ex. 
i en uppteckning Glapp daggiga. Så är regel i neutr. sing., 
där jag endast sällan har antecknat u, alltid kort, t. ex. avut 
'avigt', traslut 'trassligt', sunut 'sankt'. Motsvarande gäller om 
ändelsen -ggar, -tt, där emellertid kvalitetsförändringen är mindre 
ock ej tarvar beteckning. 

ce. 
Redan i rspr. är den kvalitativa skillnaden mellan 

kort ock långt ä () ganska betydande; men den är ännu 
större i Askm., i det att långt ä stundom närmar sig a ock 
faktiskt har blivit a i under § 77 nämnda fall. Skillnaden 
mellan detta a ock vanligt långt ce i andra ställningar är emel-
lertid fullkomligt tydlig ock alltför stor, för att jag efter andra 
sockenuppteeknares föredöme skulle vilja skriva a över hela 

1) PI. av murare. 
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linjen. För att markera denna skillnad bleve jag nödsakad att 
i stället för a enligt § 77 skriva e, ock det vore knappast rik-
tigt. Å andra sidan har kort ä i samma ställningar övergått 
till a (se § 86), men detta utan att kort ce i andra ställningar 
kan sägas i allmänhet vara bildat längre bakåt än i rspr. 

Med de inskränkningar, som a ock a sålunda göra, mot-
svarar ce rspr. e. Ex. 
f6t.s1cra försäkra(de) scelnar sägner 
nkrgrevan nergrävd cbse_tr ängarna 
den dän, dädan dtc'elst otäckt 2  
Idecknå kläderna pcesla yngla3  
st e städ *talar klädd 
drekt41  »dräten», skaklarna fcebbc2k fällbord 
,ceg skägg prcenta pränta 
Onzcen_ig allmänning .cesk skänk, gåva 
mcbstard mästarna teka tänka. 

Märk vidare e i omljudsformerna 
gtakesa (fem.) »utelås», hänglås spcena 
lcesa 

	

	 lassa 	 et drceg 
samt i 

evig 	evig 	 mce 
Otal 	kittel 	 eelcbndgt 
leta 	låta 	 mcej, dcej, scej 
dance 	där 
ock i folketymologien profcesrisk 'provisorisk'. 

a. 
§ 80. a förekommer endast kort ock svagtonigt. I §§ 71 a, 

75 har talats om behållet e, } motsvarande rspr. a; i § 93 a, b 
nämnes a motsvarande rspr. -an. Eljest motsvarar a rspr. a ock 
därtill dess o i fem.-ändelsen -or, -orna. Olika böjningssystem 
ock genusövergångar vålla en mängd tillfälliga skiljaktigheter, 
som det ej här lönar sig att räkna upp. Ex. 
slovak 	skovel 	 Inval 	hyvel 
svgak 	sovel 	 'eda/ 	kittel 

Av Djurklou i ordlistan upptaget som drätt, vilket uttal jag hört 
av en Mellösabo. 

Med emfas. 
Om hund, katt; Rietz dial. källa. 

spåna 
ett drag, notvarp; 

med 
eländigt 
mig, dig, sig 



åka dra 
byta 
ota 
markån 
rcbnal 

»ackordera», prata 
borta 
åtta 
marknad(en) 
rännil. 
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värmer 	sp&nard 
bjuder 	 stcbdard 
(4) stycken 	virka 

»soppor»1 	tro-(la 
b. f. av öga ånga Nia 

flickor 	sp4an 
smeder 	lian 	lien. 

a motsvarar rspr. -on i tillnamn på -son (se § 26, 
noten) ock i de flästa bär- ock fruktnamn på -on, se § 27. Ex. 
ana, p4,0 	Anders Persson et håla 	ett hallon 
yoan svcknsa Johan Svensson et smul.tra 	ett smultron. 

a förekommer ymnigt såsom bindevokal, t. ex. ,stsrkabalsan 
'kyrkbacken', posaber 'körsbär', rcelpbok »rä ck bord» (garvare-
bord). 

Märk a i 
hamn 2 	hammaren 
kantari 3 	kammaren 4  
nar 	när (svagton.) 
gama,gantat gammal, -t 
2 sbmas,a 	i somras 

Anm. a har, liksom även ofta i talat rspr., fallit i pret. av konj. 
på -ade ock därjämte i motsvarande pret. ptc. plur., t. ex. kala 
'kallade', mula 'myllade'. 

§ 82. I ändelsen -en (med ursprungligen långt eller ante-
konsonantiskt n, emedan den eljest övergår till a, se § 93) 
efter homorgan buckal eller akut akcentuerad vokal synkoperas 
e, n assimileras med eventuellt föregående n till n, med n, r, 
till n., ock ordet behandlas på följande sätt: 

a) Är den föregående buckalen en annan än n, n, 1, 	r, 
sonantiseras -n, eventuellt assimilerat till n, ock ordet behåller 
sin akcent ock flerstavighet såsom i rspr., t. ex. 
bhtn 	botten 	 kamödta 	kommoden 
vidta 	rutten 	ng« 	mälden 
/6-5tM 	lorten 	 bkclg 	bolden 5  
brud ti 	brodden 	bgffig 	bölden. 

1) Fullmogna jortron. 	 2) Best. form av hajar?. 
Best. form av kanor?. 
Jfr /åretn, best. form av kr4ra, m. fl. nomina agentis på -are. 
Liten böld. 

yårmar 
byar 
stlikan 
ban 
sbpar 
filkar 
suddar 

§ 81. 

spånorna 
städerna 
värket 
följde 
trodde 
spaden 
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Går vokal eller n, n, 1, 	r före ock ordet utan än- 
delsen -en har akut, tillägges n konsonantiskt, efter vokal ofta 
(liksom stundom i rspr.) förlängt, efter n, g, 	r assimilerat. 
Ordet behåller sin enstavighet ock akuta akcent. Ex. 
on sjön fin fällen 
byn_ byn pjln kilen 
smni smeden stQg stolen 
man munnen y em gölen 
hun hunden kg.g karlen 
b2@g björnen t tåren. 
Liknande utveckling ha vi i i-n, vi-n 'till, vid honom'. 

Går n, n, 1, 	r före ock ordet utan ändelsen -en har 
grav, kan resultatet bli olika. Ena ytterligheten är, att ordet 
kvarstår som tvåstavigt med grav, varvid stamvokalen (om kort, 
förlängd) följes av ett svagt ? + den ur den eventuella stam-
slutande konsonanten ock -n uppkomna slutkonsonanten, t. ex. 
i3?g 'orren', hån 'haren', skinn, 'skolan'. 

Detta är regel efter gravt akcentuerade vokaler, såsom i 
byiqn 'bju'den', spåpn 'spaden', nå?n 'någon', jämte det i svag-
ton uppkomna n6n. Som detta överensstämmer med rspr., har 
denna ordgrupp uteslutits från den här framställda översikten. 
Men denna tvåstavighet förekommer även, som exemplen visa, 
bland ord på -r, 

Den andra ytterligheten är, att a helt synkoperas ock att 
ordet blir enstavigt med akut, t. ex. 
n6n 	någon 	 skicln 	(hö)skullen 

orren 	 skåln 	skallen 
Detta är vanligast efter 1. 
Märk: alltid hk härrn. 
Meaelvägen, som jag betecknar som det normala, är att 

e synkoperas ock att ordet blir enstavigt med grav-cirkumflex (se 
§ 106), varvid kort stamvokal förlänges, dock utan ändring av 
kvalitet, ock n tillägges konsonantiskt, eventuellt assimileras. Ex. 
&n 	änden 	obst. c'ena 	vån vanan 	obst. vånQ 
grån grannen 	 .0g 	skillnaden obst. 4n9 
on 	kärnan 	obst. p4na 	skaln skallen 
shign skullen 	 min (ko-)mulen 
sken skolan 	obst. skijka 	hån haren 
skin skuren 	 bin buren. 
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Om något av de i föregående §, mom. c nämnda 
ord eller ett ord med lång vokal + ?n (typen bjikprt) kommer 
såsom andra sammansättningsled eller såsom första i ett sam-
mansatt ord med i stort sett akut akcentfördelning mellan de 
båda lederna, utplånas ofta cirkumflexen, respektive tvåstavig-
beten. Så är naturligen oftast fallet med dem, som redan som 
simplex kunna uppträda med akut enstavighet, t. ex. Itåskian 
'höskullen', bårlkitin 'bärgkullen'; vidare då sammansättningen 
upphört att associeras med simplex, t. ex. alltid hitsbört 'hus-
bonden'. 

Eljest förvandlas grav-cirkumflexen till akut-cirkumflex (se 
§ 106), som likvisst oftast är ganska svagt märkbar; ex. 
önsbeilsan 	Odensbaken 	reistakin 	gränsen mot Råsta 
nbin 	inbunden 	ficlmein 	fullmånen 

by Wir/ 	uppburen 	Skaftina 	»skaft-tionde»'. 

a förekommer endast som kort ock motsvarar rspr. 
korta ö. Det varierar ganska mycket bakåt ock med mindre 
labialisering, så att jag i mina uppteckningar finner en mängd 
skrivningar med o ock 8, allt eftersom jag i varje fall tyckt mig 
uppfatta den talande. Samma ord träffas ofta en annan gång 
skrivet med tsk. Den bakre artikulationen anträffas efter ock 
före alla möjliga konsonanter utan synbar regel. Talrikast, 
nästan regelbundet, träffas e framför ?9, t. ex. malja 'mölja', 
fekia 'följa', bobya 'bölja'. Jämför härmed utvecklingen ce -÷ 
§ 86. Ytterligare prov utan något försök till normalisering 
äro: bokar 'böcker', omhendar 'ömhänt', for 'förr', rosta 'rösta', 
åtar 'örter', bb-ot 'blött', ota 'skötte'. 

Ex. till huvudregeln: 
jbpna 	en »göpen», handfull §opt 	köpt 

f611 	följt 	 sgular 	sönder 
pbtsvdtg pörtsvalen 	 ;orka kyrka 
brosta 	»brösta), bråka 	tro,ska 2 	tröska 
samt vid förkortning av ø t. ex. f.scei 'för sig'. 

1) Tiondesäd. 	 2) Jämte trioka. 
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§ 85. 
bOssar 
firgkkt6i 
loka 
lolsta 
rolsta 
rafsa 
rost  

o motsvarar rspr: y 
byxor 
flykten 
lycka, tur 
lykta, sluta 
rykta 
rycka 
»ryskat», rivit upp  

i följande antecknade ord: 
hopa 	hyfsa 
lufta 	lyfta 
tod 	tyst 
rosa 	ryssja 

th'ata 	flytta, -ade 
,Sat 	skytt. 

Märk dessutom o i 
grotaar 	gropar 	softa 	fukta 
Man 	sjutton 	totpa 	tunna'. 

I ro5t8 'förstaga' varierar uttalet av båda vokalerna ända 
till fao, fet.sta 'förstugan', 'en förstuga'. . 

IL. 

§ 86. a förekommer endast kort ock motsvarar: 
i • starktonig stavelse rspr. korta ä framför r, 

i, .5; ex. 
/tara härre hatt härrn 
marj märg val välvd 
marka märke b64ar »bärgad», rik 
ntirka Närke aid ärtan 
narv närv svata svärta 
baty bärg tvat tvärt 
svakja svälja vas värs 
vakva välva b4l4gan bärgslagen. 

Märk vidare a i mast 'mäst'. 
i svagtonig stavelse rspr. a. Om relativt starktoniga 

ändelser se §§ 103, 104. Ex. sivlsna slockna, -ade, -at m. fl. inflni-
tiver. Om genom konsonantbortfall i Askm. utöver rspr. en värb-
stam kommit att sluta på vokal, behåller infin. -a ibland, ibland 
inte, t. ex. ria 'reda', ria 'rida', pi 'göda', by 'buda', bkce 'bläda'. 
Vidare ex.: 
krvsar krossad hltbkgar hetblodig 
hcestar hästar kb kåda 
guljar gubbar kkkskola klackskolla 

1) Jämte tnalan 'tunnland'. 
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dagaga 	daggiga 	hunrata. 	hundratals 
89992211 	 somliga 	hema 	hemma 
rnldar 	middag 	zia 	illa 
teb4kas tillbaka 	skrvpansta mycket. 

Anm. a såsom plur.-ändelse till finit värbform, av Djurklou upp-
givet såsom tämligen vanligt, har jag hört en enda gång i uttrycket: am 

vgla elar znta 'om de vill eller inte'. Eljest har värbens plural 
antagit sing. form. 

a användes ymnigt som bindevokal med eller ofta 
utan motsvarighet i rspr.; ex. 
knaka?, barn(a)barn evvcekstatz uppväxttid 
bvtnalo bottenlös 	honaven2v handvändning 
karak?rcedar karlklädd 	svnasnn 	sonson. 

Anm. Såväl Djurklou ock Hofberg som efter dem Noreen, V. Spr. 
I, s. 109, skriva i ovannämnda svagtoniga ställningar a såsom Närkes-
mål. I Askm. är dock a fullt tydligt, snarast med dragning åt cc, sär-
skilt i absolut slitljud. Jfr liknande citat hos Lundell, Landsmålsalfb. 
s. 96 m. fl. 

e. 
e förekommer endast såsom variant till tsi, måhända 

regelbundet framför k; se § 84. 

u. 

a artikuleras måhända en hårsmån längre fram än 
rspr a, dock inte till någon förblandning med u. Det behåller 
alltid väl sin labialisering ock visar aldrig den dragning mot e, 
som förekommer i en del dialekter. Det förekommer, utom i 
förlängda, cirkumflekterade former enl. § 82 c, endast kort ock 
motsvarar i regel rspr. u. Ex. 
askaem 	Askersund 	skina 	skugga 
dunra 	dundra 	stuba 	stubbe 
reestasimardr sydvästvind 	gulharar 	guldhärrar 1  
gran 	grund 	 slåsår 	slussarna 
fåndira 	fundera 	hicsarab6stce- husarbostäl- 
litdrika 	yviga 	 lara 	lena 
didstiga 	duktiga 	struts 	folketym. av trust 
qtka 	sjunka 	te s41u2 	till salu. 

i) Om officerare. 	 2) Jämte 84/0. 



§ 90. tt motsvarar rspr. 
honum 	honom 
iagum 	lagom 
utum 	utom 

o i svagtonigt -om; ex. 
knum 

.,„ 
genom 
om 

sum2 	som. 
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Även utom svagtonigt om företrädes rspr. o, o i svagton 
ofta av u, dock ej så genomgående, att jag kunnat uppställa 
denna övergång som regel. Svagtonigt o eller o finnes nämligen 
utom i ändelserna -um, -or(na) huvudsakligen i lånord, där 
det snarare än ljudövergång blir en ljudsubstitution, som kan 
utfalla olika. I upptakt växlar u med a, v (kantör jämte kvn-
t6r 'kontor', knnsckft 'koncept'). 'Doktor' heter da5ktor ock 'se-
parator' siparatdr. E x. på u äro: 
suidat 	soldat 
	 frukust 

	frukost 
pulka 	polera 	 vara gu tt 	»vara god till»3  

Märk u i en del former av ändelsen -ggar (se § 78) samt 
i orden 
ust 
gurk 
bråck 
kap 
luska z vc§g 
bruka skar 
skula 
tuka 

guka  

ost 
kork 
brodden 
burk4  
lunka undan 
braka sönder 
lysa, se stort ut 
rulla 
en knöl, gyttring 

fula 
kiimt 
stuekt 
vutt 
vurkt 
rarpt 
burjt 
tricskan 
hemabrugt 

fölle 
kommit 
stänkt 
blivit 
värkt 
värpt 
bärgat 
tröskad 
hemmabryggt.'. 

§ 91. a, som bland den yngre generationen i allmänhet 
användes som kort a-ljud, ersättes hos de äldre av a, a (se 
§ 92) ock förekommer då endast i svagtoniga stavelser som 
mellanled av utvecklingen a --> a. Det har ingen självständig 
funktion, ock jag lemnar därför här endast några prov på det 
såsom variant till normalt a eller a: 

skbgbitgda skogsbygden 	men bi(gclasi 
bljkagara eldfiagorna 	 fkiigerd 

1) Jämte vm. 
= kunna. 
Men kvp 'kaffekopp' ock kava 'silverbägare'. 

2) Jämte svm 
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ståmbåna stambanan 	men Wind 
ånlisara 	annorledes 	 viåra vidare, 

drvsanas jämte drvsanas »dråsande» (ramlande) m. fl. 
§ 92. a i star ktoniga stamstavelser förekommer, utom 

i förlängda, cirkumflekterade former, enligt § 82 e, endast kort. 
Det motsvarar i regel, med inskränkning för o (se § 95) rspr. 
korta a. Yngre, skolbildade generationer börja använda a, men 
hos de allra älsta är ljudet a. Sådant förekommer ofta hos 
Lars Larsson i Fiskinge ni. fl. ock är fullkomligt genomgående 
hos Anders i Backen. Det vore väl då ej så synnerligen djärvt 
att dra den slutsatsen, att Askm. för en mansålder sedan under 
starkton endast hade ett a-ljud, nämligen a, ock skriva så. 
Emellertid tror jag, att skillnaden mellan Askm. ock rspr:s a-
ljud är av för komplicerad natur för att helt kunna uttryckas 
genom beteckningen a— a. Den vilar säkerligen på den olikhet 
i tonbildning, i tillgodogörandet av resonansmöjligheter m. m 
dyl., som råder mellan lantbon i allmänhet ock en i läsning ock 
tal skolad riksspråkstalande. Denna skillnad, som mäst måste 
framträda vid språkets klangrikaste ljud, saknar jag medel att 
uttrycka ock nöjer mig därför med att genom skrivningen a an-
tyda, i vilken riktning uttalsskillnaden går. Ex. 
ha it 	halvtannat 	patt 	baptist 
fet,Std 	farstun 	skvabka o prata skvabbla ock prata 
kålåra 	kallare 	skaek 	skank, ben 
fala 	falla 1 	inkvattra 	inkvartera(de) 
vaska» 	varken 	akadlra 	ackordera = prata. 

Märk vidare a i 
trask 	tröskade 	stalda 	ställde 
stark 	stänkte 	 fålka 	 falaska 
skral 	skrällde 	gas 	 pärs, dust 
b aty 	bärgade 	/arp 	 larv, skräp 
låta, lat 	lät, låtit 	tkagar 	fiagor 
vark 	värkte 	.9 6ksa 	ijåns, nyss 
,gzek,a1c 	sjönk 	kamOdn, 	kommoden 
tai 	tagit 	kantöra 2 	kontoret 
J/6W 	slagit 	vpsalviga 	observera. 
drar 	dragit 

1) Även 'göra fall, skogsröjning'. 	2) Jämte kvntöra. 



saxen 
stången 
ån 
kon 
dörren 

i best. plur. 

drchtå 	»driften», skaklarna 
fk6ktd 	flykten 
skO_gby'gda[-a]skogsbygden 
mln2va 	meningen 
vdgå 	väggen; 

av neutrer med ultimabetoning (rspr. -an, 
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§ 93. I ändelser uppträda a-ljud i en kontinuerlig serie 
a, a, a, a. Eftersom kvaliteten tämligen noga rättar sig efter 
längden ock denna efter trycket ock detta, särskilt i långa än-
delser på flerstaviga ord, är mycket vacklande, blir det nästan 
omöjligt att uppställa undantagslösa regler för inträdandet av 
de olika vokalerna i olika ändelser. Man får nöja sig med att 
fastslå vissa genomsnittstyper. a tycks sammanträffa med akut 
akcent på närmast föregående stavelse. Jfr infin. a med före-
gående grav; orsaken till kvalitetsskillnaden är naturligtvis det 
historiska ursprunget. 

a är normalt i följande ändelser: 
i best. sing. av fem. subst., som i obest. form sluta på 

kons. eller starktonig vokal, d. v. s. ursprungligen »starka» fem., 
t. ex. 
sålsså 
st6e6i 
cid 
k0,51 
ckrd 

 
-na), t. ex. 
tr<bnå 
	

träden, träna 	sphrd 	spåren 
larcfr.nå 
	

kläderna 	söngfdla 	Sånne-fallen 
rOyd (plur.) »ron», höfterna 	brtigarinå 	bryggerierna 
b6rå 	bärena 	shnhugarind stenhuggerierna; 

i ändelsen -erå, best. plur. till obest. på -ar, alla 3 genus, 
t. ex. 
~klant 
	smederna 	oCarå 	skyarna 

stchlard 	städerna 	b_rard 
	

örona 
sinard 
	senorna 	gard 

	
ögonen 

spienard 
	spånorna 	böstc'elard 

	
boställena; 

i ultima av best. plur . av nomina agentis på -ara, t. ex. 
snkård 	snickarna 	meedard 	mästarna 
ldktard 	slaktarna 	leensard 

	
Lännäsborna 

miyard 	murarna 	gard 	godsbefolkningen; 
i räkneorden 13-19 (-an försvagas ibland till i; aldrig 

-on), t. ex. fcenttan 'fämton', of« 'sjutton', Otan 'aderton'; 
över huvud taget oftast i ändelser framför n, dock väx-

lande med a, t. ex. 
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koma kaitemas komma knogande joran 	Göran 
koma drbsdnas kommaramlande' Joan 	Johan 
lakan 	lakan 	 et varvarta 	ett varv, ett tag; 
heman 	hemman 

i den gamla advärbändelsen -an med fallet n, t. ex. una 
'undan' sanavar 'suunanväder', ittalc'esa (fem.) 'ett utelås, hänglås'; 

i stället för det vanliga slutljudande a i värbens a-
konjug. m. fl. ställningar framför enklitiska pron. -a, -a 'hänne', 
t. ex. ja mikg-cit 'jag vrickade hänne (skanken)' ncesta-a 'hos 
hänne'; 

som variant till det normala a, särskilt i ändelserna -ara 
ock best. plur. -a, t. ex. jivara 'gästgivare', grånd 'granarna'. 

v. 

§ 94. v, v är det ljud, som motsvarar rspr. 	o, uppkommet 
ur fsv. o, u, utom ibland i svagtonig ställning (se § 90). Ljudet 
väcker genast en främlings uppmärksamhet ock undran, ock mer 
eller mindre lyckade försök att karakterisera det finnas i äldre 
ock yngre beskrivningar. Djurklou ock Hofberg beskriva det 
som öppet »u eller mellanljudet ila», enligt min mening mycket 
litet träffande. Lundell i Nord. Fam.-bok: Närke ock Noreen, 
V. Spr. I, s. 109, kalla det öppet a. Däremot har Lundell i Lands-
målsalfab. s. 99 uppfattat ljudet som a, medan Noreen, V. Spr. I, 
s. 523, i norra Östergötland iakttagit v ock antar, att Lundells 
a därmed är identiskt. I ock med dessa beskrivningar: a—a—n 
är ljudet också instängt inom vederbörliga gränser. Det skiljer 
sig tydligt från det min egen Sörmlandsdialekt tillhöriga 8 
genom en märklig frånvaro av ö-klang, d. v. s. labialisering. 
Allt från början har jag betecknat det med v efter den be-
skrivning, som ges i V. Spr. I, s. 522; men jag har ibland varit 
oviss, huruvida ljudet värkligen varit tillräckligt skilt från a 
för att motivera egen beteckning. Jag misstänker, att en med 
svenska språket ock de båda ljudens olika härkomst ock skriv-
ning obekant person ej så alldeles genast skulle komma på att 
skilja ljuden vid en eventuell uppteckning, eller att han åt-
minstone skulle göra små fel vid gränsens uppdragning. Själv 
har jag hört mitt eget namn (på Askm. bnastram) så uttalat, 

1) Även drvsanas. 
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att jag undrat, om den talande trodde, jag hette Bergström (a fram-
för r enl. § 86 a). 1 grannsocknen Sköllersta finns ett ställe be-
läget vid ett bärg med en vikingaborg ovanpå. Av namnet, åmp-
hcelabtir y, är det ganska svårt att dra någon slutsats, huruvida 
stället har namn efter bärget eller borgen. 

Men detta är ytterlighetsfall. Ljudet i by 'bud' ligger rätt 
långt från a. Ändå äro övergångarna så sammanhängande, att 
tillfälle till uppdelning svårligen erbjuder sig, t. ex. att ljudet 
som kort vore a, som långt v, vilken regel jag prövat; ej ens regeln 
air kan man uppställa. Jag nöjer mig med att säga följande: 

Motsvarigheten till rspr. å-ljud, uppkommet av fsv. o, u, 
är Askm. v, vilket särskilt som kort framför r varierar med 
framflyttad artikulation ock delabialisering, erinrande om a. Ex. 
bhryan borgen kvnar kvinnor 
»ml som gyrhyk smutshål 
dvm »dom», dem knvpas knoppas 
byta borta vrka orka  
bvskvrj bosskorg ~ar socker 
skårmvsa mosse (av vitmossa) kvk kock 
bkysa blossa ryk rock 
echra aborre pkyka plocka 
stryka stråke dhktor doktor 
bryt (sten )brott Gggv t Algot 
hata lotta kvprål korpral 
/v ludd, hår; låda(vb) kyntåra 2  kontoret 
drppa droppe kvnsdit koncept. 

Anm. Som synes, står v även framför 	I det fallet följer en 
dialektgräns sockengränsen i väster, i det att grannsocknen Sköllersta i 
denna ställning har 0. Skillnaden är tydlig t. ex. mellan de tätt på 
var sin sida om gränsen belägna byarna Köpsta ock Skruke. Jag har 
även hört en medelålders infödd Askersbo med väl bibehållen dialekt på-
fallande ofta uttala 0 framför k. Ljudet v är visserligen det dialekt-
drag, som den yngre allmogen först observerar ock strävar att lägga 
bort, så att numera just ingen medelåldring i samtal med en härreman 
genomgående använder det; men det synes mig åtminstone sannolikt, 
att dess ersättande med 0 tidigast genomföres framför k på grund av 
granndialektens inflytande. 

1) Jämte sam. 
4-123244 Sv. landsm. Borgström. 

2) Jämte kantora. 
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tv ludd /vn lönn 
buga buske styr,sthra,stust stor, större, störst 
lyst lust lyra låga, flamma 
rygca ruska (subst.) ivQ, j/72 slåss, slå 
by bud nnr 2  när 
Pvt liten sjö myr moras, skräp 
rvt.na  ruttna vivra »måra», värka 
tkva tupp ith-Vna skogstuva 3  
tv .St törst Vprhnig källåder 
hvvda huvudstupa 9"19"9 a skrika, föra oljud 
hyrda ›hövda»1  sVpar fullmogna jortron 
fykuya fölunge skryiaansta mycket 
stpya stöpet kbvan stugan 
trvtna tröttna kaparhtar knallhattar 4  
Mpb:10 mjölk iv/ca 	• ränsa 
ml rönn drysa falla ymnigt, ramla; 
gkbptecg stort tag m. fl. sammansättningar med förstärkande be-
tydelse ock gyr 'gorr, smuts' såsom första sammansättningsled= 
'mycket'. 

o. 
o förekommer endast som kort. Det motsvarar i regel 

rspr. korta å, uppkommet ur fsv. a; ex. 
byan ångan mön dar måndag 
lovar lång holt hållit 
syo& smärt, utsvält bskg• »åskil», åskby 
vona bry sig om ota åtta 
bistöwlgg »biståndig», hållbar mot mått, 
samt förkortade former av a: dc e sa grant dce...0 'det är så 
grant där så', d,..ce ato ihrans 'det är lögn', gönas 'gående'. 

o motsvarar rspr. a i vissa ord, som synes, särskilt 
framför m fordom följt av b ock n fordom följt av d. Många 
av dessa former äro numera ganska sällsynta, ersatta av GG ock 
endast använda i obevakade ögonblick. En del har jag hört 

1) Göra huven på (spik). 	2) Jämte nar, nar. 
På fuktig mark, ofta bevuxen med al. 
Till gamla kronogevär. 
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endast av Anders i Backen ock Lars Larsson i Fiskinge. Orden 
äro: 
dom 	dam 1 	hon 	hand 
doma 	damma' 	bkona 	blanda 
kom 	kam 	 stronsat 	strandsatt4  
/om 	lam (subst.) 	opar 	agnar 
ön 	 andedräkten 	oska 	aska 

ön, 'önd 	en and, anden pötkka 	pottaska 
ont cepa 	andtäppa 	oh 	ask (kärl)5  
önra- 	sko medarna3 	oks 	ax 
ron 	rand 	 öksal 	åxel 
bon 	band 	 ot konj, 	att6  
soi 	sand 	 gol_ 	ofruktsam7. 
rögsön ortn. Rågsand 

Djurklou anför fler exempel, som jag ej träffat. Ljudet är 
enl. honom s. 8 »nästan såsom ao eller kort å». Jag har aldrig 
funnit någon skiftning avvikande från rent o, eller några över-
gångsformer mot a. Orden med a i dessa ställningar äro lika 
utpräglat rena, ock växlingen måste jag förklara såsom dialek-
blandning. 

Märk det ensamstående koma, kom 'komma, kom', i vilket 
ord jag, de hundratals gånger ordet möter, aldrig, ej häller 
i Sköllersta, hört något v, utan alltid rent o. Lundell Nord. 
Fam-.bok, art. »Närke» anför emellertid kammce 'komma'. 

o motsvarar i ett fåtal ord i svagton rspr. kort o ‹-
fsv. o, u: myr° (jämte mvro) 'morgon', misvmagitto 'midsommar-
afton', samt lånordet dhktor 'doktor'. 

a. 
,a förekommer lexikaliskt endast såsom långt ock 

motsvarar i.  stammen rspr. långa a; ex. 
gam,- 	gravar 	 fa spöcletgarpgt få spordagar pås 
kvitnar 	kvarnar 	spiMma 	sparsamma 

')Ty. staub. 
 Men däremot damnar =  (vatten)dammar. 
 Jfr fsv. andurstang.  Men lan, 	'land'. 
 Men 2,  åskar 'en ask' (trädet).  Endast av And. i Backen. 
 Jfr gall-ko.  Höra talas om. 
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kgvka bra 
vgsa 
tqta 

Märk 
szggrar 
c_zkmagan 
gkmcoi.g 
smgtra 

»kavla bro»1  
»vase» 2  
talte 
a i 
cigarrer 
allmogen 
allmänning 
smattra 

draka 	»drake», fogelhane 
laga 	lave 
var 	varsam, rädd. 

grn3v,a 	skogstuva 3  
eynar ntju:k gällen mjölk • 
gkavatrot 	blänkande vatten- 

pussar. 
§ 99. a är normalt i följande ändelser, motsvarande rspr. 

korta a: 
i personordsändelsen -ara i sing., obest. plur. samt best. 

plur. i det fall, att biton ligger på penultima (se § 103, b, x), t. ex. 
stårara 	åskådare sg. o. pl. snIketrd 
skeAra 	hovslagare » » 	tbrpcird 
skövatåra skogvaktare » 	»  largyd 
mckstan mästaren 	miestarå 

i komparativändelsen -ara, t. ex. 

snickarna 
torparna 
lärarna 
mästarna; 

smegetra snyggare 	bfigåra 	lägre 
seteketra 	sankare 	 qinliggra 	renligare; 

undantagslöst i best. plur. -gr till de flästa mask. ock 
några fem., t. ex. 
viår 	Viad-borna 	bkaggr 	barnungarna 
slåsår 	slussarna 	&går 	ängarna 
»Mår 	kladdarna 	veegd,r 	väggarna; 

växlande med 0, i den jämsides med ovannämnda -gr 
brukade ändelsen i best. plur. -g, t. ex. firtegkg 'flyglarna', 
dar harg 'de där härrarna' ; 

i best. sing. av svaga fem., undantagslöst inom simplex, t. ex. 
fasd 	fickan 	samt i miyg 	modern 
k4t4 	kartan 	 syserg 	systern 
;avd 	kärran 	 dötrg 	dottern 
drk(i 	»drickan» (-at) 	g Uv g 	i början; 

i stället för vanligt a i ordslut före obetonat enklitiskt 
pronomen, vanligast i värb, men även i andra ord, t. ex. 
ketlet-t 	kalla (-de, -t) det 
mitket-n 	målar(honom)den 
ntagetr-e 	nyttjar det 

1) Lägga botten av virke. 
3) Möjligen av al, Alnus. 

kaskar-e 	kasserar det 
nckstet-n 	»nästa» (hos) 

honom'. 
2) Halmknippa. 
4) Eljest nceda. 
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Men jag har även upptecknat annan tryck- ock längdför-
delning: han måtar-(' 'han matar det'. Pron. a, a 'hänne' törde 
alltid ha så pass mycket tryck, att föregående vokal ej kan för-
längas. Jfr § 93, h. 

g) Som enklitiskt pronomen 'hänne' växlar -a med -a. Ex. 
i § 93, h. 

a. 
a förekommer lexikaliskt endast såsom långt ock 

motsvarar i regel rspr. långa å uppkommet ur fsv. a; ex. 
gahtbrn; 	»gårdsbrev»' 	vetgi 	vårså 
&rata 	årtal 	 sigar 	sågar (plur.) 
et ak 	ett åkdon 	 fewabijta 	fårbete 

etra 	 en åder 	Ok 	gå! 
akar 	åker 	 vivarei 	»ving-rå» 2  
star 	(hö)såtar, lass 	sta 	stå. 

Märk a i 
new 	när (starkt.) 	avun4ukar 	avundsjuk 
a 	 av 	 vanmeektit 	»vanmäktigt» 4. 
eiinft 	avigt 3  

0. 
o o, motsvara i regel rspr. o; ex. 

.2Qt 	gjort 	 koka 	koka 
to,5 	tordes 	 bod 	bott 
bor 	bon (plur.) 	phma 	plommon 
vd,r1cOn 	väderkorn 	tnågca/ 	»morskel» 5  
samt negativt ock pejorativt prefix o-: ötiekt 'otäckt', öldta 'oläte'; 
växlande med o i myr° 'morgon', eifto 'afton'. (Rspr. -on i de 
flästa övriga ord motsvaras av -a eller -a.) 

Märk o i 
honam honom not, 'totar nöt, nötter 
fala forsla ok pret. av »åka» 
orka 6  orka ti?disa tordyvel. 

1) Köpehandlingar. 	 2) På väderkvarn. 
Formen säges av Djrrklou vara i utdöende; i Askm. lever den 

friskt än i dag. 
= (hett) så man kan svimma. 
öknamn på barnmorskans man. 	6) Vanligt jämte vrka. 
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PROSODI. 

Intensitet. 
Den exspiratoriska huvudakcenten inom ordens stam 

har så gott som undantagslöst samma plats som i rspr. Av 
undantag har jag endast upptecknat: 
_priedika 	predika 	åfc'ektar 	»affekter» i 
fåndira 	fundera 	öfåntligar 	ofantlig. 
fhrbij 	förbtid 

Ett enstaka hört hitsaraböstelara 'husarboställena' (av Anders 
i Backen) beror troligen på någon omtydning av ordet ock upp-
väges av akcenten i haskckpa 'husartäppa' (And. Pers.). 

Askm. har starkt, halvstarkt eller svagt bitryck i en 
del ändelser, där rspr. endast har intens. 1 eller 0. Biakcenterna 
måste ju i satssammanhanget växla styrka ock t. o. m. plats; 
det är därför svårt att ange det normala. Att ta fasta på den 
starkaste hörda intensitetsformen, beteckna den som »lexikalisk» 
ock svagare former såsom ovidkommande »försvagningar i sats-
sammanhanget» vore ju en enkel utväg; men den skulle ibland 
leda till en beskrivning, som betänkligt avveke från den faktiska, 
vanliga värkligheten. Det vållar också en viss svårighet att 
anpassa det fyrledade siffersystemet. Mellan 1 ock 2 har jag 
ansett mig behöva 1'12, enär en del ändelser betydligt överstiga 
intens. 1 (typen ifala), men knappast uppnå den betydliga 
styrka, som fordras av en typisk intens. 2 (typen bft3thu.2s). 
Denna intensitetsgrad har jag kallat »halvstarkt bitryck» (akc. 
11/2). För denna akcentgrads beteckning i skrift hade jag upp-
funnit ett särskilt tecken, men vid tryckningen visade det sig 
för kostsamt att anskaffa nya typer därtill. Tecknet ' måste 
alltså här beteckna både akc. 2 ock akc. 11/2, varvid dock är 
att märka, att i över hellång stavelse (—) betyder alle. 2, över 
halvlång stavelse (-,) akc. 11/2. 

1) Gester, grimaser. 



INTENSITET. 	 57 

Efter detta system skall jag framställa vissa normaltyper, 
med angivande av de viktigaste variationerna. Märkas bör, att 
de värkligt tunga ändelserna endast finnas hos synnerligen 
ålderdomligt talande personer, mäst utpräglat hos Anders i Backen. 
Analogt med förhållandet vid a-ljudet (§ 92) skulle jag vid en 
särbeskrivning över hans språk utan större tvekan tilldela grup-
pen b nedan intens. 2 (ock hellängd). 

a) Starkt bitryck (2, ') vilar på följande ändelser: 
best. plur. av typen ölssår 'oxarna', phjkdr 'pojkarna' (fler ex 

i § 99, c); 
best. plur. av typen h4g4 'hagarna' (§ 99, d); 
best. sing. fem. av typen pipit 'pigan' (§ 99, e); 
best. sing. neutr. av typen clik 'diket' (§ 74). 

b) Halvstarkt bitryck (Pis, 1 ) vilar på följande ändelser: 
nomina agentis av typen mieståra 'mästare' ock böjnings-

former utom den alternativa best. plur. miestard jämte 
meestård (fler ex. § 99, a); 

komparativer av typen keqdtra 'kallare' (§ 99, b); 
adjektiv i positiv av typen vIktigari med böjningsformer utom 

neutr. sing. vlIctit; 
adjektiv i positiv av typen icYch:tgar 'djäklig' med böjnings-

former utom neutr. sing. j ipleNt (fler ex. § 78); 
förlängda ändelsen framför svagtonigt enklitiskt pronomen: 

typerna medt-n, 'matar honom', ketlet-t 'kalla(t) det (fler. 
ex. § 99, f). 

c) Svagt bitryck (1,') vilar (utom i den mängd fall, då 
Askm. överensstämmer med rspr.) på ultima av typerna: 

fklkard 'flickorna', smklard 'smederna', st&lard 'ställena', mies-
tard 'mästarna' liksom i rspr., men en hårsmån starkare; 

stchlard 'städerna', bård 'bärepa', grind 'grinden', k64 'kon'. 
1 best. form. neutr. av typen kåsa 'huset' märkes stundom 

på ultima en svag ansats till tryck, dock ej så stort som intens. 1. 
Jag har därför lemnat den °betecknad. 

Utöver det ovan anmärkta hår jag ej funnit några från rspr. 
skiljaktiga intensitetsförhållanden. Vanliga tvåstaviga ord med 

1 ) Men v8ti(g). 
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grav ha intens. 1 på ultima, t. ex. ingå 'piga', ock de med akut 
ha otryek, t. ex. p62kan 'pojken'. 

Genom ovannämnda tryekstarka, långa ändelser får målet 
en trögtflytande, spondeisk karakter. Det står delvis kvar på 
den ståndpunkt i fråga om tryckfördelning inom trestaviga ord, 
som rspr. under medeltiden anses ha intagit. Se t. ex. Kock 
Sv. akcent 1, s. 12.2, if. (jämför dock nedan angående plur. -ard 
till ord på -dra). 

Sammanträffa flera stavelser, som var för sig göra 
anspråk på tryck (ock längd), uppstår tävlan om makten, ock 
resultatet kan bli ganska olika, som synes vid behandlingen av 
de vokaler, som ingå i ändelser ock som växla allt efter tryck 
ock längd. Resultatet kan bli en jämn fördelning; så har jag 
hört ett uttal etrIntarft, 'arbetarna', därvid jag ej kunde avgöra, 
vilken av de tre sista stavelserna som uppbar starkaste trycket. 
Men. oftare segrar språkets strävan till rytmisering, ock en sta-
velse framhäves på bekostnad av de övriga. Valet kan härvid 
växla. Ibland kan t. o. m. en ändelse dra till sig trycket från 
stamstavelsen, t. ex. skövatåra 'skogvaktare', Unnar 'barn-
ungarna'. Av räkigar blir i regel rökigetra 'roligare' etc., men 
komparativer av typen röhgåra förekomma. Personord på -ara 
ha i best. plur. två regelbundna akcentueringssätt: meestård 
ock tneestard 'mästarna', av vilka det första är vanligast hos 
äldre personer. Målet tycks i detta hänseende genomleva en 
övergångsperiod, som rspr. redan genomgått. 

Olika arter av exspiratorisk akcent. Ask m. har akut 
ock grav akcent av samma natur som i rspr. 

I språktakter bildade av enkla ord växla dessa akcentue-
ringssätt i nästan fullständig överensstämmelse med rspr. Undan-
tag bilda de cirkumflexer, som beskrivas i § 106, samt orden 
rdnal 'rännil' ock gönas 'gående'. 

I sammansättningar förekomma båda akeenterna omväxlande 
såsom i rspr., men jag har i målet iakttagit ett ringa ock till synes 
regellöst antal fall med akut (hos en del växlande med grav), 
där rspr. har grav. Detta inträffar ibland även, då första sam-
mansättningsleden fristående har grav. Ex. 

åskadkila avsöndringarna från byn åskar 
	 s6rdsf4l 	» 	» 	» sbnal; vidare 

5 Men ty'1ja4ttila avsöndringarna från byn titsFra. 
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miksmc'esa 	Mikaelsmässa 	vibl3ska 	videbuske' 
5nsb4lsan 	Odensbacken 	ny'bår,) 	Nyberg 
vårkvån 	väderkvarn' 	6tdkt 	otäckt 3. 

I några fall torde väl motsatt förskjutning ha ägt rum, t. ex. 
i uttryck sådana som tNdåsa 'i torsdags' etc. 

Anm. 1. Antydan till en särskild akcentform för vokativ har jag 
hört i tillropet döna, döna hundnamnet 'Donna'. 

Anm. 2. Den i rspr. någorlunda genomförda regeln, att upptakt 
följes av akut, gäller icke för Askm., t. ex. bda 'betala', regira 
'regera'. 	

iar 
 

Cirkumflex av två slag förekommer: grav-cirkum-
flex, betecknad "-, ock akut-cirkumflex, betecknad 

Den förra, som ju gränsar till ock ibland övergår i två-
stavighet (se § 82, c), har den grava tvåstaviga taktens intensi-
tetsförhållanden sammanträngda inom en stavelse, alltså långsamt 
avtagande + tilltagande intensitet. Den senare intensitetsökningen 
faller vid konsonantslut huvudsakligen på slutkonsonanten (detta 
gäller även akut-cirkumflexen). Den förekommer regelbundet 
enligt § 82, c (se exemplen), ock därjämte i ett fåtal ord lik-
som i rspr., såsom jet 'ja', )0 'jo', kin 'hin', fån 'fan'. 

Akut-cirkumflexen företer den akuta tvåstaviga taktens in-
tensitetsförhållanden samlade inom en stavelse, alltså hastigt 
avtagande + stigande. Den är ofta föga markerad, stundom 
märkbar endast såsom en hastig vaggning i intensiteten, ock 
övergår lätt till enkel akut akcent. Den förekommer endast, 
då en stavelse med grav-cirkumflex i sammansättning får akut 
(ex. § 83). 

Kvantitet. 
Kvantitetsförhållandena i ordens stam överensstämma 

i grunddragen med rspr. Några speciella räster eller värkningar 
av fsv. kortstavighet i starkton har jag ej spårat; en starktonig 
stavelse har antingen vokal- eller konsonantlängd. Undantag 
bilda orden kedja, smedja, vidja, där stamstavelsen är helkort: 
§qa, smela, veka, ock vilka sålunda från kvantitetssynpunkt inta 
en fullkomligt enastående ställning. Ordet 'tredje' tycks ut- 

2) Men vimig•ar 'videmjärdar'. 1) Jämte 
3) Med emfas. 
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veckla sig i samma riktning, men har ej hunnit längre än till 
trecka, med en viss obestämd halvlängd. Ordet 'midja' saknas 
i dialekten. En undantagsställning intaga även stavelser med 
kort vokal + k, som ju ej tillåter någon förlängning. En sådan 
stavelse kan emellertid aldrig förekomma i slutljud eller framför 
vokal; den måste alltid följas av konsonant. Den kan väl teo-
retiskt kallas kort (se Noreen, Vårt Språk II, s. 139), men värkar 
knappast så för örat, åtminstone inte då konsonanten hör till 
den ifrågavarande stavelsen, t. ex. yalrp; jfr jak-pal. 

Längdens relativa fördelning mellan vokal ock kon-
sonant är, så vitt jag kunnat uppfatta, lik rspr.; möjligen något 
avvikande i cirkumflekterade stavelser, särskilt de med ur-
sprunglig konsonantlängd ock senare förlängd vokal, i synner-
het under akut-cirkumflex. Där synes mig längden någorlunda 
jämt fördelad mellan vokal ock konsonant, men detta är svårt 
att avgöra med blotta örat. Ex. äro gran  'grannen', inbfoi 'in-
bunden', 62'43W/san 'Odensbacken'; möjligen snarare gr, gnben, 
Qnsbalsan. 

Askm. har fått vokallängd mot rspr. konsonantlängd 
i följande av mig upptecknade ord: 
noro morgon 2  krvsa krossa 
bror borr bkvsa blossa 
etSra aborre MV Sd mosse, mossa 
dgrd dörren pisl4gar kittlig 
szdtrar cigarrer drypa droppe 
gr »gorr», smuts spikfkdsk spickefläsk 
Gr ärr lvk lock 
spara »spärra», sprita bAk beck 
bula bolde, böld b2t bett 
mGri mäld hggt högt 
big böld vc.e.phg väppling 
hymg honing dotar dotter 
grmOgan allmogen ricin rutten 
akmcemg allmänning bryt (sten)brott 
lysa lossa smetra smattra 
dusgn dussin skyt skott 

i) Kallstenius, Värml. Bärgslagsmålets ljudlära s. 49, upptar också 
gekv som långt. 

2) ock alla dess böjningsformer. 
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lvta lotta mt vett 
te luta till lott-delningl iaphita upphettad 
pi)tdka 
brytas 

pottaska 
brottas 

sicvta skotta, 

samt i alla ord, som under cirkumflex fått förlängd vokal, se § 
82, c ock jfr § 108. 

§ 110. Konsonantlängd motsvarande rspr. vokallängd finns i 
byll 	byn 	 veta 	vete (säd) 
Olas gående 	svettstårar starar. 

	

prom 	pråm, hövagn 
Om ett långvokaliskt ord står utan paus framför ett svag-

tonigt pronomen eller advärb ock slut- eller uddljudande kon-
sonant skiljer de båda ordens vokaler, överföres det föregående 
ordets vokallängd på den följande konsonanten. Genomgångs-
stadium är förmodligen det föregående ordets förkortning i svag-
tonig proklis: *mce Ml 'med dig'. Ex. 

	

mcb...dcej 	med dig 	 f6-05e) 	för sig 

	

mcb-nuej 	med mig 	z-scey 	sig 

	

mcey 	med sig 	dz ,96-0 	de göra så. 
Anm. Vokalförkortning utan motsvarande konsonantförlängning 

har inträtt i yokparar 'jordpäron, potatis'. 
§ 111. Kvantitetsförhållanden i ändelser. 
Inom de för Askm. karakteristiska tryckstarka ändelserna, 

som nämnas i § 103, följer, så vitt jag utan mätningsapparater 
kunnat finna, i regel en proportionell längd det större eller 
mindre trycket. Försvagas detta i satssammanhanget, minskas 
längden, ibland ända till korthet. 

Det med ' betecknade halvstarka bitrycket följes av en 
längd, som något understiger Noreens »halvlång» (typ: -val i 
grundval), men betydligt överstiger hans »halvkort» (typ: -la i 
ana). För att ej behöva för många tecken skiljer jag i Askm. 
endast på 3 längdgrader: 
hellängd, betecknad —, innefattande Noreens hel- ock halv- 

längd (för örat bra litet skilda; jfr V. Spr. II, s. 108); 
halvlängd, betecknad -, utgörande det ovan nämnda mellan- 

stadiet mellan halvlång ock halvkort; 

1) hälftenbruk. 
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korthet, obetecknad = Noreens hel- ock halvkort. Se Noreen, 
V. Spr. II, s. 105 if., 138 II. 
Av de i § 103 nämnda ändelserna har gruppen a sin hel-

längd skyddad av intens. 2, så länge denna upprätthålles; ock 
som, särskilt inom typerna 1, 3, 4, just tryck ock längd jämte 
den av dessa beroende vokalkvaliteten utgöra själva böjnings-
medlet, alltså uppbära en viss betydelse, lida de mera sällan 
någon större minskning. 

Grupp b har halvlängd, men den växlar mycket. I enstaka 
fall kan man få höra nästan hellängd, men mycket oftare, även 
i gammaldags, lugnt tal, avknappas halvlängden. 

Inom grupp e finns på ultima en längdgrad, som jag ibland 
varit benägen att beteckna med -, då den är något drygare än 
i rspr. Men detta kunde ge en överdriven föreställning. Jag 
låter den därför vara °betecknad ock nöjer mig med detta på-
pekande: 

Musikalisk akeent. 
§ 112. Denna sida av Askm. har för en vid Mälardalens 

riksspråksform van person inget främmande eller påfallande. 
En undersökning skulle naturligen icke dess mindre vara av 
intresse, men mitt öra är ej tillräckligt fint för att bestämma 
några detaljer. Jag har endast konstaterat, att målet har de 
båda huvudarterna av tonfall, vid akut fallande, vid grav sjun-
kande-stigande. Jag har även tyckt mig iaktta, att särskilt i 
sammansättningar med akut såsom i § 105 den sjunkande inter-
vallen är tämligen stor, kvart eller kvint. 

De båda cirkumfiexarterna förete den grava, respektive den 
akuta taktens tongång sammanförda på en stavelse. 



REGISTER 

över riksspråksljudens regelbundna motsvarigheter i Askers-
målet. Här upptas endast större grupper ock sådana, som givit 
anledning till regler av så pass vittgående formulering, att de 
sträcka sig utöver de anförda exemplen. 

Buekaler. 

Motsvarighet till 
rspr. b § 2 

§ 3  
m § 4 
f .§§ 5, 6  
v § 2 anm., § 7 

§ 8 
t §§ 9-13, 15 
d §§ 16-20 
i §§ 21, 43, 52 
it § 36 
id § 38 
is § 61  

rspr. 1(a)n § 44 	rspr. 
if § 61 

§§ 24-31 
s §§ 33, 35 
si § 45 
t(rt)§§ 36, 37 
cl(rd) §§ 39, 

40, 53 
ci(rd) +1§ 43 
1(4)§§ 22, 41, 42 
n(rn) § 44 

j(rs) §§ 46, 61 
§§ 47, 50 

rf § 61 
(i)p § 51  
y §§ 54, 55 
b., k § 56 
9, g §§ 57, 58 
V, g § 59  
f-ljud (f 5, ,$) 

§§ 60, 61 
Ii § 62. 

Vokaler. 

Motsvarighet till 
rspr. i §§ 63-67, rspr. a §§ 73, 74,80,81 

72, 73 	 an §§ 82, 83, 
y §§ 63-65 	93 a, b 

68, 69, 85 	a § 84 
§§ 70, 71,75 
§ 76 
§ 78 
§§ 77, 79, 86 a 

rspr. a §§ 86 b, 91, 
.92, 93 b, c, d, 
f, g, i, 96, 99 
§§ 81, 90, 

a § 77 93 e, 95, 97 
a89 a § 98, 99 
8 § 76 §§ 94, 100 

§ 101. 



Ordlista. 
I följande ordlista upptagas alla de i avhandlingen citerade 

ord ock former, som tillhöra Askm. ock skrivits med landsmåls-
alfabet. Uttryck, som bestå av flera ord, upptagas odelade 
ock återfinnas sålunda under första ordets begynnelsebokstav. 
Undantag göra sådana fall, då subst. i avhandlingen försetts 
med obestämd artikel för att visa genus: ordlistan utesluter 
artikeln, ock ordet återfinnes således under sin egen begynnelse-
bokstav. Som uppslagsord användes närmast motsvarande riks-
språksord, om detta är så lika, att det möjliggör ett lätt igän-
kännande. Därvid fästes huvudvikten vid den praktiska syn-
punkten, att orden om möjligt ha samma begynnelsebokstäver, 
ock möjliga skiljaktigheter i bildning ock etymologi lemnas 
ur räkningen. Finns ej motsvarande praktiskt användbart riks-
språksord, konstrueras ett sådant, d. v. s. dialektordet överföres 
i ljud ock skrivning till riksspråksform. Värkar denna »gjord», 
förses ordet med citationstecken; blir det obegripligt, tillfogas 
översättning inom parentes. Siffrorna hänvisa till § ock moment. 

-a (hänne) 99, f, g. 
aborre 94; 109. 
ackordera 20; 81 märk; 

92. 
aderton 52, b; 53; 93, e. 
Adolf 6; 21,8. 
affekter 5; 102. 
afton 5; 26; 101. 
agnar 96. 
aldrig 19, b; 58; 66. 
Algot 21,5, märk; 94. 
allmogen 52, b; 98, 

märk; 109. 
allmän 21,5 märk. 
allmänning 79; 98, 

märk; 109. 
Almbro 52, b. 
aln 21,5 
»alrönna» (tuva) 94, 

märk; 98, märk. 

and(en) 96. 
ande(dräkten) 96. 
Anders Pärsson 81. 
andra 19, b. 
»andra» (sko medarna) 

19, b; 96. 
andtäppa 96. 
anlessare 21,3; 91. 
ann(an) 30; 61. 
»annarstuguflickorna, 

61. 
apotek 2, anm. 
arbeta 30. 
arbetarrta 47; 104. 
ask 47, anm.; 96. 
aska 96. 
Askers-fallen 21,2; 105. 
Askersund 56; 89. 
asp 3. 
astma 13. 

att 96. 
av 7, anm.; 100, märk. 
avigt 9; 58; 78, märk; 

100, märk. 
avlönad 21,6, a; 76. 
avoka 78, märk. 
avundsjuk 100, märk. 
ax 96. 
axel 96. 
axgången 59. 

banan 91. 
band 14; 96. 
baptist 3, anm.; 92. 
bara 66. 
barnbarn 44; 87. 
barndom 40. 
barnslig 46. 
barnungarna 49, c; 50, 

a, 99, c; 104. 
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beck 70, anm.; 109. 
begärde 39; 54; 75. 
Bergström 94. 
beskt 9; 71, b. 
besynnerligt 9; 21,3 

48; 68; 71, a. 
beta (bit) 2; 9; 70. 
betala 105, anm. 2. 
bett 109. 
bette (betade) 75. 
bettet 70. anm. 
binder 19, b. 
Biskopskvarn 3, anm. 
biståndig 57; 95. 
bittida 57. 
bitvis 33. 
bjuden 19, e; 82, c. 
bjuder 78; 80. 
bjälke 52, b. 
björnen 82, b. 
blad 49, b; 52, a 
blanda 19, b; 96. 
blev(o) 19, a; 39. 
bli 23. 
blixtra 13; 72. 
blodet 12; 57, märk. 
blossa 94; 109. 
blå 2. 
bläda 52, a; 86, b, not. 
blöda 19, d. 
blött 84. 
bo 2. 
boden 19, e, anm. 1. 
bolde 21,5; 38; 109. 
bolden 82, a. 
bolma 52, b. 
bon 101. 
bord 53, 
borgen 94. 
Borgström 94. 
borr 47; 109. 
bort 44. 
borta 81, märk; 94. 
bortdömd 40. 
bortlagd 41. 
borttagen 37. 

bosskorg 94. 
boställena 93, c. 
bott 20; 101. 
botten 82, a. 
bottenlös 33; 87. 
bra 2. 
breda 19, e. 
bro 58, a; 98. 
brodden 16; 82, a. 
brorson 61. 
brott 94; 109. 
brottas 109. 
brudmarscher 61; 78. 
brunnit (-et) 73. 
bruska sönder 90, 

märk. 
brutit 78. 
»brygg»(bryggning)57. 
bryggerierna 50, b; 

'66; 93. b. 
bränd (-t) 18, und.; 

20. 
brände 19, b, und. 
bröd 18; 19, e, anm. 3. 
brösta 84. 
bröt 76. 
bubbla 2. 
bud 94 ock märk. 
buda 19, d; 86, b, not. 
bukig 78, märk. 
bundet 10, b. 
buren 82, c. 
burit 47. 
buske 94, märk. 
by 2. 
bygden 91. 
byggd (-9 20. 
byggt mycket nytt 68. 
byka 76, märk. 
byn 25; 82, b; 110, a. 
byxor 85. 
båda 19, e, anm. 4; 

57, märk. 
»bål» (slö) 61, not 3. 
»bålstryka» 61. 
båt 2. 

bären 47; 77; 93, b; 
103, c. 

bärg 54; 86, a. 
bärgad 54, anm.; 86, a. 
bärgade 92, märk. 
bärgat 10, a; 54; 90 

märk. 
bärgkullen 83. 
bärgsel 54, anm. 
bärgslagen 41; 86, a. 
böcker 84. 
böld 21,5; 38; 109. 
bölden 82. a. 
bölja 52, b; 84. 
börda 53. 
början 26; 54; 99, e. 

cigarrer 33; 98, märk; 
109. 

cykel 52, e. 

daggiga 16; 78, märk; 
86, b. 

Dalin 21,6, c. 
dam 96. 
damma 96. 
dammar 32; 96. 
»danär» (där) 32, 79, 

märk. 
darrhänt 20; 62. 
»darrig» 16. 
de 19 a; 39; 44; 53; 

67; 86, b, anm. 
de där härrarna 50, a; 

99, d. 
de där svarta gub-

barna 61; 77. 
de göra så 61; 110, b. 
de lågo inkvarterade 

19, a. 
de voro försäkrade 

19, a. 
dem 94. 
den där släkten 41. 
det 11; 17; 70; 72; 

74, b; 99, f. 
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det stals 61. 
det tör väl 48. 
det tör väl rägna i 

morgon 21,8, anm. 
det är förbättrat 10, b. 
det är lördag 58. 
det är meningen det 

11. 
det är mera för törst 

än för lust 42. 
det är så grant där 

så 95. 
det är utav Görans 95. 
dig 39; 54; 79, märk; 

110, b. 
dike 66. 
diken 49, b. 
diket 10, c; 74, a; 

103, a. 
din 26. 
djäklig 52, a; 54; 

103, b. 
doktor 90; 94; 96. 
Donna 105, anm. 1. 
dotter 109. 
dottern 99, e. 
drag 79, märk. 
dragit 54, märk; 92, 

märk. 
drake 16; 98. 
»drickan» 99, e: 
droppe 3; 94; 109. 
»druntig» (som en 

klump) 78, märk. 
dråpligt 52, a; 58. 
dråsa 94 märk. 
dråsande 19, b; 34; 91; 

93, f. 
»dräten» (draginrätt-

ning) 47; 79; 93, a. 
duktig 49, a. 
duktiga 89. 
dundra 19, b; 89. 
dussin 26; 33; 78; 

109. 
dynga 40. 

dvala 16; 52, c. 
dvärg (spindel) 17. 
dän 79. 
där 41; 48; 50, a; 61; 

77; 95; 99,d. 
döden 19, e. 
dörren 47; 75, märk; 

93, a; 109. 
dött 20. 

Edit 63 
ekan är målad 49, a. 
ekållon 27. 
eld 18. 
elda 19, b; 71, b. 
eldflagorna 91. 
eljest 54 anm.; 62 

märk. 
eller 86, b, anm. 
eländigt 9; 19, b, und.; 

21,6, a; 79, märk. 
en 26; 58; 70, anm. 
»en» (honom) 32. 
en ann får slita ock 

arbeta 30. 
en ann fästmö 30. 
en annan såg 30; 61. 
estimera 66. 
ett 75. 
evig 79, märk. 
exercera 67. 
exercisplats 52, a; 61; 

67. 

falaska 21,5, märk; 
92, märk. 

falla 92. 
famnen 31. 
fan 106. 
fann upp 14. 
farstun 5; 26; 37; 85, 

märk; 92. 
faslig 45. 
fasligt 9; 10; 58; 61, 

märk. 
fel 14; 21,5; 41. 

fick hänne 29. 
fickan 26; 99, e. 
fil 21,7. 
filen 21,5. 
Fiskinge 72. 
fjortonde 19, b. 
fjäder 5; 79, c; 54. 
fjärdingsväg 53. 
fjärilar 21,6, c, märk; 

54, anm.; 67. 
flagor 5; 92, märk. 
flagorna 91. 
flen 70. 
flickor 80. 
flickorna 49, c; 103, c. 
flo-vis 52, a. 
flyglarna 50, a; 99, d. 
flykten 85; 93, a. 
flyttade 85. 
flyttat 52, a. 
foder 19, c. 
fogel 52, e; 57. 
»foka» (stycke) 6. 
folk 52, b. 
fornsaker 46. 
forsla 5; 41 ; 101, märk. 
fortsätta 46. 
fruar 5; 78. 
frukost 90. 
fulaste 9; 52, c; 67. 
fullmånen 83. 
fundera 89; 102. 
fyra stycken 68. 
få spordagar på 39; 

98. 
får (pres.) 30. 
fårbete 70; 100. 
fårskinn 61. 
fållbord 79. 
fälld (-t) 18, und.; 21,5. 
fällen 82, b. 
fåmton 4; 93, e. 
färsk 56, märk. 
fästmö 30. 
född 16. 
följa 84. 
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följde 38; 54, anm.; 80. 
följt 38; 84. 
fölle 21,2; 90, märk. 
fölunge 52, c; 59; 94, 

märk. 
för dig 39. 
för lust 42. 
för sig 60; 76; 84; 

110, b. 
för törst 36; 42. 
förbi 69. 
förbud 18; 102. 
förbättrat 10, b. 
förfasligt 41; 45. 
förfärlig 42; 57;76;77. 
»förhadd» (illa sedd) 

20. 
förklä(de) 53, anm. 
förr 47; 84. 
förskinnet 61; 76. 
förslag 41. 
förstår 37. 
försäkra(de) 19, a; 79. 
föräldrar 19, b. 

gack 100. 
galet 73. 
»gall» (ofruktsam) 96. 
gammal 52, e. 
gammalt 36; 81, märk. 
»gars» (dust) 57, märk; 

61; 92, märk. 
gav 7, anm. 
ge 70. 
ge töjden 9; 16. 
genom 69; 90. 
()lek 56. 
giftet 74. a. 
girigt 36; 54. 
givit 57, märk; 78, 

märk. 
gjorde 53. 
gjort 36; 101. 
»glanad» (gällen) 18. 
»glanad» mjölk 98, 

märk. 	-  

glasblåsare 52, a. 
glavatten 57; 98, märk. 
»glina» (skratta) 52, a. 
»glyser» (lyser) 47; 57, 

märk. . 
»glåptag» (stort tag) 

94, märk. 
glömt 10, a. 
gno 57. 
god 90. 
godast 19, e, anm. 2; 

67. 
»godsarna» 13, 93, d. 
gorr 'smuts) 94, märk; 

109. 
»gorrbärgad» (mycket 

rik) 39. 
gorrhål 52, d; 94. 
granarna 24, 93, i. 
grannen 82, e; 108. 
grant 95. 
gravar 98. 
grepar 47. 
grinden 26; 19, b, 

103, c. 
gropar 3; 57; 85, märk. 
grund 18; 89. 
»grängna» (grina) 59, 

märk. 
gubbar 86, b. 
gubbarna 49, e.; 61; 77 
gubbe 2. 
gubben 34. 
»gneka» (knöl) 56; 90, 

märk. 
guld 57. 
guldhärrar 89. 
gå 21,8, anm.; 56, 

märk. 
gående 34; 95; 105; 

110, a. 
gångar 32. 
gård .57. 
gårdsbrev 7; 53; 100. 
gårdsköp 35. 
gärdet 10, c. 

gärdsel 21,3; 34. 
gärna 54; 77. 
gästgivare 61; 93; i. 
göda 19, d; 69.; 86, b, 

not. 
gödde 69. 
gödsel 19, f; 21,8; 69. 
gölar 52, c. 
gölen 82, b. 
göpen 3; 84. 
göra- de 39; 53. 
göra så, 61; 110, b.' 
Göran 54; 53,f. 
Görans 95. 

hagarna 103, a. 
hallon 26; 81. 
hals 21,5. 
halt 21,5. 
halvt 6; 21,5. 
halvtannat 92. 
hammaren 44; 81, 

märk. 
Rammars-ån 61. 
han 25; 26. 
han korn en lördag 58. 
han lever så 61. 
han mal sin säd 61. 
han matar det 99, f. 
hand 18; 96. 
handvändning 59; 87. 
hann 14; 66. 
haren 82, e. 
harts 13; 60. 
harv 7. 
hel 52,d. 
hela 21,6, b; 52, e, 

märk. 
helt 36. 
hemförlovade 10, b, 

anm.; 42. 
hemma 86, b. 
hernmabryggt 10, b; 

70, märk; .73. 
hemman 26; 93, f. 
henar ,70. 

5-123244. Sv. landsm. Bo rg s tr ö m, 



BO1tOSTRÖN4 ASKERSMILETS LJUDLÄRA. 

het 49, a. 
hetblodig 52, a; 57, 

märk; 86, b. 
hette 9. 
himmel 21,8. 
hin 25; 66; 106. • 
hindersamt 19, b. 
hittade 62. 
hon 26. 
boning 109. 
honom 4; 32; 44; 62; 

70, märk; 82, b; 90; 
99, f; 101, märk; 
103, b. 

hornlykta 41. 
Hulda 19, b, und.; 21,5. 
humla 52, a. 
hunden 82,b. 
hundratals 19, b; 61; 

86, b. 
husarboställena 	62; 

89 ; " 102. 
husartäppa 102. 
husbonden 83. 
huset 103, c. 
huvuden 49, b. 
huvudhemsk 71, b. 
hyfsa 85. 
hyvel 80. 
håg 62. 
håll, 14. 
hållit 62; 95, 
hård 53. 
häl 52, d. 
hälften 6. 
hälg 54; 75, märk. 
hälgdag 54, anm.; 74. 
hälgdagar 38. 
hällar 47. 
hälsa 21,5; 71,b. 
hänne 29; 93h. 
härdade 39; 62; 77. 
härdvatten 53; 77. 
härma 4. 
härrarna 50, a; 99, d. 
härre 47; 86,a. 

härrn 44; 82, e; 86, a. 
härrskaper 56; 61. 
härtig 59, märk; 72. 
härvel 21,8. 
härvla 21,4. 
hästar 86, b. 
»hävja» (handtag) 54. 
»höbärgade» 47. 
högt 9; 57 märk; 76, 

märk; 10 9. 
hölja 52, b. 
höll 14; 21,2. 
höra 76. 
hörde 39. 
hörde det 11. 
hört 36. 
hört det 11. 
höskullen 83. 
»hävda» (förse med 

huve) 94, märk. 
»hövde» (huvudstupa) 

7; 16; 94, märk. 

i början 26; 54; 99, e. 
i morgon 21,8,anm.;58. 
i morgon• bittida 57, 

märk. 
i morgon kväll 61. 
i morgse 60. . 
i sig 110 b. 
i somras 81, märk. 
i stället 74, a. 
i torsdags 58; 105. 
iväg 21; 57; 90, märk. 
»idig» (idog) 19, e, 

anm. 2; 57; 67. 
idissla 19, e, anm. 2; 

66." 
ids 19, f; 33. 
igän 66. 
ihop 3; 62. 
ijåns 54. 
ikring hänne .29. 
illa 816; b. 
inbunden 19,b; 83! 

108.  

ja 106. 
jag 15; 51;58; 71, a. 
jag vrickade hänne 

29; 93,h; 
jo 106. 
Johan 93, f. 
Johan Svensson 81. 
jordbruket 10, c; 61. 
jordloppor 43. 
jordpäron 39; 110, b, 

anm.
juli66. 
jumfrumått 8. 
pipa 3; 52,b; 107. 
j.älpt 3, anm. 
älpte 3, anm; 21,5;36. 

järnor 44; 54. 

»kajtande» (knogande) 
19, b; 93, f. 

kal 21,7. 
kalla 21,2. 
kalla(de) 81, anm. 
kalla(t) det 11; 99 f; 

103, b. 
,kallare 92; 103, b. 
kallna 21,5. 
kalv 521  h. , 
kam 4; 96. 
kammare 56. 
kammarn 81, märk. 
kanal 21,7. 
»kaperotter» 	(knall- 

hattar) 94, märk. 
kappe 90, märk. 
karda 23. 
Karin 26. 
karl 47; 77, märk. 

införlivade 19, a. 
ingenting 72. 
inkvartera(de) 19, 

92. 
instruerad 70. 
inte 86, b, anm. 
Iris 63. 
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karlen 82, b. 
karlklädd 87. 
kartan -99, e,. 
kasserar det 70; 99, f. 
kavla bro 52, a; 98. 
kedja 19,g; 55; 107. 
Kerstin 26; 37; 56, 

märk. 
kil 21,7. 
kila 21,6, b. 
kilen 82, b, 
Kilinge 51 ; 52, c, märk; 

59; 72. 
Kils socken 21,5. 
Kina 51. 
kittel 21,8; 79, märk; 

80. 
kittlig 109. 
kjol 21,7; 51. 
klackskolla 21,2;86, b. 
kladdarna 16. 99 c. 
klar 21,3. 
klump 3. 
klyva 68. 
klädd 56; 79. 
kläderna 2,a;5 79; 

93, b. 
knapp 3; 56. 
knoppas 94. 
kock 94. 
koka 101. 
kolfat 9; 52, c. 
kom 96. 
komma 4; 96. 
komma dråsande 93, f. 
komma »kajtande» 

(knogande) 19, b; 
93,:f. 

kommen 25. 
kommer 47. 
kommit 18, a; 90, 

märk. 
kommod 18, und. 
kommoden 82, a; 92, 

märk. 
kon 26;93, a; 103, c. 

koncept 6; 90; '94. 
konor 56; 94. 
kontor 90. 
kontoret 92, märk; 

94. 
kopp 90, märk. 
kork 57, märk; 90, 

märk. 
korkskruv 57, märk. 
korna 50, b. 
korpral 21,7; 48; 94. 
»koven» (stugan) 56; 

94, märk. 
kreatursdags 33. 
krig 58; 66. 	• 
krigsfolk - 33; 58. 
krossa 56; 109. 
krossad 18; 86, b. 
krångla 52, a. 
kulle 21,2. 
kvarn 44. 
kvarnar 98.- 
kvarteret 10, c. 
kväll 7; 56; 61. 
kyrka 84. 
kyrkan 51. 
kyrkbacken 56; 81. 
kåda 19.e; 86,b. 
kål 52, d. 
känga 59. 
kärl 22; 77, anm. 2. 
kärnan 82, c. 
kärr 47. 
kärran 51; 99, e. 
»kässla» (få ungar) 

45; 79. 
köpt 3; 10, a;:73. 
körde 53. - 
körsbär 34; 81. 
kört 20. 
kört dynga 40. 

lada 19, e, anm. 4. 
lailgolv ,19,e, anm. 4. 
lagd (-t) 20; 54, märk. 
lagom 90. 

lakan 26; 93, f. 
lam 96. 
land 18; 96. 
»larp» (strunt) 3, anm; 

92, märk. 
Lars Larsson 21,1; 34. 
(Pär) Larsson 26; 42; 

77. 
lass 33. 
lassa 33; 79, märk. 
lave 37, märk; 98. 
lega 54; 75, mgrk. 
legat 10,a. 
lengräs 70. 
letar 9. 
lever 61. 
lida 19, d. 
LidM 63. 
lie 66. 
lien 80. 
ligga 72. 
lika 21,1. 
likadan 49, a. 
likt 72. 
lim 66. 
lind -66. 
lingon 26. 
liten 26. 
ljumske 4, anm; 54. 
ljög 23. 
lock 56; 109. 
»lona» (låga)94, märk. 
lorten 82, a. 
lortig 21,1; 33; 57; 

109. 
lossa 21,1. 
lott 75, märk; 109. 
lotta 94; 109. 
ludd 94; 94, märk. 
»luddriga» 89. 
ludna 78. 
lugna 69. 
lugna på 24. 
»luka» (ränsa 

märk. 
lukten 21,1. 

94, 
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»luska iväg» 21,1; 90, 
märk. 

lust 94, märk. 
lycka .56; 85. 
lyfta 9; 85. 
lykta 85. 
låda (vid) 19, d; 94. 
låda 19, e, anm. 4. 
lågo 19, a. 
låna 21,1. 
lång 59; 95. 
låta 79, märk. 
låtit 92, märk. 
läder 19, c. 
lägre 99,b. 
»Lännäsarna» 21,1 

93, d. 
lärarn 81, märk. 
lärarna 99,a. 
lärd 39; 49, a; 77 
lärft 6; 77. 
lät 92, märk. 
»lätthälgdagar» 9. 
löjligt 21,3. 
lönn 25; 94, märk. 
lördag 54, märk; 58. 

mal (pres.) 6L 
malde 38. 
malet (-it) 10, b; 73. 
marknaden 81, märk. 
matar det 11; 74, b; 

99, f. 
Matar honom 103, b. 
med 79, märk. 
med dit; 110, b. 
med mig 110, b. 
med sig 110, b. 
meningen 11; 93,a. 
mera 42; 70. 
middag 58; 86, b. 
midsommarafton 19, f; 

96. 
mig 79, märk; 110, b. 
Mikaels-mässan 23; 

72; 105. 

mil 21,7. 
mild 18. 
mildväder 19, b; 66. 
mista 66. 
mjärde 54. 
mjölk 4; 94, märk. 
moder 19, c. 
moln 21,5. 
molnbut 44. 
molnlappar 41. 
molntapp 37. 
»moran» 99, e. 
morgon 21,8, anm.; 26; 

57, märk; 58; 61; 
97; 101; 109. 

morgonen 4; 44. 
morgnarna 58. 
morgse 60. 
»morskel» (öknamn) 

21,8; 101, 
mosse 109. 
mulen 44; 82,c. 
mulet 10, b; 73, 78. 
munnen 82, b. 
murarna 78; 93, d. 
mycket 68, 
mylla(de) 4; 81, anm. 
målad 49, a. 
målar honom 99, f. 
måndag 95. 
»mår» (skräp) 94, 

märk. 
»måra» (värka) 94, 

märk. 
mått 95. 
mäjerierna 50, b. 
mäld 21,5; 38; 109. 
mälden 44; 82, a. 
mäldlass 41. 
människa 24; 61. 
märg 86, a. 
märke 86, a. 
märkte 36; 56, märk. 
märla 22; 77,, anm. 2. 
mäst 33; 70; 86, a, 

märk. 

mästare 103,b. 
mästaren 44; 99, a. 
mästarna 49, c; 79, 93, 

d; 99a;103, c; 104. 
möjligt 21,3. 
mölja 54 ; 84. 

nattstuga 9. 
nergräven 47;.57; 79. 
Nils Nilsson 26. 
norska 61. 
not 24. 
nu 21,8, anm.; 78. 
nu äro vi hemförlova,. 

de 10,b, anm. 
nubb 2. 
»nunna» (nyss) 24. 
Nyberg 24; 105. 
nyckel 52,e. 
nypa 78, märk. 
nypon 3; 78, märk. 
nytt 68. 
nyttja 15; 51; 68. 
nyttjar det 74, b; 

99, f. 
någon 24:; 58; 82,c. 
några 58. 
nämnes 31. 
när 81, märk; 94, 

märk; 100, märk, 
när de blevo rättade 

19,a; 39. 
nära 48; 77. 
Närke 47; 86, a. 
närmre 48. 
närv 86, a. 
nässla 45. 
»nästa» (hos) honom 

32; 99,.f. 
»nästa» (hos) hänne 

93, h. 
nästen 49,b. 
»nätja» (fiska med nät) 

15; 5L 
nöt 24. 
nöt (-ter) 101, märk. 
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observera , 23; 92, 
märk. 

ock 30; 70; 92. 
också 57, märk. 
Ddensbacken 19,e; 3; 

105; 108. 
ofantlig 5; 102. 
ofärdig 53. 
pk 78, märk. 
»ok» (åkte) 101, märk. 
oka av 78, märk. 
»okan»(härvhuvud)78, 

märk. 
olja 21,5, märk. 
oläte 101. 
om 90. 
om de reta honom 44. 
om de vilja eller inte 

86, b, anm. 
Ommehällabärg 94. 
omväg 8. 
019 3. 
orka 94; 101, märk. 
orren 44; 82, e. 
ost 90, märk. 
otäckt 79; 101; 105. 
oxarna 103,a. 

palt 21,5. 
peppar 75. 
piga 66; 103, c. 
pigan 26; 103,a. 
pil 21,7. 
pillra 21,5. 
pin bara 66. 
pingla 52, a. 
pingst 32. 
plats 3; 13. 
plocka 94. 
plommon 52, a; 101. 
plutter 9. 
pojkarna 58-; 103, a. 
pojke 3. 
pojken 103,c. 
polera 21,6, c; '90. 
»pott» (sjöputa) 9; 94. 

pottaska 9; 33; 96; 109. 
prata 92. 
predika 19, e, anm. 2; 

102. 
»preka ock pKänta» 70. 
provisorisk 6 ;, 56; 79, 

märk. 
»pryggsyl» 52, d. 
pryl 3; 52,d. 
pråm 110,a. 
pränta 70; 79. • 
pusta 9; 33. 
på morgnarna 58. 
pärla 22. 
Pär Larsson 26; 42;77. 
Pärsson 77. 
pörtsvalen 84. 

rand 18.  96 • 
recept 6; 75. - 
reta 44. 
reda 19, d; 86, b, not. 
regera 71, a; 105. 
renligare 21,3; 99, b. 
repsticka 47. 
»resnar» (rankor) 70. 
reta 44. 
rida 19, d; 86, b, not. 
ring 72. 
riva 66. 
rock 94. 
roligare 52, c; 66; 104, 
ron 47; 93, b. 
rucklig 52, a. 
ruckliga 78, märk. 
ruda 19,, e, anm. 4, 
ruska 94, märk. 
rutten 78; 82, a; 94, 

märk; 109. 
rycka 85. 
rykta 85. 
»ryskat» (ryckt upp) 

47; 56, märk; 85. 
ryssja 85. 
»rådande»(skogsrå)19, 

e, anm. 4.  

»rådsas» (rådslå) 19, f. 
råge 56, märk. 
Rågsand 26. 
rår 47. 
Råsta-skillnaden 83. 
räcka ut 47. 
räckbord 81. 
räckt 73. 
rädd 16. 
rägna 21,8, anm. 
rännil 21,8; 21,8, anm.; 

81, märk; 105. 
ränsa 71, b. 
rättade 19, a; 39. 
rödmålat 106. 
»römja» (skrika) 5 

94, märk. 
rönn 94, märk. 
röse 47; 76. 
rösta 84. 

sadelmakare 19, e,21,3. 
sadla 21,3. 
sagd (-t) 20; 54, märk, 
sal 21,7. 
(till) salu 21,6, c, anm.; 

89. 
sand 18; 96. 
sankare 59; 99, b. 
saxen 56; 93, a. 
schakt 61. 
se 67. 
sedelbok 21,3 
sedelpängar 19, e. 
sele 21,6, b; 52, c, 

märk. 
senorna 67; 93, c. 
separator 90. 
sergeant 61; 61, märk. 
sidan 19, e, anm, 1. 
sig 54; 60; 76; 79, 

märk; 84; 110, b. 
sil 21,7. 
sila 21,6, b. 
simfogelfötter 52, a. 
sin 61; 66. 
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singla 52, a. 
sinka 59. 
sitt 91. 
sjuk 61. 
sjunka 59, märk; 89. 
sjutton 85, märk; 93,e. 
själv 7; 52, b. 
självt 6; 36; 52, b. 
sjöar 76. 
sjön 61; 82, b. 
sjönk 59, 'märk; 92, 

märk. 
ska(11) 21,8, anm. 
skafttionde 9; 83. 
skallen 82, c. 
skank 56; 59; 92. 
skarvyxa 68. 
sked 18. 67. 
skepp 75. 
skillnad 18; 21,5. 
skillnaden 82, c. 
skiner 47. 
skinn 61. 
skjorta 36; 61. 
»skoare» 99, a. 
skogsbygden 16; 57; 

58; 91; 93, a. 
skogvaktare 58; 99, a; 

104. 
skolan 44; 82, c. 
skollärarn 43. 
skorsten 25; 35. 
skotta 109. 
skotthåll '21,2; 62; 109. 
skovel 52, e; 80. 
skramla 52, a. 
»skroppanäte» (myc- 

ket) 86, b; 94, märk. 
skrällde 33; 92, märk. 
skugga 57; 89. 
»skulla»(lysa)90, märk 
skullen 82 c. 
skuren 44; 82, c. 
skurmosse 94. 
skvabbla ock prata 92. 
skvala 52, c.  

skyarna 61; 68; 93, c. 
skygd 57, märk. 
skyler 52, d. 
skyryxa 33. 
skytt 85. 
skägg 79. 
skänk 79. 
skötte 84. 
»sköve» (skjul) 61. 
slagit 33; 54, märk; 

92, märk. 
slaktare 41. 
slaktarna 49, c; 93, d. 
slipa 41. 
slita 30. 
slockna (-de, -t) 21,3; 

86, b. 
slussarna 89; 99, c. 
slå fel 14; 21,5; 41. 
slåss 33; 41; 94, märk. 
«släktas» (brås) på 33. 

41. 
släkten 41. 
smattra 4; 98, märk; 

109. 
smed 18. 
smed(er) 19, e, anm. 

3; 80. 
smeden 82, b. 
smederna 49, c; 93, c; 

103, c. 
smedja 19, g; 55; 107. 
smultron 27; 81. 
smål 52, d. 
snickarna 93, d; 99, a. 
snyggare 57; 99, •b. 
»snyta» (vrå) 68. 
snäll 21,2. 
snöga 57, märk. 
»snösvepor» 70. 
socker 94. 
soldat 21,5; 90. 
solen är bet 49, a. 
solstrålen 37; 44; 6L 
som 60; 90; 94. 
somliga 86, b. 

(i) somras 81, märk. 
sonson 24; 87. 
»soppor» (jortron) 80; 

94, märk. 
sovel 52, e;57, märk; 80. 
spade 19, e. 
spaden 80; 82, c. 
sparsamma 61; 98. 
»spektor» (inspektor) 

33; 67. 
spickefläsk 52, a; 7, a, 

märk; 109. 
spordagar 39; 98. 
spytt 20. 
spåna 79. 
spånor 24. 
spånorna 3; 49, c; 80; 

93,c. 
spåren 93, b. 
spärra 47; 109. 
stad 19, e, anm. 3. 
stallet är rödmålat 106. 
stals 61. 
stambanan 91. 
starkt 56, märk. 
sten 25. 	- 
stenhuggerierna 50, b; 

93, b. 
sticka 72. 
stil 21,7; 69. 
stjärna 61; 77. 
stod 57, märk. 
stol 52, d. 	- 
stolen 82, b. 
stolsben 61. 
stor 60; 94, märk. 
»strabbla» (stappla) 2; 

52, a. 
strandsatt 96. 
strida 19, e. 
»struts» (trust) 89. 
stråke 94. 
stubbe 89. 
stugan 78. 
»stura» 78, märk, 
»sturare» 33; 99, a. 
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sägner 54, märk; 79. 
sälja 52, b. 
»sätlig» (lydig) 21,3. 
söder 19, c. 
»Ofta» (fukta) 6; 85, 

märk. 
sönder 84. 

ta bort honom 44. 
tagit 54, märk; 92, 

märk. 
talat 10, a. 
Talby 52, b. 
talte • 36; 98. 
tavla 52, a. 
telning 21,5; 44. 
tenn 70, anm. 
tennlikor 9. 
tid 18; 19, e, anm. 3. 
»tid» (kvick) i mun 9; 

49, a. 
tiden 19, b. 
tider 19, e, anm. 3. 
tigga 72. 
tiggt 9; 20. 
till 23; 90. 
till honom 70, märk; 

82, b. 
till lott(ning) 75, märk. 

109. 
till salu 21,6, c, anm.; 

89. 
tillbaka 86, b. 
»tillfiken» (nyfiken) 25. 
tillhopalagd 62; 70, 

märk. 
tillställd 16; 70, märk. 
tils 3; 33; 70, märk; 

75, märk. 
tionde 19, b. 
tistel 23. 
titta 66. 
tjuv 69. 
tjuvnad 18, und. 
»tjäxlor» (yxor) 21,3. 
tjälen 44; 77. 

tjänade 19, a. 
»todise» (tordyvel) 9 

19, e, anm. 2; 101, 
märk. 

tolft 6. 
tolftedel 6. 
tordes 61; 101. 
torp 3. 
torparna 99, a. 
(i) torsdags 58; 105. 
trafik 5; 57, märk. 
trassligt 10; 58; 78, 

märk. 
tre 70. 
»treding» (tredjedel) 9; 

19, e, anm. 2. 
tredje 19, g. 
trilla 21,2; 69. 
trind 69. 
trissa 69. 
trodde 80. 
trumfa 3, anm. 
trådar 19, e. 
träd 19, e, anm. 3; 

77, anm. 1. 
trädesgärden 19, e; 

53. 
trän 9; 77 anm. 1. 
träna 93, b. 
trättio 66. 
tröska 69; 84. 
tröskad 90, märk. 
tröskade 92, märk. 
tröttna 9; 94, märk. 
tu år 9; N 
tullra 21,5; 90, märk. 
tunna 85, märk. 
tunnland 85, märk. 
tupp 94, märk. 
tusen 37. 
tvärt 36; 86, a. 
Tybbles-fallen ; 105, 
tyngde 68. 
»tyr» (räcker) 9; 68. 
tysk 56. 
tyst 85. 

stycken 68; 80. 
stå 100. 
stången 26; 59; 93, a. 
städ 18; 79. 
städer 19, e, anm. 3. 
städerna 49, c; 80; 

93, c; 103, c. 
ställde 92, märk. 
ställen 21,2. 
ställena 103, c. 
stället 10, c; 74, a. 
stänkt 33; 90, märk. 
stänkte 56; 92, märk. 
stöpet 94, märk. 
större 94, märk. 
störst 94, märk. 
sunnanväder 93, g. 
»sunnigt» (sankt) 9; 

.78, märk. 
svarta 36; 61; 77. 
svartstarar 110, a. 
Svensson 81. 
svullna 21,5. 
»svång» (smärt) 95. 
svälja 86, a. 
»svälon» (blåbär) 53; 

77. 
svärm 7. 
svärta 86, a. 
sydd (4t) 20. 
syl 68. 
syntes 20. 
syskon 26; 27. 
syssling 21,3; 45; 68. 
systern 99, e. 
så (adv.) 61; 95; 110, b. 
så stor som 60. 
såg (subst.) 30; 61. 
sågar 100. 
såld (4) 18, und.; 20. 
sålde 19, b, und. 
Sånne-fallen 93, b ;105. 
såtar 33; 100. 
säd 61. 
säden 19, e, anm. 1. 
säga 54. 
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»veni (ängsteg) 70. 
vet jag 15; 51; 71, a. 
vete 75,"märk; 110, a. 
vett 109. 
vi 10, b, anm. 
vi ska väl gå nu 21,8, 

anm. 
Viad-borna 66; 99, c. 
vid dörren 75, märk. 
vid -honom 32; 70,' 

märk; 82, b. 
vidare 19, e, anm.; 91. 
videbuske 7; 105. 
videmjärdar 19, e; 105. 
vidja 19, g; 55; 107. 
viktig 66; 103, b. 
viktigt 103, b. 
vila 52, c; 69. 
vilja (pres.) 86, b, anm. 
vilken 23; 62, märk. 
»ving-rå» 100. 
virke 75, märk, 
virvla 21,4. 
vitfotig 5. 
voro 19, a. 
vrickade 19,a ; 29; 93 h 
vrider 19, e. 
vräkas 2, anm. 
»vurtit» (blivit) 36; 73; 

90, märk. 
vådligt 21,3. 
vånna 7; 95. 
vårså 61; 100. 
väder 19, c. 
väderkorn 44; 101. 
väderkvarn 77; 105. 
(i) väg 21,1; 57; 90, 

märk. - 
väggarna 99, c. 
väl 21,8, anm.; 48; 

52, d. 
välva 7; 86, a. 
välvd 38; 86, a. 
vänd (A) 18, und.; 20. 
vände 19, b, und. 
väppling 109. 

värd 39. 
värd tusen 37. 
värket 10, c•

' 
 80. 

värkt 73; 90, märk. 
värkte 56; 92, märk. 
världen 39; 44. 
värmer 80. 
värpt 73; 90, märk. 
värs 61; 86,-a. 
»värsnät» (spindelnät> 

17. 
värst 7; 60. 
västsunnanväder 89. 

ympa 68. 
»yngde» (ynglade) 16; 

68. 

åder 19, c; 100. 
åk(don) 56; 100. 
åker 47; 100. 
åkte 101, märk. 
ållon 26. 
ån 93, a. 
ångan 80; 95. 
år 9; 47; 78. 
årder 39. 
årtal 52, d; 100. 
åskil (-by) 21,8. anm.; 

52, d; 95. 
åtta 81, märk; 95. 

ämnen 4; 49, b. 
än 42. 
änden 82, c. 
ängarna 79; 99, e. 
äpplet 74, a. 
är(o) 10, b; 11; 48; 

49, a; 58; 95; 106. 
ärla 22; 77, anm. 2... 
ärr 77, märk; 109. 
ärtan 86, a. 

ögla 52, a; 76. 
ögon 27. 

tåren 82, b. 
tårna 50, b. 
tänder 19, b. 
tänka 79. 
töjden 9; 16. 
tömde 16. 
tör 21,8; 48: 
törs 61. 
törst 36.7  61.7  947  märk. 

ugn 31. 
undan 93, g. 
uppburen 78; 83. 
uppfann 14. 
upphettad 109. 
»upprinning» (käll- 

åder) 59; 94, märk. 
upprågad 56, märk. 
uppväxttid 33; 87. 
utav 7, anm.; 95. 
utelås 33; 79, märk; 

93, g. 
utlopp 78. 
utom 90. 
utöl 52, d; 76. 
vackrast 61; 67. 
vanan 82, e. 
vanmäktig 100, märk. 
vann 14. 
var 48. 
var det likt, det 72. 
var sitt 61. 
var(sam) 47; 98. 
vara god till 90. 
vardera 32; 48. 
vardags 34;39. 
varken 92. 
varmt 44. 
»varvande» (stund) 

93, f. 
vase 7; 98. 
vass 61, märk. 
vassla 45. 
vattendränkt 56, märk. 
vattna 24. 
vecka 72. 



S. 10 r. 5 
10 » 12 
10 » 13 
11 » 9 
13 » 17 
15 » 1 
15 » 8 
16 » 11 
16 » 13 
19 
24 » 15 
25 » 12 
27 » 17 
29 » 3 

» 32 » 11 

33 » 11 
38 
39 » 7 
41 » 10 

»•44 » 8 
44 » 6 

» 45 » 
45 » 
46 » 

» 47 » 

8082 ,  
lögar 

om ej möjligen gas 'pärs, 
hänger tillsammans med -rspr. gass. 

uppifrån står bihehållande läs bibehållande 
tillägg efter r. 10 nedifrån: samt i NO 'hälgdag'. 

läs Lata 
¢tc'ekt 
blojkåln 
handfull 

9 nedifrån »  slockna, -ade -at » slockna (-ade -at) 
14-15 uppifrån står ock Hofberg som efter dem Noreen, 

V. Spr. I, s. 109 skriva läs som Hofberg skriver 
18 uppifrån står känn läs bom 

11 	 » .0tan 

nedifrån står ltd 
uppifrån » dicklet 

» bår.jkilln 
nedifrån »  han-dfnll 
uppifrån » pketn 

» scej 
uppifrån » lötgar 
tillägg efter g --> 

»käxlor» 
1 
422  

not 2 utgår 
uppifrån står mun 
nedifrån » svara 

Rättelser ock tillägg. 

uppifrån står vgbvgka 	läs vib6gka 
i stället för m » i stället 

tillägges harp..fir 'han for' 
nerifrån står f8V. -ä 

hulda 

mun 
rrspr. 	» svarar rspr. 

läs urn. d 
hulda 
t - 
»tjäxlor» 
1 

G• siv 

för ni ock n 

dust' 

ögonen 93, c. 
ömhänt 49, a; 84. 
ömse 33; 69. 
öppen 69. 
öra 47; 76. 

ORDLISTA. 

»örar» (stenören) 47. 
örat 12. 
örbotten (sand-) 76. 
öron 27. 
örona 93, c. 

75 

örter 36; 84. 
»örtsåg» 46. 
ösa 62, märk. 
överläder 69. 
övre 7; 69. 

6-123244. $v. landsm. Borgström. 
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HULTMAN, Nuckömålets »fyra». 
SUNDBÄRG, Ordlista öfver Jemtskan. 
NORLIND, Melodier till folkvisor ock folkdanser. 
KALLSTENIUS, Tre visor av Pär Jonsson (»Dresk-Pär»). 
WEISS, Sägner ock historier på Aspelandsmål. 

Bilagor: 	DANELL, Nuckömålet, s. 5-180. 
HELLQUIST, Sjönamn I, s. 611-812; rt-v, s. 35-

130; VI, s. 1-26. 

Arg. 1907: STORCKENFELDT, Västgötasägner. 
DANELL, Nöckömålets fiur 'fyra'. 
SAHLGREN, Om Svenska apiko-gingivaler. 
KALLSTENIUS, Värmländska bärgslagsmålets formlära. 
BOnTHIUS, Oremålets ställning inom dalmålet. 
ZETTERQVIST, Minnen från Gärdslösa. 

Bilagor: 	H. & E. Folkminnen, s. 375-532 (IX. 1). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 133-244 (XIV. 1).. 
Kungl. bibliotekets visbok i 8:o, s. 81-159. (Bih. III. 2). 

Arg. 1908: CAPPELIN, Arvid i öshult. 
LAMPA, Bjärke härad. 
SAHLGREN, Edsbärgs härads sjönamn. 
OLSSON, Visor. 
MJÖBERG, Visan om älskaren vid gluggen. 
BUERGEL GOODWIN, Det moderna isländska uttalet. 

Bilagor: 	WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452. (VIII. 3).. 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356. (XIV. 1)... 
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114. (XIX. 1). 
L ÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60. (XIX. 6). 
KARLGREN, Folksägner från Tveta ock Mo härader- 

(B. 2.) 

Ärg. 1909: P. JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. 
ULRICH, Livssaker ock dödsfångar, bödlar ock avrätt-

ningar. 
MEDEN, Hverdagsliv blandt danske almuefolk. 
NORDLINDER, Bärgsjö-mål. 
STYFFE-LAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet. 
KARLGREN, Gränsen mellan syd- ock mellansvenska mål. 
ULRICH, Rommanispråket. Sigenarspråk. 

Bilagor: 	LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3). 
HERMELIN, Sägner ock folktro, seder ock sagor, s. 

1-96. 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 1-128. 



Årg. 1910: HULDA RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. 
K. E. KARLSSON, Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. 
AND. BJÖRK, Orsamål. 
H. PALM, Hemliga språk i Sverige. 

Bilagor: 	C. W. v. SYDOW, Två spinnsagor. (B. 3.) 
JULIUS SWENNING, Utvecklingen av samnordiskt aei i 

sydsvenska mål. (B. 4.) 
SAM LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 

1909. (B. 5.) 
GABRIEL TUDERUS, Om the österbothniske lappar un-

der Kierni gebiet. (XVII. 6.) 
En rimkrönika om lapparna. (XVII. 7.) 
K. P. LEFFLER, Öster-Fernebo. (XVIII. 7.) 

Årg. 1911: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen. 

Årg. 1912: EMIL HERLENIUS, Blakullafärder i 19:de århundradet. 
AUG. II.7EFFNER, Anders Värmes historier. 
JÖRAN SAHLGREN, Några dalboord från 1600-talets slut. 
JÖRAN SAHLGREN, Några svenska ortnamn. 
SAM. LANDTMANSON Menuetter ock Polska dantzar. 
A. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk. 

Bilagor: 	JOSEF SANDSTRÖM, Utvecklingen av fsv. ö ock ii inom 
västgötadialekterna (B. 6). 

GEORG CHAMBERT, Ord ock uttryck inom möbelhant- 
verket (XVIII. 1). 

AUG. FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272. 
H. GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7). 

Årg. 1913: SVEN HEDBLOM, Kustfisket i Ilelsinglaud. 
RAGNAR LJUNGGREN, Åkerbruk och boskapsskötsel i 

Larke—Vedum. 
HERM. GEIJER, En gosses märkvärdiga upplevelser. 

Bilagor: 	TORST. ERICSSON, Grundlinjer till undersökningen av 
Södermanlands folkmål, s. 3-226. 

PEHR JOHNSSON, Sägner från nordöstra Skåne (B. 9). 
ERNST WIGFORRS, Södra Hallands folkmål, s. 1-144. 

Stockholm. P. A. Noratedt & Söner 1914. 
141058 


