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Om aldre källor rörande dalbomålen.
§ 1. Något dalsländskt folkmål har ännu icke varit föremål
för en sammanhängande språklig behandling. Av äldre källor
anför Noreen VSpr. 1: 319 (resp. 5: 689):
Laurentius N. Hesselgren, De Dalia, Diss. Ups. 1718 (prxs.
I. J. Nesselius). På ss. 63-65 finner man en paragraf om
språket, huvudsakligen bestående dels av en samling förnamn'
för att visa »nominibus , . . propriis antiquorum Gothorum adhuc
Dalios frequenter uti»; dels några andra »Gothicx originis voces»2.
Dessutom finnas här ock där i avhandlingen inströdda upplysningar om dalbomålet, som t. ex. s. 30, där Il. nämner, att »bärg»
kallas av dalborna Bergsknattar, Kollar, Klintar eller s. 87,
där den upplysningen meddelas, att dalborna »diem in sex partes dividunt; Dagelmäl, Mässetid, Middag, Betemål, Mederaftan, Dagsätt s. Quälsätt»; eller enstaka ord som t. ex. Jättekollar s. 32, 'Kasa (subst.) s. 45; »Åninskog, vulgo Anskog»,S. 8.
And. Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal, Stockh.
1851-52. I, ss. 97-114 innehålla ett kapitel om språket, vars
huvuddel är en icke obetydlig förteckning på ord ock namn,
enligt Noreen a. st. »från nordligaste Dalsland» 2. Fullt korrekta
torde dessa uppgifter knappast kunna vara, t. ex. i fördelningen
av a ock a; så uppges genomgående -a i obestämd form av
Al, Asa, A.sgiöt, Bryngel, Egill, Enar, Ewen, Giödrid, Segol,
Tron.
Anförda hos Sahlgren Sv. landsm. 1912, s. 48.
L. var född (1787) i Edsleskogs sn norrut i Tössbo hd, men
blev sedan komminister i Dalskog, Nordal. Under vistelsen där författade han sin beskrivning över Dalskogs sn (se s. 4 not 1). Hans uppgifter torde väl således härröra från åtminstone dessa bägge trakter.
1-143251 Sv. landsm. Noreen.
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svaga femininer'. II, ss. 11-153 innehålla här ock där uppgifter om orters benämning bland allmogen. I flertalet fall bekräftas dessa av SOÄ. När detta icke är fallet (så t. ex. beträffande Amliden i Ödskölts sn: enligt SOÄ. 19: 198 ?mita,
enligt L. s. 125 Amlingen2) kan man vara oviss, om Lignells
uppgift återger ett fordom befintligt uttal eller är inkorrekt;
det senare förmodar jag är fallet med t. ex. hans uppgift s.
117, att Djupviken i Årtemark kallas Gyvika (nu 'eka).
Av Nicolaus Hesslegren (från Edsleskogs sn, far till L.
Hesselgren) har Sahlgren publicerat några handskrivna anteckningar i Sv. landsm. 1912, s. 50-55. De värkliga dialektorden
äro likväl här ytterst fåtaligas. Som manuskript av samme
Nicolaus Hesslegreen (som namnet där skrives) föreligger
»Encomium Hesselskogite Dalensium Quod Vpsalix in collegio
privato . . . . 1672 . . . . proclatnavit» i Palmsköldska samlingen
i Uppsala universitetsbibliotek (»Topographica Tom. 42», nämnes
av Lignell s. XI). Bland en mängd ortnamn, särskilt naturnamn från Edsleskogs, Fröskogs, Mo ock Laxarby socknar, finns
pleben in
t. ex. en upplysning, att [Edsleskog] »illi
cottidiano sermone Äiskogh appellant», ock följande: »Est et
alius fons apud agrum qui Munckh5dtan, rusticis Monkhätta
dr. ab australi parte templo vicinus quem S. Olas Källa appellant, sed de illo nihil memoratu dignum prceter ipsum nomen
remansit»; jfr härmed Dybeck Runa 1845: 10 f., SOÄ. 17: 120 4.
Redan i Försök till en Beskrifning öfwer Dalskogs Socken uti
Elfsborgs Län och Dals Land, Carlstad 1814, hade Lignell yttrat några
ord om språket: »Om språket vore mycket att såga, men det tillhör ett
särskildt ämne. Dialekten är släpande och widrig. De flesta femininer
och infinitiver sluta sig på ett obehagligt a» (s. 32). I Grefskapet
Dal, s. 97, finner han emellertid dialekten på Dal »lika behaglig att
höra som trots någon annan i riket»!
Möjligen sammanblandning med Amliden i Lerdals sn Valbo, som
enligt (Lignell s. 96 ock även) SOÅ. 18: 67 kallas Anilingenklman).
När H. bredvid ordet i fråga skrivit nostri, nostris, nobis
eller nos, har han väl velat ange det som dialektiskt. Många av H:s
ord stå i direkt motsats till vad dialekten kan antas ha haft (t. ex.
s. 52: äm. våta, kloor 'ungves' s. st.: krt. kh.r,
Giervorter
mun e. 53: äm. moD.
Den innehåller för övrigt följande, som jag tror, även kulturhistoriskt beaktansvärda notis: »Clauduntur saltibus hisce aves, ferm
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I tilläggen till .VSpr. 1, 2: 475 påpekas vidare de många
dialektorden i Gunno Eurelius-Dahletiernas (född i Ör, Nordal)
Giöta Kiämpa-Wisa1.
Det bör tilläggas, att även Dahlstiernas på »riksspråk» avfattade dikter innehålla en ovanligt stor mängd rent dialektala
ord 2, något som också Hesselman SoS. 7: 207 framhåller. Att
Dahlstierna varit väl medveten om detta, visas av de anmärkningar, han bifogat sin »Kunga Skald». Han påpekar här om
många ord, att de äro dalboord. Jag sammanställer nedan de
av anmärkningarna, som äro av rent språklig art:
str. 21, v. 5 i ÖDA): h. e. i willo och onska. Dialecto Dalicå &
Vesigoth.
24,2 rätt: rätt och rättsölls är altid med solen : contrar :
ansöls.
95,3 Skäller: Skålla heeter Synas och hafwa anseende af
en ting vestigaticaM dialecto
115,7 giäter: Giäta är gå Wall med fää. Dialecto Dalicå.
176,5 Stöna: Stöna är löpa tokot som med detta folks [0:
hottentotternas] åthäfwor wäl öferensp] kommer.
192,7 Fånar: Fåne heter den som är half tookot : fortå hinc
Fauni & Faunalia veterum latinorum; som wore fåneta nog.
quoque nobilissimaa, licet rariores hodie sint, quod multis modis prioribus
nostris forte ignotis nunc agitentur capianturque. Iocolee n. Skijar appellant soleas ligneas instar annum in anteriore parte curvatas, quibus
illi pedibus affixis directione manualis baculi celerrime super altissimas
nives eas insectantur.» Slutligen må ur Hesslegreens Encornium följande
anföras: »In hunc lacum [. Laxsiö] se magno strepitu aquarum exonerat
amnis Skåpa antiqua cantelina quadam inclitus, gute hodie etiam convivia
eorum exornat et his incipit verbis:
Gubben stod up en morgon
sågh sigh uth så wijda
Han skulle sigh till Skåpa
inz sin maltsäck rijda
Löfsale bärgit då hååla.»
Denna strof citeras (efter Hesslegreen?) även av Dybeck Runa 1845: 11
såsom »en på orten tillförene känd folkvisa»; sista värsen lyder bär:
»Löfsalsberget det hårda».
Jfr Hesselman SoS. 7: 222 ff.
Särskilt är detta naturligt nog fallet, då han beskriver sin hembygd; se t. ex. gravdikten över Carl Liedeman »Et wälförtiänt Beröm»
etc. 1691:
De gåta sine Fåhr bort på de gröna Kaser
På klinten Gåtan drifs ok Oksen mit på Fjäll o. s. v.
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str. 193,8 stuura: Stuur pål Dalbomåhl subtristem denotat : Belgoe
etiam star eodem sensu dieunt.
204,5 Hijar: Hija : är bedraga och narra med ordom. dial.
vestgot.
216,5 Giöpor: Loodiur.
» 219,6 Alf: Alf och alfwar äre höge bergsryggiar. Alt.[!]
Rudb.
220,7 Och ingen nappar Steek; och ingen skrämmer
Jutar: äre twänne ungdommens Juhle-lekar I som så
heeta.
224,1 Balsis-fegder: Så kalla bönderne norr wed gränsen
det kriget som af Hannibal Seestedt i Norgie mot
Swärgie fördes I där frå de gamle ännu hålla sin tijderäckning.
232,5 Högballe: Högballe kalla daalbönderna den lustigaste
tij den om åhret någre wekor förr och någre effter
Sommar-soolståndet I iag tror af Hedendommen här I då
de fijrat sin Gud Baldur eller Soolen en stoor hälg
tu l tacksam heet för dess åter-komst I den de kallat
haug.Baldur. det är Baldes eller Solens Högtijd lääs
Heliolatria Rudbeeks Rel. Tom. 22.
str. 234,7 omtunar: Tun eller toon är så wäl på wässgiöta och
Daalbomåhl I som på Nedersaxiska een gärdsgård; och
tuna heeter giärda stängia Kring.
I Sv. landsm. 1912, s. 48 noten omnämner Sahlgren, att i
Gunno BErynolphil Blutherus3, Oratio eneomiastica de Dalia,

Ups. 1632, påträffas »några dialektord ock ortnamn». Så vitt
jag kunnat finna, inskränka sig de förra till följande benämningar på invånarna i de olika häraderna (B 2) : Söderdälinga,
Noordälingar4, Waalbönder, Weedbönder, Teusbönder5.
Möjligen pä.
På detta ställe återgår tydligen en artikel hos Hesselgren (s. 65):
»Högbale, tempus anni jucundissimum, ante & post solstitium festivum,
Goth. haug baldur forte [här hänvisas i en not till Dahlstiernas Kunga
Skald], s. habaldur, excelsus potensque Apollo».
Under tillägnan på baksidan av titelbladet skrivet Bluttherus.
Gunno B. Blutherus Nordälingh på titelbladet. Jfr NordäNng,
Sundtgring Lignell 104.
I detta sammanhang må anföras en notis ur Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, IV, Stockh. 1863, s. 374:
»[Laxarby] Skrefs i äldre tider Lasarbygda, såsom orten ännu af allmogen ofta benämnes [SOÅ. 19: 56 känner endast dialektuttalet licksarby]. Inbyggarna kallas. Laxongane» (jfr s. 54).
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I Linnés Wästgöta-Resa, Stockh. 1747, meddelas åtskilliga
notiser om benämningar på växter ock djur o. d. på Dal, vilka
förtjäna att här sammanställas:
s. 224. Horntistel kallades Carduus lanceolatus i [i Frändefoi s, Sundal].
Anims-Wimma kallades en fisk, som til myckenhet
fångas i denna sjö [or Ånimmen], och eljest är ganska sällsynt.
Ingen må tro, at han är samma slags fisk, som på andra ställen
kallas Wimma, och altså et slags Cyprinus, utan han är en
Coregonus eller Sik af et quarters längd.
Fisk fångas mer i Åmål, än wid någon annor stad
wid Wenern; ty begåfwo wi oss neder åt stranden, i tanka
at få några sällsynte fiskar, men kunde dock icke fånga några
synnefliga, fast folket nämde åtskilliga, som wi önskat få se,
såsom:
Wimmer hwilka lära wara de samme wi sågo i går.
Guppor, 'kanske af samma sort, men en varietet.
Stensugare, torde wara Stensimpan.
Gaddsur, är, kan hända, Gasterosteus.
Gli sades wara Nors af minsta sorten.
Elgkulor äro samma med Alkufwan.
s. 234 f. Söndagen firades förr middagen uti Åmåls Kyrka,
men efter middagen foro wi ut på landet, at lära oss DalBotaniquen af gamla Pigor och Gummor, hwilka här ägde mera
kundskap om wäxter och husmedel, än man lätteligen på något
annat ställe funnit. här kallades
Finnskägg Nardus.
awitläck A nem 0 n e.
Måra Galium album.
Icktegräs Ranunculus lanceolaHj ertblomster Parn a ssia.
tus°.
Saltbläckor Menyanthes.
Soimöjegräs Ranunculus acris.
Steckgräs Gentianella2..
Mjölkgubbar Ajuga.
Elgestjelk Epilobium.
Skogshumle Brunella.
Bockebläcke Sedum anacap- Holiemjälia Melampyrum vulseros3.
gare7 .
Stenbär Rubus repens4.
Skallra Rhinanthus.
Majblomster Ulm aria5.
Grangräs Pedicularis.
Cirsium lanceolatum.
Gentiana campestris (jfr A. Lyttkens Sv. växtnamn 374 f.).
Sedum telephium enligt Lyttkens a. a. s. 876.
Rubus saxatilis.
Spiran ulmaria.
Ranunculus flammula, »ältgräs>.
Molampyrum pratense enligt Lyttkens a. a. s. 243, som för
övrigt oriktigt uppger, att Linné har »Holtamjella».
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Abrahams-rot Geranium sylva-

Crueillx-ört Senecio.
Borstar Cirsium 8.
ticum.
Skateblomster Viola tricolor.
Jogere Vicia Segetum'.
Stroppeigräs Equisetum aquatiRödkålla Trifolium rubrum.
cum4.
Mjölkblomster Leontodon• terEnestabb Pteris.
Skogslöper Poly podium trifiHästblomster Arnica.
dum 5.
Willfan Millefolium.
Hareqwä Gnaphalium.
Yxna kallas här detsamma hos Kor, som hos Swinen
här kallas wre n, eller det, som exciterar venerem6.
när Koen ej hjortar eller idisslar etc.7

Några dialektord meddelas hos R. Dybeek, Berättelse till
Kongl. Witterhets- Hist.- och Antiquitets-Academieu, om Dalsland, i Runa 1845, s. 1 if. ock rätt många i »Folksägner i Dalsland», Runa h. 4 (1843), s. 23-46. Jfr även densammes Svenska
vållvisor och hornlåtar, Stockh. 1846, här ock där ock ordlistan
s. 45-49.
En mängd dialektord förekomma i Jan Halfvordssons [född
i Dals-Ed. 1818] uppteckningar, utgivna ock försedda med anmärkningar ock ordlista (i vilka många ord transskriberats till
landsmålsalfabetet) av Gunnar Freudenthal i Sv. landsm. 1914,
s. 49 ff.
Bland äldre tryckta källor bör sist, men icke minst nämnas
det material av ortnamnsformer, som bjudes i Sverges ortnamn,
Älvsborgs län, utgivna av K. Ortnamnskommittén, 15 Nordals
härad (1911), 16 Sundals härad (1910), 17 Tössbo härad (1913),
19 Vedbo härad (1915). 18 Valbo härad är under tryckning
ock har här delvis kunnat citeras.
Det behöver icke särskilt påpekas, att en mängd uppgifter
från Dalsland finnas j bekanta sammanfattande verk (t. ex. av
Rietz, Jenssen-Tusch o. s. v.).
Vicia cracca (Lyttkens a. a. s. 642).
Leontodon autumnalis? Jfr Lyttkens a. a. s. 118.
Säkerligen Cirsium beterophyllum, »borsttisteln», vanlig på Dal.
Jfr Lyttkens a. a. s. 90.
Equisetum fluviatile.
Phegopteris dryopteris enligt Lyttkens. a. a. s. 1569.
. 6) Jfr ss. 135, 154.
7) Jfr s. 95.
I)
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Sam manhängande täxter på dalbomål anföras av Noreen
VSpr. 1: 163 fl
Den äldsta är ett . brev på dialekt i Göteborgstidningen
Hwad Nytt? Hwad Nytt? 1775, dubbelnumret 147-1482. Det
lyder:
Dahl, den 23 Junii. Jag har öfwgkornmet följande bref,
skrifwet på Dahlboska. Kan det förtjena et rum i Hwad Nytt?
så öfwersändes det härhos, och lyder så:
Gusfre Bror Nämman!
Håfle trur I dä går mä gröa i år, måstru dänna starka
törken giär e olöcka wea? Ja wet at I, som ä blant de stora,
har sakti nocka at snacka om tia. Wet i hått ja menar omma?
jo män, blir dä ur messwäx på hö, så får wij inte för kräka te
hösten, å hått ska då en stackare skatta mä, å Kruna ska ha
sett ut, å Prästen ger inte ätter, tru en bön ommet, då bler
won kanske, I ä no alti krullen, Nämman; män Länsman döndrar
mä wäijane, omf'ramra pålagor och opserera ä åg äru mä Sållatten, så jag kan säga, ja ä så bekömrad som e get, som fådt
tä killingar, å Kåna ml ger säg öfwer; mälle Gud wälsigna wår
nådiga Kung, ja hör de säger han bärar påt alt han hinner,
nalle dä wel sakti nocka te, at få alt i ordning. Desse Köpmännanna ä åg så dyra, töckas ja, at ingen kan mä däm, å
skulle en synnare ha nockelett at wänna, som wore aldrig så
wäl i däras kattning, så ger de ente föret. Så alt ä åräfla.
War no så gill, Nämman, och lätt mäg weta hått dä likas er
ommet.
Måns Brydd.
Albrekt Segerstedt, N6a sager å paschaser på dalbonnespråke, varmelänske å anre tongemål2 (Oreskrifter för folket no 135), Stockh. 1885, ett ganska talangfullt, men tämligen
vårdslöst arbete. S. 3-19 äro tydligen dalbomål av något
sydlig karakter; så t. ex. är t bevarat i best. artikeln neutr.;
Till de äldre källor för Bohuslän, som anföras 1: 162, kan läggas några värser, författade av en »Danneman» från »Norra delen af
Bohuslän», i Götheborgeke Spionen 1770, s. 289 f. (nr 37).
Man får av VSpr. 1: 163 snarast den uppfattningen, att här
föreligger mer än ett brev. Så är emellertid icke fallet.
Enligt VSpr. 1: 163 »endast delviå på dialekt». Denna uppgift måste bero på en lapsus : hela arbetet är avfattat på dialekt, varav
s. 20-28 på värmländska; s. 29-30 ock 31-36 avse säkerligen att
vara närkes-, resp. västgötadialekt.
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för övrigt må anmärkas, att adjektiverna ändas på -e i obest. form
sing., t. ex. store, fete 'stor, fet' s. 7 (så t. ex. i Sunda! ock i Dals-Ed enl. Freudenthal Sv. landsm: 1914, s. 52, not 2); samn.
ö uppträder som ä, t. ex. träslag s. 3 (: äm. tre).
3) August Bondeson, Historiegubbar på Dal, deras sagor
och sägner m. m. Stockh. 1886. S. 300-310 innehålla dialektuppteckningar efter Johannes Glader från Örs sn (Nordal), s.
313-369 efter Johannes Andersson från Gunnarsnäs (Nordal).
Det föregående partiet av boken innehåller uppteckningar efter
meddelare från Holm ock Ör på riksspråk uppblandat med
talrika enstaka dialektord ,. Bondesons äro utan tvivel (jämte
P, Anderssons, se nedan) de språkligt mäst tillfredsställande av
dialektuppteckningarna från Dal.
4) Några stycken i 0. Svalna Svenskt skämtlynne: a) »En
saga från Dal»2 (av »Bjarkan Ans), XI: 42, 44 (1884). S. 42,
4 står e utängela"utängslada', men r. 11 la't 'ladan'; äm. 14 n.
b) »Den »kloka» i Grytås. Berättelse på syddalslands dialekt.»
Ny serie I: 7-15. c) »Håvert Lars i Ryr meste si jagtlust. Folklifsbild från Vestra Dalsland» (av »August A.»). N. s. II: 6-10.
d) »Presten å köttkurfven. (Dalsland).» N. s. III: 9-13; från, Valbo?
Märk brokar 'brukar' s. 10 f. (jfr brQle 'bruk' Valbo — så vida
icke möjligen o här betecknar tt,); s. 9 gömma 'gumma', men
10 gomma. e) »Ett ulöcke pengefeske. (Dalbomål).» N. s.
III: 14-20. f) »Sven Temmermans sta'sresa. Från Dalsland.»
(Av »August A.») N. s. IV: 22-29 (b—f 1885).
5) J. Henriksson, Plägseder och skrock bland Dalslands
allmoge fordomdags jemte en samling sagor, gåtor, ordspråk,
folkvisor och lekar från nämda landskap, Åmål 1889, inneJag tillåter mig här att fästa uppmärksamheten på berättelsen
s. 115 f. »Käringen som var sams med prästen», berättad av Kristina
Eriksdotter, gift Glader, från ör, på grund av dess nästan fullständiga
överensstämmelse med en romansk folktradition, upptecknad från Frankrike (Haute-Bretagne ock Anjou) ock Umbrien, varom se Mjöberg Sv.
landsm. 1908, s. 74. Den svenska versionen återgår naturligtvis direkt
eller indirekt på den romanska.
En variant av denna sägen finns upptecknad av Dybeck Runa
h. 4 (1843), s. 36.
3). Anagram av Karin Raab?
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håller en hel del förtjänstfulla uppteckningar på dialekt av sagor,
gåtor, ordspråk ock en visal, enligt benägen uppgift av förf.
representerande dialekten i »huvudsakligen Dalskogs, Bäcke ock
Ödskölds socknar, men delvis även det äldre landsmålet i Gunnarsnäs', Holms ock Örs socknar».
Dessutom föreligger:
6) Thure L. Langer, Dalsländska folksägner, Uddevalla
1908 (40 s.), innehåller sägner på dialekt upptecknade i Nössemark, Håbol ock Töftedal i Vedbo, Mo, Ånimskog ock Tydje i
Tössbo, Ör i- Nordal ock Färgelanda, Högsäter, Torp ock ValboRyr i Valbo. Arbetet är språkligt rätt otillfredsställande. Beteckningen är grövre än i t. ex. Bondesons ock Henrikssons arbe
ten, i det att till det vanliga alfabetet endast lagts 6, som be
tecknar e ock u. Typerna ö ock 6 förblandas ganska ofta
(t. ex. s. 6 döra men dörkarmen, s. 14 göbbe, göbbe, s. 15
öppigönöm 'uppigenom', sst. sjön 'sjön'); dessutom står ibland
eller å för e (t. ex. orrar, trätoppane, baketråg s. 10), ock
för a (t. ex. s. 26 väggstoekane). Språket är säkerligen
väsentligen icke de resp. socknarnas, utan ett normaliserat dalbomål av sydlig karakter; så t. ex. står i stycket »Skogströll»
(s. 5-6) från Nössemark i norra Vedbo träa 'träna' (s. 5), trots
att samn. ö bevaras ännu i de längre söderut liggande socknarna Ed ock Ärtemark 2, ock t i bestämda artikeln neutr. är
bevarat (t. ex. tröllet, s. 6) mot förhållandet i Nössemark (se
t. ex. SOA. 19: 75 if.), men i överensstämmelse med landskapets
södra del.
Följande otryckta källor, vilka tillhört Värmlands nations
landsmålsförenings, förvaras i Landsmålsarkivet, Uppsala:
En tämligen identisk version av denna visa (lögnvisan »Segla
mäg ut där sör i mä ön!») finns i A. Bondesons visbok 1: 34 f. (Stockh.
1903), uppteeknad 1885 efter den från »Historiegubbar» bekante Johannes Andersson i Backamyren.
T. ex. fimyra Fämyren i Ed (SOÄ. 19: 226), /e Stora Le i
Ed, Håbol ock Nössemark (ib. 218); rörande formerna i äm. se nedan
s. 66 f.
Föreningen hade enligt stadgarnas § 1 till ändamål »att dels genom gemensamt, dels genom enskildt arbete af sina ledamöter samla
alt som kan bidraga till en noggrann kännedom om landsmålet i Värmland och på Dal».
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Lexikografiska anteckningar såsom bilagor till protokollen
(Monografisk ordbok N:o 1. 1872-1876; N:o 2. — Lexikografisk
ordbok, omfattande A ock en del av B); innehålla även rätt
många uppgifter från Dal.
Anteckningar av regementsläkaren D. Ekelund: a) Lexikografiska anteckningar ock skrock o. d., daterade Åmål 24/i2 1874;
b) (tillsammans med Erika Waldenström, f. Ekelund) Lexikografiska anteckningar (dock mäst på riksspråk avfattat skrock,
väderleksmärken o. d.), daterade 31/7 1875.
Genom ett urklipp insänt till Värmlands nations landsmålsfdrening av författaren, P. Andersson i Högkil, Håbols sn,
(nu ävenledes i Landsmålsarkivet) har jag fått kännedom om
följande högst talangfulla prov av Elåbols-målet2 (publicerat i
Wenersborgs allehanda, 9/1 1875):
Sven i Daln på besök hos sin granne Jan i Berg.

Ett stycke folklif.
Upptecknadt och som prof af allmogemålet på n. v. Dal
Dals fornminnesförening
tillegnadt af
Runa.
som i Elfsborg,
(Uttal: a som i tak, a som i falla; e som i le,
ä som i väg; o som i ogräs, o som i son, 0 med ett ljuds naidt
emellan 0 i s011 och o i ogräs; 1 som i lag, 1 med ett tjockt hårdt
ljud t. ex. öl.)

Skådeplatsen är fader Jana stora och rymliga stuga, der
ingen sitter »fånöt». Jan slöjdar »tvereshomlan, ena sonen »slava», den andra »skottfjol», drängen snor »bosthall» och vallgossen
»snartar» på elden. Mor Maja »kinuar», döttrarna »vxnna» och
»hoffla4», pigorna skrobba4 och spinna »vwft», under det flickorna
gemensamt sjunga följande ord till en gammal polska:
Buske opp i reng,
Ole-pelten min;
Svenge dej ikreng,
Såcker-ongen min!:,:
Peter Andersson, den bekante liberale politikern, född i Högkil
1838, död 1894 (jfr vidare Nordisk familjebok).
De jämförelsevis •talrika smärre onöjaktigheterna bero tydligen
väsentligen på att det tryckts i en tidning.
9) Orig. Und.
4) Så.
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Ja" vell ha 0/a,
0/a vell ha nix.);
Eugen gå/ har 0/a,
Engen gå/ har jfflj;
Horre ska dä b/i tå 0/a å mfej
Sven (inträdande): Gu äftan, härinne!
Jan: Gu's'ne!
Mor Maja (Till en piga): Barns ihop, mä dx, se folk2 kommer
ifro dora! Var so go å sett, grannfarn!
S. Tack, ja får nock sette. — Dä va ett andäres vär, ve har
åt oss i da.
J. Ja d'ä rektegt ufjankele. Om dä no'nte lanar på.
S. Ja trur'nte dä. I otte va dä allt likt te len, mxn no anturar dä sj rektegt atolt.
J. (Tar ned sin »karfvefjob och skär upp norsk rulltobak):
Har du pipa mä, so stappa.
S. Tackar!
J. Horre kommer du ifro, som längst?
S. Åfvante Byrhole2. Ja ha vella hatt Bruslugg te mx i mora
å hogge te sneser.
J. Lofva'n 2?
S. Ja ska'nte tru dä. Dxn karn2 ä'nte mö lättvindeg, om en
tränger te'n. Msen pisketa tre na han vell ha hjx1p, lell!
J. Hott hade'n for ant no?
S. Ente pinalsens pinal, dä ja kunne se, anne2 än han sat å
bja/a mä Stabbelonsen. Uta so skulle Bruslugg te köpman
Grej i mora å b/i vice snartunner.
J. Ja bar' han' får flyga2 i K/åbön å rassa2, då trifs'n då.
S. Dä ska ja lofva! Han sliter no'n. snultresup då, å dä
drar dä.
J. Ja han ha von tim befängd etter fyll i all sin dar. Uta
ii dit en pixsnodeg arbeskar. — Ha du köpt jule-bränvine2 än?
S. Allri dygga hreller. Må dö, ha y-ort no uttak än?
J. Dä va nock ett om lorda'n, men ja kom for sent, se ja'
har'nte supen å säte fram.
S. Dit kvettar allt for mi skull. Dit va no'nte for dä ja geck
in, uta ja skulle in å ta igen pusten.
[love/ geck byresa?
J. A dä sladva2 te tämmele, man föret va no skrint.
S. Ho feck du for fläske 2 ?
J. ja nöa fella te å feck sex mark 2 å fire, men dä va mä
stInkepinnar. ,
S. Ho2 geck'n te — b/e dä stora pwngesmosa?
j g (för jcI) 'jag' är karakteristiskt 'för Htlbols socken, som där
för skämtsamt kallas jciSokan
så.

NOREEN, ÄRTEMÅRKSMÅLETS LJUDLÄRA

14

J. Dä barra fella te å b/e hallsätte hundre. Dä va no'nte
fracke kultengen, så tess.
S. Hade du no'n i fo/je?
J. Ja ja hade Ufven Fjott å G/imsen å Bröstif.
S. Såg du'nte låte te bulle neigsenom?
J. Jo rasketal tre, ja råka honom å Ole Faröfver på Tolia.
S. De va vm! gullegossarl?
J. Å'nte varst, mffin de ba/ma i sm ha/fver, å hor sin pämpel
hade" de.
S. (Gör min af att gå): Nä ja får fena" ut å knasslal igen.
No blir dä vm! ente m'än da väg.
J. Kors dä ä vffll'nte jytebo, vet ja'.
Maja (Infallande): Nä so jamen ska'eke no grannfarn vwre so
go å setta på en kaffekopp'. Dä ska vxre fa/egt mä ett.
S. Ja tack nä om dä grannmora skulle bry sxj om. Dä ä'nte
långesen jal va här å gjorde besvär.
M. Ja, här går allt besväre sutele öfver. Hovel står te hemmavel?
S. Tack, som frågar, dä rifver te å slor i backen.
M. A'cke dxn ena piga, Tralla, sjukharkete?
S. Ja, ho har sadenel där fång, enteanne.
J. No ä dä fella ente ont" å gå te Knart ä' få honom te å
gä,råt heller.
S. Ho for dä då?
J. Kors dä ha en, som ä i fornminnesforenengen, vart hos'n
å nara å'n trollbona.
S. Ha ha ha! Då duger'n vml allri te å jockla" mer. Mxn
ho tru de skulle mä dwn?
J. Kors de ska ju ha allt gammelt vet jal. Satt" de'eke en
hel da .opp hos *Svarta, å skref opp gamle viser å siadänger.
S. Jo, å so ha de vart hos Sluhaken å skref opp gamle äfventy å feppe/.
J. Å so va de hos Karra, å velle ha'na te å ta/ om hovel ho
o'är na ho stämmer bio: mwn ho b/e nock kasteren. Ho
va so gor1 ettranne, sa dä no'n, se ho svor på, ho skulle
moekstä/e dom allihopa.
S. Hahaha!
J. Msen Pjart hade" lärt dom bona for ormhogg han. Å senna
hade de vart inne hos nämman, å han hade titta i e bok,
de hade', å där stog bona, se han las opp'a for mxj.
S. Bogar du'a?
•
J. Ja då: Renge, renge rure,
Ligge du i kure!
1) så.
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Säck å spräck
Du som stack
Ente du, som stocken ble'l!
Amen.
S. Ysehija mxj!
J. Ja, å so, min far, hade de skref' opp so mö feppe/, se dä
va rent ut ett stort lefvanne forskräckels.
S. Ho'dene tru de va'?
J. Jo: na kua ha bore, ska en lägge vigslerengen å skopnöcke/n i kolla förste gången en mjo/kar'al. Å förste gången en vattnar'a ska en lägge ägarns" böxer å vänstra'
hosa' öfver ryggen på'a. Å förste gången en släpper ut'a
ska en slo f/intäl öfver'a, å rite tjäre-kors" i hufve på'a, å
lägge ffillstål ä flint i skårstall. Mer hogar ja'nte, å'nte
hade' nämman mö fått se haller.
En af flickorna: So va dä ju om hafve/1 en ska koke drömmekaka, å om fasta for go gefta.
J. So'nt hogar du på.
S. Må de'nte vesste dä, en ska kaste öxa tre gånger öfver
take na krätura ä borte.
J. Dä ha de fella fått reda på. Dä menar' ja de brokarl på
flere ställe.
S. Dä borde no'n tå dom te Månse-Hans.
J. Ja, han har ju en hoper gammelt1 trolltyl.
S. Å dä kallar'n b2rgesmi, å har å botar" sjuke krätur mä.
J. Ja den bossen trur ja'nte de får no tå, ente.
S.2 Nä d'ä no ett enryfves stöne, man de torde vffll leke/eral
mä'n, se de feck'et, for so'nt där graajety ska de were
tihoga etter. — Här i Bxrg ha dä ju vort mö jättar'?
J. En mängda'.
S. Dref eeke du dom hällar'?
J. Jo, krona tre, dä va en finnegobbe som lärde me. Ja feek
ihopal mö folk' tre torsda-qvaallar i ra, å ve sköt, å tromma,
å huja, å lilla, å ramasera å smala natta igmnom, å se'n
ha ja all& forstått dom.
S. Men de borde ju na jätta'nel geck, lell?
J. Ja, siste natta borde ve dä snogta å gret; dä va fella
f/öttefala.
S. Dä, blir fella minner tå air' slags so'nt där pjasstety" än
dä ha vort for i vala.
J. •Dä, hörs då'nte so mö åf'et no. — Ha du gjort träskan
S. Nä, ja har te e par kaster igmn. — Ha du löckta?
1) så.

2) Tillägg av P. A:s hand.
Ändrat av P. A:s hand från »grajety».
Eller träska ; rättat av P. A:s hand från »träsko».
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J. Ja, ja tok å slute i äfta. Gir dä unnar" sx bra töcker du
S. A d'ä no'nte so håfvele frackt; mren ja har en granne,
Mattes i Myra, som låter han får i bingane, se d'ä skrofvark.
J. Ja, han ä bra te å skrxppal, Mattes, lita, så ä dä no mö
säckt hos'n, å so hade'n fella" nywelle, se han le fella'ntel
voarst tå törken.
S. Asch, min far, han" ä so dryg no, som e skäppa svemmel.
J. Sist ja ta/te ve'n må du tro han skrobuka sx.) te. Han va
se ettre sqvatt ur'n.
S. Dä hade vw1 nå'n" ägglas" mä'n då?
J. Nä, dä va torparn', som hade" vort steluggen" å,'nte
sa'n. — Ho ska ve ha for en tidneng te åre?
S. Allehanda för Folket trur ja ä bäst å so än måtele dyr.
Dä kan' renge te na en får en tidneng for" nie daler.
J. Sam'töckerl ja. Kanske ve får fler so'ne rolegel paschaser1,
som den om Prestberg.
S. Ja, Prestberg va'nte rålös, å enväga va dä fena' for'n.
J. Han va'nte ulik gamle' Tolfven, som starfva åt' härom åre.
S. Tolfven hade allt vint mä na dä osa hett, han'.
J. Trur ja dä. Han" hade" vort i kri', å for igenom" sju kongerike, å vort mä å sätt åf Bonapart å tok' in Norge". å
mångfaldege gånger hade'n ble'l såra' påde tå skot å sabelhogg.
S. Men han velle allt bo säkrare' än Prestberg å dxrfor byggde'n sxj e stofva på hälleberget, for dä'nte nå'nl skulle
väre go te å vräk'n.
J. Dä va novw1 krångel' enna han feck pangsjon?
S. Ja, han vänta' år etter år, se han' va mxst utlefval, mten
dm kom ente no unnerhåll, å'nte feck'n nå'n" te å skrifva
åt sxj hxller. Men so pjaia'n iväg åt Stockholm sjal,
å ga sx'nte för han feck ta/e ve kongen; å na kongen
feck sett igxnom Tolfvens" papper, so ga'n sxj lefvannes
öfver, å f/idde'n en tie-banko, å klappa'n" på ax/a" å
lofva att" han skulle få unnerhåll te dödar, å se'n hinka
dä'nte hoeller.
J. Dä va kropp te å kunna" sjongal, Tolfven, å vackert gö
hade'n1.
S. Mxn te ta/' om paschaser van makta. Va du inne hos'n
nå'n" gång?
J. Ja då. Han nöttja stofva te smia, se han hade påde smibxlg å stä inne.
S. Ja, dä va en rolegl gobbe. (Fattar hatt och käpp) Mwn
, ja trur ja setter å rxjar å jallrar å pratar se ja nattas
1) så.
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inne. Go nattl! (Skakar hand med samtlige innevarande).
Farval å tack for maj!
J. Gu' väls1 (Sedan han följt Sven ut och återkommit in).
Han tänkte fella ja'nte va ön for' bränvin, Sven.
M. Jamen tänkte'n vml dä skulle vanka nå,'n' sup.
J. Man dit slog slinte, lell. (Tar ned fiolen och spelar Neckens polska.)
Härtill har förf. fogat följande handskrivna
Förklaring öfver de i uppsatsen >Sven i Daln på besök hos
sin granne Jan i Berg> förekommande ord och talesätt.

(För Värmlands Landsmålsförening2.)
Om ordens uttal se uppsatsen. Der endast 2 ändelser
äro utsatta för verb beteckna dessa pr2es. och inperf. — Sup.
och part. pret. äro då lika med inperf.
Skrobba = Skrubba.
Fånöt, adj. Sysslolös.
Tvereshommel (pl. -ar), s. m. Väft (pl. saknas), s. m. Inslag
i vät'.
Det träd som förenar 2 par
Huska (-ar, a), verb. Gunga.
skacklar.
slava]. (pl. -ar), s. m. Ena de- Gå! = Gård.
len af slagan (den andra kal- Gu äftan = God afton!
Gu's'ne = Gud signe!
las handval).
Skottfjol (pl. -er), s. f. Redskap Hams ihop = städa.
Andäres, adj. Ruskig; äfven
vid gräddning af bröd.
stormande, pockande.
Bosthall (pl. -häller), s. m. Den
ändan af becktråden hvari Vär = Väder.
Ufiankele, adj. Stygg, trasig,
en svinborst fästas.
vårdslös.
Snarta (-ar, -a), verb. Maka ihop
bränderna på eldstaden, rykta Lana (-ar, -a), verb. Lugna,
elden, putsa furustickan eller
sakta.
Len, s. n. Tö.
blosset.
Snart (pl. -ar), s. m. Den för- Lena (-ar, -a), verb. Töa.
kolnade delen af en sticka Antura säj = Åbäka sig.
Atol, adj. Vämjelig.
eller bloss.
Stappa med a i båda stafvelHinna = Tjerna.
serna uttal. som i falla =
Ränna (-er, -de, ränt), verb.
stoppa; med a i senare stafRänna (väg, varpa.
velsen uttal. som i tak =Hofvel (pl. lika), Solf (i väf).
stoppa henne.
Flotta (-ar, -a), verb. Taga trå"dame i en väf genom solf- Horre, adv. Hyar.
Mora = Morgon.
ven.
S.
Här finns med A. Noreens band tillagt med rödpänna: »af P.
Andersson, Steneby. Mars 1875».
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Rasketa tre, interj.
get och afsedt virke, upp- Tona: Betesplats vid vägen till
Fredrikshald (Fhau kallas på
lagdt till torkning.
v. Dal: Byn).
Lättvindeg, adj. Tjänstaktig.
Pisketa tre, interj. Motsvarande Gullegossar: Här glada laxar.
Balma (-ar, -a), verb. Dricka
vassera tre.
omåttligt.
Ant, adj. Angeläget.
Pinalsens pinal = Ingenting, Halt (plur. -er), s. m. Blandning af kaffe och bränvin.
icke det minsta.
Bjala (-ar, -a), verb. Prata i Pämpel (pl. pämplar), s. m.
Dunk.
vädret.
Vice snartu.nner = Uppassare, Knassla (-ar, -a), verb. Gå eller
arbeta i sakta mak.
betjent, biträde.
Rassa (-ar, .-a), verb. Springa Da väg: Jemnt man hinner hem
på dagen.
hit och dit, gå till och ifrån.
Dä ska ja lofva = Tror jag det! Jytebo = Hastiga och stränga
order (bud om eller från JuSlita (-er, slet, slete), verb. Vanten).
lig bemärkelse, men äfven =
Falegt = Färdigt.
få.
Täna (-er, tänte, tänt), verb. Bry säj om = Göra sig besvär.
Sutele, adv. Lindrigt, sakta.
Springa af alla krafter.
Tän befängd = I högsta grad Fräga = Fråga (verb.)
Dä rifver te å slår i backen =
befängd.
Det går an.
Pixsnodeg, adj. Qvick.
Dygga (pl. saknas), s. f. droppe. Sjukharkete, adj. Sjuklig. —
Harkete = Krasslig.
Uttak = Uttag.
Ta igen pusten = Hemta an- Fång (pl. lika), s. n. Anfall af
kolik; äfven famn, sköte.
dan.
Enteanne = Allt som oftast,
Hovel, adv. Huru.
då och då.
Slorfva (-ar, -a), verb. Gå så
Gär'åt (göra åt) = Bota genom
der någorlunda hjelpligt.
trollkonster, signa.
Skrin, adj. Mager.
Nöa (-ar, -a), verb. Nödga; här Ho for, adv. Hvarför.
egentligen lyckas (inperf.).
Trollbona = Trollbönen.
Sex mark å fire: Norsk pen- Joekla (-ar, -a), verb. Trolla,
ningeräkning (sex mark och
signa.
Satt (sing. & plur.) = Inperf.
fyra skill.).
af sitta.
Mä stånkepinnar = Med svåFeppel (plur. lika), s. n. Vidrighet.
skepelse, skrock.
Pengesmosa (pl. -er), s. f. PenKasteren = Färdig till att kasta
ningesumma.
(eg. om säd på logen, men
narra (-ar, -a), Verb. Gå knappt
i figurlig mening, såsom här,
hjelpligt.
uppretad, färdig att träta).
Hallsätte hundre = 51/2 hundra
(daler).
Gor (utan pl.), s. n. Var (i sår).
Ettrane, adj. Ettrig, arg.
Folje = Följe.

Snes (pl. -er). För kolning hug-
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Hosa (o uttalas som o i son)
verb. Modstjäla, förgöra ge- (pl. -er), s. f. Strumpa.
nom trolldom (deraf Mock- Drömmekaka. Om en flicka
vill se sin tillkommande man
stol'n = Modstulen, förgjord).
i drömmen, så bör hon sjelf
Ormhogg = Orm bett.
tillreda och förtära drömmeRenge, renge rure,
kaka. Detta tillgår sålunda:
Ligge du i kure!
3 skedblad vatten, 3 d:o mjöl
Säck å spräck
och 3 d:o salt slås i en panna,
Du som stack,
sammanröres och stekes; hela
Eute du som stocken ble'! —
rätten förtäres varm och flicAmen.
kan bör omedelbart derefter
Besvärjelse-formel mot ormgå till hvila. Ifrån den stund
bett (ordagrant upptecknad
tillredelserna börjat får hon
å nordvestra Dal). —
icke prata, icke skratta, icke
press. imperf. sup.
förtära annan föda, ej heller
Säcka (-er, sack, socke), verb.
dricka förr än nästa dag2.
Sjunka.
foga = Komma ihåg, minnas.
Säck: Inperativus af säcka.
Stort lefvane förskräckels =-- Flog = Minne.
När kreatur kommit bort och antaOerhördt.

Mockstäla (moe kstäl; mockstal),

ges vara »bergtagna», kastas en
När en ko hår kalfvat : första gånyxa 3 gånger öfver stugotaket
gen hon mjölkas bör man lägga
(brukades bestämdt på ett ställe
skåpnyckeln och vigselringen i
å n. v. Dal år 1873).
stäfvan; första gången hon vattnas bör man lägga egarens byxor Vesste -= Visste;
och venstra strumpa öfver hen- Broka = Bruka;
nes rygg; första gången hon släp- Boss -= Buss.
pes ut bör nian slå flinteld öfver Bergesmi (bergesmide) Kallas
i vissa trakter af Dal fornhenne, rita ett kors af tjära i
saker af flinta, sten, brons
hennes hufvud samt lägga ett
och jern 8.
eldstål och ett stycke flinta i
»skårstallen» (en täckt gång emel- Enryfven, adj. Enfaldig, menlös.
lan ladan och fähuset)'.
Bära (bär, bar, bore), verb. Stöne (pl. lika) s. n. :åne,

dumhufvud.
Kalfva. (Bära förekommer
äfven i vanlig bemärkelse). Lekelera (-er, -a), verb. Öfvertala, underhandla.
Kolla (pl. -er), s. f. Stäfva.

I margen: Brukades på åtskilliga ställen å norra Dal t. o. m.
år 1874.
I margen: Begagnades på fullt allvar åtminstone af en flicka
år 1870. I en obekant gosse, som kort derefter gjorde besök hos
hennes far (en torpare), trodde hon sig se den samme som visat sig
i drömmen. Kort derefter gifte hon sig med honom ehuru han var
fattig och hon hade en annan rik friare, hvilken sistnämnde fick en korg.
I margen: Anses särdeles nyttigt att »ha i huset».
2-143251 Sr. landsm. Noreen.
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Gräjety (äfven gräjer) = Saker, Torkl = Torka (s. f.).
Dryg = Dryg. Figurl. Högfärgods.
dig.
Tihoga, adj. Angelägen.
Etter, med tonvigt på sista staf- Svemmel = Dårrepe (Lolium

temulantum1). »Dryg som en
skäppa svemmel» är således
en humoristisk liknelse, innefattande tillika en ordlek.
Krona tre, Interj.
Skråbuk = Ansigtsmask.
Huja (-ar, -a) verb. Ropa.
Skråbuka säj te = Göra fula miner, vara stygg.
Lilla (-ar, -a), verb. Sjunga
vallåtar utan ord.
Sqvatt inperf. af sqvätta.
Ramasera (-ar, -a), verb. Föra Äggla (nr, -a). verb. Reta.
oväsen.
Steluggen, adj. Oböjlig, olydig.
Smala (-ar, -a), verb. Dundra. Vola (-ar, -a) verb. Lyda.
Snogta (-ar, -a), verb. Snyfta. Paschasa (pl. -er), s. f. Historia.
Envilga = Enda utvägen.
Flöttefal = Vlyttefärd.
Pjasslety = Ofvernaturliga vit- Starfva åf = Dö, dog (prms.
senden, såsom jättar, tomstarfvar åf).
tar, lyktgubbar &.
Skot = Skott;
Stofva = Stuga;
Vala = Verlden.
Gjort träska = Lyktat att tröska. Vräk'n = Vräka honom.
Ja tok å slute i äfta = Jag Pjala = Gå sakta. (infin. pjala,
tog af (logen) slutet (af säprxs. pjalar, inperf. pjala)
den) i afton.
Fli (flir, flidde, flitt), verb.
Lemna.
Gir 4ä unnar sä bra tanker
du = Förslår det bra tycker Hinka (-ar, -a), verb. Slå fel.
du (om tröskning).
Gö (pl. lika), s. n. Röst, ljud.
Häfvele, adj. OfverfliSdig.
Obs. G läses som i ordet gå.
Räja (-ar, -a), verb. Sqvallra.
Frack, adj. Skicklig: bra.
velsen, = efter; med tonvigt
på första stafvelsen = raseri.
Etter — raseri heter i best.
st. ettre.

Skrofvark = Utplärlit bra.
Skräppa (-er, -te, -t), verb,

Jallra (-ar, -a), verb. Prata

mycket och obetänksamt.
Skryta.
Ön för = Ledig för, i saknad
af. — Tungt ön = lm eller
Säck, adj. Sidländ. (Säck imperat. af säcka, se ofvan.)
vara förelagd ett tungt öde.
Nyvälle, s. n. Nyodling.
Slå slinta .----- Slå fel.
Bruslugg, Stabbelonsen, Griej, Yfven flott, Glimsen,
Bröstif, Lulle, Ole faröfver, Tralla, Knart, Svarta, Sluhaken
och Pjart äro öknamn som förekomma å n. v. Dal.

§ 2. En direkt följd av bristen på källor är, att de karakteristiker av »dalbomålet», som träffas i litteraturen, äro föga
tillfredsställande. Hos Noreen VSpr. 1: 110 (1903) finna vi:
1)

Så.
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»Dalbomålet i Dalsland är ytterst ofullständigt undersökt,
men torde kunna nödtorfteligen karaktäriseras genom följande:
Gammalt långt e är bevaradt, t. e. ben. [Praktiskt taget
rätt; jfr dock nedan s. 72.]
Vokalerna i lefva, väfva och skepp, kläpp hållas åtskilda.
[Rätt.]
a i svagtoniga ändelser är bevaradt utom i Åmålstrakten
(Tössbo härad), där det liksom i värmländskan blifvit »e»
t. e. kasta (kaste) kasta, kastat. [Antagligen i huvudsak
rätt; dock även äm. tveeta-sc, får-ikål m. m. d., se kap.
om vokalerna i svagton.]
g efter vokal är frikativt (y) åtminstone i mellersta Dalsland
(omkring järnvägen Mellerud—Mon). [y torde icke förekomma t. ex. i Eds sill. däremot t. ex. i Sandals härad (söder
. om Mellerud) ock i Valbo härad.]
»tje»-ljudet saknar begynnande explosiva. [Rätt.]
Pluraler af typen hästar ha i bestämd form hästane. [Rätt.]
Kort u är öppet liksom i riksspråket. [Oriktigt; se vidare
§ 33.]
i och y äro åtminstone å kuststräckan söder om Köpmannebro (Norddals och Sandals härader) apiko-gingivala(»Viby-i
och -y»). [Rätt, frånsett beteckningen »apiko-gingival»; se
vidare exkursen s. 38.]»
På det hela taget korrekta äro uppgifterna om »Dalbomålet»
i Nordisk Familjebok, (1906) av B. H[esselman]. Jag anmärker
dock (utom att samma uppgifter om y ock svagtonigt a som
hos Noreen förekomma): 1. »Norskt» u-ljud råder ingalunda
överallt på Dal. 2. Uppgiften om akcenten är helt ock hållet
oriktig, som redan påpekats av Noreen VSK. 2: 462, not 2.
3. Att fem. plur. ändas på -er, -era, gäller icke för stora delar
(bl. a. äm.), där vi ha -ar, -an22.
Ungefär samma uppgifter återfinnas hos S. Lampa i Sverige 3: 27. Uppgiften om u-ljudet är här korrekt formulerad
däremot får man av L:s framställning den uppfattningen, att
»Viby-i ock -y» råda överallt på Dal.
Det bör påpekas, att man icke kan vänta sig att finna några
goda karakteristiker av målet, då praktiskt taget inga undersökningar hittils finnas ock då landskapets olika delar — detta
Se t. ex. SOÅ. ock Freudenthal Sv. landsm. 1914, ss. 57, 59.
Då H. skriver, att »mask. subst. i plur. ändas på -ar, -ane, fem.
på -er, -era», är det väl inte meningen att bestrida, att det finns mask.
subst. som ha plur. på -er ock tvärtom.
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hat framhållits av Hesselman a. st. ock torde böra understrykas —
uppvisa rätt stora olikheter i fråga om språket. Jag vill här
endast påpeka, att gränsen mellan -at ock -a i svagton (t. ex.
bdrjat :bdrja) går tvärs igenom Dal, likaså gränsen mellan -tan
(o. d.) : tti (t. .ex. vcitan : vcitn)1 , liksom också mellan till ä övergånget .ock kvarstående samn. ö (t. ex. trce : tre).

§ 3. Föremål för denna avhandling är målet i Ärtemarks socken inoni Vedbo härad (förkortas äm.), närmast iden
form som detta mål har inom socknens sydligaste del, ungefärligen det område som ligger mellan de bägge ej obetydliga
sjöarna Ärtingen ock Torrsjö. Detta område gränsar i norr ock
nordost till socknens övriga delar, i sydost till Steneby socken2
ock i väster ock sydväst till Håbols socken.
Ärtemarksmålet företer redan bilden av en dialekt stadd i
upplösningstillstånd. Det är redan mycket ont om personer,
som tala från dialektens synpunkt korrekt. Orsaken härtill är
i främsta rummet den livliga förbindelse; som äger rum med
andra trakter (bland annat stark emigration till Amerika med
åtföljande reimmigration). Vidare må påpekas existensen på
nära håll av fabrikssamhällen, inom socknen bl. a. Bengtsfors,
som också är slutpunkt för en järnväg (Uddevalla-Lelångenbanan). Efter tillkomsten av denna är närmast till hands liggande stad Uddevalla; därförut hade befolkningen livliga, förbindelser med Fredrikshald.
Min främste meddelare har varit hemmansägaren Lars
Jansson (förkortas LJ.), född 1838, död 1914. Han var född
ock bodde hela sitt liv på herumansdelen Rabben (rciban). av
Södra Backen. Lars Jansson var visserligen ingen särdeles talför, men en ovanligt intelligent ock i sina uppgifter pålitlig
meddelare. Utan honom hade antagligen detta arbete aldrig
kommit till. Därnäst bör jag med tacksamhet nämna hemmansägaren Johan Ung, född på Näs, nu bosatt i Norra Backen. Distriktslantmätaren Gustaf Rosell har jag även att tacka
för en mångfald upplysningar, särskilt rörande det lexikaliska.
Jfr Hesselman SoS. 11: 146.
Skiljes från Steneby av en stor skog, Stenebymon.
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»Enligt SOÄ. 19» betecknat., att uppgiften hämtats ur SOÄ. 19,
utan att jag haft tillfälle att kontrollera dess riktighet (skriver
jag däremot endast »S0Ä. 19» eller »jfr SOÄ. 19» e. d., gör jag
den där befintliga uttalsuppgiften till min egen).
Till jämförelse har jag ibland meddelat uppgifter från andra
trakter av Dal. Uppgifterna från Frändefors (»Fränd») bero
så gott som samtliga på benägna upplysningar av lantmäterieleven Oskar Rådberg (f. på gården Rölanda i Frändefors).
Därjämte har jag anfört jämförelsematerial från Ör och Gunnarsnäs (»Gunn») enligt Bondesons Historiegubbar (»Bond»), från
Henrikssons Plägseder etc. (»Henr») ock från de olika delarna
av SOÄ., mera sällan från andra av de ovan nämnda äldre källorna. Vid citat från dessa arbeten ha de resp. arbetenas beteckning för k, e, (a, a) utbytts mot landsmålsalfabetets typer. —
Anförda uppgifter från Sörbygds- ock Skeemålen (»sörb.», »skeem».)
härröra från Nikns Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden
1879, ock Lindberg, Skeemålets ljudlära, 1906, uppgifterna från
fryksdalsmålet (»fryksd.») från Noreens Ordbok öfver fryksdalsmålet 1878, därest icke ett tillfogat »JM.» betecknar citatet såsom taget från Jan Magnussons Tillägg till Adolf Noreens
ordbok öfver fryksdalsmålet (Sv. landsm. II: 2). Citat från
sörb. ock fryksd. har jag transskriberat till landsmålsalfabetet
med ledning av Nikns »ljudbeteckning» s. V ock Jan Magnussons ordbok.

Kort översikt av Ärtemarksmålets uttal.
§ 4. Konsonanter.

förekommer i uddljud
före vokal, t. ex. palt, påefin 'pension', pen 'vacker', pg, pila
'peta', palitskar en foderväxt, pågka 'bulta', polsa, pitrana
lockord till får, pata 'kudde', in, pe§la 'pärla', phnta 'fara
illa med';
framför j', 1, ?r, r, t. ex. Mora n. pr. 'Pjärterud', plas plats,
pkog, pram, 'eka';

i slutljud som kort
efter vokal, t. ex. gap, råskap 'redskap', 2,1ep 'slipprig', stop,
SIM «IP 'djup', so;
efter 1, k, m, r, s, t. ex. yalp 'jälpte', «dy 'valp', romp 'svans',
skarp, asp;

i slutljud som långt
efter vokal, t. ex. k,rap 'knapp, trång', smv 'snibb', q) 'upp',
sep 'svamp', khkv ;klipp', 2,1cep;
i inljud, t. ex. eipal, fe_trapc'elar 'fårexkrement', sbpratOr
'separator', kåptin 'kapten', fOtyprcbgd »fodersprängd», skarpt,
vårpta 'värpte'.
b

förekommer i uddljud
framför vokal, t. ex. b4ka, bak) 'balja', bf, bakigala, bh bok
'bock', bt2s 'boss', buk 'börda',. bilastar 'bolster', bpga, bgt,
beky, bk2a, bt_syn n. pr. 'Bön';
1) Om betydelsen av typen j i denna ställning se nedan s. 32.
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framför 1 .4., r, t. ex. iviela 'bjällra', bina 'blomma', brat 'brant'
i slutljud sällan, såsom långt, t. ex. Otastech 'pteris
aquilina', nu, nce12;
i inljud, t. ex. ålgtac 'apotek', 49Nn 'revben', fgbar, smibca,), 9'04 'Robert', sngbetlt 'snöboll', ndbmgts, pkOgbil 'plogbill', snitparNnt 'som lätt snubblar', ijcbubcina 'barn på nytt',
virbtiska '-videbuske'.

torde rätt ofta förekomma efter perspirerad konsonant, t. ex.
.2260d 'slagsmål', vitsbc'erig 'vattenbärning', nt3ato,sbitsk 'nyponbuske', gisagajben n. pr. 'Gunnarsbyn'.

förekommer i uddljpd
framför vokal, t. ex. m4ga, mark 'mark' o. 'mask', mer, miltra
'mjälten', mt, mOr6 'nöje', mbltar 'jortron', mat 'mört',
miaga 'mygga' o. 'mögel', myr, ~Yra, meela, mfft. 'mycket';
framför j, t. ex. mjekk;
i slutljud som kort,
efter a, t. ex. kram;
efter k, r, t. ex. hakm, arm;
slutljud som långt efter vokal, t. ex. kam, hem, hm, om
'ugn' o. 'om', pram 'eka', fcvm, grom 'ful', tum s.
i inljud, t. ex. gamal 'gammal', /Smal, mmgjala 'omöjlig',
yömfrik 'jumfru', jitmka 'jama', lbmna, tomt, ncgmths, cilmar
n. pr. 'Almer', grågmår, brcisma 'braxen'.
Anm. 1. 90 har jag aldrig konstaterat (utan iömfrih, sthtfOt o. d.).

förekommer i uddljud
framför vokal, t. ex. fast, fra, fggcita 'fägata', ffra 'fyra', fmk,
for, fga 'hingst', fgt 'följt', fud, ffAstilsa 'tändsticka', fq,
fcety, fg 'föda' v.;
framför j, 1, k, r, t. ex. fjc_er 'fjäder', fli.e.ra 'flöte', fkUa 'smeka',
frak 'bra, duktig';
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i inljud, t. ex. våfacicin 'vårfrudagen', sbia, Olika n. pr.
'Djupviken', grafiban 'feber med yrsel', håfsa 'hyfsa', krwft
'kräfta' (sjukdomen), hialOt, bcs§kfkg 'flå utan uppskärande av
skinnet', grågfgr, firfOta 'ödla', vad'is 'som ingenting fått vid
fiske'.

förekommer i uddljud
framför vokal, t. ex. vetkar,.vcitti, veka 'vecka', vika, vika 'vittja',
vog 'vägde', vut 'varit', vett, vc_eg;
framför r, t. ex. vrag 'spant';
i slutljud som kort
efter vokal, t. ex. grav, rav 'röv', rev, stiv 'styv', grov 'grävde',
*ev 'skåra', yyv 'tjuv', hgv, rev, skov 'sköt' (= ty. sehob), lov;
efter 1,
r, t.• ex. tolv, gukv 'golv', harv;
i inljud , t. ex. Mvar 'lever' s., stbva 'stuga', Kava 'huvud',
nc'evar, htsival 'hyvel', /kat 'ovett', spinavckva 'spindel', havda
'grepe', hviga n. pr. 'lluvudgingen', ända 'hyvla', grevYrig,
skkvcirma 'skogseld', Ugn, Mya 'älva' räkn., svd7ra, tvo 'två'.

förekommer i uddljud
framför vokal, t. ex. tak, tarm, te 'visa', tg, tiv, tåga 'tunga',
tOpa 'tupp', task ett skällsord, tad 'pip', gya 'tjuta', teA, te§ka
'tjäle', tost 'tyst', tbmar;
framför r, v, t. ex. trost 'trast', tvo 'två';
i slutljud som kort
efter vokal, t. ex. mat, bet 'bet' o. 'bett', vit, fot, sket 'skott',
244 skyt 'skjut', bit, ncet, skot 'sköt', grot;
efter f, k, 1, m, n, g, p, s, t. ex. krwft 'cancer', stokt 'fult', kalt,
tomt, kant, lagt, jypt 'djupt', mot;
i slutljud som långt efter vokal, t. ex. bra t 'brant',
jet 'get', vit, nut, rot, fkot 'fästing' (Ixodes), spat 'spott', &lat
'trott', knyt 'knuten' (om näven), .2,1a4 'slagit' (gräs), /Ut 'slät',
sno 'snöat' o. 'knappt', bkot;
i inljud, t. ex. skåta, krOata 'krokig', dr«fiska 'dåligt
fiske', firiatlilis, bila 'kittla', triiitna 'svälla', rått?, 'rutten', bigtre
'bogträ.
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förekommer i uddljud
framför vokal, t. ex. dånsa, dat 'föll', dåna, dtn, d4, dom 'dum
deg 'dagg', dum 'dem', d*ra 'dåna', dyr, &fisa 'dosa', deeta
'falla', dg;
framför r, t. ex. drq;
i slutljud
som kort efter g, 1, m, n, g, v, t. ex. negd 'nöjd', fery@ld 'förkyld', jemd, ycend, spred, heevd;
som långt efter vokal, t. ex. bred, skol, ed 'udd', yierabråd
'tjärad', ned, jec_1;
i inljud, t. ex. fickdarmiics, rWt 'väldig', mddarkiitla 'morkulla', låda 'ladda', skåda 'dimma', g@paddg n. pr., Wegda 'kila',
fcigda 'sjöng'.

förekommer i ord som tiscra, sniusctdsa 'snusdosa'.

förekommer i uddljud
framför vokal, t. ex. n4ra 'svag blåst om vintern', nat, nek, nia
mls 'näck', no 'nu', nå_pra, nu12, nypar 'nypon', nak 'nog
niva 'hand', net 'nöt' f.;
i slutljud som kort
efter vokal, t. ex. gn 'and', 'dn 'Jan', ten 'tenn', sökan 'socken
o. 'dragg', lin, bron 'brun', sen. byn »stan» (förr .= Fredrikshald), mdn 'månen' o. 'månaden', ckn 'ändan', s@n 'tackan', fQn;
efter m, g, t. ex. famn, lon 'lugn';
i slutljud som långt
efter vokal, t. ex. san 'sand', ta93, en, in, von 'ond', run 'rund',
tjcht, ston, 'stund';
sonantiskt efter d, t, s, n ock vokal, t. ex. 16602, 'scrotum',
vcitfj, vUez 'matt', yyntia 'korna', Raffla 'ladorna', kk6tzna 'klorna';
i inljud, t. ex. dans, tråntar 'tranbär', vfnbc:er, sMnpctron,
spinråls, mrignuts, drålsna 'drunkna'.
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förekommer i uddljud
framför vokal, t. ex. saks, sa, se v., sia 'sida', sita, somp 'sump',
sov 'svamp', sitta 'suttit', siar, sy, sa, sce 'havre', so 'tacka' s.,
sha 'sova';
framför k, m, n, p, t, v, t. ex. skog, smt 'smida', snu& 'sno', spat
'spott', skeka 'stjäla', svak 'svål';
i slutljud som kort
efter vokal, t. ex. f? ras 'fjäll' o. 'mjäll', Unas 'hännes', bkes 'blåste',
bligas 'Eriks', gris, ros 'blomma', bes 'boss', has, lys, has
'hes', grcps, frgs;
efter f, k, 1, m, n, g, t. ex. snafs 'snaps', aks , kals, boms 'bums',
dans, yas 'handgriplig kurtis';
i slutljud som långt efter vokal, t. ex. vag, spes 'spets',
pis lockord till katt, pg, gas 'gods', u_s 'oss', ftag 'skjuts', nys,
vces 'geting', ygg 'kyss';
i inljud, t. ex. teiga 'groda', krkab c§r
' 'lingon', rygsthlsa,
Inciott n. pr. 'Majsen', hålsfajka 'difteri', mgstrOpa 'matstrupe'.
1

är antagligen i allmänhet apikogingivalt.1 Det
förekommer i uddljud
framför vokal, t. ex. lec 'lada', las, 102ar 'lever' s., lan, lista, logi,
letea, låga 'legat', lias, lyga 'ljuga', lag, tipsa, lgg 'ljög', lev;
i slutljud
som kort efter vokal, t. ex. smal, vc_il 'vallen', hel, mg, bil
'kullen', pryl, yal 'velig person', cel 'eld', Mol 'gammal';
som långt efter vokal, t. ex. kal, val, hel 'höll', sal, val, tk61
'omkull', ml, sal, spjcel;
sonantiskt efter .2„ t, t. ex. jilklycin 'oxeltand', Ml 'kittel'
ofta också s, t. ex. hcisl;
i inljud, t. ex. gnåla 'gnällt', /aga 'pärla', skrgpala 'förfärligt', forg-gld 'förkyld', falja 'olja', cilmar n. pr., jeelpa, inbltar
'jortron', pilka 'polka', tolv, kl4ra n. pr., plas 'plats', vålla 'vassle',
kitla 'kittla'.
1)

Jfr Sahlgren Sv. landsm. 1907, 13 if., spec. 16.
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Med 2, betecknar jag lateralt (laterogingivalt) s; tungkontakten är densamma som för 1 ock således troligen apikogingival. Jfr vidare Noreen VSpr. 1: 478 if., där,ljudet betecknas 3'
Det fbrekommer blott i förbindelsen 22 i udd- ock inljud,
t. ex. Vt 'slem' s., 2,/a 'slå' (gräs), dala 'vassle', vedala 'växla',
rbralt 'renlig'.

förekommer i uddljud framför vokal, t. ex. rak, rav
'röv', 1,tsa, rajgra, ris, rikt, ra, r.eitt1 'rutten', rqg 'råg', nick,
991a4na 'tjäderhöna', rak, reekna, rg;
- i slutljud som kort
efter vokal, f. ex. bar 'barr', kar 'karl', is& 'isär', grisar 'grisar',
igr 'ger', star, ggr 'gorr', bur, yr 'tjur' o. 'tjuder', var, a)r
'ärr', gr 'yr', kkor 'klor';
sonantiskt (i ord med grav akcent möjligen växlande med ar)
efter t, t. ex. åtr, 'ärter', våps 'vört';
i inljud, t. ex. våra 'värre', måra 'morra', virbåska 'videbuske', forfeblz, harm 'förargad', torp, årva 'ärva', frak 'bra,
duktig', gritua 'grunda, fundera', skrok 'skrott', hömra 'smågnägga', sprchka 'spricka', tira 'raklång', treeta 'träta', yjgabce,stH 'körsbärsträ', vråka.
Anm. 2. Efter supradental, t. ex. vip,strf:Ta 'luftstrupe', torde r
bildas något högre upp; se nedan under t.

Supradentalerna betecknar jag med t,j , n, j. Emellertid
torde de vara något högre upp bildade än motsvarande ljud i
riksspråket, men icke så högt upp att jag ansett mig böra använda typerna 4, c2 o. s. v.2 Det akustiska intrycket synes mig
snarare överensstämma med rspr. t, I 0. s. v. än med 4, d, åtminstone så som dessa uttalas i fryksdalsmålet (Värmland). Någon
Denna typ finns även t. ex. hos J. Boöthius, Sägner m. m. från
Orsa. Meddel. från Dal. fornminnesför. II. Sthlm 1914.
Jfr Kallstenius Bärgsl. § 5, anm., § 6.

•
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skillnad mellan supradentaler uppkomna av r + dental ock 1 +
dental, som uppgives för en del dialekterl, kan jag icke konstatera. t
förekommer i slutljud som kort
efter vokal, t. ex. hgt 'hårt', vqt 'varmt', stgt 'stelt', valsat. stot,
tgt 'torrt', hit 'hört', gtyt 'gult', dyl;
efter j, t. ex. vagt 'värst';
i slutljud som långt efter vokal, t. ex. sval, tvat 'tvärt',
jo, kol, vat 'varit', mot 'mörkt' ;
i inljud, t. ex. kviatb., stit-zm& 'spjärna emot',
«an, eik3,1bcegtr 'oxelbärsträd', löt4 'osnygg kvinna'.

cl
förekommer sällan, som kort, i slutljud, t. ex. jc_gi
'gjord' ptc., ~yl 'smord';
i inljud, t. ex. ldla 'lördag', mM9 'mäld', yiyla 'körde',
sviyla 'sväljde'.

uppträder t. ex. i t6g(ta, skcig(th n. pr. 'Skarsdaled.
,
förekommer i slutljud,
som kort efter vokal, t. ex. kogg, 'vi 'järn', s'e.g 'selen', hOpg
'järnan', jg-g 'ger han', hgg, 0.fi 'orren', 1c4ravin 'högfärdig',
bgkg 'buren', yyg 'tjuren', ngn, jcp-g 'gör han', tg-g 'törs
han', bon;
t. ex. jixt-g 'gjorde han', mitti
sonantiskt efter 4,l ,
'mörten', f4gga 'stjärnorna';
i inljud, t. ex. rijga 'kölna', Nota 'hörn'..
(.9

förekommer sällan i slutljud,
som kort efter vokal, t. ex. lgg, ?mag 'Anders';
efter g, t. ex. skomåkagy
1) Se t. ex. Lundell Linalf. 29, Nilen Ordb. Sörb. s. V.
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som 1 ngt, efter vokal, t. ex. tvaLf 'tvärs', 1ce2 'kors';
i inljud, t. ex. båcsa 'bössa', fcksk 'färsk', van 'värst',
kr4sabcksris 'lingonris'.

n;

denna beteckning
Anm. 3. a förekommer individuellt i stället för
användes i SOÄ. 19. I blandformer mellan dial. ock rspr. torde a Vara
den normala företrädaren för rspr. si.

förekommer i slutljud sonantiskt, t. ex. Y4ti;
i inljud, t. ex. åtma,s181 n. pr. 'Artemarkslund'i, vita&
'vårdslös', dksla 'durkslag'.

förekommer endast kort
i slutljud efter vokal (icke i, y, e, e), t. ex. hqk 'hård',
åftavetk 'aftonvard', stek, fågak, bp., p_k 'själv', kg?" 'kol', gala-,
ok 'gård', hcp3r;
i inljud
intervokaliskt, t. ex. h4ka 'hålet', svåka, Mb 'hårda', sa, keka
'tjäle';
mellan b, f, g, k, m, g, p ock vokal, t. ex. bk 'blod', pkg,
Unika 'humla', rnåePa;
fkpga, gkna 'glo', kk 'klo' o.
mellan vokal ock ), k, m, p, v (i sekundär förbindelse även
andra konsonanter), t. ex. cek kakh, hakm, vcekp 'valp', gukv
'golv'; itöMakbc), key& (jfr nedan).

frikativt apikokakuminalt r, förekommer efter k, som då starkt
reduceras, t. ex. kiRky6t,
-1)

Enligt SOÅ. 19: 189; d. v. s. med bär använd beteckning

åtmajliol.
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förekommer i uddljud framför vokal, t. ex. jg, ja
'järn', jet 'get', yg, 'ge', pls, sy2k '(g)jord', iii/pa 'jälpt', jigs,
djup', Ola 'prata enfaldigt', jeeta 'valla', jg 'göda';
i slutljud som kort efter k, r, t. ex. bak 'tvättbalja',
bcerj;
i inljud, t. ex. kåla 'kaja' o. 'skrika' v., pkta, ittyfamchy
interj., Mya 'olja', fitkja 'följa', sinårja, mcilnhlsak 'primula'.

Bonsonantiskt i, i betecknas i det följande med y. Det
förekommer
i inljud
mellan tautosyllabiskt b, p, f, ni ock vokal', t. ex.. bkiela 'bjällra',
pkittara n. pr. 'Pjärterud', bel 'kuperad obygd', inlyck;
mellan vokal ock konsonant (åtminstone s), t. ex. kciga n. pr.,
mc4sti n. pr.;
i slutljud, t. ex. mak,
g.
»Tje»-ljudet betecknas här med y. Möjligen vore § en lika
korrekt beteckning2. Emellertid är även enligt Lundell Lmalf.
53 det dalslänska »tje»-ljudet y.. Det
förekommer i uddljud framför vokal, t. ex. yiagsa 'kurtisera handgripligt', y.cm 'tjärn', g'»ct 'kedja', yitia '(smör-)kärna',
yW. ye).td, yiik 'köl' o. 'köld', ytliga, yr 'tjuv', yiltlo 'haka på
g-f)ra, y&t.;
i inljud, t. ex. ledhr 'gagntjur', ketlyiela, ndikM »nåltjuv»,
danig-dita n. pr. 'Dammtjärnet', foryea-scey 'förkyla sig', sldivycira
'skottkärra'.
Jan Halfvordsson från Ed (se ovan s. 8) synes ha lagt märke
till att konsonantiskt i, ej, föreligger i dessa förbindelser. Han stavar
j-ljudet med i, j eller g, t. ex. lag s. 52 o. s. v., jag 50 o. s. v.
ga 'ja' 67, gallotta 'julotta' 61, magor 'major' 67, borga 56; däremot:
bigödd 'bjöd' 53, Bigörke bäck 'Björkebäck' 56, till figäls 'till fjälls' 64,
pigas 'pjäs' 63 (dock även biörn 59, bjuden 60, Mgäl fess myielftits
'ett öknamn' 62).
Jfr Kallstenius Sv. landstn. 1906: 52.
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k
(under vilken beteckning även b. innefattas) förekommer
i uddljud
framför vokal (icke före e, i, ce, y, 0, o; däremot i 'inljud före
[e], y, 0), t. ex. kasta, kar 'karl', kila 'kittla', k(2, kbvar
'koppar', IM., Hyva 'elritsa', hag 'kung';
framför 1, 1r, n, r, v, t. ex. klar, kko 'klo' o. 'krog', knet 'gnet,
kr 'krig(a)', kvcel;
i slutljud som kort
efter vokal, t. ex. sak; bek 'beck', rik, 0,k, ft,ck, skok 'en slags
skakel', frk 'frän', rek, lok;
efter 1r, g, r, s,
t. ex. fe1rk, begk, mark 'mark' o. 'mask', ask,
fatsk 'färsk';
i slutljud som långt efter vokal (ej efter a, e, u, u,o),
t. ex. tak, grdispik 'gråsparv', yok 'tjock', sta/j, bcels, rot 'ryck'
i inljud, t. ex. pikdar 'potatis', sky.ta 'skjuta', sket, fckkar,
pl. till skak, sökna 'dragga', vaks, f&kta, sd•alerc.g.
g
(under vilken beteckning även g innefattas) förekommer
i uddljud
framför vokal (icke före e,
y, ce, o), t. ex. gan 'gäl', gen
'galen', gQ, gay 'gorr', gidg,g , gok 'gård', gepa 'lodjur';
framför 7t, n, r, t. ex. gNina 'glo', gnuc 'gno', gro;
i slutljud,
som kort efter vokal, t. ex. hag, seg, vQg 'vägde', drag 'fuktig
dalsänka', rng 'råg', sigg imper., dryg, sog s. o. pret., vce.g,
leg 'hög';
som långt efter vokalerna a, i, o, e, ut, y, ce, t. ex. rag,pkig,
hog 'högg', deg 'dagg', gkiag, ryg, veg;
i inljud, t. ex. f6ga1c 'fogel', raliagbaana 'gossarna på Rabben',
bisgigjök 'bukgjord', skkvcirma 'skogseld', skgge_a• 'stengärdsgård',
spdrget n. pr.'
Inter- ock postvokaliskt är kontakten vid kort g ej så hårt
sluten som i riksspråket, utan ljudet närmar sig något y. Hos
1)

Enligt SOÅ. 19: 191.
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t. ex. LJ. (ock även hos hans son RJ.) tyckte jag mig ofta
höra ett mer eller mindre utpräglat y, t. ex. sy, sal 'segel',
firyya, slcc)yvcirma.

torde förekomma i ord som gi,skämal 'årsgammal', bögtH 'bogträ'.
g
(under vilken beteckning även y innefattas) förekommer
i slutljud,
som kort efter svagtonig vokal, t. ex. vevvzg 'vävning', hånog
'honung';
som långt efter vokalerna a, z, o, y, a, ce, 0, t. ex. hag 'hängde',
ne, spne, tog 'tung', dy g 'dygn', tag, swg, lø 'lögn';
i inljud, t. ex. flggdrata 'med fina årsringar', meegda 'mängd',
bwgk, magka, agnar, leigrdk 'raklång', påg& 'pension', lagt.

förekommer i uddljud framför vokal, t. ex. Acsa 'susa'
1. d., f4na 'stjärna', ikna 'skridsko', J. 'sked', fika, Ma 'sjunga',
fab• 'själv', fw., fy, fwg, fkan 'sjutton', fa;
i slutljud som långt, mycket sällan, t. ex. af interj.;
i inljud, t. ex. bypt, &fa 'åska', hiefa, atfön 'auktion',
pizefin 'pension', målin.

h
förekommer i uddljud framför vokal, t. ex. håra, harm
'förargad', helan 'järnan', hi 'ide', himal, hösta, ha 'hålla', hak,
kas, hyla, has 'heEi', h, hg; ,
,i inljud, t. ex. .2,l4hk 'duvhök', smiluh 'smideshärden',
rgh4na 'tjäderhöna', fegnitn, isah4r9a 'ohyra', be,h4gala 'behaglig',
siskahgr 'osnyggt ställe', vålhig 'vallpojke', drlat. 'mycket
hett', tvr,esh6mal 'ett slags tvärträ mellan skaklar', sparvh4k;
efter tennis mindre distinkt, t. ex. brtjth0 'som bryter ner gärdsgårdar' (om kreatur), dretl.M. 'anus'.
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§ 5. Vokaler.

förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, starkock svagtonigt, t. ex. k 'bakvatten', tintar, fl 'sked', 0_/2 'Elin',
/agn 'sluttning'.

förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, men
praktiskt taget endast i starkton, t. ex. ysta, inga, da, ly
'lyssna'.

står akustiskt nära e, vilket senare ej sällan torde ersätta a.
Det är icke uteslutet, att i mina uppteckningar förväxling någon
gång gjorts mellan dessa två ljud. a förekommer endast kort,
i udd- (mycket sällan) ock inljud, sällan svagtonigt, t. ex.
inta, gr3dar 'grädde', hrcbvaka 'kräfta', rak, dgrat 'dåligt'.
e
förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, i starkock (mindre ofta) svagton, t. ex. naa,- 'en' s., test 'läst' s.,
hOta 'hänne', sphjal 'spegel', kne 'knä', te 'till', ve 'vid'.

torde förekomma i svagton iga förstavelser (dock icke före k),
t. ex. badr6vala 'bedrövlig', palåskar en foderväxt, re„vdj 'revers'.

förekommer endast kort ock svagtonigt (icke före k), t. ex.
brienar 'bränner', f6gak 'fogel', jebp.al, skblara, tvieta-s.
3-143251 Sv. landsm. Nor een.
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förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, starkock svagtonigt, t. ex. Ma, reena 'rinna', brce 'smälta', mceseim
'genast', ceksis 'exercis'.

förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud,
praktiskt taget endast starktonigt, t. ex. öga, hot, nåta 'nytta',
hå. Som kort torde det ofta vara något »öppnare» (-= n?).

torde vara ungefär identiskt med rspr. o (står kanske dock
något närmare s, än detta vanligen gör). Det förekommer långt
ock (mera sällan) kort, i (udd-,) in- ock slutljud, huvudsakligen efter ock före vissa konsonanter (se vidare s. 157 f.), sällan
svagtonigt, t. ex. kar, båkar 'böcker', biork, f , tårmåsbon n.
pr. 'Tormansbyn' (— -span).

betecknar här ett ljud beläget mellan 8 ock a, står dpck sannolikt något närmare det senare. Det avviker emellertid tydligt
från rspr. u (t. ex. äni. råna 'runnit' ej = rspr. råna). Peter
Andersson i Högkil (se ovan s. 12) karakteriserar motsvarande
ljud i grannsocknen Håbol som »ett ljud mitt emellan o i son
ock o i ogräs». Lundell (Lmalf. s. 108) anser sig ha hört a i
»Dalsl. (Nordal o. Vedbo)». Ljudets karakter av mellanljud förklarar, att SOÄ. ibland (oftast) har u, ibland 8 1 ; i namn från
Ärtemarks sn står dock konsekvent 8 (jfr även nedan s. 110).
Det förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, nästan endast starktonigt, t. ex. as 'oss', fitkja 'följa',
Oh, hit 'hört', bu 'bud', freemun 'främmande'.
1) T. ex. från Steneby an (uppteckningar av J. Sablgren): kkhord
'Klunderud' 19: 105 (men t. ex. aalutb 'Ekelund' s. 108), råntgan
'Rönningen' s. 111 (men riningan s. 123); från Håbols sn bgra
bgra 'Böle' s. 42.
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förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, praktiskt taget blott starktonigt, t. ex. åra, tga 'tåla', håla 'hålla',
21Q 'slå'.

bildas med tämligen starkt framskjutna läppar. Det förekommer
långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, t. ex. zat, huoib
'hund', gniffl 'gno', sällan svagtonigt, t. ex. tamhpla 'omöjlig'.

förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, starkock svagtonigt (i slutljud dock endast svagtonigt) t. ex. 4pa1,
skåta, fal 'fåll', vark 'värk', bita, .faf4r 'chaufför'.

torde stundom förekomma som variant till kort a före r + kons.,
t. ex. skåra 'klirra' 1. d.
a
är snarare mer än mindre »slutet» än i rspr. (stun,dom närmande
sig co). Det förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock
slutljud, stark- ock svagtonigt, t. ex. ask, kvan., dånsa, skam,
bra, yckla 'källan', röta 'roten'.

förekommer långt ock (mindre ofta) kort, i udd-, in- ock
slutljud, stark- ock svagtonigt, t. ex. 4r, var, stals, kag 'kung',
tiga 'groda', past, tet; svagtonigt huvudsakligen i några få, men
vanliga ord, t. ex. a 'ock, att', ps.
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förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, starkock (mindre ofta) svagtonigt, t. ex. ost, op, bok, 'tönta 'komma',
ko, hånog 'honung', peeron, ecron,.
Anm. Det framgår av vad som ovan s. 32 nämnts, att målet har
diftonger med t (2) som förra eller senare komponent, t. ex. pkat ett
skällsord, bcel ?obygd', nnwk, bark, tfiok, moZrk 'mjölk', skåtfliar
'stor brödspade', mcikstt, n. pr., mce 'mig'. Dessutom förekommer en
diftong, som jag betecknar med aut i ordet fas 'fähus'.

Exkurs. Om g,

i

Sundal.

Sättet för bildningen av s. k. viby-i ock -y torde ännu icke
vara utrett. Ljuden äro ju vida spridda i Sverge, ock kanske
de icke överallt äro identiska. Av de hittils givna analyserna
av j, g förefaller mig Borgströms (Askersmålets ljudlära, s. 32 if.)
snarast antaglig för Sundals räkning. Alldeles säkert är, att
Noreens beteckning av g, it som apiko-alveolara vokaler (VSpr.
1: 495) icke stämmer för Sundals j, g. Det akustiska intrycket av
Askersmålets j, g beskriver Borgström (a. a. s. 33) på ett sätt,
som helt ock hållet passar in på de sundalska ljuden. j gör,
säger B., »ett akustiskt intryck av bakre vokal»; »jag hörde en
gång ett uttal av kattnamnet Iris, som efter det akustiska intrycket rent av kunde betecknas ris». Samma erfarenhet har
jag från Sandal. Vid en resa där för några år sedan frågade
jag en person i Bolstads socken, vad prästen där hette. Jag
fick den uppfattningen, att han hette Lundvall, men han hette
i själva värket Lindvall.
§ 6. Kvantitet ock akcent.
Kvantitetsförhållandena äro på det hela taget som i rspr.
I ett par (ofta svagtoniga) ord förekommer kort starktonig
vokal utan att följas av lång konsonant eller konsonantgrupp,
t. ex. hb 'vad', eera 'göra'.
Halvlång vokal förekommer särskilt ofta i ändelserna -ana,
-ara, t. ex. heestana 'hästarna' (ofta kanske t. o. m. hellängd,
särskilt i ord som sktarana 'skojarna'), sk,byara, gionkara 'äldre'.
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I huvudtonig stavelse är akcenten
grav, t. ex. breenar 'bränner', piegar, bdtb 'biten' (s. ock ptc.),
setaratör 'separator', snifbalt 'snöboll';
akut, t. ex. brcbri,ar 'brinner', Opar 'koppar', ndlfintås, Nstilc_a
'tändsticka', cena9.ta 'gräshoppa';
grav-cirkumflex, t. ex. pfn 'pinnen', skg 'skallen', hen 'haren',
g-k•t• v. 'kör';
akut-cirkumfl'ex, t. ex. ska 'stallet', f4r 'far' s., lier
mörl. Denna akcentform är föga utpräglad, så att man
ofta hör (eller tycker sig höra) stal, fqr.etc.
I starkt bitonig stavelse är akcenten
bi-akut. t. ex. grgiggis, biktkpa, b4k(jg 'barrskog', vkstrfjpa 'luftstrupe', kgabicsk 'törnbuske';
bi-cirkumflex, t. ex. ktfavik(- krav) 'högfärdig', mölestin
'modstulen' (om kreatur), tbeadig 'brunstig' (om höna).
Akcenten ligger nästan alltid på första stavelsen, även i
ord som i rspr. ha upptakt, t. ex. bbf6 'besked', ybnibz, 'ej högfårdig', kettrina, frånsåsar 'venerisk sjukdom', alc_fin 'auktion',
må/n, röscd n. pr. 'Rosell', åbatg 'apotek', rami,t 'girig person',
preedikånt. På annan plats t. ex. i ucbl, basmi 'bestyr', ba,dr6vala 'bedrövlig', fotstek, pcerånar pl. 'päron', fords
'fourage', yohdtt, mot& 'motor'; samt i ett ock annat kompositum,
t. ex. foluistcna n. pr. 'Sjökaserna', skokrag.
Anm. 1. I dessa nu rent enstaka komposita med akcenten på
andra leden ha vi nog en räst av ett äldre språkstadium, som ännu
råder i sydligare delar av Dal (Sunda!, Nordal, Valbo), där det heter
t. ex. brcenavin, pcenakniv, te«val 'tordyvel' (många exempel i SOL).
Om denna akcentuering i andra skandinaviska dialekter jfr bl. a. Hesselman Sveamålen, s. 45, ABLarsen i Festskrift til Torp (1913), s. 36 if.
Anm. 2. Tvåtaktiga ord äro icke så alldeles sällsynta (alla av
mer eller mindre emfatisk karakter), t. ex. laksvdtt 'kolsvart', fivalOk
'mycket gul' (egentligen 'fjärilgul'), st6rmg4r 'spritt galen', spitn4kan
'spritt naken', cgiamd2 interj.
Anm. 8. Om den musikaliska akcenten i äm. finnas några uppgifter hos Noreen VSpr. 2: 462 f. (efter distriktslantmätaren G. Rosells
uttal, jfr ovan s. 22). För erhållande av noggrannare uppgifter fordras
experimentalfonetiska undersökningar.
1)

Jfr R. Iversen MM. 1912: 42.

HISTORISK LJUDLÄRA.
Vokaler i starktonig ställning.
Äldre it'.
§ 7. Äldre
stavelse 2 :

,-

(1

regelbundet i gammal kort, sluten

f. al
ba pret. bad.
.2,16sbet n. slagsmål3
bak adv. bak, båkpåt, båkUlm o. s. v.
bal ni. bal (dansnöje)
bar adj. bar

bar pret. bar
bkg n. blad
bra adv. o. adj. bra
da m. dag
dgdr m. dal
drag n. drag, kråntpdr4g n.

kramp
fat n. fat
fkgs n. (fisk-)fjäll, mjäll 4

fkgt adj. flat
fkåta n. pr. Flaten 5
forås n. fourage
gg pret. gav
ggn E gäl 6
gap n. gap
gkg adj. glad
gkc2ts n. glas
gran f. gran
grav f. grav
hgg n. inhägnad, övervägande skogbeväxt betesmark 7
hak n. hak
pron. jag

kanål m. kanal

Under »Äldre ä» upptagas även ord, som inlånats med ä efter
övergången ä --> å.
Märk dock not 1..
No. dial. bad n. 'anstrwngelse, dyst, kamp, strid', slaastba
'swert slagsmaar Boss, ni. ni. (se Torp Nyn. et. ordb. s. 13 f.).
Jfr F.-T. 233.
Best. f. av fsv. flat 'slätt åkerstyeke' (SOL 19: 175).
Sv. dial. gan f. 'gäl' Rz; jfr no. dial. gan n. ds. Aas., fvn.
gan n. 'gap', gana 'gapa'.
Fsv. hagh 'inhägnad, stängsel; inhägnad mark',
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kas f. svedjefalll
klar adj. klar
knas n. skräp, avfall'
kram adj. kram
(ve da) 14g9 n. best. f. (vid
denna) tiden
laYn adj. lam
las pret. läste
lat adj. lat
ma f. mad
man f. man
mat in. mat
nav n. nav
par n. par
prat n. prat
ra f. rad
rak adj. rak
råndål m. rundel 4
sak f. sak
sal m, sal 5
skar pret. skar

41

.2,lag n. slag, 2,l4h4k m. duvhök, 2,/4ver m. ena delen
av en slaga
smal adj. smal
sta m. stad, jåsalstå En. gödselstad
st ak pret. stal
stav m. stav (i laggkärl)
svar n. svar
ta imper, tag
tak n. tag
tak n. tak
tak n. tal
tam adj. tam
vdvik n. pr. Vadvik 6
vak f. vak
hånvetk m., 1l4v4k113. slagans
båda delar7
van adj. van
var adj. uppmärksam, försiktig.

Undantag:
ska n. 'skal' är påvärkat av skeara v. 'skala' (se nedan).
bårf6ta adj. 'barfota' (men bar 'bar' se ovan); samma
motsättning mellan adj. bar ock vissa sammansättningar med
bar-, särskilt barfött, möter i många andra dialekter, t. ex.
sörb. bar 'bar' (bara, 'bara', barbdga 'barbacka', barfr4st, Ultima
'bara fläckar på en snöbetäckt väg'): Unik 'barfota' (bår-nc'eva, -cbrma 'bararmad'), skeetn.
&ma, -Hasa, -håva,
a) bgrfotte Ör (Bond 300).
Sv. dial. kas Rz, no. dial. kos, kas Aas., fvn. k2s.
No. dial. knas n. 'stykker, smular af noget lisan& Aas. (Rose).
T. ex. b612,9pr4t, LJ:s vanliga uttryck för 'dialekt' (jfr
aörb. prad 'prat; dialekt, uttar,/ solchlegaprd,d 'dialekten i mellersta
Bohuslän').
5) Lånord.
Samma form i skam.
Enl. SOÄ. 19: 181; «ynk sst. 189.
Fsv. val, fvn. v91r.
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bar: bar- (t. ex. bårårma), holslj. bar (bårbOntar 'barbent',
bårbbirt 'utan sadel', bårhålsadar etc.): bårfötar (bårhicvadar,
bårhckntar) Leander, södra Halland ban, (Uv,. Vessige; biuk,h6ad
'barhuvad', bahskålad 'ffintskallig'): bån,fift(as) (bafryjk) Wigforss

SHF. s. 201. Förhållandet är utan tvivel »svårförklarligt» (Lindberg s. 159). Jag tror, att Wigforss har rätt, då han SHF. s.
207 yttrar: »Man kunde ju tänka på tidigare akc. barfölt1 ;
men jag vet intet, som talar för en sådan i detta ord mer än
i de andra. Snarare är det möjligt, att barfött såsom ett synnerligen vanligt ord undgått inflytande från det enkla bak ock
bevarat ett regelbundet a framför konsonantförbindelse.»
c) --> a i uddljud i några ord: a prep. 'av', &b&kata a adj.
'åbäklig' [a konj. 'att'], it prep. 'åt'.
Anm. Att vokaler i uddljud i många fall behandlats annorlunda
än i övriga ställningar, har som bekant först Wigforss mor utförligt
visat (Från Filol. för. i Lund 3: 169 if., 1906). Antydningar om förhållandet gjordes först av ABLarsen i Univ. og skoleann. 1891, s.
213 (se MM. 1914, s. 148), Lydlseren i den solorske Dialekt s. 128
(1894), Ark. 21: 129 noten (1904), vilken nu givit en utförligare
framställning för de norska dialekternas vidkommande i MM. 1914, s.
147 if. — Jfr även Falk-Torp Lydhist. s. 41 (1898), Danell Nucköm.
1:129, not 1 (1905), Sandström ö ock ii s. 78 f. (1910), Noreen Grunddragen av den fornsvenska grammatiken §§ 24, 35, VSpr. 3: 100,
Uh Ut.

§ 8. Äldre ä, --> a regelbundet i gammal kort, öppen
stavelse 3 :
ågzast n. pr. August
åron (s, arom) n. pr. Aron
ålvåra s. allvar4
åvig adj. avig5
a)

åbäke s. Henr 42.

Vad Dal beträffar, kvarlever ju ännu delvis betoning på andra
leden av ett kompositum (jfr ovan s. 39).
Säkerligen sammansatt med av. Äldre förklaringar (Noreen
Sv. etym. s. 38 ock, alternativt, VSpr. 3: 114 E- TibEekelikin ; Bock
Sv. landsm. XV. 5: 48, Noreen, alternativt, VSpr. 3: 110 E- *ofbEekelikin)
ta ej tillräcklig hänsyn till befintliga dialektformer (se Torp Nyn. et.
ordb. s. 9 ock märk även vgm. abcaali, Laudtmanson 1 ock r s. 23).
Se nu i stället (F.-T. 37 — vartill Wigforss SHF. s. 120 synes ansluta sig — men särskilt) Torp Nyn. et. ordb. s. 9.
Jfr s. 40, not 1.
4) Fsv. fvn. alvara.
5) Neutr. (sankt ofta = 'motsols'.
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båka v. baka
båkara m. bagare
båsa v. gå som det vill, på
vinst ock förlust1
bahågala adj. behaglig
bkåga f. konstgjord fisk eller
ovalt metallstycke på svirvel2
bråka v. braka
briikon s. brakved (Rhaninus
frangula)
dro v. draga
dråkara n. pr. Drakerud 3
drijszikt ni. drasut 4
får ni. far
ggt f. glada
gkåna v. glo5
gnaga v. gnaga
gråva v. gräva
hina ni. hage
håka f. haka
haka m. hake
fjcbrån m. tjädertupps
håra ni. hare

ä
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ya adv. ja
kåka f. brödkaka
kåra v, krafsa, skrapa ihop.
o. d.7
kåra v. ock f. kardas
kart n. pr. Karin
klåra n. pr. Klara
klråva in. klave
kråga ni. krage
kråka m. torr trägren 9
/å n. lada19
låga v. laga
laka v. laka
kika m. lake (bota)
såltlåka m. saltlake
låkan n. lakan
mega m. mage
mågar adj. mager
skomåkara m. skomakare
måni n. pr. kortform av
Emanuel
måsa v. genom gnidanderörelser krossa 1. d.11
nåkan adj. naken

se Rz s. v. basa 2; sv. ock no. dial. basa 'springa' m. m.
Rz, Aas.
Jfr sv. dial. blaga 'lysa och sväfva; eg. om norrsken' Rz (sörb.
bk4wa 'bölja for
'r vinden; vanl. om säd', skeem.bkkgya
'
'fladdra', fryksd._
7)lr dg 'lysa bjärt; om kläder'), no. dial. blaga 'glimts, flamme' Aas.
(jfr Torp Nyn. et. ordb. s. 26 f.).
Enligt SOÄ. 19: 175.
4) Jfr nedan s. 124.
Jfr F.-T. 325.
Änsv. fjäderhane Dahlgren Gloss., sv. dial. fjärhane Rz.
Sv. dial. kara 'hopskrapa' Rz, no. dial. kara 'rage, skrabe,
gravs saminen' Aas. (jfr Landtmanson 1 ock r e. 73, Noreen VSpr.
3: 167).
6) Se Landtmanson a. st. ock jfr Aas. s. v. karda.
9) Fvn. kraki, sv. ock no. dial. krake i diverse betydelser (Rz,
Ass.).
lo) Även no. dial. »lae og la» n. Ross s. 497.
11) Anses av F.-T. 702 vara lån från mlt. masohen (?).
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nåra in. kallt vinddrag (om
vintern)'
dce nårar opers. v. det »snor»
kallt
råka f. ock v. raka
sa pret. sade
sal in. sadel
sakagan m. best. f. sakristian
fåsa v. susa 1. d. (om-rägn
t. ex.)
sk ä f. skada
skaka v. skaka
skåra in. skare
.2.1ana f. slana
smaka v. smaka
snara f. snara

snara v. snärja
spå m. spade
spar s. spader
sp4ra v. spara
staka m. stake
Atåra tu. stare
svåra v. svara
ta v. ta
taka f. tidrymd, intaka f.
intaga
tava ra. tafs 2
tråna f. trana
tråsata adj. trasig
våkan adj. vaken
vana m. vana
visa ni. vad (på benet)3
vraka v. kassera.

Anm. Lånord, som i rspr. ha (eller skulle ha) ultimabetoning, få
vid akcentens förflyttning bakåt ofta långt g, t. ex. kåramc'el
pilrapk 'paraply', tavalcbt m. 'en slags hängande hylla' (se
vidare Rz); jfr även adrc'es 'adress', 4prit 'april' (OM 'abrotanum');
«däremot t. ex. eibata 'apotek', målin 'maskin', stål& 'station'.

§ 9. Särskilda fall.
a) a a framför vissa konsonanter,
1. framför k:
,a) gekta (neutr. gg-a)adj. galen
svåka v. göra sval
skgrab v. skala
svåka adj. sval
vetn, adj. valen
skddra v. skvala
svedra f. svala
A gaka v. 'gala', mka v. 'mala', taka v. kala';
a)

gen Fränd.

b) ska Fränd.

Jfr Noreen Sv. styra. s. 56.
No. dial. tave 'klud, lap; et lidet opetrevlet stykke' Aas., m. in.
(se F.-T. 1250).
No. dial. vase 'en sammenviklet klynge, knude, visk, f. ex,af
traad eller lisar' m. in. Aas.,-sv. vase i åtskilliga bet. (jfr t. ex. sörb.
2iirv4sa, 'lårets köttiga der).
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Det ljudlagsenliga är här tvivelsutan al, ock undantagen
måste betraktas som analogiska former: jfr pres. gg? • 221Cd* ock
värb som grina grov, gnaga gnog, tak n. (kyla taf 'talade talat').
framför t:
a) gataa f. 'gata, väg', skittab f. 'skata:, Qrask4ta m. 'torr trädtopp' 2.
pkga f.
4t1 adj. 'otäck, vämjelig, vidrig'3, mata v.
'tunn plåt'', prata v. 'prata';
Även här är otvivelaktigt a det ljudlagsenliga; nåta, pråta
ha sin vokal från mat, prat; ag representerar antagligen en
särutveckling i uddljud; iaktta är väl ett relativt sent lånord.
framför p:
a) efPa/ m. 'apel', skapa. v. 'skapa'
4.219 m. 'vattenpuss'5, gapa v. 'gapa', knapa m. 'kaxe', skrapa
f. ock v. 'skrapa'.
Här ser jag ingen regel i utvecklingen. Om man antoge,
att a även här vore det ljudlagsenliga, så kan gapa ha vokalen
i enlighet med gap; knipa behöver väl häller inte visa så mycket
(jfr även skeem. knap 'kaxe'). Värre är det med skrapa, men
särskilt märkligt är det rent dialektala ordet dalad (även sörb.
har dåba, men skitba). Å andra sidan kunde nian snarare
vänta sig a i uddljud: etpai.
ä, g i (urspr.) uddljud före k: /ulka v. 'åka', ökar
m. 'åker'.
farad v. 'fara' har möjligen sin vokal efter pres.
(se nedan s. 149 f.); jfr dock Wigforss SHF. s. 206.
§ 10. Äldre il i gammal lång stavelse.
a) Framför r-förbindelser,
1. framför 1.6 --> a:
våkakasa n. pr. Valekasen,
hake adj. hård
våkakel n. pr. Valekullen6;
svakf m., fkeeskasvåk m.
(fläsk-)svål
a) gdta Fränd.
Rya Fränd.

b ) skata Fränd. c) skapa Gunn (Bond 323).
kka Fränd. f) svika Fränd.

Jfr även i Håbol kvifaka 'Kvifalan' SOÄ. 19: 51.
3) Jfr fen. atall.
Fsv. skate.
5) Se vFriesen Mediagem. s. 30.
4) Fsv. plata från mit. plate.
6) Enligt SOÄ. 19: 183, 303; båda till varde 'kummel'.
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Undantag: ggar m. 'gård' med sammansättningarna liga,.
ni. 'gärdsgård', stUg0 m. 'sten(gärds)gård', bkcin n. pr. 'Bögården' m. fl. ortnamn ock eidarpNg ni. 'årder'.
Dessa bägge ord äro utan allt tvivel lånade från (resp. påvärkade av) rspr.1 Det senare visar sig redan genom sitt intervokaliska d vara inlånat i målet (jfr däremot no. dial. ard, al
Aas.); jfr Kallstenius s. 126.
framför rt -÷ a, a:
å/våt adv.ordentligt,mycket'
kvåt69- m. kvarter (mått)
fat m. fart
bilkpat m., frånjpåt m. bak-,
kat. m. kart
frampart (på ett slaktat
kåta f. karta
djur)
knat m. liten härd knöls
svar adj. svart
kvat m. kvart
våtab f. vårta;
Av detta visserligen något torftiga material ser det ju märkligt nog ut, som om art gåve at, men antesonantiskt at (märk
huvudsakligen våta). Jfr om behandlingen av fonemet ort
nedan s. 94f.
- Anm. 1. I några fall ha vi lång vokal före 1:
a) hat adj. ii. 'hårt',_ snat adv. 'snart'. Det första har naturligtvis
rättat sig efter mask. (M) o. s. v.; så möjligen också det andra, om
det är gammalt i målet.
fig stat adj. n. 'starke, vcjt adj. n. 'varmt'. Här har förbindelsen
rt uppkommit sekundärt, väl i sen tid; samma utveckling i andra dialekter, jfr t. ex. Wigforss SHF. s. 221.

framför rn -› a:
ban n. barn
gan, n. garn

k,låna v. klarna
kvan f. kvarn;

Anm. 2. Man kunde vänta att av ordet kvarn finna formen *kvan,
kvzern. Gården Kvarnviken kvånvika skrives på 1500-talet så

) kat Fränd. b) våta Fränd.
Jfr t. ex. skeem. ok
'gård', men gak 'gärd
sgård', nc5kg0
'Norrgården', §itrgdk 'kyrkogård' (Lindberg ss. 159, 181).
Fsv. alvar (från mlt. allwitr) adj. 'allvarsam; ifrig, oförtruten',
änsv. allvar 'allvarsam', ntr. som adv. 'ordentligt, mycket, riktigt'
SAOB (förekommer t. ex. hos Sveno Dalius, Hanselli 9: 115, 168).
Sr. dial. knart 'kart, omogen frukt' Rz, fryksd. kna, 'knöl,
spets; litet W-t stycke', sörb. håla/enat 'liten kulle', sknknat 'liten
hård sten', skeem. kna. 'liten rund tingest, äfven om djur', no. dial..
knart 'knort, knude; umoden fruge Aas.
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,gott som alltid med e (S0Ä. 19: 186 f.), likaså Kvarnsjö (inget dialektuttal), första gången med a 1600 (ib. 188 f.). I Västergötland
kvarlever kvEern ännu (t. ex. Väne hd, V. Tunhems au kychbakan
'Kvarnbacken' SOÄ. 12: 56). Att dömma av ortnamnsmaterialet heter
.ordet kvart överallt på Dal (märk dock Töftedal!). Formen finns belagd på åtminstone följande ställen:
V edb o hd: Blicka SOÄ. 19: 209; Dals-Ed sst. 17, 19, 21, 217; Gesäter
39; Håbol 53; Laxarby 73; Nössemark 83, 253; Steneby 111,
113, 117, 121, 265; Tisselskog 273; Töftedal 284 [kvka§cptia
•••• kvijnyciriat!]; ödskölt 205;
"Tössbo hd: Mo SOÄ. 17:31; Tydje 47;
No rdals hd: Dalskog SOÄ. 15: 111; Holm 120; Järn 122; Skållerud
75,125; ör 89, 92;
*Sundals hd: Bolstad SOÄ. 16: 4; Erikstad 54; Frändefors 82, 101;
Sundals-Ryr 180;
Valbo hd: i SOÄ. 18 (ännu ej publicerad) finns kvgn belagt från
Färgelanda, Högsäter, Järbo, Lerdal, Råggärd, Rännelanda, Torp,
Valbo-Ryr.
Det är i alla fall tänkbart, att kvgn beror på påvärkan från rspr.
Hur i yngre tid kvarn uttränger kvarn, kan man se på det västgötska
,ortnamnsmaterialet, där mångenstädes kvärn är det äldre, kvarn det
yngre uttalet; se exempelvis SOÄ. 12: 56, 88. — Emellertid föreligger
. ju redan i äfsv. kvarn jämte kvEern, en växling, för vilken hittils
ingen bättre förklaring än avijud givits (Noreen Aschw. gr. § 117,
.anm., Kock Ljudhist. 1: 237). Att, som Kock a. st. antar, den omständigheten, att kvwrn användes som senare sammansättningsled i vatn-,
-veeper-, fot-kvcern etc., skulle ha bidragit till genomförandet av formen
_kvarn, anser jag ej sannolikt (jfr nedan s. 103 f.).
-4. framför urspr. rl -->• a: kara m. 'karl', ketla n. 'kärl";

Lånord från rspr. är kal n. pr. 'Karl'.
.5. framför rr:
a) skåra v. 'skallra, klirra'2;
t9) bar n. 'barr', sapiir m. 'cigarr';
Resultatet är g, när rr i slutljud förkortats, eljest a. — Om
..star 'starr', som möjligen utgår från en form med 93 , se nedan
8. 149 f.
a) kar Fränd, Ör (Bond 300), Gunn (Bond 326 o. s. v.).
Jfr fvn. kerald, fsv. kwralde (se om detta Noreen Aschw. gr.
§ 64, anm. 1), holslj. kål
k4ral Leander, o. s. v.
Fsv. skans, 'increpare', sv. dial. skarra 'skallra, gifva ett doft
darrande ljud' m. m. Rz, no. dial. skarra 'frembringe en ru halslyd;
harke, romme sig' m. m. Rosa; jfr F.-T. 987.
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a:
6. framför övriga r-förbindelser
arbd n. arbete, arUta v.
mark f. mark
arbeta
mark m. mask 4
ari adj. arg
ma,5 s. mars
årjansncksa n. pr. Adrianspcirkan n. pr. Parkens
näseti
skarp adj. skarp
arm m. arm
skci,s(big n. pr. Skarsdalen 6
vitscirv ni. Stellaria media
skarva v. skarva
bark m. bark
snarka v. snarka
garvara m. garvare
sparv/Mig ni. sparvhök
gnarka v. knarka
stark adj. stark
har" n. stenrammel2
svarva v. svarva
harka f. ock v. harka
tarm m. tarm ,
harm adj. förargad
var) m. varg
harpa f. ock v. harpas
varm adj. varm
harv m. harv
varp m. varp (i• väv)
harva v. harva
varv n. varv, virvel.
Anm. 3. /aj n. pr. 'Lars' har i relativt sen tid synkoperats ur
Laxens.

b) Framför n-förbindelser,
1. framför urspr. nn —> a, ct:
a) etn, adj. annan (neutr.
åt/d4 m. annandag
bran pret. brann
gran adj. vacker
gråna m. granne
han pron. han
»hd)/ n. pr. Johan
kan pres. kan

kana f. kanna
man m. man'
vana f. panna
ran pret. rann
span f. spann, hink
span pret. spann
spat pret. sparkades
tcr f. tand;

SOÄ. 19: 179.
Jfr fvn. h2rgr ni., fsv. hargher 'stenaltare', sv. dia]. harg m.
'plats uppfylld af naturligen hopad sten' Rz; no. dial. horg f. 'bjergknold' Aas.
För säd.
4) Fyn. ma6kr.
Enligt SOÅ. 19: 195.
»F. led. är väl gen. av fsv. skar(dh) 'inskärning'» (SOÅ. 19: 303).
Förekommer knappast annat än i sammansättningar, t. ex. Unamån 'böneman', kr49Man 'länsman'.
Inf. speena.
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ig) fqn, snhfån f. '(snö)driva", skran adj. 'mager' 2, stitnaa v.
'stanna';
Formen 8t4iza3 (jfr skeem. stånd, sörb. sta) kan möjligen vara att förklara, som Kallstenius s. 784 gör (jfr även
Hellquist 1690-talets svenska s. 122). Om snåfqn (ock skrqn)
jfr nedan 2.
a, a, a:
2. framför urspr. nd
lan n. land, strand
a) åna n. pr. Anders
lan n. kourin7, låna v. pissa.
bMna v. blanda
(om kor)
bran m. brands
ran f. rand
gran_ n. grand
stran n. pr. Strands;
hånvQiirla m. »handvabs
itna m. andedräkt
åndch adj. fjäskig, som har
13)
ånclra f. skena under med"
bråttom jämt
ban n. band
åntra-scei v. göra sig tills
san m. sand;
pkinantia f. ploganden
7) an' fl and (anas);
Förhållandet är sålunda i äm. liksom i många andra dialekter dunkelt; se Wigforss SHF. s. 234 f. ock där anförd litt.
a) stana Ör (Bond 308). b) han Fränd, bann Gunn (Bond 365),

handvak Lignell 105. e) san Fränd. d) an Fränd.

Fvn. fgnn.
Jfr skrin nedan s. 78. Månne enligt F.-T. 1025 »mit sekundärer
vereinfachung des nasals»?
. 3) Stana är vanligt under 1600- ock 1700-talen, se Åkerblom Runii
svenska rim § 112 ock där anförd litt.
»Jämte stapna, ha funnits de därmed intimt sammanhängande
adj. stagn ock subst. staber, som efter förlängning av vok. framför
enkel kons. i formerna *städhen ock städh analogiskt invärkat 'på
värbet ock givit detta formen *stiiclhna ock, sedan de förlorat sitt ä,
*ståna jämte den ljudlagsenliga stanna.»
Dels 'eldbrand', dels en del på harven.
Den ena av slagans två delar. Som simplex är ordet hand utdött ock ersatt av nckva.
Fvn. hland.
8) SOÄ. 19:194.
9) Dessa ord innehålla väl prefixet and-; jfr ss. 124, 152.
19) No. dial. andra f. 'skinne, beslag under mederne paa en skede'
Aas., sv. dial. andra 'träskoning eller jernskena under slädinedai Rz;..
jfr fvn. Qnclurr, andri, andr m. 'onder, ski' H.-T.
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Wigforss påpekar, att Kallstenii försök till förklaring av lan
(ur landsväg m. m.) är ohållbar. Att räkna med riksspråksinflytande i land ock strand, som W. föreslår, tror jag inte är

lämpligt; varför just i dessa ordl, under det att sand aldrig
skulle rönt något sådant inflytande? Varje försök att förklara
orden med a i äm. som riksspråkspåvärkade måste för övrigt naturligtvis stranda på ordet lan 'urin'. Växlingen a :
sammanhänger tydligen på något vis med den långa vokal a
före ursprungligt nd (delvis även urspr. nn: åtminstone fan =
f2nn), som i äm. (nu) blott är till Unnandes i an f. 'anas', men
som, om vi gå något längre västerut, uppträder i många ord.
Sörb. har åtminstone an 'and', an 'ande', åna 'andas', fan f.
ban n. (men ån 'annan', gran 'grand'; han 'hand';
ock ban
lan 'land', rar, stran); skeem. an 'and, ande', ån 'annan', inta
'andas', åna 'andedräkt', ban, fan, san (men gran; han; lan,
ran, stran); Solor 2 än 'and', äne m. ock v. 'ånde', fina annii
'kort ski for 'wire fod', brånett(e) 'morkstribet', fån 'fonn', rån
'rand', strån n. pr. 'Strand', vän 'jordrotte' (no. dial. vand, vond
Aas.), i .norra delen av området bän, sån (men Vunne
lann layn, stann
stan).
Jag har ingen bestämd mening om hur saken närmare förhåller sig, men återkommer till frågan längre fram3. Jag vill
här endast påpeka, att i de många ord, där a står i uddljud,
har det kvaliteten a' (åna,9 lånord).
-3. framför nt —>- a, a:
fepfånt m. sergeant
,a) kant m. kant
tråntar s. pl. tranbär4
forpetntmg f. förpantning
vånta ra. vante;
priedtketnt m. predikant
sant adj. n. sant
1) Märk, att stran är ett vanligt ortnamn ock att /an t. ex. i
äm. är vanligast i den tämligen dialektala betydelsen 'strand'.
ABLarsen Solor, s. 52.
Om förlängning i denna ställning i norska dialekter torde man
kunna vänta sig en framställning av ABLarsens hand som fortsättning
på hans avhandling i MM. 1914, s. 147 IT. »Vokalforlwngelser i de
-norske bygdemaal. I. Ganarnel vokalforltengelse i fremlyd.»
Jfr tranjuta 'tranbär' Dalsl. Rz, tranjuter ds. Lignell 8.107;
dial. trante (Smaal.) Aas.
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brant n. pr. Brandi
tbhint adv. ibland
grant adj. n. vackert
kåntdr n. garderob, skrubb 2;
Framför ett ut, som i rspr. motsvaras av ud, står, som synes,
a; grant följer gran; kåntdr är påfallande (jfr sörb. kantdr,
skeem. kantdr).
framför na --> a:
dans m. dans
hansakasa n. pr. Hansekasen (hemmansdel i Sinsdansa v. dansa
fransara n. pr. Franserud3
terud) 4
fransk adj. fransk
hanshogan n. pr. Hanshögen
fransdsar s. pl. venerisk sjuk(hemmansdel i Flaten)3
dom
skånsan n. pr. Skansen6;
framför ng —>
bågan adj. rädd'
stag f. stång
fag n. knä, sköte, na4gfeie
står v. stånga
n. hastigt påkommande
sira adj. frän, stark (om
svåra magplågors
lukt)
trete adj. trång
gsa v. fånga
tag f. tång
gae m. gång
la adj. lång
vray f. spant"
'nåda adj. många
dyra v. ångra;
Undantag:
hag pret. hängde
spray pret. sprang n
maea v. mangla
7agsa v. kurtisera (handgripligt)12.
pitaldn m. pension
pret. slängde
Dessa ord äro tydligen analogibildningar, resp. sena lånord.
p)

Hästnamn.
Fryksd. kant&
kåntor, bärgsl. kantdr (Ballstenius s. 174),
no. dial. kantor (Aas.), Ity. kantoor Dähnert, mol. oantoor (-, oontoor)
Verdam.
8) Enligt SOÅ. 19: 185.
4) Enligt SOÅ. 19: 195.
6) Enligt SOÅ. 19: 173.
8) Enligt SOÅ. 19: 177.
Sv. ock no. dial. bang(en), bang(en), fsv. bang från mit. bange.
Jfr magknip.
9) Fsv. stranger.
10) Fvn. r2ng 0. s. v.
ii) Jfr språng Dahlstierna Kunga Skald str. 212, v. 5.
12) No. dial. kjanksa, kjangsa 'kurtisers' Roas, eksem. ms 'hångel,
fästman'; till fr. I. eng. ohanoe??

4-143251. Sv. landsm. Yore en.
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6. framför nk --> a eller a:
a) ågka f. anka
rank adj. rank, ostadig
bak adj. blank
skak m. skånk (på ko)
dragk m. drank
.2,1agk m. slank, skvätt
mågka m. manke
tågka m. tanke
pkagk s. plank
Kiågkala adj. trasig'
eq,,ka (pa) v. ångra 2
seigkathrva f. gungfly 3
hagk f. hank
stågka v. stånka.
sågka v. samka, samla
För att förklara växlingen mellan a ock a ser jag ingen
annan utväg än antagandet, att a framför nk i slutljud gett a
(märk särskilt skak, men framför nk + vokal a. De mer än
enstaviga Orden med a torde kunna betraktas som lånord (ågka,
tågka, kanske även mågka, ett dunkelt ord är *fjdnkala). Det enstaviga ordet med a, hak, f., måste i så fall utgå från h2nk (jfr
nedan s. 100 f.); jfr skeem. hogk, skogk (f.!) enligt Lindberg s. 165
2, men måka, pkågka 'planka', sågka 'samka', slak(a) 'slank',
stågka. Skeem. har således a även framför antesonantiskt nk.
Samma är förhållandet i sörb. (t. ex. ågka 'ångra', hagk f.,
mågka, skak f., slak[a]), i holsljungamålet i Västergötland (t. ex.
ågka pa 'ångra', hak m., sigka), i fryksd. (t. ex. eigk 'käxa',
hak, stågk 'stånka') ock bärgsl. (t. ex. sågka, skak, stinka,
Kallstenius s. 148). Jfr behandlingen av a framför mb nedan
,2 (s. 53).
c) Framför m-förbindelser,
1. framför mra
dam m. dam(-byggnad),
råmf6 n. pr. Ramsjön (sjö i
damycifia n. pr. DamÅm. ock Håbol)2
tjärnet
skam s. skam (vanligen =
dram m. dram4
fan);
No. dial. ufjankeleg 'uordentlig kliede Rosa; jfr ufjampeleg
'klodset i dragt' Ross, fjampa 'ordne, kleede eller pynte klodset' Rosa.
Sv. dial. anka (på) 'ångra, förtryta' Rz o. s. v.; jfr F.-T. 30,
Torp Nyn. et. ordb. s. 5.
Till sågka v. (jfr no. dial. sankevatn Rosa) eller jfr sank adj.?
Inlånat i sen tid med mm; eng. dram (F.-T. 152).
?— »F. led. är möjligen dial.-ordet ramm 'moras'» SOÅ. 19: 232;
ramm 'fuktig äng, träsk' Rz (från Vgtl. ock Hall.), ramm 'träsk,
moras' Hof.
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Som före urspr. enkelt m (nedan 6) har a behandlats i
våmak m. 'vadmal'; a står också i mama 'mamma'.
framför ml
mm) -› a eller a:
kåma v. kamma
dam n. dam (pulvis)
lion6ea m. lam(unge)
dama v. damma
varna f. våm;
fetma m. idioti
kam m. kam
Om Molla motsvarar fvn. -fambi, har väl a före antesonantiskt mb givit a, eljest a; ditia, kånta bero då på dam, kam2.
framför mp
a:
stamp m. stamp (redskap i
åmpata adj. kinkig3
smedja)
kamp s. hampa
svamp m. trädsvamp, kork,
kamp m. kamp (häst)
svåmpaktirk m. kork
krionpdrejig n. kramp
trampa v. trampa;
lampa f. lampa
framför mk
a: gåmka adj. best. f. ock pl. 'gamla', ~kara komp. 'äldre', 'am% v. 'jama";
framför mn -› a: famn m. 'famn' (mått), hamn f. 'efterskörd i utäng' 3, namn n. 'namn';
framför förlängt intervokaliskt m --> a6 :
håmar m. hammare
fråmara adj. komp. främre
sånta adj. samme, mesåm adv.
: fråma adv. framme
genast, med detsamma.
gåinal adj. gammal
d) Framför k + kons. --> a:
åkkab f. fotknöl, ickkaU m.
aks n. ax
fotled'
dlksal f. axel, skuldra
wam Dahlstierna (Et. wälf. Beröm, Hanselli 6: 104). b) åldra
n. Fränd.

a)

7)

Fvn. (fimbul-)fambi? Jfr dock Torp Nyn. et. ordb. 97.
Även det gamla värbet till kam, fvn. kemba,, finns i målet,
fast i annan betydelse; se s. 144.
Sv. dial. ampet(e), ampen Rz, ampa 'misstycka' Rz, no. dial.
ampe 'besvter', ampa 'besva3re' Aas.; jfr Torp Nyn. et. ordb. s. 3.
' 4) Jfr nedan s. 61.
5) Fvn. h2fn f. 'hamn, liamnegang' H.-T., sv. ock no. dial. hamn
'betesmark' Rz, 'grzesgang' Atis.; jfr F.T. 387.
Vokal + urspr kort ni har jag i regeln uppfört under gammal
lång stavelse. Dock ha ord med ä + m i slutljud, vilket givit am,
anförts ovan under ä i kort stavelse.
Jfr sv. ankel; fvn. 2kla n., sv. dial. akkla Rz, m. m.
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åksal m. (jul-)axel
åkta-sc'el v. akta sig
påsatt adj. försiktig
m. auktion
bålsa to. backe
Huk adj. black
legkabkålsa f. groblad (Plantago), natabkålsa f. nattskärra, nlk.abkåka f. näckros(-blad)
dåksvirka n. dagsvärke
drafs pret. drack
fkicksa v. flaxa
frak adj. duktig, skicklig,
bra o. d.'
frakt f. frakt
fråkta v. frakta
halp m. redskap att hacka
löv med
hålsa f. ock v. hacka, hahösta m. hackhosta, hå1saspc'et m. hackspett
iicktått f. oxeltand'
kåkan s. spektakel'
kåk% v. kackla
kraksa v. kraxa
lals n. lack
lans s. lakris
laks m. lax
låksöga m. person från Laxarby socken-

takt sup. lagt
maks n. pr. Max
makt f. makt, måktaUta m.
kvarlemnad brödbit
nåka m. nacke
påka v. packa
råkara m. rackare
Unråkak n. beniangel4
sak pret. sjönk
fötsåk m. fotsack
saks f. sax
sakt sup. sagt
sakta adv. sakta
skak adj. skack, sned
skåkak m. skakel
Ilaks slags
21åksmdar n. slagsmål
2,1åkta v. slakta
sprak pret. sprack
stak m. stack
stak pret. stack
stråkbbit adj. som ej kan
böja på benet5
straks adv. strax
tak s. tack'
tåks&ig f. taxering
trakt m. trakt
våkar adj. vacker7
vakna v. vakna
vaks n. vax
våksan adj. vuxen 8;

Sv. ock no. dial. frakk, jfr F.-T. 271.
3) Jfr nedan s. 84.
Jfr nedan s. 61.
Ombildat efter no. dial. rakla bl. a. 'vare upaalidelig, Ios i
forbindelserne, sidde lost; om redskab paa skaft og dl.' Roas, »et stort
rakkl» 'lang, tynd, svag person' Roas?
6) Ofta i pl.: mega tåkar.
Se F.-T. 1176.
Neutr. våkat ofta 'sakta, försiktigt'.
Fyn. vartnn.
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Framför g (gk) + kons.1
a:
meIgnuts n. pr. Magnus
ag n. agg
någak f. nagel
åga v. ro baklängess
rag m. ragg
agn n. agn
råg% v. ragla
ågnar s. pl. agnar
rann s. (fisk-)roms
&gak m. frukosts
fågmat adj. »schackmatt»
flrågdaa f. flagga
Måg s. slagg
fråga f. fradga
ståga-s&,2 v. »stadga sig»,
gagna v. begagna
sakta av 1. d.
n.
hagel
hågalr
stågna
v. ds.
hagla
håg% v.
m.
tagg
tag
adv.
»jaggu»
Mut
tågar n. tagel
ricg•ka v. käxa e. d.4
tågna v. sluta att skrika7
knag m. handtag på lie
f. vagga
våga
lag s. lagg
vågak
m. vagel
lågara n. pr. Laggeruds
vagn.
vagn
m.
lågar m. ladugård
Framför s-förbindelser,
framför st
a (a):
håstig adj. hastig
bast n. bast
kast ii. kast
fast adv. fast
kåsta v. kasta;
fåstar f. faster
Det ljudiagsenliga är tydligen a; håsttg är riksspråkslån.
a eller a:
framför sk
måska f. maska
ask f. ask (Fraxinus)
tåska f. ficka
åska f. aska
våska v. tvätta;
fiska f. flaska
Materialet tyder på att förhållandet (liksom i södra Halland,
Wigforss SHF. s. 244) är, att a inträtt i uddljud, a eljest.
framför ep
a eller a: asp f. 'asp', håspa f. 'hasp'. Utvecklingen tycks vara analog med a före sk.
fiagda Fränd.
1) Inklusive senare förlängt g ock genom assimilation uppkommet gg.
s) Jfr sv. dial. agg 'avig' Rz, Vendell, m. ro.
4) Jfr nedan s. 61.
3) Fvn. ~arr.
SOÅ. 19: 175; innehåller säkerligen laggare 'laggkärlsfabrikant'.
7) Fvn. tagna.
Jfr nedan s. 97.
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4. framför övriga s-förbindelser —› a:
tas m. tass
båsma f. pasma'
vas m. vass (Phragmites)
båsa m, bagge
vas adj. vass6
bråsma adj. f. brunstig2
våsarb adj. fuktig,
brdsma m. braxen 5
våseirva m. Stellaria media,
hcisalbitska m. hasselbuske
våsbåttz n. pr. Vassbotten 5,
las n. lass
våsbdrtg f. vattenbärning,
mask m. matsäck
våsfis som ingenting fått
påsa v. passa, påstikti adj.
vid fiske% våsei m, vattenförsiktig
så, våtrål n. mygglarver
plas m. plats
o. d.b0, m. fl. subst. på vasråstetrm m. ändtarm 4
'vatten-'
skrållt adj. skrabbig, krassvålla m. vassle.
lig5
a eller a:
g) Framför v-förbindelser"
/klara v. kavla
pftvair m. gåvel
navab• m. navle
håvdo m. handtag, grepe (på
svdtva/ n. svavel
korg 1. d.)"
tåvka
f. tavla.
kavle
m.
kava?".
Före vd står a (d. v. s. någon förlängning av vokalen har
här aldrig ägt rum), eljest a.
a)

liwas-sarff Dahlstierna (Kunga Skald str. 103: 6, ganselli 6:30).

Jfr Torp Nyn. et. ordb. 17.
Om tacka. Jfr f-vn. bleesma 'blesma, paringsfus (um geit og sau)'
no. dial. blesma, bresma, bresne Rose, sörb. ock skeeni. br&sma
'brunstig (om tackor)'. Vokalen a beror väl (liksom r för 1) på inflytande från brasa 'veré brunstig' Rosa; se vidare Torp Nya. et. ordb.
s.29.
No., dial. brEtsme, bra.sma, Ross, Aas., mit. brassem (jfr Wigforss
SHF. s. 244f., Torp Nya. et. ordb. s. 37).
Fvn. rass.
Jfr no. dial. skratlen, skraslen 'skrobelig' Ross.
vas hänför sig till en udd, skarp till en ägg.
1356.
Nno. vassen
Hemmansdel i Tormansbyn, längst in i ändan av Ärtingen (SOÄ.
19: 197)
bkt v. No. dial. vatsfts ra. 'en uheldig fisker' Aas., Ross.
Jfr vasstroll 'larver af trollsländor ra. fl.' Hear 53.
Inklusive förlängt v.
Fvn. h9fai. m.• 'hovde, odde' H.-T. Jfr SOÅ. 19: 112 ock
där anförd litt.

- STARKTONIGA VOKALER:

ä

57

Framför k-förbindelser,
f. 'aln';
1 framför kn --->
a:
2. framför övriga it-förbindelser
håkv adj. halv
am rn. alm
kaldi m. kalk
.. etrk n. pr. Aråtasgan, åtm
kav m. kalv
tingen, Artemark'
kåkva v. kalva
åttga m. Ärtemarksbo
pakm m. hänge (på salix)
baki f. balja
skakv pret. skälvde
gåkja m. galge
tak, ni. talg.
&anm m. halm
adj.
n.
'halvt'
bör
jämföras
med stat, vqt 'starkt,
Anm. 4. hat
varmt', varom se ovan s. 46.

Framför 1-förbindelser,
framför id: framför antesonantiskt Id har ä tydligen tidigt
förlängts ock uppträder nu som e (se härom nedan s. 104 f.):
håla, skåla, [selcla,] vela, blar, kela 'ållon'.
Ordet hol n. uppfattar jag som anslutet till håla; fåla
hör till fal 'fåll'. Tent lånord är nog fkerfcildta adj. 'flerfaldiga'.
Andra fall äro:
jålra v. prata smörjas
a1rz adv. aldrig
kalb adj. kall
h4gbeil n. (tiden mellan plogval s. (fan i) våld;
andstiden ock slåttern)2
fal m. fåll
Ordet kall bereder svårighet med sitt a även på annat håll
(se t. ex. Noreen Fryksd. ljudlära § 41,3, Kallstenius § 1(36,4);
jfr om and ovan s. 49 f. ock Solors U14. — Till kal har väl
anslutit sig kiaseiyar s. pl. 'kalsonger'.
framför andra 1-förbindelser -›- a (vid sekundär förlängning c_4):
gvdtt adv. »väldigt» .
åla adj. pl. alla
alt adv. redan
åk4ra s. allvar

a gn Fränd.

b) keda Fränd.

Se SOÅ. 19: (171,) 300, Noreen NoB. 1: 5 if.
Se vFriesen SoS. 2: 226 if. Dock tror jag icke (med vFriesen
s. 228), att »a i andra kompositionsleden förklaras af den förskjutning
---> a, som i icke hufvudtonig stafvelse försiggått i många sv. dial.»,
utan a måste väl bero på ombildning av -bielde efter adj. balder.
4) ABLarsten Sok4r, s. 52.
Jfr nedan B. 60.
143251

58

NOREBN, ÄRTEMARKSMÅLETS LJUDLÄRA

malt m. malt
dlmar n. pr. Almer
palt ni. palt
bala m. snöklump som om
vintern bildar sig under
salt n. salt
hästhoven1
skåla ni. skalle
dce bålar opers. v. det bildar
skålra f. Rhinanthus
sig dylika klumpar
ska m. stall
»Mit ni. snöboll2
ståla v. stalla
gal n. galla3
svalt pret. svalt
galt ni. snöpt galt
tal f. tall
tåla ni. tjockt smutslager,
gnal pret. gnällde
håla v. slutta4
skova; tgata adj.6
kåk m. sluttning
tålrbk m. tallrik
hals m. hals
val m. (klöver-)vall
halt adj. halt
vål9 v. gå vall, vågning
kik* n. halvtjog m. fl.
m. vallpojke
subst. på hal- 'halv-'3
valt pret. välte
'alp pret. jälpte
?matar m. vält
käla v. kalla
våltra v. vältra 7.
Framför
övriga
konsonantförbindelser
--> a:
j)
4b9:rni. aborre
fållg adj. fattig
afta m. afton
gkal adj. glatt
dtan kard. arton
hat m. hatt
brad n. brädd
kcife n. kaffe
brats adj. brant
kiva f. kaja3
dal pret. fölls
kåpa v. skrika 1°
bråte Fränd.
Sv. balle 'afrundadt, köttigt parti af kroppen' SAOB (B 174),
no. balle 'testikel' o. s. v.
Fsv. balder, fvn. b211r (t härstammar kanske från ett värb
motsvarande no. dial. baltra 'svobe, danne tu l en bylt --= balja' Rosa
(jfr Torp Nyn. et. ordb. 15).
Fsv. gal, änsv. gall (Sveno Dalius, 'dansarn 9: 173).
Sv. ock no. dial. halla till adj. fvn. hallr, sv. ock no. dial.
hall 'sluttande, lutande' (F.-T. 394).
3) Jfr Landtmanson 1 ock r, s. 65.
Jfr fvn. ta6 (Noreen Ordb. Fryksd. s. 106, Hellquist Ark. 7:150).
Jfr F.-T. 1366
8) Fvn. o. s. v. datt.
3) Fsv. kaia; möjligen med äldre ä, se Tamm Et. ordb. 407.
10) Måst om barn. Hör väl till subst. kaja; äda. kaja 'giva lyd
(om en allike)' Kalkar, fryksd. Utf 'kvida som ett spädt barn' JM.
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rab m. obruten (tuvig I. d.)
kåpa m. kappe
mark 3
Icaptin III. kapten
rap adj. rapp
kåtrfna n. pr. Katrina
saft ni. saft
kat m. katt
sat pret. satt
kåta f. katta
skab m. skabb
lckåpa v. klappa
slcåfa v. skaffa
knap m. knapp
skaft n. skaft
kraft f. kraft
krap adj. trång, knappl
skåtar s. pl. skatter, skåtakcisn,na n. pr. Skattekaserna
lap ni. lapp
la v. lapa 2
skråta v. skratta
/ken n. lappri
skvat pret. spratt till
ma2 s. maj
snafs m. snaps
Inka n. pr. Maja
llap pret. slapp
spat ni. spatt
mcipti n. pr. Majden
måtna m. marknad
jbtastdb m. Pteris aquilina 4
mat adj. matt
ståba ni. kubbe, kkölsastdba
måta f. matta
klockstapel
nat f. natt
ståpa v. stoppa 5
trap ni. trappa, trappsteg
pava m. pappa.
påpb. n. papper
trap f. förstuga; trappsteg vid
påta m. spene
ingången; vrå innanför dörren
påta v. dia
«Una n. vatten.
Anm. 5. låda v. 'ladda' är kanske kompromiss av At (eksem. kl,
fryksd. la, no. dial. la(da) Aas.) ock rspr. ladda; jfr sörb. kela.
§ 11. Äldre
a) övergår till jce, resp. )(p i inljud:
fjcpr m. fjäder
bjeela f. bjällra
fyribrån m. tjädertupp7
fice n. kuperad obygd6
a) vcifan Fränd.
Fvn. krappr.
Pret. ock sup. /å.pa. Jfr(?) no. dial. lepja, lapte 'Iabe' Aas.,
nisl. lepja, lapti 'to lap' -C1.-Vigf.
vFriesen Mediagem. s. 75.
Jfr Lyttkens Sv. växtnamn s. 1585.
No. etapps (enligt F.-T. 1151 assimilerad form av stampa).
ficbla är benämningen på den avsides belägna västra delen av
socknen (Hedalen, Hökhult, Gällsbyn); dess inbyggare kallas stundom
bielkitar 'fjäll k atter'.
Jfr ABLarsen Sol«, s. 99, Wigforss SHF. s. 255, not 2.
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g4ka m. käke
fjstar n. fjälster
yeekka m. kälke
jcklpa. v. jälpa
m. djävul
mycel adj. lös ock torr, ej
kram (om snön)
yeeft m. käft, mun på djur
yieftab v. bråka (lin),
spyel n. spjäll
yeefta f. värktyg att »käfta>
yepra f. tjära
med
gykstac v. flåsa, flämta2.
Undantag:
På grund av speciell utveckling av Ee före r + konsonant
står i flera ord a, (t. ex. iåta 'järta', gym 'tjärn)': se s. 148 f.
På grund av. speciell (sporadisk) utveckling ce -± e framför
k står e i y 'själv' m. fl.: se s. 151.
Analogiskt infört j föreligger i jalp 'jälpte'.
Följande ord äro till sin upprinnelse tämligen dunkla -- de
äro säkerligen i sin nuvarande form unga ord, resultat av
ombildningar ock kontaminationer (jfr Lindberg § 61):
iafjdgkala adj. trasig 3
'gra v. prata dumheter 4
yielpa Fränd.
b) kiäfta [som Blår] Dahlstierna (Trogna
Heerden 81).
a ) tjästar 'pustar tungt' Gunn (Bond 342 f.).
Sv. dial. 'käfta (Närke) Rz; jfr no. dial. kjeft bl. a. .'aggen'
(t. ex. på yxor) Aas., Boss.
No. dial. kjasta, kjaasta 'stanna, puste, snafte' Aas. (även
kjastra 'klynke' Aas., kjaastra Ross), sv.' dial. tjåsta 'andas häftigt,
flämta, flåsa' Rz (ttästa Hof); jfr sörb. §68ta 'flämta', skeem. Osta
'flämta, pusta'. Det sistnämnda härleder Lindberg §§ 63, 147 ur *piösta
(jfr fvn. laiöstr 'heftighed, voldsomhed' Fritzner); men växlingen tjästa
(tjasta): tjösta visar väl, att värbet är avlett av ett subst. med brytning (kanske ingår samma subst. åtminstone delvis i det fvn. mansnamn, som brukar skrivas piöstolfr? — detta skrives ofta pisestolf,
pEestolf o. d., se Lind No.-isl. dopn. sp. 1130 if.)., Formerna med
å (Måsta, kjaasta o. d.) torde bero på förlängning av a framför st
(jfr nedan s. 100). Högst dunkelt förefaller mig sv. dial. täeta Hz
(holelj. titsta 14eander) i samma betydelse..
Se ovan s. 52.
Hör kanske till fvn. hialdr 'sVall, gny' H.-T., da. dial. hjaldre
'klynke og klaga og vxre påtreengende med sin klagan', hj. tvp 'snakke
op; fere sladder', hjalder 'klynken, klaga, magen tate; vrövl' Feilb.; men
jfr även t. ex. fvn. ialma, no. dial. jalma 'klinga, giva gjenlyd; skraale,
synge hoit' Aas., Rose, fvn. larma, no. dial. jarma., jerma 'brwge' Aas.,
Boss; sv. skvallra; no. dial. svalla 'snakke, prate, tala om ubetYdelige
ting' Aas.; sv. dial. pall(d)ra (även pjallra, se t. ex. Lindgren Burtr.
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rasa v. kurtisera2.
yitgka v. käxa e. d.»
b) lä kvarstår i uddljud som 39, ja: jitlantem f. 'oxeltand' 3.
jamn, Janda adj. 'jämn', 24ra n. 'stad på väv'.
Utan beviskraft äro:
Jct pron. (ock adv.) 'jag' (ja)
i4ga v. 'jaga' (icke = bedriva jakt), lånord (jfr dock Hesselman
Västnord. ,studier 1: 23 f.)
'jama'; jfr t. ex. skuttungemålet yetndra 'prata slarvigt'
(Grip .Skuttungem. s. 63) ock rspr. jama
jårpa m. 'järpe'; här skulle ä i alla händelser blivit cc! före r , +
kons. (se s. 148).
Undantag: ygn, b n. 'järn' utgår enligt § 42, b, 2 från ja3rn, som
väl måste bero på riksspråkligt inflytande; sörb. har jet, skeem.
men därjämte ign. Tänkbart vore dock även, att tä jämväl i uddljud givit 193 framför viss konsonantgrupp;, jfr Citatet
från Hxgstad nedan.
a) ijamter 'bredvid' Gunn (Bond 331).

b) ictn Fränd.

s. 54) '61a mycket och fort; prata, sqvallra etc.' Rz; sv. dial.
ballra 'prata fort och mycket, pladdra' Rz, o. •s. v. —. Kanske hör
jidra emellertid till b nedan, ty i slaetl. finns ett jalder 'skvaldre, fora
hojrastat eller, stoj ende snak; også trzettes hojrostet' Jakobsen Et. ordb.
s. 361, vilket Jakobson med tvekan härleder ur *jaldra (»Tappa direkte
af on. hjala, v., 'snakke, samtala', da oprdl. hj i shetl. Noin alm. bliver
til sj, kun i ganske enkeIte tilftelde . . . tul j»).
ly Sv. dial. (Vgtl. ock Srnål.) kjaggla 'tugga illa 'och långsamt;
gnata, ständigt knota öfver samma sak' Rz, Gadd, no. dial. kjagla
'kjzevle saa smaat' Ross; jfr t. ex. no. dial. jagla 'vrovle, .fore los
snak' Aas., 'tygge moisome m. m. &Nes; sv. dial. traggla 'omsäga,
hacka; kälta, sagga' Rz; m. m.
2) Jfr ovan s. 51.
a) Fvn. iaxly sv. dial. jäkkel Rz, jakeler Lignell 105.
4) Även den kant, som bildas, då s. k. krceft på fruktträd läker
sig; fvn. islam Ordet förekommer som gårdsnamn i Nössemarks sa
(SOÄ. 19: 76): Jaren JON jon, varom Ortnamnskommittén yttrar:
»Namnet är best. form. av fsv. iädhur 'kant', senare sammandraget till
jär ......Dn nuvarande namnformen med a beror på .den i dial.
vanliga övergången från ä till a framför r [bör vara r + kons.].» På
så sätt förklaras formen jgri, men icke Aan. Den senare formen är
tydligen den ljudlagsenliga, med uteblivet progressivt i-omljud, under
det att 3q väl är det dialektala uttalet av ett »riksspråkligt» Järn (som
finns belagt bland de äldre formerna).
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Samma regel, som här gives, uppställer Lindberg fdr skeem.
(§ 61). Sörb. har t. ex. »ra, amn. I Solor finna vi joemn, jeelyn
'järn', jzoksi, men jaksio 'tygge idelig' (ABLarsen Solør, s. 162 f.).
H5egstad säger (Festskrift tul Torp, 1913, s. 67 med not 4), att
»ljodbrotsproduktet ja i fyrstningi av ord framfor einskild konsonant i regelen held seg den dag i dag i austlandsk, t. d.
jrtk, n. jakel, endaa jarn Follo, Vestf.» o. s. v. ock »framfor
samansett kons., helst um den fyrste er 1 eller r
vert ja
ofte tul im i sum austlandsk. Jfr även Hesselman Västnord.
studier 1: 50 f.
Äldre ä.'
§ 12. Äldre ä blir i regeln a, vid förkortning a:
m. ål
dittg m. åtting
åkbar n. pr. Arbol2
bas m. bås
adj. brunstig (om sto)3
kat m. båt
gr n. år
bka adj. blå
f. åra
blednta v. blåna
dra f. ådra
s. pl. blånor
as m. ås (även en del på
bblesa f. ock v. blåsa
plogen)
xc?rabrd v. tjära4
&jaa f. åska
brtlika n. best. f. bråck
pret. åt
d(feh adj. dålig
&ta kard. åtta
detsab m. dosa 6
eitatt, &tt kard. åttio
&bara n. pr. Dåverudi
a) &ska Fränd. b) enuedftee Gunn (Bond 319).
Här upptagas även ord inlånade i dialekten med a.
Förra leden är fsv. år, gen. av. å 'å' (SOÅ. 19: 196 f.).
2) Jfr fvn. ålåg, Algia adj. f. 'aaltegja, os, od (um merr)'
no. dial. aaltegja ds. Boss, aalen ds. Aas., Ross (enligt
Roas även om katt), sörb. dine 'brunstig (om ston)', skeem. dn, 'brunstig (om kattdjur)'; se Torp Nya. et. ordb. s. 12.
4) Jfr fsv. briidha.
5) Mit. brok(e).
Utan tvivel lånat från no. dame, så ock rörande vgm. deisa
Sandström 6 ock ii, s. 12; även skeem. clasa, sörb. d&sa. Före tillkomsten av Uddevalla-Lelången-banan var Fredrikshald för Årtemarksbon närmaste handels- ock kulturcentrum ock staden par prffirence (»byn»).
F. led. är urspr. fsv. gen. Davidha(r) av Davidh (med långt
a, varav sedan å)» SOÅ. 19: 172.
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filt v. få
f ar n. får
fka v. flå
get v. gå
ge‘ra f. årsring, figgdrata,
grövgdrata adj. med fina,
grova årsringar 1
gas f. gås, knggds f. smörgås med riven ost, smbrgds f. smörgåsa
gitta f. gåta
g4va n. pr. Karlsgåvas
grek adj. grå
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grata v. gråta
har n. hår
hets adj. hes4
hav m. håv
lav s. efterskörd (på vall)5
zg4r adv. igår
»la v. prata dumt ock barnsligt, ,)gata adj., jed n.
»jålig» person 6
lukt f. kåda
kab• m. kål
kakigshtiga n. best.. f. nätmagen 7

Olika etymologier på detta ord hos 1) Torp Sprogl.-hist. stud.
tilegnede Unger (1896), s. 187; F.-T. 293; 2) Zupitza Gutturale
(1896), s. 217; 3) (vFriesen hos) Kallstenius Bärgsl. s. 185, not 2
(1902).
Se om ordet Vodskov Ark. 9: 368, Tegnér sst. 10: 182 ff.,
Kock Språkets föräudr. s. 66 f. (jfr även Hjelmqvist SoS. 8: 132 f.).
Dessa författare överensstämma däri, att de anse, att -gås ursprungligen
betytt 'smörklimp', med hänvisning till sv. ock no. dial. gås i denna
betydelse. Men det är onekligen något egendomligt, att om -gås betyder 'smörklimp', smörgås skall betyda 'butterbrot'. Redan i Var. rer.
voc. 1538 finns smörgås 'panis butyratus' (Anderssons uppl. e. 28),
alltså i vår betydelse. Ett julbröd från Västergötland, kallat gäss ock
föreställande en gås, omnämnas ock avbildas hos Hammarstedt Fatab.
1906, s. 50 f. Kanske har existensen av dylika bröd haft någon betydelse för ordets uppkomst eller betydelseutveckling.
SOÄ. 19: 195.
4) Fvn. håss.
Jfr sv. dial. hå(v) Hz, Hof, Leander, no. dial. haa(v), hoo(v)
Aas., Ross, fvn. hå f., ock se LiSn Uppsalastudier s. 94, F.-T. 365.
Ordet är ej nöjaktigt etymologiskt utrett (-E- *jårla?), möjligen
med Noreen hos Tamm Et. ordb. s. v. jollra en avledning till jå 'ja'
(<— A); oantaglig förklaring hos F.-T. 470. Tämligen osannolikt är väl
också, att ordet, som Landtmanson 1 ock r, s. 54 föreslår, skulle vara
lån från Ity. jolen; jfr även Landtmanson a. a. s. 53 f.
Här måste väl föreligga en ombildning; jfr sv. dial. kungsluvan Hz 48 a, värml. älvd. kgnogsluva 'bladmagen(?)', Noreen Ordb.
Fryksd. 138, värml. bärgsl. kögshkva 'nätmagen' Kallstenius s. 25,
vgm. kongs-luva 'en af magarna hos nötkreatur och får' Hz 365 a,
sv. dial. kUngs-hatt 'en del af vommen hos boskap' Hz, kungs-hätta
'en af magarna hos nötkreatur' Hz, s. Hall. köugshietan 'en av idisslamas magar' Wigforss SEIF. s. 146, äda. kongshat, kongshEette 'na3t-
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kåra n. pr 'Urtid,
m. skabb2
kråka f. kråka (även en del
av hästhoven)
låna v. låna
lar n. lår
las m. lås
grånleit m. grannlåt
låta v. låta (sonare)3
mag m. måg
måka v. mäta
måka v. måla
nzgarara m. målare
måkara n. pr. Målerud 4
måna ro. måne, månad
nzeinda m. måndag
måtkla adj. ock adv. måttlig(t) 5

nak f. nål
new adv. när
prep. på
påkam.dum person,drummels
påska a s. påsk
ra n. råd
skiagreiab f. best. f. skogsråt
adj. rå
m. så
sez v. så
sa adv. så
sag pret. såg
sezl n. såll 7
seipa f. såpa
sar n. sår
sar adj. sårig
såta v. såta (hö)
skak f. en slags skakels

B ) vask Fränd. b) skogro Ör (Bond 304), skogsroa (obest. f.)
Langer 8 (»Håbol»), skogens, 11 (»Högsäter»); sjöroa Benr 41.

maven' Kalkar, jyll. kongehzette, kongens-hat 'en af drovtyggernes
(resp.. 'koens') maver' Feilb., fryksd. keinogan 'nätmagen' Noreen Ordb.
s. 54 (även »Dal» enligt Värmlands nations landsmålsförenings monografiska ordbok 1872-76), östsv. konung(en), konungshuva, konungshuvud, konungs-luva, konungsmössa 'nätmagen hos idisslare' Vendell.
— Däremot kåningshufva 'bladmagen hos de idislaude djuren' Ekelund
1874, sörb. kånogaluva, kånogsluva '131adinage(?)'.
Enl. SOk. 19: 189; hör till mansn. fsv. Kars, fvn. Kåri?
Fsv. kladhe, fvn. klet 'klåda'.
Ofta i bet. 'tala, säga'.
.Sok. 19: 171; innehåller väl ordet målare.
Mit. måtelik.
Från Ity. pök 'schwacher mensch, kind, kleiner kerr (jfr
F.-T. 841 f.); eller sammanhänger det med no. dial. pöka 'vrante' 'Aas.,
'vare trodsig og twer' Rosts, pök ni. krodsig dreng' Rose, pöken 'yranten; trodsig (om horn) Aas., Ross (med 6 --> ez före k enligt §27, b, 1)?
7 ) Fvn. såld, jfr nedan s. 105.
8) Det kunde synas frestande att (med Hellquist Sv. landsm. XX. 1:
772) söka härleda skg/k ur *skek (jfr skakel, fvn. Sk2kUll, sv. dial.
skak 'kedja, länk' Rz); men detta är, som Lid&L SNF. I: 1: 37, not
2 påpekar, omöjligt, då i Norge endast påträffas skaak, under det att man
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ske&t f. skål
skin m. best. f. skördetiden'
Vet v. slå (gräs)
smet adj. pl. små
sylt v. spå
sta v. stå
stetk n. stål
stret n. strå
svagar m. svåger
tet f. tå
Om fall, där äldre ä uppträder

kisa f. groda 2
tra m. tråd
tra adj. envis o. d.3, trgn adj. som kommer
ofta, m. m.
vaga v. våga
var m. vår
var pron. vår
vett adj. våt
vra f. vrå.
som Q e, se nedan s. 101 .ff.
Anm. 1. Ljudkomplexen tä har givit tVQ, i räkn. tve två (jfr

Wigforss SHF. s. 263 f.).
Anm. 2. pram m. 'eka' torde återgå på fsv. pritm; jfr vgm.
pruni ock åma ('•-• &ma) = nno. aame m. m., se Sandström 6 ock ii,
s. 44; jfr även fryksd. prem, skrbm 'skråma' (om pråm jfr dock
även Noreen VSpr. 3: 99 f.).
Anm. 3. I våfalan m. best. f. 'vårfrudagen (Marie-bebådelsedag)'
har ä tydligen tidigt förkortats.
Anm. 4. Högst påfallande är grO6n, glitlAnb in. 'gråben, varg';
jfr sörb. grelAn, skeem. griNn ds. (ock nedan s. 105).

Äldre 6
.
§ 13. Samn. 6 har sammanfallit med samn. Ib ock behandlas alltså tillsammans med detta under äldrei-e" (se nedan
s. 141 if.).
tvQ Fränd. b) gråben Lignell 104.
har t. ex. vok 'vak'
vak Solor t. ex.), o. d. Man får sålunda
utgå från *slaTik (Fick-Torp Wortschatz, s. 447, Lidål a. st.). Detta
torde, som LidAn a. a. s. 35 if. visat, föreligga i det fno. tillnamnet
ska(a)k.
Sörb. skoj ds.; jfr sv. dial. skår m. ock f. 'bredden af
lians huggvidd; slåtterkarlens linea; så mycket säd, som afskäres med
lien i ett hugg; den rad hvari gräs och säd faller vid afhuggningen'
Rz 591, no. dial. skaar in. (jfr F.-T. 976).
Dunkelt ord liksom många andra benämningar för 'groda'; jfr
dels sörb. tdsa, skeein. tasa, dels da. tndse o. s. v. (jfr F.-T. 1296;
även Lichin Ark. 13: 43).
5) Fsv. thrä.
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Äldre"e.
A. Samnord. Ö.

§ 14. Samn. 5 kvarstår som e (e), när det icke förkortats
före tt:

bkes a pret. blåste'
de pron. 12
fe b n. w
fr4da m. fredag
gret pret. grä,t4
hele pret. (sup. hb/a) höll 6

Is& adv. isär 6
kned n. knä
ladt m. lekatt, vessla 7
ladn n. strand där det är
ä8
kue n. pr. Lelång9

b) fr Fränd. .) hell Ör (Bond
a) bes Gunn (Bond 358 f.).
307), Gunn (Bond 361). d) km§ Fränd, knä Gnnn (Bond 359).

Sällan bnsta.
Fvn. Dör; jfr no. dial. de 'I' (men del 'de').
Mindre vanligt ord. Det ingår i flera vanliga sammansättningar,
t. ex. fifnga f. 'hästfluga' (Hippobosca), fgpita f. 'fägata'; däremot
äro väl fc9nitn, m. 'fähund' (skällsord) ock fna m. »fänad», d. v. s.
'får', lån från riksspråket.
Om gret, let jfr Hesselman SoS. 5: 101 if., Ark. 27: 351 if.
b) Nisl. hjelt, ty. hielt (jfr Noreen Gesch.3 § 241). Man kunde
vänta sig analoga former av falla (fell Gunn, Bond 330, 343), men
värbet är i lim. defektivt, i det att endast pres. fcgor förekommer (det
är för övrigt ersatt av deeta, f4r-dta o. d.).
Jfr fvn. ser 'för sig'.
leekatter, no. dial. lekatt (Smaalenene) Aas.,
Fsv. lekatter
Delsbo le9katt (men jäta 'valla', Hesselman SoS. 5: 111 f., burtr.
ö), da. lEekat, da. dial. leekat,
Matt (Lindgren Burtr. B. 128; je
lekat Feilb. Jfr Hesselman a. a. s. 119. Ordet föres av Lindgren
a. st. ock F.-T. 672 till fvn. hk n. 'lä' (»so genannt, weil sie sich
in erdhöhlen aufhält»). Skulle ordet möjligen kunna innehålla urn.
stenhög)'
hlaiwa Bo, got. hlaiw 'grav(hög)' i en äldre bet. 'hög
överhuvudtaget?? Jfr mht. lö 'kägel', agn. h1-013'w 'mound, hill', lat. ()Hytts
(<— *ololips, se t. ex. Walde Lat, et. wb. s. v.); för betydelsen jfr
fvn. hreysik2ttr, no. dial. roysekatt Ass. Om utvecklingen av aiw
jfr § 16 nedan.
No. dial. le-land Aas.; fvn. hbf) n.
Till fvn. hler; se Noreen Idg. forsch. 26: 222 if., SOÅ. 19: 278,
218.
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treb n. trä(d), tr4eik m.
kav s. efterskörd från vall,
trädgård
kk,netg m. handtag på lie,
tre kard. tre
&Orv n. skaft på lie'
tvb.eshcimal m. det trä som
/b2a a m. lies
förbinder två par skaklars
let pret lät (sonavit)
ve pron. vi4
se v . se
Hbo n. pr. Vedbos.
te v. visa
Undantag:
hor adv. 'här' har väl fått sin vokal från cicer där; jfr hurusom
enligt Lindroth (hos Kock Ljudhist. 1: 147, not 2) nian i
ålderdomligt Stockholms-uttal har der efter her;
l4rat n. 'lärft', fvn. låript, torde vara lånord från en dialekt, där
t. ex. västgötskan; se vidare nedan s. 150.
samn. ö blivit

5 trc.e. Fränd, trä Ör
lbja Fränd, leje Gunn (Bond 352).
(Bon-d 303 f.), Gunn (Bond 365), träggårn Gunn (Bond 338 if.).
Fyn. le.
Detta ord uppföres här, ehuru formen är svår att bedömma.
Med hänsyn till sammansättningarna med le- 'Hej (se ovan) synes det
ligga närmast till bands att utgå från Ö. Pl. löar t. ex. skulle väl i
klöia) ger kkb
. ,2ar, på samma sätt som fsv. klöa
ärn. ge i6
Nu ha emellertid också värmlandsmålen motsvarande former (bärgsl.
/62, fryksd. /62 ••••• /ct,2, Noreen Fryksd. ljudl. § 28). Bärgsl. /6/ för
Kallstenius s. 151 under regeln »yfsv. I --> e . . . framför j» (övriga
ex. M6,2a 'midja', smila 'smidja', tr•42 'tredje', ve2 'böja, vrida' -c-fsv. *vidhia). En dylik övergång kan jag icke styrka för äm. (jfr
smia, via), ty tl'ip 'tredje' har naturligtvis ingen beviskraft, ock
den förefaller något dubiös även beträffande bärgsl. /6,2 med sitt urspr.
långa i (ännu yfsv. skrivet lijgiar). Möjligen kan även den värml.
formen gå tillbaka på ö. Att i bärgal. ingen form med 03 finns belagd (åtminstone hos Kallstenius, jfr däremot speejal etc. Kallst. § 141),
kan bero på anslutning till komposita med le- som förra led (åtminstone i fryksd. Ung f. 'klyka hvarmed liar vikas rätt på skaftet', kpeli:
ds. JM.). Direkt mot antagandet av en övergång lijje --> lejje tala
väl fryksd. li.2brck91 »liebränna», lilr gieiår» JM. Det är i alla händelser påfallande, att just där formen lejje förekommer, ha vi le- som
första kompositionsled (jfr häreinot vgm. Laske-Vedum /ija, iiast6b'a
etc. Ljunggren Sv. landsm. 1913, s. 46, Solbärga sZitalta, liaban etc.
Sundén Västgötasocken, s. 9, Holsljunga l, liaknåtga, «hörv etc. Leander Ordlista ss. 47, 109).
Fvn. tuö-, fsv. twö- •••• Pivå- (jfr Noreen Aschw. gr. s. 82,
Hesselman SoS. 5: 119); se vidare om ordet nedan s. 71, not 3.
5) Till fvn. ve 'helgedom', se SOÄ. 19: 1.
Fvn. vår.
5-143251. Sv. landsm. Noreen.
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samn. ö -->- ce vid förkortning före tt:
freda f. ock v. fläta
hålpspdt m. hackspettl
het adj. lätt
stcet m. stätta2
rcet adj. rät, rätt
sida ord. sjätte 3
rckta v. räta
sc'etog m. åtting (1/8 tunna .
alcet adj. slät
4 kappar, kornmått)4
21eeta v. släta
twt adj. tät.
Anm. ön tycks ha givit aky,
fauts n. 'fähus' (jfr sörb. feus
skeem. pysa; en oantaglig förklaring på det sistnämnda har Lindberg
§ 62)5.

B. Samn. celw.
Hesselman SoS. 5: 112 yttrar: »Från regeln, att långt
ljudlagsenligt kvarstår i dessa trakter [0: Dalarna, Medelpad,
Härjedalen, delar av Jämtland ock Hälsingland], synes dock
böra undantagas det ä-ljud, som enligt den mest gängse åsikten
uppkommit af samnordiskt cet framför w, t. ex. i isl. metar,
gen. af ei6r. I hela Norrland, öfre Dalarne (förmodligen också
södra Dalarne och norra Västmanland) och med all sannolikhet
i Uppland motsvaras detta isl. de af ett ö-ljud, som öfverallt är
identiskt med motsvarigheten till samnordiskt ö (g, a, je o. s. v.).
. . . . Snarast har man väl att fatta detta så, att kontraktionsresultatet af diftongen cet framför w i hela detta område redan
från början kommit att sammanfalla med det gamla ö-ljudet
och skilts från det öppnare, genom i-omljud af å uppkomna
långa ä-ljudet.)
Även i äm. torde samn. cet(w) behandlas som samn. ö,
d. v. s. nu uppträda med e-ljud. De ord, som kunna komma
i fråga, äro:
lerk f. lärka, fsv. 1a3rikia, fvn. Wevirki, varom se Noreen
Sv. etymologier s. 27 f., F.-T. 6356 ;
Fvn. spaStr (SnE.; om are i detta ord se Noreen Aisl. gr.3 § 105),
fht. speht m. m. (jfr F.-T. 1117, Hesselman SoS. 5: 111).
Fvn. stettr m.
3) Fvn. setti.
Fvn. settnngr.
Något fsv. fa 'fä' har säkerligen aldrig existerat (jfr Olson
östgötalagens 1300-talsfragment, s. LV).
Samma form finns i bohusdialekterna (osannolik förklaring av
e-ljudet hos Lindberg s. 158).
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ntkiä - mf n. pr. Megsjöl; jfr Mögsjö i Laxarby sn,
mkgfo ,mkfo (SOÄ. 19: 241). Om namnet yttras i SOÄ. 19: 241:
»F. led är urspr. best. form fsv. miowa (av adj. mio, miö
'smal), där w sedan utvecklats till g på samma sätt som i
redo-bogen av -bowen m. m. I förbindelsen mjö har j bortfallit. Uttalet Meg- beror kanske på ombildning efter diatordet meg 'urin'.» Denna förklaring av vokalen e är naturligtvis mycket osannolik (svårförklarlig blir för övrigt på detta
sätt formen mdk.9). Jag tror, att Me(g)- motsvarar fvn. mår.
Förlusten av j i Mögsjö i Laxarby 2 torde möjligen också bero
på inflytande från denna form; jfr äm. Mjövik nukvik enligt
SOÄ. 19: 301; i Håbol Mjövattnet mykatna (ib. 231); i Valbo hd,
Färgelanda Mjövattnet nvdvatnat, i Valbo-Ryr Mjövattensjön
mifyvasa512n (Ortnamnskommittens otr. saml.). Om etymologien
av fvn. mår o. s. v. se F.-T. 744, Fick-Torp Wortschatz s. 319
(annorlunda vFriesen Nord. språkhist. s. 20 f.).
Anm. Om lekatt jfr ovan s. 66, not 7.

C. Samn. Leg.

§ 17. Samn. 03i ger i regeln e, e:
itrdsa adv. annorlunda4
Uta v. beta
ben n. ben
Ula n. bete
Msal n. betsel
bkek adj. blek
besk adj. besk
bre adj. bred
pret.
bet
bet
bre v. breda
a)

arvessare Henr 27.

SOÅ. 19: 299; den förra uttalsformen härrör från mig, den
senare från doc. J. Sahlgren.
Formen Mö- finns även i Mösjö, Stora ock Lilla, måfo, mkpl, i
Nössemarks sn (S0Å. 19: 254), Möviken Melka i Ånimskogs sn,
Tössbo hd (SOÅ. 17: 142).
Ord med urspr. EM, som uppträda med se till följd av den
Ee framför konsonantgrupp, återfinnas under
samn. övergången tel
äldre 15-8 (s. 143 ff.).
Sv. dial. annerwess, annerrwessare Hof 8. 83, anners-ves, annervessare (Vgtl., Hall.) Rz. Jag förmodar, att ordet är kontaminerat av
annorledes (sv. dial. annerles, annerlesare etc. Rz, fryksd. åtaeS, sörb.
kgasara, no. dial. annarleides, annerleis, aarleis etc. Åas.) ock fvn.
tgruvis (sv. dial. ar-vis Värml. enl. Rz).
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bred m. bredd
de pron. de
deg in. deg
del m. del
dda v. dela
dret pret. cacavit
e n. ed, smalt land mellan
två vatten', &vika n. pr.
Edsviken
egan adj. egen
ek f. ek
ka f. eker (i jul)2
Osor in. ekorres
em adj. äcklig 4
en kard. en
Mar ni. enbuske5
adr n. etter
fet adj. fet
franskålata adj. flintskallig6
fnpa v. hångrina'
feera adj. flere
frasta v. fresta, pröva
yen adj. gens
a)

han

yaspa v. gäspa9
jet f. get
gren m. gren
hel adj. hel
hgan,a in. best. f. järnan
hem adv. hem
/tama adv. hemma
het adj. het
hata v. heta
hev pret. hivade, kastade
laraja v. Miau
kkeggeis f. smörgås med riven ost"
kkev f. brant backe"
le v. leda
let adj. n. lett
lja v. lega
lek m. lek
kka v. leka
kra f. ock v. lera"
lasa adj. led (vid), trött (på)
lest in. läst"
me m. med

Fränd. -

Fvn. eia.
No. dial. eika Aas.; jfr F.-T. 183, SOÅ. 19: 302.
Jfr F.-T. 185 f.
No. dial. eim; se vidare, F.-T. 190, Torp Nyn. et. ordb. s. 85.
Fvn. einir.
Jfr no. dial. fleinskallad Aas. ock F.-T. 235.
Torde snarare motsvara no. dial. fleipa (fvn. fleipa) än no. dial.
flipa (fsv. nipa), vilket senare i allmänhet har specialiserats till betydelsen 'lipa'; se Ass. ock Rose.
3) Jfr Swenning Samn. Eei s. 105 ock där anförd litt., Wigforss
SHF. s. 458 med not 4.
9) Fvn. geispa.
15) Fvn. heilir.
Fsv. klö(i)a, fvn. klia (jfr Noreen Aschw. gr. § 125).
Jfr no. dial. kleina 'tilkline' Aas.
Fvn. kleif.
14) Även en hästsjukdom.
15) Fvn. leistr.
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sina adv. sedans
mg pret. pissade
fena v. skena
adv.
mer
mer
pret. skrek
skrek
mUa v. meta'
21ep
adj.
slipprig, hals
nek f. nek (kärve)2
2,1et pret. slet
'Åka v. peka
sne adj. sned 7
re pret. red
dika v. steka
(sa) v. binda upp säden
på stör
sten in. sten, sUnata adj.
stenig
r6tok m. en slags trappsv e pret. sved
stege som användes när
sg4a v. svepa
man »reder» säden
svet adj. svett
tvb.es1z6mal m. det tvärträ
som förbinder två par
sak m. best. f. blodens
skaklar 3
teg pret. teg
teg m. teg, veentk a m.
ra m. (fogel-, rått-)bo 4
vändteg
rem m. rem
vek adj. vek
ren adj. ren
vila v. vara enfaldig ock
ren f. (åker-)ren
obeslutsam 1. d., vNa f.
rin2,11 adj. renlig
rep n. rep
person som det inte är
någon reda med°
resa v. resa, ge sig iväg
1, ).ta n. vete
seg adj. seg
yre pret. vred.
sen adj: sen
Anm. zydn adv. 'igän, kvar', bredvid jen 'gen', torde icke
vara tillfredsställande förklarat; jfr W igforss SHF. s. 458 o. där anförd litt.

a) vientdg Fränd.
1)

Nno. meita (F.-T. 707).
2) Fsv. nök.
Hör till fsv. redh f. o. n. 'ridt', alltså '»humul» för körning
(»ridning») med två (hästar)'; jfr fryksd. tvb.:e n. 'åkdon med två'
hästar' JM.
Jfr fvn. hreiär, no. dial. reid n. Aas., reil n. Rosa.
Motsvarar väl fsv. senna, smnna, fvn. seinna 'senare'.,
Fvn. sleipr, no. dial. sleip Aas.
Jfr F.-T. 1092 (Wigforss SHF. s. 4 antar av obekant anledning, att ordet har gammalt I).
Jfr fvn. sueiti 'sveite; blod' H.-T.
Sammanställas av Noreen Ordb. Fryksd. s. v. (ock Kallstenius
s. 110) med fvn. veill (jfr dock delvis Landtmanson 1 ock r, s. 5f.).
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§ 18. Särskilda fall.
a) I ett par ortnamn uppträder samn. cal. som ce: gripa

'Grean'i, med sammans. nökgrcea 'Norra G'., skgrcta 'Södra G.',
grc_sebcfrjana 'Grebärgane' in. m., hckas 'lleden'2, ti,ggana 'Tegane".
De två första orden har jag icke konstaterat som appellativer, men teg heter som appellativ tgg (se ovan). Det äldre
uttalet har här väl således utträngts. Särskilt på formen häd
finns många belägg inom det dalsländska ortnamnsmaterialet,
sålunda:
Ved bo, Håbol: Heden ha
ha (SOA. 19: 52);
Laxarby: Fledane (h.4ina) Hädan 1590 1600, Hädanne 1563,
Hädanne4 1609 1685 (ib. 62 f.);
Heden (ha) Hädä 1552, Hädan 1590 17157 Hädhen 1619
1629 (ib. 62);
Tisselskog: Heden (ha) Hädan 1680 (ib. 128);
Töss bo, Edsleskog: Lindheden (lin(h)ga) Hädan 1552 1715,
Hädhenn 1619 (SOA. 17: 10);
Nordal, Dalskog: Heden (hga)..Häden 1541 1629, Hädan 1584
1715, Häan 1567 (SOA. 15: 6 f.);
Tegen (tOan, kran) Tägen 1612, Täghen 1577 (ib. 12 f.);
Sundal, Bolstad: Hede (RA h4, hg) (i) Häda 1485, Häde 1551,
Häda 1552 (SOA. 16: 10);
Grinstad: Hede (hg) Häde 1551, Hädä 1552 (ib. 126);
Valbo, Färalanda, Hede (hk, hg) Häde 1552, Hädä 1552
(SOA. 18: 10);
Högsäter: Hede (44) Hädä 1552 (ib. 38);
Hedene: (kna) Hädanne 1552, Hädhenn 1560 [Haden 1563]
(ib. 38 f.).
Kanske böra även jämföras:
Klevmark en kkemarka i Dals-Ed: Bleuemaroken 1551 if.,
Kläfuemarken o. d. 1629 if. (SOA. 19: 18 f.);
Kleven gekgr:va) i Bolstad, Sunda!: Kläfftt 1551, Kläfwen 1765
(SOA. 16: 12 f.);
a) hg 'bed' Fränd.
SOÅ. 19: 178 f. Greden 1540 1541, Gräma 1590 o. s. v.
»Namnet är best. form av det mot no. grei(d)a svarande fsv. gredha
.
. / vapen, verktyg', här med den ursprungligare bet. 'något varmed
man särskiljer, utreder, ordnar'. .
.Älsta gården ligger på det smala
ed, som skiljer sjöarna Lelång och Ärtingen åt.»
SOÅ. 19: 186.
3) SOÅ. 19: 194.
4) Spärrning betecknar i SOÅ., att ifrågavarande namnform förekommer ett flertal gånger under den tidrymd, som markeras av de följande årtalen.
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Kleven (kkdva) i Frändefors, Sundal: Kläfue 1629 (ib. 80);
Kleverud (kvar) i Frändefors: Kläfverud 1551 1877, Kläwerudtt 1557, Kläfferöd 1568, m. m. (ib. 80, 82);1
Gätan 'geten' Dahlstierna Et wälförtiänt Beröm (gravdikt över
C. Liedeman 1691; Hanselli 6: 104).
Märk även fryksd. tTg 'teg', dg 'deg' (men seg, egan).
Redan i fsv. finna vi en mängd ord (av ovan nämnda blep
Dipl. 1312), som synas tyda på en övergång ö
tt i någon
utsträckning. En rikhaltig, men icke kritiskt sovrad materialsamling finnes hos Kock Ljudhist. 1: 152 ff.2, varest följande
regel formuleras: »Dialektiskt övergick det långa e-ljudet till te,
företrädesvis framför dentala samt supradentala och interdentala
konsonanter, men även framför konsonanter av annat slag» (s.
152); jfr Noreen Aschw. gr. § 124, anm. 85. De bästa fsv.
exemplen synas vara före t, 6, m, v. Rörande äm. tillåter materialet inga slutsatser.
b) sked: fia f. Former med i förekomma även i t. ex.
fryksd., bärgsl., östnorska (se Aas. s. v. skeid) ock delvis vgm.
(holslj., däremot Solbärga je Sunden Västgötasocken, s. 62).
Att en övergång e --> i föreligger i bärgsl. jg, förnekas av Kallstenius s. 141 (ock 172), som antar avljud (»jfr isl. ski6, fSv.
skidh [n.] 'ett av de stycken i vilka en stock klyves'»). Däremot antas en övergång till i hos t. ex. Aasen Gram. s. 103,
Noreen Fryksd. ljudl. s. 10, SOÄ. 19: 245 (vid behandlingen av
Skiforfi i Laxarby sn: »F. led, är väl urspr. ordet skede 'gränsa)

ske Henr 103, sie Gunn (Bond 315), fe Fränd.

Vgna. kläv enl. SOÄ. 8: 233 ('s, khlew Hof 173).
Många av de här anförda orden kunna förklaras enligt Noreen
Aschw. gr. § 80, II, 2 med anm. 6 (asi
93 framför konsonantgrupp).
Framför s har Kock blott 3 (4) ex. nämligen: 1) kimswra3 laghum
UL. (s. 152), kEesara gardher Bil. (s. 155): lånord, kan förhålla
sig som bröf : bribf; 2) ha3sEe 'heshet' LB. 6 (e. 155): LB. 6 är en synnerligen starkt daniserande handskrift, hm«) är därför antagligen utan vidare det äda. htese 'heshed' Kalkar (fvn. blåst); 3) rEesom 'resor' (s.
153; cit. från »KB.», vilket icke återfinnes i förkortningsförteckningen
s. 493), jfr uprwst Bu.? Före s är övergången i alla händelser ytterst
svagt styrkt.
Några försök till specialförklaringar finnas hos Swenning Samn.
s. 115 (jfr även s. 148 f., där det framhålles, att man ofta har skäl
att misstänka fsv. Ess-skrivningar vara »av rent ortografisk natur»).
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skillnad'. Uttalsförändringen är att jämföra med dial. ski 'sked'»).
Det torde vara otvivelaktigt, att ft är = åkeiä, att således ö i
någon utsträckning palataliserats efter f; däremot ha vi med e
efter f fena v. (ock med e av I fbta s. 'skridsko', nedan s. 76);
jfr däremot i holslj. icke blott 51 'sked', utan även fina s. ock
v. 'skena', finabdu2n 'skenben' Leander. Jfr även nedan s. 76 f.
§ 19. Exempel på lånord med e, e:
aba.ta n. apotek
tOnhda f. best. f. myckenarbd n. arbete
het, ftålnhd f. skönhet
big s. besked
f. kedja 5
Usmar m. besman
knekt m. knekt (i kortspel)
bbtla v. bettla, tigga
pen adj. vacker 6
brev n. brev
ptkdarb s. pl. potatis
fdtsålt n. chilesalti
».rap.sa m. tjurpenis7
dvat n. pr. Edvard
pd.ar n. pr. Petter
at n. pr. Elin
prip/c m. slagas bnatus n. pr. Emaus2
r.da-s2 v. reda sig
rnt/ n. pr. Emil
ra„Mra v. regera
rarnit m. sniken ock girig
rbseirv s. reserv
person
sbpratår m. separator
yin adj. nedlåtande, ej
spbjal m. spegel
högfärdig
spel n. spel
Urnan n. hemmans
spda v. spela
hbst adj. hetsig4
spe, m. spetss
ybja Fränd, tjeja Gunn (Bond 327). 13)patdar Fränd. e) präjel
Holm (Bond 29), prejlane Gunn (Bond 352), Pregiel-Slag Dahlstierna (Trogna Heerden s.
Formen beror tydligen på felläsning.
SOÅ. 19: 175.
3) Från riksspråket.
Jfr Kock Ljudhist. 1: 40, Noreen VSpr. 3: 206.
Allt. kede.
Ordet (som även någon gång förekommer i riksspråklig svensk
litteratur, se Åkerblotn Runii sv. rim, s. 270) har allmänt ock väl med
rätta antagits vara lånord (så åtminstone redan Aas. s. v. pwn), men
dess härkomst är outredd. Oantaglig förefaller härledningen hos Pedersen
Ark. 24: 301 ock F.-T. 820 från fra. peine (s.!).
Mit. pese (F.-T. 820).
8) Lty. plegel.
9) Jfr Kock I.judbist. 1: 40.
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åka m. veke2.
stegfcir m., stegmejra f. styvfar, -morl
Anm. kr?ettitrb n. pl. 'kreatur' torde ha fått sin vokal från ordet kräk, som det säkerligen efterträtt; jfr t. ex. kräka i Hwad
Nytt 1775 (ovan s. 9), kräk eller kynner Dybeck Runa h. 4 (1843),
s. 25, kräk ib. ss.. 34, 40, Dybeck Vallvisor o. hornlåtar (1849, s.
II, Henr 40, Langer s. 26; samma förklaring har redan Billing Asbomålet, s. 85 (jfr Wigforss SHF. s. 95).

Äldre I.
§ 20. Äldre I -› e regelbundet i gammal kort stavelse,
sluten eller öppen:
Ni) n. grin, spektakel4
bek n. beck
jeri adj. girig
becka
beka v.
m. dynggrepb
grepal
n.
bett
bet
Ud4ri
n.
pr. Hedalen 6
m.
bit
beta
hda
m.
hetta
sup.
bitit
beta
knet f. gnet
blreka v. blixtra
kveka
f. kvickrot (Triticum
dreta sup. cacatum
repens)
dretfiska n. dåligt fiske, ~m. led (på kroppen)
Mik n. anus
led (på gärdsgård)
n.
le
fena f. fena
len s. töväder
fes m. fis
lena v. töa
resa sup. fisit
Unige f. linning7
fkeka v. smeka3
a) stegmor Henr 19, 20. b) krättur Gunn (Bond 315), Henr 40
c) leneng Gunn (Bond 355)

Ombildning av mit. stef- (jfr F.-T. 1161)?
3) No. dial. fika Ross.
Fsv. veke från mit. weke.
Jfr no. dial. flipa, fleipa Aas.
Vgm. grepell 'dynggrep' Hof, grepal 'redskap att lyfta av en
gryta från spiseln med' (Landtm. 1 ock r s. 27); representerar väl ett
gripill 'gripredskap' (:gripa), jfr fvn. sni6ill m. 'skära' (:sni6a) m.
m. (se Falk PBB. 14: 38 f., Hellquist Ark. 7:147). Jfr stingel nedan s. 78.
Förra leden är enligt SOÅ. 19: 181 »ordet ide (fsv. hidhe) i dess
*hg?). 'Ide' heter eljest i ärn. ha.
från Värmland kända form he»
? — Jfr no. dial. lining Aas. ock F.-T. 647. — Prof. von
Friesen har framställt den förmodan, att I kunde ha förkortats vid tidigare eventuellt existerande ultimabetoning av ordet (jfr Noreen Asehw.
gr. s. 50, Hesselman 1 o. y, s. 182 med not 3).
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1h2a v. leva
SMf m. smed
mg s. stourin
sp4an adj. spicken2
nik9 sup. pissat
spet n. spett
nktna s. nedan
skta f. strumpstfeka3
nara komp. nedre
stkbkal m. stigbygel
'akuta superl. nedersta
stka rn.- stege
ner adv. ner
sv..2aa f. piska4
H sup. ridit
te, te prep. till
rha sup. rivit
tgra n. uthusgolv 5
s'eka ro. sele
ten n. tenn
såta f. sena
ve, m. ved
renar f. pl. skridskor'
ve, ve prep. vid
fep n. skepp
vga f. vecka
skraa sup. skrikit
vUti adj. vissen o. d.
skrev n. skrev
vet n. vett, *i* n. ovett
skr.va sup: skrivit
vr*e sup. vridit
1,kta sup. slitit
vrbo-scb,2 v. vricka sig6 .
Med förkortning före förlängt v, g har målet 14,ar f. 'lever',
Mgak n. 'tegel'; med förkortning i svagton (med förlängning av
konsonanten vid användning i starkton): dera, div pers. pron.
ack. 'eder".
§ 21.

Särskilda fall.

uddljud: /a f. 'bakvatten', fvn. läa;
b) giva: al v.
Bur denna form skall förklaras, synes högst ovisst. Ilesselman (i o. y s. 78) anser, att palatal kon sonatk , dock blott
i svagton (proklis) hindrat övergången i
ö: »I sammanställHör snarast hit; jfr fsv. skinuben 'skenben', no. dial. skina 'lidet
tyndt fladt legeme, liden plade, liden skive' Ross. Enär skridskor ju
intill sen tid varit förfärdigade av ben, ej metall (jfr även Sperber
Wörter u. sachen 6: 51 f.), kan ordet knappast vara identiskt med rspr.
skena (fsv. arm-, gulskena) från mit. sohene '(1: schienbein, 2:)
schiene als teil der rilstung, am wagenrade, in der sägemilhle, als gerät
der schuster' Liibben-Walter; väl ej häller med no. dial. skeina 'skinne'
Ross.
Se vEriesen SoS. 2: 229 if.
östsv. spitu; jfr Hesselnian i o. y, s. 105.
Fvn. stripa.
Fvn.
Jfr Hessehnan i o. y, s. 146.
<— *t16r, se ABLarsen Kristiania bymål, s. 111.
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ungar som gi(va) bårt, gi(va) tu o. dyl. skulle det palatala g
(j) ha kunnat hindra övergången till e.» H. jämför värml. jivär,
jisäll o. d. 1 äm. är emellertid i sammanställningar som de ovan
anförda v är bet starktonigt
o. s. v.), åtminstone nu för
tiden. Men förhållandet har säkerligen varit ett annat förr.
En medvärkande omständighet till genomförandet av ja i värml.
ser H. (s. 78 f.) i analogien med värb av typen binda: bin ban
bi : ga gåt. Detta gäller inte äm., som oftast liar bana ban Una,
men jz ga jat. Wigforss (SHF. 15 if.) anser som »det naturligaste
antagandet», att »föregående palatal i någon utsträckning värkat
bevarande på i». Men man bör enligt W. också ta .hänsyn till
den följande konsonanten. »Vad y;iti, beträffar, torde det icke
vara för djärvt att sätta dess . e i förbindelse med det följande
h, vars förmåga att ge vokaler ett öppnare uttal är känd».(s. 16).
Men detta kan icke tillämpas på värml. ock äm., där vi ha
samma motsättning ja : Arz. W. framkastar dock även den gissningen, att det ,senare ordet kunde vara påvärkat av mit. gerich.
Det synes onekligen,. som om palatal konsonant i någon
utsträckning förändrat ö till i. 1 detta sammanhang kan erinras om sockennamnet Gesäter fascet i Vedbo härad (SOÄ. 19:
32 if.): Gäsetter 1512, Gesetther 1531, Gedsether 1531 o. s. v.;
Gisätter 1579, 1590 o. s. v. Förra .leden är enligt SOÄ. 19: 35
snarast ordet get. — Jfr även ovan s. 73 f.
c) Ordet vän /men m. är säkerligen riksspråkslån, se Hesselman
SoS. 6: 66 f.
Anm. Utveckling i svagton representera 'we), dej, scej 'mig,
dig, sig'.
§ 22. Äldre I i gammal lång stavelse står i allmänhet
kvar såsom kort.
Kvaliteten är i eller (e), endast före urspr. rå ock hi e,
resp. ce (märk dessutom v&nstar 'vänster'). Endast före dessa
konsonautförbiudelser har också förlängning av vokalen inträtt.
a) Framför n + kons. —> i,
håna v. binda
bkin adj. blind
Nya m. binge
brågabcfr n. hallon 2
Om I framför nn
rn se nedan s. 83.
Till no. dial. brin.ge 'älgtjur' (se F.-T. 102, Loewe Gerin.
pflanzennamen, s. 2 noten)? Jfr emellertid dels Norrby Ydre härads
gårdnamn, s. 126, dels ock F'.-T. 1442 (Torp Nyn. et. ordb. 41).
143251
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lin f. lind
min pron. poss. in. min
mina,- komp. mindre
minst superi. minst
pina m. pinne
rigb m. ring
sin pron. poss. m. sin
sk m. hinks
sina adj. ond
fika f. skinka
fin m. skinn
3,16 alinta v. slå fel
spinac v. spinna
sprigad v. springa
stigal in. dynggrep
grisastin adj. dräktig 7
lm m. (harv-)tinn
DUS
trift adj. trind
kkinta v. slå sönder (om
trind m. rundels
glas 1. d.); slå till hårt 5
vin m. vind
adv.
omkring
.
aria
in. vinter
vintar
adv.
runt
krigkin
adj.
'mager'
utgår
möjligen
från skrinn med seAnm. skrtn
kundär förlängning av vokalen; jfr F.-T. 1025 ock ovan s. 49 f.
Resultatet är framför g i eller i, säkerligen beroende på föregående ljud (i åtminstone efter b, f), för övrigt i (inta är helt
säkert svagtonig form); v&nstar 'vänster' är väl snarast riksspråk, jfr ovan (s. 77) . vän.
dtij, pron. poss. in. dinl
figar m. finger
fingeg in. Nardus strieta 2
grivi f. grind
hina v. hinna
hincya v. hindra
in adv. in
igan pron. ingen
ina konj. innan
ina adv. inne
inAkvar s. pl. inälvor
inft4g m. best. ingenjörn
inta (bita) adv. inte
yintas v. kivas 3
kkintan n. pr. Klinten
bleikkint in. Centaurea. eya-

a ikreng Henr 50, Ör (Bond 303). b) reg Fränd, rengar Gunn
(Bond 327). e) spina Fränd. d) sprga Fränd, sprenga Henr 77.
Uppföres här, då förkortningen nog är tidig.
Jfr dels Hansen Landnårn s. 173, Lindroth ATS. 20: 4, s. 39,
dels Torp Nya. et. ordb. s. 105.
Sörb. §inta 'tvista, gräla'.
Enligt SOÄ. 19: 195; fel för larintn.
No. dial. kletta 'slaa tungt (smffilde) til en' Rosa.
Kontamination av zink ock hink?
Om sugga.
Jfr s-V. dial. trinnel, trinsla 'krets' Rz (jfr även no. dial.
krinsel 'kreds' Aas.).
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Framför g + kons.
m. igel'
pktg m. pligg
/igaa v. ligga
snigar m. snigel'
pag m. pigg
tiga v. tigga.
Framför m-förbindelser 2,
framför urspr. nib -› 2:
timarb n. timmer
vitnande° in. fimmelstång 4
vima f. vimma (Abramis
vimra v. icke gå rakt fram
vimba) eller siklöja (Core(om häst)5
gonus albula)3
vimrata adj. virrig 1. d.;
framför övriga ni-förbindelser -÷ (a):
himald m. himmel
riifiia f. röd mager jord 6
jimla n. pr. Gimle7
Umnac v. lemna9.
grima f. grimma9
a) legger Gunn (Bond 314). b) tittar Fränd. c) viniajteie Fränd.

d) hbtnal Fränd. e) Umna Fränd.

För igel, snigel måste man utgå från igle, snigle (nno. igle,
(snigle)); igel, snigel skulle i lim. säkerligen givit *.gal, "snkal.
Jfr Hesselman i o. y, ss. 139, 104 ock Egersknatten SOA. 19: 295.
Inklusive förlängt m.
Antagligen den senare; jfr Linné Wästgöta-Resa (ovan s. 7),
Stuxberg Sveriges o. Norges fiskar, s. 563 noten; — vimma, vimba
Uppl. ögötl. (Hesselman i o. y, s. 172), vimba Västerås (Stuxberg a. a.
522); Schroderus, Aurivillius, Sahlsiedt (Hesselman a. a. 173). Samma
form ha A. F. Dalin, Lignell (wimba 1: 58), ja ännu WenströmJeurling 1891.
fimbanagg Uppl. (Gräsö), fimberstång Schroderus (Hesselman a. a. 171 f.).
No. dial. vimra; se F.-T. 1380.
Till fvn. fimr 'rask'?? Jfr Rz s. v. femma (se även Linné Wästgöta-Resa, s. 106, Hof Dial. vestrcg. s. 114). Sörb. har röflmma (men
hemmel!), no. dial. raudfena Ross (!).
SOÅ. 19: 171; namnet givet år 1904.
Om denna form är riktigt uppfattad (jfr dock not 9), måste
den återgå på *grima, avljudande med fvn. grima, fsv. glima. Kallstenius s. 155 antar för bärgslagsmålets gråtna en grundform *greime.
eller »i yttersta nödfall» *ulma. Ett *greima skulle i äni. ge yrkna.
Fsv. limna. Det förefaller mig snarast, som hade man rent e
i detta ord. Man får väl då med Kock Ljudhist. 1: 169 utgå från
ett lömna med é från löva -(fvn. leifa); jfr om ordet för övrigt Wigforss SHF. 37, not 4 ock där anförd titt. — Emellertid är det, som
ovan s. 35 framhållits, mycket svårt att skilja e ock åt, ock jag har
därför föredragit att uppföra ordet här.

80

NOREEN, ÄRTEMARKSMÅLETS LJUDLÄRA

d) Framför 1-förbindelser
bilig adj. billig
sa m. sill
bilikan n. pr. Billingsfors2
slika n. silke
fatt?, m. best. f. löpmagen 3
si/vara n. silver6
Mima n. pr. Hilma
spilab v. spilla
hamar n. pr. Flilmer
spilar0 adj. spritt ny 7
gilzg m. killing
spat n. spilta
lila adj. best. E lille
stgac adv. stilla8
miltra f. best. f. mjältena
trila f. trilla
pacsaja f. persilja
m. tvilling
v. peta
vii, vila v. vill(e)
sxl m. sälg, siljarka n. pr.
vilcem n. pr. Vilhelm, vila
Siljetjärnet 5
n. pr. Ville.
Resultatet är, som syns, i allmänhet x. Det är således i-formerna som tarva belysning. Lånord (kanske delvis ortoepiska
former) äro bilig, hilma, hilmar, stila, vilcem (vila), men efter b åtminstone synes. t stå även i inhemska ord: biligan. — Före it
står z i Rit, miltra, 2, i spat. Kanske har här den föregående
konsonanten betydelse. Före urspr. Id ha vi i i sik Man
kunde därför förmoda, att spila går tillbaka på *spilda, då i
andra germanska språk former med id jämte il föreligga (ags.
spildan
spillan, balt. spilden
spillen n3. m.). Likväl står
x i spna90.
e) Framför tt
x eller i:
bitjad f. hynda3
kitel adj. otålig, lätt irritecht pron. poss. n. ditt
rad (om hästar)
fifa f. eunnus
kvita opers. v. göra detsamma
yit n. kitt
mil pron. poss. n. mitt
kifla e v. kittla
sit pron. poss. n. sitt
a) savar Fränd. b) spila Fränd. c) stila Fränd. d ) -bilyar Ed
(Freudenthal Sv. landsm:1914: 68), bittjer Henr 100. e) kbla Fränd.
7)

Om I framför 11
rl se nedan (s. 83)..
Bruk i Laxarby sn. Om etymon se SOA. 19: 245.
Jfr fht. ftlz (Kallstenius s. 170).
Jfr fvn. milti (F.-T. 721).
Jfr no. dial. silja 'sälg' Aas. 642 -(S0Å. 19: 299).
Om det äldre uttalet se'avar se. s. 90.
Till spillra, nno. spildra; jfr splitternaken, fvn. spEinnStr o. d.
Mit. stille.
3) Fsv., fvn. bikkia.
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sitaa v. sitta
spit n4kan adj. spritt (allskvityata adj. dåligt, omväxdeles) naken
lande (om väder)1
tita v. titta.
Resultatet är 2. utom i bitja, ant., tita, där den föregående
konsonanten torde vara avgörande; jfr t. ex. Lindberg § 90 e, h.
f) Framför k + kons.
2:
v. vissla 2
fikala adj. ock adv. tämlidrik_ab v. dricka
gen (bra)6
dn/ca f. dricka, hembryggt öl
skrikskör ni. pl. skridskorl
plo pret. gick
Inka v. slicka
J2kt f. gikt
snikara m. snickare
kmk adj. kvicks
grdspik m. gråsparvs
n2lp m. näck 4
spika m. peniss
pkikta v. plikta
gikpika f. gulsparv 10
rikti adj. riktig
stika v. sticka
sikan prpn. sicken
stika sticka
$Vska v. drägla 5
stikabcbr n. krusbär
sxkt m. sikt
sink m. tappli
sikta v. sikta
vika v. vittja
fika v. skicka
vikar m. vicker.
a)

sta Fränd.

dräcka Henr 96.

Särskilt i höbärgningstiden. Jfr no. dial. skvitra 'pladske, sole'
etc. Rosa.
Någon ombildning av sv. o. no. dial. blistra (fvn. blistra)?
(i Hälsingland blistra, blystra, bligstra, blyxstra enl. Wennberg
Helsinge-ordbok, jfr Rz). Kanske kontamination av detta ock vgm.
vilcjia 'vissla' (Danell Xenia Liden. s. 51)?
Från rspr. kvick?
4) Sv. dial. nikk, nekk Rz.
Sv. o. no. dial. sikla (fvn. siklan f.).
Mit. sohickelik.
S. uppgav LJ. vara den >rätta) benämningen för vad som
eljest alltid kallas fbar. I sv. dig. (Dalarna) ha vi skrikkskor Rz,
jfr sv. o. no. dial. skrikka 'glida' m. m. (jfr Hellquist Ark. 14: 154).
Sv. dial. spink Rz.
6) Jfr sv. dial. spinke, spikke, spekke 'sparv' (specke 'sparv'
Lignell 107) ock spink, spekke
Rz; no. dial. spikke 'spurv'
Aas. Att samma ord betyder 'penis' ock 'fink (sparv J. d.)', är ett
vanligt förhållande i olika språk; se t. ex. Liebrecht Germania 21: 79.
13) Jfr no. dial. spinka 'magert dyr, ister ko' Rosa ock grdispik,
spila ovan.
11) Mit. swik (nht. zwick).
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Märk formerna tikt sup. 'tiggt' efter inf. tiga, frikst adj. n.
till fresk.
Framför s-förbindelser --->
mista v. mista
brista f. vrist
pisa v. pissa, pisabkeisa f.
fkskb m. fisk
urinblåsa
fiska v. fiska
pis (pis) lockrop till katt,
frisk adj. frisk
pisa in. kisse, pisäga
xistac f. kista
»kissunge»
kristin n. pr. Kristin
rist m. plogrist,
kvist d m. kvist
viska v. viska
lista f. lista
visp m. visp
misa misa lockrop till får
viste adj. visst
misameg m. midsommaren
vista pret. visste.
m3sutsga v. misshushålla
Resultatet är nästan genomgående k. Vokalens kvalitet i
mis.a, pis o. s. v. sammanhänger tvivelsutan med dessa ords
karakter av lock- ock smekord, jfr t. ex. Lindberg s. 168, Wigforss SIW. s. 61. Vokalen i gista — som synes vara den vanliga
formen i sv. dial. — beror väl på det föregående y (så t. ex.
Kallstenius s. 153, Lindberg s. 170; jfr dock även Wigforss SEIF.
s. 34). Återstår lånordet frisk.
Framför ft --> k:
fifta n. skifte
pft n. gift
stift n. (biskops-)stift.
iifta-sc'e2 v. gifta sig
2."
Framför pp
snip m, snibb
fivakf n. skråck3
ifrativ m. örsnibb.
lipa f. läpp4
Framför dd -› griclar s. pl. 'grädde' 5, micla m. 'middag'.
b) fesk Fränd. e) gista 'Kistan' Tisselskog (SOÄ.
6) vrest Fränd.
vest Fränd.
19: 130), tjista Gunn (Bond 326). d ) kvest Fränd.
f) feppel iienr 14.
1)

Fvn. ristill.
SOÅ. 19: 173 uppges leka Klippan, hemmansdel i Dåverud,
förmodligen fel för *Niva.
Jfr sv. o. no. dial. fippla 'fingra' o. d.?
Fsv. ack. pl. lippona.
Jfr äda. gridle, gridlet, se Tamm Et. ordb. s. v. gradde, Lindberg § 93.
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k) Framför r + kons.,
framför il —> 11, rn
nn —>
v. 'sjunga på en .ton'l,
gina f. ock v. 'kärna' 2;
framför rä (->
-› e: stek adj. 'stel', stia v. 'stelna';
framför andra r-förbindelser
lirka v. lirka
viTka'a n. virke
stit-tinöt v. streta emot3
virvalvin m. virvelvind.
1) Framför k-förbindelser,
framför kn
ken, ni. 'kantlina på nät' (bvatchi, timatchi)4,
vc'eskan adj. 'smeksam'5;
framför andra k-förbindelser ->
filta v. 'skilja', stikk
m. 'stjälk; högfärdig person'6.
§ 23. Behandlingen av 151,
IN -›
smia f. 'smedja', via f. 'vidja'. Orden be v.
'bedja' ock trija ord. 'tredje' ha tydligen sina former efter pres.
ber ock kard. tre.
Behandlingen av ighi är oviss: sbjab v. 'säga', tiga v.
'tiga'. Intet av dessa ord är bevisande för utvecklingen av
fonemet ighi; tiga (pret. teg) har tydligen anslutit sig till typen bita bet, ock sa (pres. sijar) utgår kanske från en form
"söghia (jfr löghia
la) med ö från pres. sigher *sögher.
Äldre i.
§ 24. Äldre i uppträder som 2, vid förkortning som i:
4pril s. april
b adj. blid, vänlig
bi n. bi
bki v. bli
7
m.
plogbill
brik
pk(kbil
f. spiselkrans8
bita v. bita
di pron. poss. f. din
a)

virka Fränd. ) segga Ör (Bond 302), Gunn (Bond 321 o. s. v.).

7 ) Skogsråt lär ha »lillat». — No. dial. lina 'huje med en rask
afvexling i tonen, synge hujende eller med toner som ligne floitespir Aas.
Fyn. kirna.
No. dial. stirta 'anstrenge sig' Ross.
i1n (fn. inull), se Noreen VSpr. 3: 204.
6) Hör väl till fvu. vilna(sk), men kan naturligtvis vs,ra ombildat
efter ve k 'väl'. Jfr Noreen VSpr. 3: 203.
6) Fsv. stilker.
7) Fsv. bilder, fvn.
Fvn. brik.

6-143251. Sv. landsm. Nor een.
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dika n. dike
dit adv. dit
drita v. cacarei
celesf,s ni. exercis

frmt

m. snål, girig person

fil m. fil
fila v. fila
fin adj. fin
fira kard. fra 2
firfåta f. ödla
fisa . v. fisa
vit s& som ingenting fått
vid fiske

fival m. fjärils
v. räcka, lenina 4

fhs f. flisa
gsa v. hångrina, g?risti adj.
spektakelaktig5

gnista m. gnista
grina v. grina
begripa v. begripa

gris m. gris
grisa v. grisa
hi n. ides
hiva v. hiva, kasta'
prep. i
igarlåt m. igelkotts
ila adv. illa% iitP n. eufemistiskt uttryck -för 'råttor'
'is ni. is
kiakani s. skoj, spektakel
1. d.10
Hiptin a ni. kapten"
katrina n. pr. Katrina
yila in. kil
kb n. kli
kkiva v. kliva
kniv in. kniv
kri n. krig
kri v. kriga
kristin n. pr. Kristiu
bana n. pr. Lidernal2

a kaptin Ör (Bond 159)
Fvn. drita.
Fsv. fira; jfr Noreen Gesch. d. nord. spr,3 s. 196.
Jfr fvn. fifrildi, fbi. fifaltra.
Mit. vlien (Tamm Et. ordb. 156 f., F.-T. 236).
Änsv. (se Dahlgren Glossarium) samt sv. ock no. dial. glisa
'hånle o. d.'
Även reevaki 'rävlya'; fvn. hi&
Pret. hev; enligt F.-T. 407 från eng. heave.
Nytt lånord från rspr. Djuret har först visat sig på de sista
åren. Jfr Lignells yttrande (1: 57): »Gräfsvinet förekommer temligen
allmänt, synnerligen i Walbo härad. Der träffas ock igelkotten, ehuru
sällsynt.»
2) Se Lindroth i Xenia Lideniana 57 if.
Aas. »kakkenid(?), n. et puds, paafund tul speg eller drillerie.
»Kakkeni», Smaal.» Aas. tycks här vilja sammanställa ordet med fvn.
nio5 n.
Antagligen lån från no. (kaftin Aas. s. v. kaptein); jfr Noreen
Fryksd. lj. § 10,2, Kallstenius s. 141, Lindberg § 71.
Enligt SOÄ. 19: 181, 191.
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lik n. lik
lik adj. lik
lika v. tycka om
lim n. lim
lima a ni. kvast'
lin n. lin
lina n. linne
/Uti adj. liten
livara n. pr. Liverud 2
måfin m. maskin
miga v. pissa (särskilt om
ston ock småbarn)3
mi/b n. mil
mila f. mila
mi pron. poss. f. min
mina n. pr. Mina
nia v. niga
nia kard. nio
nitan kard. nitton
nitz kard. nittio
piga f. piga
m. pil(-träd)
pipa f. ock v. pipas
a)

i
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pira n. pr. Pirets
pkitti n. pr. Plitens
preedikastök m. predikstol
ri v. rida
rik adj. rik
rika n. rike, &kika pl. best.
f. utlandet
rima f. rimfrost 7
mrimala adj. ock adv. orimlig(t)
ris n. ris
riva f. räfsas
selkanigan m. best. f. sakristian
pron. poss. f. sin
sia f. sida
siga-nr v. sjunka ner°
sik f. sidländ mark, särskilt äng"
sil m. sil
sistd adj. ock adv. sist
fia f. skida
fig/- m. gärdsgård"

ljia Fränd. b) mg/ Fränd. e) pg/ Fränd.. d) szst Fränd.

Fsv. lime, fvn. limi.
Enl. SOÄ. 19: 185. Innehåller väl liksom no. Liverud (Rygh
No. gaardn. 1: 76, 5: 276, 348, 452), Liverod (a. a. 6: 103, 175)
kvinnonamnet (Lif eller) Lifa.
Fvn. miga.
pipaln n. pr. öknamn på en flöjtblåsande person.
3) Enligt SOÄ. 19: 187. Jfr no. dial. pira 'pible frem, rinde id
i !Inget tynde stromme' Aas.?
Ett skifte i Södra Grean; samma ord som rspr. plit??
Jfr fsv. ri(i)mfrost, fvn. hrim.
Fsv. riva, fvn. hrifa.
3) Fsv. sigha, fvn. siga.
Sv. dial. sik f. 'sidländt ställe, däld der vatten framrinner;
småträsk' Rz, no. dial. sik f. 'en liden sump, en myr med sivende
vand' Aas.; jfr fvn. sik n. 'vatn som renn sagte eller stend heilt
m. m.
Fvn. skikagr.
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tia kard. tio
skrika v. skrika
tima m. timme
nhtaskrika f. nötskrika
tist/ m. tistel
n.
slem'
2,/i
vieipan adj. vidöppen
slipa
Vipa v.
viga
v. viga
2,1ita v. slita
f.
vik
vik')
smi V. smida
vika
v.
vika (sågtänder); gå
basmi n. bestyr 2
åt
sidan
(om häst)
spik m. spik
vila sig
°
v.
stiga v. stiga
Vila- Sc
br&navind
n.
vinbär>
vinbdr
stina n. pr. Stina
n.
brännvin
styva adj. styv3
virbitska m. videbusked
svi v. svida
visa v. visa
sinn u. svin
vit adj. vit
f. tid
vri v. vrida.
ti/t adj. tidig
Anm. kvkae f. 'kviga' (fvn. kaiga o. s. v.) är särdeles påfallando.

Äldre ö.
§ 25. Äldre ö
sluten eller öppen:

e regelbundet i gammal kort stavelse,

berf n. borr
bra v. borra
nk.sabårar s. pl. näsborrar
bes ni. boss
NnbrO n. benbrott, brfsitIM
adj. som bryter ner gärdsgårdar (om kreatur)
brbta m. bråte

4van adj. slö, matt3
håfsadrfjp n., tiitkdr.f4p n. takdropp
drbya m. droppe
dråsa m. tröskad men ej
harpad säde
firtJga n. best. f. reumatism'
Ryka f. fluga

8) stiva Fränd. b) vdc Fränd. e) vYa Fränd. d) brcevovin Fränd.
-ber Fränd.
e) kviga Fränd.

Änsv. sli (0Lind 1749; slij-rijk 'slemmig' Dahlstierna Den
Trogna Heerden s. 86), fvn. slSr, fht. silo o. s. v.; jfr Noreen Ntfil.
NR, 4: 37, F.-T. 1062.
Sv. dial. besmi(de) Rz, Grip Skutt. lj. 17.
Fvn. viöir.
Mit. stif.
drusi).
6) Fsv. drosse
duvin).
2) Fsv. dovin
7) Fvn. flog 'flyven' Fritzner2.

STARKTONIGA VOKALER: i, Ö

fkkamg:r In. flygmyra
fkg+t n. flott
fkata m. flotte
fa v. föla
fikaa m. hingst
fak6sa m. fölunge
for f. fåra
g.or n. gorr, gyttja, var
gr d23-i-sce v. äta glupskt,
grapn,cva m. grabbnävel
hanog s. honung
hor adv. var 2
/chv n. klyvning, skåra
kana f. kona
krata f. litet stycke
ln adj. luden4
a)

fika

7

laga m. låga
lava v. lova
lavan 5. lov
mar n. molns
måra m. morgon6
mos n. mossa7
msa m. mosse
'taga adv. noga8
nn pron. någon°
påsa m. påse
rapab v. rapan
rot n. varn
rök adj. rutten
sicka f. skåra
skot n. skott, shatfYik f. stor
brödspade

Fränd. b) rpa Fränd.

Jfr no. dial. gröp 'udhuling' Arts., gröpa 'opgrave, udhule'
Aas., graup 'skure, fals' Aas., fvn. greypa, nov. gröpa in. m.; jfr
Tamm Et. ordb. 249, F.-T. 358.
Fno. hor (Noreen Aisl. gr. § 79,8), no. dial. hor, kor.
8) No. dia]. kröta 'smule, gran' Aas. (sv. dial. krkta Rz 351).
Fsv. lodhin.
No. dial. mol n. 'smaa spredte, tynde skyer, tyndt overskyet
himmel' Ross, m. in., se F.-T. 738.
‹— wmora(n), jfr fsv. dat. morne.
'Även om andra kryptogama växter. t. ex. m4rama.s 'mattlummer' (Lycopodium).
Mit. nouwe har enligt Noreen VSpr. 3: 91 givit fsv. *nöwa
-4- nögha. Men kanske har det mit. ordet substituerat§ med den form
*nögha, som är den nödvändiga förutsättningen för formen
(nöwa
i äm., ock beror nöga på anslutning till nög (jfr F.-T. 785). Eller
också har väl nouwe substituerats dels med *nöwa, dels med *nöwa
(därjämte fsv. nova, nogha). Wigforss' påstående (SHF. s. 338), att
»enl. Nor. Ascii:1w. gr. s. 214» sv. noga är = »mlty. nöwa» (D, är
oriktigt.
Formen är mycket tvetydig, i det den kan utgå från en form
eller eventuellt, genom utvecklingen å -± e i svagmed ö (<--- ö),
ton (se s. 103) ä (jfr dock vFriesen i Nord. stud. s. 280 noten).
19) Fvn. ropa.
11) No. dial. rot 'raaddenhed, forraadnelse' AaS., fvn. rot 'afmage.
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sköta v. skotta
skbyrcira f. skottkärra
seg n. sugning»
sOra ni. sula
sen IB. son
stråp». m. strupe2
strbpa v. strypa

teg n. tåg (även järnvägståg)
ta v. tåla
adj. tålig
treg n. tråg
tres n. avfall av kvistar o. d.3
vrarab v. vråla4.
Anm. 1. På förkortning i svagton beror kanske htsira adv. 'var > ,
vanligen 'vart' (jfr hr 'var' ovan). Beträffande det slutande a bör möjligen jämföras dåra 'er' ovan s. 76, sata eg. »så att» (t. ex. han 4t-sata
»han åt så att . . .» med aposiopesis 0: 'han åt särdeles mycket'). Jfr
»2'rro eller 2 hvor, om stedet» ABLarson Krist. bymål, s. 116.
Anm. 2. der f. 'dörr' utgår väl från gen. pl. dora (Sandström
ö ock
s. 14, Noreen Aschw. gr. § 435).
Anm. 3. sina c v. 'sova' har väl fått sin vokal från pres. (fvn.
sofr).
§ 26. Äldre ö -› e regelbundet i gammal lång stavelse»:

bel in. boll (leksak)6
biksta in. borste
bet in. botten
bred m. brodd
d4bla adj. dubbel',"
h4d4t in. hötapp 8
drbtnzg f. drottning
fekk n. folk
fråsa f. frossa3

frost in. frost
gbsa, gåsöga m. gosse
get adj. n. gott
gåtAsban n. pr. Gottarsbynio
mighOrk in. injölkärl av
urhålkad stubbe, hgricast6?r
in. stol av d:o
hel n. hull"hbkma m. holme

strb.pa Fränd. b) vröM Fränd. a ) sbva Fränd.
Fvn. sog.
Jfr vei. stri_c_pa
strilpi (Sandström ö ock ii, s. 26) ock
Noreen VSpr. 3: 255.
Fvn, tros.
Se Wigforss SUP. s. 274 not 5.
Inklusive framför förlängt m.
Antagligen lånord från rspr.; jfr snb.betlt (ovan s. 58).
Jfr fsv. dob(b)el («s, dubbel), tvmdobladher.
Sv. o. no. dial. dott, jfr fvn. dytta v. 'täta, stoppa igän'.
2) Måste vara lån från rspr. frossa; jfr Tamm Et. ordb. 174.
Guttormsben 1541: fsv. Gottorm
Guttorm), Lundgren
Personu. 82 f., SOÅ. 19: 176.
Fsv. hol(d)
hul(d)), fvn. hold.
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kelt n. tät ock lång skog',
helt" n. pr. Holtanes,
h6/tasknya f. en fogel,
ovisst vilken 3
Imava-sce0)-tvckg v. ge sig
av (med fart)4
1c64 m. best. f. serotums
thai adv. ikulls
kala f. stäva'
kala v. toppa (björk, asp),
klippa håret avs
kala m. kulles
kalabhla f. kullerbytta"
kalata adj. kullig (om kor)"
kantig m. kummin"
kov m. kopp
kavar m. koppar"
kavar s. pl. koppor
korp m. korp

6
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kasta v. kosta
kot m., kotte
iganbt m. igelkott"
lava f. loppa
malsårk m. mullvad, malva
m. mullvad"
maltar pl. jortron"
~can adj. murken"
napra v. nopp(r)a
naria n. pr. Norge
nojk adj. norsk
ed ni. udd"
ada ni. udde."
bra m. orre
orv n. lieskaft"
palka m. polka
pots. m. pors (Myriea gale)
pol m. pott (rymdmått = 0,96

hult), fvn. holt.
Fsv. holt
SOÄ. 19: 182; m. fl. ortnamn, däri holt ingår.
Enligt D. Ekelund (jfr s. 12) 'spillkråka'; no. dial. (Smaalenene)
holteskryta är däremot enligt Aas. 'skovsneppe' (d. v. s. 'morkulla).
Sv. dial. knoppa sig 'skynda sig' Rz.
kudder) 'testikel'.
Fsv. kodder
7) Sv. o. no. dial. kolla.
Fsv. wm kol (s, um kul).
Jfr fvn. kollr 'rund topp, hovud, snaudskalle' H.-T.
Fsv. kolli (s, kulli).
Fr. oulbute, ombildat efter övriga ord på kol-; jfr F.-T. 560.
kulloter), fvn. koklöttr.
Fsv. kolloter
Mit. komin, komen.
Fsv. koppor, kopper- (jämte vanligare kopar) — om dessa
former representera ett uttal med dubbelt p —, mit. kopper.
Jfr s. 84.
muld), fvn. mold.
Fsv. mold
Sv. dial. molter, multer; se F.-T. 738.
No. dial. mosken 'poros og skjor, lidt fronnee (Aas.) Rose,
jfr sv. dial. mursken Rz.
19) Fvn. oddi.
Fsv. odder.
29) Fvn. orf.
21) Efter detta ord är väl patctl ni. 'butelj' ombildat.
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pata f. potta
storm m. storm, starm gdyt
rovalvar in. revolver
adj. spritt galen
rabia v. ruttna'
svalan adj. svullen, svalna
rata f. råtta; kälke utan
v. svullnas
stakar 2
hilmsvat m. hundsvott 9
skåla f. skopas
tolv kard. tolv
skayara m. tattare4
tel in. tulll°
skarpa f. skorpa3
tel) rn. topp
skata n. pr. Skottan
lapa m. tupp
smala m. snopp; penis
torj n. torg
sol in. svinmat 1. d.7
tarmasban n. pr. Tormanssen" pron. som
byn"skya pron. somliga
torp n. torp
stamay m. sommar
torv s. torv
stalata adj. stollig.
tarva f. torva
stakpa m. stolpe
trol n. troll.
Förlängning av vokalen före förkortat rr har inträtt i åbar
m. 'abborre', tQr adj. 'torr'.
Anm. 1. Som äldre uttal för det nu brukliga si/var 'silver' anges (bl. a. av LJ.) salvar, ock formens riktighet är otvivelaktig (även
sörb. har salvor). Den förutsätter ett *soiver; men hur detta skall
förklaras, vet jag icke. Lignell uppger däremot sölver (s. 102), Bondeson solver från Gunnarsnäs (s. 335).
Anm. 2. rtalsban, ralspan n. pr. 'Rolfsbyn' (Rållfrbynn 1640,
Rålssbyn 1580 etc.; SOÄ. 19: 190 f.) anser Ortnamnskommittén innehålla mansnamnet Rolf, fsv. Rolver (vilket framgår därav, att ingenting nämnes om namnets förled). Även om möjligheten härav icke
torde kunna bestridas (exempel på övergång 1r
1 framför s i väst1)
8)

Fsv. rotna
rutna).
2) Fsv. rotta, mit. rotte.
Jfr nno. skuffe 'skovel', mlt. sohuffele, mndl. sohoffel 'skovel'
ock F.-T. 1037. Jfr även nsv. skopa (varom se vidare Noreen
VSpr. 3: 94).
Enligt F.-T. 1047 från holl. sehooier; således med ö förkortat före j.
kasta s. 'kasta smörgås'.
SOÅ. 19: 173. Härledningen av detta på Dal (Skottan, Skåttan)
ock i Norge (Skotta, Skotten) mycket vanliga namn är okänd; jfr
SOÄ. 16: 56, 19: 154.
Fvn. sollr.
8) Fsv. swollin.
sullin).
2) På släde.
10) Fsv. tolder, fvn. tollr.
11) Till fsv. Thormund (eller kanske Thormodh), se SOÅ. 19:196.
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götska ortnamn finnas sammanställda hos Sandström 6 ock ii, s. 31,
not 4; från Dal föreligger t. ex. Kalserud kcilsara i ödeborgs sn
i Valbo: Kalffsrydh 1540 Skara jordebok'), synes det likväl vida sannolikare, att vi -- liksom i Rollsbyn rblsbyn2 i Vårviks sn: Vrolsbyn 1540
o. s. v. (S0Å. 19: 168) — ha att utgå från fsv. Roald. Se vidare
Rygh Gamle Personn. s. 205 ock jfr även ABLarsen Solor s. 136
Rald -->
med no't 1. Utvecklingen har kanske varit Roaldhga o. s. v., se ss. 57, 104 f.
liksom halda
Anm. 3. pölsal m., pökalpil m. 'poppel' är rått påfallande.
Poppel är lån från mit. poppele (se t. ex. F.-T. 843). Kanske utgår
formen med o från lat. populus med förlängt ö. Ordet är för övrigt
säkerligen i Lim. inlånat just i formen polsal, jfr vgm. pokal, pokalpgr
Landtmanson 1 ock r, s. 49.
Anm. 4. Egendomligt är likaså skövak f. 'skovel' (fsv. skoft, no.
dial. skövl Rosa), motsvarande sörb. skOvak, skeem. sköva?r, vgm.
skOvak, skövalr (Landtm. 1 ock r, s. 59, Sundén Västgötasocken s. 14,
Ljunggren Sv. landsm. 1913: 89). Föreligger påvärkning av skovor
(fvn. skolir) o. d.?
Anm. 5. past m. 'post' är sent riksspråkslånord.
§ 27. Avvikelser från huvudreglerna.
a 5 --> a i slutljud, före bortfallet dh:
kna v. knåda
sa n. (kött-)soppas

v. låda vid
tro v. trampa4.
Jfr vidare: /a Fränd 'ludd', gam Högsäter (Valbo hd)
n. pr. 'Gudhem'5.
Liknande utveckling föreligger i. Solorsmålet, t. ex. blå
'bud', så 'liodsuppe'e, må 'smuler af halm, trx og ugn.' (fvn.
mo ), även iöiyn 'Iodden' (ABLarsen Solot., ss. 95, 1.34). För
bohusmålen uppges egendomliga former: sörb. so. 'sjudning', knbn
'knåda', men tro 'trampa', /a 'låda'; skeem. l v., so, kno kn4,
tro, bo 'bud' (i skeem. representerar a även ibland eljest 6,
t. ex. mima 'mosse', spor 'spår'). Däremot står i inljud i l4n
'luden' (ovan s. 87).
a) kno Fränd.
Enligt Ortnamnskommitténs otryckta samlingar
Dialektformen förefaller något misstänkt.
8) Fsv. sodh (s, sudh).
4) Fsv. trodha (s, trudha),
SOÄ. 18: 36 f. (Gudim 1541, Göum 1708).
»Nogle St. [på Ostlandet] So» Aas. s. y. sod; so förekommer
även i dansk-norska riksspråket (F.-T. 940, Torp-Falk Danslenorskens
lydhist. s. 22).
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a framför k,
i gammal kort stavelse:
råkad m. råge3
/aha n. lock
kkab f. dörrklinka e. d.1
stråkae m. stråke
v. maka sig 4 ;
v.
mocka,
göra
rent
2
tialca-sckjt
makac
i lång stavelse:
rak" m. rock
dåka f. docka
skak m. skock
silkakals m. sölig person
sak m. socka, grov ytterl&k:a v. locka
strumpa
nalsg adv. nog8
seikar n. socker
&kan pron. vilken8
staki m. stock
elksa m. oxe
trdildra v. tråckla8.
eck21bcecstr n. oxer'
Hit hör nog inte, som Kallstenius för värmländska bärgslagsmålet s. 160 antar, konjunktionen a 'ock'. Enligt Kallstenius har utvecklingen »möjligen» varit ok
"eds i svagton -›
--> a. Denna förklaring opererar ju med stora svårigheter.
a 'ock' (i stället för *e) måste ses i sammanhang med ordet att,
som också — märkvärdigt nog (jfr nedan s. 103) — heter a;
dessa ord ha som bekant tidigt sammmanblandats (se utförligt
Östergren i SoS. 1: 82 if.; jfr ABLarsen i MM. 1914: 152).
Under det att övergången ö
a framför kk är vida spridd
— den föreligger t. ex. i värmländskan% Solorsmåletl° ock

b)

Fränd, lek Gunn (Bond.. 328).
idka Fränd. 0) Inga
Fränd. d) raka Fränd, rake Or (Bond 307). e)..straka Fränd.
f) tcfcka-sck2 Fränd.
g) nok Fränd, nokk, nåkk Or (Bond 305),
nokk Gunn (Bond 346), nock (: Bock) Dahlstierna (Trogna
Heerden 62). h) rak Fränd.
sta& Fränd.
a) leik

luka) 'lucka'.
Av trä; fsv. loka
I fähus; fru. moka, vgm. måka (Sandström 6 ock il, s. 10).
Vgm. hirka (••••• itetka, Sandström 6 ock ii, s. 10); jfr fsv. roka
ve taga.
Fvn. Doka.
5) Allt. nöch (F.-T. 769).
6) Fsv. holkin.
Denna form med a, som även träffas i bohusdialekterna, gör
väl rätt osannolik den förslagsmening, som framställes hos Noreen V Spr.
3: 97, att ordet skulle vara identiskt med fsv. fda. öxl 'växt', 'svulst'.
Mit. Irokelen (F.-T. 1286).
2) Noreen Fryksd. ljudl. s. 20, Ordbok Fryksd. flerest., Kallstenius s. 159 f.
76) ABLarsen Solor, s. 151.
7)

I e
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vgml. — tycks övergången 6 -› a framför enkelt k vara i det
närmaste inskränkt till Dal (dock icke hela, ifall Bondesons ovan
anförda lek, reke från Nordals härad äro riktiga) ock Bohuslän
(jfr nedan). Möjligen gäller ljudlagen i någon utsträckning för
Västergötland att dömma av haka, som enligt Sandström 6 ock ii,
s. 10 är lika vanligt som taka; däremot kneka, lek, meka, treka
(Sandström a. st.). Sörb. har lag, maga, raga, strag 'stråk',
strage,; skeem. maga, raga, taga 'dimma' m. m., men 8 som det
synes efter 1 (se nedan s. 107). Solor har 13 (motsvarande e eller 8
i svenska dialekter enligt ABLarsen a. st.).
Anm. 1. Om 2k 'ok' se under e nedan, s. 95.
Anm. 2. Härledningen av förra leden i gårdsnamnet Läkungerud

iakövara i Holms socken, Nordals härad, är enligt SOÅ. 15: 39 obekant.
Äldre former: Litokungerud 1653, 1725, Läokungerödh 1660, Låkungerud 1665, 1877, Lockwnderwdh 1567, Låkungerödh 1586. Jag föreslår att här se ett släktnamn *Lokkungar till mansnamnet Lokke, varom
se Sahlgren NoB. 1914: 252 ff. ock där citerad litteratur. I dessa
trakter förekomma inga namn på -unga, -inga, men väl sammansättningar av dylika släktnamn med -by, -rd; jfr Trollungebyn (Dalskogs
sn, SOÄ. 15: 14), Svaltuigeb3rn (Öra sn, est. 98), Svennungerud (Järns
sn, sst. 58 f.). I *Lokkungarudh övergår o till a framför kk, som
sedan förkortas, då akcenten faller på andra stavelsen.

6 --> a framför ng: kava m. 'kung's, [kidstigar s.
'kalsonger'].
Anm. 3. Något ord, som visar utvecklingen av fonemet ögg, känner
jag icke; märk likväl, att d2gg uppträder som deg (nedan s. 99). Från
Grinstads sn, Sundals hd, föreligger kdigan 'Kåggen', en ö (Koggen
1765, 1776, Kuggen 1773), av Ortnamnskommittén sammanställt med
fsv. kogg, fvn. kuggr 'fartyg med bred, oval form' (SOÅ. 16: 178, 176).

6 (2) -› o framför rd (k eller 4), rn ock (delvis) rt,
1. framför rd:
nok adv. norr, nökara adj.
4x)
bQk n. bord
norra, nökbeikan n. pr.
ifige adv. ifjol
Norra Backen, m. m.
m. gjords
ok
n. ord;
f. jord
kos Fränd, kong Ör (Bond 303), Gunn (Bond 325 o. s. v.).
Sandström ö ock ii, s. 20 f.
Fsv. konger. Ett uttal med å, ligger väl ibland bakom änsv.
kong, som väl eljest representerar uttalet kong; Noreen VSpr. 3: 110.
Jfr Noreen VSpr. 3: 100.
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fig Mia pret. 'gjorde', NOin. 'lördag'1;
Undantag bildar MOvala ni. 'tordyvel'. Motsvarande former
föreligga från vgm. (tetva/, pl. tglivla, Landtmanson 1 ock r,
s. 50), sörb. (Mckval) ock skeem. (tiOval); däremot fryksd.
teindlv?/ (AN.) eller tQc0.1.71 (JM.), österut tor(n)- (Hesselman i
och y, s. 108), no. dial. tor- (Aas., Ross); fsv. pl. torddoffia,
(en gg: MB. 2), isl. tord§fill (så EJonsson, JThorkelsson
(Supplement 2), Fritzner2 (med citat från Dropl. ock Herv.),
Hxgstad-Torp ock Zoga, torfdifill Björn Haldorson, Vigfusson
tordyfill); jfr om ordet Hesselman a. st. ock där citerad litt.,
F.-T. 1272 f., Noreen VSpr. 3: 101. För att förklara alla dessa
former måste man säkerligen räkna med olikartade folketymologiska påvärkningar; formen i äm. (o. s. v.) kunde tänkas utgå
från den form torfd., varom se Bugge Ark. 2: 219 f. (jfr också
da. torvebasse 'fxllesnavn for forskellige store insekter af skarnbassernes og lobebillernes orden' Feilberg).
framför rn:
hQn n. horn
/iletck rn. liktorn, 70.pat6,7
kon n. korn
s., nt3atob'btisk m. nypon
(-buske);
framför rt:
a) bot adv. bort
bikt)
jot m. jort
båta adv. borta
bitta)
tl m. kjortel
fibtan kard. fjorton
kot n. kort
fot adv. fort
/ot in. lort2
jot sup. gjort
fa f. skjorta;
ket adj. kort.
Ensamt med sitt e står sålunda ket. Det finns ingenting
som direkt förbjuder antagandet3, att o inträtt endast före
antesonantiskt rt: bot kan ha vokalen från böta, jot sup. från
teval Fränd.
Man måste tydligen utgå från 6, vare sig man — som jag snarast är benägen — ansluter sig till Noreens förklaring ,(Svenska etym.
s. 42 f.; jfr även SOÅ. 2: 62) eller till Wigforss' (SHF. s. 184 if.).
Annorlunda men oantagligt Kock Ark. 20: 63 if., spec. s. 68 (jfr även
Beckman Ark. 11: 234, F.-T. 682, 1613).
Lty. lort (Noreen VSpr. 3: 103).
Kock (Ark. 9: 236), Ljudhist. 2: 133 f., Noreen Aschw. gr.
§ 129, 2, VSpr. 3: 101 if.
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yot m. från böjda former (väl för övrigt lån från rspr.).
Emellertid har Wigforss (SHF. s. 309 fr.) framfört en mycket
tänkvärd kritik av denna uppfattning; särskilt är det ju otroligt, att i ordet fort komparationsformerna helt skulle undanträngt det ljudlagsenliga *fårt. Wigforss anser det därför »rimligast att också för svenska rspr. anta regelbunden förlängning av ört även i slutljud» (a. a. s. 311). Kort är sent lånord
(enligt W.). — Emellertid blir saken dock för äm. i någon mån
tvivelaktig genom den egendomliga behandlingen av fonemet
ärt (se ovan s. 46).
Anm. 4. Huruvida jötC! v. 'idissla', jot s. 'idisslad föda' utgå från
gjorde,

(§) eller ö, är oklart. A ena sidan ha vi fvn. iårtra 'idissla', it,
andra sidan sv. dial. jorta, järta, järmta, järmtra, jämta, järptra
Rz, Vendell, no. dial. jolta, därjämte urta (jfr även jarfwa 'idissla'
Levin Möller 1745 = no. dial. jarva 'gnava, tygge' Aas.). Det synes,
som om folketymologiska ombildningar ock anslutningar till andra ord
förelegat i orden för 'idissla'; jfr även Hellquist Ark. 14: 37 f.
F.-T:s behandling av iårtra, jorta (s. 162) är oklar ock ej antaglig.
Jfr Åström Degerforsm. s. 36 (60), Lindgren Burträskni. s. 54 f. Om fvn.
iårtra yttrar Lindgren: »både Fr.., ock Vigf. ha jårtra, som dock knappast
kan vara riktigt; blott ett citat finns» (s. 54). Jårtra, jörtr är emellertid väl styrkt från nyisl.; se Björn Haldorson 1814 jörtra, jårtr n.,
jårtr-peningr, Cleasby-Vigfusson jörtra, jårtr, jörtr-Or, -kvikendi,
JThorkelsson Suppl. III: 1 jörtra, »itu; jörturdSTr.

o i uddljud framför vissa konsonanter ock konsonantförbindelser:
ost m. ost
ok n. ok
åtarb m. utter».
ökkct v. orka
Orm in. Orm
Annan behandling av ö i uddljud föreligger i 64, Ma, bp,
erv (ovan s. 89), alsan, eiksa, anbcajtr6 (b ovan) samt i de
nedan under f anförda orden. Framför rm (jfr orm ovan) möter
en avvikande utveckling i brmhban n. pr. 'Ormansbyn' 2. Kanske
har man folketymolngiskt associerat namnet med orre (bra)
ock mosse. På gårdens ägor ligger en mosse, som nu kallas
e)

Öirka Fränd, olka Henr 25 o. s. v., oka Gunn (Bond 355).
åtar Fränd.

Fvn. otr.
*Ormmund); Ormusbyen 1541 (SOÄ.
Till fsv. Ormand
19: 190, Lundgren Personn. 189).
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åramastl (SOÄ. 19: 303). Anslutning till gårdsnamnet
'Tormansbyn' kan man knappt anta, då gårdarna ej
ligga nära varandra.
6 -› a i uddljud framför labialer(?):
afta adv. ofta
avafer adv. ovanför
&vara adj. övre', &vast sup.
&pgna adj. öppen, glupsk'.
överst
Om formerna ov, cp a 'upp, uppe' se s. 117.
Samma ljudlag synes gälla för skeern. ock solorsm.:
Skeem.: avara etc. 'övre', eivar 'över', aban 'öppen', fta, ap,
apa 'opp, oppe';
Solorsm.: å'vor (men övre, ofst, ABLarsen Solor, s. 127), äfte
- adv., &fre v. (emellertid även skäfte 'forsornme arbeidet'3 —
men luft 'loft', Larsen a. a. s. 128). Däremot oppivn
o),
»påvirket af opp' (Larsen a. a. s. 125).
För andra dialekter gäller ljudregeln, som det ,förefaller,
endast i kort stavelse:
Sörb.: ekar, &vara, avafer ro. m.; &ban; men ofta;
Fryksdalsm.: &va
i!va) 'ovan' , avfflr, avffls,t 4 ; men a fta,

orreMOSSOD
termasban

ep, bpa.

Anm. 5. I bohusdialekterna — ock Solen.? — tycks 6 även efter h
före labial i någon utsträckning ha givit a:
Sk eem.: heiba sa 'gå baklänges (on» hästar)', fvn. hopa, hamsa 'solv',
nisl. hafald, nno. havald, pl. hovold 'vrevorsylle' Aas., ärn., håvs/.
Det andra a beror väl på vokalharmoni; voka1harmoniska tendenser
torde icke saknas i skeern. (Lindberg s. 163).
Sörb.: hv kkonunga-)hov', &bal; däremot hov 'tillräcklig jäsning',
hava. SCE 'få tillräcklig jäsning' ock i lång stavelse hep, hbpa.
Solorsm.: häv n. pr. 'Hof' (Larsen a. a, s. 127).

6 -› a? I ett par ord ser det ut som om ö skulle ha
givit a (a), a:
hava v. 'gå baklänges (om häst)': fvn. hopa (sammanställningen gjord åtminstone redan hos Rz s. 243, Noreen Ordbok
Fryksd. s. 39); jfr skeem. haba sa (se ovan), östsv. hopa 'ro
baklänges' Vendell.
a ) apan Fränd, åpna 'glupska' Ör (Bond 59).
Jfr fvn. ofarr.
2 ) Fvn. opinn.
Lty. holk sohoften (Aas. s. v. skofta, F.-T. 1017).
Däremot bärgsl. ojva (Kallstenius s. 39), 0.var(), avas' (Kallstenius Bärgsl. forml. s. 39).
1)
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rava f. 'röv': denna form återfinnes i bohusdialekterna ock
fryksdalsmålet; däremot ha Fränd. ock bärgsl. rov, varmed överensstämmer Solors riv; Södra Halland har tam, vilket kan återgå
på *röt; men icke är den regelbundna utvecklingen av röf
(Wigforss SIW. s. 181 f.). Om formen i Solors-målet yttrar
ABLarsen (a. a. s. 127): »Oldn. rauf har, som i de fleste egne
med en hoiere materiel kultur, fået en uregelnixssig form ved
vekselvis optrxden af snerperi og cynisme» (liknande i Kristiania bymål, s. 61). Denna förklaring biträdes av Wigforss SHF.
s. 182. Jag har emellertid svårt att tro, att det beträffande
detta ord finns någon större anledning att ådagalägga »snerperi».
I ärn. är rav ingalunda något anstötligt ord (på något sätt
jämförligt med t. ex. ord för sexualial). På samma sätt upplyser Feilberg om ordet rov i Jylland (se Ordb. III: 128), att
det »kan bruges i det bedste selskab og er ikke usommeligt».
Detta kan däremot, enligt Wigforss SHF. s. 182 »numera [obs.!]
knappast tillämpas på ordet i SH., icke ens i avlägsna bygder,
åtminstone inom tongivande kretsar [sic g. Runt om det sammanhängande område, som har rqv (äm., v. Värmland, Bohuslän),
råda som ovan nämnts former, som med Kallstenius s. 172
kunna förklaras ur *rör, avljudande med rau.f, jfr no. dial:
röv n. 'rift, aabning' Aas. (östra Värmland, södra Dal, södra
Halland, Solot.). Man frestas härav onekligen att anta, att även
rav på ett eller annat sätt återgår på *röf. Formen rav i skeem.
förklarar Lindberg (s. 159) mer fyndigt än övertygande som
kompromiss mellan rasa ock röv.
rann s. '(fisk-)rom',2; jfr sörb. råg«, m. 'rom', skeem. rann f.:
formen i skeem. »utgår», anser Lindberg s. 173, »från sista
leden i sammansättningar», liksom brdzetlt Bredhult, men hit
Hult (»kort o synes hafva delabialiserats till a-ljud, troligen
endast när akcenten försvagats» a. st.).
snarb n. 'snor', snårata adj. 'snorig': se Noreen Sv. etym. s. 67.
a) rov

Fränd. b) anor Lignell 106.

Vid frågor rörande dylika svarade LJ.: »det vet jag inte»,
under det att han använde rav som den naturligaste sak i världen.
Fvn. hrogn o. s. v., överallt med o. Märk dock shetl. rang
(<--• *ragn) 'rogn' Jakobsen Et. ordb. 635; enligt Jakobsen *Det norm°
sprog på Shetland s. 121 skall dock fvn. ö i några ord ha givit shetl. a.
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§ 28. Äldre 9.

A.

kort stavelse.

1. drega f. 'sidländ mark (dalsänka)', sag f. 'såg'.
Se om dråg vFriesen Nord. stud. 276 if. Här uppvisas, att
har givit a framför gh inom ett rätt stort område. Till detta
område hör således icke Am. Området för övergången »synes»,
säger vFriesen a. a. s. 280, »ha varit Svealand, möjligen (?)
äfven Vestergötland och Östergötland; dock ej dettas sydligaste
härad». I Västergötland växlar drgy med dr'; båda formerna
finnas t. ex. belagda från Barne härad (Sandström 6 ock t, s.
24). Sörb. har drawi, Solar drag (ABLarsen s. 89, 150). Dalsland bildar som ofta eljest intet enhetligt område. Så vitt
framgår av SOÄ., står i Vedbo hd e (g), i Tössbo, Nordal ock
Sunda!
Vedbo, Dals-Eds sn: driga (sic!)2 'Drågen' SOÄ. 19: 9,
elcadrina 'Ekedrågen' sst. 23;
Håbols an: lcacirgga (!) 'Ekedrågen' sst. 41;
Steneby an: drejga 'Drågen' sst. 113;
Tisselskogs an: drka 'Drågen' st. 131;
Tössbo, Fröskogs sn: dreka 'Drågen' SOA. 17: 17;
Nordal, Skålleruds sn: drgiga 'Drågen' SOÄ. 15: 73;
Sundal, Bolstads sn: dr&gara 'Drågarna' SOÄ. 16: 23;
Sundals-Ryrs sn: dreiga 'Drågen' sst. 149, dra.gyega
'Drågängen' sst.
Nsv. såg har enligt vFriesen analog upprinnelse. Här har
emellertid äm. sg. Denna form skulle då vara påvärkad från
rspr. eller dialekter med 2gh -› eig, ock detta torde vara ganska
rimligt. I västra delen av Vedbo härad (intill Ärtemark) råda
former med g av detta ord (jfr även sörb. saw, skeem. sa ).
1 SOÄ. finna vi
Dals-Ed: sagayana 3 St. 'Sågtjärnet' SOÄ. 19: 222;
Håbol: s4geg,a 'Sågängen' sst. 47, sagamon 'Sågemore sst. 51;
Nössemark: saganu2n 'Sågemon' sst. 79;
a)

drag Lignell 104.

Skeem:s dr8u, visar ingenting; jfr nedan s. 106, not 7.
Akcentuppgifterna i SO.Å. äro — som jag haft tillfälle att konstatera — ofta felaktiga.
2) Dock även set,s(ma, vilket gör intryck av riksspråksform (märk 0!).
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Rölanda: skantyra 'Sågemyren' sst. 101;
Torrskog: sdga 'Sågen' sst. 143;
Töftedal: s4ghusa(t) 'Såghuset' sst. 153. Däremot ha vi liksom
i äm.: Steneby niga 'Sågen' sst. 113.
I Valbo härad föreligger från Färgelanda sn seiyan(!) 'Sågen'
<2 st.), sekrabalsan 'Så,gebacken' 4, från det söder därom belägna
Torp sciya 'Sågen', skrbalana 'Sågkullarna'2. I de. östliga häraderna råder g; belägg från Tössbo: Edsleskog SOA. 17:J.18, Mo
ib. 37, Tösse ib. 51, 55; trått Nordal: Dalskog SOÅ. 15: 7,
Holm ib. 35, Skållerud ib. 63, Or ib. 134.
Antagligen har lim. (liksom också Stenebymålet) haft formen
sag, men genom inflytande från dels riksspråket, dels granndialekterna i öster uppgivit den till förmån för såg.
pgk f. 'haka på häses: i ställningen före k har således
behandlats liksom 6 (icke som 9 före g). I andra närbesläktade dialekter överensstämmer i stället behandlingen av 2g
-ock 2h gentemot og, ok. Så t. ex. i Solor, där vi ha vak f.
'sted, hvor isen ikke 15egger sig' liksom drag, men Inkk n.
'låg' (ABLarsen, Solo'. 89), fryksd. psk f. 'käke, käft' liksom
sqg, men strQk 'stråk', t9g 'tåg'.
kårel s. 'solv'4 (med värbet hbvla 'solva') har vokalförkortning före v.
g-ot n. 'kött', slm»- n. 'smör': vokalkvaliteten i smor
tyder väl snarare på att vi ha att utgå från smigr än från smör.
Ord med urspr.'2 före 4. återfinnas s. 159, före rd, rt s. 93 f.,
huvud o. d. under äldre t.
B. I lång stavelses.
1. I regeln behandlas som o:
dog f. dagg
knot m. knott; även föraktligt
not m. fästing (Ixodes)6
om andra små varelser 7
SOA. 18: 13, 21.
Ortnamnskommitténs utryckta samlingar.
2) Jfr käk(e), nno. kjake.
Nisl. hafald Vigf., no. dial. havald, pl. hovold Aas.; jfr F.-T. 386.
Inklusive urspr. Q, förkortat framför tt.
No. dial. flott, flaatt, sv. dial. flått; F.-T. 230.
Sv. dial. knott, knatt, knätt Rz; jfr F.-T. 546. Ordet kan emellertid även återgå på äldre 6: se Noreen Sv. etym. s. 45 VSpr. 3: 327.
I knott (i flera olika betydelser) ha nog minst två olika ord sammanfallit
.
2)

7 -143251. Sv. landsm. Noree n.
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.2,1et m. slåtters
bp m. liten groda'
sep m. svamp 4.
skbdaa f. dimmas
o framför st: hösta v.: k. /ev 'hacka löv till foder åt får,'
2
kösta m.,1&vk6sta m. 'kvast, knippa, bukett', trost m. 'trast'.
Jfr däremot med gammalt o frost, kasta, rest.
»Af mig ubekendte grunde reprfflsenteres 2 af o i trost (m.)
og anor (f.)», säger ABLarsen (Solor 89) ock antar således
pr9str -› trost (i Solot.). Se även densamme i MM. 1914, s.
163. Samma mening uttala Noreen Fryksd. ljudl. § 59, Kallstenius
s. 169, vFriesen Nord. stud. s. 276, EOlson Ark. 28: 314 f., F.-T.
1288. Mot denna åsikt vänder sig Hultman Hälsingelagen, s. 67 f.,
som anser, att sv. dial. trost måste ha »närmast framgått ur
bröst», då ju enligt H:s mening Q »kvarstår som o» endast före
guttural konsonant ock dentalt 1, men eljest åter övergått till a
(Finl. bidrag s. 94 if., Häls. s. 67). Även Wigforss SHF. s. 242,
not 2, talar om »det osannolika i antagandet av *prest- thost»,
men jag får av hans framställningar (ss. 242 f. ock 365 f.)
icke någon klarhet om hur han tänker sig sammanhanget.
Först hos Wigforss (a. a. s. 365 f.) har, synes det, sörb.
kösta 'blomsterkvast' indragits i diskussionen. W. håller för
sannolikt, att här föreligger en utveckling ur u2 (alltså ‹- kugst).
Vid betraktande av motsättningen mellan åm. kösta, kösta,
trost : frost, kosta, rest; sörb. kösta, trost :lcast(a), frost; skeem.
trost :ksst(a), frsst är det svårt att undvika att dra den slutsatsen, att i dessa dialekter 2st givit ost (jfr även ABLarsen MM.
1914: 163), men ost est, även om det kan synas i någon mån
egendomligt. Den i andra svenska dialekter spridda formen
kast (så t. ex. i vgm. ock vrml.) bör nog med Liden (hos Lindberg s. XXI) förklaras ur kwaster med a förlängt framför st.
a framför ng(?): liga adv. 'längesedan'5. Om ordet icke
a) skåda Fränd.

No. dial. lopp, lappa Aas.; jfr Aas. s. v. lopp, F.-T. 654 f.

Sv. dial. skadda; F.-T. 1016 f.
Fvn. sl4ttr.
Jfr Noreen Asehw. gr. § 72; däremot enligt F.-T. 1108 ock
1209 E— *swompa-, avljudande med *swamptt-.
Fvn. 12ngu; jfr Hultman Hälsingelagen, s. 12, Noreen VSpr.
3: 318, Linder SMöre, s. 102.
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är påvärk at av adj. lång, visar det, att 2ng givit samma resultat som ong. Jfr även hk f. 'hank' (ovan s. 52).
4. j --> ya: biork f. 'björk', bin m. 'björn'.
--> o framför gg: höga v. 'hugga'. Märk däremot g --->
framför gg i deg 'dagg' (se ovan s. 99); jfr Lindberg s. 166.
§ 29. e för äldre ä.
Det har synts mig lämpligt att här i ett sammanhang diskutera en del ord, där e synes återgå på å:
bal4tti adj. inlåten
ske) n. skåp
frka v. fråga
skr6htle m. skråpuk
gka pr,t. konj. gåve
v. slå (ferire)»,
hela n. håll
n. slagsmål
hålab v. hålla
sålda ess sielda)c pret. sålde,
4'2-0 prep. ifrån
se/t ('s, scen) sup. sålt
låda f. låda
sold adj. sådan
leg adj. låg
se,sanz konj. såsom
plåstar n. plåster
våla v. vålla
skåla v. skålla
ålar m. ålder.
För värmländska bårgslagsmålet uppställde Kallstenius (s.
145 f.) följande ljudregel: »Omkring 1400 befintligt ö (Q ‹- å)
vilket kommit att förkortas antingen i ställning framför mer än
en kons. eller i svagtonig ställning, övergick därvid till e samt
följde sedan med i utvecklingen till e.» Exemplen äro följande:
sZe/ 'slåtter', M.E2 'Slå', skf 'Slåss', le,y 'låtsa', håla 'hålla', 5ct•sv4/
'självsvåld'2, låd 'låda', et prep. 'åt', ner 'när' (fsv. när), håbesMita fsv. *FlaghbarDshyttan. »Oförklarade kvarstå de långvokaliska belå.ttt fsv. belåtin, iivi 'vårdslös', vå.ka se 'bry sig
om' jfr fsv. varpa, drtgp4, 'dråplig' fsv. dråpliker, grågf.4 jfr fsv.
lät. Märk även t. ex. k 'åtta', eilar 'ålder', sal 'såll', jeisvik
ortnamn» (Kallstenius, s. 146).
Såsom Kallstenius här redan antyder ock Sandström (ö ock
s. 17) understrukit, bevisa exemplen ingen allmän övergång
a) hell Ör (Bond 304). b) hella Gunn (Bond 319). c) sade
Ör
(Bond 159). d) sent 'sådant' Gunn (Bond 314).

Men /N 'slå gräs'.
Nordmark våla (FVikland hos Kallstianius, s. 146, not 11).
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å
e vid förkortning i starktonig ställning. Vad sot 'slåtter'
beträffar, utgår tydligen denna form från en äldre 0-omljudd
vokal, något som också Sandström (a. a. s. 18) antar för vgm.
jl8(ar) ock Lindberg (s. 161) alternativt för skeem. (Ut 'tåt'
ock) slet. Vidare böra 0.84ki ock vbiv sce elimineras, enär dessa
säkerligen med Sandström måste anses utgå från ö-former (jfr
Hesselman i och y, s. 210).
Ungefär på samma ståndpunkt som Kallstenius står Lindberg rörande skeem. § 78: »å (-<-. ä) palat[aliseras] i en del ord
på grund af försvagad akcent och stundom kanske endast på
grund af tidig förkortning före lång vokal [läs: konsonant]»,
t. ex. ifrir 'ifrån', sie
vidmilk 'vadmal', hav 'håv'', hål? 'hålla',
'vålla'2, Ortel 'kärl' (±- pl. kergld?), harka 'halka' (?), gri)Un
'gråben', bkhgen 'blaggarn', ibar 'abborre'; /åda 'låda' skall vara
sent lånord med ljudsubstitution (om t8t, slet se ovan).
För vgm. uppställer Sandström (ö ock
s. 16) den regeln,
att »8 har uppkommit ur å
ä i icke-huvudtonig ställning».
Han anför följande exempel på 8 för å: 8/ar (-• alar) 'ålder',
hela 'hålla', håva 'hushåll', lent( lani) 'lam', d 'åt' (prep.),
tsle 'slå', leda 'låda', sada
salda) 'sålde', ner 'när', leta 'låta',
granlet 'grannlåt', baletan 'belåten', gåva 'gåva', vela' vålla', 88/d
'våld' (s. 19), .1cidct
&la) 'ållon', skep 'skåp'. Sandström förklarar nu hela, leta, tsle ock sada (»om detta uttal är annat än
en individuell egenhet hos meddelaren» — det uppges dock från
»ett par» socknar) som uppkomna i proklitisk ställning; baletan
skall ha fått e från leta; »st ock ner stå vanligen i icke-huvudtonig ställning»; i .1cida, ULM ock grånlid »har senare leden ju
stark biton», ock ur dylika sammansättningar skola också ha
utlösts alar (»jfr gånzaMar ålderdom»), len) (»jfr jhrtalialt, 4alkinz.
etc.»)3, giva (»jfr måtnas'geva, briggeva») ock eventuellt — om
ordet är inhemskt i dialekten — leda (jfr bOleda, bir9lirday;
vela förklaras (s. 18) ha fått sitt 8 från 0-former av pret. (volte);
»sko) är låneord».
L. föreslår här med tvekan utlösning ur sammansättningar som
kyrkhåv, fiskhåv.
Här föreslås omljud: v21dum.
För lem föreslås alternativt att utgå från en u-omljudd pluralform.
Så även Kallstenius s. 146, not 7.
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Att en utveckling å --> e (eller dylikt) i svagton förekommer i en mängd dialekter, är alldeles oförnekligt. Jfr Noreen
VSpr. 3: 113 f. ock där cit. litt., Grip Skuttungem. s. 70 ock
där cit. litt., Wigforss SHF. s. 263. Från äni. torde hit höra:
4'4 'ifrån', ile 'slå' (varefter 2,/f5sb4 'slagsmål'), sen 'sådan'
s4sum 'såsom'. Från de andra dialekterna höra väl hit:
bärgsl.: sie varefter sie, et, ner, håbesksita ock kanske les
'låtsa';
fryksd.: sie, et, les(?);
skeem.: zfrå, sis, stisum 'såsom';
sörb.: idé 'utav', tfr6, sie, se 'så' (men betonat sa), s4sum;
v gm.: b.18, ut, mir, ista(?)2.
Däremot vill jag icke förklara ära. /Ala, sålda ur proklitisk ställning, dels emedan de böra ses i sammanhang med
andra ord med e för å före Id (II), dels emedan de knappast
torde förekomma särskilt ofta i proklitisk ställning.
Det står således fast, att å blivit e o. s. v. i svagton3.
Däremot måste det bestridas, att ljudlagen, som Sandström antar,
gäller även för stark biton. Det torde över huvud taget vara
mycket svårt att få några säkra fall, där en starkt bitonig stavelse behandlats annorlunda än en huvudtonig. Ja Hesselman
(Västnord. studier 1: 9, not 2) går så långt, att han gör gällande,
att »i alla nordiska dialekter gäller . . ., att lederna i genomskinliga (lättassocierade) sammansättningar, som normalt aksäntueras med starkton eller s. k. stark biton, fonetiskt behandlas
alldeles lika som starktoniga enkla ord: hus och tak i sammansättningen hustak såsom hus och tak hvart för sig. (Sammansättningen är ljudhistoriskt = en ordfogning.) Visserligen har
det för både äldre och yngre språkperioder uppställts flera olika
ljudlagar, som skulle ha inträtt blott under s. k. stark biton ...
Men de låta icke bevisa sig4.»
i) sie (1. d.) har dock bedömts olika. Hesselman Västnord. stud. 1: 75
anser sie (gentemot slez) vara det »klassiska exemplet» på specialutveckling av värb i trycksvag ställning. Däremot yttrar ABLarsen på
tal om Solormålets s1 (3 representerar i Soler eljest äldre 6): »jeg kender
idethele intet, der kan forklare dette orda form på Ostlandet og i en del
af Sverige. Hverken den aksentsvage anvendelse eller analogien fra
måst. sintt (hoslet) synes tilstrtekkelig til at begrunde vokalovergangen»
(Sol« s. 87, not 1).
3) Jfr dock ovan s. 92.
2 ) Jfr dock nedan s. 106 f.
4) Spärrat av H.

104

NOREEN, ÄRTEMARKSMILETS LJUDLÄRA

Åtminstone måste det anses förfelat att tillgripa en dylik
förklaring i fall som /8m :)44a-, s4alån eller 81ar : gånta fyålar,
där simplex måste ha varit (lika vanligt som eller) vanligare
än kompositum ock där sammansättningens leder äro till den
ytterliga grad tydligt urskiljbara. Är det S:s mening, att man,
då det är fråga om ett »jblyt.alion», alltid använder detta långa
ord? Nej i regeln säger man naturligtvis endast /8m, ock använder jbrita/iny, blott då det särskilt måste framhållas, att det
icke är frågan om ett sb/ioy, o. s. v. Men S. är ju inte ensam
om detta sätt att resonera.
Redan i Sandströms knappa material är det påfallande,
hur ofta ett 1 följer efter (eller går före). Detta intryck bestyrkes, om man går till besläktade dialekter. Jag ger här
först en sammanställning av former med följande ii <— id ock id:
Dalsl. (äm.): hel 'häll', håla 'hålla', skåla 'skålla'', sålda sett
'sålde sålt', våla 'vålla', 4lar 'ålder'; Fränd. åla f. 'ållon'2; däremot äm. fal 'fåll', fåla 'fålla', kal 'kall', sala 'Såll' 3 [siela sålla];
Vgm.: hela, hisy sid 'hushåll', håll 'hå1r 4, selda (s, sedda),
vela, veld 'våld', Adr
alor)5 , kla 'ekållon'
ala), fålla
'fålla'6 [gel 'ofruktsam' 7]; däremot fal 'fåll', kalar' kall', sal
[sälla sållas];
Sörb: hel, hela, skåla, våla, vgsvcerk 'våldsvärk', 4lar,
fkerfOdza 'flerfaldiga' [gol 'ofruktsam' 9]; däremot fal, fåla,
sal 'såll' [schlaj;
Skeem.: hel, hela, skida, vila, vel 'våld', ir/ar
alar), fterfhldta, [gel 'ofruktsam' 2]; däremot fal, fåla, sal [sa];
Fryk s d.: hbg (— hål), skål, ålnTs 'åldras' JM. (— alar 'ålder
AN.); däremot fal, fål, sal, Ml, val, vål;
Bärgsl.: håla
hell), hel
hal), hikshel (—
hets
(— hals) 'bråka', 5.chsrvbi 'självsvåld'; däremot eiar, sal[seela],
seilt 'sålde' w;
a)

grynesitll Gunn (Bond 315).

Fsv. skalda; jfr F.-T. 1018.
'Ållon' heter i äm. kanr4t f. = "eknöt".
Märk urspr. ä: fvn. såld.
Belfrage Verbet i vgm. s. 7; å är hos B. = o eller 8.
allerr Hof Dial. vestrog. s. 37.
Belfrage a. a. s.- 7.
Förklaras av Noreen hos Sandström (s. 18) ur u-omljudd form,
vilket för detta ord är rimligt.
2) Hof a. a. s. 287.
2) Om tackor.
10) Kallstenius s. 177, 167.
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'solgte',
g) Solorsm.,: hetifle 'holde'', seulde
'volde'; däremot aflrii3 'aldrende', fajle 'mil:wie kanten på
tor. ABLarsen (a. st.) anser »vokalovergangen [i holde,
solgte, volde] rim. foranlediget ved påvirkning udenfra».
För de bohuslänska dialekterna (ock solorsmålet?) gäller
således, att där ljudkomplexen åll(d) inträtt 4, har den utvecklat
sig vidare till ell(d) 1. dyl. För dalsl. ock fryksd. gäller detsamma med det enda undantaget sal såll. Detta ord har i Bohuslän den anmärkningsvärda formen sal 5, med värbet sela.
(sälla även belagt från äm., vgm. ock bärgsl.). Måhända beror
äm. ock fryksd. sal på kompromiss mellan sal ock sälla? Riksspråket kan ju också ha övat inflytande. I vgm. ock bärgsl.
synes man däremot ha att göra med gränsområden med olika
tendenser ock dialektblandning. För att få någon klarhet om
förhållandet i vgm. måste man tydligen också ha detaljerade sammanhängande uppgifter från de enskilda sockendialekterna.
Av de övriga orden i äm. med e för väntat a torde skrtjbuck
'skråpuk' 6 vara fullt regelbundet. Det synes nämligen gälla den
regeln både för dalslands- ock bohusdialekterna, att å ger e (8),•
när det förkortas före bb. Jfr
sör b.: bbred 'åbrodd', (Mer 'abborre";
skeem.: adr 'abborre' 8-;
d alsl.: åbersceg n. pr. 'Abborrtjärn', 5 st. sjöar i Nössemarks
9n 9, bberayna, ibera jsceyo 3 st. sjöar i Dals-Eds sill% itbera'cella 2 st. sjöar i Töftedals sn"; h6ba- n. pr. 'Håbol"2;
hrgbyn n. pr. 'Håbyn' (Färgelanda sn, Valbo hd)12.
Beträffande de återstående orden synes det hart när omöjligt
att komma till något säkert resultat. Åsen för dessa torde det
ABLarsen Solør s. 145.
Jfr betijle 'bolle', steullette 'tåbelig, gal', heilit 'holt' o. s. v.
Genom tryckfel står hos Larsen allra.
Se vidare s. 57.
3) Samma form finns t. ex. i degerforanddet (Åström s. 51). Såld
förhåller sig väl till seg som bilder till bal (s. 83).
Ordet hör antagligen till skrå, 'läder' (fvn. skrå); jfr Noreen
VSpr. 3: 254.
Däremot med lång vokal skreibugaansekta.
grilAn 'gråben' hör väl ej hit, vi ha nämligen äni. grb&n, gr6Un.,
10) Se SOÄ. 19: 212.
2) Se SOÅ. 19: 248.
Se SOÄ. 19: 281.
Till adj. hä 'hög'; se SOÄ. 19: 40 L; 18: 12 f.
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vara lämpligt att anföra deras former i de förut till jämförelse
andragna dialekterna, då detta i någon mån torde kunna belysa
frågan. Till jämförelse anföras former av grannlåt:
äm.
balåtti [grågeit låda plåstar leg adj. freka
skep
vgm.
baldtan gråv,.lgit låda' plsstar 2 fraga 3 skgp
bärgsl. balata grån,låt lél
—
14g 4
fraga 5
—
fryksd.
—
gri.ttpkit låd pleistar lag
frk 6
skap
skeem. balcidy,
—
låda plyistar (18y7 ) (frioa7 ) skab
sörb.
balady, grånlad] låda plåstar kw
fr&wa
sko.
Jfr även dalbym. fröks. Beträffande äm. gåva konj. jfr
fryksd. gå, bärgsl. gåt°, vgm. gåve".
I Södra Halland finna vi enligt Wigforss SHF. s. 262 »såsom motsvarighet till fsv. lägher, ~her, gåva s. ock kväpa 8.
. . . former, vilkas vokalism närmast liknar skicket i ord med
äldre ö». Dessa former kunna dock, som jag tror, icke bidra
till förklaringen av några av ovanstående ord. I Södra Halland
är det nämligen utveckling av äw (vare sig detta uppstått av
figh, äv eller ää) som föreligger (jfr således skeem. lågher -3- 4,
o. d.). I äm. har ju däremot i t. ex. leg intet w uppstått, ock
även på förbindelsen av ha vi ett så säkert dialektalt exempel
som davara n. pr. 'Dåverud'.
Vgm. balstan förklarar Sandström som analogisk ombildning
efter lsta (i sin tur uppkommet i svagton). Förklaringen är ej
övertygande, enär associationen mellan låta ock belåten väl är
ingen. Vad äm. beträffar, så försvåras förklaringen vidare av den
omständigheten, att låta heter lcpta (eller /e); ordet finge då
vara inlånat i formen balåk,
Ovan antyddes, att i relativt många av orden går (dentalt>
1 före e. Man kan observera motsättningen skeem. pkeistar ock
PI. kdar Laske-Vedum (Ljunggren i Sv. lm. 1913: 43).
Så enligt Landtmanson 1 ock r, s. 42.
Från Holslj. (Leander). Hof, har fräga.
Kallstenius Sv. landsm. 1907: 39.
frckg enl. Kallstenius Sv. landsm. 1907: 54.

frckg.
gående
s)
e)
10)

Skeemålets former äro irrelevanta, eftersom målet har genom8, t. 'ex. måy 'måg', viyga 'våga' (Lindberg s. 161).
ä3
Noreen Sv. landsm, 1. 3: 23.
Kallstenius Sv. landsm. 1907: 48.
Belfrage a. a. s. 7, jfr gavum pret. )1. 1. a. a. s. 18.
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sörb. plåstar. Man kunde tänka sig, att å övergått till o mellan
1 ock vissa konsonanter. Med hänsyn till det föregående dentala i:ets supponerade invärkan kan man jämföra behandlingen
av fonemet ök i skeem. Som nämnes s. 92, blir i åm. ök alltid
(utom i uddljud) ak (lak, maka etc.). I skeem. blir enligt Lindberg § 98,2 6 framför k »stundom» a, i andra fall 8 (jfr § 108,2).
Regeln synes emellertid vara den, att ö framför k blir a, utom
då 1 går före: å ena sidan ha vi mga 'mocka', raga 'råge', straga
'stråke', staga 'väsnas' (jfr no. dial. stoka, staaka Äas.), aga
'tvärslå' (fvn. oki); å andra sidan 18g 'lock', liga 'klinka', slug
'stor feminin varelse' (jfr fvn., no. dial. slok, sv. dial. slok, slåk
Rz i åtskilliga betydelser). Observera dock även du olika kvantiteten.
Å andra sidan vore det ju tänkbart, att ågh ljudlagsenligt
givit og : log, frka. Såsom lånord från rspr. finge man då betrakta mag, svagar, vaga.
Även med dessa tämligen problematiska antaganden får
man emellertid kvar t. ex. skop (lånord, jfr lånordet sapa).
Flera av här diskuterade ord äro tydliga lånord, ock behandlingen av dylika visar sig alltid svår att utreda (ljudsubstitution o. d.).

Äldre ö.
§ 30. Äldre 0 uppträder som Q, vid förkortning o:
ilkOna m. auktion
bro f. bro
bh) m. blod
brökata adj. brokig
bo n. bo (t. ex. getingbo)
brr m. bror
bQ v. bo
dn s. pl. don, redskap
bQ f. bod
m. fiol
bog m. bog
för n. foder
bok f. bok
for pret. for
dikbo?r n. pr. Årbo11, bielsabQk
frans4sar pl. venerisk sjuk' n. pr. Bäckebol 2
•
dom
böria m. bonde
gnog pret. gnagde
bQt f. lapp
adj. god
a)

af0.n Fränd.
1)

SOÄ. 19: 196 f.

2)

Enligt SOÄ. 19: 177.
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gQ pret. gol
gom m. gom
gos n. gods
gro v. gro
gro_ f. grodd'
grov pret. grävde
ho m. ho
hösta v. hosta
hösta m. hosta
hov m. hov
'tnt4t adv. o. prep. emot _
kåntör n. 'skrubb, garderob
kko f. kb
kkoa f. krog
knöka f. knoge2
ko f. ko
krok m. krok
kröna f. krona
kröva in. kräva3
m. loge
/om m. lom
mo M. MO
~Aron, m. best. f. morbror
möt'« m. morfar
a)

mögan adj. mogen
mökstiin adj. modstulen, förgjord genom trolldom 4
ma. pret. malde
mör f. mor
mörö f. rolighet, nöje3
no adv. nu6
öla n. pr. 011e
önsctc.t m. onsdag
pågf4n ra. pension
pkg m. plog, pkögan best.
f. m. plogandtiden
ro v. TO
röbeit m. roddbåt7
rökig adj. rolig
ros f. blomma
r&ata adj. rosig (om kor
t. ex.)
rot f. rot
röva f. rova
Mot s. rödsot
sko m. ock v. sko
skog m. skog
sköka m. skola

kro Gunn (Bond 324).
FVD. gröh (111.).

No. dial. knöka (se särskilt Ross); jfr no. dial. knök Aas.,
som väl icke med F.-T. 551 kan vara ett ltnök »mit dialektischer
verlängerung des vokals». Då man för övrigt har former som fvn.
knoka v., no. dial. knjuka, fvn. kW:dkr (se F.-T. a. st.), tycks här
föreligga ett fall av sammanblandning mellan 2 ock 6 avljudsserierna
(se Noreen Aschw. gr. § 178, Aisl. gr.3 § 166,3) eller också en kontamination av knöl ock knöka.
Jfr F.-T. 581.
Om kreatur; kontamination av modstulen ock maktstulen med
samma betydelse, båda — liksom mokstulen — brukliga i no. dial.
(mostolen, makstolen, mokstolen Ross)?
= mod-ro (se F.-T. 733).
= got. niih (Noreen Sv. etym. e. 58).
Jfr fvn. rob.

STARKTONIGA VOKALER : ö, tt

109

.11Q f. kvicke (i horn)'
tok pret. tog
snöka v. snoka
tgata adj. tokig
sökan f. socken; dragg
tom adj. tom
sökna v. dragga
tomt f. tonit 3
so f. so
tömta m. tomte
sok f. sol
tömtatp n. tomtar o.
spon s. koll. spånor 2
tö,s(ta m. torsdag
stålön m. station
tk n. pr. Toten 4
stok m. stol
trgan adj. trogen
stop n. stop
vQg pret. vägde
skr adj. stor
von,a adj. ondb.
Antagligen ortoepiska äro former som motörbät m. 'motorbåt', sbpratör m. 'separator', röbat n. pr. 'Robert'.
Ord med fi av äldre 1.5 anföras under äldre 5.
Anm. 1. Analogiskt står 0 i fro 'farit', gnöga 'gnagt', göl-a
'galit', gröva 'grävt', möka
töka 'tagit', vöga 'vägt'.
Anm. 2. bhon, m. 'blom', Nnab f. ock v. 'blomma' (gentemot
lom, tom o. s. v.) äro egendomliga här liksom på många andra håll.
Man kunde tänka sig, att dessa ord äro lånade från t. ex. vgm., där
ö före m även i andra ord ofta givit u (se Sandström ö ock ii, s. 45).

Äldre
§ 31. Äldre il --> n regelbundet i gammal kort stavelse'',
sluten eller öppen:
bu n. bud
bråka v. bruka'
båra part. burit
fåra f. fura, tak
a) cina Fränd b) bkåma Fränd, Blummer, Bluramor Dahlstierna
(t. ex. Trogna Heerden 37; 91, 197).
1)

No. dial. slo, nål. slö.
2) Fvn. spö=
*tömt, genom utjämning av fsv. töft geu. tomptar enl.
Noreen Aschw. gr. § 84,213, § 248,1.
Lägenhet i Edsviken (SOÄ. 19: 175); uppkallat efter det (hos
Rygh No. gaardn. 4: 2: 49 ej förklarade) norska Toten, fvn. Dötn?
Jfr fsv. vander, önder.
Jag upptar här också ord med tt + r --> k, enär, vare sig Z^
är ursprungligt eller icke, ii givit dels tt, dels ut (se nedan s. 112 f.).
Liksom vgm. br4ka (Sandström ö ock il, s. 26 med not 6)
måste ordet utgå från en form med il, vare sig det inlånats till dialekten
med tt, som S. antar, eller där förkortats, som Lidå tycks anta för
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hina v. komma ihåg
skiya part. skurit
htdr n. håll
smi_dra f. smula
hgra f. håla2
stioka part. stulit
har adv. hur
ygg n. tjog° _
kuk n. kol»
"vgra »vulet», ktraviin, adj.
rgga m. råg4
högfärdig, s4ivin adj. sötski_tka v. skölja5
aktig, vev adj.
adj.lyckad7 .
Participier ock supiner till värb av typen flyga ha däremot
g enom analogi fått g: bråta,
fråsa, låga, skåta, stråka,
såpa etc.°
Anm. Att ett ljud, vilket med i det närmaste samma rätt kan betecknas med 8 som med U (jfr ovan s. 36), på Dal representerar äldre
har Ortnamnskommittén ibland förbisett. I Ånimskogs sn, Tössbo hd,
finns en gård Rud, uttalat rs. Detta transskriberas SOÄ. 17: 100 med
Rad, under det att rg sannolikt just representerar fsv. Rildh. Jfr
däremot i samma socken br.fjtana 'Bråtarna' av äldre ö (sst. 89). Flerestädes transkriberas ett uttal rg på gårdar Rud med Röd, antagligen
också oriktigt (se t. ex. SOÄ. 15: 56, 16: 132). Likaså finns i örs
sn, No rdals hd, en gård Asmule, som från 1540 till närvarande tid alltid
skrives med u, uttalat &smita, vilket SOÄ. 15: 102 transskriberas
Asmol e, förmodligen också oriktigt; jfr torpet måsan 'Mossen' under
samma gård.
) r egen Gunn (Bond 351 f.), rQg Ed (Freudenthal Sv. landsm.
1914,
57), Fränd o. s. v.
vgm. ock för skeem. bröga (hos Lindberg s. XX). Då L. säger: »Vokalförkortningen torde närmast ha inträdt i pret. brukte», stöter detta för
ätn:s ock vgm:s räkning på den svårigheten, att it här skulle gett 0
(åldern av denna övergång kan dock icke säkert bestämmas) samt att
det böjes änn. bri_tka bråka bdpka (i skeem. efter samma konjugation). Även no. dial. bräka Aas. (»efter de besltegtede sprog skulds
ordet have lukt u (uu)», anmärker Ansen). Torp Nyn. et. ordb. s. 44 skriver endast »bräk n., bräka vb . . . . fra nt. bråk . . . . bråken».
2) Fsv. hula (•••• hola).
1) Fsv. hul ('s, hol).
kol).
4) Fsv. rugher
3 ) Div. kul
rogher).
Sörb. Ski_6ka 'skvala, störtrinna'; jfr sv. dial. skola 'skölja
(kläder)' Rz (fryksd. skg 'skvala, störtrinna', bärgsl. skilt 'skvala' Kallstenius s. 169), fvn. skola 'skola, skylja' H.-T., no. dial. sköla 'skylla,
vaske; skvulpe, pladske' Aas. (Boss) ock nsv. skulor (jfr Noreen
VSpr. 3: 264; sörb. skickar), no. dial. skuler pl. 'afskyl af madkar'
Aas. (Ross), jfr t. ex. fryksd. skr 'skulor'.
Fsv. tiugh 'tio stycken'.
7 ) Fsv. vurdhin (s, vordhin).
8 ) Jfr insmögne 'insmugna' Dahlstierna Kungs Skald, sista sidan.
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§ 32. Särskilda fall.
i.n -÷ uv,: rålla a m. fargalt' 1. Samma utveckling föreligger
i sörb., t. ex. briada, 'brand, eldsvåda', råna 'fargalt', ock skeem.
(Lindberg s. 179), t. ex. bråna, råna, mun s. ock adj. 'man';
däremot vgm. bruna 'brånad', 'feber', månar adj. 'mån', månar
pl., fvn. munr (Sandström ö ock
s. 26).
Denna avvikande behandling av fonemet fin ger förklaringen
till varför fsv. brtini i dalsländska ortnamn uppträder som brun,
utan att man behöver anta folketymologisk ombildning 2; t. ex.
Brunnberg brånbwri i Rölanda sn. (Bronnäbergh 1540, »urspr.
dial.ordet brune 'svedjefall'» SO..A. 19: 88 f.), Brunntjäynet
brånygna
britwe_ga i Dals-Eds sn (»f. led, torde vara en ombildning av fsv. bruni 'svedjeland'» SOÄ. 19: 214). Jfr även
gårdarna Sollebrunn ock Käringebrunn i Bjärke hd, Västergötland, där senare leden är fsv. bruni (SOÄ. 3: 10, 52).
I öppen stavelse före gh övergår ä. till o (?): bka m.
ibåge'3, Una sv. v. 1. 'bocka sig'4.
Värbet böga måste skiljas såväl från det fsv. starka värbet
bfigha (Noreen Aschw. gr. § 528, 3 ock a. 4) som från det fsv.
svaga värbet bfigha (bfighdhe), lån från mit. bfigen (sst. § 528,
a. 6); det är väl ett denominativt värb avlett på bughi 5.
Häremot står det under huvudregeln anförda Una 'komma
ihåg', som väl anslutit sig till eller i relativt sen tid avletts av
fsv. hugher, samt orden &kub v. 'duga' ock alka kard.
'tjugu'. Det förra är väl enklast att uppfatta som riksspråksform, det senare snarast också (jfr ygg 'tjog'), såvida icke andra
stavelsens u haft betydelse.
Materialet är således det minsta möjliga: strängt taget blott
ett exempel ock dessutom tre undantag! Men övergången kan
nog i alla fall inte betvivlas, alldenstund på södra Dal figh alltid
uppträder som Qg. I Frändefors heter det således icke blott
a) rene Lignell 106. b) diga Fränd, duger Henr 101.
Fsv. runt

Härmed skall ej bestridas, att sedan briin givit brunn, folk- .
etymologisk anslutning till brunn 'piltens' kan ha skett här ock där
(i lim. t. ex. är dock ordet brunn obrukligt).
Fav. bughi
bogha).
Fvn. buga (as).
5) Ett värb *bilgha efter första svaga konjugationen föreligger också
i dalmålets bugo...2 'kosta på' (Noreen Sv. landsm. IV. 2: 28).
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bbga, dina 'duga', inga 'fluga' (gentemot äm. fkka fikha),
höga 'komma ihåg', utan också rQg 'råg', gg 'tjog'1, vare sig
ljudlagen här gällt även sluten stavelse eller — knappast —
rQg, g-Qg utgå från böjda former. Jfr om denna övergångs förekomst för övrigt Noreen VSpr. 3: 249 f. 2, Ross Norske Bygdemaal 6: 61; jfr även Hesselman SoS. 7: 226.
Genom denna övergång kan vinnas förklaring av fågak m.
foghl) ock s6gAr n. 'sovel', fsv. sughl, sull
fsv. fughl
soft). Man finge då tänka sig utvecklingen på följande sätt:
fughel ger 'Mak, varav med förlängt g som i ktgak, trigabo. d. fås fögak (jfr även pl. fågkar). 1 vgm. föreligga också
o4ormer av fogel (ffigak, fOgal 0. d.) vilka av Landtmanson
(1 ock r, s. 11) ock Sandström (ö ock ö, s. 37 f.) förklaras ur
pluralen fugglar (jfr uggla -› ågka). Denna för vgm. antagliga
förklaring är omöjlig.för äm., där u kvarstår (som u6) före gg
(se nedan s. 117). A andra sidan tycks den förklaring,, som
ovan framställts för äm., ej kunna tillämpas på vgm.
ii ut framför (förlängt) j, v: Kaja v. 'skrika'3, hitom n.
'huvud'.
rö) står ty i: gifara adj.
Framför Jr (ursprungligt eller
'gul', miitti adj. (n. with) 'mulen', ji:0-419 v. 'klå upp' 4, jiyktg
s. 'smörj', åkabierp n. pr. 'lilebärget'3.
'Gul' uppträder även i andra västsvenska dialekter vanligen
med u (se t. ex. Sandström 6 ock ö, s. 34, Lindberg s. 178).
Sandström antar för vgm. gkar (dock även undantagsvis glgrar)
analogibildning från neutrum ot, som enligt S. ljudlagsenligt
bör ha u (ö. --> u före ?dg, eller 'också inflytande från rspr.
gul. Det är svårt att förstå, varför rspr. skulle kunnat öva ett
a)g 1r

Fränd.
Jfr gh:s invärkan på 6 i vgm.: Sandström 6 ock il, § 4.

Till de där anförda exemplen från Dahlstierna kan läggas tiog
limmande med tog ock nog; se Et wälförtiänt Beröm etc., gravdikt
över Carl Liedeman 1691, Hanselli 6: 105). Även Sveuo Dalius rimmar
t. ex. nogh : ihogh (Hanselli 9: 171).
Änsv. huta (t. ex. Rudhelius, Samlaren 1914: 95), sörb.
skeem. ha o. s. v. (jfr F.-T. 427).
No. dial. (g)jula, fvn. gyräa ds.
F. led. är väl det fnord. ur 'anhopning av sten'» SOÄ. 19: 303.
En dylik övergång låter icke bevisa sig för äm. ock förefaller
mig ej häller säkert styrkt för vgin.
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så kraftigt inflytande i ett så vanligt or& . Beträffande jiitk-öp,
Abg jfr skeem. Aka, jiiNg ds:,.. sörb...)kayx 'hopsurra med
tåg'. Ett rör dessa ord uppställt antagande, att 111,, efter g ock j
givit uck, motsäges ej av det övriga materialet. Efter m ha
vi däremot smida gentemot mttpg,..mii4-a. Att vokalen i lad Verja sammanhänger med uddljudss-tällningen, håller jag: för
sannolikt. Ett antagande, att ä framför (1,.
ljudlagsenligt
givit u, torde vara mindre sannolikt med hänsyn till egna (se
ovan s. 110), som väl knappast borde ha rättat sig efter båra,
skåra, still(a, ink i all synnerhet adjektivändelsen -rån (t. ex.
håravåg 'högfärdig').
§ 33. Äldre tt i gammal lång stavelse har givit o, lu eller u.
a) Framför m-förbindelser' —> .o:
•
boms adv. bums
iöm,frtit f. jurnfru (mått)
dom adj. dum
hörna v. komma'
dögtbyckla f. dombjällra 2
lömra v. snavas
domp in. nattligt frieri
lbmnb adj. benägen att
dömpct v. vara ute på ,domp»3
snava
briagöm m. brudgum
möntka v. gnola
. höma-sc'ej v. gå åt sidan (om
.å(Slyar n. nummer
häst, i• stallet) 4
pkömpa v. plumsa
hemtal m. tvärträ mellan
pomp m. pump.
skaklarna 5
rånarn v. rumla
hötyak m. humle
romp m. svans, stjärt på
hömka f. 'humla,
fogel eller fisk
hömra v. smågnäggas
97)92,9C1 17 . gunga 9
1)

Inklusive förlängt m.
No. dial. dumbj olla ; jfr Aas. a. o. ock Noreen Sv. etym. s. 11.
g) N. dial. dumpa 'gaa tungt og uj:evnt og stådende; vmre paa
nattefrieri' Ross; jfr Ra 90, Feilb. 1: 218 in. m.
4) Sv., no. (ock da.) dial. humma (sig).
g) No. dial. humul 'hammel i plov eller kjoretoi; tvaertrx, tvwrstykke imellem skaglerne og ploven' Aas. Månne .,--- fsv. humul som
tillnamn? Söderwall gissar, att detta betyder 'humle', vilket annars alltid heter humble .
Nno. humra Aas.; jfr F.-T. 430.
Fsv. kuma
koma).
No. dial. lumra 'gaa usikkert, trippeude, hinkende og snuldende,
formedelst noget stive been' Boss.g) Skeem. römsa 'gunga', no. dial. romsa 'rore, rokke' Aas., Rosa,
runsa 'gynge, • vippe' Aas., snett. rums 'rore på Sig, vende sig, iswr i
g)

143251
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skråma f. skråma'
söm% v. röra ock plaska
i vatten 1.d.2
8omp rn. (kaffe-)sump
stomp in, bröd av limpform 3
b) Framför g
o:
bidagka v. blinka6
in3gb m. bunke
dogk m. kagge'
dågka v. dunka
Progk m. kläpp ID. 111.8
'og f. ljung
låga f. lunga
lågka V. lunka
löglcara n. pr. Lunkerud°
logn adj. lugn
gnimögk m. en flugal°

tom m. tum
tömd m. tumme
tromp s. trumf
om adv. o. konj. oni 4
om m. ugn 5.
.pog m. pung
nigka f. rynka"
föga v. sjunga
3,16gkan adj. tom, ej utspänd,
insjunken 1. d."
språga f. springa"
tog adj. tung"
tåga f. tunga
tviaga pte. n. tvunget
ogb adj. ung
öga ni. unge, barn

Ora (= Ont) Dahlstierna (se E. Noreen, Samlaren 1915, s.
ong (: kong) Dahlstierna (Trogna Heerden s. [XV]).

46).

sovue eller ved op vågner] Jakobsen Et. ordb. 678, sv. dial. runsa
ronsa Rz (jfr no. dial. raumska 'rore paa sig' Itoss, fvn raumska
'raumska (romsa) paa seg, halvvakna' II.-T.)
*skrilma. No. dial. skroome, skrumme, skroomu (Tel.),
skrooma (Tel.); »ialfald disse to former synes maatte vtere skruma,
Ross 652. Se för övrigt F.-T. 1024.
Sv. dial. summla Rz, no. (Hal. sumla 'pladske, rore i vand
eller vaadske' Aas.
I motsatt; till k4ka 'brödkaka, cirkelrunt bröd'.
Fsv. um (s-, om).
fsv. 'uran (Kallstenius s. 162), annorlunda — med uddljudsförlängning av ö — ABLarsen Solor § 55, MM. 1914, s. 161.
Nno. blunka, da. blunke.
Nno. dunk (jfr F.-T. 166, Torp, Nye. et. ordb. s. 78)
Sv. dial. klunk 'stor klimp' Rz.
3) Enl. SOÄ. 19: 173, 181.
Grå, stickande, möjligen Ilkeinatopota.
Fvn. hrukka.
Sv. dial., no. ock da. slunken; jfr F.-T. 1066, 1069.
No. dial. sprunga 'sprffikke, revue i trte' Ass.
Även 'dräktig' om ko.
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