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FÖRORD,
Detta arbete har jag tillägnat mina Föräldrar som en gärd av
tacksamhet inte minst för den jälp, de givit mig vid insamlandet
av dialektmaterial för min avhandling.
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Jag kan tyvärr ej här räkna upp alla mina många medjälpare ute
i bygderna, men vill åtminstone nämna ett namn, herr Patrik
Peterson från Vallda i Halland. Själv en intresserad landsmålsforskare, har han aldrig tröttnat att lemna mig uppgifter om språket
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drygt excerperingsarbete för avhandlingen.
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Inledning.
Våra landsmålsforskare ha under de senaste årtiondena
nästan uteslutande hållit sig till ljudläran. Här ock där kan
man hitta en notis, som rör ordbildningen eller betydelseläran,
men en systematisk undersökning av ett ordbildningsproblem
eller ett betydelseförhållande finnes icke i svensk dialektforskningl
Det är ett litet första försök på området som härmed fram
lägges.
Intresset för ordbildningen var emellertid större under landsmålsföreningarnas tidigaste skede, d. v. s. på 1870-talet, ock i
dialektavhandlingar före denna tid. I dem kan man få åtskilliga upplysningar om vissa suffix ock egenheter i ordens
bildning i respektive mål. Men i slutet av detta årtionde ock i
början på nästa blev det inom språkvetenskapen en ljudreglernas
ock de fonetiska studiernas renässans, ock från den tiden har
den svenska landsmålsforskningen koncentrerat alla krafter på
ljudläran. Typisk för denna nya syn på tingen är J. A. Lundens
föredrag vid landsmålsföreningarnas fest i Uppsala 1879 (publicerat i Sv. landsm. I), där »läran om språkljudens bildning ock
deras övergångar» betraktas som »grundval för hela grammatiken»,
ock förebildlig för en rad dialektavhandlingar blev A. Noreens
redan tidigare utgivna »Fryksdalsmålets ljudlära» (1877).
Det är ju också helt naturligt, att studier i målens ljudlära
måste föregå studier i deras ordbildning. Men jag tror dock,
att man hela tiden hos oss — liksom för övrigt i flera andra
länder — något underskattat detta senare språkområde. Under
alla förhållanden torde tiden nu vara inne att gripa sig an därmed.
i) Den utförligaste redogörelse för ordbildningen, som jag känner
till beträffande någon svensk dialekt, är den som förekommer i T. Ericssons Södermanlands folkmål s. 183-190.
1-180112. Sv. landsm. G ö tlind.
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I Norge har saken i viss mån legat på ett annat sätt. Där har
striden mellan »landsmaalet» ock »riksmaalet» framtvingat studier
i de inhemska dialekternas ordbildning, ty sådana forskningar
voro alldeles nödvändiga, för att man skulle kunna påvisa de
inhemska dialekternas skaplynne ock ha nödigt underlag för
bildning av nya ord i puristisk riktning.
Det är icke utan att tendenser visat sig till en språkstrid
av liknande art även här i Sverige. Ett sådant — mer eller
mindre medvetet lokalpatriotiskt — inslag har jag tyckt mig
skönja i striden om e- ock ä-rimmen mellan (bland flera författare) Verner v. Heidenstam å ena sidan, Fr. Wulff ock N.
Linder å den andra'. Sedan gränserna mellan sveamål ock götamål börjat göras skarpare, framför allt genom B. Hesselmans
forskningar, har diskussionen om svenskt riksspråk, dess rätta
utseende ock dess anor vaknat till nytt liv.2 Ett sådant intresse,
som hår blivit antytt, kan ej så länge hålla sig enbart på ljudlärans område.
Den nyligen återupplivade purismen har ett stort intresse
för ordbildningsfrågor. Den måste enligt min mening undersöka,
hur det svenska folket — oförvillat av främmande lån — gör
sina nybildningar, när det språkskapar alldeles omedvetet. Sådana
studier kunna bli en god utgångspunkt för medveten språkförbättring. Ock detta arbete, som just redogör för de nu produktiva substantivsuffixen i centrala delar av en av Sveriges
huvuddialekter, hoppas jag skall ha en uppgift att fylla därvidlag.
Riksspråket ser rent kaotiskt ut beträffande suffixen. Det
har nämligen lånat hop ändelser från många dialekter, inhemska
såväl som utländska. Ett folkmål däremot företer större enhetlighet. Det bör nu även vara av vikt, att rspr:s lånade suffix sättas in i sitt rätta sammanhang ock att den långivande
dialekten studeras från denna synpunkt. En undersökning av de
Se ex. Verner v. Heidenstam i Svenska Dagbladet n:r 250e,
97, Fr. Wulff Svenska rim och svenskt uttal s. 35 f. ock där
anvisad litteratur, N. Lin der Svenska språket i modern diktkonst, speciellt s. 47 f.
Symtomatiskt är ett nyligen utgivet arbete av P. A. Kj öll er strö in:
Vädjan till Vestgötarna, vari författaren starkt reagerar mot »plattsvenskan».
6 /10
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svenska folkmålens avledningsändelser bör därför kunna sprida
större klarhet även över högsvenskan ock vara av stort intresse
för allt riksspråkligt ordboksarbete.
Det är mycket sannolikt, att det redan i fornsvensk an förefanns stor olikhet mellan de skilda dialekterna även i fråga om
ordbildning. Suffixens studium är därför viktigt även av den
anledningen, att det kan underlätta arbetet med att dialektiskt
bestämma de fornsvenska handskrifterna. De olika målens fonetiska egendomligheter äro ofta bortskymda eller oklara i de
gamla urkunderna på grund av ofullkomlig skrift. Men beträffande suffixen spelar en fonetisk noggrannhet ej samma roll,
emedan det även med en grov beteckning är ganska lätt att
avgöra, vilken ändelse det är som avses.
Slutligen har ett studium av de i en nutida dialekt produktiva suffixen en mera allmänt språklig betydelse. Det kastar
nämligen ljus även över länge sedan svunna tiders ordbildning.
Ty i stort sett äro naturligtvis fortfarande samma lagar, samma
krafter i värksamhet som i alla tidigare perioder. Men från en
gången tid har man ofta icke mera några säkra kriterier på hur
ordbildningsprocessen tillgått. Vad som en gång varit det primära ordet, kan i en senare tid uppfattas som det sekundära ock
tvärtom. Sådana förskjutningar inom vår gruppering av orden
ske ständigt. »Folketymologien» spelar i längden en oerhört
stor roll. Långt bättre äro vi ställda i fråga om en nu levande
dialekt, som nyskapar inför våra egna ögon. Är detta språk
ens modersmål, kommer också språkkänslan till hjälp. Vi veta
t. ex. utan vidare, att suffixet -are är produktivt i nusvenskan,
ty vår språkkänsla säger oss, att vi utan svårighet kunna skapa
ett stort antal nybildningar med detta suffix.
Ett språk befinner sig i ständig utveckling. Gamla former
dö ock nya födas. Dessa ha sin blomstringstid, bli i sin tur av
olika anledningar föråldrade ock otjänliga ock trängas ut av
andra bildningar. Så är det också med suffixen. Det ena träder
fram på skådebanan efter det andra. Det finns på så sätt i
språken värkliga skikt av suffix. Även i vårt tungomål äro
många lager representerade. Flera av dessa gamla bildningars
avledningsändelser äro ej längre produktiva, utan finnas bevarade i språket blott som ett slags gravmonument över gångna tiders
ordbildningsmedel. Det ieur. suffix -ter (-ter), som en gång bil-
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dade »nomina agentis» — det är förmodligen samma ändelse som
i en smula avvikande funktion ingår i orden fader ock moder —
var dött redan i urgermansk tid. Då var -an det mäst omtyckta
suffixet för aktionella konkreter inom den germanska språkstammenl. Men även det förlorade sin livskraft. 1 nusvenskan
anses dess motsvarighet -e ej mera vara levande i sin gamla
funktion'. 1 stället har -are, som ännu i fornsvenskan hade
ganska blygsamma mått ock i Eddan är nästan okänt, blivit
det dominerande aktionella suffixet. En gång kommer väl också
den tid, när det spelat ut sin roll. Redan börjar ett annat att
gripa omkring sig, nämligen -makare, som håller på att utvidga
sitt funktionsområde. Kanske det är den kommande tronkrävaren?
De produktiva avledningssuffixen hos substantiven i
Göteve-målet utgöra naturligtvis inte ett strängt begränsat område vare sig gramrnatiskt eller geografiskt. Problemet sammanhänger, som man förstår, på det allra intimaste med avledningssuffixen hos adjektiv, värb o. s. v., men jag har av lättförstådda skäl måst begränsa min uppgift. Ock jag behandlar
här nedan ej ens alla substantivgrupper, utan så gott som uteslutande appellativerna. Egennamnen äro — om jag bortser från
vissa öknamnstyper, som äro upptagna här — rätt litet givande i suffixalt hänseende, särskilt inom ett mindre dialektområde. Inte häller dialektgeografiskt utgör undersökningen
något avgränsat helt, då den till stor del rör sig med språket
i en liten socken i järtat av Västergötland. Jag har valt Göteve
som utgångspunkt, emedan jag sedan barndomen är väl förtrogen
med ock behärskar denna dialekt ock har värklig språkkänsla
för dess bildningar, något som i en undersökning som denna
spelar en mycket stor roll. Dock tror jag, att GM. i de ordbildningsfrågor, som här komma under diskussion, är rätt representativt för en stor del av Västergötland, ja i vissa hänseenden
för en betydande del av det sydligare Västsverige. Emellertid förekomma naturligtvis även olikheter inom ett så stort område.
Vid undersökningen har jag därför i alla de fall, där betydande
Se Kluge Noruinale Stamtubildungslehre2 § 15.
Se Tamm Avi. s. 39.
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skiljaktigheter förefunnits gentemot riksspråket, framdragit språkmaterial från andra delar av Västergötland (såvitt möjligt från
alla dess huvuddialekter), vanligen även från de angränsande
landskapen. Någon gång, då jag haft anledning tro, att suffixet varit av dialektskilj ande natur gentemot sveamålen, har
undersökningen sträckts ut även över östra ock norra Sverige.
Göteve är en liten socken vid södra sluttningen av Mössebärg i Vilske härad av Skaraborgs län. I dialektgeografiskt
hänseende hör häradet till Skaraborgsmålet eller — som
Lampa också kallar det — egentliga västgötamålet utom Jäla
ock Grolanclal socknar. Med avseende på dialektindelningen i
Västergötland ock dess ljudlära hänvisar jag till Lundell Nord.
fam. XVII (1893) sp. 694 f., Lampa Ljudbeteckning för västgötamålen, 2 uppl., ock samme författares uppsats om folkspråket i
Västergötland, ingående i Sverige (från början redigerat av K.
Ahlenius ock A. Kempe, 1908 f.) III: 24 f., Noreen VSpr. I: 106 f.,
Landtmanson Studier över Västgötamålets 1- ock r-ljud, Sandström
Fsv. 6 ock i inom västgötadialekterna, Ekblom Fonetiska skiljaktigheter inom Vadsbo-målet (Sv. landsm. 1916, s. 24 f.) ock 11.
Geijer i Flodströms nu utkomna Sveriges folk s. 202 f.
I mitt arbete har jag rört mig med fyra huvuddialekter
inom Västergötland efter Lampas förslag: 1. Vadsbomålet, 2.
Egentliga västgötamälet eller Skaraborgs-målet, 3. Södra västgötamålet eller Älvsborgs-målet, 4. Mark ock Kinds-målet. Till I.
räknar han ungefär häradena Norra ock Södra Vadsbo; till 2
huvuddelen av Skaraborgs län, närmare bestämt häradena Åse,
Viste, Barne, Laske, Kinne, Kinnefjärding, Kålland, Skåning,
Vilske, Valle, Gudhem; Kåkind, Vartofta ock Frökind, samt västgötadelen av Älvsborgs län norr om linjen Lilla Edet—Härrljunga,
d. v. s. häradena Väne, Flundre ock Bjärke; till 3 Älvsborgs
läns centrala del, söderut till linjen Hallands nordspets—Borås
—Ulricehamn, d. v. s. häradena Ale, Kulling, Vättle, Bollebygd,
Veden, Gäsene, Ås ock Redväg, samt västgötadelen av Göteborgs
län, häradena Sävedal, Askim ock Hising; till 4 Älvsborgs län
söder om linjen Halland—Borås—Ulricehamn, d. v. s. häradens,
1) Grolanda har ända tils i sen tid hört till Frökinds härad, ock
Jäla var då alldeles omringat av andra dialekter ock avskuret från huvuddelen av häradet.
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Mark ock Kind, samt utom Västergötland angränsande parti av
Småland (norra Västbo härad) ock norra Halland (ungefär från
Varberg)'.
Det har under min undersökning blivit klart, att betydande
omregleringar av dessa gränslinjer äro av nöden, särskilt mellan
Skaraborgs- ock Älvsborgs-målen. Någon redogö'relse för den nya
gränsen, som jag tänker mig den, kan jag ej ge här, framför
allt emedan åtskilligt material ännu fattas för frågans bedömmande. Men redan nu kan jag säga, att enligt min mening hela
Frökinds härad måste föras till älvsborgsmålet 2, om man nu
värkligen skall skilja på skaraborgsmål ock älvsborgsmål ock
ej föra ihop båda till en grupp, centralvästgötska. Mycket talar
ju för uppdelningen. Mellan Frökind ock Vilske är gränsen så
pass skarp, att man å ömse sidor hånar varandra för vissa språkliga uttryck (t. ex. skm. ho, mce(k), men älvsborgsm. hu, me för
pron. hon, mig).
I denna avhandling följer jag vid hänvisningar till de olika
huvuddialekterna: i fråga om Vadsbo-målet den gräns, som
Ekblom' uppställt; i fråga om gränsen mellan skaraborgs- ock
älvsborgsmålen Lampas indelning med ovan gjorda förändring,
att jag för hela Frökinds härad till älvsborgsmålet liksom GroSe Lampa Ljudb. för Västgötamålen s. 3 f.
Jfr Lampa a. a. s. 3.
3 Se Fonetiska skiljaktigheter inom Vadsbo-målet, a. 27. Vadsbom.
omfattar enligt honom »hela Vadsbo härad, om man undantager i norr
Amnehärads socken, som har tydligt Värmlands-mål, i nordost Finnerödja ock Tived med stark anslutning till Närkes-dialekten, i öster ock
sydost Undentis (utom dess del av Vikaskogen), Mölltorp ock Ransbärg,
i sydväst Säter, Frösve, nordvästra Horn, Binnebärg, Bärg, Timmersdala
ock Lerdala, samtliga tillhörande Skaraborgsmålets (centralvästgötskans)
område. Å andra sidan äro Lugnås ock Bredsäter i Kinne härad ur
språklig synpunkt att räkna till Vadsbo-området». Se kartan i Ekbloms
uppsats.
För detta område uppställer E. som det egentligaste kännetecknet
»frånvaron av 8». Gentemot denna gränslinje kan man dock göra den
allvarliga invändningen, att genom att ta en annan företeelse, som allmänt i de södra dialekterna uppfattas som det väsentliga i »vassbölingarnas» språk, nämligen det slutna a-et (a eller a) i ändelser av
typen hiesta
&sesta, j6ta
yga, till gränsmärke får man en linje,
som torde stämma rätt väl med Lampas gräns ock som omfattar största
delen av Vadsbo härad, i öster t. o. m. ett litet stycke landområde söder
om häradsgränsen.
2
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landa ock Jäla socknar av Vilske härad. Beträffande Mark ock
Kinds-målet är att anmärka, att jag i detta ej medtager norra
Halland eller delar av Småland, utan behandlar dessa landskap
för sig.
Det är inte min mening att här fördjupa mig i Götevemålets ljudlära. Jag skall endast framdraga några mycket
påfallande ljudförhållanden, naturligtvis i grova drag:
g-ljudet motsvaras av j efter 1, e, tk, ife, 0: ttya (tiga), fOar
(feg), Ma (suga), mo (väg), htar (hög). Däremot t. ex.
framin (stjärnbilden Orion), ,gcsega (slägga), st4gar (stygg).
g-ljudet motsvaras av y efter tc, Q, et, Q: tegy (råg), Itåya
(hage), sky (skog), pkega (plåga); ibland även efter kort,
bakre vokal: daymcb2a (dagsmäja). Däremot: dag (dagg),
sköga (skugga) i" fråga om geminerat g.
'tjockt 1 () förekommer i en mängd ställningar. Se Landtock r-ljud.
manson Studier över västgötamålets
Tungspets-r sammansmälter med följande d, t, (1), ii, s till
t, (1), n, j ock kakuniinalerna d, t, (Z),
apikoalveolarerna
n, s alltefter omgivningen. Jag har blott använt den ena
serien som beteckning i detta arbete ock genomgående begagnat kakutninalerna.
r-ljudet är i en mängd ställningar enligt de regler, som anges av Landtmansou i hans nyssnämnda Studier etc. s. 77 f.
f-ljudet är 5: ,itht (sju), Oka (sjunka).
å-ljudet motsvaras av § (utan begynnande explosiva): »ta
(tjuta), Okar (tjock).
I -› e framför de flästa konsonantförbindelser: haba (ribba),
inMa (middag), jafta (gifte), laga (ligga), dralsa (dricka),
stek (stjälk), janya (tacka), lanana (lemna), gapa
(slippa), varle9 (virke), faska (fiske), vet (visst) o. s. v.
Däremot t. ex. bina (binda), brigk (brink), tia f (tistel). I
gammal kort stavelse har det blivit e: Nta (bit), bek (beck).
griga (gryta), ngr (ny), bky (bly) o. s. v.
y -›
med få undantag: b4ga (bygga), stålsa (stycke), ngfletar
10.5-7'.
(nykter), hbla (hylla), gryr (grym = ful), bysZa (yngsle, unghäst), Orka (kyrka), togt (tyst), Ma (bytta), hkla (hyvla)
o. s. v. I några fall ha vi tr' --> u t. ex. /itsna (lyssna),
ucl (ett slags oxtöm). — De enda fall, som jag känner till,
där y kvarstår i GM., äro vissa interjektioner som y, gana,
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pjayåna (allesamman betydande ungefär »usch»). G ö tevemålet saknar eljest y.
Även kvantitetsegenheterna i målet förtjäna att uppmärksammas. Där råder nämligen det ganska märkliga förhållandet,
att lång vokal genomgående förkortas framför två eller flera konsonanter. Detta gäller även inom ett paradigm, t. ex. lisa: pret.
lcksta ; 'båtar: nentr. kent ; fat: best. form fat. Ofta sker likaledes förkortning före enklitiska ord: 8t (åt, prep.) : gt-mcek (åt mig).
De enda undantag, jag träffat på, äro vissa fall med förbindelsen kons. + h (ex. tr h,)
bNshålara) ock sammansättningar
av typen nicmjark 'nysilad mjölk', d. v. s. i komposita, där
första leden slutar på lång vokal ock den andra börjar med
konsonantgrupp. Även här inträder dock ofta förkortning.
Denna företeelse torde — mer eller mindre renodlad —
sträcka sig över stora delar av Västsverige'. För Skee-målet i
Bohuslän betygar Lindberg detsamma: »Lång vokal har förkortats före två konsonanter» 2. I södra Halland inträder dock
Om A. Åkerblom haft detta fullt klart för sig vid sina studier
över »Runii svenska rim», hade det varit en lättlöst uppgift att förklara
alla till synes underliga vokalförkortningar hos den västgötske skalden
(född i Larv, ett par mil från Göteve). Se Runii svenska rim s. 182 f.,
där exempel framdragas på förkortning framför ds, fe, ft, ge, gt, kn,
kt, Id, In, Is, It, nt, pt, rs, rt, st, tn. Åven Tegar (som åberopas
av Åkerblom) har en del dylika från västsvensk synpunkt rena rim, t. ex.
i Frithiofs saga: bröst-klöst (Frithiof ock Ingeborg), tämt-skrämt
(Frithiofs frieri), svart-vart-art (Kung Ring).
Jag skall här begagna tillfället att göra en anmärkning till Åkerbloms arbete. Jag tror, att Å. underskattat västgötainslaget i denne skalds
diktning. Runius följer i sin rimkonst i stort sett troget sin samtids
vårdade rspr., är den slutsats som Å. kommer till (jfr s. 282). Men
detta resultat beror nog delvis på att författaren i sin bevisföring följt
en metod, som jag ej helt kan godkänna. Då han jämför Runii språk
med andra skriftställares, tar han icke hänsyn till dessa författares
hemort ock eventuella dialektiska inslag. Så t. ex. jämför han Runii
rim med språket hos Tegnér, som dock själv har många västsvenska
drag. Ock bevismaterial från 0. v. Dalin, Gulan° Dalstierna, V. Rydberg m. fl. anser jag ej vara fullgott utan inskränkning, då man ju
inte har någon säkerhet för att dessa ej voro påvärkade av sin hembygds mål. Tvärtom skulle det vara mycket märkligt, om så ej vore
förhållandet. Om Runius följer sin samtids vårdade språk, så torde det
i många hänseenden vara det vårdade språket i Västsverige.
Se Lindberg Skeemålet s. 185.
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ett betydligt olika förhållande, som man kan se av Wigforss Sill?.
s. 509 f. Förkortningen tycks sträcka sig en bit in i Småland ock
omfatta även sydvästra Ostergötlandl, något så när följa gränsen
mellan Västergötland ock Närke samt mellan Värmland2 ock
Västmanland. Stora delar av Norrland höra till den västsvenska
gruppen. Detta är i grova drag det resultat, som tycks framskymta i mina samlingar. Jag framlägger detta med mycken
reservation. En mer detaljerad redogörelse ock fixare gränslinjer kräva mer tid ock flera materialsamlingar, än jag haft
till mitt förfogande. Ock som jag förut nämnde, är företeelsen
olika konsekvent genomförd i olika delar inom området.
En annan anmärkningsvärd egenhet i GM. är, att lång
vokal framför vokal ofta förkortas, åtminstone till halvlängd, t. ex.
sita 'susa', spiga 'spya', ha 'roa' o. s. v. I detta arbete har
jag ej skilt på längd ock halvlängd i fråga om beteckningen.
Dessa ljud stå därför här med längdstreck: sa o. s. v.
I fråga om akcenten skall jag blott göra ett par anmärkningar. I avledningsändelserna -ana, -ara ock -iga står den
svaga akcent, som tillkommer dessa suffix, ofta (kanske oftast?)
på den förra stavelsen: &kana 'åkande', håra 'högre', dioniga
o. s. v. Det är kanske detta förhållande, som avspeglar sig i
sådana uppteckningar som doekana n. 'bultande, slag', m. fl.
(Hallenders saml., LArk.) med långt n.
Ganska märklig är akcentueriugen med akut i femininer
på -a, t. ex. gcipa f. 'kvinna som är högröstad eller som skvallrar'.
Se härom utförligt i Kap. 1 B nedan.

Ordbildningen är, som nämnt, ganska styvmoderligt behandlad i svensk dialektforskning. Dock kan man här ock där
stöta på en upplysning. I fråga om västgötamålen finns det en
del notiser om ordläran redan hos Hof. Han hade nämligen
klart för sig, att Västergötlands språk i betydlig grad avvek
från riksspråket ock sveamålen även härvidlag. Så säger han
Jfr Danell Vättern som språkgräns, Xen. Lid. 52.
I fryksdalsmålet råder tydligen samma förhållande som i GM.

Se No re en Fryksdalsmålets ljudlära s. 35. Ock om Värmländska bärgslagsmålet säger Kallstenius: »Målet har kort sonant nästan undantagslöst,
när , den följes av två eller flera kons.» Se Värml. bärgslagsmålets
ljudl. s. 52.
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t. ex. i Dialectus Vestrogothica s. 44: »Diminutiva et frequen tati v a verba Svecis paucissima sunt, Vestrogothi autem
plurima habent. Ad illa pertinent: Annika, Älleka, molla,
mossa, falle, peneka, giässling, lödeka, äscha; ab Anna, Ålla,
moderr, faderr, pena [dangk], gås, löda [låda], ask. Ad haec
referuntur: snokta, drassla, rissa, Missa, skrikka etc. a verbis
snoka, draga, rida, klifwa, skrika.» Ock även andra egenheter i
landskapets ordbildning har han upptäckt, t. ex. trävirkesgruppen
(se kap. 6 B nedan), former på -esa (räwesa, se kap. 13) m. m.
Hof har sålunda observerat en hel del suffix, som ej förekomma
i riksspråket.
Efter Hof är det rätt sparsamt med uttalanden i hithörande
frågor. Wersander har dock i Westgötadialecten (1862) några
mycket upplysande ock vederhäftiga uppgifter (s. 14 f.). Någon
liten notis kan man även hitta annorstädes, t. ex. i Belfrages
Om verbet i Vestgötamålet (1871) ock Landtmansons Västgötamålets 1- ock r-ljud (spec. s. 25).
Beträffande mitt eget suffixstudium kan jag göra den anmärkningen, 'att konkreterna varit mäst givande (t. ex. i fråga om
suffixen -a, -el, -ek, -inge). Här är skillnaden mellan rspr.
ock min dialekt utpräglad. Men även abstrakterna förete
djupgående olikheter (t. ex. bildningar på -ing). Då emellertid
den andliga odlingen, där abstrakterna mera komma till sin rätt,
har representerats av män kunniga i riksspråket, av lärare ock
präster, ej minst i postillans form, är det ej annat att vänta,
än att detta skall avspegla sig i dialektens ordbildning. På
detta område är det också gott om jämförelsevis sena suffixlån
(t. ex. -het).
Då jag angett de funktioner, som ett visst suffix fyller, har
jag sökt uppdela bildningarna i så naturliga grupper som möjligt. Men det är alltid en vansklig sak att så där liksom stoppa
in orden i fack. Det finns alltid övergångsformer ock en mängd
ord, som ej riktigt passa i gruppen, för att nu inte tala om dem,
som skulle passa bra i flera. Men det torde vara oundgängligen nödvändigt att göra dylika indelningar för redans ock överskådlighetens skull.
Här nedan har jag i stort sett anslutit mig till Noreens
kategorilära, vars tärmer jag också i allmänhet använder. Det
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är framför allt kategorien aktus 1 som kommer i fråga. Jag skall
här med några ord erinra om det huvudsakliga i denna kategori.
De konkreta ock de abstrakta glosorna stå i ett ömsesidigt
korrespondensförhållande. Mot de konkreta gerentialerna (bärarna av idéer) med underavdelningarna aktionella ock virtuella
konkreter svara de aktionella ock de virtuella abstrakterna.
De aktionella konkreterna hos Noreen motsvara i det närmaste
vad man annars kallat nomina agentis2, de »ange representanter för ett förehavande»'. De virtuella »ange representanter för
en karakteristisk egenskap»4. De aktionella abstrakterna (vanligen kallade »nomina actionis») åter beteckna »ett förehavande
eller ock ett blott försiggående (skeende, förlopp)»6, de virtuella
däremot »en egenskap, beskaffenhet, karakter, tendens, riktning
eller ett blott förhållande o. d.»6.
Vid en närmare undersökning av GM. har jag emellertid
funnit, att denna indelning ej passar detsamma helt ock hållet.
Noreen innesluter i gruppen nomina gerentis (gerentialerna)
konkreter, som beteckna »den eller det, som utövar en viss värksamhet, befinner sig i ett visst tillstånd, utmärker sig för en
viss egenskap o. s. v.» Denna grupp har, som vi sett, två underavdelningar, aktionella ock virtuella konkreter, allteftersom
det är fråga om »å ena sidan en värksamhet (handling), tillstånd, förlopp (ett »skeende», försiggående), kort sagt ett »förehavande» eller å andra sidan en egenskap (beskaffenhet, förhållande, riktning o. d.)»7. Här inneslutas således i aktionella konkreter både bäraren av en handling ock bäraren av ett tillstånd.
I GM. anvisa dock avledningarna tydligt en annan indelning,
ty bäraren av en handling (någon som utövar aktivitet) representeras av vissa suffix (framför allt -ara), ock bäraren av ett
tillstånd ock liknande (mera »passiva» gerenter) representeras av
andra (t. ex. -ek, -ar). Som tredje grupp kommer bäraren av
en egenskap (som representeras av bl. a. suffixet -tv). Jag
skall ge exempel på dessa 3 grupper:
Se Noreen VSpr. V: 40 f.
Se VSpr. V: 333, not 1 ock K ärr e Nomina agentis in old
english s. 7 f.
VSpr. V: 333.
4) VSpr. V: 347.
5) VSpr. V: 445.
6) VSpr. V: 473.
7 ) Se VSpr. V: 332 f.
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miejara m. 'person som skär säd'; bildat till meeja sv. 1;
sålek m. 'mansperson som lipar ock gråter, som är lipig';
bildat till sida sv. 1 lipa';
grbmiga m. 'ful människa'; bildat till grifmar adj. 'ful'.
Grupperna 2 ock 3 stå dock så pass nära varandra, att
man kan föra dem båda till de virtuella konkreterna, vilket jag
gjort i detta arbete.
Jag måste göra denna distinktion, emedan mången säkert
vill föra grupp 2, där bildningarna associera sig till värb, till
de aktionella konkreterna (»nomina agentis»). Det har emellertid synts mig orimligt att som aktionella konkreter uppföra
t. ex. stila • f. 'kvinna som är lipig' (: sida sv. 1, se ovan), staa
f. 'kvinna som är korpulent, som rör sig tungt' (: sta sv. 1
'röra sig tungt ock otympligt'), sålek (se ovan), lcifek m. 'senfärdig mansperson' (: låfa sv. 1 'gå sakta ock med korta steg'),
hhpjar m. 'mansperson som har närvöst bråttom' (: håpja sv. 1
'ha närYöst bråttom, ha alltför bråttom'), kkeipar m. 'mansperson
som klåpar, som gör ett arbete dåligt' (: kkeipa sv. 1 'klåpa,
göra ett arbete dåligt') o. s. v., oaktat dessa företrädesvis hänföra sig till värb. Man tänker nämligen inte alls på personen
som bärare av någon handling, utan på vissa egendomligheter i hans karakter, lynne o. d.
Att man även på abstrakternas område kunde behöva en
liknande gruppering, har redan Cederschiöld påpekat. Han säger i Verbalabstrakterna s. 4: »1 förbigående sagt hade det varit
bekvämt att inskränka tärmen 'nomen actionis' till ett sådant
verbalabstr., som värkligen betecknar en 'handling', ock att äga
en speciell tärm för ett sådant abstr., som betecknar ett 'skeende', en förändring av tillstånd o. d.; dessa bägge kategorier
skilja sig nämligen, såsom i det följande flera gånger skall synas, stundom ganska skarpt inom substantivbildningen.» Här
har tydligen Cederschiöld velat ha en tudelning av värbalabstrakterna — som ju korrespondera med värbalkonkreteyna —
just från synpunkten av värbens »aktivitet» eller »passivitet».
Min undersökning omfattar som nämnt endast avledningssuffixen hos substantiven. Men vad menas då med avledning?
Gränsen är ganska svävande å ena sidan mellan avledningen
ock sammansättningen ock å den andra mellan avledningen ock
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böjningen. I själva värket torde det vara en tämligen obruten
serie av nyanser från det rena sammansättningsledet till böjningsändelsen. Man anser ju också, att många avlednings- ock
böjningssuffix en gång varit självständiga ord. Om en del andra,
som man icke lyckats tolka, kan man ju förmoda detsamma.
Tamm har följande definition på avledningsändelse i Avl.
s. 5: »Avledningsändelse är ett språkligt element, som till bildande av ett ord är (eventuellt i förening med fonetisk förändring hos föregående element) vidfogat i slutet vare sig 'till ett
annat ord (ett så kallat grundord) eller ock till ett fonem, som
utgör så att säga den kärna, vilken ingår som formellt uttryck
för den allmänna iden i en grupp av samhöriga ord; dock så,
att detta vidfogade element å ena sidan icke uttrycker en självständig ide, utan endast en bestämning på visst sätt av en ide,
å andra sidan icke kan bilda ord genom vidfogning i slutet av
alla de ord inom en särskild (grammatisk eller logisk) kategori,
vilkas både form ock betydelse skulle kunna tillåta det.» Denna
definition torde vara mer exakt än klar. Det är framför allt
två egenskaper som erfordras för ett avledningssuffix: 1) tilllägget får ej uppbära en självständig ide, utan endast modifiera
på ett visst sätt en redan i grundordet befintlig sådan, 2) det
får ej ha nått fram till böjningsändelsens förmåga att kunna
fogas till så gott som alla stammar inom en viss kategori.
Ibland uppträda jämte det egentliga suffixet vissa tillägg,
som ej uppbära någon betydelse i ordbildningshänseende. Sådana fonem för jag ej till suffixen. Så t. ex. anser jag ej -ya
som något avledningssuffix 4 tdcya (som hänför sig till tv),
utan -a, emedan suffixets betydelse är knuten till -a, ej till -ya.
Däremot är -bp t. ex. i fbazga ett avledningssuffix (ej blott
-tga), emedan -1- här medför diminuering ock sålunda nyanserar
på ett visst sätt.
Vid behandlingen av de produktiva substantivsuffixen
har jag funnit, att det för redans ock klarhetens skull är nödvändigt att taga med samtliga de områden, inom vilka suffixen
uppträda, även om de ej längre nybilda på dem alla. Medtager
man nämligen endast de områden, där nybildningar äro skönjbara — detta kan för övrigt vara svårt nog att avgöra ibland
— mister man alldeles kontakten med suffixets historia ock
närmaste förtid. Ock för övrigt finns det olika grader av pro-
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duktivitet. Skall man t. ex. räkna ett suffix levande i en funktion, där nybildning endast försiggår genom bildligt överförande
från en annan funktion? Jag tar begreppet »produktiv» i denna
vida bemärkelse.
Några av de i mitt arbete upptagna suffixen äro osäkra till
sin produktivitet, vilket för varje fall anmärkes vid behandlingen av respektive avledningsändelse.
Slutligen vill jag framhålla, att det här är fråga om en
deskriptiv redogörelse för avledningsförhållandena. Jag upptager således det ord som grundord, till vilket bildningen i
fråga nu associerar sig, oberoende av hur förhållandena kunnat
vara i ett tidigare skede.

Källor. Min undersökning beträffande Göteve-målet är först
ock främst grundad på egen bekantskap med dialekten, som jag
känner sedan barndomen ock för vilken jag fortfarande har en
levande språkkänsla. Mitt material är dock genomgående upptecknat eller kontrollerat efter andra infödda Göteve-bors språk.
I kvistigare ock osäkrare fall har jag rådfrågat många personer, som behärskat dialekten.
Min kunskap om målen i Västergötland ock angränsande
landskap stöder sig vidare på forskningsresor inom detta område. Jag vill särskilt framhålla den resa, jag företog sommaren
1917 i Västergötland, Östergötland, Småland ock Halland, som
innehavare av Letterstedts inrikes resestipendium för detta ändamål.
Jag har vidare utarbetat ock — med understöd av det s. k.
Landsmålsarkivet i Uppsala, d. v. s. »Undersökningen av svenska
folkmål» — låtit trycka en frågelista speciellt för de västsvenska
suffixens utforskande. Denna har sänts ut till landsmålsforskare
i olika delar av Sverige, framför allt Västergötland med angränsande trakter. Ur dessa frågelistor har jag fått många
värdefulla upplysningar (citerade fri.).
För övrigt har jag använt otryckta samlingar, som finnas
å Landsmålsarkivet i Uppsala. Dessa omfatta i fråga om Väs
tergötland över 70,000 ordlappar, som jag till större delen excerperat. Jag vill här endast erinra om N. J. Hallenders stora
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samling på omkring 23,400 ord från Ryda i Barne härad, vilken
varit mycket givande för mitt studium. Jag har även gått
igenom många ordsamlingar från andra landskap.
I fråga om den av mig använda tryckta dialektlitteraturen
hänvisar jag till min förteckning i slutet av min avhandling.

Ljudbeteckningen i detta arbete kräver också några ord
till förklaring.
Jag skiljer ej i mina egna uppteckningar på främre ock
bakre k-, g- ock B-ljud, utan har överallt skrivit k, g, g.
Likaledes använder jag genomgående rör GM. d, 4, n, g, Z, ehuru
även motsvarande apikoalveolarer förekomma, som nämnt är.
Längd har jag utmärkt hos såväl konsonanter som vokaler.
Kvantiteten är naturligtvis svår att bestämma med blotta örat,
ock det är möjligt, att jag ibland i fråga om konsonanterna låtit
mitt omdöme påvärkas av den föregående korta vokalen. Även
beträffande • k har ,jag tyckt mig finna en längdskillnad allt efter
olika ställning. Åtminstone torde det vara säkert, att tungslaget
är kraftigare, där jag skrivit k, än där jag använt k.
1 dialektala satsprov eller längre uppteckningar, som jag
själv gjort, ha längdbeteckningar dock utsatts blott i de ord,
som uppbära huvudakcenterna.

Kap. 1.

-a.

Suffixet -a härstammar huvudsakligen från de svaga femininerna på urgerm. -ön-, fsv. -a. Om dess olika rötter i svenskt
riksspråk se vidare Tamm Avi. s. 22 f. Suffixets tidigare historia
på nordisk botten är behandlad av Hellquist Ark. VII: 12 f.,
41 f., Torp Ordavl. § 17, Olson Appell. s. 57 f., 97 f., 193 f., 403 f.;
dess nutida användning i svenskan av Tamm Av!. s. 23 f., Cederschiöld Verbalabstrakterna s. 83 f., Noreen VSpr. V: 320, 344,
346, 349f., 358 f., 361, 363, 464, 476f., 481, VII: 2'20f.
Även i riksspråket har suffixet kvar sin produktionsförmåga
på några områden , ock skapar nybildningar, fast ej i samma
utsträckning som i GM. 1 rspr. ha alla motsvarande avledningar på -a i normala fall grav akcentuering2. I GM. finns
det däremot en ganska stor grupp med detta suffix, som har
akut. Då de olika akcentueringsformerna även fylla skilda
uppgifter, behandlar jag dem var för sig.
Det gemensamma för alla konkreter på -a är, att de allesammans äro individuella benämningar ock nästan undantagslöst femininer.

A. -a.
Med denna akcentueringsform uppträder suffixet på följande
områden:
I. Aktionella konkreter.3
Jag har funnit blott några få exempel på =a i denna funktion. De hänföra sig utom i ett fall till värb:
Se Tamm Avi. s. 26.
Jfr dock Noreen VSpr. II: 250 f. ock nedan s. 38.
Se Noreen VSpr. V: 332 f.
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britsckta f. 'kvinna som kläder bruden vid bröllopet': sta sv.

2 'sätta'.

låga f. 'ladugårdspiga': lågalt m. 'ladugård'.
li2abeena f. Spergula arvensis, vilken snärjer in lien, när man
slår (»bänder» i densamma): beena sv. 2 'bända'.
Ineeya f. 'en mäjare ock hans upptagerska'; ex. i då har vi gat
mce två meeiar 'I dag ha vi tagit av säd med två mäjare
ock två upptagerskor': »Jeep sv. 1. Bildningen står nära

instrumentalerna.

meelhpa f. 'överflödig tråd av varpen, som »löper» utefter väväggen': lbpa sv. 2.
Möjligen kan man också föra hit miira f. 'myra', som måhända kan associera sig med mitra sv. 2 'krypa, kräla'. Jfr

No reen Sv. etymologier. s. 56.
II. Karakteriserande virtuella konkreter.1 •
a) Till adjektiv:
bkeksa 2 f. namn på ett bläsigt sto: bestar adj. 'bläsig'.
bckla f. namn på en ko, som saknar hårbeklädnad: beoltar adj.
'saknande hårväxt (framför allt om korp
grila f. namn på en ko, som är fläckig i pannan: grialtar adj.
1) 'fläckig i pannan (om nötkreatur)', 2) 'fläckig av smuts
i ansiktet'.
jitkma f. namn på en ko, som är vit i pannan: )åkmatar adj.
'vit i pannan (om nötkreatur)'.
kida f. namn på en hornlös ko: ktaltar adj. 'kullig, hornlös'.
hkga f. namn på en ko, som har en vit strimma utefter ryggen:
khgatak adj. 'vitstrimmig utefter ryggen (om kor)'.
heeta f. 'rätsida': itcbtar adj.
speeta f. namn på en ko, som är vitbrokig: speetatar adj. 'vitbrokig'
(brukas om färg på kor, mäst oni vita fläckar på rödbrun
botten).
stbilso:ta f. 'stensöta': Mar adj.
Se Noreen VSpr. V: 347.
En mängd dylika husdjursnamn stå mitt emellan egennamn ock
appellativer. Så t. ex. kan man mycket väl till en person, som kör en
grå häst, vars namn man inte känner, säga: din gråla ce filar 'Din
grå häst är fet'.
2-180112. Sv. 1and8m. Götlind.
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f. 'vrångsida, avigsida'; ex. ja tror.At har vriga 4t pa
strionpara,påjk 'Jag tror, du har vrångsidan ut på strumporna,
pojke': vreigar adj. 'ut- ock invänd'.
Till värb:
knirka f. 'mansperson som arbetar långsamt ock trögt'; ex. han
ce da ena heektir knåka, han far Ur?, set årbeta fOlt 'Han
är då en riktig trögmåns, han blir aldrig färdig med sitt
arbete': knirka sv. 1 'trycka ned'.
krifpa f. 'litet krypin, koja': kri,cpa st. v. 'krypa'.
kreigka f. 'person (1. djur) som krånglar': kr&ea sv. 1.
pkidsa f. liten nyystad ost, som sedermera tillsammans med flera
andra dylika »ploökostar» plockas sönder ock lemnar materialet till en stor ost (numera obrukligt ystsätt):p?remka sv. 1.
påsk f. öknamn på en mansperson som brukade säga: ja pir
/mer a pits,Zar 'Jag går här ock pysslar': p4Za sv. 1 'pyssla'.
spisakåka f. 'person som sitter ovärksam vid spisen ock är frusen
av sig': kika sv. 1 'sitta ock huka'. Jfr result. håka f.
s(kta f. 'sättpotatis': sepia sv. 2 'sätta'.
Till substantiv:
bfijta f. 'liten skvaltkvarn med en »fot»': fQt rn.
ilrfåta f. 'ödla': fot m.
km:da f. 'svårhanterligt flickebarn (eller houdjur)'; associeras troligen med knut m.
snipa f., vanl. grbdasnipa f. 'gräddkanna': snip m. 'spetsigt
hörn, utskjutande spets'.
På de karakteriserande virtuella konkreternas område är
suffixet -N-a fortfarande produktivt, vilket tydligt framgår av
öknamnsbildningarna.

Vraga

III. Instrumentaler.1
Mina exempel hänföra sig alla till värb:
beavina f. 'bobin': associerar sig tydligt med vina sv. 1 'vinda'.
briita f. redskap vid linberedning, med vilket det torkade lin et
brytes2: bråta sv. 1 'bråka lin'.
09:vina f. • apparat att göra garnhärvor på, 'nystvinda': vina
sv. 1 'vinda'.
Se Noreen VSpr. V: 367.
Se Sunden Allmogelifvet i en västgötasocken s. 59.
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gsa f. 'gunga': göra sv. 1 'gunga'.
jckma f. 'gömställe'; vanl. pl. ichiar (även jhwa, Omar): ickma
(även ja) sv. 2 'gömma'; kan även betraktas som ett
nomen loci.
håka f. 'hacka': håka sv. 1.
hi,sasmåtra f. apparat som åstadkommer ett smattrande ljud ock
som man skrämmer hästar med: småtra sv. 1.
hisasicha f. = föreg.: sia sv. 1.
heela f. band med vilket man binder ihop benen på ett djur för
att hindra det att hoppa; säges även om vissa andra band:
Kela sv. 1 'sätta på »hälla», binda'.
hjeea f. par av björkruskor eller störar, som hänges över en
stack för att hindra toppen att blåsa av: hckeka sv. 1 'hänga
ruskor, hägna'; hceera-mck 'släpa med'.
hkra4pa f. 'linrepa': 4pa sv. 1.
kåra f. 'karda': kåra sv. 1 'karda'. Jfr resultativet kåra f.*
knipa f. ett slags tång: knipa st. v.
;bra f. '(smör-)kärna': *fa sv. 1 'kärna'.
låta f. 'visselpipa' o. d. varmed man kan »låta»: leda sv. 2
'ljuda, låta'.
nåna f. 'vagga': nina sv.. 1 'vagga'.
ni_cpa f. 'nypa'; ex. tå-t mce npara 'Ta det med nyporna':
ni4pa st. v. 'nypa'. Jfr result. niffla f. nedan.
6mshaka f. raka varmed aska, kol o. d. räfsas ur en ugn efter
eldningen : higa sv. 1 'räfsa'.
paa f. värktyg att vässa kvarnstenar med (vanl. kvånapdsa):
paa sv. 2 'picka'.
pibr4a f. något som man breder på, t. ex. lager av smör på
en smörgås (även med pålägg inberäknat), täcke i en säng
o. d.: bre-pi sv. 3 'breda på'. Även result.
hiva f. 'räfsa': riva st. v.
håera f. träkrake 1. stång, med vilken man gärdslar över låga
stenmurar, dikesvallar o. d.: hågka sv. 1 'gärdsla med träkrakar' o. d.
heettaleita f. visselpipa gjord av rönn på 'våren, då det savar:
lita sv. 2 'ljuda, låta'.
skåla f. ett slags skyffel: skåla sv. 1 'skyffla'.
skråmka f. 'skramla': skråmka sv. 1.
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skria f. 'grov karda'': skritha sv. 1 'grovkarda'. Jfr resultativet
skritba f.
yera f. 'skära': yera st. v.
Milya f. skiva på ett slagbord, som kan fållas ned; ex. vi sa
s8-n&,,s,Zaya p& böt, ner vi har efat 'Vi ska fälla ned
bordskivan, när vi ätit'. Bildningen torde associera sig
med sZe st. v. 'slå' 2 .
.9,436,a f. 'slunga': .9,Zöna sv. 1 'slunga'.
sltpa f. inrättning med vilken man släpar föremål (ex. en krok
'årder' till ock från åkern): skepa sv. 1.
stålta f. 'stylta': stålta sv. 1 'gå otympligt'.
ståta f. 'stötta': ståta sv. 1.
svh)a f. 'visp': möjligen till svhoa sv. 2.
trim f. 'trampa': tre sv. 3 'trampa'.
triilka f. 'liten enmanssläde': ejka sv. 2.
traa f. trissa, vanl. av trä, som användes i leken »driva tröll»
('driva trissa'): tråla sv. 1 'låta trilla; ramla omkull'.
tvya f. 'tvaga, skurborste': associerar sig möjligen med tv?
sv. 3. Jfr sa f. ovan.
tdna f. 'barnlinda': kota sv. 1 'linda barn'.
v6142,a f., mäst pl. vO)irbar trådändar i varpen, som knytas fast vid
en vävkäpp i den ända, där vävningen börjar: billa st. v.
vittalga f. 'litet vindspel': lika sv. 2.
&vidta f. ett slags umbellat-växt, av vars ihåliga stjälk kan
göras »låtor»: idtta sv. 2 'ljuda, låta'. Bildningen skulle med
en viss rätt kunna föras till de karakteriserande konkretema.
Till sist må några barnkammarbildningar anföras: höga f.
'yxa', kkhva f. 'sax', 4ka f. 'pipa' ock trAfka f. 'slaga', bildade
till likalydande värb.
Även på instrumentalernas område torde =-a ha kvar förmågan att nyskapa.

IV. Resultativers (nomina uti).
Alla mina exempel äro bildningar till v är b:
Se vidare Sundén Allmogelifvet i en västgötasocken s. 60.
Rent formellt sett har man här egentligen att göra med ett
suffix -ya. Jag tror dock, att för språkmedvetandet -a ensamt kännes
som bärare av suffixets betydelse.
Se Noreen VSpr. V: 362.
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b,'4ra f. 'borrhål': Nya sv. 1 'borra'.
bra f. 'ett lager av något, som man brett ut': bre sv. 3.
brA4ta f. 'liten bro': torde associera sig till jiga st. v. eller sv. 2.
fkckta f. 'fläta': fkålta sv. 1.
f. 'hustru': iblta sk sv. 2.
,jcseeka f. 'gänga': yeeera sv. 1 'gänga'.
kåna f. 'kana': kåna sv. 1.
kiAra f. 'karda, det som man kardat ihop': kåra sv. 1. Jfr instrum.
kåra f. ovan.
kåsa f. 'tunn skiva, spån'.: kasa-ei sv. 1 'skära av'.
kåsta f. 'säd liggande på logen efter en tröskning (antingen
rengjord genom s. k. »kasting» eller också orensad)': kåsta
sv. 1 'rengöra säd' (förr genom kastande med en skovel,
nu medelst en sädesharpa).
,sitha f. 'fnurra' t. ex. på en tråd: githa sckk sv. 1 'bilda fnurror'.
knittra f. 'knottra, liten klimp': knittra sc:ek sv. 1 'knottra sig'.
kniflpka f. 'skrynkla': knbk?ra sv. 1 'skrynkla'.
låta f. 'avtryck av fotsulan': litla sv. 1 'gå sakta; göra »laffor»'.
Nya f. 'veck': associerar sig förmodligen med /iega sv. 2. Jfr
palc'ega nedan.
måka f. 'hög av träck o. 1.': mita sv. 1 'träcka'.
mcblta f. 'så mycket som på en gång mältas i kölnan': medta
sv. 2 'mälta, bereda malt'.
nigpa f. 'nypa'; ex. ena nipa snås 'en nypa snus': ntpa st. v.
'nypa'. Eller hör ordet till instrum. npa f. ovan?
nåsta n. 'nystan': nkta sv. 1 'nysta'.
bAta f. 'oväsen, olåt'; ex. a dcir bkg ena blctta, sa g) a 'Ock
där blev ett oväsen, skall jag säga': torde hänföra sig till
/dta sv. 2 'ljuda, låta'.
petnah4ra f. 'blandning av mjöl ock mjölk, tillagad å panna':
hkra sv. 2. •
pk4ta f. 'platta': pkata-M sv. 1 'platta till'.
pabctra f. 'nederbörd, rägn, snö' o. d.: bcera-pa st. v. 'rägna,
snöa' o. d. Ordet är vanligen abstraktum.
vd/ckga f. 'stålpåläggning å äggjärn': icega-p4 sv. 2. Jfr lya f.
ovan.
dua f. 1) 'rispa', 2) 'havrevippa': hkpa sv. 1 1) 'rispa', 2) 'gå
i ax' (om havre).
nita f. 'streck': 'tita sv. 1.
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ia f. 'rodnad på himmelen': ja sv. 1 'ge rodnad på himmelen';
även abstr.
'åka f. 'hög av träck' o. d.: huka-fiv sv. 1 'stapla upp'.
/Aba f. 'ramsa': helcsa-dp sv. 1 'ramsa upp'.
Ackeskukta f. 'liten rägnskur'; ex. de cena såkereici a na
heeeskvdta 'En stund skiner solen, ock en stund rägnar det':
skveeta sv. 2 'stänka'. Även abstraktum.
hileka f. 'rynka': hbeka sv. 1 eller 2.
nåra f. maträtt = eega4ra (se nedan); 'röra': hora-thöp sv. 1;
även virtuellt konkretum.
sköva f. 'hårdnad avsättning av smuts. o. d.': associeras möjligen
med skava sv. 2.
skraba f. 'en så stor portion som grovkardas i sänder medelst
en skraba' f. (se instrum. ovan): skraba sv. 1 'grovkarda'.
yera f. 'skåra'; ex. vem d de, sam har jck dena ,kra ibd4?
'Vem är det, som gjort den här skåran i bordet?': jeera
st. v.
gåba f. 'liten hög av orenlighet': s,Zaba-n& sv. 1 'smutsa ned'.
smilhc f. 'smula': smaka sv. 1.
synifsktya f. 'upplag av smör': torde associera sig med S,Z8 st. v.
'slå'.
sailvelta f. 'häftigt snöfall'; ex. nu ha...dce Mimat ena veeldir
sn4vc'elta 'Nu ha vi fått ett väldigt snöfall': vidta sv. 2
'stjälpa'.
såbs•keta f. »solglänta», 'solsken mellan rägnskurar' ; ex. gketa-fiv
sv. 2 'glänta fram (om solen)'. Se kcseeskvcbta f.; ordet är
även abstraktum.
sava f., mäst pl. sOpar 'sopor': sopa sv. 1.
siva f. 'liten avskuren bit t. ex. av bröd, fläsk o. d.'; miidrkasåvar 'bröd, skuret i små bitar, i mjölk': fircseskaskipar 'fläskskivor'; ex. 5(4, inta fk&skat fs-s,mei sivar! Skär inte
fläsket i för små skivor!': sepa-simdar sv. 1.
spHka f. 'spricka': sprbisa st. v.
spiga f., mäst pl. sp4ar 'spyor': spy sv. 3 'spy'.
stri3pakniita f. 'struphuvud': (?) knicta st. v. 'knyta'.
ska f. 'sänka': seeeka sv. 2.
tåga f. 'lugga': tåga sv. 1.
tia f. 'avtryck i marken efter hästryggen, där en häst tumlat
sig': tictika sk sv. 1 'vältra sig'.
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åna»ta f. hög av säd som »skjutes undan» (skyfflas undan) från
loggolvet då ock då, när man tröskar, för att det ej skall
bli för mycket under n6kara (kärvarna): »ta st. v.
ittok6a f. 'underrede, axlar på en vagn': /tåa sv. 3 'reda, göra i
ordning, bearbeta'.
våa f. 'fradga': våa sv. 1 'fradga'.
våla f. 'stig i säd, gräs o. d., där någon gått fram över fältet':
v4la sv. 1 'vada' (i säd, gräs o. d.).
våpa f. 'hög av garnvindlingar som uppkommer, när man apar
garn': vå.pa (v. -itr) sv. 1 'linda upp'.
digkhgja f. 'gammal ungmö': gkonia-ei sv. 2 'glömma av'.
garvc'elta f. 'plöjd åker andra året efter klövervall, som då plöjes
tillbaka med den ursprungliga klöverstubben upp': veklta sv. 2.
&pilka f. 'äggröra': hhra sv. 2.
är produktivt även på detta
Det är möjligt, att suffixet
område. Därpå tyder åtminstone en barnnybildning: pke)ya f.
'plogskiva', som stjälpes upp av plogen; tydligen bildat till
Pk" In.
Funktionella femininer'.
kåta f. 'honkatt': kat m.
kka f. smeknamn till en honkatt: kip in. smeknamn till en
hankatt.
kråkbpa. f. 'livlig flicka': kråtup m. 'livlig gosse'.
mka f. smeknamn till en honkatt: mip m. smeknamn till en
hankatt.
tåra f. 'höna': NI) m.
Hypokorismer 2 ; smeknamnsformer till k vin no nam n.
ha, smeknamn till hddvag (vars g-ljud visar lån från rspr.)
'Hedvig'.
låta, smeknamn till plåt_ (el. plåta) 'Charlotte (Charlotta)'.
Aktionella abstrakter» (nomina aetionis), bildade
till vär b.
hi,gsavcira f. 'vistande inomhus', »tak över huvudet»: våra st. v.
1)
3)

Se Noreen VSpr. V: 315.
Se Noreen VSpr. V: 445.

2) Se Noreen VSpr. V: 390.
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locea f. 'förstoppning': ex. dce sa våra antian heefta cela 'Anajda 'Det måste vara antingen förstoppning eller dian'

(säges om en obalanserad person): heefta sv. 1.
/åma f. 'utkomst'; ex. han fez...tui si k&ma, hr han kcin
'Han
får skaffa sig sin utkomst, hur han kan': kåma st. v.
peAckra f. 'nederbörd'; ex. dee cc p&bckra låta ni% 'Det är nederbörd nu därute: bcera pei st. v. 'bära ned, vara nederbörd':

även resultativt.
tåa f. 'rodnad på himlen': ta sv. 1 'rodna': även resultativum.
hötabkhta f. 'rotblöta, grundligt rägnande'; ex. nu har vi alt fåt
ena nektar 1,6tabkhta 'Nu har vi fått ett rägn, som går till
roten': bkåta sv. 2.
mlytrhska f. 'rågtröskning'; ex. i mbra sa va ha hicytrAska
'I
- morgon ska vi tröska råg': trbska st. v.
Åka f. 'röta': &åta sv. 2.
småta f. 'smitta': sinbta sv. 1.
snååra f. 'snöyra': åra sv. 2 'yra'.
trcbta f. 'träta': treeta sv. 2.
via f. 'vändning': ex. han cc sa vir a va 'Han behöver stort
utrymme, när han skall vända sig' (säges om en högfärdig
ock pösig person): veena sv. 2.1
cktaltira f. 'eftervärkan'; ex. såda såpig je...nok eetaltira
'ett
sådant supande medför nog eftervärkan': hänför sig möjligen till lura-ei sv. 1 'slumra till'.
iivarfetra f. 'farsot; åkomma som träffar många människor; ett mod
i andlig ock yttre mening': ex. de cc bara ena sada ivarflora, katina-rido ven 'Det är bara en sådan smitta, som utbreder sig nu igän': fåra st. v.
VIII. Virtuella abstrakter', bildade till adjektiv, vär b
ock advärb.
Mpa n. 'hoparbete med andra personer': hop adv. 'ihop'.
mionja f. »munreda», 'talförmåga': ex. ho hdr ena Or mion4e:a
hO, ksånsa 'Hon har ett gott munläder, Larssons hustru':
sv. 3 'reda, göra i ordning' m. m.
ia f. 'reda, ordentlighet': ex. dce cc iga dt,hc mib-n 'Det är ingen
reda med honom': till AND. adj. 'ordentlig, präktig'? Eller
till hea sv. 3 'reda'?
1) Se Noreen VSpr. V: 472.
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meta f. 'väta': vdtar adj. 'våt'.
Anm. 1. Innan jag går över till formerna med akut akcentuering,
skall jag omnämna en ordgrupp, som i formellt hänseende tillhör bägge avdelningarna. Det är ord som kastcinya f. 'kastanjträd' (jfr divid. kastånja),
nicmra f. 'nummersiffra', pu5na f. 'pionblornma', sojna f. 'syrenkvist med
blommor' (jfr divid. sona). Här är -a tydligen in d iv id u alis e rand e,
ock det saknas i de riksspråkliga motsvarigheterna kastanj, nummer,
pion, syren. Det är troligt, att rspr. härvidlag ursprungligen varit
längivande ock att orden i målet omformats efter dialektens ljud- ock
ordbildningsvanor.
Beträffande den akuta akcentuerfngen är att anmärka, att den ej
härvidlag har att göra med något betydelseförhållande (jfr avd. B nedan),
utan följer regeln för ord med upptakt, som även i rspr. vanligen ha
akut. Se Kock Sv. akc. II, 75 f.
Anm. 2. Intressant är en tillfällig nybildning av en 4-åring.
Denne talade nämligen om na kåta (en individualiserande benämning
i stället för »en rot») med akcent efter pluralen hkar, som var utgångsordet, emedan barnet mäst hört den plurale formen. En liknande barnnybildning är nåta f. 'nöt' (efter pl. nhtar).

B.
Med akut akcentuering är suffixet starkt produktivt i GM.
Till största delen utgöras dessa bildningar av

I. Nedsättande karakteriserande konkreteri. De äro
vanligen bildade till värb, några till adjektiv.
Anmärkas bör, att en ock annan, som fattar aktionella konkreter (»nomina agentis») i mycket vidsträckt betydelse, nog
skulle föra de flästa — om ej alla — nedanstående bildningar
under a till denna grupp. I själva Värket utgöra de en alldeles
speciell kategori, som dock nära ansluter sig till de karakteriserande konkreterna. Se inledningen ock vad som nedan säges
om den akuta akcentueringsformens uppkomst.
a) Till värb:
bcika f. 'storpraterska; skvalleraktig kvinna'; ex. cl...ce ena fåsa
kika te gå mce Oftan 'Det är en faslig storpraterska att
»slänga käft»': baka sv. 1 'prata mycket; skvallra'.
1) Se Noreen VSpr. V: 347. Observera, att den nedsättande betydelsen redan ligger i själva stamordet ock att vi sålunda ej ha att
göra med pejorativer. Jfr Noreen VSpr. V: 348, not 2.

30

GÖTLIND, VÄSTSVENSK ORDBILDNING.

bdlra f. 'kvinna som pratar mycket'; ex. cLce ena hekto. bdlra
'Det är en riktig sladdertaska': bålra sv. 1 'slamra; väsnas
med prat'.
Ml. digga f. 'kvinna som är ostadig ock ostyrig i sitt uppträdande';
även om en bråkig märr: bkas,Za sv. 1 'vara ostyrig, fara
hit ock dit' (jfr bkåksZa nedan under -a B: II, i).
delen f. 'kvinna som arbetar långsamt ock utan ordning ock
reda'; ex. du cb ena heekttr dcigka! um dce bkh nå ei-t
få.Acek! 'Du är då en . riktigt oordentlig ock senfärdig
människa! Om du komme någon vart med ditt arbete r :
&lera sv. 1 'arbeta långsamt ock utan ordning ock reda,
gå hit ock dit utan målmedvetenhet'.
drtifa f. 'kvinnsperson el. hondjur, som rör sig tungt ock sävligt':
dråp sv. 1 'röra sig tungt ock sävligt'.
getes,Za f. 'kvinna som ej har hållning på sin kropp': gsa
sv. 1 'vara ostyrig, ej hålla sig stilla' (jfr getes,Za n. ock
getesZek m. nedan).
getpa f. 'kvinna som är högröstad eller som skvallrar': kåpa
sv. 1 'gapa'; 'vara högljudd i samtal; skvallra' (jfr Opar
m.).
gkcigpa f. 'kvinna som pratar ohyfsat ock oanständigt': gkåspa
sv. 1 'prata ohyfsat ock oanständigt', »slänga käft».
gidlna f. 'kvinna som pratar högljutt': gib•ma sv. 1 'prata högljutt, ropa'.
gårma f. 'kvinna som gormar ock pratar': h6 skar a h6 pråtar,
de ena heektir gårma 'Hon gormar, ock hon pratar, det
är en riktig »pratmakerska»': Orma sv. 1 'gorma, larma'.
kfjpja f. 'kvinna som har närvöst bråttom, som är för ivrig':
håp,la sv. 1 'ha närvöst bråttom, ha alltför bråttom' (jfr 14p3ek ni. nedan).
lcifa f. 'saktfärdig kvinna'; ex. ena sa ldfa, ho går a låfar
dce bhr iyantzg ei-t 'En sådan långsam kvinna, hon
går ock »laffar» ock det blir ingenting gjort': låfa sv. 1
'gå sakta ock med korta steg' (jfr lcifek m.).
lcifsa f. 'kvinna som är kelande ock inställsam'; ex. ja kan ?dn
mcb . den dara lcifsa, ho bara geir a tålsar a jo sa t
'Jag tycker inte om den där »lafsan», hon bara går ock
kelar ock gör sig till': låtsa sv. 1 'kela, smeka ock klappa
om' o. s. v. (jfr ldfsek m.).
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ldmpa f. 'senfärdig kvinna': låmpa sv. 1 'stä ock trampa på
samma ställe'.
lcirva f. 'kvinna utan ordning ock reda, kvinnsperson utan fart i
arbetet'; även, använt som öknamn på en viss gumma, som
larvade omkring i flera socknar: lårva sv. 1.
lipa f. 'flicka som lipar mycket': lipa sv. 1.
lfa f. 'kvinna eller hondjur som springer tungt': licfa sv. 1
'springa tungt ock ovigt'.
licfsa f. 'kvinna eller hondjur som springer tungt ock klumpigt':
låtsa sv. 1 'springa tungt ock klumpigt'.
påvisa f. 'kvinna som har närvöst bråttom'; ex. ena såda påsa,
ho bara sprigar akar! 'En sådan »pemsa», hon bara springer
ock är yr': pemsa sv. 1 'utföra något brådskande ock för
hastigt, ha närvöst bråttom'.
ildba f. 'kvinna som river ock sliter till sig ngt'; ex. den gama
smeasa e ena hielstir hdba, ho hiva-M-scek sa m4, ho kantaråvar 'Den gamla smedshustrun är en riktig »tubba», hon
river till sig så mycket, som hon kommer över': håba sv. 1
'häftigt rycka till sig' (jfr håba rn., hdbek m. ock hdbar
m.).
'gipa f. 'kvinna som rafsar till sig ngt'; liknar i betydelsen ',Aba,
men är ej så starkt uttryck som detta: kåpa sv. 1.
hdynka f. 'kvinna som larmar ock pratar': hånika sv. 1 'falla
omkull; slamra; prata högljutt'.
sciba f. 'orenlig ock snuskig kvinna': såba sv. 1 'söla' (men
starkare än detta ord) 'slabba'. Vanliga ssgr äro s.-zhöp
'slabba ihop', s.-i-scek 'söla i sig'.
sdryc f. 'kvinna som är käxig eller som upprepar det sagda
ideligen': sitria sv. 1 'käxa, envist upprepa en sak'.
sdska f. 'kvinna som är ohyfsad ock slarvigt klädd': såska sv. 1
'slaska, söla'.
sigcla f. 'kvinna som rör sig mycket långsamt, som är senfårdig': .
simla sv. 1 ;röra sig långsamt, arbeta senfårdigt'.
Ona f. 'kvinna som står ock tittar med framsträckt huvud, som
tittar närgånget'; ex. lovisa ce da ena heektir fåna, ho fana*
bkiyc pa varda masa, svan kam-in 'Lovisa är då en
riktig »sjana», hon stirrade ock tittade på varenda människa, som kom in': fåna sv. 1 'stå ock ,titta, stirra med
framsträckt hals'.
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feifsa f. 'oordentlig kvinna, särskilt beträffande klädsel': jäfsa
sv. 1 'gå eller kläda sig oordentligt'.
jäva f. 'kvinna med slamsig gäng; flicka som går ock driver
med pojkar'; ex. flyt cl...cv ena tAktir jäva, ho gar
stråkar am kveela a figyar påjka 'Fia är då en riktig
»sjåva», hon går ock stryker om kvällarna ock följer med
pojkar': j'etva sv. 1 'gå illa; stryka omkring'.
skåpa f. 'kvinna eller hondjur som springer omkring onödigt
mycket': skipa sv. 1 'springa omkring'.
skrciba f. 'grovkornig kvinna': skråba sv. 1 'skrapa häftigt'.
skrcimka f. 'kvinna som »slänger käft», som sladdrar ock pratar': skrågara sv. 1 'skramla; prata högljutt ock mycket'.
skrdvka f. 'skrytsam kvinna': skrievka sv. 1.
skimsa f. 'kvinna som är oanständig i klädsel ock uppförande':
sZamsa sv. 1 'uppföra sig oanständigt'; sZåmsa a Osas
'kyssas oanständigt'.
skiva f. 'kvinna som är försumlig ock vårdslös'; även utan
nedsättande betydelse 'flicka som är lekfull': Mårva sv. 1
'leka ock skämta; vara slarvig' (jfr sAirvar).
sUba f. 'drumlig kvinna' (även om hondjur): ,ga sv. 1 'gå
drumligt, snava' o. s. v. (jfr sUtbar ra.).
gittsa f. 'kvinna som går otympligt': Mitisa sv. 1 'gå eller springa
tungt ock otympligt' (jfr shifsek m.).
sita f. 'kvinna som går ock slår dank': sta sv. 1 'slå
dank'.
skiva f. 'kvinna • sari går illa; som det ej är någon reda med,
slarvig kvinna': sgtva sv. 1 'gå illa' (jfr skivar m.).
smcikal f. 'storpraterska': smaZi.a sv. 1 'prata mycket'.
smila f. 'falsk ock inställsam kvinna': smila sv. 1 'le inställsamt'
(jfr smf lek m.).
sncitra f. 'kvinna som pratar fort ock otydligt'; ex. cl.,ce ena
fäsa mitra, ho snatra-p4, sa ya begrep mita et tåkan, vet
ho sh 'Det är en förskräcklig »snattra», hon pratade på, så
jag begrep inte ett grand av det, hon sade': snåtra sv. 1
'prata fort ock otydligt' (jfr snåtra n. ock sncitrek m.).
1) Det kan sättas i fråga, om inte fsv. öknamnet Smale kan vara
bildat till ett värb smala (prata mycket) ock ej till adjektivet smal,
som Hellquist antager. Se Hellqu. Fornsv. tillnamn, Xen. Lid. s. 102 f.
Det skulle i så fall ej betyda 'den smale', utan 'pratmakaren' el. d.
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snöra f. 'flicka som snor omkring ock springer i vägen': sniffa
sv. 1 'springa hit ock dit, sno omkrilig' (jfr sniffa m. ock
snårek na.).
ståba f. 'korpulent kvinna, som rör sig tungt': ståby sv. 1 'röra
sig tungt ock otympligt' (jfr ståbar m.).
ståta f. 'kvinna mindre rörlig på grund av korpulens': ståta
sv. 1 'gå tungt ock trögt' (jfr ståtar rn.).
sa f. 'kvinna som är oordentlig, som skräpar ned'; ex. di sziba
dar, va du ha„smbat-n&! 'Din »subba», vad du har skräpat
sitba sv. 1 'göra ngt vårdslöst, skräpa ned' (jfr sitbek
m. ock såbar m.).
siAla f. 'flicka som är lipig, som gärna gråter': sitly sv. 1 'lipa'.
sitrva f. 'slarvig kvinna': sitrva sv. 1 'göra något slarvigt, skräpa
ned' (jfr sitrvek m. ock sitrval m.).
såka f. ' senfärdig kvinna': såka sv. 1 'gå långsamt' (jfr sedsa
;ta f. 'tjatig kvinna': ,ta sv. 1 'tjata' (jfr pdtek m.).
vika f. 'kvinna som handlar ock går utan mål': kålsa-stina,
den ståkas veieka, nu ce ho uta a vetear a Or ven
'Kocka-Stinal, den stackars »vånglan», nu är hon ute ock
vandrar ock går igän': våerct sv. 1 'gå ock vanka, driva hit
ock dit utan bestämt mål eller bestämd väg' (jfr våerek
m. ock våeamålcara m.).
Tillfällig nybildning: fitta f. 'karbidlampa som flammar
till då ock då': fitta sv. 1 'flamma upp, explodera' (om svagare
explosioner).
b) Till adjektiv:
måsa f. 'fet ock frodig kvinna': mastar adj. 'fetlagd, frodig'
(jfr msa m.).
nc'eba f. 'näbbig kvinna': niebatar adj. 'näbbig'.
pkitta f. 'kvinna med fetlagt ansikte': pkittatar adj. 'fetlagd i
ansiktet'.
skåla f. 'föremål som är skalligt' (om ett träd, som saknar sitt
lövvärk m. m.); ex. dce va ena skåla te grån du har fat tåk il
'Det var en skallig (utan barr ock med glest grenvärk)
gran, du fått fatt i!': sketaltar adj. 'skallig'.
Som tillfällig nybildning har jag hört &tima f. 'dum kvinna',
bildning till dåmar adj.
1) En kvinna, som hela sitt liv vandrade omkring i sin hembygd
från gård till gård ock från socken till socken.
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Genom analogisk akcentuering har förmodligen måg& f.
'korpulent kvinna' gått sin akut ock förts till denna grupp.
Vanligen har ordet dock grav akcent, om det betyder ett stort
ock tjockt exemplar av ett djur o. d. Det saknar associerb art
grundord.

II. liarakieriserande konkreter utan nedsättande bibetydelse.
Till värb:
gköta f. 'liten flickunge som står ock tittar i smyg': gköta sv. 1
'titta i smyg'.
gicpa f. 'flickstumpa': gin9a sv. 1 'hugga av; guppa'.
krdva f. 'flickebarn som ännu ej kan gå, utan kravlar sig fram':
kreiva sv. 1 'kravla, treva' (hör möjligen till förra gruppen;
jfr kr4vek m.).
skvcilta f. 'skvaltkvarn': skvålta sv. 1 'plaska ock rinna en smula';
dimin. till skvedra sv. 1 'skvala'. Bildningen är möjligen
något nedsättande.
Till adjektiv:
Uskal f. 'apel med besk frukt'; ex. d-ce intany pa. var Uska,
eir 'Det är ingen frukt på vår beska apel i år': Uskar adj.
föksa f. namn 2 på ett fuxigt sto; ex. ya cc bilan tv ei tåsan kiks&ear fyr mr fölssa 'Jag är bjuden två tusen kronor för min
fuxiga märr'; även som egennamn: föksatar adj. eller fökstr
adj. 'fuxig'.
kriskai f. 'apel med sötsur frukt': kriskar adj. 'sötsur'.
jdka f. namn2 på ett brokigt sto: ,ikatar adj. 'brokig' (om
hästar).
syrå.va f. namn 2 på ett sto, som har en vit stjärna i pannan
ock vit strimma på nosen: snipatar adj. 'som har vit stjärna,
i pannan ock vit strimma på nosen' (om hästar).

Bland de formella egenheterna i grupp B framträder
särskilt den akuta akcentueringsformen, som skiljer sig från
riksspråket. En intressant fråga är, hur vidsträckt denna
akcent förekommer inom de västgötska dialekterna.
Står på gränsen till egennamnen.
Jfr anmärkningen till bkesa s. 21.
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Jag skall här nedan gå igenom Västergötlands huvuddialekter
från denna synpunkt ock vänder mig först till Göteve-dialektena
närmaste grannar inom
Skaraborgsmålet:
I Laske h., Vedums s., råder mäst akut enl. Ljunggrens
sand. (o. 4,500 ord, LArk.). Dock förekommer även gravl.
Barna h., representerat av Hallenders stora samling (o. 23,40G
ord, LArk.), som jag fullständigt excerperat, företer samma bild.
De allra flästa hithörande orden ha akut. På lappen för Ola f.
»person som 'alar» tillägger J. S—m 2 följande mycket upplysande ord: »På detta sätt bildade nom. agentis ha än akut,
än grav akcent, mäst dock akut». Andra ex. ur samlingen:
smeika f. 'person som pratar mycket fort ock osammanhängande,
innehållslöst prat'; s4ka 'person som skar' (sölar); sa 'kvinnsperson som sicka. (lipar)', m. fl.
Samma akcentueringsförhållande intygas även av en frl.
från Fåglums s.
Från Bjärke h. har jag endast prov på akut (genom en
frl. från Magra s.).
Samma är förhållandet med Väne h. (frl. från Gärdhem)
ock Skånings h. (frl. från Elärjevad).
Från Kinnefjärdings h., Husaby, har jag gått igenom en
mindre samling (Anna Paues, LArk.). Alla proven hade akut.
Ex. /kåta f.: ena tos, sm ho pratar mo; gkcima f. 'flicka som
glammar ock pratar'.
Kinne är även representerat. Jag har en liten samling
dylika ord från Sils s. Alla beläggen ha akut.
Gudhems h. Från Stenstorp anför Bergström (LArk.) bPa f.
'benäMning på en flicka som skriker mycket'. I Bjärka s.
råder akut 3.
Från Korsbärga s. i Vartofta h. anför Alin (LArk.) båda
akcentformerna: föksa el. föksa f. 'fuxig märr'; yeka el. fdta f.
'brokig märr'.
Att dömma av de exempel, som stått mig till buds, tyckes
sålunda akut vara förhärskande i Skaraborgsmålet.
Vadsbomidet.
I Hova socken har jag samlat ganska många prov, ock
allesammans ha akut: bcitAa f. 'kvinna som pratar mycket';
•
Enligt muntlig uppgift av samlaren själv, fil. mag. R. Ljunggren.
Fil. dr Josef Sandström, som kontrollerat en stor del av Hal1 enders samling.
Enl. muntlig uppgift av fil. stud. E. Carlsson från denna socken.
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skvcika f. 'kvinna som sladdrar, som skvallrar'; sndtra f. 'kvinna
som pratan, mycket, som skvallrar', m. fl.
Från Algarås har jag exempel på bägge akcenterna: hdrnpa f.
'högfärdig ock ostadig kvinna'; däremot snåtra f. 'mans- eller
kvinnsperson som pratar mycket'. Gå vi längre söderut till
Fredsbärg, träffa vi endast grav i mina exempel.
Som resultat skulle framgå, att båda akcentueringsformerna
förekomma, dock med övervikt för akut.

Mark ock Kinds-målet.
Jag låter Kind representeras av Holsljungai s., varifrån jag
hämtar följande exempel: firetba 'en flabbig kvinna'; fåna 'en
kvinna som pratar ock skrattar mycket' m. m.; Mårva 'kvinna
som är 1) försumlig eller 2) glad, lekfull'; Mita 'en i rörelser
eller arbete långsam kvinna', m. fl. Hos Leander, vars ordlista
på o. 5,600 ord jag gått igenom för detta ändamål, har jag
funnit 25 dylika bildningar, alla akcentuerade med grav.
Samma förhållande är rådande i Mark, där jag' har belägg
från Istorp (genom egen undersökning) ock från Kungsäter (fri.).
I denna dialekt råder sålunda samma akcentueringsform
som i rspr., att dömma av .mina prov.
Älvsborgsmålet.
I denna dialekt, som ligger mellan Skaraborgs-m. i norr
ock Mark ock Kinds-m. i söder, ha vi att vänta ett övergångsområde. Mina exempel tyda också på detta. Alla prov från
södra delen ha grav. Mot den norra gränsen är bruket vacklande eller ock är det akut akcent.
Ås h.: Murums s. har grav: bråta f. 'kvinna som pratar
mycket el. som skvallrar'; Måba f. 'drumlig kvinna' (även om
hondjur); sårva f. 'kvinna som är osnygg i sitt arbete'. Kärråkra s. har samma akcent.
I gullings h. , socknarna Bråttensby ock Eggvena, har jag
träffat endast grav akcent. I S. Härene däremot råda, efter
vad jag kunde finna, bägge akcenterna.
Från Redvägs h. Solbärga s., som gränsar intill Skaraborgsmålet, har Sundén (LArk.)
'
exempel på akut: bkdba 'fruntimmer
som uppför sig illa, talar oanständigt ock skrattar rått'.
Om jag nu skulle söka sammanfatta resultatet, skulle av
denna akcentueringsundersökning ha framgått: I typen slarva
råder övervägande akut akcentuering i norra halvan
av Västergötland, vacklande menohuvudsakligen grav
akcent i Alvsborgs-målet, grav i Mark ock Kinds-dialekten.
1) Se P. Leander Ordlista över Holsljungamålet.
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Utanför Västergötland
har jag blott på få ställen gjort undersökningar i denna frågal.
Några prov från en del gränstrakter skall jag dock anföra.
Norra Halland överensstämmer härvidlag liksom i så mycket
annat med Mark- ock Kinds-målet. Jag har samlat prov från
Vallda (i nordligaste delen) ock Tvååker, som är beläget vid
övergången till landskapets södra dialektområde. På båda ställena
råder, möjligen med något undantag, grav akcentnering.
Södra Halland tycks däremot gå en annan väg. Därifrån
har jag nämligen uppgift om akut, ex. bladka 'kvinna som pratar
mycket' (fri, från Eftra s. i Årstad h.), vilket väl stämmer överens med Wigforss, som i SHF. s. 547 har en särskild grupp
»fem. tillnamn med nedsättande betydelse, bildade av infinitiven
till ett bredvidstående värb», vilka ha akut, t. ex. hafsa 'slarva',
.saa 'sölig, saktfärdig kvinna', tåla 'som talar otydligt' m. fl.
Det ser sålunda ut, som om sydhalländskan i denna fråga ginge
med de centrala ock nordliga delarna av Västergötland.
Från Lycke s. i sydligaste Bohuslän har jag uppgift om
båda akcentueringarna. Mycket intressant i detta sammanhang
är Lindbergs upplysning i Skeemålets ljudlära s. 136, att »minst
hälften av kvinnonamnen på -a» ha akut, t. ex. 6na, håna m.
ock att »ko- ock stonamn på -a» ofta ha akcent 1, t. ex. fdva
»Skäva» (konamn), påla »Pärla» (stonamn), sveda »Svarta'n» (stonamn). Då Skee är en socken i närheten av Strömstad, ha vi
sålunda även från den nordligaste delen av landskapet prov på
en likartad användning av akut, som det här är fråga om.
Dalsland är magert representerat i mina samlingar. Från
Gesäters s. i Vedbo h. föreligger en fri., som uppger grav akcent.
Från Grinstad, Sundals h., har jag några exempel på grav ock
ttt på akut: Mim f. 'person som väsnas med prat'.
Från västra Småland föreligger en fri.: Hakarps s., Tveta h.
Den har endast grav.
Jag har gått igenom ett stort antal ordlappar från Östergötland utan att finna ett enda exempel på akut i dylika bildningar.
I Västmanland ock Södermanland tycks finnas endast
grav, enligt vad fil. lic. T. Ericsson trott sig finna under sina
forskningar i nämnda landskap».
Från andra, mera fjärran liggande landsdelar, må anföras:
en fri, frän Norrbärke i södra Dalarna har endast grav liksom
en från Malung i Västerdalarna.
En lista från Bergs s. i södra Jämtland har också grav.
Dessa spridda exempel må tala för sig själva, vad de förmå.
Äldre ordlistor ge i regel ingenting på denna punkt, då de oftast
-ej ha några akcenter utsatta.
Enl. välvilligt muntligt meddelande till förf.
3-180112. Sv. landsm. Götl in d.
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De grupper, som förekomma i avdelning A ovan, äro även
representerade i rspr., om ock ej alltid i samma omfång eller på
samma sätt. En genomgripande olikhet förekommer först i
fallet B. Vad som här mäst frapperar är, som ovan nämnts,
den akuta akcentueringen, som ju strider mot riksspråkets
(GM. garva : rspr. siårva, töka m. fl.). Varifrån har denna
kommit i västgötamålen?
Ett antagande, som ligger mycket nära till hands, är, att
akut på analogisk väg införts från motsvarande maskulina bildningar på -'-ar, vilket suffix fyller samma uppgift för maskuliner
som =a för femininer, nämligen att bilda nedsättande, karakteriserande benämningar. I typen slarver har ju även rspr. akut
ock detta enligt kända lagar1. Möjligen har från samma håll
akut trängt in även i bildningar på -Lek, som också är produktivt i samma betydelsekategori (se detta suffix nedan).
Men en annan möjlighet kan också tänkas, ock den är
kanske mer sannolik2. Förklaringen ligger måhända däri, att
substantiv av denna typ ofta användas vokativt, i tilltal: dt
skiva! — stå/as lcila, e du tnta f41,ircen? o. s. v. Som bekant är det ingenting ovanligt, att vokativer ock utrop i svenska
dialekter ha en egen form, utmärkt genom akcentolikhet. Så t. ex.
skiljer Degerforsmålet på vokativen A'nna ock nominativen A'nna,
ock i vissa trakter av Dalarna skiljer man på kala ock kölla
efter samma grunder2. Samma fenomen uppvisar möjligen också
det norska Solor-målet, som har akut i en mängd två- ock flerstaviga konamn 4.
Det svenska rspr. har likaledes en del ord, som blott i
visst sammanhang ha akut, t. ex. utropet himmel!, svordomen
djävlar!, lystringsordet sakta!, snäsorna prata! ock det vulgära
inte!, emfatiska uttryck som »mycket, mycket bättre» ock i
allmänhet vokativer, ex. påppa, måmma5 m. m. Dessutom
torde rspr. ofta ha en särskild vokativform i den skilda melodi,
som man ofta får höra i dylik ställning. Observera t. ex., hur
Se Kock Sv. akc. I: 56 f.
Uppslaget till denna förklaring har jag fått vid en diskussion
på seminariet i nordiska språk i Uppsala.
Se Noreen VSpr. II: 250 ock där citerad litteratur.
Se A. B. Larsen Lydloaren i den solorske Dialekt s. 45.
Exemplen från Noreen VSpr. II: 250.
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man uttalar Anna, när man talar om hänne ock när man talar
till hänne! I senare fallet ligger ofta — enligt min iakttagelse —
melodien högre på tonskalan.
På liknande sätt ha också vissa imperativer i en del
Norrlands-dialekter (även i bildade personers tal) sin särskilda
akcentform. »Tvåstaviga imperativer (isynnerhet sådana, vilkas
rotstavelse ursprungligen varit kort) ha akut i motsättning mot
inlinitiverna med grav, t. ex. öp'pna : öpspna (i dialekten öppen),
gåpa : gåpa o. s. v.» (Noreen a. st. s. 251).
Allt detta säger oss, att en akut akcentuering mycket väl
kan ha utvecklat sig i denna grupp på grund av bildningarnas
funktion av tilltalsord ock vanliga användning som vokativer.
Något som mycket talar för denna senare förklaring av fenomenet, är en iakttagelse, som jag gjort vid uppteckningar. När
jag talat vid en del försökspersoner om hithörande ord, ha de
ibland uttalat bildningarna med grav akcent. Men när de använt dem i sats, ha de bytt ut denna akcent mot akut. Det är
kanske för övrigt detta förhållande som återspeglas i en mängd
uppteckningar, som uppge båda akcentueringsformerna.
Något som emellertid talar emot denna »vokativ-tolkning»,
är det förhållandet, att kreatursnamn som bk&sa, grila, kila,
jidrma o. s. v. (se ovan under A) ej antagit akut även de. Säkert
användas dessa i utrop ock vokativ ställning minst lika mycket
som benämningar, som avse kvinnor.
Slutligen kan naturligtvis också tänkas en samvärkan mellan
ovan nämnda krafter, analogi efter typen slarver ock vokativ
ställning.

Kap. 2. -an.
Suffixet -an uppträder i eufemistiska svordomar, betydande satan, fan el. d., dels ensamt, dels tillsammans med d-,
k-, r-, s-, t-suffixen. Denna avledningsändelse är, så vitt jag
vet,, ej förut behandlad.
Förmodligen leder suffixet sitt ursprung från -an i satan.
Emedan -an i detta ord värkligen uppfattats som suffix (av
stammen set- finns i dialekten en annan avledning, nämligen
såta), ha också andra bildningar, som sluta på -an, blivit svordomar, t. ex. yttan, åtan (de vet da FiNa åtan), nian, tasan,
allesamman förmildrande uttryck för det fula ord, som man ej
velat säga ut, nämligen satan. Ofta har emellertid associationen
med denne potentat till den grad fördunklats, att bildningen
utgör en ren interjektion.
_Eufemismer.

-am: eklan, eufem. för jcfflgaln, som självt är eufem. för
jcbva/cen 'djävulen'.
-dan: jeedan, eufem. för jcvalcen; skrådan, eufem. för skråan, förmildrande benämning för 'fan'. Ett ord som är oklart
till sin association, hänför sig också hit: håndan, eufem.
för 'fan', stundom ren interjektion.
-kcal,: tkan, eufem. för t4san (se ovan).
-tan,: skråan, förmodligen eufem. för skradan (se 2 ovan).
-dran: jiedranl, eufem. för jcsedan (se 2 ovan).
-stan: jeestan, möjl. eufem. för 'Man (se 2 ovan).
-stran: jeestran, förmodligen eufem. för y:Utan (se föreg.
ord).
1) Observera, att vokal förkortas framför konsonantgrupp i GM.,
även framför dr.
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Här ha vi sålunda det ena lagret av eufemismsuffix utanpå
det andra. Ock det finns ingenting annat att vänta än stark
»ståndscirkulation» inom denna grupp. Så snart den nya, förmildrande benämningen, som ursprungligen mera på omvägar
kom en att tänka på det fula föremålet, började direkt associera
sig med detta, måste man gripa till en ny bildning.
Anm. 1. Om suffixet -d- (i jaodan m. m.) se vidare kap. 5, om
-t- (skrettan ni. fl. ex.) [3(, kap. 20, ock om -S- (jcbStan m. m.) hänvisas till kap. 19.
Anm. 2. Suffixet -k-, som vi ha ovan i taskan ock det av detta
avledda ticskigan (se -tga IV nedan), uppträder även med bindevotcal
i GM:s -ek (se kap. 7). Samma funktion som -ek fyller ett sparsamt
belagt suffix -ak, varom se kap. 21. Ett eufemistiskt k-suffix uppträder även i advärb- ock adjektivbildningen: f8rbåskat (jfr Frödings
»d'ä f ö rb ank ade gött, diä säkert dä» i »Lerpiper»), f8rbciskat (: farbdnat), vilka också användas som lindrigare svordomar.
k-suffixet finnes ju även för övrigt i liknande funktioner, bildande
smeknamn, diminutiver ock dylika med varandra nära sammanhängande
ordgrupper. Nordlander anför i Norrländska husdjursnamn (Sv. landsm.
I: 408) åtskilliga konamn på -ko: stjärnka, skönka m. fi., som äro
att betrakta som hypokorismer. Hellquist Ark. VII: 142 f. upptager
bl. a. från sv. dialekter Danke, Hanke, Rinke, Jonke, vilka motsvara
västnord. bildningar som Sveinki (: Sveinbj2rn), Brynki (:Brynjolfr)
hos Torp Ordavi. § 45. Se vidare Tamm Av]. s. 64 f. ock Noreen VSpr.
V: 393, VII: 292 f.
Anm. 3. Suffixet -r- har ej fått sitt eget kap. i detta arbete,
varför jag här skall lemna några uppgifter om detsamma.
Ursprunget är oklart. Rspr. har ett r-suffix i hypokorismer, t. ex.
Norre till Norelius o. d. Detta anses vara uppkommet genom den
vanliga gemineringsprincipen för dylika kortnamn. Se härom Noreen
VSpr. V: 391 f., 395 ock här nedan s. 64.
Den riksspråkliga betydelsen av suffixet ligger rätt nära den, som
-r- har i GM., där det bildar eufemismer ock hypokorismer.
Eufemismer: jeedran, jiestran (se ovan) ock jeedrzgan,
jeestngan (se -iga IV nedan).
Som hypokorism är väl att uppfatta 94,9, lockord till en
tjur: sur m.

Ifrån andra delar av landskapet har jag också samlat
exempel på denna avledningsändelse. Uppgifterna här nedan
äro, där ej annat angives, ur min suffixfrågelista.
1. Skaraborgsmålet uppvisar nnäst exempel på Man ock
j&dran, som föreligga från Härjevad ock N. Vånga i skånings.h.,
Fåglum i Barne h. ock Vedum i Laske h. Härjevad har också
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skrittan ock möjligen jeestran, N. Vånga jeestran, skr&dan ock
skriztan. Fåglums håndan kan ju också föras hit.
Vadsbomålet. Från lova har jag belägg på jee. dan
ock skredan. Fredsbärg har jeeran ock jittan.
Älvsborgsmålet har många former, upptecknade i Kärråkra (Ås h.): »dan, jeedran, jeestran, skrådan, skridan.
Mark- ock Kinds-målet uppvisar tdan i Kungsäter
ock jeedan, jeedran ock jckstran i Istorp (Marks h.). Leander
anför i ordlistan över Holsljungamålet (Kinds h.) håndan, tasan,
som ju också kunna räknas hit.
Några spridda exempel från andra landsändar må även
anföras. Det är ej säkert, att alla ha associerbara grundord.
Halland: Vallda (Nordl. H.): »dan, jeedran, jeestran, Man;
Tvååker (mellersta H.): jeedan jeran, m. II.; Eftra (Årstads h., längre söderut): jdan, jegstran.
Småland: Hakarp (Tveta h.): jeedan, jeedran, jeestran, skrictan.
Östergötland: Kullerstad (Memmings h.): håndan, jittan.
Dalarna: Norrbärke (Södra D.): Ådran, tiysan; Malung
(Västerdalarna): 1dran, hiandan.
Jämtland: Bärg Ådran, Jelan, jepstran.

Kap.

3. -ana.

Den riksspråkliga motsvarigheten -ande (med biform -ende')
har huvudsakligen — enligt den vanliga uppfattningen — två ursprung: fsv. presensparticipet -ande (uppträdande i pres. particip
ock vissa neutrala konkreter) ock abstraktändelsen -ande, som
härstammar från lågtyskan ock inlånats omkring år 1500 2.
Suffixets äldre historia är behandlad av bl. a. Falk PBB.
XIV: 41 f., Bellquist Ark. VII: 15 f., Tamm Tränne tyska ändelser i svenskan s. 5f., Olson Appell. s. 36 f., 126, 260 f.,.434 f.
Om rspr:s nuvarande användning av -ande se Tamm Avl.
s. 31, Cederschiöld Verbalabstrakterna s. 8 f. ock Spr. stil XV:
129 f., Noreen VSpr. V: 334 f., 345, 366, 446 f., VII: 304 f., 334 f.
I rspr. uppträder -ande bl. a. som suffix för nomina
agentis 3 (tillfälliga aktorer), t. ex. en resande, åkande. I
denna funktion torde suffixet -ana saknas eller vara ytterst
ovanligt i egentlig Göteve-dialekt. Denna plats fylles där av
-ara, som i GM. även bildar nom. agentis: &kara m. = åkande
eller åkare; t. ex. ja mina en &kara p& van kan betyda antingen
'Jag mötte en person, som åkte, på vägen' eller 'Jag mötte en
åkare (hyrkusk) på vägen'. Se vidare härom under suff. -ara
nedan.
1) Formen är i GM. alltid -ana, även i värbalstammar på lång vokal
t. ex. ittsktna 'utseende'. Presensparticipets anne-suffix i denna ställning i västgötam. har observerats redan av B elfrage Om verbet i Vestgötamålet, s. 15. Jfr angående rspr. Beckman Sv. språklära s. 126.
Se Tamm Tränne tyska ändelser i svenskan s. 5 f. Andra,
tidigare forskare ha dock haft en annan mening, som det ännu torde
vara för tidigt att alldeles lägga på hyllan. Se t. ex. Rydqvist Sv.
spr. lagar II: 208. Han anser, att abstrakterna på -ande ock -ende
äro uppkomna ur presens-participet. Jfr min framställning nedan s. 53 f.
Se Noreen VSpr. V: 334.
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Suffixet -ana uppträder i följande funktioner:
I. Aktionella abstrakter.
Som abstraktbildande är väl suffixet att enligt Tammi,
Noreen 2 m. fl. betrakta som böjningsändelse, även fast -ana i
detta fall ej har så stor utbredning i GM. som -ande i rspr.
Det egentliga abstraktsuffixet för bildande av g erun di er3 är
nämligen i GM. -2,g, 4 till vilken ändelse jag hänvisar.
I denna funktion faller således ändelsen -ana utom mitt
område. Jag skall dock med några ord beröra skillnaden i
betydelse vid. användandet av -ana ock -'in, emedan den spelar
en viss roll vid avledningarna.
En mycket frappant skillnad mellan suffixen vid bildandet
av aktionella abstrakter är den, att ana-formerna ofta ha något
durativt eller intensivt över sig, som däremot saknas hos
ig-bildningarna. Jag skall anföra några exempel:
gana n. 'gående'; ex. do va et fåsalit gåana 'Det var ett förskräckligt gående', men däremot: Urt...kce grzga gigig5 ei-t?
'Skall man då aldrig ge sig i väg?'
pkåjana n. 'plöjande'; ex. do o et odrckialit pkivana sa Vega, mir
en inta hår mer cen 69, a a pkta mce 'Plöjandet tar odrägligt lång tid, när man inte har mer än ett par att plöja
med' : i då har vt hslt pa mce pkblig 'I dag har vi hållit
på med att plöja'.
såpana n. 'supande'; ex. kan do bki anta itsalt, et Mut sitpana
sum dcir vå! dt kan da åln lata IM st sicptg. 'Kan det
bli annat än uselhet, ett sådant supande som det var där!
De kan då aldrig låta bli att supa'.
&tana n. 'ätande'; ex. dce va a 4 &tana 'Man höll på att äta i
ett kör', men: mr vt jo4 tfråiis dcehArtga, bkt..4ce nök iettg
'När vi gjort det här färdigt, få vi nog äta'.
Detta förhållande stämmer ju i viss mån överens med rspr.6
1)
8)

Avi. s. 31.
2 ) VSpr. V: 447.
Se Nor. VSpr. V: 446 f.
Nor. VSpr. V: 448 har en mycket upplysande not angående
Värmlands-målen i detta hänseende.
Även formen gen förekommer.
Jfr Nor. VSpr. V: 449. Anmärkas bör en uppgift hos Cederschiöld Verbalakistrakterna s. 23 f. Han tycker sig finna, att hos värb,
som sällan förekomma i riksskriftspråket, som ha en mer vardaglig
prägel ock äro övervägande hemma i ledigt umgängesspråk ock
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Ganska ofta avviker emellertid bruket av -ig ock -ana från
riksspråkets användning av -(n)ing ock -ande. Noreen VSpr.
V: 449 framhåller, att medan ande-bildningarna liksom infinitiven
markera förloppet, skeendet, så framhäva däremot ofta (n)ing-formerna de enskilda momenterna, t. ex. blinkning (moment.),
men blinkande (som så att säga innebär en serie av blinkningar).
I GM. är det i detta fall precis tvärtom: Nritylcana = blinkning,
bkitektg ----- blinkande. Se exemplet i en sats nedan. Ock under
det att rspr:s (n)ing-former ofta ha något resultativt över sig,
som gjort, att så Många dylika abstrakter blivit resultativa
konkreter, ha i GM. ett stort antal bildningar på -ana gjort en
sådan övergång'. Jag övergår nu till denna grupp.
II. Resultativa konkreter.
Ibland förekommer vid sidan av den konkreta betydelsen
även den abstrakta. Åtskilliga exempel torde också vara vad
Noreen kallar »halvkonkreter».
bnkana n. 'blixt' : bhka sv. 1 'blixtra'.
bkitelcana n. 'blinkning'; ex. han ii2ka et bkinkana åt-mcek
'Han gjorde en blinkning åt mig' : bkinka sv. 1 'blinka'.
br4tana n. 'brak';. ex. de jara-t6 et bråtana 'Det brakade till' :
britta sv. 1 'braka'.
bidrana n. 'buller'; ex. dce keima-sckka4 nsn, fsr ja hidra et
bidrana t firMa 'Det kommer nog någon, för jag hörde ett
buller i förstugan' : bidra sv. 1.
dnana n. 'dån'; ex. mr åska slo-n4r i trckt ittafira, Joh do
et ditnana, sa ja troda stitva sula trola-nr 'När åskan
slog ned i trädet utanför, så dånade det till, så jag trodde
stugan skulle störta ihop' : dipta sv. 1 'dåna'.
Ovana n. 'tjut' (momentant) : gigpa sv. 1 'gapa; tjuta'.
gnekana n. 'antydning'; ex. ja ha et gköelearia um-at, mon
do sa vara .tt mce d& 'Jag hörde en antydan om det,
men det skall vara tyst med den saken' : gkenka sv. 1
'glunka, antyda'.
som i regel undvika -ande (-ende), bildningarna med detta suffix inskränka sig till intransitiva viirb med klandrande ock iterativ betydelse, när sådana former någon gång förekomma inom denna värbgrupp.
1) Även i rspr. finnas dock en del resultativa konkreter på -ande.
Se Nor. VSpr. V: 366, VII: 335.
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gand n. 'gläntning'; ex. gan jöka et ditana pa dja, sina

ja han 'Han gläntade på dörren ett tag, ock sedan gick
han sin väg' : gkåta sv. 2 'glänta'.
håkana n. 'hack, hack-tag'; ex. ja je2h nåra håkana, ina ya
fek up tarva 'Jag hackade till åtskilliga gånger, innan jag
fick upp torvan' : håka sv. 1.
harkana n. 'hostning' (momentan) : harka sv. 1 'hosta, harkla'.
has,kana n. 'harkling' (momentan) : haiska sv. 1 'harkla, hosta
för att få upp slem'.
hakana n. 'hickning' : haka sv. 1 'hicka'.
högana n. 'hugg'; ex. dce jo h sana högana i siya, sa ja va Acektit
hcadar, ja sula fa hål 'Det gjorde sådana hugg i sidan, så jag
var riktigt rädd, att jag skulle få håll' : /tåga sv. 2 'hugga'.
höstana n. 'hostning' (momentan) : hösta sv. 1.
heihana n. 'hurrarop'; ex. di 'oka fkara ;domna 'De hurrade flera
gånger' : hitha sv. 1.
ildcagana n. 'våldsamt slag' : dcena-U sv. 2 'slå till'.
ilsviana n. 'häftigt svidande' (momentant) : sva st. v. 'svida'.
kliana n. 'klingning'; ex. ja /ådra n8ra klia» uta pa van
'Jag hörde några klingande ljud ute på vägen' : klia sv. 1.
kkeemtana n. 'klämtning' (momentan), 'klämtslag' : kkeemta sv. 1.
knåkana n. 'knakning, brak' : knåka sv. 1.
knakana n. 'knarrande ljud' : k,naha sv. 1.
knasana n. 'undertryckt skratt' (momentant) : knasa sv. 1 'fnittra'.
knicfana n. 'knuff' : knåp sv. 1.
knåkana n. 'knyck' : knirka sv. 2 'knycka'.
kniAstana n. 'knyst': ex. unt du jcar et knitstana, cc du fetst
'Om du ger det minsta ljud ifrån dig, blir du .olycklig' :
knitsta sv. 1 'knysta'.
kneepana n. 'knäpp' : kneepa sv. 2.
knietana n. 'knäppning, knäpp' : kneeta sv. 2 'knäppa, ge små
knäppande ljud. ifrån sig'.
nåfsana n. 'lindrigt bett' o. d.; ex. hån jöka n8ra nafsa» eetar
mwk 'Hunden nafsade några gånger efter mig' : nafsa sv. 1.
napana n. 'napp'; ex. &e yöka n8kat napana i mat, mcen de
bka intan8 nar 'Det nappade några gånger i agnet, men
det blev inte någonting. mera' : napa sv. 1.
Itaka» n. 'nick' : nåta sv. 1 'nicka'.
nitpana n. 'nyp' : nipa st. v. 'nypa'.
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nizsana n. 'nysning' : nizsa st. v. 'nysa'.
påkana n. 'slag, bultning'; ex. ya 3ö?f•a »ra ~ana pa dkba,
sa lata ds up 'Jag gjorde några bultningar på dörren, ock
så lät de upp' :påka sv. 1 'banka, slå'.
pHtazza n. 'fjärt' :pta sv. 1 'släppa fjärtar'.
hispana n. 'repa' : hispa sv. 1.
skråtana n. 'skratt' (momentant) : skråta sv. 1.
skraana n. 'småskrik, barns små glädjetjut' o. d. : skrbka sv. 1
dimin. till skrika 'srnåskrika eller skratta' (företrädesvis
om skatans läte; om barns glädjetjut m. m.).
skidana n. 'hopp, skutt' : skida sv. 1.
skv&tana p. 1) 'stänk' (momentant), 2) 'kort stund' : skveeta sv. 2
'stänka'.
yerana n. 'skära, skärande' (momentant) : yera st. v.
sZeegana n. 'släng', t. ex. et sUegatza mo cirman 'en släng med
armen' : &Vega sv. 2.
sZeemana n. 'slammer, skräll medelst igänslående av en dörr' o.
likn.; ex. i far inta icera seida sWemana i dåra, b4 'Ni fä inte
slå igän dörrarna på det sättet, barn' : geema sv. 2 'slamra'.
~iskana n. 'lindrigt slag' : smiska sv. 1 'småsmälla, smiska'.
smökana n. 'slag' : smoka-M sv. 1 'slå till, smocka till'.
smiekana n. 'slag' : smceka-t6 sv. 1 'slå till, smäcka till'.
spriganal n.; ex. Ja va et sprigana bst.,telcitsa 'Jag sprang bort
på en liten stund till Lars' hem' : spriga st. v.
sizana n. 'susande'; ex. am ja hznda yera et sikana dar båt
(enda! 'Om jag ändock hunne springa dit bort ett tag! :
sita sv. 1 'susa'.
1) Vid denna ock följande bildning sikana kommer man att tänka
på ett annat ord i dialekten, som ej längre har något grundord kvar,
nämligen (krana, rspr:s ärende. Detta ord antas av några vara av nomiDalt ursprung (till got. drus, ål. 4rr m. m.), anses av andra värbalt.
Det förefaller mig, som om dylika konstruktioner, som anförts vid
sprigana ock sz'Aana, tala för ett värbalt bildningssätt. Om man
antager en particip-avledning av ett rörelsevärb med betydelsen »ett
gående» el. d., kan man ju lätt få en övergång till den nuvarande betydelsen hos ärende. Schliiter Die mit dem suffixe ja gebild. deutsch.
nomina s. 100 antager, att till grund för detta ord ligger en participialbildning av roten ar 'gå'. Jfr skr. arvant- ock lat. orior. Det
stämmer ju förträffligt. Hellquist Ark. VII: 17 är även böjd att utgå
från ett particip, »som i stark form finnes i fht. arant».

48

GÖTLIND, VÄSTSVENSK ORDBILDNING.

Flera av dessa exempel ha därjämte något ack r es ci tiv t
eller diminutivt över sig, som för dem nära grupp IV
nedan.
Till alla bildningarna finnas även gerundier på -in. Se
detta suffix.
En översikt över de andra västgötamålen beträffande grupperna I ock II är förenad med många vanskligheter. Det fordras
nämligen en mycket intim kännedom om dialekten för att kunna
ge så pass fina distinktioner, som det här ,är fråga om. Därför
äro ordförteckningar ock frågelistor mycket litet givande på
denna punkt.
Ett undantag skall jag göra för Hallenders samling från
Barne h. Därifrån kan jag anföra några säkra exempel på den
senare kategorien:
bkaskanal n., ex. de )(ara bara et bkaskana i vatant, ner jons
falda z.
Nrekana n. 'blixtrande' : bkeka v. 'blixtra'.
bkasana n., ex. de Joh et bkitsana i aska.
dogkana n. 'bultande, slag'.
fnetrana n. 'halvhögt skratt': ex. neIce «dta for prcestan, kana
jak anta hela-mek, utan Joh et fnetrana, fast frua sto
janitar-mcek.
knokana n. knyck.
På grupp I lemnar A. Bondeson i novellen Gamla Grålla
(Nya allmogeberättelser) bra exempel (för nordliga Halland):.
»ock där blev ett sådant gravande efter grevar ock tarmar ock
ett sådant morrande ock skällande ock bitande hela natten,
så en kunde rent förskräckas».
III. Instrumentala konkreter (van!. i bestämd form -ant).
Man kan urskilja åtminstone ett par grupper:
1. Andelsen användes i ord för kvinnlig födslolem, vanligen
hos husdjur (men även hos människor), betecknande 'det med
vilket man föder'. Bildningarna ha alla vid sin sida värb, som
betyda 'föda', vilka värb äro olika för olika husdjur.
beerant 2 n. best. f. kons könsdelar»: biera st. v. 'föda (om kor),
kalva'.
Hallender har längdstreck även under n i dylika avledningar,
dock icke genomgående. En del inkonsekvenser i skrivningen äro ovan
avlägsnade.
Ordet fanns redan i fsv.: bterande n. (Sdw.). Se även Hellgnist Ark. VII: 16, Olson Appell. s. 261.
Närmast torde slidan avses.
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ffirant n. best. f. könsdelarna hos ett sto : fika sv. 1 'föda' (om

hästar).
gnsant n. best. f. könsdelarna hos en sugga : gnsa sv. 1 'grisa'.
4nant n. best. f. könsdelarna hos en tacka : i!na sv. 2 'föda'

(om får).
Denna grupp är representerad i landskapets alla huvuddialekter. Mina exempel nedan äro ur min suffixfrl., där ej
annat angives:
Skaraborgsmålet:
Härjevad, Skånings h.: beerant; N. Vånga: beerant, Want,
gnsant ock lömant (på ett får); ex. fikant ce sa treigt pa
cl,Tn metha.
Fåglum, Barne h.: brant, fii?rant, gnsant.
Vadsbomålet: Hova ock Fredsbärg ha exemplet kTamt.
Älvsborgsmålet:
•
S. Härene, Hullings h.: beerant, filkant, gresant ock liimant,
vilket motsvarar 4:nant i GM. : låna sv. 1 'föda lam'. Kärråkra, Ås h. uppvisar samma former som GM.
Mark ock Kinds-målet:
Istorp, Marks h.: beeranat, Pkanat, gnsanat, nanat. Det sistnämnda kan även användas om människor.
Några spridda exempel från andra landskap:
Från Halland föreligga många vittnesbörd: Vallda (Nordl.
H.): brant, fkkanat, grisanat, lecmanat; Tvååker (Mellersta
H.): beeranat, ffilanat, grisanat, ånanat; Eftra (Arstads h., längre
söderut): beerankt.
I SHF. s. 116, anför Wigforss krana. Rz har bärane
ock önande för Hl.
Beträffande Bohuslän kan nämnas, att jag varken hos Nilön
i Sörbygden eller hos Lindberg i Skee målet funnit något spår
av denna kategori.
Dalsland är däremot representerat. E. Noreen upptager i
AM. s. 141 bland exemplen beerana. Ock en frågelista från
Gesäter (Vedbo h.) har beeranat ock lepmanat (jfr limanat ovan).
Från Småland anför Rz bäranne, från Östergötland bärne
ock från Blekinge bärane, som även upptages i Nilssons Ord
och talesätt.
Rietz har ej ett enda belägg från Sveamålen. I de ordlistor,
jag genomgått från dessa landskap, har jag ej häller funnit
något exempel, liksom suffixfrågelistor från Norrbärke i Dalarna,
Bärg i Jämtland ock Stigsjö i Ångermanland sakna prov på
denna kategori.
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Gruppen i fråga har troligen uppkommit på det sättet, att
orden ursprungligen varit neutrala presensparticiper (ex. det
bärande = det födande o. s. v.), vilka använts som eufemistiska omskrivningar för ord, som direkt hänförde sig till
könsdelarna.
Det eufemistiska draget framträder emellertid mindre i en
hithörande grupp ord, som jag av denna anledning tar särskilt.
Här gäller det de mänskliga könsorganen. I Hallenders stora
samling från Barne h. är denna kategori rikligt företrädd. Alla
de värb, som bildningarna hänföra sig till, stå synnerligen lågt
på stilskalan, vilket ej är fallet med värben till de ovan anförda exemplen. Proven äro samtliga översatta med 'cunnus':
knulant : knuta v. 1 'öva samlag'
lokant : loka v. 1 'öva otillåtet samlag'
pervant : perva v. (ha könsumgänge med en kvinna) ,
pesana : pesa v. 1 (pissa)
pukant :puka v. 1) 'driva in (ex. en spik)', 2) (ha könsumgänge
med en kvinna). Jfr även pickara m. 'lättfärdig mansperson'
vetant : veta v.
2. Suffixet bildar vidare föraktliga ock nedsättande benämningar på talorganen, ungefär motsvarande »truten», »käftamentet», »halsen» o. d. Här är suffixet produktivt. Jag tror, att man
utan svårighet skulle kunna foga det till varje värb, som uttrycker ett otillständigt eller onödigt talande, sladdrande eller något dylikt. Av sådana bildningar har jag funnit
följande:
båbkant n. best. f. 'truten', med vilken man båbkar : båbka sv. 1
'sladdra'.
br47rant n. best. f.. föreg. : bråka sv. 1 1) 'bräka häftigt' (om
fårs läten), 2) 'prata omåttligt'.
br4tant n. best. f. »käftamentet», med vilket man bråtar :bråta
sv. 1 1) 'braka', 2) 'tala mycket ock fort, slamra ock
prata'.
gåpant n. best. f. det organ, med vilket man Opar; ex. hål
gåpant pti-dek! 'Håll käften' : gapa sv. 1 1) 'gapa', 2) 'tala
högljutt', 3) 'skvallra'.
1) Översättningar inom parentes härröra från mig. De äro förkortningar av samlarens övers.
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småkant n. best. f. 'käften', det med vilket man smakar : smaka
sv. 1 'prata högljutt'.
småtrant n. best. f. det organ, med vilket man småtrar : småtra
sv. 1 1) 'smattra', 2) 'prata mycket ock fort'.
snåtrant n. best. f. det organ, med vilket man snåtrar : snåtra
sv. 1 'snattra, prata fort'.
§atrant n. best. f. det organ, med vilket man 49åtrar : 'åtra sv. 1
'tala fort ock ihållande'.
Nära till denna grupp ansluta sig några ord, som beteckna
kroppsdelar, vilka stå i intimt förhållande till talorganen. De
framhålla ej en obehaglig »trut» som organ för sladdrande, utan
anspela på andra otrevliga egenskaper:
gkipant n. best. f. 'gap', det organ med vilket man gkipar något:
gNpa st. v. 'sluka, hugga tag i med munnen'.
neesant n. best. f. »nosen», det organ med vilket man »lägger
sig i» allting; ex. sa du lega dåt nchsana i deeta md? 'Ska
du lägga näsan i detta med?' : neesa sv. 1 'nosa; vara
näsvis'.
Exempel på grupp 2 finnas från flera håll i Västergötland
ock även utanför landskapet.
Skaraborgsmålet.
Skånings h., N. Vånga: båbkant; ex. aln kan du håla båbkant
pi-dok 'Aldrig kan du hålla munnen på dig', bråtant,
g4pant, småtrant. påtrant; Härjevad: gsapant.
Barne h. (Hallenders sam!.): brakant, labrant (labra v. 'babbla'),
småtant, smatrant, snatrant, §afsant.
Älvsborgsmålet.
Ån h., Kärråkra: bråtant, g4pant, småtrant.
Kullings h., S. Härene: hål båRant! 'Håll käften!'
Halland.
Vallda (nordl. fl.): bal2kanat, Manat, sitåtranat.
Eftra (Årstads h.): Manat. Eljest uttryckes saken så: hålla
babblan, snattran.
Småland. Hak arp (Tveta b.): babblanet, snattranet.
3. Ensam för sig står en bildning, som ej har nedsättande
bibetydelse: sve&iyana n., vanligen best. f. sveebant 'svalget', det
med vilket man sväljer; ex. ya 1zaua ntat sveeriana 'Jag har
så litet svalg' : sveba sv. 2. Ordet, som finnes redan i fsv.,
Erimelghiande (Sdw.), har jag belagt från flera håll i Vg. (dock
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icke från den nordligaste delen), från Vallda ock Eftra socknar
i Halland ock från Hakarp i västliga Småland.
Hit hör också ett ord gömmans n. från Blekinge, som
K. Nilsson i Ord och talesätt anför ock översätter så: »öppning
med delarna däromkring på säck eller påse. Knyt te gömmanet
väl, mä hässenhjäre säjsingen, så inte grisasodden går frå dej !»
Hela grupp III står mycket nära de karakteriserande virtuella konkreterna, dit bildningarna med en viss rätt också
skulle kunna föras.
IV. Suffixet -ana användes även till bildningar, som utgöra
ett slags stegring av det begrepp, som ligger i grundordet, ett
slags substantiviska komparativbildningar. Gruppen innefattar
både ackreseitiverl ock diminutiverl. Mina prov äro till
största delen bildade till ett neutralt substantiviskt grundord,
som betyder 'stort stycke', resp. 'litet stycke' (även om tid):
Nekana n. 'ett väldigt stycke'; ex. et stöt Nekana (t. ex. av
en sten) : Neka n. 'stort stycke'.
fkålcana n. 'ett väldigt stycke' : fköka n. 'stort stycke'.
granana n. 'ett litet smul, en liten stund' o. d.; ex. kan du lana
Incek et granana 'Ban då låna mig ett litet grand' (t. ex.
havre); veenta et granana! 'Vänta ett ögonblick': gran n.
'smul, grand, stund'.
Icåsana n. 'stor skiva'; ex. han skar-a: et brå kåsana a östan
'Han skar en duktig skiva av osten' : kåsa f. 'tunn skiva'.
Detta ord är ett result. till kasa-ei sv. 1 'skära av'. Subst.
kåsana kan vara en direkt bildning till värbet.
Mana n. 'ett väldigt stycke' : fok n. 'stort stycke'.
Hur har ett sådant bildningssätt kunnat uppkomma?
Det är mycket möjligt, att underlaget för denna bildning
är abstrakterna på -ana, som ofta beteckna handlingen med en
bibetydelse av något intensivt eller ihällande, t. ex elce va et
fåsa eetana (se -ana I ovan). Även resultativerna i grupp II
ha något över sig, som närmar dem till ackrescitiverna ock
diminutiverna i 1V.
Förmedlande mellan bildningarna till värb ock bildningarna
till substantiv kunna sådana ordparalleller ha varit som resul1)

Se Nor. VSpr. V: 383 f.
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tativerna knet ock knietana (båda betydande 'knäpp', 'knäppning', 'knäppande ljud'), bildade till kneta sv. 2. Sedan har
-ana kunnat läggas till ett substantiv som §Qk ock bildat Okana,
trots att ej något värb *Oka existerar
Beträffande utbredningsområdet av grupp IV kan anmärkas,
att jag har belägg från flera trakter av Västergötland samt från
skilda delar av Halland. Från sistnämnda landskap förtjäna ett
par egendomliga former att anföras: fkåskana 'ett väldigt stycke',
nögana 'någonting litet av en sak, ett smul', ex. je-me et nogana
(Vallda).
Anm. Ändelsen -ana har även blivit produktiv som advärb-suffix
ock bildar förstärkande ord: kritana vi tar, blana sår, kligana fint
fåra m. fl. Flallender har i sina samlingar en mängd exempel på denna
företeelse från Barne h., t. ex. du e-la bkekstrana gan, sam inta
friar te mala.
Det är ganska påfallande, att dessa ana-bildningar äro så
vanliga ock intima i dialekten. Bland språkvetenskapsmän är
det en vanlig uppfattning, att dylika ande-ord äro främmande
för våra folkmål. De motsägas på det bestämdaste av min
materialsamling.
Som jag nämnde i inledningen, anses riksspråkets andesuffix — åtminstone så vitt det bildar abstrakter — vara in lånat
i svenskan, ock till på köpet så sent som, omkring 1500'. Från
högsvenskan, särskilt dess skriftspråk, skulle således ändelsen
sedan ha spritt sig till våra dialekter. Men är det månne
mycket sannolikt, att ett främmande formbildningsmedel — sådana
bruka ju ha mycket längre ackommodationstid än vanliga ord
på så kort tid kunnat tränga ned i folkmålens djupare lager,
som annars så väl bevarat den gamla svenska språktraditionen?
Naturligtvis förekommer det även här lån utifrån, framför allt
från svenskt riksspråk, ock med den ökade litteraturen ock
kontakten med samhället bli dylika allt vanligare.. Men riktigt
inhemska ock »infödda» kännas de nog ej på mycket länge.
Så t. ex. förstår ju varje Göteve-bo ett ord som hungrig, ock han
kan måhända begagna det vid något utomordentligt tillfälle, t. ex.
i samtal med någon ståndsperson. Men han använder eljest i
i vardagslag regelbundet det inhemska svulten i samma be1) -Enstaka exempel uppträda rodan på 1400-talet, som Olson visat.
Se Appell. s. 436 f.
4 -180112. Sv. landom. G ö t lind.
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tydelse. De ovan anförda ana-bildningarna däremot, även de
abstrakta, kännas fullt ut som barn i huset.
Man kommer då att köra den reflexionen, att suffixet möjligen är gammalt i dialåkten. Som jag nämnt förut, var den
gamla meningen den, att rspr:s abstraktändelse -ande utvecklats
ur det neutrala presensparticipet. Tamm inför med sitt arbete
»Tränne tyska ändelser i svenskan» en annan uppfattning, nämligen den nu gängse, att värbalsubstantiv på -ande från början
äro införda från lägtyskan, där de utvecklats ur en böjd infinitiv. Han medger, att det redan i de nordiska fornspråken fanns
åtskilliga substantivbildningar, som till sin form sammanföll°
med presensparticipet ock delvis hade neutialt kön. »Men»,
säger han, »dessa hava för det mästa en mera konkret betydelse ock synas oftast vara ay nominalt, icke värbalt, ursprung»I. Detta är Tarnms huvudskäl. Men bildningarnas
konkreta betydelse spelar ju ingen större roll som argument,
då, som bekant, övergång från abstraktum till konkretum
är ytterst vanlig2. Icke är jag häller så säker på att dessa
konkreter oftast äro av denominativ natur. Åtskilligt är här
ännu outrett. Så t. .ex. anse några forskare; att rende är av
nominalt ursprung, andra åter hålla före, att det är av värbalt.
Jag har förut varit ,inne på detta ord (se noten vid sprigana
ovan). Participiellt ursprung ha säkert de fornsvenska orden
beerande n. 'kvinnlig födslolern', sveelghiande n. 'svalg', eeptirfylghiande n. 'tillbehör', isl. fliötendi n. 'flöte', m. fl.
Substantivering av particip är ju urgammal. Det nysv. vind
: *136ieurop.
anses ju uppkommet av germ. *9.inda'blåsa'; jfr lat. ventus.
Beträffande grupp III ovan är det presens-participiala ursprunget alldeles påtagligt, t. ex. bierana = det födande o. s. v.
Även de andra konkreterna torde ej vara svära att hänföra till
participet, åtminstone från nutida synpunkt.
Dessa konkreter kunna dock icke förklara abstrakterna, kan
man invända. Men även nomina actionis, som utgått ur participet, föreligga ju i de germanska fornspråken. Se exempel hos
Olson Appell. s. 434. I fsv. finnas åtminstone ett säkert exempel,
Tamm a. a. s. 6.
Se härom t. ex. Collin Semasiolog. studier över abstrakter ock
konkreter.
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nämligen raPind f. 'upptuktelse' : rapa 'tukta, aga'. Förmodligen ha vi flera: viljande n. 'vilja, avsikt"- ock mghande n.
'ägande, ägo' 2.
Något egäntligt skäl, varför ett abstrakt värbalsubstantiv
ej skulle kunna utveckla sig ur. presensparticipet, anföres ej
häller i Tamms arbete. Det förhållandet, att dessa nomina
actionis på -ande (-ende) så intimt ansluta sig till den rent
värbal a betydelsen — Noreen kallar dem också gerundier —
katt ej tvinga en att söka ursprunget i den böjda infinitiven i
ett närsläktat språk. Även presensparticipet kan ju ha värbal
karakter.
Min uppfattning är därför, att åtminstone de västsvenska
abstrakterna på -ana icke lånat suffixet utifrån. Det är troligen
en utbildning av presensparticipet. Detta hindrar naturligtvis
ej, att förhållandet kan vara en smula annorlunda i rspr. ock
att inflytande från lågtyska); kan ha gjort sig gällande jämte
andra faktorer.
Om detta ock andra dylika ord se Kock Sv. landsm. XV. 5, s. 60 f
Kock a. st. antager, att en hel del fsv. ord som miwtanz i micetanz
mEen (värderingsmän) »böra uppfattas såsom gen. sg. av stammar utgångna från part. pres. ock med funktion av nomina actionis». Han
talar även om att i de nordiska fornspråken — även fsv. — det fanns
ord »som visa, att part. pres. hade fräudskap med abstrakta substantiv».
De nysvenska substantiven seende, tagande o. s. v. anser han emellertid
vara efterbildningar efter mit. gerundieformer.
Se Olson Appell. s. 435.

Kap. 4. -ara.
Suffixet -ara härstammar från fsv. -are eller -an, en motsvarighet i svag form till got. -areis.
Avledningens äldre historia i Norden klarlägges av Falk
PBB. XIV: 36 f., Tamm Avi. s. 31 f., Torp Ordavl. § 21, Olson
Appell. s. 39 f., 110, 281 f. Om dess funktion i nutida svenska
se Tamm Avi. s. 32 f., Cederschiöld Verbalabstrakterna s. 49 f.,
Noreen VSpr. V: 334 f., 337 f., 351, 356, 359 f., 366 f., 372 f.,
465, VII: 314 f., 335 f.
Suffixets bildningscentrum är fortfarande de a ktion ell a
k on k r e ter n a , precis som fallet var redan då vi först spåra
denna avledning på germansk botten i gotiskan 1 (där förmodligen lån från lat. -arius), t. ex. bökareis 'skrivare', laisareis
'lärare', mötareis 'tullnär' m. fl. Där betecknade dock orden
med detta suffix aktorer på» ett högre samhällsplan, under det
att -are nu trängt ned till de alldagligaste sysselsättningars
område. En annan tydlig förskjutning är, att de aktionella
are-orden numera såväl i svenskt riksspråk som i GM. nästan
uteslutande hänföra sig till värb, under det att de älsta bildningarna på germanskt område voro deitominativa. Ännu i
fornsvensk tid voro bildningar till substantiv ganska talrika.
Se Olson Appell. s. 41 f.
Till de andra grupperna (instrumentalerna m. fl.) har suffixet
överförts på bildlig väg.
Ändelsen -ara uppträder i följande funktioner:

I. Aktionella konkreter.
I rspr. är enl. Nor. VSpr. V: 337 -are i denna funktion
att betrakta som böjningsändelse till det nysvenska värbet (bil1) Kluge Nomivale stammbildungslehre s. 6 f.
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daude »aktoral gerent»). Det är möjligt, att suffixet nått detta
stadium även i GM. Därigenom skulle grtippen falla utom mitt
område. För sammanhangets skull med de övriga kategorierna,
där -ara är avledningsändelse, medtager jag även här -ara som
aktionellt suffix. De övriga grupperna skulle eljest liksom
komma att sväva i luften, då ju, som nämnts, suffixets centrum
just utgöres av de aktionella konkreterna. Dessutom är gränsen
mellan avledning ock böjning synnerligen vag.
I GM. skiljer man ej på nomina agentis ock nomina
actoris (representanter för ett mera tillfälligt, resp. mera
regelbundet förehavande)l. En dikara betyder både 'en person
som är ute ock åker' (rspr. 'åkande') ock 'hyrkusk' (rspr. 'åkare'). Ändelsen -ana (rspr. -ande) torde ej finnas eller åtminstone
vara ytterst ovanlig i GM. som suffix för nomina agentis, utan
denna funktion uppbäres av -ara. Man kan dock, om man så
vill, uppdela de aktionella konkreterna på -ara i sådana, som
till betydelsen övervägande äro agentialer eller aktoraler eller
slutligen sådana, som i ungefär samma utsträckning äro bådadera.
1. Agentialer (nomina agentis). De antecknade fallen hänföra sig alla till värb (möjligen med ett undantag):
IA4shålara m. 'marskalk vid bröllop' : håla sv. 2 'hålla'.
frijara m. 'friare' : fri,ja sv. 1.
hievara DL 'person som häver'; ex. Vi ce tågna te skåla as en
hcbvara M 'Vi är tvungna att anskaffa en person till, som
häver' : Mya sv. 2. Jfr instrum. /tevara m.
phpara m. 'köpare' : p4pa sv. 2.
låntåyara m. 'låntagare': ta (lån) st. v.
måsxtra m. 'målsägande, kärande' : ipja sv. 2.
rnee2ara m. 'person som mäjar' : mega sv. 1.
mbdara m. 'mördare' : Oda sv. 1.
nälaphikara m. 'person som plockar potatis' : pkåka sv. 1.
nitUrriara m. 'nybörjare' : bårja sv. 1.
s,Zitara ni. 'person som slår gräs, slåtterkarl' : 838 st. v. Eller
associeras bildningen med Met f. slåtter?
sprUcra m. 'person som sprider ut dyngan vid gödselkörning' :
81)1-Ut sv. 3 'sprida'.
steekara m. 'person som stackar' : stieka sv. 2 'stacka'.
1)

Se Nor. VSpr. V: 333 f.
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se0.yara m. 'säljare' : seOya sy. 2.
kptåkara in. 'person som binder säd' : ta-4p st. v. 'taga upp;
taga upp säd ock binda'.
Det finns gott om exempel, som höra hit. Ofta äro bildningarna alldeles tillfälliga.
2. Aktoraler (nomina actoris).
Till värb:
bråkara in. 'hälftenbrukare' : bråka sv. 1 'ha hälftenbruk'.
bhgara m. 'byggmästare': bhga sv. 2 'bygga'.
dritara m. 'dragare' : dra st. v.
gårvara ro. 'garvare' : gårva sv. 1.
hånlara in. 'handlande' : hånla .sv. 1.
Mara in. 'jägare' :Åra sv. 1 'jaga' eller jta sv. 1 'förfölja'.
yielara in. 'person som kastrerar' : jeela sv. 1 'kastrera'.
lågara m. 'Iaggkärlstillvärkare' : låga sv. 1 'göra laggkärl'.
lådan m. 'laudsvägsstrykare' : lida sv. 1 'gå ock stryka'.
lkfara m. 'luffare' : lkfa sv. 1.
lbntåyara in. 'löntagare' : ta st. v.
råvara m. 'ringare' : niga sv. 2.
jekara in. 'Iandsstrykare' : 5a sv. 1 'gå ock stryka, gå hållningslöst ock oanständigt'.
.finjara ni. 'garvare' (rätt föråldrat ord) : it(a) sv. 3 'bereda'.
slåktara m. 'slaktare' : sikta sv. 1.
sötare ra. 'sotare' : söta sv. 1.
stråkar in. 'landstrykare' : stråka st. v. 'stryka'.
sågar in. 'sångare' : pga sv. 2 'sjunga'; associeras möjligen
med sav. Jfr karakter. konkretum sågara in.
tbgara ni. 'tiggare' : Uga sv. 2 'tigga',
ivItara in. 'tjänare' : piena sv. 2 'ha tjänst som dräng eller piga'.
Många bildningar i denna grupp stå mycket nära de karakteriserande virtuella konkreterna.
Till substantiv:
gösara ni. 'arrendator under ett gods' : go ii.
kara in. 'krögare' : Nto f. 'krog'.
kkåkara ni. 'klockare' : 14-åka f.
3. Agentialer eller aktoraler. De antecknade fallen hänföra
sig alla till vär b:
§4rara in. 'körande'; 'körare' : Ora sv. 2.
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mitrara m. 'murande' (t. ex. en som lägger upp en stenmur);
'murare' (t. ex. kakelugnsmurare) : mitra sv. 1.
ökfårara m. 'ordförande' (tillfällig eller som innehavare av en
ordförandetjänst (t. ex. kamanålarfårara): fåra sv. 2.
ttiyara m. 'ridande'; 'ryttare' (föråldrad betydelse) : ht el. 'Åla st. v.
'rida'.
&kara in. 'åkande'; 'åkare' : dika sv. 2.

II. Karakteriserande virtuella konkreter. De hänföra
sig till substantiv, adjektiv, värb, indeklinabla ord:
betlelådara m. 'bakladdare' : låda sv. 1.
bktdara m. 'person som arbetar häftigt' : bkee2da sv. 1 'arbeta
våldsamt'.
bitjaldrayara m. 'remontoarur' : dra st. v.
knijara m. 'gnidig ock snål person' : knt el. knip sv. 3 'gnida'.
hiejara ro. 'ovanligt stort exemplar av ett föremif ; ex. eke va en
hee,2ara te ståk 'Det var en oerhört stor stack'. Förmodligen
hänför sig ordet till utropet et hcQ, et hit vid arbeten, där
många måste ta i på en gång. Man ropar eller sjunger
nämligen så för att markera takten, när flera personer t. ex.
skola flytta en stor sten el. d. Uttrycket betyder således
egentligen: »en sån där, som man måste ropa hej vid».
högara m. 'huggare', ett stort exemplar av ett föremål: höga
sv. 2 'hugga'.
ildcbgara m. 'mycket driftig människa' : diega sv. 2.
kNpara m. 'mansperson som är mycket fyndig ock kvick':
kkhpskar adj. 'klipsk'; eller till kkhpa sv. 2 'klippa'?
kintiålsara m. 'konjakssup' : kgnjak m. Flera dylika ara-namn
på en sup finnas i dialektenl.
krabåtara m. 'krabat; person som lever oregerligt' : krabåt m.
mbkkara in. 'fuskare; person som gör sin sak dåligt' : mbkka
sv. 1 'göra något utan konstfärdighet'.
nitsc'etara m. 'person som nyligen satt bo' : sta sv. 2 'sätta'.
1) Jag tror ej, att Å. W:son Munthe har rätt, när han i Språk och
Stil XVII, s. 32 (noten) ock 33, vill göra dylika rusdrycksnamn till
pleomorfa ord (pleonasmer). Suffixet -ara är här visst icke överflödigt,
utan för med sig något karakteriserande, kanske också en nyans av
»agent», något som värkar, från ara-bildningarnas centrala område (aktorala
konkreter). Dessutom betyder ju;ej konjak ock konjakare detsamma. Det
förra ordet betyder ju företrädesvis varan ock det senare en portion därav.
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fitsåvara m. 'person som sover mycket' : &siva sv. 2. eller st. v.
s&gara m. 'person .som har sångröst' : löga sv. 2. eller till
sag ni.
trictara m. 'slag för munnen' : trut m.
s.evadcbgara m. 'person som är överlägsen andra' : deega sv. 2.
Släktskapen med de aktionella konkreterna är i många fall
mycket tydlig.
Tendentiella konkreter., Gruppen utgöres av bildningar till egennamn, betecknande anhängare av ifrågavarande
person:
hirkmstrhmara ni. 'anhängare av Holmström' : hidrmstrhm n. pr.
lindhirkmara m. 'anhängare av Lindholm' : lindhåkm n. pr. Kan
även betyda 'medlem av familjen Lindholm'.
melinara 2 in, 'anhängare av Melin' : melin n. pr.
våldanstrhmara in. 'anhängare av Valdenström' : våldanstrhm
n. pr.
Även i denna funktion äv suffixet tydligen produktivt. Rspr.
använder i motsvarande betydelse huvudsakligen suffixet -wan.3
Instrumentaler. De antecknade exemplen hänföra
sig till värb:
br?etzar in., vanl. ketfabrc'enarain. 'kaffebrännare' : breena sv. 2.
heevara m. 'stång, vässad i ena ändan, med vars tilljälp man
häver på (stjälper på) en stack på ett åkdon' : heeva sv. 2.
Jfr agentialet h&vara ovan.
kafakökara m. 'kaffekokare': kölca sv. 1 el. 2.
sOnara in. el. veevspc'enara m. 'vävspännare' : speena sv. 2.
visara ra. 'visare' (på ett ur) : asa sv. 1 1. 2.
Till gruppen ansluta sig en del ord, som sakna associerbart grundord, t. ex. bbsmara m. 'besman', fsv. bismare; mara
ni. 'mortel', fsv. mortare.
Hos instrumentalerna är den bildliga överföringen från
de aktorala konkreterna alldeles uppenbar. Personifieringen kåfakölcara är nästan lika genomskinlig som kafap«.ar, som betyder
samma sak. Ock en bildning som heevara har ännu vid sidan
Se Nor. VSpr. V: 353.
Detta ock föregående exempel äro nyskapade bildningar vid ett
kyrkoherdeval för ej länge sedan.
Se Nor. VSpr. V: 355.
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sitt agentiala &bara (person som häver t. ex. hö): När man
säger: vi sa lkya as en heevara M är det tvetydigt. Det kan
betyda antingen 'Vi ska skaffa oss en person till, som hä,ver'
eller 'Vi ska skaffa oss en hävstång till'. Någon värkligt utpräglad gräns mellan aktionella konkreter ock instrumentaler existerar ej.
V. Indigenatsnamn (namn på personer, familjer o. s. v.
med hänsyn till deras hemvist).' Suffixet uppträder här vanligen
i bek form ock fogas till namnet på orten, gården o. s. v.,
varifrån personen i fråga härstammar eller där han hör hemma: s
bitara pl. best. f. 'invånarna i byn' : bu m. 'by'.
Nytra, van!. best. f.
m. 'han som bor vid Liden'; ex. har
i hitt, at don gama lip» sa Ofta sek? 'Har ni hört, att
den gamle 'Lijarn' skall gifta sig?' : lija n. pr.
lanara m. pl. invånarna i byn Lunna; ex. di dara lanara har
alt brå lågar ikt te pikka 'De där Lunnaborna har allt bra
lång väg till kyrkan': lana n. pr.
nökakar, m. best. f. 'han som äger gården Nolåkern' : niaHtkar,
n. pr.
niesbåkara m, pl. best. f. invånarna i gården Nästbackeik: nc'esbakan n. pr.
fibåkara m. pl. best. f. invånarna i gården Sjöbacken :Obcdsan
B. pr.
stimnara m. pl. best. f. invånarna i gården Stommen : stirman
n. pr.
tOvårpara m. pl. best. f. invånarna i byn Tovarp : tövårp n. pr.
Jfr. suffixen -a ock -iga i denna funktion (-a II, -iga III).

Biform:

-nuitkara.

Om riksspråkets motsvarighet se Tamm Avi. s. 34, Nor.
VSpr. V: 339, VII: 219, Olson Appell. s. 49.
Suffixet fyller två uppgifter.
I. Fabrikantbenämningar (aktionella konkreter med
mycket trångt betydelseområde). Suffixet fogas till su b sta n tiv Se Nor. VSpr. V: 371.
Är närmast ett lindrigt öknamn.
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stammar, som beteckna de föremål, vilka fabrikanten i fråga
åstadkommer. Förteckningen är ej uttömmande:
k2t1c7tomsm4kara m. 'kakelugnsmakare' : kbtleköm, m. 'kakelugn'.
klritkamåkara m. 'urmakare' : kHtlect f.
kirjamåkara m. 'korgmakare' : khrya m. 'korg'.
kitstamåkara m. 'kvastbindare' : kast m. 'kvast'.
l&stamåkara m. 'lästmakare' : lcest m.
tdtkamåkara m. 'person som tillvärkar spinnrockar' : hak m.
'spinnrock'.
•
sitlamåkara m. 'sadelmakare' : sida m. eller sita' m. 'sadel'.
ftamåkara m. 'person som förfärdigar skedar' : 5 f. 'sked'.
skömåkara m. 'skomakare' : sko m.
tr&skomåkara m. 'träskomakare' : treesk6 m.

II. Karakteriserande virtuella konkreter. Bildningarna
i denna grupp ha oftast något nedsättande över sig. Suffixet
fogas till v är bstam mar, i regel med klandrande betydelse.
Kategorien liknar till sin uppgift mäst orden på -ek (se detta suffix
nedan). Bägge avledningsändelserna kunna också • fogas till
flera av nedan anförda stammar ock bilda ord med ungefär
samma innebörd.
Älst bildade suffixet -ma,kare endast aktionella konkreter
av den typ, som är representerad i grupp I. Förändringen av
ändelsens värksamhetsfält till att omfatta även virtuella konkreter påminner mycket om are-ändelsens funktionsutvidgning
på samma område.
Som vi sågo, fogades suffixet i grupp. I till substantiv,
vilket är det ursprungliga bildningssättet. Ändelsens förmåga
att även avleda värbstammar har väl uppkommit på det vanliga sättet. I något fall, där stammen varit substantiv, har
association varit möjlig både till ett substantiv ock ett värb.
Så har bildningens denominativa karakter missuppfattats ock
association till ett värb uppstått. Efter detta ord som mönster
ha sedan nya devärbativa bildningar uppkommit.
Mitt material är följande:
brietlamåkara m. 'bråkstake' : britla sv. 1 'bråka'. Jfr briltlek ra.
hittlamåkara ni. 'person som arbetar med avbrott, så att föga
blir utfört' : kittla sv. 1 'arbeta med avbrott ock utan reda'.
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hråeramåkara m. 'bråkstake': 'person som krånglar' : kråg?na
sv. 1.
pråtamåkara in. 'person som pratar mycket' : pråta sv. 1.
kionkamdikara in. 1) 'person som slösar bort sin egendom': 2)
'bråkstake' : hionka sv. 1.
hamdtkara m. 'person som är duktig att kommersa' : tiicsa sv. 1
'kommersa'.
hicAdmdtkara m. 1) 'rumlare': 2) 'person som gör obetänksamma
affärer' o. d. : /tåga sv. 1 'rumla': husa-å 'sälja bort,
slumpa bort'.
språkamåkara m. 'person som pratar mycket' : språka sv. 1.
sviegamåkara m. 'person som lever över sina tillgångar; som
svirar' : sveega sv. 2.
vågkamdtkara m. 'person som ej vet, vad han vill' : våga sv. 1
'gå ock vanka, driva hit ock dit utan bestämt mål elley
bestämd väg'. Jfr veigka f. ock vek m.
Varken suffixet -ara eller dess biform -metkara uppvisa i
G-M. några större differenser från riksspråket vare sig i form
eller funktion, ock jag har ej häller funnit något särskilt anmärkningsvärt i andra västgötadialekter. Att suffixets uppgift
i stort sett är densamma även i en sveamålsdialekt, framgår
tydligt av vad T. Ericsson säger om -are i Södermanlands folkmål s. 184.

Kap. 5. -d-.
Tillsammans med -an ock -iga(n) bildar d-suffixet eufemistiska svordomar, utgörande förmildrande namn för satan,
fan el. d.
-dan:
yeedan, eufem. för Avalcen 'djävulen'.
skradan, eufem. för skrdian, förmildrande benämning på fan.
-dtgan:
jeedtgan, eufem. för jeevalcen 'djävulen'.
håndagan, eufem. för hiondan, förmildrande benämning på fan.
skrdidigan, eufem. för skrådan (förmodl.). Se 1 ovan.
Se suffixen -an och -tp.
Gruppen är ej särskilt stor. Troligen finnas dock åtskilliga dylika bildningar, som ej kommit med i min samling.
Suffixets produktivitet är ju mycket svår att direkt uppvisa.
För mig känns emellertid bildningssättet levande.
Härkomsten är osäker. Möjligen skulle suffixet ha kunnat
uppstå ur hypokoristiska kortnamnsformer med stamslut på d,
t. ex. heeda, kodnamn till /Adv.ig (rspr. Hedvig). Betydelseområdet är ju närsläktat med eufemismerna.
I svenskan — särskilt dess förtroliga talspråk — förekommer ett slags bildning av hypokorismer, som består däri, att
man fördubblar slutkonsonanten före suffixet -e eller -a
(allt efter könet), som vanligen lägges till namnets första tryckstarka stavelse, med eller utan en konsonant (sällan mera) av
ordets övriga del. Hästen av namnet utelemnas. Den tryckstarka stavelsens vokal förkortas, om den är lång. Så har
t. ex. Tedde, smeknamn för Teodor, uppkommit, likaså Tydde,
smeknamn för Tyden. Se Nor. VSpr. V: 391 f.
Dylika kortnamnsbildningar ock andra närstående barnkammarord i äldre ock nyare högsvenska ha behandlats av

Hellquist Nord. Tidskr. for Fil. 3 R. 12, s. 49 f. Han söker
visa, att en massa geminerade bildningar ansluta sig till vissa
bestämda betydelsegrupper ock ha sitt upphov i barnkammarspråket.1 Även i grekiskan ock latinet förekomma dylika ordskapelser.
Nu kan det ju tänkas, att den geminerade konsonanten
uppfattats som särskilt suffix ock sedan kunnat uppträda självständigt på närsläktade områden även i eufemismer.
Om d-suffixets utbredning i andra västgötadialekter m. m.
se -an och -zga.
1) En annan åsikt om flera av dessa bildningar har förut uttalats
av v. Friesen i De germ. mediagem. Hellquist är även inne på problemet i Nordiska verb med mediageminata (G öteb:s Högskolas Årsskr.
1908) ock i Fornsvenska tillnamn (Xen. Lid. s. 86 f.). Se för övrigt
även Olson Appellativa s. 20 f.

Kap. 6. -a.
Detta suffix uppdelas lämpligen med hänsyn till såväl ursprunget som nuvarande funktioner i två grupper, maskuliner
ock neutrer.

A. Maskuliner,

-a

ock

-an.

Suffixets riksspråkliga motsvarighet -e härstammar närmast
från fornsvenskans -e (el. -i). Dess övriga stamtavla behandlas
av Tamm Avi. s. 38.
Ändelsens äldre nordiska historia har skrivits av Falk PBB.
XIV: 14 f., Flellquist Ark. VII: 3-5, 9 f., 11 f., 41 f., Torp Ordavl.
§ 16, Olson Appell. s. 9 f., 92 f., 193 f., 398 f. Om suffixets nuvarande användning se Tamm Avl. s. 38 f., Cederschiöld Verbalabstrakterna s. 85 f., Noreen VSpr. V: 337, 344, 351, 360 f.,
368 f., 391 f., 439 f., 478, VII: 249 f.
Avledningsändelsen -an, som i urgermansk tid var det
mäst omtyckta suffixet, då det gällde att bilda aktorala konkreter, har för länge sedan överlemnat detta område åt andra
avledningar, men lever kvar i sin nutida reducerade gestalt på
ett närsläktat fåk Det bildar i GM. huvudsakligen personliga,
karakteriserande virtuella konkreter. Gränsen mellan
aktionella ock virtuella konkreter är emellertid, som vi sett i
inledningen, mycket svävande. Det är just inom detta gränsområde som suffixet tyckes ha sitt produktionscentrum.
Det gemensamma för alla konkreter på -a (m.) är, att de
allesamman äro individuella benämningar.
Avledningen uppträder i följande grupper:
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I. Nedsättande karakteriserande virtuella konkreter:
Till värb:
Idt.sa m.. 'vårdslös, oordentlig mansperson' : bitsa sv. 1 'skräpa
ner, slarva'.
dritfa ni. 'mansperson som rör sig tungt ock sävligt': dritfa
sv. 1 'gå tungt ock drumligt' (jfr dråp f.).
dråsa m. 'mansperson som det ej är någon reda med' : dråsa
sv. 1 'falla omkull, falla ned; gå ock slå dank'.
iitta m. 'tung ock trög mansperson' : yfa sv. 1 'röra sig tungt
ock trögt' (jfr iitfek m.).
kåbal m. 'mansperson som rycker eller sliter till sig något 'häftigt' : itåba sv. 1 'rycka eller slita till sig häftigt' (jfr Acibek
m., Itdar m. ock hdba f.).
skitva m. 'mansperson som går ock slår dank' : ,fica st. v. 1)
'skjuta' (ty. schieben); 2) 'gå ock slå dank' (jfr instr. skicva
snitra m. 'pojke som snor ock springer i vägen'; ex. va sprigaku cetar, din sntira 'vad springer du efter, din snore' : sniffa sv.
1 'springa hitock dit, sno omkring' (jfr 8W/ra f. ock sndrek m.).
stcilan m. best. f. öknamn på en tjock ock fetlagd mansperson.
Som appell., obest. f., känner jag endast ståla : ståfa sv. 1
'gå tungt ock trögt' (jfr stcifa f. ock stålar ni.).
ståla m. 'mansperson som går med korta ock tunga steg' : ståla
sv. 1 'gå med korta ock tunga steg'.
såka m. 'senfärdig mansperson' : såka sv. 1 'röra sig långsamt,
göra något senfärdigt' (jfr seika f.).
Tillfällig nybildning: fitta. m. öknamn på en karbidlampa,
gjord efter den bekante lundastudentens recept: fitta sv. 1 'pusta,
flamma upp, explodera' (om svagare explosioner).
På detta område har -a mer eller mindre svåra konkurrenter
i -ak, -al, -ar ock -makara.
Till adjektiv:
kkida m. 'lurvig, oryktad häst; ohyfsad pojkvasker' : kkitchr adj.
'lurvig, kladdig'.
i) Denna bildning kan vara identisk med det fsv. öknamnet Rabbe,
som Hellquist anför i Fornsv. tillnamn, Xen. Lid. s. 89: »Hermanus,
dictus Rabbe» SD 3: 231 (1315). Det förklaras då enklast som en av' ledning av viirbet rabba, som kan ha funnits i den dialekt, som skapat
öknamnet, så slipper man alla krångligheter, som man råkar ut för,
när man sammanställer det med namnet Rampn eller dylikt.
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måsal in. 'frodig ock fet mansperson'; här är den klandrande
bibetydelsen mycket svag ock ligger väl egentligen i att
personen i fråga är för mycket fet ock frodig ; ma star
adj. 'fetlagd ock frodig'.
stila m. 'stolle' : stialtar adj. 'galen'; associeras troligen också
till stan &Ho sv. 1 'toka sig'.
vresa ni. 'vresig, fnurrig mansperson' : vo-Utr adj. 'vresig' (dels
om virke, dels om personer).
c) Suffixet fogas till fem. nomina propria ock
bildar öknamn på män, som stå i ett eller annat förhållande till bärarna av dessa egennamn:
ånekan, öknamn, 'sonen till Annika' : åneka n. pr.
Ulan, öknamn, 'sonen till Bolla' : bida n. pr.
mål», öknamn, 'sonen till Maja : mala n. pr.
må2alisan, öknamn på mågen till en viss Maja-Lisa: mitalisa n. pr.
I alla dessa fall är det — egendomligt nog — fråga om
sonen, eller mågen till en änka. Det är kanske något just i
denna deras ställning som utgör grunden till bildningen.
Man kunde ju också tänka sig, att det här gällde ökända
kvinnor, i vilket fall man ju lätt kunde förstå öknamnen på de
personer, som stå i intimt förhållande till dem (som son, som
måg m. ru.). Denna förklaringsgrund kan dock ej tillgripas
för alla. Den mera bekanta personen torde änkan dock i varje
fall ha varit.
Jämför för övrigt liknande bildningar till suffixet -al: brital
m. 'sonen till Britta'; klåral,. öknamn på en person, som hade
ett oäkta barn med en kvinna vid namn Klara m. fl. Dylika
bildningar på -igan förekomma även: heedigan 'sonen till Hedda'.
Se respektive suffix nedan.
Som vi se, har bildningen i grupp I nästan undantagslöst
grav akeent. Detta förhållande tyckes tala emot den ovan
under suff. -a framförda teorien, att de nedsättande konkreterna
på 2-a fått sin akuta akcentuering från orden på =ar. Man
frågar sig nämligen, varför ej också de bildningar på -a, som
fylla samma funktion, också antagit akut.
1) Detta ord är förmodligen identiskt med ett fsv. öknamn Mase
(»Ericus dictus mase de Home») i ett västgötskt diplom, SD. 3: 124.
Se Hellquist Fornsv. tillnamn, Xen. Lid. s. 96.
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Några egendomliga fall med akut akeent böra dock observeras: stdfan, Ulan o. 1. Ett ord som stcilan heter i obest. form
som appellativum — vilket dock är ovanligt — ståla ock associerar
sig med värbet stecfa. Det fattas nu bara, att man även använder akut i den obestämda formen. Vidare frapperar Ulan,
bildat till bila. Detta ord kan dock ha rönt invärkan av appellativet b8/ 'boll'. Mera uppseendeväckande är akcentueringen i
mdian, bildat till map. Kanske det är ett tecken på att gruppen
börjat vackla i sin akcentform? Man bör dock ej förglömma,
att det i alla fall med avvikande akcent gäller best. f. på -8n.
Man har nog aldrig någonsin behov av den obestämda formen,
som därför ej klargöres för medvetandet. Uttrycken komma
på så sätt att till utseendet sammanfalla med enstaviga ord i
bestämd form, vilka som bekant ha akut.
Bildningar av typerna 1 a ock b äro vanliga över hela
Västergötland, ock jag, skall ej ta upp utrymmet med att räkna
upp antecknade fall. Även från Halland har jag många exempel.
Frän Ostergötland, Dalarna ock nordligare landskap äro
suffixfrågelistorna magra på denna punkt.
1 c är en ganska märkvärdig ock för riksspråket fullkomligt främmande grupp. Den är ju rätt svåråtkomlig vid uppteckning, om man ej känner bygdens förhållanden intimare. Sådana bildningar äro därför •sällsynta i dialektuppteckningar.
Det har dock lyckats mig att under mina resor i landskapet
ock medelst min frågelista få några uppgifter från följande
håll:
Vadsbomälet har ett par exempel från Hova: döran 'Doras
make', graan 'Gretas make'. Samme man kan även få heta
seim, som betyder 'sonen till Sara'.
Mark ock Kinds-målet är även representerat. Istorp har
spietan 'sonen till Spätta': spieta öknamn på en viss kvinna;
si4an 'sonen till Sutta': sitta öknamn på en viss kvinna.
Utanför landskapet känner jag dylika bildningar från
Dalsland. Gesäter (Vedbo 11.) har: gnitisan, sonen till megsa.

II. Indigenatsnamn.
Bildningarna, som vanligen stå i 'bestämd form med -an, ha
en liten anstrykning av förakt över sig. Man kan ej utan att vara
ohövlig använda namnet till personen i fråga.
Suffixet fogas till namnet på gården, orten o. s. v.. där
personen hör hemma.
5—/8011.2. Sv. landsm. G ö tlin d.
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brögan 'han som är ifrån Brogården' : brågan n. pr.
gciclan 'han som är ifrån (eller äger) Gaddagården' : gåelagrin
D. pr.
MI.arc 'han som är ifrån Lillegården' : lgage_in n. pr.
tönårpan 'han som är ifrån Tonarp' : tönårp n. pr.
trbnisan 'han som är ifrån Tremstorp' : trbnstvrp n. pr.
Detta är mer eller mindre tydliga öknamn. Bildnings:sättet saknas i rspr. Jag skall därför göra en liten översikt
över andra dialekter.
Skaraborgsmålet är representerat av — frånsett ovanstående exempel från Göteve — N. Vånga (Skånings h.): steifsan
'han som är från Staffanshagen'.
Vadsbomålet: »han 'han som är från Snapan', itdan
'han som är från Udda'. Båda exemplen äro från Fredsbär.
Älvsborgsmålet. Eggvena (Kullings h.): ban 'han
från Burta'. Från Härened i samma h. har jag Apan 'innevånare i Afsegården'.
Mark ock Kinds-målet. Istorp: tirpan 'han som är
ifrån Torp', Kungsäter: bötan 'bonden i Boet', hitltan 'bonden
i Hult', thpan, 'bonden i Torp'. Alla exemplen äro från Marks h.
Utanför landskapet har jag några belägg.
Vallda (nordl. Hall.): ?musan 'man från Anis'.
Vidare en rad exempel med samma översättning, frånsett ortnamn: greepdsan från Gräppås, N61an från Flykulle, hma
från Holmen, vaNsan fråna Välås ni. fl. Eftra (Arstads h., fri.):
brögoran från Brogården, steemen från Stämme.
Småland. Hakarp (Tveta h., fri.): st02an eller stbbärpan
'han som är från Stibbarp', bågårpan från Baggarp.
Halland.

III. Karakteriserande virtuella konkreter, som ej ha
någon föraktlig bibetydelse. De bildas till substantiv, .adjektiv ock värb:
Pita m. 'flotte' : finka st. v.
gråa ni. 'grodd' : gro sv. 3.
gicka ni. 'gula' : ggir adj.
kbm ni. 'korsväg, kors' : ka sv. 1 eller k8s, n.
kveela m. 'kvällsmat' : kvcel m.
mima in. 'tjur'. Eller aktionellt konkr.? Ordet har nog även
en hypokoristisk anstrykning: ma sv. 1.
skögka m. utbyggnad på ett hus, utan väggar, men med etttak
som skjuter ut från den övriga byggnaden: ske)eka sv. 1
'småskugga, ge intermittent skugga'.
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ståta m. 'kort, söndertrasad råghalm' (vid tröskning o. d.). Man
torde ännu känna betydelsen 'kort' av det adjektiv, som ingår i målets stittretva m. 'korttrave'.
vita ni. 'vita' : vilar adj.
Instrumentaler. Bildas till v är b:
m. 'lyse, belysningsmedel' : ,sa sv. 2 'lysa'.
litsani. = föreg. : litsa sv. 2 'lysa.
nt4 m. 'timmerdrag' (ett slags strykmått, som användes vid
bygge, när man skall bestämma riktningen ock djupet av
urgröpningen i en stock efter den underliggande stockens
kant) : ma sv. 1 'använda »mee:;.
pipa m. 'spene' : pipa sv. 1 'dia (suga)'.
skiva m. ett slags stor rigel, som man skjuter för en dörr:
»va st. v. 'skjuta, schieben'. Jfr skiva m. karakt. konkr.,
under I ovan.
Pta ni. 'skarv, skarvbit' : fhta sv. 2 'skarva ihop, sätta till'.
smab m. 'käftament', munnen med vilken man smedur : smaka
sv. 1 'prata mycket'. Kan måhända även uppfattas som
karakteriserande konkr.
Här kan tilläggas en nybildning av en 4-åring: .2)(rå3a
'plog' : pkkla sv. 2. För barnet var det kanske närmast fråga
om ett aktionellt konkretum, 'en plöjare'. Ett annat barn i
ungefär samma ålder bildade sveegan m. best. f. 'slagan', förmodligen i betydelsen 'svängaren'.
Resultativer. Exemplen äro alla bildade till v är b:
bita ni. 'bit' : bita st. v.
drhsa ni. 'orensad sädeshög på loge' : dri.tsa sv. 1 'falla ned,
dråsa'.
Ulka ni. 'den salta vätska, som sillen ligger i' : laka-år
sv. 1.
m. '(ägg-)rede' :
sv. .3 'göra i ordning, reda'.
m. 'rodnad (på himlen)' : Aha sv. 1 'ge rodnad'.
(åna ni. 'rand i säd o. d. förorsakad genom att vatten runnit
in' : rinla st. v. 'rinna'.
sköga m. 'skugga' : skögct sv. 1 'skugga'.
sp m. 'spya' : slått sv. 8 'spy'.
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Aktionella abstrakter. Bildas till värt):
(:iya m. 'aga, tukt'; ex. han har. 4ya pet sina lxin 'Han agar
sina barn'. Bildningen har ibland något resultativt över
sig kra sv. 1.
YJd m. 'hetta' : nta sv. 1 'värma'. Kanske det också associeras
Hör möjligen till nästa grupp.
med lilitar adj.
sömr7od m. 'solhetta' : stUa sv. 2.
Virtuella abstrakter. Till adjektiv:
hiVrka m. 'halka; isgata' : hak adj. 'hård'.
ilska in. 'ilska' : ilskdr adj. 'ilsk'.
varma m. 'värme' : vcironar adj. (eller till vårma sv. 2 'värma'?).

B.

Neutrer.

Den riksspråkliga motsvarigheten till suffixet, som är av
flerfaldigt ursprung, återgår i stort sett på fsv. -e (eller -i), urgerm. -ja.' Dess äldre historia på nordisk botten behandlas av
Hellquist Ark.- VII: 30-41, Tamin Avi. s. 40, Torp Ordavl.
§ 13, 3, Olson Appell. s. 80 f., 90 f., 165 f., 380 f. — Om suffixets
nuvarande användning i högsvenskan se Tamm Avl. s. 41 f., Cederschiöld Verbalabstrakterna s. 86 f., Noreen VSpr. V: 337, 344,
4360 f., 368 f., 465 f., 478, VII: 252-255.
Det neutrala a-suffixets uppgift i GM. är huvudsakligen att
bilda icke-individuella benämningar.
Jag är här i behov av en bekvämare tärm. Närmast står
Beckmans »dividua» 2 Men hans indelning i »individua» ock
»dividua» sammanfaller ej alldeles med min gruppering i »individuella» ock »icke-individuella». Jag upptager nämligen i de
förra även egennamnen3. Dessutom använder Noreen tärmerna
i annan betydelse4, vilket allt gör, att jag ej utan vidare kan
använda dem.
Enligt Erdmann Ark. VII: 80 f. äro en del neutr. abstrakter på
-e ursprungligen -Ini-stammar. Jfr v. Friesen Xen. Lid. s. 243.
Se Beckman Svensk Språklära s. 19.
Jfr Noreen VSpr. V: 293, not 3.
Se VSpr. V: 280 f.
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Noreens grupper »impartitiva» ock »partitiva» 1, som äro
bildade från »synpunkten av möjligheten att mekaniskt uppdela föremålen», sammanfalla ej häller med min indelning. Ty
huvudsynpunkten vid min gruppering är den, huruvida ordet
betecknar något som man kan tänka sig som ett bestämt
helt, med viss form ock utsträckning o. d., eller ej. Det
är möjligt, att Beckman avser detta med sin indelning ock att
hans utgångspunkt är densamma; men det är under alla förhållanden ej klart uttryckt med hans översättningar odelbara
ock delbara. Ty det är ej odelbarheten (resp. delbarheten)
som är det viktiga, utan om det betecknade framstår för oss i
dimensionell tydlighet såsom ett särskilt helt eller ej.
Min grupp icke-individuella benämningar sammanfaller emellertid med Beckmans »dividua», vilken tärm jag därför här nedan
använder som motsats till benämningar på föremål, som kunna
tänkas som ett helt. Kännetecken på ett dividuum är, att det
kan bestämmas av all eller mycken (dr, mor) Det kan ej
utan betydelseförändring förenas med obestämd artikel ock
saknar plural.
Den här angivna synpunkten har framtvingats av mitt
språkmaterial.
Man kan visserligen uppdela de ifrågavarande bildningarna i
materialia, instrumentaler, resultativer ock aktionella abstrakter
(Noreen har för riksspråkets vidkommande exempel på ännu
flera betydelsegrupper, som innMålla bildningar på -e(t)2), men
denna uppdelning har i GM. intet väsentligt att betyda för
ordens bildning, utan lemnar endast en översikt över hur orden
fördela sig på vissa, ur annan synpunkt bildade kategorier.
Hos bildningarna ke 'virke av ek' (trämateriale), brioto 'bryningsmedel' (instrum.), pNya 'plöjd åker' (result.), iista 'ystning' (abstrakturn) är det frånvaron av all individualisering
som är det gemensamma ock väsentliga för bildningssättet.
Detta hindrar inte, att dylika ordskapelser sedan på bildlig
väg eller på annat sätt kunna bli individuella benämningar. 3
Naturligtvis kunna också vissa individualiserande uttryck vara
ärvda från en tid med andra bildningsprinciper.
Se VSpr. V: 292 f. 4
Se de ovan anförda ställena av Noreen VSpr.
Se härom vidare i kapitlets slut (s. 90).
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I. Dividua.
Dessa kunna ordnas i följande grupper:
1. Ändelsen fogas till namn på träd, dels för att beteckna
den s. k. allmänna eller generella betydelsen, dels för att beteckna virke av ifrågavarande trädslag.1 Typiska exempel på
användningen av suffixet äro i förra fallet: hr vcbksar eka 'Här
växer ek', bårka ce dce gåt am 'Björk är det gott om'; i det
'senare: bOt
ata ka 'Bordet är gjort av ek', dce
hissaskcift ata kastdwa 'Det blir dåliga yxskaft av kastanjeträ'. lien förstnämnda betydelsen återges vanligen i rspr.
med . trädnamnet utan artike12, vilket sätt jag följer här nedan
vid översättningen. Den senare betydelsen har ej häller i regel
något speciellt suffix i högsvenskan. Jfr dock de inskränkningar, som göras nedan s. 81 f. Någon gång fogas sammansättningsleden -trä till för att förtydliga uttrycket. Mitt material är följande3:
&ra n. 'gråal, virke av gråal' : åska 'n. 'ask, virke av ask' :
f. 'gråal'.
ask f
?dr)» m. 'alm, virke av alm' : 4290 n. 'asp, virke av asp' :
akni f.
a5.29 f.
apla n. '(apel), virke av apel' : baka n. 'björk, virke av björk':
apal f.
bork f'.
ha n. 'vit-al, virke av vit-al' : böka n. 'bok, virke av bok' :
ai f. 'vit-al'.
bok f.
Det är möjligt, att man någon gång kan fä höra en tredje betydelse: ställe, där trädslaget växer. Jag tror mig nämligen ha
hört ett fall som detta: han ce bet bårkat 'Han är därborta bland
bPrkträden'. Säkert är betydelsen i varje fall ytterst ovanlig. Möjligen är det denna betydelse som avses med en del ordlistors översättningar »björkdunge», »björkskog» o. 1.
Se Noreen VSpr. V: 77.
Jfr det material från de nordiska språken (huvudsakligen från
äldre tid), som samlats av Hellquist i Ark. VII: 35 ock av Olson Appell.
s. 178 f. Se även N. Linder i Sv. Tidskrift 1872, s. 123 f. —
Intressant är en liknande bildningsprincip, som förekommer i en del
schweiziska dialekter, där neutralt kön betecknar kollektivitet av trädnamn med feminint genus i individuell betydelse: eich f. 'ek', men
eieh n. 'ekskog'. Dessa kollektiva bildningar förekomma särskilt i ortnamn som Åichi. Liknande gäller aspi, espi n. »eig. gruppe oder gehölz
von espen» m. fl. Se Kluge Wortbildungslehre • s. 22 ock Schweiz.
Idiot. I: 72 under eich II ock 571 under asp(e).
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ka n. 'ek, virke av ek' : ek f. låna n. 'lönn, virke av lönn' :
hin f.
Oza n. 'en, virke av en' : en f.
fira n. 'fur, virke av far': fr f. ölssZa n. 'oxel, virke av oxel' :
6/ssj f..
grqiia n. 'gran, virke av gran':
pika n. 'pil, virke av pil' :pg. f.
gnyt f.
heega n. 'hägg (virke av hägg)': /Åtta n. 'rönn, virke av rönn' t
'Ken f.
/teg f.
hc'eMa n. 'hassel, virke av hassel': s4da n. 'sälg, virke av sälg' :
sqd f.
hd f.
kastciwa n. 'kastanj, virke av sohOia n. 'syra, virke av syra :
soh6na f. 'syrenkvist'.
kastanj' : kastawa f.
lina n. 'lind, virke av lind' : vbja n. 'vide, vidjevirke' : va f.
'vidja'.
lin f.
Till gruppen ansluter sig även vga, ett slags 'Rycket mjuk
Videart, salix daphnoides m. fl. (: vOar adj. 'mjuk, vek'), men det
har ej någon annan individuell benämning vid sidan än v0av4ict f. 'vidja av »veke»'. Vidare trif :9 'tröskel, brakved', vilket
ej har associerbart grundord.
Suffixet kännes i denna funktion fullt levande.
Denna grupp av dividua skiljer sig mer än någon av de
följande från riksspråket. Ock då suffixet visat sig vara av
starkt dialektskiljande natur — åtminstone i nusvenska dialekter — har jag här nedan varit utförligare än eljest beträffande
utbredningsområdet.
Beträffande Västergötland föreligga sedan gammalt flera
vittnesbörd.
Redan Hof har lagt märke till denna kategori. Under artikeln eke säger han: »eke, Sv. ekwärke, Materia querna. Ut
ab ek, quereus, eke dieitur, sic ab en, juniperus, ene, materia
ex jumpern s. juniperina; a gran, abies, grane, materia abiegna;
a björk, betula, biörke etc.» Vidare har Wersand er Westgötadialecten (1862) en notis om saken. Han säger s. 15: »-E lägges
vidare till träds namn för att beteckna trädslaget. Sålunda
bildas nomina materialia ock collectiva neutr. gen., t. ex.
kIenna stol är av börke', 'börke växer ej här' o. s. v.»
Även Rietz har några exempel från Västergötland. Företeelsen
är även omnämnd av Belfrage Om verbet i Västgötamålet
s. 46 (1871). Ur en ordlista från våra dagar, Lyeanders Boisljungamålet (Kind i Västerg.), kan jag anföra: ab, eeNna, åska,
1)

Se E. Fries Ordbok över Svenska växtnamn s. 132.
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åspa, Nrka (1. 'virke av björk', 2. 'dunge av björkar'), böka,
Ona, fåra, gdma, kåsa, hinlå, via. Mina egna uppteckningar ock frågelistor från Västergötlands alla huvuddialekter
överflöda av exempel, men jao• skall ej trötta med en uppräkning. Det torde inte lida något
b tvivel, att typen förekommer
över hela landskapet. I regel är det de oomljudda formerna
som trängt igenom. Några belägg har jag dock även på omljud.
Jag kommer nu till frågan, hur stor utbredning suffixet i
denna funktion har i andra svenska mål.
Gå vi till Halland, finna vi typen hos Möller: alle, berke
el. birke, böge el. böke, ego el. eke, fere, hassle. Alla beläggen äro översatta med betydelserna 1) 'alskog', 2) 'virke av
al' o. s. v. I Aug. Bondesons Allmogeberättelser påträffas
också exempel på företeelsen, såsom i Marknadsgubbar på
Sjönevadi: »Ock vart en ser, så har en bärg ock boke ock
fura i utkanten. Aven hos Wigforss SHF. kan man finna spär
av denna kategori: Uhke, (s. 43), ga (s. 95), fiita, (s. 57). Genom
egna undersökningar ock genom min frågelista har jag samlat
belägg från Tvååker ock Eftra i mellersta ock Vallda i norra
. delen av landskapet.
Från Småland föreligga liera vittnesbörd om suffixets förekomst. Linder upptager i sin ordlista från Södra Möre härad
(i sydöstra Småland) följande: ale,2 birke, boke 3 el. böke, eke,
fere, gräne, kerse ('virke av körsbärsträ, körsbärsskog'), löne,
tälle, sälje, äjke, äjne, älme, äske, äspe. Dessa bildningar
»utmärka både virket i dessa trädslag ock kollektivt en skog,
dunge o. d. af sådana träd»4.
•
I J. A. Gadds arbete Om Allmogemålet i östra Härad af
Jönköpings Län förekommer en notis om denna ordgrupp. Där
heter det s. 24: »Av träds namn bildas genom ändelsen -e materiella substantiv av neutralt kön, nämligen ale (även aledunge), berrke, boke, eke, grane, hasle, hägge, okksle, pile,
I Allmogeberättelser, Alb. Bonnier 1910, s. 37.
Om innebörden av ändelsen -e i dessa ord se Linder Om allmogern. i Södra Möre s. 2, § 15 ock samme författares Bidrag till
kännedomen om alhnogem. i Södra Möre härad s. 6, § 11. Då e-ljudet
endast framträder i den bestämda formen, kan man knappt längre tala
om ett suffix bär. »Gemineringen» av den föregående vokalen visar
dock, att vi tidigare haft att göra med en ändelsevokal även i obestämd form. Jfr Noreen Fryksdalsmålets ljudlära § 80, s. 27 f.
Linders ö har här utbytts mot P.
Se Linars ovannämnda Bidrag etc. s. 16, § 68 ock Allmogemålet etc. s. 12, § 128. I betydelsen 'dunge' o d. hör ordet till de
individuella bildningerna. Jfr dock ovan s. 74 not 1.
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rönne, sälle, Utile, ällme, ässke, ässpe.» Detta från järtat av
Småland. Ock från Värend, representant för sydvästliga delen
av landskapet, finner man belägg i By! t - C av al lins Vocabularium vxrendicum: fere ('pinetum; furuskog'), espe ('populus
tremula; asp'). Även från otryckta källor ock från andra delar
av landskapet har jag belägg, t. ex. i en fri, från Hakarp (Tveta
h.). Jag skall bara framdraga ett enda exempel, emedan detta ej
fanns i de andra, uppräknade proven, nämligen åpla n. 'virke
av apel'. Betydelsen 'dunge' eller 'skog' av ett visst trädslag
finnes icke här.
Man torde med anledning av det fraindragna, materialet
lugnt kunna konstatera, att företeelsen är allmän i denna provins.
Från Skåne har jag icke haft så mycket material att röra
mig med. T. Wiber g Skånska landskapsmålet har ett exempel:
alle n. 'alträd' som kan höra hit.
Främmande äro icke häller dylika bildningar för Blekinge
som framgår av B. Nilssons Ord och talesätt med exemplet fere
'furu[-trä] ock Ch. R. Cimmerdahls Folkspråket i Bleking,
som upptager birke n. coli. 'björkdunge'.
Beträffande Öland säger J. V. Bodorff Folkspråket på
Öland s. 18: ,Bland tvåstaviga neutra på -e, som äro bildade
av träds namn, förekomma i ölandsmålet följande: Åke, beerk,
eek, een, hässekl ock ääsp, vilka betyda dels en dunge av
sådana träd, dels virket av dem.» Som man ser, möta vi bär
samma företeelse i fråga om ändelsen som i Södra Möre (se.
ovan).
Från Gottland har jag uppgifter från ett par håll. Gothem 2
i Gottlands Norra h. har ajke, ajne, bärke, fyre, gräne, lyne,
råjne (rönne'), mine, äske, äspe. Från Bro socken har jag
ungefär samma prov.
Östergötland tyckes endast delvis falla inom gruppens
bildningsområde. Att dömma av mina prov går gränsen unge•
fär något norr om sjösystemet Boren—Roxen—Glan—Bråviken.
Nordspetsen av landskapet förefaller att sakna denna grupp, eller
är den där ytterligt svagt representerad. Ock även där kategorien är företrädd, lever den, som det tyckes, ett ganska svagt
liv. Produktiv är den säkert icke.
Från Ostergötlands sydligaste hörn, Ydre härad, ha vi en
tämligen utförlig ordlista i L. F. R ää fs Ydremålet. Den upptar arre, Mims incana, som kan höra hit. P. A. Säves Ordlista från Ostergötland har ej något enda exempel ock ej häller
M. V. K aUns ordlista i Östgötha Dialekten, som närmast rör
tergötlands allmoge».
»Slättlandets ock Norra Ös
i)
2)

Möjligen år »tjockt uttal» hos Bodorff här
Uppgifter genom som. stud. B. Carlsson från Gothem.
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I landsmålsundersökningens typordslista finns ett hithörande
exempel, nämligen birke. Jag har gått igenom listorna från
Ostergötland i fråga om detta ord. Från södra ock mellersta
delarna av landskapet fann jag mänga belägg. De nordligaste
exemplen voro från Kristbärg .pä, norra sidan av Boren, Vånga
mellan Roxen ock Glan ock Jonsbärg strax söder om Bråviken.
I listan från Vånga står anmärkt: »Jfr aspe till asp m. fl.»
Detta stämmer rätt bra med mina erfarenheter från en dialektresa genom landskapet, som jag företagit med bl. a. denna
fråga på programmet, ock med andra uppgifter, som jag lyckats
skaffa. En frl. från Risinge (Fingspånga Läns h.) har ej något
belägg. I Vånga däremot, som utgör sydspetsen av detta härad,
förekomma eke ock björke. Från Simonstorp ock Kvillinge
(Bråbo h.) har jag uppgift om att typen saknas, från det förra
stället genom egen undersökning på orten. Likaså tycks den
saknas i den del av 0. Harg (Åkerbo h.), som ligger norr om
Roxen, ock i Stjärnorp (Gullbärgs k). Men i Vreta Kloster,
litet längre söderut i sainma härad, fick jag uppgift på eke,
björke ock aspe. Ock från Kullerstad (Memmings h.) söder om
Glan har jag antecknat eke ock björke. Men den yngre generationen därstädes kände ej till bildningssättet. I Ekebyborna
söder om Boren fick jag många prov: ale ('grå-al'), alme, arre
('vit-al'), aspe, aske, lönne, börke, eke, ene, bägge. Sedan
fann jag prov i alla härader utmed Vättern ned till Smålandsgränsen, d. v. s. Aska, Dal ock Lysing. Ju längre söderut jag
kom, desto rikligare tycktes mig gruppen vara representerad.
Nu går jag över till ett annat gränslandskap, Bohuslän.
Från Lycke (Inlands h.) i södra delen av provinsen har jag belägg på företeelsen. Lindbergs Skeemålet (i den motsatta ändan
av landskapet) saknar däremot exempel. N i Nns Sörbygden har
ej häller gruppen representerad. Visserligen skulle komposita
som t. ex. bögastav m. 'stav av bok (i tunnor o. d)' kunna
tala för att målet har en särskild form för virkesnamn. Men
då dylik : bindevokal» förekommer i andra liknande sammansättningar med femininer, t. ex. bögamc'erka, n. 'bokmärke', betyder detta vittnesbörd ingenting.
Frän Dalsland har Jag uppgift om Ärtemarks-målet (i
nord!. D.) genom doc. E. Noreen, som meddelat mig, att suffixet i
denna funktion enligt hans uppfattning är okänt därstädes.
Samma negativa resultat ger en fri, från Gesäter (i mellersta,
västra delen av landskapet) ock en från Grinstad (i sydöstliga D.).
Värmland. I No r een s Ordbok öfver Fryksd. finnes ej
häller typen företrädd. Här kan för övrigt suffixet ej gärna
vara produktivt, då i Fryksdalsmålet slutljudande obetonade
ändelse-e regelbundet (med få undantag) bortfallit, endast kvar-
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lemnande sammansatt akeent på den föregående vokalen som
ett vittnesbörd om sin forna tillvaro. Se Noreen Fryksd. ljudlära § 80. Ej häller finnes bildningstypen representerad i
denna ordlista genom former som ek med sammansatt akcent,
som skulle ha uppkommit av eke el. liknande. Samma resultat
gav också en undersökning av J. Magnussons tillägg till Noreells ordbok.
I Västmanland är bildningen ej produktiv. Om någon
enda form skulle 'förekomma, är den säkert mycket ovanlig.
För detta tala alla efterforskningar, som jag gjort. R. Bluin en bergs Förteckning öfver egendomliga ord och uttryckssätt
i Norbergsmålet har ej häller något enda exempel.
Efterforskningar i Närke ha också i stort sett gett ett
negativt resultat. H ofb ergs Allmogeord i Vestra Nerikes Bygdemål jävar icke detta. Det enda exempel, som jag funnit, är
kela n. 'talldunge' i Sahlgrens Skagershult (s. 66, not 2).
Södermanland. I G. Ericssons Ordlista ur Åkers och
Oster-Rekarne härads folkspråk finnes intet exempel. T. Ericsson har i Södermanlands folkmål s. 183 f. åtskilligt om ordbildningen i Södermanland, men ej ett enda ord om ett e-suffix av
ifrågavarande art. Jag har även gått igenom lypordslistorna från
detta landskap i fråga om art. birke.1 Overallt står platsen för detta ord tom, ow jag bortser från Västermo (VästerRekarne h.) ock Näshulta (Oster-Rekarne h.), vilket senare belägg
dock är osäkert. Båda proven äro från Närkesgränsen. Av
allt detta torde man kunna sluta, att typen är så gott som
okänd inom landskapet.
Även i Uppland tyckas dylika virkesnamn vara okända.
Wahlströms Upplandsdialekten upptar intet enda fall. I Ostervåla (i nordl. Uppland) har jag själv gjort efterforskningar. Där
var typen okänd. Professor B. Hesselman, som ju i eminent
grad är kännare av uppländskan, har — enligt meddelande
till förf. — samma mening. han trodde sig bestämt kunna
säga, att virkesnanin av typen björke, eke, alme saknas i den
nuvarande uppländskan.
Gå vi till Dalarna finna vi precis samma förhållande. Intet
prov i Nor eens Ordlista öfver Dalmålet eller i Magnevills.
Bjursåsmålets ordförråd. Kand. 0. Bannbers, som gjort stora
samlingar bl. a. i Malungs s. i Västerdalarna, har meddelat, att
ifrågavarande bildningar äro okända i denna trakt.
Samma resultåt har jag kommit till beträffande alla ännu
nordligare landskap, som jag fått någon upplysning om: Hälermanland, Västersingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland, Ång
botten.
1)

Jfr ovan s. 78 i fråga om Östergötland:
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Sammanfattar jag nu ovanstående framställning om utbredningsområdet, så framgår följande, taget i stora drag: jag har
funnit typen i landskapen söder om en linje, som går
genom Bohuslän, mellan Dalsland ock Västergötland,
Värmland oelK. Västergötland, Närke ock Västergötland
ock genom Ostergötland ungefär något norr ona sjösystemet Boren—Roxen—Glan—Bråviken. Dock är Ostergötland rätt magert representerat. Norr om denna
linje är typen antingen alldeles okänd eller — om den
förekommer — representerad av något enstaka exempel
(såsom i Södermanland, Närke ock möjligen Västmanland).
Jag har med avsikt sparat ett viktigt vittnesbörd till sist.
Det är Rietz lexikon. Ock denna källa bekräftar på ett slående sätt det resultat, som jag kommit till på annan väg.' Han
har åtskilliga belägg från följande landskap: Västergötland,
Halland, Skåne, Blekinge, Småland ock Gottland. Från Ostergötland har han blott 2 exempel. Möjligen döljer sig under
beteckningen kl även belägg från Oland. Men han har
intet enda exempel från något Svealands-landskap eller från
Norrland.
Många tecken tyda emellertid på att typen en gång varit
utbredd även i sveamål.
I norra Uppland (särskilt Gräsö) förekomma en del komposita av trädnamnet ask, t. ex. afil8v n., som synas återgå på
ursprungliga sammansättningar med dylika avledningar av ask
som förled'2. Vidare finna det en del ortnamn, som peka åt
samma håll, t. ex. Ekeby.
Då typen emellertid ej mäktat tränga in i högsvenskan,
Var den troligen redan död i de riksspråksbildande dialekterna,
när ett språk skapades för hela landet.
Det finnes dock även andra tänkbara möjligheter. Typen
kunde ju en gång ha funnits i rspr., men så småningom dött
ut där. detta är emellertid föga sannolikt. Ett starkt vittnesbörd emot detta antagande är de svenska lexikonens hållning
i denna. punkt 3. Dessa sakna nästan undantagslöst hithörande
bildningar alltifrån Variarum rer. vocabula (1538) — som har
Endast några av de äl sta av mig citerade dialektundersökningarna äro gemensam källa för oss båda.
Enl. meddelande av prof. B. Hesselmau.
Jag har i denna fråga undersökt Variarum rer. vocabula, Helsingius, Lincopensis, Stiernldelm, Spegel, Serenius, Lind, Ihre, Salastedt, Almquist ock Dalin.
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många trädnamn — ända till in på 1800-talet, då situationen i
viss mån förändras, som vi nedan skola see.
På grund av allt detta synes man i dylika bildningars
förekomst ha ett icke obetydligt lokaliseringsmedel,
såväl när det gäller fornsvenska handskrifter (åtminstone yngre) som i fråga om arbeten från senare tid.
SAOB har också en del upplysningar att lemna i denna
fråga. Under artiklarna aske 1) 'askvirke', 2) 'askdunge' ock
aspe 1) 'aspträ', 2) 'aspdunge' anföres, att formerna i synnerhet uppträda i Götaland. Även ale, alme ock arre upptagas,
ock även här peka anvisningarna på götadialekterna. Vid
björke anmärkes: »nästan bl. i Götaland o. på Gott!.»
1 Svenska Akademiens ordlista (7 uppl.) däremot finnes
blott en enda hithörande form — om jag bortser från ene ock
vide, som ju bägge intaga en särställning — nämligen eke.
Det är ju ganska påfallande, att bland det rika material, som
stora svenska dialektgrupper uppvisa på detta område, endast
ett ord vunnit fullt medborgarskap i riksspråket, ock till på
köpet ett ord som ännu Hof betraktade som västgötadialekt.
Ock man undrar över orsaken därtill.
Jag tror dock, att saken kan få sin förklaring. Den store
skalden Tegnér har använt ordet på tvänne ställen i Frithiofs
saga:
Gåvan var kunglig att se, ty de buktiga plankor av eke
voro ej fogade hop, som annars, men vuxna tillsammans.
(Frithiof tager arv efter sin fader.)
1) Eke finnes i Lincopensis ock hos Dalin. Om dessa fall se
nedan s. 82. Flera lexika ha sammansättningar som aleskogh, eketrä
etc. Vidare finner man i flera ordböcker omljudda, feminina sidoformer
till de vanliga trädnamnen som bök f. 'bok' (Schroderus Janus, Serenins, Lind, Sahlstedt) ock gran f. 'gran' (Schroderus Janus, Dalin).
Ihro anser det sistnämnda vara dialektiskt. Han säger i Gloss. Sviogoth.:
3Upplandi gran dicunt». Dessa former kunna vara analogibildningar efter
de neutrala boke ock gräne. Formerna utgöra, om detta antagande är
riktigt, ytterligare ett bevis för att trävirkesnamnen (eller samma former
med kollektiv funktion) en gång funnits i de dialekter, som skapat
riksspråket, d. v. s. sveamålen, som ju ha större del däri än någon
annan dialekt. Men det är kanske troligare, att bök ock gran äro
bildade efter oinljudda pluralformer. Jfr Noreen Fåröm. § 103 ock
Sahlgren Skagershult s. 71.
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Ta'n guld ur valven, ta'n smycken åt brud
ur skåp av eke». (Kung Ring.)
I. Tegnérs språkbruk fanns tydligen eke, kanske hela
gruppen. Skaldens fader var ju småländing till börden, alltså
från ett område, där virkesnamnen frodas ännu i dag. Troligen
har ordet på den vägen kommit in i Tegnérs språk. Man Mr
kanske också påminna sig, att han tillbringade största delen av
Sitt liv på götisk ock sydsvensk mark, som student ock Professor
i Lund ock som biskop i Växjö.
Med den tegn6.ska dikten har ordet blivit ett fint riksspråksord'. Jfr N. Beckman Sv. Språklära s. 20: »Ibland få vi
1) Den första lexikografen över svenskt riksspråk, som, efter vad
jag kunnat finna, tagit upp eke som särskilt ord, är Jonas Petri Gothus
i Lincppensis (Linköping 1640), Sedan förekommer formen hos Weste
(1808), som översätter det med « bois de ch6ne ». Detta tyckes ju.
strida mot min teori, då bägge dessa ordböcker gå före den tegnUrska
dikten (1825). Jag tror dock inte, att dessa båda belägg motsäga
mig. Det förra är, såsom Hesselman visat i Kritiskt bidrag till läran
om nysvenska riksspråket, östgötadialektiskt färgat. I fråga om det
senare får man komma ihåg, att Weste var västsvensk — han hade
sitt föräldrahem i Kongälv — ock troligen fått in ordet ur sin dialekt.
Gruppen förekommer, som vi sett ovan, i södra Bohuslän, Det. är i
så fall ej det enda dialektala i hans lexikon, som Kock visat. Se Sv.
Akc. II: 202 f., där K. bl. a. säger om Weste: »Denne författare
måste hava talat en Bohusläns-Göteborgs-dialekt, något tillsatt med
stockholmska». Ock mot dessa enstaka ordboksförfattare står en hel rad,
som icke känna till bildningen. Så t ex. har A. 0. Lindfors i Fullständigt Svenskt och Latinskt lexicon (1815) blott ek, oaktat ett ypperligt
tillfälle förekommer att använda eke : »af' ek : quernus». I Dahlgrens
Glossarium över föråldrade eller ovanliga ord ock talesätt upptages eke
med två belägg, bägge från riksregistraturet 19/7 1540 (d. v. s. G. I:s
reg. 13: 89). Det befinnes vara ett brev från Svartsjö till en hr G.ustsf
Olsson i Västergötland som svar på ett brev från honom. Där ryder
ifrågavarande ställe så: »hem thet breff i röre um, som Lödisze borgere
haffue vtaff oss, ath the 'Dike friit hugge Ekeskog tiil theris båter och
stadz bygning etc. Så befale wij theris stadz bygning sznart hin
onde; och wele ath them her effter platt jngelunde tilstedias skall 'ath
hugge Eke, antingen till eth eller annet. Oss tyckis, ath Ekett är the;
nog forlammadt och förödt — — —» Det är mycket sannolikt, .att
västgötabrevet här framkallat formen, såsom man ju ännu i dag i dylika
skrivelser upprepar en anhållan, när man svarar på densamma. — Flera.
lexika ha dock eke i sammans. som t. ex. eketrä (0. Bromelius 1694;
Spegel 1712, Ljud 1749, Sahlstedt 1773 m. fl.).
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avledda former: ett bord av eke». Tamm upptar endast eke
som riksspråklig avledning av detta slag (Avi. s. 41). Noreen
har i VSpr. VII: 253 eke ock ene.
Ganska märklig är den förändring, som gjorts i den nyligen utkomna SAOF. Den tar med — utom de ovan nämnda
eke, • ene ock vide — ale, alme, björke ock fara i det gängse
riksspråkliga ordförrådet. En alldeles motsatt uppfattning kommer till synes i Östergrens Nusvensk ordbok. Det finnes
nämligen intet enda exempel i de 8 häften, som nu utkommit
(a — direkt).
Trävirkesnamnen äro tydligen uppkomlingar, som kämpa
för livet i svenskt riksspråk. Ock då de onekligen rikta detsamma ock dessutom ha en bred dialektbas att stå på, förstår
jag ej, varför man skulle hindra dem.
.2, Instrumentaler. Följande dividua ha en starkt instrumental anstrykning. De hänföra sig alla till värb:
bbta n. '(lock-)bete' : b_ta sv. 2.
britna n. '»bryningsmedel», det varmed äggjärn kunna vässas' :
briAna sv. 2 'bryna, vässa (t. ex. en lie)'.
fa n. 'det med vilket man fyller'; ex. vi (e tösna ta bcera-in
Ok.a sten te fla unar sti.ltikat 'Vi är tvungna att bära
in jord ock sten till att fylla med under stallgolvet' : fhla
sv. 2 'fylla'.
jä
n. 'gärdsle": .7?ta sv. 1 'gärdsla'
Jag har satts i tillfälle att få del av SAOB:s excerptsamlingar
för art. eke, som ännu ej utkommit. Jag kan därför tillägga ytterligare några exempel: Tiuf-öön, med Biörcke och Eeke uppå (L. Opman, kyrkoherde i Skåne, omkr. 1700); Sex miölkbunkar af Eke
(Bouppteckning fr. Växjö 1778); »— — det första krigsskepp som
byggdes vid Carlskrona af det eke, som växte på Trossö (A. 0.
Lindfors i Sv. Lit. tidn. 1817, Bill. sp. 70. L. var född 1781 i
Näsby socken, Jönköpings län). Alla dessa belägg äro ju från Götaland, 4. v. s. från dialekter, som ännu ha trävirkesgruppen i sitt
ordförråd.
Detta var om »ekets» historia före Tegnér. Efter honom är det
gott 011i 'belägg även frånsett ord böcker (Dalin har ordet i sitt lexikon
1850). Från skönlitterära författare finnes det belagt (enl. SAOB, jfr
ovan) hos:-Runeberg (1827), Sturzen-Becker, Bååth (1881), Snoilsky
(1881), Klinckowström (190G).
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'småbränsle, med vilket man tänder upp en brasa'l : la
sv. 1 'tända upp en brasa'.
iitta n. '»metningsmedeb, agn' : inta sv. 2.
pika n. 'det med vilket man kan avreda' : 4,0ra-p& sv. 2 'avreda'.
Ordet torde också kunna vara abstrakt.
. Liknande bildningar hår jag träffat på i landskapets alla
huvuddialekter, ock åtskilliga exempel finnas även i ispr,
3. Resultativer. Resultativ karakter ha följande, alla hänförande sig till värb:
binina n. 'blandning' : birckiza sv. 1 'blanda'.
Mo n. 'gröpe av råg ock malt för brygd' : tida. sv. 2 'krossa
råg ock. malt (för brygd)'.
grbpa n. 'gröpe' : grkpa sv. 2.
heded n. 'medelst hackning nyodlad mark' : hilka sv. 1.
piråela n.- 'plöjd åker': phya . sv. 2. Även aktionellt abstraktum.
/Ansa n. 'ogräs som man ränsat bort'; ex. Ok te petritarikan cetar
niensa te ,Hna i kvc'el, 'Gå till potatisåkern efter uppränsade
grönsaker till korna i kväll' : heensa sv. 1.
ye,13.7a n. 'röjd mark' Åhja sv. 2.
skrc'ea n. 'det man skrätt av, t. ex. bark o. d. av timmer, avskräde' skr&a sv. 3 'skräda'.
,kekd n. 'skal av potatis, som man skalat o. d.; skalräster av säd,
som råttor ätit av' : skeara sv. 1 (eller skak?). Den senare
betydelsen torde möjligen kunna hänföra sig till Fera st. v.
el. rent av 5å3ka st. v.
sakthita n. 'smulor, något som • är söndersmulat, skräp' o. d. : måka
sv. 1 '(sönder-)smula'.
spiffiviena n. 'nyodling, gjord med spade' : spicaviena sv. 2 'vända
med spade (om nyodling)'.
speld n. 'spillsäd o. d., som man spillt' : spbla sv. 2 'spilla'.
Misava n. 'stuvad potatis' o. liknande : sticiza sv. • 2. •
si)a n. 'mark där man svett' : svh sv. 3 'svedja'.
&ksd n. 'rågkärvar som man ofullständigt slagit rågen ur' : i4-sa
sv. 2 1) 'slå rågkärvar mot ett hårt föremål, så att största
delen av säden går ur'; kan även sägas om en första, lindrig
övertröskning med slaga, 2) 'tjata på någon, hunsa' o. likn.
1) I Kärråkra (Ås h.) heter det tip,s4/2, ock samma betydelse har
ett ord itcb2,9 n., som jag anträffat i kungsäter (Marks h.) ock Vanda
(norra Halland).

Mdn.

. Till gruppen hör måhända också &Åta n. 'boss, dåligt foder'.
Det torde möjligen - kunna associeras till hitta sv. 1.
Resultativer av denna typ har jag funnit över hela landskapet. Även rspr. har dylika bildningar, fast — som det förefaller — ej i samma utsträckning som GM.
4. Andra konkreta dividua. De {lästa äro kollektiver.
Till substantiv:
bifska n. 'buskage' : båsha m.
fitgla n. koll. 'fåglar' : fjai m.
nk n. 'kärvar'; ex. t har yot åldels fs-9,46t tiHea, en orkar
kndpt lkfta ngzara 'Ni har gjort alldeles för stora kärvar,
man orkar knappt lyfta dem' : nek f. 'kärve'.
ni.tickna n. 'nyodling' : lan n.
ncbtla n. 'nässelpuskar'; ex. dce ce s mo nedta t kakan, sa
en heektt kana bh fergeigan 'Det är så fullt av nässlor i
köksträdgården, så man kunde riktigt förgås' : ncktla f.
'nässla'.
n. 'kluvna trästänger som användas vid gärdsling' :5/ f.
'kluven trästång'.
tiga n. 'tistlar': ex. dce vceksa,..s,a ino tiga i am, sa dce åldelas
fss4hra...scba 'Det växer så mycket tistlar i åkern, så de
alldeles fördärvar säden' : tiga f. 'tistel'.
vepa n. 'vippor på en havrekärve' : vepa f. 'havrevippa'.
Till värb:
Ma n. 'bete (I& boskap)' : bita sv. 2. Kan även vara individuum.
håvratrhska n. 'havre som skall tröskas' : tråska st. v. Även
aktionellt abstr.
Meka n. 'något som skall slickas, t. ex. saltstenar, som köpas
åt hästarna för sådant ändamål' : &Q/ca sv. 1.
g
sa
u. 'slåttergräs o. d. som skall slås av' : sk st. v. 'slå' (eller
e.
till set f. 'slåtter'?). Även aktionellt abstr.
Hit hänföra sig också, ehuru utan säkert associerbart
grund,rd: skitb n. 'skulor'; 5ira n. 'sköre, brända linnetrasor'
(:)kr adj.?); spaa n. »spicke» (allt som kan vara spicket).
Gruppen 4 finnes likaledes över hela landskapet. Jag skall
här endast framlägga några exempel, som ej finnas i ovan)
stående samling:
dra n. 'dricka' (frl. N. Vånga, Skånings h.); dreka st. v.
6-180112. Sv. landsni. G öttin d.
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n. 'blöt mark, åker eller stig eller körmark, där man kan
köra ned hästar ock vagn' (Hallender, Barne h., LArk.).
Från Fröjered i Kitkinds h. har jag uppgift om att en strykerska använde en till riksspråk uppsnyggad form stryke n.
som kollektiv benämning på stärksaker o. d., som skall strykas..
Från samma håll har jag hbta n. 'småvirke som är ruttet'.
Rietz har t. ex. trinne »coll. gärdsel (av kluvna trän), som går
på längden i gärdesgården»; angives från sm., kl., nk., ög.,
vg., vi. Vidare räfte n. »con. takstänger under näver eller
halm på tak. Vg.»; hänföres till raft.
5. Aktionella abstrakter. Samtliga till v är b:
bina n. 'strumpstickning' : bina st. v.
båga n. 'byggande, bygge' : b4ga sv. 2.
båta n, 'byte' : biga sv. 2.
fb,51ca n. 'fiske' : fiska sv. 1.
mina n. 'minne' : minas sv. 2.
pkhja n. 'plöjning' : pkikla sv. 2. • Även konkret.
pita n. 'skifte' :Pita sv. 1.
yåga n. 'skygd, skydd för sol, rägn' o. d. : 5åga sv. 2 'ge,
skugga'.
&Utta n. 'slående av gräs o. d.'; ex. in ha-04a fdr-us i d4 'Vi
slår gräs i dag' : Ms st. v. (eller till sht f. slåtter?). Även
konkret.
sp4avkia n. 'nyodlande med spade' : vimla sv. 2. Även konkret.
trhska n. 'tröskning' : trilska st. .v.
i<sta n. 'ystning' : itsta sv. 2.
Det är osäkert, om man kan föra hit följande ex.:
i.bita n. 'giftermål, gifte' : Ofta seek sv. 2.
niitckna n. 'inträde av nymåne' : teena sv. 2.
tgcbra n. 'händelse, olycka': bwra-U st. v. 'hända; gå galet'.
ictjc'enta n. 'utskämmande, skam, skandal' : Icema-fd sv. 2.
Flera av dessa abstrakter ha, förefaller det mig, en resultativ anstrykning, ock någon klar gräns mellan denna grupp
ock de resultativa konkreterna existerar ej. Ock det är ej annat
att vänta, än att flera av dem — som vi sett också är fallet
— skola uppträda i båda funktionerna.
Dylika abstrakter äro vanliga över hela Västergötland, ock
ganska många finnas även i rspr. .

i/49
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H. Individuella benämningar.
Även bland dessa kan man urskilja några bildningar, som
ha instrumental karakter, andra som ha resultativ anstrykning o. s. v. Men då gränserna i detta fall äro . ännu mer vaga
än i avd. I, skall jag sammanfatta alla under en rubrik, utom
en grupp som tydligt skiljer sig från de andra. Denna består av
1. Nedsättande virtuella konkreter.

Bildningarna utgöra huvudsakligen skymfande benämningar
på personer, framför allt av kvinnokönet. Ibland använ.daS de
om djur. Det förefaller mig, som om dessa neutrala bildningar
vore starkare skymfande än deras motsvarigheter med suffixen
-La, -ek, -al, -ar ock .-måkara. Liksom i allmänhet vid dessa
suffix ha vi även här att göra med stammar, som redan i sig
själva äga nedsättande betydelse.
Uttrycken hänföra sig företrädesvis till värbalstammar,
men i regel- finns det även ett adjektiv vid sidan, där betydelsekärnan är -denåamma som i motsvarande värb.
bkåksla n. 'kvinna som är ostadig ock yr i sitt uppträdande';
ex. et sant blricksh te tim 'En sådan ostyrig ock yr flicka' :
bkiiksla sv. 1 'vara ostadig ock yr i sitt uppträdande';
blråkslatar adj. (jfr bkålesZa
fipka .n. :fumlig människa' : fbpka sv. 1 'fumla,- bära sig obändigt åt'.
flricksa n. 'flaxig kvinna' : nasa sv. 1 'flaxa, fara hit 'ock dit,
vara ostadig i sitt sätt'.
gizes,Za n. 'person som 'är 'ostyrig eller som ej bar hällning på
sin kropp' (även öm en del husdjur) : dtesk sv. 1 'vara
ostyrig, ej hålla sig stilla' (jfr gdegZa f. ock gåes,lek m.).
"(kisa n. 'person smöl. käbblar emot; som är tjatig' :§eefsa sv. 1
- 'käbbla, tjata'.
bina n. 'person som står ock tittar med framsträckt huvud, som
tittar oblygt' :Fana -sr 1 'stå ock titta ivrigt, stirra med
framsträckt huvud' (jfr fåna f.).
lafsa n. 'oordentlig ock mindre anständig person' :Ofta sv. 1
'gå eller kläda sig oordentligt'; Ofsator adj. (jfr falsa f. •
ock fåfsar m.).
skrifkka n. 'person som bråkar eller ställer till oreda, bråkstake';
kan även sägas om en del husdjur; ex. dem hcenga ,ma
<e da et heektit skråla-a 'Den här märren är då ett fasligt
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bråkigt djur'; skrbleka sv. 1 'bråka, vara så ivrig, att man
ställer till oreda, vara ostyrig'; skridcbtar adj. (jfr skr61kek
..,Zka n. 'slö person' : gg:fa sv. 1; möjligen hänför sig ordet till
'skr adj. 'slö'.
Snatra n. 'person som pratar mycket ock fort' : srtirtro sv. 1
" 'prata fort ock otydligt' (jfr sncitra ock sndtrelo m.).
Siirva n. 'slarvig ock oordentlig människa' ; sitrva sv. 1 'göra
ngt slarvigt, skräpa ned' (jfr sår» f., sfirvek m. ock sar•
val m.).
filmka
sv. 1
Jag förmodar, att firmth n. 'fumlig människa' :
är en, tillfällig nybildning, då jag aldrig vet mig ha hört det
mer .än en gång ock det förefaller alldeles nytt.
Dessa nedsättande, virtuella konkreter röra sig med stor
ofrihet på de individuella benämningarnas område. De kunna
- t. ex. ej .gärna bilda pluralis. Det är tydligen fråga om ett
bildligt överförande från de icke individuella bildningarnas
grupp. Man vill nedsätta personen till den grad, att man knappt
betraktar honom som person eller ens söm - ett fullt urskiljbart
iUdividuellt föremål, utan som något slags »byke», som har
vissa dåliga egenskaper. Bildningssättet är levande. Genom min frl, hår jag fått - exempel på gruppen från
landskapets alla huvuddialekter utom Vadsbomålet.
Från Norra Halland (Vanda,. Fjäre h.) har jag en avsevärd samlin,,,,1:
bOra n. 'klåpare, person som utför ett göromål sakta ock med
dålig handfärdighet';: Wra v. 'göra ngt sakta ock med
dålig handfördigliet'; bH•ata adj.
.
iiåga n. 'person som tränger sig på ock knUffas för att' komma
. fram' : bbga v. 'tränga våldsamt fram bland folk'.
dritia n. 'person som är tung ock dåsig ock har svårt för att
minnas' : dråla v. 'slumra till'. .
fivki n. 'person som är släpphänt ock tafatt i ett göromål'; ex.
hi,c (e do rektit et frp, sam skepar maskara jcemt, nar hu
bular: fenka v.. 'vara släpphänt. ock tafatt'; fip(•dta adj.
kåda n. 'person som . ej kan få fram orden' : hicda v.- 'stappla,
ej kunna få fram orden'.
1) Upptecknade ock meddelade av lantbrukaren ock dialektforskaren
Patrik Peterson från Vanda, som även fyllt en fri, därifrån.
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halm n. 'person som tar väl för sig av, vad som :finnes. eller som
söker göra det': hetba . y. 'taga väl för ,sig eller .söka att
göra det'; hgata ' adj.
kkatra n. 'person som klottrar' : *åtra v. 'klottra',; kkatrata adj.
lr u. 'person som slött ock likgiltigt väntar på att göra någonting' : lbra v. 'att slött ock likgiltigt vänta på. att göra
. någonting'; lbrata adj.
matra n. 'person som knorrar, smått ock lågmält' : miztrataadj.
ika n. 'person som ej vill äta annat än litet. ock läckert' t
pkata adj. 'petig' (äv. till Ma sv. 1?).
sbkka n. 'person som dreglar' : sekkw v. 'dregla': al'arata adj.
shia.- n. 'person Som är lang-sam av sie' : skva v. 'vara långsam
av sig'.
. .
Afs n. 'person med släpande gång' ; /Apa v. 'gå med släpande
gång': Pfsata adj.
fåtafl. 'sjig pm-skin' : fånat) adj.
fet/25 n. 'person som bär sig dumt åt' : fffibata adj.
s/ild n. 'person som- är slö ock sköter sig dåligt'. : slka adj. 'slö'
. sntzka •n. 'person som är oförlåtligt glömsk ock dum' : snitkata adj.
snictra n. 'person som pratar fort ock jämt' : sncltra v. 'prata
fort ock jämt'.
spieka n. 'person sorti är spinkig' t sp4,kata adj. 'spinkig'.
setka n. 'person som .sölar' : saka v. 'sil a'; siat a adj.
yada n. 'person som tjatar' : §åda v. 'tjata'.
yåfsa n. "perspn som, käbblar emot'; ex. et sedat yafsd,sam
aldrz kart ha: påfsa. v. jämt prata mot, trassla': §a.frat? adj.
yetnar9. n. 'person solli tuggar dåligt' .:9?tm?ra v. .'tugga -dåligt'.
34Cara n. 'person som tjatar högljutt' : 'åtra v. 'prata mycket ock
vl ii. 4 person sorb är oförargligt Sjåpig' : vila v. 'våra velig':
vaa.ta adj. 'sjåpig, något klen till förståndet'. ,'ara n. 'person som: är virrig, vimmelkantig' : tbrata adj. 'virrig,
,
fånig':
knappt., något tvivel kvar
Penna rikhaltiga samling Jemnar knappt.
från mellersta
om att gruppen är produktiv på denna ort.
Halland har jag exempel. (Tvååker, Ettra).
Frågelistor med uppgift om negativt resultat föreligga från
Norrbärke ock Malung i Dalarna, Stigsjö i ..Ängermanland samt
Kalix ock Töre Socknar 1 Norrbotten: Från Bärgs s. i Jämtland har jag ett exempel : fkicksa, n. 'flaxig kvinna'
2. Andra individuella benämningar, mäst instrunientaler
ock. resultativer. .
. it) Till. v ä rb.:
,diema m,, 'fördämning' : Mata sv.. 2.,.
dirrafeiga n. 'dörrhandtag' ; fäga sv. 1.
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fickja n. 'följe' : fa sv. 2 'följa'. Även abstrakt. fega n. 'fång (t. ex. av hö, halm o. d.)' : fa sv. 1.
ladda n. 'knyte' : knitta st. v.
In&laldga n. 'något som man kan lägga mellan två andra föremål'. Så t. ex. brukar man lägga råghalm mellan två
havresorter i .en lada för ått kunna skilja på dem. : legameela sv. 2 'lägga emellan'. Ordet kan även vara ab, strakturn.
'nåta n. 'möte' : Inbta sv. 2.
fee/ra n. 'sprucket eller Onderslaget porslins- eller lerkärl' o. d. :
skålrei sv. 1. .A.4soe. osäker.
sp&ua n. 'spänne' : speena sv. 2.
står.) n. 'styre (t. ex. på en plog)' : ståra sv. 1 'stöda, styra'.
sieeka n. 'sänklod, sänke (vid metning ock fiske)' : siegka sv. 2.
triea n. 'träda' : inka sv. 3 'träda (en åker)'.
vatna n. (äv. vietna n.) 'ställe där man vattnar boskap' ; våtna
sv. 1.
b) Till substantiv: Härpå har jag ett enda exempel, om
bildningen nu i'llrkligen hänför sig till substantivet i fråga:
spiena n. 'räcke vid en bro eller en spång' : spay f.
Anm. Bit hänföra sig närmast åtskilliga ord på -8,k, som knappt
torde uppfattas som särskilt suffix, t. ex. bins,Za D. 'bindsle' : Lina
st. v.; dreesAa (1. dreek.Ma) n. 'litet lass' : dra st. v.; kgsZa. n. 'unghäst' : 6gar adj. 'ung'.
Bildningstyp 2 torde icke vara levande. Även i .rspr. förekomma åtskilliga hithörande ord.
Dessa individuella konkreter, som vid första ögonkastet
förefalla främmande för det neutrala e-suffixets egentliga funktion; få dock lätt sin förklaring: Mänga ord av grupp 2 a äro
förmodligen uppkomna ur abstrakter, som så småningom fått
konkret ock individuell betydelse; andra kunna vara bildade
efter sådana ord, som redan passerat betydelseförskjutningen.
En övergång från abstrakt= till konkretum är ju synnerligen vanlig,•inte minst från nomina actionis till resultativer eller imstrumentaler.'
1) Se Colli n , Semasiologiska studier över abstrakter och konkreter,
spec. s. 230 f. ock 232 f. Ex. is!. gipt = givande > gåva, stiorn =
styrande > styre. Jfr stigra ovan under -a II, 2. Se även Olson
Appell. s. 171.

-d.
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Ursprungligen är förmodligen Mylta = 'dämmande', fetsa =
'fångande' o. s. v. 1 några fall måste dock en annan förkl:1ring tillgripas, t. ex.. i fråga om kn4ta ock speesa, som
väl urspr. torde vara denominativa bildningar, där -ja fungerasom tillhörighetssuffix.

Kap.

7.

-ek.

Ursprunget till denna avledningsändelse är oklart.. Förmodligen sammanhänger den med det germanska k-suffixet, som
bildar diminutiver ock smeknamn: burgund. Gibica'.. Detta
suffix uppträder ju för övrigt i flera former ock utvidgningar,
varom jag hänvisar till Kluge Nom. Stammbild.2 s. 23, 30 f., Tamm
Avi. s. 64f. Påfallande lika i användningen uppträder suffixet
emellertid i nederländskan under formen -ik i t.. ex. vuilik 'en
mycket orenlig människa' : vuil 'smutsig' (eller bildat till vuil n.
'smuts'?)2. Man kommer även att tänka på lågtyska namnbildningar som Friddik, Hiddik, Nannik 3 0. d. Även i danskan
uppträder suffixet i en närstående funktion i lollik »menneske.
fra Laaland» (D. & H.).
k-suffixet på nordisk botten behandlas av Hellquist Ark.
VII: 142 f., Tamm a. st., Olson Appell. s. 114 f., 267 f. Samma
suffix har Noreen trott sig finna i namnen Gästrikland ock
Närke. Se härom Sv. etymologier s. 24 f. ock J. Sahlgren
Landskapsnamnet Närke, Sv. landsrn. 1911, speciellt s. 302, not 2.
Nusvenskan har ett slangord, som ser ut att höra hit: hudik m.
'karl, individ, prisse' (enl. Noreen VSpr. III: 258 trol. från mlt.
hudeken).
Suffixet -ek har i GM. till specifik uppgift att bilda karakteriserande virtuella konkreter med nedsättande betydelse.
Det lägges vanligen till värbalstammar ock skapar benämningar
på manspersoner, som ha det mindre smickrande eller rent av
dåliga karaktersdrag, som Värbet uttrycker.
Se Kluge Urgermanisch s. 223 i Pauls Grundr.3.
Jfr Paul Grundr.2 I, s. 874.
Se Wrede Die Ditninutiva im Deutschen s. 82.

Lek.
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'a) Pill värb:
bähk m. 'mansperson som pratar mycket; som skvallrar' : bå?ect
sv. 1 1) 'bräka (om fårs läten)', 2 'prata mycket; skvallra'.
bråtek ni. 'mansperson som pratar mycket; som skvallrar' : bråta
SV. 1 'prata mycket; skvallra'.
britlek m. 'bråkstake (framför allt om småpojkar)': dce Va en
&eket,- bralek -te p49k, dar vet, han brirtla a vcenda apanftpa
sa ni4 d?, Itådd 'Det var en faslig bråkstake till pojke där
var, han bråkade ock vände upp ock ner på allt, som de
hade' : bridla sv. 1 'bråka, vara ostyrig' (jfr brlametkara m.).
beikkek m. 'bråkig ock ostyrig person (även om en häst), som
behöver alltför stort utrymme' : beddea sv. 1 'bråka, göra
åbäkligh, rörelser'.
drisin/Nk ni. 'drumlig mansperson' : dråna-a sv. 1 'vara drumlig'.
gelysZek m. 'mansperson som ej har hållning på sin kropp eller
som är ostyrig till sitt väsen' : gåesZa sv. 1 'vara ostyrig,
ej hålla sig stilla, gå utan hållning på sin kropp'..
grinek m. 'mansperson som flinar'; ex. letpra nits ce da en hckktir
grinek 'Lagers Nils är då en riktigt flinig pojke' : grina
sv. .1 'flina, skratta'.
h4pjek m. 'mansperson som har närvöst bråttom, som är för
ivrig' : håna sv. 1 'ha närvöst bråttom, vara för ivrig' (jfr
hfirja f. ock h4pjar
jcimsek in. 'mansperson som ej vet vad han vill säga eller göra' :
jåmsa sv. 1 'göra rörelser med munnen som för att tala
el. d. men utan att frambringa något ljud' (jfr yåmsal m.).
ytifek m. 'tung ock trög mansperson'; ex. cLce en cekta jitfek
'Det är en riktigt tung ock trög person' : fa sv: 1 'röra
sig tungt ock trögt' (jfr iitfa m.).
NeUtrek m. 'klottrare, klåpare' :-klråtra sv.). 'klottra, klåpa'.
id fek m. 'senfärdig mansperson' : låta sv. 1 'gå sakta ock med
långsamma steg' (jfr Idfa f.).
lcifsek m. 'mansperson som är kelande, inställsam' o: d. : låfsa
sv. 1 'kela, klappa om ock smeka' o. I. (jfr ldfsa f.).
lyriskt; m. 'mansperson som går ock smäpysslar' t påsk sv. 1
'pyssla' (jfr pit,sZa f.).
mik]; m. 'mansperson som rycker ock sliter till sig ngt' : håba
sv. 1 'häftigt rycka till sig' (jfr hci)a f., hålm m. ock
hciber m.).
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teinikek, m. 'mansperson som sladdrar ock pratar högljutt' : hinijka
sv. 1 1) 'falla omkull', 2) 'slamra', 3) 'prata högljutt' (jfr
h,cimka f.).
feisek p). 'mansperson som skämtar ock är putslustig' : Osa sv. 1
'skämta, vara putslustig' (jfr Osar m.).
skrchikek ro. 'skrävlande mansperson' : skreevka sv. 1 (jfr skniv'
f.).
•
skrdlarek m. 'mansperson som ställer till oreda el. bråkar'; även
om en häst av hankön, som är bråkig : skrbkka sv. 1 'bråka;
vara så ivrig, så man ställer till oreda' (jfr shrhipl-a n.).
:skimra/c m. 'mansperson som slamrar el. som pratar mycket' :
såra sv. 1 'slamra; slamra med prat'.
sUfsek m. 'mansperson som går otympligt' : sZiffsa sv. 1 'springa
el. gå tungt ock otynipligt' (jfr &hilka f. ock sZikisar
m.).
"task m.
ock smilande mansperson' : smila sv, 1 (jfr
smila f.).
sncitrek m. 'mansperson som pratar •fort ock otydligt' : snåtra
sv. 1 'prata mycket ock fort' (jfr sndtra f. ock snå(ra n.).
sndre m. 'näsvis mansperson eller liten pojke som springer i
vägen eller som snor bit ock dit' : snira sv. 1 'sno hit ock
dit, springa i vägen' (jfr snhra f. ock sniera m.).
,sithek m. 'mansperson som gör ngt vårdslöst ock slarvigt el. som
skräpar ned': såba sv. 1 'göra ngt vårdslöst, skräpa ned'
(jfr sa f., Mbar in. ock såbiga
.stilelc ni. 'mansperson eller liten pojke som är lipig, som gärna
vill gråta' : måla sv. 1 'lipa' (jfr .90 f.).
sårvek m. 'slarvig mansperson' : sitrva sv. 1 'göra ngt slarvigt,
skräpa ned'.
phtelc m. 'tjatig mansperson' : jsåta sv. 1 'tjata' (jfr påta f.).
irdslek m. 'mansperson som går ock pysslar med småsaker':
tråla sv. 1, 1) 'trassla till', 2) 'gå ock pyssla'.
veigke. k m. 'mansperson som går ock vankar, som handlar ock
går utan mål' : vicska sv. 1 'gå ock vanka., gå utan mål'
(jfr va f. ock vetekannikara
4rtnek m. 'mansperson som är yr, som far hit ock dit'.; ex. en san
4rmek! vcits..tok han nå vekian? 'En sådan »yrvilling»! Vart
tog lian nu vägen?' : kina sv. 1 'vara yr, fara hit ock dit'
(jti jrmar m. ock årnizga m.).

-ek.
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Ytterligare ett par bildningar känner jag, som hänföra sig
till värb. Det är dock ej säkert, 'att det ligger något nedsättande i dem:
gköfek ra. 'liten gosse som står ock tittar i smyg' : gköta sv. 1
'titta i smyg' (jfr gråa f.).
kreivek • m. 'liten gosse som ännu ej lärt sig gå, utan kryper' :
kreka sv. 1 'kravla; treva efter ngt' (jfr kreiva f.).
b) Till adjektiv:
pHofek rn. 'mansperson med fetlagt ansikte' : phskfatar adj. 'fetlagd i ansiktet'.
Anm. 1. Till gruppen ansluter sig också tricg,Zek, öknamn på en
viss person. Det saknar, så vitt jag vet, associerbart grundord. Det
skall enligt uppgift ha uppkommit ur ett tidigare tritysZa m. 'trågslickare'.
Anm. 2. Den feminina motsvarigheten till -ek är -eka. Detta
suffix är ej produktivt i GM., men för sammanhangets skull må här
anföras tvänne bildningar på -eka, som emellertid sakna ord, till vilka
man kan hänföra dem: dåveka f. 'liten kuttingpropp, som sitter i den
till svickan motsatta ändan' (genom »dövikans» utdragande lemnas tillträde
- •
åt luften, när man skall tappa ur); krctveka f. 'kräfta'.

Av stort intresse är att veta, hur stort .utbredningsområde
detta för riksspråket främmande suffix har. Jag skall först
belysa ställningen inom Västergötland. Jag har fatt den uppfattningen, att ju längre man avlägsnar sig från de centrala
delarna av landskapet, desto sällsyntare bli exemplen. Utanför
landskapet finnes det belagt — om också sparsamt — från så
vitt skilda mål som i Halland, Södermanland, Ångermanland m. fl.
Skaraborgsmålet.
Utom samlingen från Göteve kan jag anföra följande:
Gudhem. Stenstorp har bcikek 'benämning på en gosse
som skriker mycket; även om en karl, som skvallrar' (Bergström, LArk.). Från Bjärka har jag fått uppgift på flera exempel': dnimket 'drumlig mansperson'; hcåsli.eb• 'fjäskig mansperson': icgleb. 'person som jämt har bråttom': strdvket 'skrävlande person': gapeb. 'person som skvallrar; Orme!' -'person som
gormar ock larmar'; snitsmåmreh• 'person som tuggar snus mycket':
mdmire4 'person som talar otydligt': Jfilrek 'velig mansperson'.
Matning. Från Härjevad har jag irinek m. 'person som
lipar' (egen fri.).
Barne. Ilallender (LArk.) anför: pantrek m. 'ovig, otymplig, tafatt person'.
1)

Av fil. stud. E. Carlsson från Bjärka.
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Kinne: Från Sil- har jag sprcitlek ni. :'nninsperson Snm är
hållningslös. i sitt uppträdande; sprättig person'..
.
Käkind. Från Hjotrakten: håva: m. med samma betydelse
som ovan i GM.; sårvelo m. 'slarvig manspersoni i.
Vadsbomålet.
N. Vadsbo. Från Hova (egna uppt.): bd/rek m. 'mansperson
som pratar mycket eller skvallrar'; dn:mal-ek ni. 'drumlig mansperson'; hcimkek ni. 'mansperson som sladdrar ock pratar mycket';
sncitrel; m..'pratmajeare'. Sista exemplet har jag även prev på
från Fredsbärg. Även i Ålgarås har jag ett belägg därpå,
dock frän en person som var född i Undenäs. Mitt bestämda intryck från forskningsresan i Vadsbo är, att suffixet -ek .ej är
på långt när lika vanligt därstädes som i Göteve. Men tydligen 'saknas det ej alldeles häller.
Älvsborgsmålet.
Ås. Kärråkra har bridlek m. 'bråkstake' (egen uppt.);
Murum skråkkek m. 'oförvägen pojke'; starkare än skrbldral
i samma dialekt. Enligt min meddelare, teol. kand. R. Berge
från Murarn, iii. suffixet -. ek tämligen okänt i denna trakt. I
de ord, som i GM. ha avledningsändelsen -ek, har Murumsmålet
mycket ofta -al.
Eggvena: sncitrek ni.. 'pratmakare' (egen uppt.).
Mark ock Kinds-målet.
Mark. Enligt min uppfattning, grundad bl. a. på resultatet.
av en dialektresa i Mark, är -ek mycket ovanligt i detta Mål.
Men saknas ej häller alldeles-, som framgår av ett belägg
svek ni. 'slarvig mansperson' från Istorp ock ett par från
Kungsäter (fri.).
Kind. 1 Leanders Holsljungamålet finnes ej ett enda exempel som hör hit.
Suffixet tycks •således förekomma över hela landskapet,
om ock synnerligen sparsamt på en del håll. Intressant är ett
lärare-öknamn, som användes vid Skara lärovärk:-- Inionrek.
Egendomligt nog finnas inga exempel hos Rietz på bildningar med -ek från Västergötland. Däremot har han flera
prov på den feminina motsvarigheten -eka (-ika): Annika n. pr.
›demin.»; borika 'drucken människa, fyllehund'; duleka 'liten
duva, locknamn till tama duvor'; döveka '1) svicka, 2) lufthål
på tunna eller ankare'; höllika 'liten frarnmössa av eget slag
för att förekomma solbränna'; kräveka 'kräfta'; penöka 'liten
1)

•

Exemplen äro meddelade av fil. d:r K. El Saldström.
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Beläggen från andra landskap äro synnerligen fåtaliga.
Jag: har naturligtvis ej kunnat gå igenom, allt dialektmaterial,
som finnes tryckt eller upptecknat. En hel del- ordlistor -äro
emellertid excerperade, ock min kunskap på området har jag
kompletterat genom utfrågning av personer från skilda landskap
ock genom resor på en del håll.
Från Halland har jag några belägg. Wigforss SHF. har
.
s. 281 mricitak skruvrnutter'. En fri, från Eftra (Årstads h.)
uppger smcidok m. 'pratmakare'. Från Vallda (Fjäre h.) har
jag .exempel på ett k-suffix i liknande funktion. Detta har dock
en helt annan vokal före sig: TiMsqk 'en mes till person, stackare.
Möllers ordbok: har endast exempel på -ika: läddika f. 'liten
sidlåda .4 bondens klädkista, vari nipper etc. förvaras'; tillika
f. 'hynda'; hyllika2 f. 'undermössa, barnmössa'. .
En undersökning i Östergötland beträffande denna fråga
har givit ett negativt resultat, såväl min dialektresa genom landskapet.• som en fri, från Risinge (Finspånga läns h.) ock andra
efterfrågningar. •
.
Däremot har Södermanland varit mera givande. G. Ericssons ordlista från Åkers ock Oster-Rekarne härad har: dumrik
m. 'dum, enfaldig människa'; indriks av luder s. in., skällsord;
lumrik ni. 'grov, lunsig ock senfärdig karl' (i dialekten finns
ett värb himrit 'arbeta sakta, men säkert'); mumrik m. 'enfaldig
karl med hafsigt uttal' 4. Troligen sammanhänger också jäsike
ni. 'djävul, hin onde' . . ., med dessa bildningar.
Från Närke kan jag anföra ett exempel, som ser ut att
höra hit: jönink m. »om en person, förklenande; dumbom, slö
människa» (Lännäs, Askers h., H. Celander, LArk.).
Från Värmland har jag ett exempel, som meddelats mig
av prof. Noreen: p4sek m. 'pösig ock loj person'. Magnussons
Tillägg har gn4vek 'gnidare'.
En närastående uppgift har suffixet i några beliigg från
Ångermanland hos Sidenbladh s. 14: »En diminutiv-ändelse -ik
Eul. uppgift av P. Peterson från Vallda. — Möjligen kan detta
associera sig med det bibliska Mesak.
Se hans »Tryckfel ock Tillägg».
Detta ord ock do tre följande exemplen. ha ett — - efter sig.
Tydligen är • detta samma ord, som uppträder i ett belägg ur
Puck, nr 35, 1916. Situationen är den, att en full student förts hem
av ett par kamrater. När det börjar klarna något för honom ock han
i sitt rum upptäcker en person, som han ej känner,igän, utbrister han:
»Va ä du för en mumrik, som inte har vett å presentera dej?» Detta
belägg från prässen torde dock vara alltför ensamstående, för att man
ens skulle kunna räkna ordet till riksspråkets lågprosa.
Med å avser S. »ett ljud, som är blandat av 0, u ock O». So
Sidenbladh s. 7.

98

•

GÖTLIND, VÄSTSVENSK ORDBILDNING.

finnes hos: farik m. (hin onde), k6ksik5 m. (en sparf) — —
lärik f.. (liten låda)». Liknande betydelse föreligger också i ett
suffix -ik, som Nordlander omnäniner i Norrländska husdjursnamn
(Sv. landsm. I, s. 407). - Han anför följande konamn från Ångermanland: dansikl »ganska vanligt»; Olik samt målik, (även från
Jämtl., Härj., Aledelp. ock i formen molika från Uppl. ock Söderm.).
För övrigt har han också ett par exempel på den längre formen
-ika: röszk,a, getnamn från Ångermanl. ock Dal. samt vitika,
konamn från Hills. Suffixets uppgift är tydligen här närmast
att bilda hypokorismer, en funktion som ju ligger diminuering
mycket nära.
Rietz har mycket få exempel på -ik ock -ika ock närsläktad° former, ock det är mycket litet givande att anföra
beläggen ur hans lexikon.
1) Observera, att betoningen " hos Nordlander betyder akut. Akcenten ' uti tre- ock flerstavika ord betyder »den ljudstarkaste stavelsen».
Se e. 374.

•

Kap. 8. -al.
Urgermanskt motsvaras suffixet i stort sett av -ila. -1 några
ord är det emellertid av annat ursprung. Om dess äldre historia
på nordisk botten se Falk PBB. XIV: 37 f., Hellquist Ark..
VII: 146 f., Tamm Av]. s. 43, Torp Ordavi. § 35,2, Olson Appell.
s. 23 f., 105 f., 238 f., 535 f. — I fråga om användningen i
nutida svenskt riksspråk hänvisas till Tamni a. a. s. 43 f.,. Noreen VSpr. V: 344, 361, 443, VII: 256 f.
På germanskt Område fyllde suffixet tidigare huvudsakligen
tre uppgifter. Det bildade 1) aktionella konkreter, 2) nomina instrumenti, 3) diminutiver. I svenskt riksspråk har det fått en
alltmer undanskjuten ställning, ock enligt Tantrn Av]. s. 44 bar
det nu alldeles förlorat sin produktivitet därstädes. Så • är
emellertid ej förhållandet i GM., ehuru suffixets produktionsområde .betydligt förskjutit sig från -dess ursprungliga. Det bildar
nämligen öknamn ock andra nedsättande benämningar på manspersoner. I denna funktion är suffixet levande i Västergötland
ock även å annat håll, som vi nedan skola se. Förmågan att
bilda aktionella konkreter torde det ha fullständigt förlorat även i
GM.1 Härmed sammanhänger det förhållandet, att dialekten
har så få nomina instrumenti med detta suffix, ty den vanliga
gången är ju den, att ett suffix för handlande 'personer genom
metafor överföres till instrumentalerna.. Sedan den aktorala betydelsen försvunnit, finns det ej längre något underlag för den
'instrumentala. Ock suffixets tidigare diminutiva funktion är nu
blott skönjbar i dess förmåga att bilda förklenande benämningar. Jfr dock /-suffixet nedan.
Jag går nu över till al-suffixets funktioner:
1) Möjligen kan moral m., som måhända är en sen bildning, ha
betydelsen »murare», »kakelugnsuppsättare», utan den nedsättande betydelse, som vanligen vidlåder ordet. Jfr s. 100.
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I. Instrumentaler (eller aktionella konkreter).
De hänföra sig alla till värb:
&Mal m. 'klappträ' : bkda sv. 1 'slå, banka'.
gripal ni. 'grepe' : g4.pa sv. 1, grepa tåk r '(gripa tag i,
fatta').
snimal -m. 'snurra' : snicha sv. 1. Möjligen aktionellt konkretum.
sviega/ ra. 'svängel' : svieea sv. 2. Eller till grupp II nedan?
II.. Karakteriserande virtuella konkreter.
1. Dessa utgöras till största delen av öknamn eller rör öv-

rigt nedsättande benämningar på manspersoner.
a) Appellativer, vanligen hänförande sig till värb, några
exempel till substantiv eller adjektiv:
hkl m. 'mansperson som går ock hukar' ; hicka sv. 1.
'hma/ ni. 'mansperson som ej vet, vad han vill säga eller göra' :
iåmsa sv. 1 'göra rörelser med munnen som för att tala
el. d. men utan att frambringa något ljud'. Jfr jdnioek m.
Ordet är möjligen tillfällig nybildning.
krhekal ni. 'stackare som går på krycka' : krOyka f: 'krycka'.
krOkal ni. 'elak pojkvasker' : möjligen till krok ni. eller krOka
sv. 2.
likal m. 'mansperson som är senfärdig i arbete, gång o. s. v. :
lika sv. 1 'vara senfärdig'.
kvvl in. en 'lurvig mansperson' : litrvatar adj. 'lurvig'.
miÅral m. 'nedsättande benämning på en kakelugnsmakare' :
miya sv. 1.
m. "manspersom som är smörjig ock nedsölad; som är
lymmelaktig'. Ordet har vid sidan ett värb, ett adjektiv
ock ett substantiv : smgrja sv. 1 'smörja, söla ned'; smityr
adj. 'nedsölad, smörjig; sinitya f. 'smörja'.
gårval ro. 'mansperson som är oordentlig' : sitrva sv. I 'vara
oordentlig, skräpa ned'.
skal m. 'mansperson som arbetar långsamt ock dåligt : ska
sv. 1 'arbeta långsamt'; sikatar adj.
Otta/ . m. nedsättande bentinining på en schaktmästare, ung.
'den där rackaren, som är schaktmästare' : pktmiestarJ m.;
5åka sv. 1. Ordet torde stå en rent pejorativ bildning
mycket nära.
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b) En särskild liten avdelning bilda sådana öknamn, där
suffixet lagts till ett personligt egennamn, till faderns
eller moderns eller ock till någon annan persons, med vilken
bäraren av öknamnet på ett eller annat sätt stått i förbindelse:
brital, öknamn på sonen till en änka vid namn Britta : brita.
hårkal, öknamn på en son till en person med namnet Herkules,
förmodligen uttalat harkulas.
jåstal, öknamn, 'sonen till Gösta' : Osta. Jag är ej fullt säker
på uppkomsten av detta namn.
kl4nl, öknamn på en person, som hade ett oäkta barn med en
kvinna, som hette Klara: kli2tra,
e) En smula nedsättande, fast mindre än föregående kategori, äro också en del bildningar, där -al lagts till namnet på
personens hemvist:
hedr,kal, öknamn på en person från gården hitgabetlsan.
ståmpal, öknamn på en person från gården stampara.
Dessa bildningar stå indigenatsnamnen mycket nära.
2. Utan nedsättande betydelse.

Med diminutiv anstrykning:
knårval m. 'liten pojkvasker' : knårvatar adj; 'oformlig, trögväxt'.
krial ni. 'livlig barnunge' : krYtkir adj. 'livlig, uppspelt'.
Ett par ord torde hänföra sig till gruppen utan att ha grundord: tårig/ m. 'barnunge, litet djur'; tårval m. 'parvel'.
Ensamt står: krigal in. 'krets, cirkel' : krig adv.
Även inom andra delar av Västergötland är suffixet, som
nämnt, produktivt. Härför har jag flera vittnesbörd. Landtmanson Västgötamålets 1- ock r-ljud s. 25 har en intressant
notis: »Bildningstypen -al, fem. -ala för subst. med förklenande
ock förlöjligande betydelse är vanlig ock livskraftig». Därpå
anför han följande exempel:
brkkal, öknamn på person, som har bråcket (Kull.-Lena).
hickat 'tafatt person' (Ryda).
jitmala 'senfärdig kvinna' (Kålland; jfr värbetyuma = 'vara slö'
i samma mål).
krbkal 'stackare' (Ryda); i Kull.-Lena öknamn på en liten
krokig person.
krkgkal 'person med träben' (Husaby).
lårvdl 'ovarsam karl' (Ryda).
mårval »murvel» (Vadsbo).
7 -180112. Sv. landstn. Götlind.
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påtal »puttefnask» (Ryda).
skyla 'skogsrået' (Kålland).
smårjal 'smörjd» (Ryda).
spasal 'spektakelmakare' (Kålland).
&ärva/ 'slarvig person' (Ryda).
tårjal 'liten barnunge' (Ryda, Korsbärga).
tår/tal 'drummel, stackare' (Ryda).
hi2kkavåel (som torde betyda kgravågal) öknamn på en idiot i
Hule (Kinna).
Hos Landtmanson finner man även exempel, som äro »nomina agentis» eller instrumentaler (s. 27): hårval ni. 'harvträ' (Korsbärga, Ryda, Varv); hc?1,1 m. 'stång att bära hö på'
(Korsbärga); pgai m. 'pekfinger' (Torsö).
Under mina resor har jag även samlat bevis för att typen
rq levande. Vanliga i skilda delar av provinsen äro ord som
kråkal, skal, skval ni. fl. eller varianter av dem (se ovan).
Andra dylika nedsättande benämningar äro:
britlal ni. 'bråkstake' : briia sv. 1 'bråka' (Murum, Ås h.).
honsal ni. »person, som honsar» (betyder förmodl. 'person som
ej vet vad han vill'. Hallenders saml., Barne h.).
håva/ m. 'mansperson som har närvöst bråttom, som ställer till
oreda på pund av brådska' : hkija sv. 1 'ha närvöst bråttom'
(Murum, As h.).
jåmsal m. 'mansperson som ej vet, vad han. vill säga' : jamsa
kv. 1 'göra rörelser med munnen som för att tala' (Murum,
As h.).
låfal m. 'senfärdig mansperson; mansp. som sätter »lafiforp' (d. v. s.
avtryck av en våt fot o. d.) ; låfa sv. 1 'gå sakta; göra
»laffor»'.
snijrat m. 'pojke som snor hit ock dit' (S. Hären; Kullings h.).
snitsal m., öknamn på en person som snusade mycket : snåsa
sv. 1 (N. Vånga, Skånings h.).
Om dessa uttrycks ålder vet man dock icke så mycket.
Säkra nybildningar äro däremot en del öknamn, som skapats
av vår egen generation.
a) Oknamn på manspersoner efter moderns eller
hustruns namn:
amåndal (eller månda/), öknamn på en person gift med en
kvinna, som hette Amanda: amånda eller månda (Vedum,
Laske h.).
De följande äro efter moderns namn:
ånal, öknamn på en oäkta son till en viss Anna: ärja (N. Vånga,
Skånings h.).
brital : brita (Magra, Bjärke h.; S. Härene, Kullings h.; Malma,
Viste h.).
glVal : gr«a (5. Härene, Kullings h.; Kullings-Skövde).
kilat: 1czja (S. Härene, Kullings h.).
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b) Öknamn på manspersoner efter gårdsnamn:
krigal, öknamn på ägaren av Espekroken: ieu9kr4kan vanligen
ings h.).
kallat kråkan (liksom följ. ex. från S. Härene, Kull
vckrpal, 'öknamn på en person från Värpåsen: vaypdsan.
Jag kan även anföra exempel från ett svealandskap. T. Ericsson säger i Södermanlands folkmål s. 185, att »-il (-el), fem.
-ila, är tämligen produktivt kanske ännu i fråga om personer».
Han anför bl. a.: rantil 'som »rantar» ock springer', f. rantila.
Ganska många exempel finnas i G. Ericssons Ordlista nr
-Rekarne Härads Folkspråk. Jag skall anföra
Åkers och Öster
de mera ovanliga:
birril m. 'argsint mansperson'.
burril m. 'ondsint mansperson, tvärvigg'.
grägnil m. 'pojke som i otid »lipar» ock gråter'; grägnilä ock
grägn-äkä f. 'flicka som bär sig åt som en grägnir : grägnä

v. 'lipa, grina, göra fula miner' ni. m.

hysil m. 'gris, vanligen galtgris'. Ordlistan har även ett ord
hys m. 'svin'.
m. ock hönsilä f. 'pjåkig, tillgjord person'.
hönsil
ju.ntil (— -) m. 'mansperson som driver omkring ock samlar nyheter'; juntilä f. om en kvinna, se juntil.
kkampil (— - ) m. 'person med tung, bullrande gång'; f. kkampilä : kkampä v. 'stampa ock klumpigt gå med träskor

eller grova skodon o. d.'
kkottil m. 'knubbig, välfödd pojke'; f. kkottilä : kott 1) 'klump,
luns'; 2) 'knubbigt, vältött barn'.
-) m. 'fyrkantig, lång ock smal träram, som, fastkkä,mmii
gjord ovanpå ett hölass, kvarhåller höet': kkämmä v.
kösil (— -) m. 'ilsken person som gärna vill klösa'.
nabbil (— -) m. 'ung, okynnig person, som ej låter någon vara
i fred': nabbäs v. 'gnabbas, retas; knuffas, puffas, vanl. på
lek'.
pipil m. 'pjunkig karl, som ständigt gnäller ock jämrar sig';
f. pipilä en sådan kvinna: pipä v. 'kvida, gnälla, klaga'.
slåssil (— -) m. 'slagskämpe'; f. slåssilä 'kvinna som gärna
näbbas ock klöses'.
sparkil m. 'ilsken person som gärna sparkar andra'.
tjuril (— -) m. 1) 'liten tjur'; 2) 'trumpen ock envis karl'; en
sådan kvinna kallas tjurill, (—
tomil o. tommil (— -) ni. 1) 'utsvulten karl': 2) 'snålvarg':
tom adj. 1) 'hungrig'; 2) 'sniken, snål'; 3) 'mager' m. m.
turvil (— - ) m. 'mindre pojke om 6 år'.
Grundorden äro ditsatta av mig, när sådana förefunnits i
i ordlistan. Som man kan se, har sörmländskan gott om ilbildningar.

Kap. 9. -alsa.
Detta suffix inlånades i fornsvensk tid från skilda västgermanska, framför allt lågtyska källor (flv. -llse, -else). Om
suffixets äldre historia se Tamm Tränne tyska ändelser i svenskan
s. 16 f. ock Avi. s. 44 f., M. Kristensen Forh. paa det 4:de nord.
filologmode s. 253 f., Kock Afledningsändelsen -else, Olson Appellativa s. 500 f. ock där citerad litteratur. — Suffixets roll i nusvenskan behandlas av 'Amin a. a. s. 45 f., Cederschiöld Verbalabstrakterna s. 70 f., Noreen VSpr. V: 344, 352, 361, 366,
454 f., 478 f., VII: 341 f.
Det är mycket tvivelaktigt, om detta suffix äger något liv
i GM., ock det har varit med mycken tvekan som jag tagit med
det i denna samling. 1 alla händelser är dess användning mindre
omfångsrik än i rspr. Jag medtar det emellertid, emedan ett par
icke-riksspråkliga bildningar på -alsa förekomma inom dialekten,
vilka kunna misstänkas för att vara tämligen nya,.
Centrum för suffixets produktion i rspr. utgöres av aktionella abstrakter. De av mig upptecknade orden på -alsa ur
Göteve-målet äro till största delen konkreter.
I. Karakteriserande virtuella konkreter; bildade till
värb ock adjektiv:
draalsa n. el. m. 'något som kan drickas'; ex. ga eeta,,Zita
drilsalsa sa vi sypar a ga luer a thrka 'Gå efter något
att dricka, så vi slipper gå här ock torka' : dram st. v.
Bildningen torde ha en nyans av skämt över sig.
1) W. Cederschiäld har hos Göteborgs-skolpojkar gjort den iakttagelsen, att de i sina skrivningar ibland göra nybildningar på -else.
Han anför som exempel undertryokelse, uppeggelse ock överklagelse.
Se Svenska studier s. 1 24. Detta ger stöd åt min misstanke.
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grittyalsa n. 'elakt stycke, otrevlig person' : grktar adj. 'ful'.
Detta ord kan möjligen vara bildat efter det bibliska styggelse, GM. stågalsa, som nu torde associera sig till st4gar
adj. 'elak'. Jag erinrar om bibliska uttryck som »Herranom
en styggelse» o. d. Detta skulle kunna förklara en nybildning till ett adjektiv, vilket ej förekommer i rspr., Häremot talar dock, att gr4malsa är neutr. ock st,ågalsa mask.
Formen kan ju även tyda på danskt inflytande. I danskan
förekommer nämligen else-bildningar till adjektiv2, t. ex.
störrelse, tykkelse m. $.
h,4kalsain. rökvärk», 'något som kan rökas' : hilka sv. 2 el. 1.
Även detta ord är en smula skämtsamt. Möjligen är det
bibelspråkets rökelse, som använts i överflyttad betydelse.
Instrumentaler; bildade till värb:
bkeig/sa n. el. in. 'blåelse' : bketa sv. 1 'göra blå'; bker adj.
stårkalsa n. el. in. 'stärkelse' : stårka sv. 2 'stärka'.
Resultativer; bildade till värb:
båkalsa n. ett slags småbröd: båka sv. 1.
betråktalsa ni. 'kortare predikan eller uppbyggelsestycke' : betråkta sv. 1.
håkalsa n. 'hackelse' : håka sv. 1.
Genom folketymologisk omstöpning har hit också förts
triehåkalsa n. 'lakrits' (eng. treaele).
Det finns dessutom en hel del andra konkreta bildningar
på -alså i GM. I allmänhet torde de dock kännas en smula
som främlingar, hämtade ur tidningslitteraturen eller kyrkspråket. Detta gäller i ännu högre grad om följande grupp.
Aktionella abstrakter; bildade till värb:
fsZdtalsa m. 'förlåtelse' : fsZdta sv. 2
st. v.).
stf:avisa m. 'styrelse' : ståra sv. 1. Av. konkret.
tålåtalsa m. 'tillåtelse' : tålda sv. 2 (el. st. v.).
Se Tamm Avi. s. 46. T. anser, att styggelse nu hänför sig
till adjektivet. Enligt Noreen hänföra sig alla else-orden utom ett till
värb, dock ha några även adjektiv vid sidan. Se VSpr. VII: 342.
Se T a M Tränne tyska ändelser i svenskan s. 25. T. framhåller även, att lågtyskan saknar dylika bildningar till adjektiv.
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För övrigt är det rätt ont om belägg på bildningar med
detta suffix i såväl mina egna som andras samlingar från landskapet. Ur Rietz kan jag anföra följande från Västergötland:
farelse f. 'något ont, som anses komma på en i vädret'. »Dä
va en faslig farelse». Älvsborgs 1.
förtänkelse f. 'förlåtelse, ursäkt'.
näelse n. 'bältros, en barnsjukdom'.
stivelse 'stärkelse'.
En frågelista från Istorp (Marks h.) har krPpalsa n. 'kryp'

Kap. 10. -an.
Som 'abstraktbildande suffix härstammar -en huvudsakligen
från urgerm. -ni, representerat i fornsvenska ord som losn,
seeghn 0. I. Beträffande ändelsens äldre nordiska historia se
vidare Tamm Avi. s. 46 f., Torp Ordavl. § 24, Olson Appell. s.
452 f., där ytterligare litteratur i ämnet finnes anvisad.
Högsvenskan har blott några få exempel på hithörande bildningar. Sådana' äro lösen, loven m. fl. I rspr. är suffixet för
länge sedan dött. Om denna ändelses roll i nusvenskan se
Tamm Avi. s. 47; Cederschiöld Verbalabstrakterna s. 69, 87 f.,
Noreen VSpr. V: 461, VII: 258.
Jag är visserligen rätt tveksam om huruvida suffixet -an
längre är produktivt i GM., men då det i alla händelser har en
mycket större utbredning här än i rspr. ock i några fall ser
ut som nybildande, har jag medtagit detsamma.
,Suffixets uppgift är att bilda aktionella ock virtuella
abstrakter.
L Aktionella abstrakter, alla bildade till v ärb:
båtjan m. 'borgen' : bita sv. 1 'borga; köpa på kredit'.
bckwan in. 'inbärgande' (av hö- ock sädesskörd) : bckria sv. 2.
freiyan m. 'efterfrågan, frågande'; dcv har inta v84 n8n fr4yan
unt d& 'Det har inte varit något tal om det'; frekran ce frir
'Det står en fritt att fråga' (ordstäv) : fraya sv. 1.
hålan in. 'hållande'; låvan ce br4, mcen hålan ce bchlar ordstäv,
'att lova är bra, men att hålla [vad man lovat] är -bättre':
hila sv. 2.
knecan 'knäande'; han keim pa knatan 'Han kom knäande' (om
,personer, som ej 'förmå hålla sig upprätta på grund av
fylla eller annat) : lonUa sv. 1 'knäa'.
ldvan im. 'loven' : liva sv. 1 (jfr hålan ovan).
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ltifanin. luffande'; ex. han (e ps licfan 'Han är ute ock luffar' :
Nia sv. 1.
148an m. 'lösen, lösande' : 14.sa sv. 2; sms. papasOsan 'utlösning
av handlingar'.
hAvan in. 'rivande'; ex. &e ce en san ibbean ceta-dcen tilsa 'Det
är ett förskräckligt rivande efter den flickan' : kiva st. v.
sn in. 'rykte' : skla sv. 2 'säga'.
sviclan m. 'svullnad': associeras möjligen till sveda sv. 2; ordet
är ofta konkret.
teckan in. 'talande; tadel'; ex. dce va en sein tdkan am dce 'Det
var ett sådant pratande om det' : Ulka sv. 1 eller 2.
4san i adjektivet bsanybpatar 'mycket frikostig, som ger till
höger ock vänster' : Asa sv. 2.
II. Virtuella abstrakter.
Till adjektiv, värb, möjligen substantiv:
brMan f.1 'bredd'; ex. vi fetta-t ps brhina 'Vi får lov att ta det på
bredden' : associeras till brer adj. eller möjligen till bred f.,
som också finnes i dialekten (märk, att best. f. av detta ord
heter brMa).
bd2an m. 'böjlighet'; ex. dce ce igan ban ps hg:t 'Det är ingen
böjlighet i höet (det är strävt)' : Nja sv. 2.
gnkan m. 'tjocklek'; ex. d-ce zgan grban ps-dce, pg2k : grc_ivar
adj. 'grov, tjock'.
Olsan f.1 'tjocklek'; ex. ps pifigna 'på tjockleken', i motsats till
ps lcbgna 'på längden' : Okar adj. 'tjock'.
t4jan m. 'töjbarhet'; ex. de cc brå teban i hiessZara 'Det är bra
- töjbarhet i hängslena' : tilja sv. 2-.
vida» in. (även f.?) 'vidd' :vr adj. 1. vid f.
snAlan m. (även f.?) 'snedd' : sner adj 1. sned f.
Även från andra delar av landskapet har jag exempel på
dylika bildningar.
P. A. Säves ordlista från Västergötland (Antiqv. tidskr.
1869) förekommer: sugen »i en sugen», i ett tag.
Rietz har tjöcken eller tjocken f. 'tjocklek' (Kåkinds h.).
Elallender (LArk.) har följande från Barne h.:
b4rjan 'passande skördeväder, skördetiden', dce ce gQ bron.
hcevan ni. 'jäsning' (om deg ock bröd), dce ce zgan lickvan i brkft.
vid», dce ce.en storar viclon 'Det är en stor yta, omfång, areal' etc.
1) Torde även kunna varå mask.

-an.

109

Från många håll föreligga bdrpn, bhjan ock- tivan i ovan
angivna betydelser i mina frågelistor.
Anm. Till dessa abstrakter på -Len skulle jag också vilja föra •

bleken i Frödings uttryck »hans ungeform ä fäll lagder på bleken»
(Korpral Storm, Nya dikter). Säkert kan det ej hänföras till abstrakterna på -e, som Cederschiöld tycks anse (Verbalabstrakterna s. 86,
not 2).

4

Kap. 11. -ar.
Suffixet -er har uppkommit ur den fornsvenska böjningsändelsen -er i nom. sg. mask. av substantiv ock adjektiv. I
rspr. har ju ändelsen försvunnit som nominativmärke hos båda.
I GM. finns ändelsen kvar i en massa adjektivl, t. ex. cliortar,
kkdkar, ålvaadmar o. s. v. Detta utgör naturligtvis ett stöd för
de karakteriserande substantivbildningarna med samma suffix.
Högsvenskans hithörande bildningar behandlas av Tamm
Av!. s. 49 ock Noreen VSpr. V: 348 f., 438 f., VII: 262 f. Jfr
även Olson Appell. s. 4 ock där citerade arbeten, Cederschiöld
Framtidssvenska s. 93 f.
Liksom i rspr. bildar -ar i GM nedsättande virtuella
konkreter ock endast maskuliner. Bildningarna ha vanligen
vid sin sida ett intransitivt värb med nedsättande betydelse, till
vilket man i regel hänför deptmma. Dock finns mycket ofta
därjämte ett adjektiv, med vilket bildningen också kan associeras,
ibland enbart ett värb eller ett adjektiv. Suffixet, som är rätt
starkt produktivt, är betydligt rikare utvecklat i GM. än i rspr.
a) Företrädesvis till värb:
bkijar rn. 'mansperson som stirrar oblygt på folk; oblyg, framfusig person' : bbta sv. 1 'titta, blicka ihållande på ngt'.
Npar m. 'mansperson som är flabbig, som flinar åt allting,
.
flabb' : fnpa sv. 1 'flina, flabba'.
Opar m. 'mansperson som pratar mycket ock högljutt, som
skvallrar' : gitpa sv. 1 'gapa; prata mycket ock högljutt;
skvallra' (jfr gdpa f.).
ghiaj)ar. in. 'mansperson som pratar ohyfsat ock oanständigt' :
gkas_pa sv. 1 'prata rått ock oanständigt'.
1) I rspr. förekommer -er i vissa adjektiver, ock bildar då stilistiska varianter. Se Noreen VSpr. VII: 263 ock där anvisad litteratur.
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ghispar m. 'mansperson som är otidig ock grov i sitt tal' : gkigpa
' sv. 1 'vara otidig ock grov i sitt tal'.
gåkmar m. 'mansperson som pratar högljutt' : Orma sv. 1 'gorma,
prata högljutt'.
gårmar m. 'mansperson som gormar': Orma sv. 1 'gorma,
larma':
grcibari m. 'mansperson som häftigt griper i ngt' : gråba sv. 1
'gripa häftigt ock grovt, grabba'.
glipar m. 'häst som springer med korta, stötande steg' : glipa
sv. 1, 1) 'guppa, småhoppa' (t. ex. vid ridning), 2) 'hugga av'.
kivar in. 'mansperson som har närvöst bråttom, söm är alltför
ivrig' håva sv. 1 'ha närvöst bråttom, ha alltför bråttom'
(jfr hdpia f, ock håpjek m.).
Mbar m. 'mansperson som gör allting klumpigt' : kkåba sv. 1
'göra ngt klumpigt'.
IcHipar m. 'mansperson som klåpar, som gör ett arbete dåligt' :
kpa sv..1 'klåpa, göra ett arbete dåligt.'
hcibar2 m. 'mansperson som river ock sliter till sig ngt' : håba
sv. 1 'rycka el. slita till sig häftigt' (jfr kciba f., håba m.
ock hcibek m.).
Opar in. 'mansperson som tittar oblygt ock framfusigt' :Ma
sv. 1 'stå ock titta oblygt'.
jeifsar m. 'oordentlig, oanständig mansperson' : fifsa sv. 1 'gå
oordentligt ock oanständigt' (jfr 5eifsa f. ock ycfsa n.):
Opar m. 'uppsluppen mansperson; mansp. som tokar sig; som
är sjåpig' : jetpa ,sc'ek sv. 1 'toka sig, bära sig sjåpigt åt'.
,f(fser m. 'mansperson som skämtar ock är putslustig' : 5sa sv.
1 'skämta, vara putslustig' (jfr jeisek
ftitar in. 'skämtare, gyckelmakare; Mansperson som det ej är
någon reda med' : ffelita &No sv. 1 'skämta, gyckla, göra
upptåg'.
5eivar m. 'mansperson som har slamsig gång; som går ock
stryker' : j'ava sv. 1 'gå illa; stryka omkring'.
Med detta ord bör Grabbe i Hellquists Fornsv. tillnamn (Xen
Lid. s. 88) sammanställas. Det är mycket rimligare att föra det till ett
värb *grabba än till graben 'varg' 1. d., som Hellquist föreslår.
Torde förklara fsv. öknamnet Rabber (»Laurencius rabbel"
SI) 5: 673), vilket Hellquist i Xen. Lid. s. 89 vill fatta som ett kortnamn
av ett rampn e. d.

112

GÖTLIND, VÄSTSVENSK ORDBILDNING.

skraar ni. 'rå ock grovkornig mansperson' : skråba sv. 1 'skrapa
häftigt'; eller till skråbatar adj. 'ohyvlad ock ohyfsad' (i
egentlig ock överflyttad mening).
skibar m. 'ohyfsad ock rå mansperson' : sUtba sv. 1 'uppföra
sig rått ock ohyfsat'.
sZcirvar in. 'gosse som är lekfull; som är försumlig'; även om ,
äldre personer : garva sv. 1 'roa sig; göra ngt oordentligt'
(jfr gdrva f.).
shibar m. 'drumlig mansperson' (även om en häst) : sZitba sv. 1
'gå drumligt, snava' o. d. (jfr sta f.).
glskfsar m. 'mansperson som rör sig otympligt' : skipa sv. 1
'springa eller gå tungt ock otympligt' (jfr sZtilsa f. ock
s,Zåfsek m.).
skivar m. 'mansperson som går illa, stackare' ; skiva sv. 1 'gå
illa' (jfr skiva f.).
smitar m. 'mansperson som går smygvägar, som är falsk'; ex.
klås, motro dce w en cbkta smf tar 'Jag ska säga, Klas, det
det är en äkta »smiter»' : smita st. v.
ståbar m. 'korpulent mansperson' : ståba sv. 1 'röra sig tungt
ock otympligt' (jfr stciba f.).
stcifar In. 'mansperson som är mindre rörlig på grund av korpulens' : ståfa sv. 1 'gå tungt ock trögt' (jfr ståla f. ock
stcifan m. best. f.).
såbar m. 'oordentlig mansperson; mansp. som skräpar ned' :
såba sv. 1 'göra ngt vårdslöst; skräpa ned' (jfr sa f. ock,
såbek m.).
svigkar m. 'mansperson som gör falskt arbete, som fuskar' :
svigka sv. 1 'dra sig undan sitt rättmätiga arbete, vara bedräglig'.
armar m. 'mansperson som är yr, som far hit ock dit' : arma
sv. 1 'vara yr, fara hit ock dit'; eller till adj. 4vmar 'yr'
(jfr irtnek m. ock armtga m.).
b) Till adjektiv:
pktifar m. 'mansperson med fetlagt ansikte' : pkitiatar adj. 'fetlagd i ansiktet'.
gåskar m. 'sluskig mansperson' : Mkkatar adj. 'sluskig'.
Typiska exempel på användningen av dylika ar-bildningar
åro: dce cc en eekta såbar (Ormar, Mbar m. fl.); din ståkcis
skirvar (haver ro. fl.).
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I samma funktion som -ar uppträda flera andra avledningsändelser: för kvinnliga väsen -La ock det neutrala -a, för manliga -a, -ek, -al ock -mdkara. Av dessa konkurrerar särskilt -ek
starkt med -ar. Ibland kunna flera av dem fogas till samma
stam, t. ex. hcibar, hd, hcibek, ?Kila. Jfr dessa suffix.

Kap. 12. -a4i.
Suffixet, som även i svenskt riksspråk har stor utbredning,
motsvaras av fsv.
(bif. -an), vilken ändelse inlånats från
medellågtyskans -ene f. (fornfr. -ene, ital. -ena) senast vid början
av 1400-talet. Se härom Tamm Om tyska ändelser i Svenskan
s. 25 f., Avi. s. 17, Olson Appell. s. 511 f. Den nusvenska motsvarigheten behandlas utom på ovannämnda ställen hos Tamm
av Cederschiöld Verbalabstrakterna s. 52 f., Noreen VSpr V: 352,
369, 380 f., 467 f., 479, VII: 163 f.
I GM. bildar denna avledningsändelse följande grupper:
Aktionella abstrakter. Bildningarna hänföra sig till
väv b:
bedr.cejaki n. 'bedägeri': bedrdya el. bedr4 st. v. (även konkret.).
jurplrayaki n. 'djurplågeri' : pketya sv. 1.
grubbla n. 'grubbleri' : gritblra sv. 1.
jokkani n. 'gyckel' : iåkka sv. 1 'gyckla'.
shisarbi n. 'slöseri' : såsa sv. 1.
tegatti n. 'tiggeri' : tåga sv. 2 'tigga'.
trelaki n. 'trolleri' : tråla sv. 1 'trolla'.
vtglratbi n. 'vingleri': via sv. 1.
Dessa torde vara de vanligaste exemplen. Gruppen följer
rätt väl riksspråkets ord, dock troligen icke alltid. Säkert försiggår inlåning i stor utsträckning från högsvenskan.
Resultativa eller virtuella konkreter.
Motsvarande bildningar på -eni i rspr. äro än abstrakter
ock än konkreter. Så torde ock vara fallet i GM. där de dock
oftare tyckas vara det senare. De ha i regel vid sin sida ett
vär b, med vilket de förefalla att associera sig, men dädämte
vanligen även ett adjektiv.
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dumata n. 'dum handling, dumhet' : diona sk sv. 1 'begå en
dumhet'; ~ar adj.
ganahi n. 'tokig handling, upptåg'; ex. va ce dce f8r gana/4a,,
du har M.Acek? 'Vad är det för galenskaper du har för
händer?': gåyffl sk sv. 1 'uppföra sig tokigt, bära sig tokroligt åt'; getar, adj. 'galen'.
japahi n. 'sjåpighet, sjåpig handling' : Opa sctk sv. 1 'uppföra
sig sjåpigt'; fd_patar adj. 'sjåpig'.
st8lahi n. 'stollighet, stollig handling' : ståla sa sv. 1 'uppföra
sig stolligt'; stiyaltar adj. 'stollig'.
tokatbi n. 'tokeri, tokig handling' : tökatar adj. 'tokig', tökir adj.
Här förefaller suffixet att vara produktivt.
III. Officinnamni; bildade till vär b:
brcenahi n. 'bränneri' : brcena sv. 2.
brogahi n. 'bryggeri' : brka sv. 2 el. 1 'brygga'.
farphi n. 'färgeri' : fårja sv. 1.
jutani n. 'gjuteri' : yiga st. v.
slaktahi n. 'slakteri' : sakta sv. 1.
spznahi n. 'spinneri' : spina st. v.
trolcarti n. 'tryckeri' : traca sv. 2 'trycka'.
Det finns säkert flera exempel, men de anförda äro de vanligaste.
Till denna grupp hänför sig också mcephi n., som dock ej
har något associerbart ord vid sidan utom det från rspr. lånade
mc'eleska f. (märk, att dialektens motsvarande ändelse är -asa,
t. ex. tvietasa).
Hela denna avdelning bär något riksspråkligt över sig,
även fast alla de anförda orden äro i full användning i okonstlat
Göteve-språk.
1) Se Noreen VSpr. V: 381.

Kap. 13.

-asa.

Redan i fornsvenskan uppträder ett Silltä2;
(t. ex.
bryggissa 'bryggerska') eller -essa (t. ex. Beredes« 'skräddarhustru'), som måste anses identiskt med Göteve-målets -asa. Se
Bock Ark. III: 147 f., Hellquist Ark. VII: 155, Taram Avi, s. 77 f.,
Olson Appell. s. 67. Suffixets ursprung är ej fullt klart.
Men det är troligen lånat från lågtyskan, vare sig det nu har
kommit från former av samma art som fornlågfrank. beckersa,
medellågfrank. burgersel o. d. eller det utgör en ljudsubstitntion för det mit. -ersche, som i svenskan i regel ersattes med
-erska eller -irska, nusv. -erska2 (t. ex. bryggerska). Tänkas
kan ju också, att det värkligen härstammar från ett gammalt
inhemskt s-suffix. Men det förefaller inte mycket troligt. Parallellismen mellan rspr:s -erska ock GM:s -osa är alltför påtaglig ock genomgående, för att de inte skulle hänga mycket intimt ihop med varandra även etymologiskt.
Formen -issa (-essa) tinnes ej i nusvenskt riksspråk, om
man ej vill medtaga fulissaa 1. '(fam.) ful kvinna' 2. Xskämtv.)
Man bar (efter J. Grimm) antagit, att suffixet i ord som flfr.
beckersa 'bagerska', paffenesse 'prästinna', mndl. meesterse 'mästarinna', feng. forleges, forlegisse 'sköka', meng. godesse 'gudinna'
o. s. V. kan härstamma från det romanska -esse, fr. duchesse, princesse o. s. v. Se Olson Appell s. 67 ock där citerad litteratur. Ett
annat förslag i fråga om forleges är framfört av Kärre Nom. ag. in
old engl. s. 40 f.
Beekruan har i »Sekundära nasalvokaler» en fundering, om man
ej i det svenska motionssuffixet -ska kan se en utveckling ur genitiv-s
kona ock möjligen även i de aktionella konkreterna (t. ex. tvätterska).
Se a. a. s. 52.
8) Det är dock sannolikare, att denna form är bildad på helt annat
sätt, nämligen som feminin motsvarighet till de även i rspr. vanliga
maskulina orden på -is, t. ex. tjockis (se Noreen VSpr. V: 401 f.).
Detta bildningssätt tycks T. Ericsson (Södermanlands folkmål s. 185)
anta för det sörmländska fulisa.
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elak kvinna'. Detta ord är upptaget i Dalins ordbok (1850).
Om användningen av det med dialekternas -esa sammanställda
-sa (-esa) i rspr. se Tamm Avi. s. 77 f. ock Noreen VSpr V: 323,
VII: 320.
Materialet är mycket rikt i GM., ock det kan därför ej bli
fråga om någon uttömmande exempelsamling. Det är också
starkt produktivt liksom dess riksspråkliga motsvarighet.

I. Aktionella konkreter.
a) Till värb:
Masa f. 'kokerska' : kOta sv. 1 eller 2.
Wasa f. 'kvinna som byker' : 14ka sv. 1 'byka'.
mii+.4.kasa f. 'kvinna som mjölkar' : mjigrka sv. 1 'mjölka'.
ni)lapktilsasa f. 'potatisplockerska' :phika sv. 1.
fiektasa f. 'kvinna som »skäktar»', d. v. s. slår linet rent från
skävor medelst yektatrc:e : yekta sv. 1 'göra linet rent från
skävor',.
ykkjasa f. 'kvinna som sköljer kläder' (vid byk) : jeckia sv. 2
'skölja'.
spittasa f. 'spinnerska' : spina st. v.
stritkosa f. 'strykerska' : striska st. v. 'stryka'..
tvcbtasa f. 'kvinna som diskar eller som byker' : tukta sv. 1.
Suffixet kan på detta sätt fogas till en mängd värbalstammar, som uttrycka ett arbetande.
b) Till substantiv:
kk,Osa f. 'krögerska, kvinna som håller krog' : ick9. f. 'krog'.
I betydelsen 'hustru till en krögare' hänför det sig till kkea_ara
m. 'krögare' ock hör till följande grupp.
II. Matrimoniella femininer 2.
a) Suffixet lägges till mannens titel eller namn
som yrkesutövare:
bön,asa f. 'hustru till en »bonde»' (i betydelsen hälftenbrukare) :
båtta m.
kketkasa f. 'hustru till en klockare': kkåkara m.
~asa f. 'hustru till en mjölnare' : månara m.
måkasa f. 'hustru till en målare' : ~ara m.
Jfr Sundén Allmogelifvet e. 59.
Se Noreen VSpr. V: 321 f.
8-180112.
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hektasa f. 'rättarhustru' : keetara m.
skömåkasa f. 'skomakarhustru' : skömåkara
smbsa f. 'hustru till en smed' : sme m.
snapsa f. 'hustru till en snickare' : snbkara m.
Suffixet torde kunna fogas till de flästa yrkesnamn.
b) Suffixet lägges till mannens namn eller öknamn:
beerkdstasa 'hustru Bergkvist' : beerhdst.
bkidasa 'hustru Blid' : bkid.
bråskasa 'hustru Brask' : brask.
Ulma 'hustru Häll' : hcel.
knicsasa 'hustru till Knussen' (öknamn) : knicsan.
Uskasa 'hustru till Lesken' (öknamn) : Wskan.
je4tasa 'hustru Hjälte' : j&lta.
iåkasa 'hustru till Göken' (öknamn) : ydkan.
pltasa 'hustru Sköld' : jokt.
st~asa 'hustru Ström' : strom.
Suffixet torde kunna läggas till alla dylika namn.
Närmast hör väl också hit ett ord som /basa f. 'rävhona' :
sav m.
I fallet b motsvaras bildnirigarna av riksspråkets bestämda
form -ekan (Lundholmskan o. s. v.). I gruppen a däremot kan
-asa avse både bestämd ock obestämd form.
III. Funktionella femininerl.
kreemasa f. 'kvinnlig landstrykare' : kreemara In. 'landstrykare'.
tåtasa f. 'kvinnlig tattare' : tåtara
Anm. Åtskilliga ord med suffixformen -aska förekomma även i
GM., t. ex. meeps,ka, svtaska, sigaska, sån:taska ni. fl. Det torde
här genomgående vara fråga om lån från rspr.

Suffixet -(a)sa (-asa) finnes i Västergötlands alla huvuddialekter, som tydligt framgår av mina frågelistor oc.K de
västgötska ordsamlingarna å Landsmålsarkivet (Uppsala). Även
Leanders Holsljungamålet har åtskilliga exempel härpå. Det
är — helt naturligt — framför allt funktionerna I ock II som
äro representerade. Jag anser ett uppräknande av prov från
andra delar av landskapet för överflödigt.
Redan Hof har observerat västgötamålens ställning i denna
fråga. Han säger i Dial. vestrogothica s. 50: »Porro feminina ex
1) Se Noreen VSpr. V: 316

f.
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nominibus masculinis alia ratione• nostratium vulgus format,
quam ceteri Sveci. Nam a General, Löjtnant
— Krämare,
Finne, Tysk, räw feminina faciunt: Geralinna, Löjtnantsa,
Krämmesa, Finnesa, Tyskesa, räwesa, quae a Svecis dicuntur:
Generalska, Löjtnantska, Krämerska, Finnska, Tyska, räwmor,

vulpes femina etc.»

Om suffixets 'utbredningsområde för övrigt skall jag
nämna några ord.
Halland: Från Vallda (nord!. H.) har jag en rad exempel
som bönasa 'hustru till en viss person med öknamnet bönan',
iietasa 'jättehustru', kögasa 'kokerska', ritgasa 'räfserska', spinasa
'spinnerska', strpgasa 'strykerska'. Listan från Tvååkey (mell. H.)
har även lera belägg, liksom en fri, från Eftra (Arstads h.).
Wigforss har likaledes prov på suffixet i SHF. 8. 551: sit / gasa,
Ackfsasa, millkasa, 'mjölkerska' etc.
Frän Skåne finns det belägg på suffixet hos Rietz: strängesa f.
'fruntimmer som sammanräfsar gräset till strängar'; tvättesa
'tvätterska' (Lugg.).
Småland är representerat av en frl. från Hakarp (Tveta h.),
där mänga belägg på -asa förekomma, t. ex. 1can,6tasa 'hustru
Ekerot', kökasa, mjblkasa, snbkasa 'hustru till en snickare',
str&Inasa 'hustru Ström', ock genom belägg från Malmbäck
(Västra h.). Rietz har prostesa 'prostinna'.
I Östergötland har jag förgäves forskat efter suffixet.
Jag har på alla ställen funnit den riksspråkliga motsvarigheten
-erska. Otroligt är dock ej, att det kan förekomma på västgötakanten av landskapet. Jag tänker framför allt på dess sydvästra del, där så många andra västgötadrag uppträda.
Södermanland: T. Ericsson har intet exempel på detta
suffix i Södermanlands folkmål.
Dalsland: Suffixet är belagt i Grinstad (Sundals h.) med
ex. som kökasa 'kokerska', lindasa 'hustru Lind' m. fl. Min
meddelare från Gesäter (Vedbo h.) uppgav sig ej känna till
avledningsändelsen därifrån.
Värmland: I N or ee,n s Ordbok över Fryksdalsmålet finnes
intet exempel på detta suffix ock ej häller i J. Magnussons tillägg
till detta arbete. Däremot har Djurklou i Sagor och äventyr
s. 236 (i »Fanten och käringa», som är på värmlandsmål) ett
fall kongsa 'drottningen', vilket kan räknas hit, fast suffixet
saknar bindevokal.
Suffixet är enligt uppgifter i inkomna frågelistor ej funnet
i Malung (Västerdalarna), Lillhärdal (Härjedalen), Bärg (Jämtland), Stigs-0 (Ångermanland) ock Nederkalix (Norrbotten).

Kap. 14.

-ht'.

Suffixet är fsv. -het, som inkom i svenskan i förra hälften
av 1300-talet genom medellågtyska lånord på -helt. Se vidare
Tamm Tyska ändelser i svenskan s. 23 f., Avi. s. 10, Olson
Appell. s. 515 f. Dess roll i nusvenskt riksspråk behandlas av
Tamm Avi. s. 10 ock Noreen VSpr. V: 352, 473 f., VII: 193 f.
Suffixets speciella uppgift är att bilda virtuella abstrakter
såsom i riksspråket, ock det fogas till adjektiv, t. ex.
niht f. 'flitighet' : ånir adj. 'flitig'.
besfrkalth0 f. 'besynnerlighet' : beshalir adj.
dionNt f. 'dumhet' : chimar adj.
feaskUt f. 'falskhet' : fcilskar adj.
,grthet f. 'flitighet (i hög grad)' : jb.rtr adj. 'mycket flitig'.
månhet f. 'flitighet, månhet' : mifflar adj. 'flitig, mån'.
st)Ut f. 'seghet' : sejar adj.
s,ZitelMt f. 'slapphet' : skar adj.
sn&khAt f. 'snålhet' : sneAk adj.
törtnthet f. 'tungsinthet' : törintar adj. 'tungsint'.
trålskUt f. 'tredska' : trOskar adj. 'trilsk, tredsk'.
trilUt f. 'tröghet' : triyar adj. 'trög'. .
tionflat f. 'tunnhet' : «ojar adj.
Flera av dessa abstrakter ha en tendens att bli konkreter.
Suffixet har ej på långt när lika stor utbredning i GM. som
i rspr., men det vinner alltjämt terräng med den stigande riksspråksinlåningen. Dock tror jag, att känslan för suffixet är så
1) Ofta är nog akcenten på -het ej så stark, men jag använder
nedan konsekvent beteckningen med starkt bitryck, emedan detta torde
träffa sanningen • närmast.
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pass levande, att man vid behov kan göra en nybildning. Ett
par av ovanstående exempel saknas i riksspråket.
Ännu kännas emellertid många hithörande ord som lärda lån.
Det kan ha sitt intresse att göra några jämförelser i fråga
om olika författares användning av suffixet. Som är att vänta,
möter man rätt sällan het-bildningar hos författare, som skriva
på dialekt. Bondeson har i sin landsmålsfärgade litteratur synnerligen få exempel på suffixet. I Frödings landsmålsdiktning
förekomma betydligt flera ord på -het, proportionsvis dock icke
så många som i hans riksspråkliga prosa. Hos Fröding träffar
man också på dialektala bildningar, t. ex. i Räggler å paschaser :
nakenhet (Rot-Johan) ock rasenhet (Gamle Johannes).
Frekvensen av het-orden hos några moderna författare framgår av följande siffror, som angiva antal belägg pr 100 sidor:
Strindberg 155 (»I havsbandet»);
Fröding 50 (kåserierna i »Kåserier och paschaser»);
Selma Lagerlöf 45 (»Drottningar i Kungahälla»);
Heidenstam 37 (»Karolinerna»);
Bondeson 10 (det starkt dialektfärgade arbetet »Mina vanliga
kryddor»).
' Frödings dialektprosa omfattar ej så mycket som 100 sidor.
»Räggler å paschaser» (prosan) ock paschaserna i »Kåserier och
paschaser» kunna beräknas till 83 sidor. På dessa komma 16
het-bildningar, d. v. s. ung. 19 på 106 sidor.
Då dessa arbeten icke äro av fullt likartad natur (noveller
ha t. ex. jämförts med kåserier, då ej annat stod till buds), kan
ju jämförelsen ej betraktas som alldeles exakt. Vad som frapperar i siffrorna, är Strindbergs höga tal jämfört med t. ex.
Heidenstam. Bondesons fattigdom på het-ord stämmer ju väl
överens med min uppfattning om GM.

kap. 15. -tg.
Suffixet -ig är i GM. så gott som uteslutande abstraktbildande. Motsvarigheterna till de riksspråkliga konkreterna på
-ing ha här i regel -ta. Om detta suffix se nedan.
Abstraktsuffixet -ing motsvaras huvudsakligen av tsv. -(n)ing. •
Se utförligare om avledningens tidigare historia i de nordiska
språken hos Tamm Avi. s. 58 f., Torp Ordavi. § 43 B, Olson
Appell. s. 439 f. Dess uppgift i nusvenskan klarlägges av Tamm
Avi. s. 60 f., Cederschiöld Verbalabstrakterna s. 26 f., Noreen
VSpr. V: 361, 364 f., 448 f., VII: 273 f., 306 f.
Riksspråket har enligt tämligen bestämda regler en växling mellan -ning ock -ing, beroende på den föregående konsonanten'. Den förra är den normala formen. I GM. förekomsom är den ursprungmer vid bildning av gerundier blott
ligare formen. N-tillskottet i -ning anses vara uppkommet
genom felassociering, så att stammens slutande n förts över till
suffixet från värb på -na.2 Tamm Avl. s, 60 mom. ft säger, att
»folkspråket älskar former på -ning för -ing i riksspråket» efter
r t. ex. voterning. Denna regel måste dock dialektiskt begränsas. Den gäller ej alls för GM. ock — som vi nedan skola
se — ej häller för stora delar av Västsverige. I Södermanland,
från vilket landskap Tamm förmodligen hade sin uppfattning
om »folkspråket» i detta fall, är förhållandet annorlunda. T. Ericsson säger härom: »-ing• ersättes i vissa fall tämligen konstant
av -ning: förtärning, närning, berörning, trakterning, bräforSe Cederschiöld Verbalabstrakterna s. 26 f.
Detta har förmodligen gått så till, att bildningar till värb på -na
som soning : sona, brotning : brotna kunnat hänföra sig till siåtfa
ock brjåta, betraktats som värbalabstrakter till dessa ock därigenom blivit
mönster för nya bildningar till dylika värb. Se v. Bahder Die Verbalabstracta s. 190, Tamm Avi. s. 59, Olson Appell. s. 441 f.
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ning, regerning, studerning, även bevarning o. fl.» (Grund-

linjer s. 184). Detta stämmer bra med Tamms iakttagelse.
Suffixets uppgift i GM. är, som nyss vidrörts, betydligt skild
från dess funktion i rspr. I Göteve-dialekten är nämligen -tg
specifik avledningsändelse för gerundier ock motsvarar ofta
riksspråkets -ande. Rätteligen borde suffixet sålunda räknas
till värbalparadigmet ock anses som böjningsändelse. Då emellertid gränsen är omtvistad ock suffixet uppfattas olika, skall
jag i alla fall lemna en liten redogörelse för detsamma här.
Detta torde också vara nödvändigt för att få klarhet över den
roll, suffixets biform -nig spelar i dialekten. Aug. denna hänvisar jag till s. 128 nedan.
Först skall jag anföra några exempel, som skola klarlägga
tg-suffixets uppgift i GM.:
båk f. 'bakning' : bitka sv. 1 1. 2.
binig f. 'bindande; stickning (t. ex. av strumpor)' : bina st. v.
'binda; sticka (strumpor o. d.)'.
sv. 1.
bkicinig f. 'blomning' :
blricekin f. 'blinkande' : bkåeka sv. 1 'blinka'.
dikin f. 'dikande, dikning' : dika sv. 1.
drain f. 'drickande' : drbka st. v. 'dricka'.
f. 'frieri' : fria sv. 1 'fria'.
fcbgnig f. 'undfägnande' : feeena sv. 1 'undfägna'.
gr4mg f. 'grävande, grävning': gr4va sv. 2 'gräva'.
gaig 1. geleig f. 'gående, gång'; ex. se ovan under -ana :
st. v. (har även stammen gag-, t. ex. her bir j4 givna
'Här blir jag gående').
Kahn f. 'hackande, hackning' : håka sv. 1.
hårkin f. 1) 'harklande', 2) 'krattande' : hårka sv. 1, 1) 'harkla',
2) 'kratta'.
harvig f. 'haitvning' : håva sv. 1.
hi f. 'hickande" halsa sv. 1 'hicka'.
häc'erpg f. 'bärgande av hö' : b&rja sv. 2.
hkh(tme f.. 'höhävning, hävande av hö' : hipva sv. 2.
hirdig f. 'höstplöjande' : håda sv. 1 'plöja på hösten'.
kåfakkig f. 'kaffekokande, 'kaffekokning' : kka sv. 1 1. 2.
krig f. 'kardande, kardning' : k4ra sv. 1 'karda'.
kådig f. 'kastande; rengöring av säd' : kåda sv. 1 'kasta, rengöra säd'.
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klråpig f. 'klappande' : *Apa sv. 1.
krjz f. 'kliande' : kkija sv. 1.
kkkintig f. 'klämtande, klämtning' : larcsemta sv. 1.
knåvg f. 'knarrande' : knicha sv. 1.
knhig f. 'undertryckt skrattande' : knksa sv. 1 'fnissa'.
knkfig f. 'knuffande' : knåp sv. 1.
knee-pig f. 'knäppande' : kneeva sv. 2.
Okig f. 'tjatande' :Oka sv. 1 'tjata, käxa'.
Uktgig f. 'Iaggande, laggning'; ex. han ce skar ince lam 'Han
är duktig att lagga' : /etga sv. 1.
Rtkig f. 'bykande, bykning' : 14ka sv. 1 'byka'.
/ktig f. 'lastande, lassande' : låsta sv. 1.
limig f. 'limmande, limning' : lima sv. 1.
Vanten f. 'jäsning' : ltna sv. 1 'jäsa' (om bröd).
mi f. 'mäjande'; ex. i mera blra-lce mcklig '1 morgon ska vi
mäja' : nickia sv. 1.
nimg f. 'nysande'; ex. ja har gli 44 vårtor nicsig 'Jag har
aldrik hört värre nysande' : rama st. v. 'nysa'.
p4lig f. 'krafsande i jorden' (om höns) :p4la sv. 1 'krafsa'.
pkittig f. 'släppande av fjärtar' : plricta sv. 1 'släppa fjärtar'.
f 'plöjande'; ex. z di har vi h8lt pa ince plråpg 'I dag
har vi hållit på med att plöja' :pkAia sv. 2.
petskrig f. 'påkörande (t. ex. av grus på en väg), påkörning' :
pora-p4 sv. 2 'påföra (grus på en väg o. d.); köra gå'.
peltigig f. 'påtingande' : tzga-p4 sv. 1 'påtinga'.
hakig f. 'räfsande' : Åka sv. 1 'räfsa'.
4.sig f. 'resande' : hksa sv. 2.
dyig f. 'ridning' : thip st. v. 'rida'.
higig f. 'ringande, ringning' : hiva sv. 2.
kkkag f. 'rökande, rökning' : 4ka sv. 2 1. 1.
sår.jig f. 'tjatande' : sårja sv. 1 'tjata' (jfr sårjana n. 'tjat').
564 f. 'sjungande' :Osa sv. 2 'sjunga'.
skåvig f. 'skavande' : skigva sv. 2.
sNig f. 'skoende' (t. ex. av en häst) : sko sv. 3.
skråttg f. 'skrattande' : skråta sv. 1.
skrblsig f. 'småkrikande' (om barns gjädjetjut, om skators läten
o. 1.) : skrbka sv. 1 'småskrika (av glädje), skratta' (om
skator).
skårig f. 'skurning' :skra sv. 1.

-in.

125

Ming f. 'slående'; ex. nu sa vt mult Noja Mina ven 'Nu ska
vi snart börja slå igän' : sk st. v. 'slå'.
snatg f. 'snickrande' : snaa sv. 1 'snickra'.
spåavig f. 'nyodlande med spade' : spåavna sv. 2 'vända
med spade, nyodla med spade' (jfr spitavc'ena n. result. 'nyodling gjord med spade').
sitbtg f. 'nedskräpande; slarvande' : såba sv. 1 'skräpa ned;
slarva'.
eatig f. 'ätande, ätning' : ckta st. v.
I några få av de av mig antecknade fallen förekommer —
jämte gerundivbetydelsen — övergång till resultativum, t. ex.
tantig f. 'limning', ex. limtga ce smit ei 'Limningen är snart avfallen': linta sv. 1; panatg f. 'panelning': panaa sv. 1.
Denna övergång torde dock icke vara så vanlig som i riksspråkets (n)ing-former. Mycket ofta användes för detta ändamål, som vi sett ovan, avledning med -ana. Jfr detta suffix
samt biformen -nig nedan.
Anm. Suffixet -tg användes någon gång som biform till -tga:
trkg, fyiektg (jämte trkga, Deehga), ex. en tretg br$4 'en tredjedels
kaka bröd', en ficektgs geik ett fjärdedels hemman'. Formen -ig är
här kanske att betrakta som en stympning av -tga, ock denna torde
i så fall bero på att orden här uppträda i alldeles obetonad ställning.
Detta är dock ej den enda tänkbara förklaringsgrunden. Det är måhända så, att, suffixet -ig bevarats bättre i sakliga konkreter än i
maskulina personbeteckniugar, som sträva efter ändelsen -a. Jfr härom
s. 129 f. Det är möjligt, att några sakliga konkreter uppträda med endast den starka formen. Detta är jag dock ej fullt säker på.

Jag övergår till frågan om suffixets utbredning. Det är
mycket svårt att härvidlag yttra sig om andra dialekter än den,
där man har språkkänslan till jälp eller också en stor litteratur. Den förra blir naturligtvis osäkrare, ju längre bort man
kommer frän sitt modersmål, ock en naturtrogen dialektlittera- a
tur av större omfång saknas'. För att man skall kunna yttra
sig med någon större säkerhet, fordras det därför ett betydande antal exempel från varje dialektområde. Något sådant
har jag icke till mitt förfogande, ock ett framdragande av behövligt material förbjuder sig självt av utrymmesskäl. De vittnesbörd jag hat skall jag dock ta med, ty jag tror, att de
peka i rätt riktning.
Vad först beträffar Västergötland, har jag under mina
dialektresor fått den bestämda uppfattningen, att suffixet -ig
1) Mycket finnes dock att hämta ur t. ex. Bondesons allmogenoveller ock Frödings »paschaser, m. m.
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ligger ungefär på samma sätt i hela landskapet som i GM.
Mina frågelistor bestyrka detta. Här skall jag plocka fram
några andra prov ock medtager då blott de tre övriga huvuddialekterna, då jag anser GM:s exempel ovan vara nog för
skaraborgsmålet.
Vadsbomålet: bkekig 'blekning' (Fin n erödja, Nean der
LArk.; exemplet är från en övergångsdialekt till andra än västgötska mål); lbgig 'liggande' (egen uppt. från Hova liksom följande ex.); frijig 'frieri'. gr4vig 'grävande, grävning'; harvgg
'harvande'; Ugn 'huggande, huggning'; sdag 'sående' m.
Älvosborgsmålet: n,eenig 'rännande' (egen uppt. från
Murums s., As h. liksom de följande ex.); sivzg 'sovande'; sprigtg
'spring, springande' m. fl.
Mark ock Kinds-målet: Orig 'körning' (Örby s. i
Marks h., Bergendal LArk.); thftzg 'flyttning' (detta ock följande ex. ur Leanders Holsljungamålet); sktVtg 'skryt'; skr42ig
'skräppande'; 44 'ätning'.
Suffixet utanför Västergötland. Jag har icke nog material för att kunna dra • upp gränserna för suffixets utbredningsområde i fråga om dess från riksspr. avvikande användning.
Några intressanta iakttagelser skall jag dock framlägga.
Halland är i mina samlingar representerat av en fri, från
Vallda (nordl. H.): sigbig 'supning'; cligtg 'dikning'; Vitig 'plöjning'; sltjtg 'slående' m. fl. Upptecknaren (P. Peterson) tillägger om suffixet -in: »De flästa värber kunna bilda denna
abstraktform, som ofta ock gärna användes i detta folkmål.»
Vidare finns det en fri, från Tvååker (mellersta II.), där också
några likartade exempel äro belagda.
I fråga om Småland har jag endast ex. ur en fri, från
Hakarp i Tveta h., där det uppräknas några ing-abstrakter, i
vilka rspr. har -Ding eller -ende, t. ex. diktg,
Från Bohuslän har NiMn (Sörbygden) en mängd exempel.
Jag anför några: b4geg 'bakning'; batcikeg 'betalning'; blåriteg
'blomning'; tkitteg 'flyttning'; gå.beg 'skrik, rop, oväsen'; hårveg
'harvning'; ?ekseg 'axbildning, axsättning'.
Dalsland är företrätt av Gesäter i Vedbo h. med en rad
exempel: Okig 'dikning', hånlog 'härmning' m. fl. ock Grinstad
i Sundals h. med dag 'gående, gång' m. fl.
I fråga om Värmland är samma iakttagelse gjord av Noreen. Han säger i VSpr. V: 448, not 1 — — — »enär i en
mängd dialekter ifrågavarande former helt ock hållet saknas,
detta av det enkla skälet att gerundiet, om ock även där ytterst
brukligt, icke bildas medelst suffixet -(a)nde, -ende utan —
liksom i engelskan — medelst -ing. Så t. ex. heter det på
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värmländska: 'de va e fall äting, drecking å soving', d. v. s.
det var ett fasligt [ordagrant: farligt] ätande, drickande ock
sovande.» Denna uppgift stämmer väl överens med GM.
Beträffande värmländska ha vi ju också en värklig, om ock
icke så omfångsrik litteratur att åberopa. Fröding har i sin
på landsmål skrivna diktning på värs ock prosa (»Räggler å
paschaser» ock »Kåserier och paschaser») en mängd substantiv
på -ing, som strida mot riksspråkets bruk. Här är det väl
huvudsakligen fråga om Fryksclals ock Jösse häraders mål'.
Ett par prov skall jag dra fram på Frödings användning av
suffixet: »Hällers ha ja allt bynnt bli le ve den här skrivinga,
å d'ä fäll måst sist gangen ja ä ut på räggling å paschasing»
(»Förola» till Räggler å paschaser II) — »lut nock niä att'en
va varstens i allt va utarbett hett, slöing å plöjing å köring
å allt» . . . (Gamle Johannes). Vidare har han deckting, friing,
löing ('lödning'), mjölking, pådriving, suping, trölling, trätting,
tugging, unnerhölling, äting m.
När man nu ser, hur suffixet uppträder i Västergötland,
Halland, Bohuslän, Dalsland, Värmland ock åtminstone delar av
västra Småland, kommer det som en ,bekräftelse, när man läser
en uppgift av W. Cederschiöld beträffande skolpojkars nybildningar. Han säger, att de i stället för -ande ofta sätta -ing 1.
-ning (Svenska Studier s. 123). Cederschiölds belägg äro hämtade ur skolskrivningar i Göteborg. Nybildningarna äro helt
enkelt att betrakta som utslag av den västsvenska språkkänslan
på denna punkt.
Förhållandet är likadant i norska dialekter. Aasen säger i Det norske Folkesprogs Gramm. s. 92 om »de substantiver,
der betegne selve handlingen eller begivenheden som en ting
for sig selv», att det mäst använda suffixet är »ändelsen ing,
der omtrent svarer til den i dansken antagne form med -en, f.
ex. gjering (gjoren), bering (keren), foring, graving, finning,
lesing, binding, kviling, renning, spyrjing (o: sporgen).» Här
liksom i många andra fall överensstämmer sålunda Västsverige
med norska dialekter. Man kan också vänta, att förhållandena
i Jämtland skola vara likartade. I den riktningen pekar också
en fri, från Bärg i detta landskap: s€pij, cktin, måby ('»mockande», rengörning av ladugården'), bbivkm. Likadana uppgifter har jag fått från Ströms s. (i norra J.). Jag anför exemplen med riksspråksalfabetets grova beteckning: blomming 'blomning', bögging 'byggande' (däremot böngning 'byggning'), bärplocking 'bärplockning', hacking 'hackande', koking 'kokning',
köring 'körning', sjonging 'sjungande, sång', skuring 'skurning',
skriving 'skrivning', skäring 'skärande, skärning', äting 'ätande'
m. fl.
1)

Jfr förordet till Räggler å paschaser.
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Gå vi däremot till Dalarna, finna vi andra ordbildnings.
vanor. En fri, från Malung (Västerdalarna) har &bug, frini,
herninig,
.slehug, stiadkig' m. fl. Magnevills Ejursåsmålets ordförråd (Osterdalarna) har också, en mängd exempel:
kokning, supning, ätning 0. s. v. Norrbärke (södra D.) är även
representerat, ock där tala exemplen samma språk. I alla dessa
belägg har GM. -rg.

Biform:

-mg.

Om ning-variantens uppkomst, historia ock förekomst i
svenskan se inledningen till detta kapitel.
Suffixets n-utvidgade biform, som är så rikt företrädd i
riksspråket, förekommer även i vissa fall i GM. Det bildar då
vanligen resultativer.
begdvnig f. 'fästfolkspresenter' (fästmannens ock fästmöns gåvor
till varandra ock ofta även till deras föräldrar, för ej så
länge sedan även till syskonen; dessa bruka ges mellan lysningen ock bröllopet); ex. di ce i stån i då a ppar beghsa nu sa dce la sncit bh brål.up cldr 'De är i staden
i dag ock köper fåstfolkspresenter, så nu skall det väl snart
bli bröllop där' (nämligen i fästmöns hem): bedva sv. 1.
begråvmg f. 'begravning': begråva sv. 2 (jfr gerund. begråvig
f. 'begravande').
bbgnig f. 'byggning': b4ga sv. 2 (jfr bifgig f. 'byggande').
fkitognig f. 'förkylning'; ferSla sv. 2.
finzg f. 'förning': fira sv. 2 (jfr [b8. -]fkrzg f. '[bort-]förande').
prcediknig f. 'predikan': predika sv. 1 (jfr prcedikig, f. 'predikande').
Dessa exempel sticka skarpt av mot alla ig-bildningarna.
Det kan möjligen vara så, att dessa ord kommit in i målet genom lån utifrån.
Redan i den älsta västgötalitteraturen finnes det dock prov
på ning-former. Äldre Västgötalagen har skotning f.

Kap. 16..
Suffixet -inge upptager Tamm i Avi. s. 61 som en utvidgad biform till -ing (jfr -tg ovan). Bagge har emellertid kommit med en annan teori: bakom inge-bildningarna ligger en
gammal kompositionsled -gengi (ags. -genga, got. -gaggja),
*forgengi i likhet med ags. foregenga ock
t. ex. isl. foringi
got. fauragaggja. När man nu fått sådana bildningar på -inge,
började denna som suffix uppfattade kompositionsled att sammanblandas med ändelsen -ingr (fstr. -inger). Se Bagge Ark.
II: 222 f. ock Falk Ark. IV: 352. Suffixet är även behandlat
av Torp Ordavi. § 43 A, Olson Appell. s. 26 f., 108 f., 255 f.
ock av författare, som anföras på dessa ställen.
Om den riksspråkliga motsvarigheten i nusvensk tid se
Tamm Avl. s. 56 f., 61, Noreen VSpr. V: 336 f., 345, 350 f., 357,
433, VII: 273 f., 348. Enda exemplet på suffixformen -inge i
den moderna högsvenskan är ordet arvinge Jag bortser då
från ett sådant sällsynt ock egentligen ej hithörande lagord som
avlinge ock den ytterst ovanliga formen släktingel. I fsv. var
däremot suffixet vanligare.
I GM. har -iga blivit produktivt. Centrum för nybildningarna utgöres av karakteriserande, virtuella konkreter (framför
allt personbeteckningar, t. ex. diumga m. 'dum persoh'). Rspr.
har i motsvarande bildningar, där sådana förekomma, -ing.
Denna ändelse är i GM., som vi sett i föregående kapitel, så
gott som uteslutande abstraktbildande, ock -2ga har övertagit
dess funktion att bilda konkreter. Det är endast i 'några få
fall som -g här fyller denna uppgift, ock bildningen har då
en sidoform på -tga (t. ex. tri(a) m. 'tredjedel'). Möjligen
existerar någon benämning utan en sådan biform, men det är
1) Se Tamm Avi. s. 61, Noreen VSpr. VII: 348 ock SAOB. — I
finsksvenskan är slaktinge däremot vanligt. Jfr nedan s. 130, noten.
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jag ej fullt säker på. Det skulle i så fall vara bland de sakliga konkreterna. Bland personbenämningarna torde det icke
finnas något prov därpå.
Orsaken till att -iga så gott som alldeles trängt ut -ig i konkretbildningarna är förmodligen att söka i e-suffixets övervälde
i dialekten, då det gäller att skapa naaskulina benämningar.
Det uppträder nämligen i alla produktiva på vokal slutande
suffix, som fylla nämnda uppgift (-a, -ara, -la, -ta, -sa), för att nu
inte tala om att -e (-a 1. -e) vanligen är »bindevokal» i de konsonantsuffix, som bilda maskuliner (-al, -ar, -ek). Den feminina
motsvarigheten, som uppträder lika genomgående, är -a (dels
ensamt, dels i suffixen -asa, -la, -sa ock -ta). Av kanske ännu
större betydelse är det förhållandet, att samma motsättning
mellan e- ock a-suffixen även finnes inom adjektivböjningen
ock pronomina: dcen störa påikan, han ce störa pikan, dcenhdrzga steikan o. s. v., men. dcen störa tima, ho ce störa -Osa, dcenUnga b6rka o. s. v.
I riksspråket finnas icke alla dessa förutsättningar, ock det
stämmer bra med att icke häller den svaga suffixformen -inge
har någon utbredning där.
Intressant i detta sammanhang är en uppgift i SAOB., art.
arfvinge. Där står det »även (i sht i Svid. o. Finl, samt poesi)
arfving». Riksspråkets enda form på -inge är tydligen vacklande även den, särskilt hos författare som representera sveamålen ock finsksvenskan 1. Ock då den ej har något stöd vare
sig i liknande bildningar i rspr. eller i de dialekter, på vilka
'detta stöder sig, kommer den nog att försvinna så småningom.
Som vi nedan skola se, tyckas Östsveriges dialekter så gott som
alldeles sq.kna bildningar på -inge.
Suffixet bildar i GM. följande grupper:
I. Karakteriserande virtuella konkreter.
Dessa äro oftast personbeteckningar ock vanligen bildade till stammar, som ha något nedsättande hos sig.
1. Appellativa bildningar.

1) I finsksvenskan förekomma dock andra bildningar på -inge.
Bergroth anför i Finlandssvenska (s. 65) ordet slnktinge. Av en person från Helsingfors har jag uppgift om att man kan använda både
den starka ock den svaga formen i österbottning(e).
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Till adjektiv:
lgriniga m. 'ett slags insekt, som ej reagerar, när man slår åt
densamma, ock därför förefaller blind (tabanus cmcutiens?)':
bkinar adj.
ditmtga m. 'dum person': dionar adj.
&ånga m. 'person som är dyr på en vara': dur adj. dyr.
halp m. 'argsint ock besvärlig människa': h,cikar adj. 'argsint, vresig'.
fichga m. 'elak människa': ex. daha pkjk dee v da en reekti
fit&inga 'Grannens pojke är då fasligt elak': flO adj. 'elak'.
garyga m. 'galning; uppsluppen person': Om adj. 'galen; uppsluppen': kan möjligen även associeras med värbet gåna
sk sv. 1 'uppföra sig tokigt, vara spektakelfull, vara uppsluppen'.
grhmiga m. 'ful människa (äv. fult föremål i allmänhet)': griniar
adj. 'ful'.
hbmafhiga in. 'bortkommen ock tafatt människa, person som
»blott sett en gryta i en spis»': hbmafifdar adj. 'tafatt, bortkommen'.
Ud/civ m. 'elak person': ilaar adj. 'elak'.
iåmnartga m. 'årsbarn, jämnåring': iåmneirar adj. 'jämnårig'.
övidrzga m. 'vettvilling': övican adj. 'oskaplig, illapassande'.
smidiga m. pl. 'småttingar': smar adj. 'småväxt, »småttformad»'.
snakiga m. 'snål person': snak adj,
sneeliga m. 'snäll människa': sndlar adj.
sthpga m. 'elak Människa (eller djur)': stOgar adj. 'elak'.
sv&riga m. 'svår person': svar adj.
tösiga m. 'dum, sinnesslö människa': tösatar adj. 'dum, sinnesslö'.
triniga in. 'runt föremål, vanl. en rund stång' (i motsats till de
kluvna gärdselstälgerna, fjor pl.): trinar adj.
midtiga m. 'dumdristig person': velvffir adj. 'dumdristig'.
Till värb:
bkinitiga m. 'bortbyting': buta-b0 sv. 2 'byta bort, förbyta'.
bkanzga m. 'hermafrodit': bkana sv. 1 'blanda'.
Oniga m. 'bekant person': pckna sv. 2.
hålntga m. 'rymling': hhma sv. 2. Detta ord skulle kanske också
kunna föras till de aktionella konkreterna.
Opp m. 'uppsluppen person, som »sjåpar sig»': 5pa sdk sv.
1 'göra sig sjåpig, vara uppsluppen ock upptågsfull'. Må-
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hända associeras ordet lika mycket mtd yipatar adj. 'sjåpig'.
Bildningen står — liksom flera av de följande i denna
grupp — nära de aktionella konkreterna.
skgaga ni. 'skållat svindjur': sk&la sv. 1..
snåriga 'mansperson (mäst om småpojkar) som flyger ock far,
som springer i vägen för en, som snor hit ock dit': snira
sv. 1 'sno hit ock dit, flyga ock fara'.
sicka m. 'person som är oordentlig ock slarvig; som skräpar
ned': såba sv. 1 'slarva; skräpa ned'; kan även associeras
med såbatar adj. 'oordentlig, slarvig' (jfr sa f., såbek m.
ock såbar m.).
kraga m. 'person (eller djur) som är ostadig ock yr, som far
hit ock dit'; va bra u citar, din kriga 'Vad flyger ock
far du efter, din »yrvilling»': åra sv. 1 'vara yr, fara hit
ock dit'; hänföres måhända även till Or adj. 'yr'.
krmiga m. 'person som är yr ock ostadig': åma sv. 1 'vara yr
ock ostadig'; det finnes även ett adjektiv irmar 'yr' (jfr
&msk m. ock &mar m.).
Till substantiv:
Uniga m. 'skaft på en strumpa, stövel' o. s. v.: ben n.
bteiriga m. 'ettåring': eir n. På samma sätt bildas tvkiriga,
trbiriga o. s. v.
Många m. 'ettöring': åra n.
fåttga m. 'den del av strumpan, som är nedanför ankeln': fot
m.; kan även användas i barnspråk som hypokorism för
fot.
påniga m. 'lispundsvikt': pun n.
s,Zitinsiga m. 'slamsa, trasa t. ex. av kött' o. d.: Månisa f.
geektiga m. 'släkting': sket f.
triimiga m. 'något som är stint ock spänt som en trumma';
ex. dce va en trånitga te scbk 'Den säcken var stinn som en
trumma': tråma f.
Till räkneord:
trh,g(a) m. 'treding': tre räkn.
&taga) m. 'åtting': åta räkn. m. fl.
2. Öknamn på manspersoner. Här ha bildningarna fått
en pejorativ karakter ock något nedsättande över sig, vilket ej
nödvändigtvis ligger i de ord, som uttrycken hänföra sig till.
hchligan best. f. 'sonen till Bädda'; öknamn på en person, vars
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moder var änka med namnet Bädda: iteecla, smeknamnsform till Hedvig.
lbligara best. f. 'ban som är liten till växten'; öknamn på en småväxt mansperson: ciceai Ula adj. best. f.
störin best f. 'han som är stor till växten': öknamn på en
storväxt mansperson: stor adj.
Vi funno i grupp 1, att -2ga ofta fogas till stammar med
nedsättande betydelse. Detta torde vara upphovet till suffixets
förmåga att bilda öknamn ock självt värka nedsättande. En
likartad förklenande nyans vidlåder ofta även indigenatsnamnen
på -aga. Se III nedan.

Instrumentaler.
jana m. 'rep med vilket man omgjordar något, t. ex. ett lass,
en höstack o. d.': 'öka sv. 1. 'omgjorda'1.

vbvktiga m. 'rep med vilket man snör om en höstack, så att
höet hålles hop' : va sv. 1 'snöra om med ett rep'.

Indigenatsnamn.
Suffixet fogas till namnet på gård, ort o. s. v., varifrån
personen i fråga är eller som han tillhör:
bös,gtichga m., måst pl. bös,gedriga 'invånare i Bosgården' : båsgan, namn på en gård i Göteve.
brögeikiga m., måst pl., 'invånare i Brogården' : brågan, namn
på en gård i Göteve.
frågeikaga m., mäst pl., 'invånare i Frugården' : trion, namn
på en gård i Göteve.
hirmasgOtga m., mäst pl., 'invånare i Hovmansgården' : hånasOn, namn på en gård i Göteve.
våsbOiga ni, 'invånare i Vadsbo' : vcisbö n. pr. (härad).
Suffixet kan på detta sätt fogas till alla gårds- ock ortnamn,
som sluta på -gak. Jfr -ara V ock -a A II.
IV. Eufemismer.
Dylika bildningar uppträda i stället för ord, som utgöra
en mera direkt beteckning på fan eller satan, vilka uttryck
man vill mildra. De • stå mycket nära rena interjektioner.
tian, eufem. för ettan, som är eufem. för sidan.
1) Se vidare om ordet hos 0. W. Sundén Allmogelivet s. 11.

9 -180112. Sv. landsm. Götlind.
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hiznoltgan, eufem. för håndan, mildare uttryck för 'fan'.
jc'edzgan, eufem. för j&dan (se kap. 2).
rtgan, eufem. för iiedran (se kap. 2).
y&kltgan, eufem. för eklan (se kap. 2).
jiestigan, eufem. för jeegtan (se kap. 2).
yestrzgan, eufem. för yeestran (se kap. 2); här ha vi troligen
att göra med fyra olika eufemistiska suffix, lagrade det
ena på det andra.
fåttgan, eufem. för Ptan (se kap. 2).
skradzgan, eufem. för skradan (se kap. 2).
skråan, eufem. för skrettan (se kap. 2).
tåsigan, eufem. för tåsan (se kap. 2).
tåslagan, eufem. för tåkan (se kap. 2).
I många fall närma sig dessa ord den rena interjektionen,
då man ej längre associerar uttrycken med benämningar på
'satan' eller 'fan' o. d. I det fallet kunna bildningarna ha hunnit mer eller mindre långt. På gränsen tror jag ett sådant uttryck står som måsigan, lindrig svordom. Det associerar sig
kanske med inåsa sv. 1. 1) 'ge stryk', 2) 'arbeta 1. gå häftigt
ock ihållairde' el. d.
Interjektioner på -zgan finns det för övrigt gott om i dialekten, t. ex. anetlagan, anåvgan, rejb-zgan m. fl.
Mycket belysande för dylika eufemismers uppkomst ock
användning är en liten historia från en socken i centrum av
Västergötland. Händelsen är för övrigt ganska ung. En kyrkbyggare, som ville gälla för religiös ock som på grund av sitt
yrke att arbeta med så heliga ting som en kyrka icke ansåg
sig kunna svärja grovt, använde dylika omskrivningar som
ytin, yttsigan m. fl., då något icke gick honom till lags.
Då sade en av hans arbetare, som tyckte, att det var mera
läskande att få höra en riktig svordom, till honom: »Va du ä
dummer, sum sejer så! Svär te ordäntlit!» Historien visar också,
att känslan av eufemism vid -tgm är medveten.
Jämför biformen -sin nedan s. 136.
Anm. 1. Åndelsen -iga har, som ovan nämnts även trängt in i
pronominalbildningen: chendcingd 'den der', dcenårtga 'den här'.
Jfr Belfrag e, Om verbet i Vestgötamålet s. 51.
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Biformer.
1. -11.a, -'ta, -2a.
Den med -1- utvidgade suffixformen -ung har enligt den
gängse uppfattningen uppkommit genom felupplösning, så att
1 urspr. höll till grundordet, t. ex. f ht. ediling : edili o. d. Se
Tamm Avi. s. 67 f., Olson Appell. s. 26. Att detta 1 på något sätt
måste stå i intimt förhållande till förminskningssuffixet
visar
den i många fall tydliga diminutiva karakteren hos -ung.
Om suffixets tidigare historia i Norden se utom den vid behandlingen av -iga s. 129 anförda litteraturen även Tamm Avi.
s. 67f. ock Torp Ordavi. § 36.
Om användningen av -ung i nutida svenska se Tamm Avl.
s. 68 f., Noreen VSpr. V: 345, 350 f., 386, 433, VII: 300 f., 327,
Cederschiöld FramtidssVenska s. 94.
I GM. äro även dessa bildningar svaga maskuliner med
suffixformen -liga. De äro mer eller mindre tydliga diminnliver. Jag har antecknat följande:
fåtlzga m. 1) 'huddel som suttit på en extremitet', 2) 'liten gårdsdel' : fQt m. (jfr ffitiga m. m. ovan).
greevkiga m. 'grävling': gr4va sv. 2 'gräva'.
j&g,Ziga m. 'gässling' : gts f., pl. yce4.
pktliga m. 'kattunge' : sammanhanget med kat m. torde ännu
kunna kännas, om ock svagt. Jfr vb. ,seet.la 'föda kattungar'.
stbkhga m. 'stickling' : stia fl eller st. v.
trUlga m. 'trilling' : tre.
m. 'liten knubbig barnunge' : ticfa m. 'knubbig barnunge'.
tvUlga m. 'tvilling', torde associera sig med tya ock med sammansättningsleden tve-.
åghga m. 'yngling' : 6gar adj. 'ung'.
Till gruppen hör vidare en mängd ord på -liga, som visserligen sakna associerbart grundord, men som dock medföra den
känslan, att man har att göra med något mindre, dåligare o. d.
än det normala slaget:
ditrithga m. 'plugg som håller hop stockarna i en byggnad'.
gridriga m. 'kart'.
lortalriga m. 'elak barnunge'; har något pejorativt över sig.
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W
, 2ga m. 'pojkbyting'.

yiikkiga ni. 'kyckling'.
9nUckhga ni. 'liten efterbliven ock. misslyckad varelse' (särskilt

om spädgrisar).
picskga ni. 'pyssling'.
sbkhga ni. 'liten stålskiva att putsa träarbeten med'.
tållzga m. 'liten klick' (av deg o. d.).
veephga ni. 'pojkvasker' (med pejorativ anstrykning).
khgd , m. 'en sorts liten fisk, som lever i bäckar ock åar, älling'
(Phoxinus aphya).
2. -stgan.
Om suffixets historia se -iga ovan ock -s- i kap. 19 nedan.
Avledningsändelsen -szgan uppträder huvudsakligen i euf6mistiska svordomar. I samma funktion uppträder s-suffixet tillsammans med -an. Se kap. 2.
Eufemismer.
ettszgan, eufem. för åtaga» (se ovan s. 133).
hånstgan, möjl. eufem. för håndigan, självt eufem. för Undan,
lindrigare uttryck för 'fan'. .
y?psigan, eufem. för yeffl)alcen.
fidstgan, eufem. för ptigan, som i sin tur är ett förmildrande
uttryck för jittan, eufem. för 'fan, satan'.
skratszgan, eufem. för skratigan (se ovan s. 134).
Anm. En annan till denna grupp hörande bildning är heelstgan,
eufem. för 'fan', kanske associerande sig med hiel«ta n. (N. Vånga,
Skånings h. ock Ryda, Barne h.). Möjligen hänför sig ordet till hielseka n., eufem. för hielzMta.
Hypokorism.
Härpå har jag som exempel endast barnkammaruttrycket
hanstgan m. best. f. 'lilla handen' : han f. ock det kanske tillfälliga årmszgan m. 'lilla armen'.
I stort sett fylla -tga ock dess biformer således samma uppgift som rspr:s motsvarande kon kretbildande ing- ock ung1) Ordet torde numera hänföra sig till /2a-bildningarna, fast det
ursprungligen förmodligen är en avledning med ing-suffixet. Se E.
Noreen ÅM. s. 125 f. not 2 ock där anförd litteratur.
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suffix. Det som mäst sticker av är gruppen eufemismer
på -tgm.
Ett intressant problem är frågan, hur stor utbredning denna
svaga form av suffixet har. Jag skall därför ta en liten överblick över dess förekomst inom Västergötland ock angränsande
trakter.
Skaraborgsmålet.
Från Vedum, Laske h., anför R. Ljunggren dels i sin stora
ordsamling å LArk, dels i sin uppsats Åkerbr. o. boskapsskötsel
Laske-Vedum (Sv. landsm. 1913) en mängd substantiv på -ina.
t. ex. fickiya m. 'ful eller stygg människa'; grhnistitiba m. 'ful
eller surmulen mansperson'; hampa m. 'innerhand'; Who m.
'stor sten'; 14tiya m. 'lätting'; ötcb4iya ro. 'otäcking' m. fl.
Från Barne h. har Hallender så gott som genomgående
-ina i dylika Substantiv: dumstelava m. 'dumbom'; De/Up m.
'litet gossebarn, som nyss börjat gå'; panga m. klis)pundsvikt'; sneariya m. 'snål person'; fetpaya m. 'dum, tafatt, -våpig
karlperson', m. fl.
Frän Gudhems h., Stenstorps s., har J. W. Bergström (LArk.)
uskna, ock enligt uppgiftl från Bjärka s. uppträder den svaga
suffixformen genomgående därstädes.
Samma är förhållandet på nedanstående platser, där jag
endast funnit -iga: Härjevad (Skånings h.), Magra (Bjärke h.),
Gärdhem (Väne h.). Det säger sig självt, att jag ej kunnat efterfråga varje ord, där man kunde vänta suffixformen.
I Skaraborgsmålet förefaller således , inge-formen vara så
gott som enarådande.
Vadsbomålet.
I en samling från Finnerödja s:n (o. 1,500 ord, G. Neander, LArk.) på gränsen till Närke utanför det egentliga Vadsbo
målet' har jag ej träffat något enda sitkert fall med den svaga
suffixformen, däremot en mängd ord på -tg såsom batin 'gammalt kopparmynt', dulyip 'dum människa', garn 'galning, tok',
Jetig 1) geting', 2) 'en sup', grepvkin 'grävling', Octrin 'en olärd',
tredig 'tredjedel' m. fl.
r nova sydväst därom har jag gjort egna uppteckningar
ock funnit, att -in, -ina ock -inar växla med varandra. Den
sistnämnda formen beror nog på- anslutning till de nedsättande
bildningarna på -ar ock uppträder, tycks det, huvudsakligen i
förklenande benämningar. Ex.: binia(r) m. 'Tabanus cxcutiens'?, dionin(ar) m. 'dum person', kr2opkan(ar) eller kriseina m.
Av fil. stud. E. Carlsson.
Se inledningen s. 10 om olika gränser för detta.
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'rackarunge', l(r) m. 'led person', skedtg(a) m. 'skållat svin',
tsr(r) m. 'liten obetydlig person, puttifnask', trivAg(ar) eller
trinina 'kort, rund stock' m. fl.
Likadant är förhållandet i Fredsbärgs ock Älgarås' socknar
(egna uppt.).
Från Ullervad finnes en liten ordsamling, i vilken jag
funnit följande: mig 'eh hand full', krophga 'stackare', skolag
'mindre gris (skållad)', Mzga 'halvvuxen pojke' (S. Tunberg,
LArk.).
Samme upptecknare har i en samlinc, från Odensåker nära
Vadsbo-målets södra gräns jopig, skol, Ana 'halvvuxen pojke'.
Om man nu sammanfattar dessa uppgifter från skilda delar
av området, framgår som resultat, att formen -zga ej har
samma övervälde i Vadsbo-dialekten som i Skaraborgs-målet. Suff. -in, -igar ock -rna växla på ett sätt,
som ej närmare kan bestämmas genom ett så begränsat
material, som det Här är fråga om. Formen -in tycks
vara rätt vanlig, framför allt vid Närkesgränsen.
Älvsborgsmålet.
Redvägs h., Solbärga (0. V. Sundén, LArk.): ånhong 'anhörig', bkilliga 'Tabanus excutiens', bhisikin 'väderil', dionaga
'dum människa', bustgrtg 'enstöring', pökktga 'kyokling'
Ås h., Mururn (egen uppt.): firtliga 'den del av ett garvat
läder, som suttit på en extremitet', Otlzga 'kattunge', gåtzg(a)
'galning'. I Kärråkra har jag funnit endast formen -zga.
Gäsene h., Ornunga (H. Bäck, LArk.): dun.itga 'dumbom', grvh,ga 'grön, omogen frukt (t. ex. bär)', Mig(a) 'rep att gjorda om

höstackar med'.
Kullings h., Lena (G. Neander, LArk.): f4hga 'fuling', petlag 'kattunge', vikslosaga 'en vårdslös människa'. Från S. Härene
ock Bråttensby h-ar jag blott exempel med -iga genom egen
undersökning, varvid dock ej något större antal ord efterfrågades.
I Hålanda, Ale h., har jag likaledes funnit prov på den
svaga suffixformen.
Som man kan se, ha de flästa av mina prov -inge,
varjämte dock även -ing förekommer.
Mark ock Kinds-målet.

Marks h.: I Istorp har jag funnit nästan uteslutande -2g
(egna uppt.). En frl. från Kungsäter har 3 belägg på -ing, av

vilka ett fall även kan ha den svaga formen. En samling från
Kinna (S. Bergendal, LArk.) har endast -ig ock likaledes en
från Torestorp (J. Stårck, LArk.).
Kind: I Leanders Holsljungamålet har jag funnit 32 bildningar på -ag, 16 på -ig(a) ock 4 på -ina samt några i bestämd
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form, där det ej kan avgöras, huruvida det är fråga om den
ena eller andra ändelsen.
Dessa uppgifter visa en stor majoritet för ing-formen
i Mark- ock Kinds-målet. Detta är rätt underligt, då — som
vi skola se nedan — suffixet -inge är mycket ahvänt i norra
Halland, målets gränsområde i väster.
Som resultat av denna överblick över västgötadialekterna
framgår, att formen -inge tycks vara nästan allenarådande
i landskapets centrala delar. Ju mer man avlägsnar
sig från denna »smittohärd», desto mer vacklande tycks
den svaga suffixformens välde bli.
Anm. Hos Rietz har jag endast funnit 4 ord på -inge, som äro
specialiserade till Västergötland: grymsyttinge 'ful, grov människa'
(Alvsb.), snahnge 'något i sitt slag cyliuderfonnigt föremål, t. ex. korv'
(Skarab.), trinninge 'trint föremål', öring el. öringe 'en person utan
Under en allmän beteckning som »Götal.» kan naturligtvis
reda . .
också döljas former från Vg.: snåling el. enttlinge 'snål människa'
(SVea-, Götal.).

Från andra landskap har jag samlat en del uppgifter i
denna fråga.
Halland: Frågel. från Vallda (nordl. II.): Wouga, ~daga,
f4hga, fåtliga, grMiga, vilspaiga, vr?ekkaga, hitckkiga 'person
ala', nökbidkiga 'person
från Hebärg', iddkiga 'person från
från Norby', glnav&liga 'person från Ormevalla' m. fl. Nästan
undantagslöst ha bildningarna -rga. Hos Möller har jag funnit
endast ett belägg med den svaga suffixformen, näml. hökinge
'herde, vailgosse', som uppges vara från norra Halland. I
södra delen av landskapet tycks också ett helt annat förhållande
råda. Redan i NTvååker kunde jag endast finna -ing (egen
unders.). En fri, från Eftra (Årstads h.) har också bara denna
ändelse. Detta stämmer bra med Wigforss SHF., i vilket arbete
jag blott träffat på den starka suffixformen. — Hos Bondeson
har jag endast funnit -ing, fast jag excerperat ett betydande
antal av hans allmogenoveller.
Småland: Mina fläka ortbestämda belägg från detta landskap härstamma från västgötagränsen, där -inge förekommer: Oreryd (norra delen) ock södra N. Unnaryd i Mo härad
(B. Karlgren, LArk.) ha t. ex. hå//ci4s2va m. 'halvvuxen pojke',
jbhga .m. 'geting'; i Gränna s., Vista h. har jag funnit (egen
uppt.) 11',4riga, triv,iga m. fl.; jag har även belägg från Olmestad
i samma härad (egen uppt.); en fri, från Hakarp, Tveta h., har
många inge-ord. I Malmbäck, Västra h., litet.Jängre in i landskapet är -ing vanligare än -inge'. Gadd (Ostra Härad) har
1) Enl. upplysning av fil. mag. T. Ohlsson.
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blott -ing liksom Linders Allmogemålet i S. Möre. Rietz har
under beteckningen Sin: genstörtinge 'genstörtig ock gensträvig
människa', grävlinge (se under art. gräbbe) 1) 'liten gosse' 2)
'liten karl', illheringe 'tjuvpojke' ni. In., svältinge 'en som mycket
svälter', trettinge (el. tretting) 'en tid av trätton veckor', tvegiftinge (el. tvä-) 'man som har två hustrur', tämjinge 'en
under årets lopp tämd stut', öringe (el. öring) 'obeslutsam, van-.
kelmodig människa' ru. m.
Östergötland: Mina belägg på inge-formen från Östergötland — vilka för övrigt äro ganska fåtaliga — härstamma alla
från Vätter-stranden, nämligen från .fåtaliga i Lysings h., Rogslösa i Dals h. (båda egna uppt.) samt från Vinnerstad i Aska
h. (R. Alvin, LArk.). Den sistnämnda samlingen har ilyjniga
'ekorre' ock iksitga(!) 'gåsunge'. I alla östgötska samlingar, ja ,-,
eljest gått igenom, har jag funnit enbart -ing. Ock hos Rietz
b
har jag ej häller kunnat upptäcka något belägg på -inge, begränsat tu l bsg.
Närke: Hos Hofberg (västra Närke) står genomgående -ing
på ifrågavarande plats. Rietz har dock några belägg från detta
landskap: djälinge 'djävul', djäsinge el. jässinge 'djävul (eg.
liten djävul)', fuNng(e) 'ful, stygg, obehaglig, listig människa'
Södermanland: G. Ericsson (Åkers ock Öster-Rekarne h:r)
har endast -ing, bortsett från jäsinge 'djävul', som även finnes
hos Rietz. T. Ericsson har i Södermanlands folkmål s. 144
tvänne ex.: släkting°, änklinge.
Bohuslän: I NiMns stora ordlista från Sörbygden finns endast ett belägg med -inge : sleektiga 'släkting'. I Lindbergs
Skeemålet finnes intet exempel därpå.
Dalsland: I Grinstad, Sundals h., tycks den svaga formen
vara ganska vanlig (egna uppt.). Från Gesäter, Vedbo h., har
jag belägg..på alternativa former med -ing ock -inge (fri.).
E. Noreens AM. har ett exempel åttga 'Ärtemarksbo' (s. 57) jämte
en mängd belägg på -zu.
Värmland: I Noreens ock Magnussons ordböcker över Fryksdalsmålet finnes intet exempel på -inge, som ju också är att
vänta, då nästan alla obetonade ändelse-e bortfallit i denna
dialekt.'
Västmanland är representerat hos Rietz med millinge 'den
mellerste': 'han ä millingen bland barna'.
Från Finland har Rietz åtskilliga belägg: armlinge 'beklagansvärd, usel, fattig människa, usling' (Ny!.), balingi (bälingji)
'stark människa, huggare' (Ingo), ejnbällingji 1) 'eg. som har en
testikel . . .' 2) 'en till avlelse oförmögen karl' (Ingo), gäldingji
, 'snöpt kreatur' (Ingo), tämminge 'stut som skall tämjas' (N1.),

1) Se Noreen Fryksdalsmålets ljudlära s. 27.
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tummlingje 'tumme' (NI. kring Lovisa stad). — Som vi sågo
ovan s. 130, finnes suffixet också i finsksvenska högspråket.
De enstakti suffixfrågelistor, som jag har från Dalarna,
Härjedalen, Jämtland, Ångermanland ock Norrbotten, sakna alldeles exempel på inge-bildningar. Ock det är väl ej någon tillfällighet, att Rietz, så vitt .jag kunnat finna, inte häller har
något belägg på -inge från de norrländska landskapen, lika
litet som från Dalarna ock Upplandl.

Detta material är alltför litet, för att man skulle kunna
fullständigt uppdraga gränsen för suffixets utbredning. Emellertid tror jag, att det visar det väsentliga. Centrum för ingesuffixets produktionsområde'är Västergötland. I grannlandskapen är det antingen blott den till Västergötland gränsande trakten som har suffixet, eller också är ändelsen inskränkt
till vissa bestämda ord. Härifrån undantagas dock de finsksvenska dialekterna, i vilka suffixet också tycks ha en viss utbredning.
Jag skall även nämna ett par ord om företeelsens ålder.
Gå vi till Hof, skola vi finna, att han ej har ett enda exempel
på -inge (men väl många på -ing) i den lexikaliska förteckningen. Detta skulle tyda på att den svaga suffixformen är en
mycket sen företeelse. Men då åtskilliga bildningar på -inge
uppträda i de fornsvenska västgötahandskrifterna, vill man
gärna söka kontinuitet mellan det fsv. ock det moderna suffixet.
Jag kan anföra ur Vad: arvingi, hirpingi, heertepshapingi,
systrungi, vnningi. Skulle kanske Hof beträffande detta suffix
ha varit mindre noggrann? Att vi ej utan vidare få lita på
honom i detta fall, åtminstone ej generalisera hans uppgifter
till att gälla hela Västergötland 2, framgår tydligt av samtida
vittnesbörd om suffixet. I »Samling af några Westgötska Landskapsord» (Göteborgska Magazinet 1763, s. 129 f.) möter oss formen
hyssinge 'halfwuxen dreng' (s. 138). »Västgötaord från 1700talet»3 upptager blinninge 'broms . . . ock dömlinge 'fästJag bortser från snäling el. snillinge (Svea-, Götal.), som
ingenting visar i detta fall.
Hof, som föddes i Skara ock växte upp i Levene i Barne h.
ock sålunda kände väl till just Skaraborgs-målet, borde annars ha haft
stora förutsättningar att just få med inge-bildningarna.
Publicerad av Lampa i Sv. landsm. 1909. Denna ordlista, som
- är sammanställd av bibliotekarien C. G. Styffe, härstammar till väsentlig
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pinne'. Hof har hyssing, bhlinning ock dumhling. Efter
Gyllenhaal-Styffes ordlista följa några språkligg anmärkningar.
Där heter det (a. a. s. 86): »Ändelsen -ing uti gentilia, t. ex.
Vassböling. — Ottringe, Suntringe, Valstringe (mäst i pl.) invånare i Ottrava, Suntak och Valstad.» Det torde inte råda
något tvivel om att suffixet -inge varit vanligt i Västergötland
redan på 1700-talet. Hof har icke häller alldeles förbisett företeelsen. I inledningen till sitt lexikon upptar han bland exemplen på »paragoge» även tvänne ord på -inge istf. -ing : landshöwdinge ock håradshöwdinge (s. 40)1.
På 1804-talet är också suffixet uppmärksammat av en forskare, nämligen av Wersander i hans avh. Westgötadialekten
(1862). Han säger om denna ändelse (s. 15): »Då sålunda skriftspråket funnit för godt att, genom utstötande av e, göra denna
ändelse [nämligen -inge] lika med den förut befintliga lind. -ing,
—, så känner deremot
som är både masculin och fem. —
folkspråket (i Westerg.) blott den fem. änd. -ing, den masc.
är -inge, som flitigt begagnas till följe deraf, att den lägges till
adj. (äfven participial-adj.) och sål. bildar subst., t. ex. leinge af
led, fulinge af ful, fåvetinge, forvetinge.»
Suffixet -inge har, som vi sett, fornsvenska anor. Att det
under medeltiden ej var lika mycket använt i Västergötland
som nu, är tämligen säkert. Förmodligen har inge-suffixets
utbredningsprocess försiggått under flera århundraden ock är
väl ej ännu avslutad. Detta kräver emellertid sin särskilda utredning, för vidlyftig för att falla inom ramen för min uppgift.
del från ett arbete av J. A. Gy Ilen ha al »Beskrifning öfver Västergötland» från början av 1770-talet.
1) I lexikonet översätter Hof — märkligt nog — slaktunge med
»släkting, släktinge». Jfr ovan om riksspråkets nuvarande ställning i
detta fall.

Kap. 17. -/-.
Suffixet -1- uppträder i GM. som produktivt i förbindelsen
-al (se kap. 8), möjligen även i -la ock -la. Det förekommer
också i -laga (se ovan s. 135). •
I fsv. äro 1-suffixets svaga former (-la, -le) sällsynta. Se
Hellquist Ark. VII: 146 f., Tamm Avi. s. 66 f., Olson Appell. s.
107, 240 f.
De nysvenska suffixen -la ock -le äro behandlade av Tamm
Avi. s. 67, Noreen VSpr. V: 393 f., VII: 294 f.
En gammal uppgift, som 1-suffixet fyllt i de germanska
språken — liksom även i latinet ock grekiskan —, är att bilda
diminutiver ock smeknamn. Det är i liknande funktion som
la- ock la-suffixen uppträda i GM. Produktiviteten är dock
osäker.
A.

-la.

Hypokorismer.
Familjesmeknamn: måla f. 'lilla mor'; kan även användas som smekord till en liten flicka: mor f.
Bildningen har förmodligen uppkommit ur ordfogningen
»mor lilla». Bestämningen lilla lägger man även till måla;
ex kama,ku h4m nu, måla Ula? 'Kommer du hem nu, flickJfr filta ock bröla under B nedan.
unge
Lockrop till husdjur: köla f., mäst pl. k,ölara, lockrop
till kor: ko f. Hit hänför sig också para pl. best. f., lockrop
till duvor.
Husdjursnamn:
griala f. vanligt namn på ett grått sto :grar adj.
påla f. vanligt namn på ett gult sto: guk adj.
håla f. vanligt namn på en röd ko : hor adj.
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B. -la.
I. Hypokorismer.
Familjesmeknamn: tala m. 'lilla far'; även smeknamn
till en liten pojke : fgr m.
Någon gång har jag även hört bröla m. 'lilla bror' : bror.
Bildningen torde ej ännu ha vunnit full stadga.
Om uppkomsten av föla se måla ovan under A; bria är
möjligen analogibildning.
Lockrop till husdjur:
kölan m. best. f., lockrop till en kalv :1,x2 f.
sn m. best. f., lockrop till ett får: s,j m. får.
Hit hänför sig också en bildning utan grundord vid sidan:
mibn m. best. f., måst pl. midara, lockrop till får. Månne förvrängning av liapara 'lammen'?
Anm. Ordet g-j.logan 'smek ock lockord till kalvar' i Årtemarksmålet torde 1,iist förklaras såsom en bildning Med detta suffix. E. Noreen ÅM. s. 137 (diss-uppl.) föreslår ett sammanhang »med no. dial.
kylla 'danne en rund top, »koll»; runde sig af oventil' Ross, kyllen
rundvoksen, fyldig' Ross, östev. kylla 'elryckeskäril med tvänne öron'
(jfr målets kolla som namn på ett kärl) Vendell, m. m., ock är benämaingen sålunda given med hänsyn till att kalven ännu är hornlös
(»kullig»)?» Nej, ett sådant sammanhang finnes tämligen säkert inte.
Ordet är en hypokoristisk avledning av målets IcQ, -pi. 9j var (AM. s.
108, 140) medelst 1-suffix. Jfr GM:s Mara, Sifigra.

Husdjursnamn:
grala m. vanligt namn på en grå hingst eller vallack : grar adj.
giqa in. vanligt namn på en gul hingst eller vallack
adj.
Kortnamn:
kortnamn till Alexander: alceksdndar.
kåk »kortnamn» till Karl: kal.
vila, kortnamn till Vilhelm : vilhcelm (kanske att betrakta som

bildning med e-suffix).

II. Enstaka står ett nedsättande virtuellt konkretum:
bra 'mansperson som pratar mycket'; även öknamn på en
viss person : brdka sv. 1 'bräka; prata omåttligt mycket,

skvallra'.
Prov på 1-suffixet har jag funnit i Västergötlands alla huvuddialekter.

Kap. 18. -lek.
Suffixet härstammar från fsv. -leker ‹- subst. leker m.
'lek'. Dess tidigare öden på nordisk botten äro behandlade av
Tamm Avi. s. 11, Torp Ordavl. § 58, Olson Appell. s. 525 f. —
Den riksspråkliga motsvarigheten i nysvenskan behandlas av
Tamm Avi. s. 11 f., Noreen VSpr. V: 481, VII: 195.
Suffixet bildar virtuella abstrakter ock fogas till adj ek
tiv och substantiv.
Till adjektiv:
jicv/0 m. 'djuplgk' :Mar adj.
grövlek m. 'grovlek' : gr4var adj.
yee30.k, m. 'kärlek' :pcer adj.
ståZek rn. 'storhet' : stor adj.
,,sålskk m. 1. yifkle.k m. 'tjocklek' :'ökar adj.
trirtkk m. 'rundhet' : trinar adj.
tiinkk m. 'tunnhet': ttiv,ar adj.
vth m. 'vidhet' : vr adj.
Till substantiv:
brhIlek m. 'bredd' : bred i'.
Suffixets produktivitet är osäker, men det förefaller mig
icke otroligt, att nya bildningar kunna komma till ännu. Av
exemplen ovan torde brådlek, trin,lek ock vikk icke förekomma
i rspr. Av dem kännes åtminstone trinlek som en smula nytt.
I Västergötland har jag dessusom funnit en bildning bolek
'hushåll' (Utby i N. Vadsbo, P. Person LArk.), som torde vara
en avledning av subst. bo (jfr fsv. boleker m. 'boning, bostad'
Sdw.).
I flerå andra dialekter har suffixet också en större utbredning än i rspr.
Från Småland har Linder en intressant upplysning i Allmogemålet i 8. Möre, s. 10: »En synnerlig uppmärksamhet förtjäna mask. med slutformen -läjk — —, som ofta står i stället
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för -het — —' vilken senare sällan förekommer. Sådana, icke
i skriftspråket befintlic,a, subst. äro bland andra: djärvläjk
djärvhet, flnläjk finbet,
b fäjtläjk fethet, forläjk grov kroppsbyggnad, goläjk godhet, grannläjk skönhet, finhet, hvassläjk
vasshet, skärpa, hvitläjk vithet, hårläjk hårdhet, leejtläjk lätthet, magerläjk magerhet, mjukläjk mjukhet, smalläjk smalhet,
starkläjk styrka, starkhet, surläjk, surhet, swartläjk i svarthet,
säjnläjk senhet, sotläjk söthet, tungläjk 2 tyngd, täjtläjk täthet,
tonnläjk tunnhet, varläjk sätt att vara, karakter, temperargent.»
Dylika bildningar anföras även av Gadd, Allmogeinålet i Ostra
Härad s. 24. Jag vill blott nämna ett ex., som icke finnes hos
Linder: styvlek.
Bodorff har i Folkspråket på Öland (s. 16) 14 belägg på
dylika bildningar. Utom renlek 'renhet' finns dock intet nytt
exempel utöver de förut anförda.
Unander, A,11mogem. i södre delen af Vesterbottens län,
har också en notis om detta suffix. Han upptar bland de »tilllägg», med vilka substantiver bildas, även -lek ock anför som
exempel fagerlek.
Fröding har i Räggler å paschaser II en hithörande bildning: »mä tacksamhet för vaekerlek, för hej, tjoh-lera!» (»Melangtäras intåg i Kallsta.»). Från samma landskap upptar Magnusson i tillägget till Noreens ordbok över Fryksdalsmålet jenkk
m. 'egenskapen att vara »gen»'.
Det är ganska troligt, att suffixet -lek ännu kan nybilda
ett eller annat ord i de svenska dialekterna.
sw = »tyskt sehw», se Linder s. 9.
u = u, se Linder s. 4.

Kap. 19. -8-.
Suffixet -s- uppträder i svaga maskuliner ock femininer på
-sa, resp. -sa samt i förening med -zga. Om -s- i förbindelsen
-asa se kap. 13.
Om s-suffixets äldre bildningar i Norden se Hellquist Ark.
VII: 153 f. ock Fornsvenska tillnamn Xen. Lid. s. 91 f., Torp
Ordavi. § 47, Olson Appell. s. 121 f., 314. — Dess nutida användning i svenskan är behandlad av Tamm Avl. s. 78 f., Noreen VSpr. V: 391, 395 f., VII: 320.
Suffixet -s- (utan bindevokal) fyller en helt annan uppgift
än -esa. Det förra bildar i GM. hypokorismer ock eufemismer,
under det att -asa skapar aktionella konkreter ock matrimoniella ock funktionella femininer. De torde också ha ett olikartat ursprung. Man bör därför hålla isär dessa båda suffix
mera, än som ibland gjorts.
I. Hypokorismer.
Personliga smeknamn:
kcioa, smeknamn för Karin: kårt.
nisa, smeknamn för Nils : nis 1. nils.
Anm. De någon gång hörda fitsan ock Inösan torde vara importgods. De skulle på »göteveska» heta fimon ock masa (jfr fga
ock måla).
Lockord ock smeknamn på husdjur:
kåsa lockord till en ko : ko f.
måsa f., smeknamn ock lockord till en märr: malt, f. 'märr'.
kösa(n), lockord till en kalv: ko f.
I fråga, oni misa(n) ock ki,sa(n) 'smeknamn ock lockord till
en katt' (framför allt hankatt) ock »gsa ock kisa 'smeknamn ock
lockord till en honkatt' saknas associerbara grundord, för så
vitt man bortser, från lockordet km. Bildningarna torde dock
hänföra sig till gruppen.
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Barnkammaruttryck: hanstgani 'lilla handen' : han f.
ock armstan m. 'lilla armen'.

II. Eufemismer.
En nära hypokorismerna stående betydelsegrupp är eufemismerna. Huvudsakligen i förening med -ig9 fyller s-suffixet
även denna uppgift.
Förmildrande svordomar på -si:
fiastgan, eufem. för ptigan, självt eufem. för fittan, som återigän är en eufemistisk omskrivning för satan eller fan
(se s. 136).
skrettsigan, eufem. för skrafigan (se s. 136).
Andra exempel äro Usigan, hicnstgen, epsigan, om vilka
hänvisas till -sigan (s. 136 ovan).
Man kan fråga sig, om ej Utsagan, en zga-avledning till
h:Agan, bidragit till uppkomsten av suffixets användning i denna
funktion.
För sig själv står fasan, eufem. för fitan 'fan'.
Anm. 1. Det eufemistiska S-suffixet ingår vidare i jiestan ock
jeestran (se kap. 2) ock jeesttgan ock jiestrtgan (se s. 134).
Även i advärb- ock adjektivbilduingen uppträder detta suffix, eufemistiskt i fsrbeiskat fsrbcinat) ock diminuerande i t. ex. kalsat 'en
smula kallt, kyligt' : kelt 'kallt', grånisan 'som har något fult hos sig,
»fulaktig»' : grinar 'ful'.
Anm. 2. 8-suffix utan bindevokal förekommer någon gång med
samma ursprung ock funktion BOM -asa (kap. 13), t. ex. letssnsa
'Larsons hustru'.

Det är ju svårt att direkt påvisa suffixets produktivitet, ock
jag har ingenting annat att hänvisa till än min språkkänsla.
För mig förefaller emellertid suffixet levande.
Jag har funnit spår av denna avledning över hela landskapet.
1) Jfr Hellquist Nord. verb med mediagern. s. 10.

Kap. 20. -t-,
Suffixet -t- bildar svaga maskulina ock feminina hy pokorismer på -ta ock -ta. Det förekommer även i en del eufemismer tillsammans med -an ock -igan.
Suffixet — som uppträder som hypokoristiskt suffix även i
rspr. — är enl. Tamm av oviss härkomst. I Avl. s. 88 f. föreslår han den förklaringen, att -t- utsöndrats från smeknamns- .
benämningar på -e med t i stammen. Jfr även Noreen VSpr.
V: 391, där uppkomsten av flera dylika suffix diskuteras, ock
vad som ovan anföres i kap. 5 om -d-. i liknande ställning. —
Om suffixets nutida användning i rspr. se Tamm Avl. s. 89,
Noreen VSpr. V: 396 f., VII: 329.
I GM. uppträder suffixet i följande funktioner:

I. Hypokorismer.
Smeknamn på personer:

kanta, smeknamn till Johannes : johcinas.
)ta, smeknamn till Johan :öan.
svåntal, smeknamn till Sven : sven.
Namn på husdjur:

britnta, vanligt namn på ett brunt sto: brånar adj.
britnta, vanligt namn på en brun hingst eller vallack: bri:cnar adj.
1) Namnet Svante har förklarats som ursprungligen en kortform
av Svantepolk, som är ett slaviskt lånord. Se Tam m Svenska ord
belysta genom slaviska och baltiska språken s. 18. Jfr Mikkola Ark.
XIX: 326. En annan mening har emellertid fratnställts av Kj. i Ark.
XXI: 274 f. Författaren söker där visa, att Svante uppkommit som
smeknamn för Sven ock troligen först brukats i södra Västergötland och
västra Småland, där det förekommer än i dag. Denna förklaring stämmer bra med målet i Göteve, där en person, som heter Sven, får den
familjära benämningen svånta. — Förut har samma förklaring av namnet Svante framställts av E. Tegnér Forhandlinger paa det andet nordiske filologmode s. 62. Jfr Tillägg av Kock i Ark. XXI: 275. — Se
även ortnamnet Svanshult i Mark, Sv. Ortn. Alvsb. 9: 1, s. 113.
10-180112. Sv. landsm. Götlind.
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j'anYa, vanligt namn på en hingst eller vallack, som har en
stjärna i pannan :Fina f.
Barnkammarbildningar:
hemta f. 'lilla handen' : han f. 'hand'.
/Anta' m., vanl. best. f. hantan 'lilla handen' : han f.

II. Eufemismer.
Suffixet uppträder här tillsammans med -an ock -igan i
förmildrande uttryck för satan, djävulen o. likn.
-an :iiestan, iiestran, skratan, om vilka jag hänvisar till
kap. 2.
-in : iedagan, chstrigan, skratigan, skratsigan — se
vidare kap. 16, s. 134 ock 136.
Suffixets produktivitet är mycket osäker.
1)

Maskulinum förmodl. efter Ova m. 'hand'.

•

Kap. 21. Andra produktiva västsvenska substantivsuffix,
ej belagda i Göteve-målet.
A. -as.
Suffixet -as bildar nedsättande benämningar på manspersoner.
Till sin uppkomst ock historia är avledningen oklar. Försåvitt jag vet, är den ej förut behandlad. Jag skall här föra
till torgs en gissning. Suffixet kan möjligen ha uppkommit på
det sättet, att -as i det i västgötadialekterna liksom i rspr. mycket
vanliga ordet pajas uppfattats som suffix ock gett upphov till
nybildningar. Betydelsen passar bra ihop. Nästan alla dessa
benämningar ha något pajas-aktigt över sig. Ett annat ord,
som man också kommer att tänka Rå, är schajas, vilket likaledes finnes i Västergötland. Föga troligt är det, att det i religiös litteratur — särskilt äldre arbeten — vanliga satanas legat
till grund.
Skaraborgsmålet.
Från Vedum, Lask° h., har jag följande belägg (R. Ljunggren, LArk
bkchydas m. 'en som bkeeydar' :bkieida v. 'uppträda skrytsamt'.
brcikas m. 'karl som br41tar' :bråka v. 'prata, skvallra'.
bråtas m. 'karl som bråtar' :bråta v. 'prata, skvallra'.
Ntsas m. 'en som låtsar' :bhAsa v. 'vara beskäftig'.
cicigkas m. 'en som går hållningslöst' : dågka v. 'gå utan hållning' m. m.
hi4p3as m. 'man som håp,lar' :håna v. 'ha onödigt bråttom'.
1) Uppgifterna äro här kompletterade av samlaren.
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larcibas m. 'person som »klabbar»' : Mråba v. 1) 'klena', 2) 'göra
något grovt ock otympligt'.
p6nsas m. 'karl som _Omar' : påmsa v. 'springa hit ock dit•
' vid utförandet av något'.
kcibas m. 'en som hetbar' : iia v. 'riva, riva till sig'.
scivas m. 'en som selvar' : Arp v. 'ideligt gräla, påminna om
ngt'.
sb•rikkas m. 'en som sb•rhkkar' : sb•rifId'a v. 'vara skranglig'.
Från Mofalla, Kftkinds h.:
stirvas m. 'slarvig mansperson' (egen uppt.).
Från Sil», Kinne h.:
b,ci/ras m. 'mansperson som »slår med käften»' : bålra v. 'prata
mycket'.
Ritas m. 'mansperson som stirrar på folk' : bkba v. 'stirra'.
56vas m. 'mansperson som går otympligt ock med stora steg'.
gåvas m. 'mansperson som går ovårdat' : gåva v. 'gå ovårdat'.
sncitras m. 'pratmakare' : snåtra v. 'prata fort, snattra'.
s6kas m. 'långsam eller slabbig mansperson' : siara v. 'söla,
slabba'.
Vadsbomeet, representerat av lova (egna uppt.):
96fsas m. 'mansperson som är sen i vändningarna' : jsåfsa sv. 1
'gå ock söla, vara sen i vändningarna'.
sncitras m. 'pratmakare' : snåtra sv. 1 (se ovan).
sprcitlas In. 'mansperson som är obalanserad ock hållningslös i
sitt uppträdande' : språtla sv. 1.
Småland är företrätt med ett belägg från Malmbäck 2,
Västra h.: klias 'klåfingrig mansperson'; ex. »dä ä en sån där
klias».
Dalsland: Från Grinstad i Sundals h. har jag upptecknat
sårvas.m. 'slarvig mansperson' : sitrva v. 'slarva'.
En utvidgning av suffixet föreligger i de med -fas3 avledda
håkafas m. 'mansperson som går ock knäar' : hicka v.
Uppgifterna från Sil äro av kand. E. Karlberg från nämnda
socken.
Uppgift av fil. mag. T. Ohlson från Malmbäck.
På denna utvidgade form har jag dock även ett belägg från
GM.: seit fas m. 'senfärdig mansperson' : sedsa sv. 1 'röra sig långsamt' ru. m.

-as, -ep.
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råkfas m. om en viss yngling, som gick mycket rak, när han
kom hem från exercisen; ej vanligt, kanske rentav nybildat
vid detta tillfälle: rak adj.
stygfas m. 'elak mansperson' : styg adj. 'elak'. Alla beläggen
äro från Grinstad.
Spår av denna utvidgade suffixform har jag även funnit i
Västergötland. Från Vallda i norra Halland känner jag lårfas
m. 'en slängd, illmarig person' (P. P—n).
B. —ep.
Även -op bildar nedsättande benämningar på manliga
individer. Jag har endast belägg från Vallda i Halland (uppt.
av P. P—n). Att dömma av exemplen fogas suffixet huvudsakligen till värbstammar. Dock förekommer även ett fall med
bildning till adjektiv:
biclrep In. 'en person som bullrar, larmar'; ex. sedan buirep sum
du cel en kan de inta fa oval( fq-Ice.
bkep m. 'en person som bröstar sig fram, bogar'.
gkysep m. 'en person som tittar stort, gkysar'.
pinep m. 'en person som är pin snål, pinar'.
riistep ra. 'en person som rustar, förslösar, lever stort'.
feijvep m. 'en person som går illa, Jamar'.
slygep m.. 'en person som slukar glupskt, slygar'.
smilep ni. 'en person som är inställsam, smi..lar'.
stiriep m. 'en person .som är stinn, hänsynslös ock ovänlig mot
andra'; ex. en sedan stinep; ja fek inte et tak a-n en gay.
Anm. Jag har dessutom påträffat ett par andra suffix, som fylla
samma funktion som -as ock -ep. Om deras produktivitet kan jag ej
yttra mig.

-ak : drukak m. 'person som är dum ock därjämte lat, trög
ock ovig i sina rörelser ock sitt arbete' : till druka d? (Stenstorp,
Gudhems h., J. W. Bergström LArk.); mUak m. 'mes, rädd ock dum
person' (Vedum, Laska h., R. Ljunggren LArk.). Samma ord är även
belagt från Vallda, norra Halland (P. P—n).
-0 : grino m. 'mansperson som flinar'; ex. din fsrbågkata
grin() (S. Härened, Kullings h., egen uppt.).

Kap. 22. Slutord.
Vi ha i det föregående sett, att Göteve-målet — ock det är
i många fall representativt för en stor del av västra ock södra
Sve`rige — sitter inne med stora möjligheter, när det gäller att
skapa substantiv medelst avledningsändelser. I flera fall står
målet framom svenska riksspråket, när det gäller inhemska
suffix. Härmed är emellertid icke förnekat, att rspr. å sin sida
äger andra företräden i ordbildningshänseende framför det här
undersökta målet.
Jag skall blott påminna om några särskilt beaktansvärda
fall, som behandlats ovan. GM. gör tydlig skillnad mellan
-1,g ock -nig. Suffixet -iga bildar konanvändningen av
kreter, närmare bestämt individuella maskuliner, ock det
är målets allmännaste avledningsändelse, när det gäller att
karakterisera ett föremål med avseende på någon egenskap eller
eljest framträdande egendomlighet (ex. dionaga m. 'dum person').
Suffixet -g, däremot har sin alldeles bestämda ock klart fixerade uppgift att bilda aktionella abstrakter (ex. bbgag f.
'byggande'). Från denna ändelse skiljer sig -nig, som uppträder
i resultativer ock konkreter (ex. bågnag f. 'byggning').
Detta är betydligt klarare linjer, än de riksspräkliga suffixen
uppvisa. I högsvenskan förekommer -inge endast som sällsynthet bredvid -ing (ex. arvinge). Suffixet -ing däremot får vara
både konkret- ock abstraktbildande (ex. fuling, segling). Ock
när -ing bildar abstrakter, växlar det med biformen -ning efter
principer, som ännu ej hunnit fullt stadga sig (ex. rengör(n)ing)i.
Då målet skapar virtuella konkreter, har det en rad
bildningskraftiga suffix till sitt förfogande. Vi ha redan nämnt
som huvudsakligen danar »hederliga> konkreter. I ned5 Se Tamm Avi. s. 60.
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sättande benämningar uppträda företrädesvis -a (m.), -ek, -al
samt -a (n.) för kvinnliga.
ock -ar för manliga varelser ock
Jag erinrar också om de i Västsverige belagda suffixen -as ock
-ep i samma funktion. Bland dessa frapperar särskilt -ek,
emedan det aldrig förut, så vitt jag vet, observerats i svenska
dialekter som suffix för nedsättande benämningar på manspersoner. Anmärkningsvärt är också, att -al, som för längesedan förlorat sin skaparkraft i riksspråket. (om det överhuvudtaget någonsin varit levande där), fortfarande är produktivt
i GM.
En viktig bildningstyp är 'också den, som använder det
neutrala -a till danande av di v idua. Särskilt beaktansvärd är
gruppen trävirkesnamn, som till sin bildning avviker såväl från
riksspråkets som från Mälarprovinsernas ock Norrlands dialekter
(GM. åska n. 'virke av ask': ask f.).
En annan framträdande skillnad från rspr. är, att målet har
-asa i stället för -erska (ex. kökasa 'kokerska'). Intressanta äro
också ana-suffixets funktioner, där man särskilt lägger märke
till produktiviteten i fråga om resultativer ock flera slag av
instrumentaler (ex. bkinkana n. 'blinkning': båbkant 'truten').
Slutligen kan bland samlingens sevärdheter också det eufemism-bildande suffixet -an medtagas (ex. j&islan, eufem. för
yckkaln, förmildrande benämning för 'djävulen').
Liksom om alla språkföreteelser gäller naturligtvis även om
suffixen, att de äro mer eller mindre ovaraktiga. Vissa av
dein äro »blommor för dagen», underkastade en snar förgängelse.
Suffix som de omtalade -as, -fas, -ak, -ep ock -o äro kanske
jämförelsevis tillfälliga (ex. brcitas 'karl som bråtar', 'skvallrar,
pratar mycket', sWfas 'elak mansperson', h(dcafas 'mansperson
som går ock knäar', rigsak 'mes', pinop 'person som är pin snål',
grino 'mansperson som flinar'). Men det är också möjligt, att
ett eller flera av dem ha framtiden för sig.
Dialekternas ordbildningsvanor äro inte minst intressanta,
då det gäller adj ektiv en. Så t: ex. fyller GM:s -våm en värkhg lucka i rspr.: smitvican, adj. '»småvulen», sammansatt av små
exemplar', vittvicar, adj. 'en smula våt', grioniari adj. 'skiftande
i grått' gitbavifan adj. 'en smula som en gubbe' o. s. v. Av
dialektskiljande natur äro suffixen -ig ock -ug, det förra uppträdande i Götaland som motsvarighet till det senare i Svea-
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målen. Andra beaktansvärda adjektivsuffix skulle kunna framdragas, men jag skall ej här inlåta niig på detta studium, då
adjektivsuffixen ej höra till min föreliggande uppgift. Jag har
endast velat påpeka området, för att kommande samlare ock
forskare må ha blicken öppen för detta fält.
Jag hoppas, att man i denna suffixstudie skymtat något
av språkets sprudlande liv ock ständiga -förnyelse. Många av
mina exempel äro säkert jämförelsevis tillfälliga bildningar ock
komma ej någonsin att • få plats i det mera stadgade språkbruket. Men många nyord skola säkert slå sig igenom ock bli
allmänt erkända ock antagna inom större områden.

Källor rörande västgötamalen.
De äldre perioder av västgötaMålen, vars huvudsakliga källor
äro runstenar ock fornsvenska handskrifter, bortser jag här ifrån.
Under äldre nysvensk tid finnes ju ett ock annat litteraturvärk,
som innehåller västgäEskt språkgods, t. ex. skalden Johan Runins'
diktning,. Mera givande är Bröms Gyllenmärs' visbok, som ofta
återger visorna med betydliga dialektinslag. De första kända
språkprov, som tydligen avse att vara västgötamål, äro de två
dikter på antingen älvsborgsmål eller Mark- ock Kinds-mål,
som nyligen publicerats av E. Noreen (Sv. landsm. 1917). Den
ena av dessa uppger sig vara författad år 1701.
Jag skall här nedan meddela dels en lista över dialektal
västgötalitteratur, dels en förteckning på uppsatser ock större
arbeten, som i mer eller mindre grad utgöra grammatisk eller
lexikalisk behandling av västgötamålen. Ingendera av,ser absolut
fullständighet, ock det är endast fråga om tryckta källor.
1. Täxter på västgötamål.,
(Flera äro endast delvis på dialekt.)

A. Noreen ock J. A. Lundell: Bröms Gyllenmärs visbok. Efter
handskrift 1615-26; ingår i »1500- och 1600-talens visböcker» I (Sthm och Uppsala 1884-94), s. 103 f.
E. Noreen: Två dikter på västgötamål. Sv. landsm. 1917,
s. 45 (trol. o. 1700).
J. Nordlander: Trollformler ock signerier ur häradsprotokoll
från 1700-talet. Sv. landsm. II, s. xxxix f. (1883). Det
mästa är hämtat ur Ale härads tingsprotokoll d. 21 maj
Som jag anmärkt ovan s. 12 not 1, anser jag, att Åkerblom
(i Runii Svenska rim) underskattat det dialektala inslaget hos denne
författare.
Beträffande åtskilliga arbeten med tryckår till ock med 1900
finnas ytterligare upplysningar hos Noreen VSpr. I: 164 f., vars uppgifter jag här tillgodogjort mig. Jfr även >Tillägg ock rättelser, i
VSpr. 1, II, III.,
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1722; avser naturligtvis att vara riksspråk, men rätt mycken
dialekt har ändock kommit med.
Ett bröllopspoem »När Munger Nis Northman Hadde Bröllupp å
Prästwigdes mä . . . . Jomfru Stina Fegrxus». Skillingtryck utan årtal. Författaren kallar sig »Jon Iwarsa i
Mesabo». Det icke illa hopkomna bröllopskvädet uppger
sig vara författat år 1740, förmodligen tryckt till bröllopet'.
Poemet återfinnes i Hwad Nytt? Hwad Nytt? nr 234-237,
1774, under rubriken »Bruare-Skreft». Denna edition avviker något från föregående liksom från följande. Senare
publicerat i Lidköpings Nya Tidning d. '')/s 1870 under
rubriken »Ett poem på Vestgötamål från 1700-talet», försett
med översättning av ovanligare ord. Enligt utgivarens inledande anmärkningar är det på Vadsbo-dialekt.
Hvad Nytt? Hvad Nytt? 1773, nr 226 ock 227. En dikt med
överskriften »Stormägtigaste Alranådigaste Kåning» uppger sig vara författad av invånare i »Synnerby, nollwäst
om Skara».
Göteborgs Allehanda 1777, nr 86: Insänt brev, undertecknat
»Truls i Slammere».
Skämt och allvar på Bondespråket. Skara 1836. Innehåller
7 visor, mer eller mindre uppblandade med folkmål (även
utanför Västergötl.). Nr 5 avser tydligen Mark-dialekt.
Aug. Bondeson: Halländska sagor (1880), »Knallarnas» tal i
styckena 19-21 (Kinds-mål).
Alfr. Alström: Bärgatrolla i Närvåsen i Liare (Redvägs-mål).
I H. Hofberg, Läsning i hemmet 1881, s. 496.
Aug. Hammar: En berättelse (på Barne-mål) i uppsatsen Samlarenitet, Svenska familj-journalen 1881, s. 334 f.
Sund blad: Gammaldags bruk. 1 uppl. Gtb. 1881. Sedermera tillökad. 3 uppl. med rubr. Gammaldags seder ock
bruk, Sthm 1917.
G. S—n: Falköpingsbonas resa te Velinga-skojen. »Skämtsaga på Falbygdemål» meddelad av K. G. S—n (uppgiften
»falbygdemål» är oriktig). H. Hofberg, Läsning i hemmet
1882, s. 816.
N. L. H all en der: Larsa Andeis i Storegården berättar sin
lefnadshistoria. Sv. landsm. II, s. lxv f. (1883), (Barne-mål).
Folksägner från Levenetrakten i Västergötland.. Sv. landsm.
II, s. lxxv f. (1883).
J. Sun dblad: Gömda blad. Sthm 1883. Speciellt s. 194f.
1) Detta tryck är nyligen upptäckt av amanuensen A. Uggla, som
fann det i avd. »Personalskriftor» å Uppsala universitetsbibliotek. —
(Tillägg i tidskr.-uppl.) Som jag visat i »En västgötsk landsmålsskald
ock en bröllopsdikt från 1700-talets förra hälft» (Sv. landsm. 1919), är
dikten författad av prosten Axel Luth (1708-1781).
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0. Svahn: Svenskt skämtlynne. Sthm 1883 f. Bidrag av flera
författare, i fråga om Västergötland framför allt N. L. Hallender. Flera av dem äro ganska välskrivna ock återge
noggrant målets uttryck. Här följer en förteckning över
bidragen'.:
I: 40 Den besunnerlia gruta (Hallender 2).
I: 45 När ballara sulle ta in Norjet (Hallender 2).
58 Små historier från Vestergötland.
16 Prästen å Skam (Hallender 2).
II: 20 Jättagubben som allri ble mätter (Klas).
II: 38 Småhistorier från Vestergötland.
III: 1 Nor murfarn do (Hallender, Barne-mål).
III: 25 Om klåkkarn i Slöta, sum re te Äsarp ätter svartekonstboka. Folksägen från Falköpingstrakten,
uppt. av Hallender 2.
V: 20 Om sola sunt fårsinka säk (Hallender).
V: 22 Haven å krävekka (Hallender).
43 Gåtor.
21 Hure Skam kåm illa ut for en skräddare (Hallender).
VI: 26, Käringa-sten (Klas).
VII: 29 Varaheern å Jongadäka (Hallender, Barne-mål).
VII: 36 Dåktarn sum mjolka boen (Hallender).
VII: 45 Hur Lisa fick solparasoll.
VII: 63 (Anekdot).
VIII: 22 Kaflås jägare.
VIII: 25 Annesch Pärschas äfventur i Göteborg (Hallender,
Barne-mål).
VIII: 30. Den första påskakjaringa. Sägen på västgötamål
från södra Gäseneds härad. Uppt. av Klas.
VIII: 35 Knekten o finnekvinna.
IX: 22 Hå less de kum te, att skräddara sitter på bolt,
når di sur.
XI: 24 Uni knael sum köppte orka å hva darätter hände
(Hallender, sägen från Falköpingstrakten).
XI: 28 Heern sum va bå sluger å dokktir. Folksägen från
Skaraborgs län, uppt. av Hallender.
XI: 34 Haven å Björn.
XI: 37 Om den onde och skräddarn som sudd i kapp.
XI: 40 Trollharen.
65 Vol å illa (m. fl. historier).
26 Knael sum We jeffter fortare än vanlitt. Folksägen
från Skaraborgs län, uppt. av Hallender.
En ännu utförligare förteckning rörande Hallenders produktion
finnes i En Västgötabok 1919, e. 72 f.
Enl. Svensk Folktidning 1882 f., där »historierna» förut publicerats (se En Västgötabok 1919, s. 72 f.).
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31 Htre varjen lura' raven å kåre haern ble harmunt
i samma passascha.
0. Svahn: Svenskt skämtlynne. Ny serie. Sthm 1885.
I: 16 Nora historier ifrå Wånga bu (Jonas K.).
I: 21 Smorjehornt.
23 Gåter på Vestergyllens bygdemål.
3 Motvalls kjaring. '
II: 13 Nora historier um Nuggårspojka (Jonas K.).
III: 21 (Forts. på föreg.).
•
III: 28 Knekten å trollkjaringa (från Redväg av Kalle X).
III: 30 Sann Saga (från Vartofta härad, uppt. av A. W. K.).
IV: 14 Fursesa (från Valle h., ttppt. av 0. Ldkst).
IV: 17 Ena sannfärdir historia om nåra knallares skogsrår.
(Kållands-mål, uppt. av Fr. Salomonson.)
A. L[idhol]m: Petter Persons första och sista Göteborgsresa.
Gtb. 1885. (Landsmålshistoria från Vilske härad.)
-- 011e Persons Frieri. Gtb. 1886. (Landsmålsberättelse från
Vilske härad.)
Konung Carl XV och Vallehärsbonden. Gtb. 1886. (Delvis
på dialekt.)
Berga-Trolle. Gtb. 1886.
Sund blad: Från dannemanshemmet och torpstugan. Sthm
1887. (Särskilt i novellen Väfverskan från Mark s. 152 f.,
där alla personer tala sitt eget mål. Här avses i första
hand Seglora ock Kinnarumma socknar i Mark.)
A. Lp d h ollm: Marknadsresan. Gtb. 1889. (»Moderat landsmål»
enl. förf.)
Humoristisk historia om Oxenstjerna. Gtb. 1890.
[K. V. Wadman]: Ljudbeteckning för Västgötamålen. Sthm 1884.
(Småstycken från Ryda ock Randsbärg s. 10 f.)
S—t: Hva' Goodtemplara har för sek . . . Bilder ur verkligheten, uppteckn:e på vestgötamål. Gtb. 1886.
P. A. San (Ull: Gåtor från Fredsbärgs ock Hofva församlingar
(N. Vadsbo h.). Sv. landsm. VII. 4, 1887.
0. Tellander: Allmogelif i Vestergötland. Sthm 1891.
A. Smedberg: Några tankar rörande svenska allmogespråkets
ordförråd, s. 26-28. Sv. landsm. XI. 9, 1896. Avser företrädesvis Redvägs-mål. Jfr s. 4.
S. Lampa: Ljudbeteckning för västgötamålen, 2 uppl. Sthm
1897. Upptager s. 16 f. tre små stycken från Ekby (N.
Vadsbo), Ryda (Barne h.) ock Holsljunga (Kinds h.).
A. Lampa: En folksaga på vestgötamål. I »Minnen från Vestergötland» s. 192. Upps. 1900.
0. Svahn: Svenskt skämtlynne. Ny följd. Sthm 1901.
III: 55 Huru Bällman forstöle frierit for en hovharre å e
XII:
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hovfröken. Folksägen från Skaraborgs län, huvudsakligen
efter en uppt. av N. L. Hallender.
0. W. Sundén: Allmogelifvet i en västgötasocken under 1800talet. Gbg. 1903. Små täxter förekomma på flera ställen.
K ullan der: Samtal på västgötamål. Ur en gammal klockares
anteckningar. Sv. landsm. 1906, s. 24 f. Målet från Ås h.?
E. Storckenfeldt: Västgöta-sägner, upptecknade i Åsaka s:n
(Vartofta h.). Sv. landsm. 1907, s. 5 f.
S'. Landtm an son: Anteckningar rörande äldre bygdelif i Västergötland, III. Västerg. fornm.-för:s Tidskrift 11, h. 10 (1909),
s. 100-105, 108-110.
S. Tun berg: En gammal soldats minnen. (En soldat J. Kula
berättar i efterlemnade anteckningar, som delvis äro på
västgötamål, om sina minnen från fälttåg 1801-1815). Sv.
landsm. 1913, s. 145 f.
H. W. Pollak: Proben Schwedischer Sprach und Mundart,
s. 43 f. (Ryda, Barne h.). I Sitzungsber. der Kals. Akad.
der Wiss. in Wien, Phil.-Hist. Klasse, 170 B, 2 Abhandl.
Sthm' 1913 (även i Sv. landsm.).
S. Land tman son: Några sägner från Kålland. En Västgötabok
1919, s. 84f.
Wahl born: Martnasda i Flobbu. Dikt på Flobymål (Vilske
härad). En Västgötabok 1919, s. 82 f.
Förmodligen ha också några sagor i A. Segerstedts N6a,
sager å paschaser på dalbonnespråke, varmelänske å anre
tongemål, Sthm 1885, västgötsk dialektl. Decktan, Sthm 1898,
ock E Decktan te, Sthm 1899, av 011e i Grinn (= K. A. Rignell) avse västgötamål, men äro föga konsekventa ock ha även
dialektformer från annat håll. Vidare förekommer det dialektfärgade folkvisor i Aug. Bondesons Visbok, Sthm 1903, ock i
J. Götlinds Visor tryckta i år, Sthm 1918 (spec. nr 38 ock 39).
2. Gråmmatisk ock lexikalisk behandling av
västgötamålen 2.
[P. L. E[nander]: En liten ›glosebolt» med ord från Mark och
Kind. Göteborgska Magazinet 1760, s. 577 f.
Samling af några Westgötska Landskaps-ord. Göteborgska Magazinet 1763, s. 129 f.
Sven Hof: Dialectus vestrogothica. Sthm. 1772.
S. Lampa: Västgötaord från 1700-talet. Äldre anteckningar av
J. A. Gyllenhaal ock C. G. Styffe. Sv. landsm. 1909, s. 78 f.
E. Noreen AM. antar (s. 9, not 3), att s. 31-36 är västgötamål. Jag är dock tveksam om s. 31-32.
Den äldre tiden i huvudsak efter Noreen VSpr. I: 268 f., 316 f.
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L. J. Wersander: Westgötadialecten betraktad i förhållande till
fornspråket. Lund 1862.
Werner Hilder: Westergötlands Fornminnen. Sthm 1868. (Ordlista s. 21-26.)
[P. A. Säve]: Ordlista från Vestergötland (granskad av Carl
Säve). Antiqv. tidskr. för Sverige II, 1869, s. 158-191.
C. J. Ljungström: Förteckning på en del ord, bvilka i dagligt
tal at' westgötaallmogen begagnas och i fornnordiskan återfinnas, men hvilka antingen sällan eller ock aldrig förekomma i svenska skriftspråket. Västergötlands fornminnesförenings tidskr., 1 h. Lund 1869, s. 25-36.
— Folkdrägt i Toarp. Samma
'
ställe s. 40 f.
Ä. G. L. Bel frage: Om verbet i Vestgötamålet. Lund 1871.
Avser framförallt värbet i Kållands härad.)
N. M. Andersson: Ordlista från Flundre härad. Västergötlands
fornminnesförpnings tidskr. I: 3, 1877, s. 48-59.
L. Fr. Läffler: Oknamn i en västgötafamilj på 1860- och 1870talen. Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld, Lund
1914, s. 145 f.
K. V. Wadrn an: Ljudbeteckning för västgötamålen. Sthm 1884.
F. E. Ed gren: Vädtle Härad. . Gtb. 1887. Notiser om språket
förekomma å s. 43 f.
Nat. Beck m an: Om uppkomsten ock utvecklingen av sekundära nasalvokaler i några skandinaviska dialekter. Sv.
landsm. XIII. 3. 1893.
J. A., Lundell: Vestergötlands folkmål. Nord. fam. XVII, sp.
694 f. (1893).
Al fr. Smedberg: Några tankar rörande svenska allmogespråkets
ordförråd. Sv. landsm. XI. 9. 1896.
A. Kullander: Några drag ur det forna skogsbyggarelivet i
Edsvedens skogstrakter. Sv. landsm. XI. 10. 1896.
S. Lampa: Ljudbeteckning för västgötamålen, 2 uppl. Sthm
1897;
H. 0. Ostberg: Jämförande talesätt i Vestgötamålet. I Minnen
från Vestergötland s. 169. Upps. 1900.
S. Lampa: Fäleberg. Anteckningar om en gammal västgötaby.
Sv. landsm. XIX. 5. 1901.
0. W. Sundén: Allmogelifvet i en västgötasocken under 1800talet. Sthm 1903.
A. Noreen: Värt språk. Lund 1903 f. I: 106 f.
S. Landtmanson: Studier över västgötamålets 1- ock r-ljud.
Akad. avh. Sv. landsm. 1905, B. 1.
Kj.: Svante, Svente. Arkiv f. nord. fil. XXI, 1905, s. 274.
Sveriges ortnamn, Älvsborgs län, utgivna av Kungl. Ortnamnskommittén, Sthni 1906 f. Jfr Hellquists anmälan av detta
arbete i Ark. XXV: 192, Noreens »Några antikritiska an-
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märkningar», Ark. XXV: 334 samt Hellquists »Svar på 'Några
antikritiska anmärkningar'» Ark. XXV: 348.
A. Kul lander: Samtal på västgötamål. Sv. landsm. 1906, s. 24.
Jfr ovan. Innehåller även en del ordförklaringar ock grammatiska upplysningar (s. 24 ock 50).
0. Lundberg:. Namnförklaringar. Språk ock Stil 1907, s. 81,
82f.
•
S. Lampa: Anteckningar rörande äldre bygdelif i Västergötland I. Västerg. Fornminnesf. tidskrift II: 6-7, 1907,
s. 57 f.; dito II, s. st. II: 8-9, 1908, s. 85 f.
[Aug.] R[u d berg]: Om sambandet , mellan ortnamn och personliga tillnamn i Västergötland. Särtr. ur Mariestads Länstidning 1907.
S. Lampa: Folklekar upptecknade i Västergötland. Sv. landsm.
XIX. 1. 1908.
— Bjärke härad. Sv. landsm. 1908, s. 11 f.
S. Land tm a nson: Anteckningar rörande äldre bygdelif i Västergötland III. Västerg. fornm.-för. tidskrift II: 10 (1909), s. 98 f.
J. Sandström: Väne härad. Språk och stil 1909, s. 74f.
Aug. Rudberg: Något om prästerliga släktnamn i Skara stift.
I Julhälsningar till församlingarna från präster i Skara
stift 1909, å. 114 f.
J. Sandström: Studier över utvecklingen av fsv. ö ock ii inom
västgötadialekterna. Åk. avh. Upps. 1910. Sv. landsm. B.
1912.
P. Lean der: Ordlista över Holsljungamålet (i Kinds härad,
Västergötland). Gtb. 1910 (Göteborgs Kungl. vet.- ock
vitterh.-samh. hand!.).
0. Lundberg: Smörkullen och andra ortnamn på Smör-. Fataburen 1910, s. 193f.
J. S wennin g: Utvecklingen av samnordiskt cei i sydsvenska
mål. Sv. landsm. B. 4. 1910.
S. Lampa: Tilltal ock hälsningar hos västgötaallmogen. Sv.
landsm. 1911, s. 242f.
A. Nor een: Tiveden ock tibast. Sv. landsm. 1911, s. 273f.
G. Danell: Några anmärkningar om Vättern som språkgräns.
Xenia Lideniana, Sthm 1912, s. 43 f.
S. Lampa: Upplysningar om några orter och deras namn. Språk
och stil 1912, s. 199 f.
Ljunggren: Ord ock uttryck för åkerbruk ock boskapsskötsel i Laske-Vedums socken, Västergötland. Sv. landsm.
1913, s. 37 f.
Lampa: Brytningen mellan gammalt och nytt i Knallebygden.
Fataburen 1913, s. 43 f.
Folkspråket. Västergötland (1913). I Sverige (utg. av
K. Ahlenius, A. Kempe m. fl. Sthm. 1908f.) III: 24 f.
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A. Noreen: Västgötska ortnamn. Spridda studier III, s. 132 f.
Sthm 1913.
N. Beckman: Randanteckningar om västgötska ortnamn. Namn
och Bygd 1914, s. 36 f.
S. Lampa: Gräfsuäs historia i dess tidigare skede. Namn och
Bygd 1914, s. 272f
G. Rudberg: En häradsgräns. Namn och Bygd 1914, s. 139 f.
0. Lundberg: Kanteborg och Gassljunga. Namn och Bygd
1914, s. 254f.
G. Sah lgr en: Mansnamnet Locke och ortnamnen Låckered och
Låcktorp. Namn och Bygd 1914, s. 252 f.
J. G[ötli n cl]: Västgötaöknamn. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1915, d. 20/3, 27/3 10/4, 17/4, 24/4 5, 15/5, 224.
och Bild 1915,
, 1/s. 364 f.
— Språkliga åldringar. drd
A. Åkerblom: Runii Svenska rim. Göteborgs Vet.- och vitterhets-samh. Handlingar. Fjärde följd. XVI: 2. Göteb. 1915.
— Ehuru förf. icke anlagt synpunkten av dialektala inslag
i Runius' diktning, torde ändock ganska mycket kunna
läras om västgötskan omkring 1700.
R. Ekblom: Fonetiska skiljaktigheter inom Vadsbo-målet. Sv.
landsm. 1916, s. 24f.
P. A. Kjöllerström: Vädjan till vestgötarne. Ulriceh. 1916.
N. Beckman: Gammaldags skolliv. Stinn 1917. (Spec. ordlistan
s. 39 f.)
J. Götlind: Skördegröt och stälakanna och andra döende allmogeseder från Västergötland. Tidskrift för hemmet 1917,
s. 89 f.
— En västgötsk landsmålsskald ock en bröllopsdikt från 1700talets förra hälft. Sv. landsm. 1919, s. 5 f.
P. A. Kjöllerström: Westergötland såsom landskap. Ulriceh.
1919. Ordlista m. m. s. 417/f.
Hj. Lindroth: Härads- och sockennamn i Göteborgs och Bohusläns västgötadel s. 111-119 samt Namnet Vinga s. 131133 i Skrifter utg. av institutet för ortsnamns- och dialektforskning vid Göteborgs högskola II, Gbg 1920.
J. Götlind: Västergötlands folkmål. Nord. fam., 2 uppl.
Slutligen finnas naturligtvis många upplysningar om västgötskan i flera arbeten om svenska dialekter i allmänhet, t. ex.
Joh. Ihre: Swenskt dialectlexicon. Upps. 1766.
J. E. Rietz: Ordbok öfver svenska allmogespråket. Lund
1861-1867.
J. A. Lundell: Det svenska landsmålsalfabetet, tillika en öfver, sikt af språkljudens förekomst inom svenska mål. Sv. landsm.
I. 2 (1879).
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J. A. Lund el 1 : De svenska folkmålens frändskaper. Antropologiska sektionens tidskrift I, 1880.
— Om gränsen mellan central- ock sydskandinaviska mål.
Sv. landsm. 1911, s. 255f.
B. H es s e lm a n: Sveamålen och de svenska dialekternas indelning. Upps. 1905.
H. G eij er: Svenska dialekter. I »Sveriges folk» av I. Flodström,
Upps. 1918, s. 196 f.
Vidare må erinras om en del ortnamnsuppsatser (framför
allt i Namn och Bygd), där namn från Västergötland vidröras.
Många uppsatser om andlig eller materiell kultur i landskapet
förekomma på olika håll, företrädesvis i Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift ock Fataburen.
Slutligen skall jag också erinra om den litteratur, som rör
västgötamål utanför landskapet, t. ex. P. Möllers Ordbok öfver
halländska landskapsmålet, Lund 1858, ock Aug. Bondesons bekanta arbeten.

11-180112. Sv. landsm. Götlind.

Register.
av det 30, 44.
-a 13, 14, 17, 20- Anisen 70.
*avglömma f. 27.
39, 68, 87, 113, 130, Anna 102.
av honom 153.
annat än 44.
155.
avlinge 129.
A nnel 102.
Afsen 70.
Annika 68, 96.
aga 72.
Anniken 68.
*age in. 72.
*babbla f. 35, 511.
antingen 28.
-ak 41, 153, 155.
babbla v. 50.
al 74. Se även *arr. apel 74.
*babblandet n. 50, 51,
aldrig 22, 30 m. fl. *aple 74, 77.
155.
arbete 22.
aldrig någon 44.
ale 74. 75, 76, 77, -are 7, 8, 13, 15, babblar pres. 50.
Baggarpen 70.
81, 83. Se även 43, 56-63, 130.
baka 105, 123.
armen 47.
*arre.
*armling(e) m. 140. bakelse 105.
aleskog 81.
*armsingen m. 136, *baking f. 123, 126.
Alexander 144.
bakladdare 59.
148.
all 73.
*arr f. 74. Se även *bala f. 29, 35.
alldeles 85.
*bala v. 29, 93.
al.
Alle 144.
*arre n. 74, 77, 78, *balik in. 93, 95, 96.
allt 28, 61 in. fl.
81. Se även ale. *ballra f. 30, 37.
allvarsam 110.
arving(e) 129, 130, *ballra v. 30, 152.
alm 74.
*ballras m. 152.
alme 74, 78, 79, 81, 141, 154.
bara 28, 30 ra. fl.
83. Se även *älme. -as 151-153, 155.
barn pl. 47, 72.
ask f. 74, 155.
Amanda 102.
*batting m. 137.
askan 48.
Amandel 102.
-an 40-42, 64, 149, *aske n. 74, 75, 78, beck 11.
81, 155. Se även bedraga 114.
150, 155.
bedrägeri 114.
*anackingen int. 134. *äske.
begrava 128.
*anaggingen int. 134. askelöv 80.
*begraving f. 128.
-ande 13, 43-55, asp 74.
123, 125, 126, 127, *aspe n. 74, 76, 78, begravning 128.
81. Se även *äspe. begrep pret. 32.
155.
*atsingen 136, 148. begåva 128.
*anh öring s. 138.
begåvning (present)
*anig adj. 120.
attan 40, 133.
128.
*anighet f. 120.
*attingen 133, 136.
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l*blaxlot adj. 87.
blöta 28.
*bela v. 88.
*bleka (blixtra) v. 45, bo s. 145.
*bele n. 88.
48.
bobin 22.
*belot adj. 88.
*blekande (blixtran- bok (träd) 74. Se
ben 132.
de) n. 45, 48.
*bening(e) m. 132.
även *bök.
*bleking (blekning) *boke n. 74, 76. Se,
Bergkvist 118.
Bergkvistesa 118.
s. 126.
även *böke.
*bolek in. 145.
blev 25, 46.
besk 34.
boll 69.
*beska f. 34.
bleve 30.
bli 44, 85, 128.
Bolla 68, 69.
*besmare m. 60.
Blid 118.
Bollen 68, 69.
besynnerlig 120.
bonde 117.
besynnerlighet 120. Blidesa 118.
bliga 110, 152.
Bonden 119.
beta v. 83, 85.
bligade piet. 31.
bondesa 117.
*betaling f. 126.
*bete m. (bit) 11, 71. *bligas m. 152.
Bondesa 119.
bete (betesmark) 85. *bliger m. 110.
bordet 24, 26, 74.
borga 107.
blind 131.
bete (lock-) 83.
*blinding(e) m. 131, borgen 107.
betrakta 105.
137, 138, 139, 141, borika 96.
betraktelse 105.
*borra f. 25.
binda v. 11, 24, 86, 142.
*blindinger m. 137. borra v. 25.
90, 123.
blinka se *blunka v. bort 47.
*binde n. 86.
*blinking s. 127. Se borta 74.
binder 88.
även *blunking f. bortbyting(e) 131.
*binding f. 123.
blir 30, 44 ni. fl.
*bortföring f. 128.
bindsle 90.
*birke n. 76, 78. Se blixtrande adv. 53. bort till 47.
blomma v. 123.
Bosgården 133.
även björke.
*blomming f. 123, *bosgårdingar p1.133.
*birrel in. 103.
126, 127.
*bosgårding(e)m.133.
bit se *bete.
*blossande s. 48.
*bossa v. 67.
bita 71.
*blosshållare m. 12, *bosse m. 67.
bitande n. 48.
57.
Boten 70.
bjuden 34.
*blunka v. 45, 123. bra adj. 107.
björk 74, 75.
björke 74, 75, 76, 77, *blunkande n. 45,155. bra adv. 61.
78, 79, 81, 83. Se *blunking f. 45, 123. *brala v. 50, 144,
bly 11.
151.
även *birke.
*bralandet n. 50, 51.
blå 105.
björken 130.
*blåa v. 105.
*bralar pres. 151.
*blabba s. 36.
blåelse n. el. m. 105. *bralas ni. 151.
*bladdra s. 37.
*blåsiling(e) s. 138. *bralle ni. 144.
blanda 84, 131.
*bläjda v. 59, 151. Brask 118.
*blande n. 84.
*blanding(e) m. 131. *bläjdar pres. 151. Braskesa 118.
*bläjdare m. 59.
*brata f. 36.
blaskande n. 48.
*bläj das ni. 151.
*brata v. 45, 50, 93,
*blaxla f. 30.
Bläsa 21, 39.
151.
*blaxla v. 30, 87.
*bläsot adj. 21.
*bratande n. 45.
*blaxle n. 87.
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*bratandet n. 50, 51. brödet 108.
*bratar pres. 50, 151, bröllop 128.
bullra 45.
155.
*bratas m. 151, 155. bullrande n. 45.
*bullrop m. 153.
*bratik m. 93.
*burrel in. 103.
bre 25.
Burten 70.
*breda f. 25.
buske ni. 84.
breda på 23.
*buske n. 85.
bredd 108, 145.
bredden (best. f.) 108. Jay 61.
*byare pl. 61.
*bredden f. 108.
*bygeldragare 59.
*breddlek m. 145.
bygga 11, 58 86, 128.
brink 11.
byggare 58.
Britta 101, 102.
Brittel 68, 101, 102. bygge 86.
*bygging f. 127,128,
Broggen 70.
154.
*brogjuta f. 25.
Brogården (person byggning127,128,154.
byta 86.
från B.) 70.
Brogården (gårds- byta bort 131.
byte 86.
namn) 70, 133.
*brogårding(e)m.133. bytta 11.
*byxa v. 151.
*brolle m. 144.
*byxar pres. 151.
bror 144.
*brottelmakare m. 62. *byxas m. 151.
*brottla v. 62, 93,102. *båekla v. 93.
*brottlade pret. 93. *båeklik m. 93.
*båka v. 88.
*brottlel m. 102.
*brottlik in. 93, 96. *båkar pres. 153.
*båke n. 88.
*brudsäta f. 21.
*båkop in. 153.
bruka 58.
*båling(e) 140.
brukare 58.
Bälla 21.
brun 149.
*bälot adj. 21.
Brunta 149.
bända 21.
Brunte 149.
bära (föda) 48.
brygga 115.
bära 83.
bryggeri 115.
*bära på 25, 28.
bryna 83.
*bärande n. 54.
bryne n. 73, 83.
*bärandet n. 48, 49.
*bråta f. 22.
*bära till v. 86.
*bråta v. 22.
bärga v. 107, 123.
bränna 60, 115.
brännare (kaffe-) 60. *bärgen m. 107, 108,
109.
bränneri 115.
*bärploeking s. 127.
*bröckel s. 101.
bättre 107.
bröd 125.

böja 108.
*böjen in. 108, 109.
*bök f. 81. Se även
bok.
*böke n. 76, 81. Se
även *boke.,
börja 57, 125. '
*bösta v. 100.
*böstel m. 100.
Charlotta 27.
Charlotte 27.
-d- 64-65.
dag 21, 44 m. fl.
dagg 11.
dagsmeja 11.
-dan 64.
*dangla f. 30.
*dangla v. 30, 151.
*danglas m. 151.
Danke 41.
Dansik 98.
de 44 in. fl.
*de däre pron. 61.
*den dära pron. (f.)
30.
*dendäringe pron.
(m.) 134.
*denhäringa pron. (f.)
87, 130.
*denhäringe pron.
(m.) 130, 134.
denna pron. 26.
*dera pron. 131.
det 26, 48 m. fl.
det här 44.
detta 51.
dika 123.
*diking f. 123, 126.
dikning 128.
*dikting s. 127.
din 21.
-dingen 64.
djup 145.
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djuplek 415.
*dråse(drumlig mans- efter 67.
person Q d.) ni. 67. *efterlura f. 28.
djurplågeri 114.
*djädan 40, 41, 42, *dråse (hög otröskad ek 75.
eke 73, 74, 75, 76, 77,
säd) m. 71.
64, 134.
78, 79, 81, 82, 83.
*djädingen 64, 134. *drägsle n. 90.
Ekeby 80.
*djädran 40, 41, 42, *dröla av v. 153.
Ekerotesa 119.
134.
*drölak m. 153.
eketrä 81, 82.
*djädringen 41, 134. *drölla v. 88.
*djäkeln 40, 155.
*drölle n. 88.
*ekorning(e) s. 140.
-el 14, 67, 68, 87, 96,
*djäklan 40, 134, 155. du 22, 30 ni. fl.
*djäklingen 134.
*dulika s. 96.
99-103, 113, 130,
*djälan 42.
dum 33, 110 m. fl.
143, 155.
dumhet 120.
-ela 101, 103.
*djärvlek s, 146.
*djäsike 97.
*dumma f. 33.
elak 131.
*djäsingen 136, 148. *dumma sig 115.
*elaking(e) m. 131.
*djäs(s)ing(e) 140.
*durameri n. 115.
*eldande adv. 53.
*djästan 40, 41, 134, *damming(e) m. 13, eller 28.
148, 150.
129, 131, 137, 138, -else 104-106.
*djästingen 134, 148, 154.
Emma 37.
150.
*dumminger m. 137. -e(n) 66-72.
*djästran 40, 41, 42, *dumrik n. 97.
-en 107-109, 127.
134, 148, 150.
*dumstolling(e) 137. en f. 75.
*djästringen 41, 134, dunkande n. 13, 48. en räkn. (m.) 44
148, 150.
dymling(e) 135, 141, en obest. art. (m.)
*djävling(e) 140.
142.
108, 112 ni. fl.
djävulen 40, 64, 136. dyr 131.
en pron. 44.
Doren 69.
*dyring(e) m. 131. *ena räkn. (f.) 26.
dra 58, 59, 90.
dyvika 95, 96.
*ena obest. art. (f.)
dragare 58.
då 22, 40, 88, 131, 22, 28 m.
dricka v. 11, 85, 104, 153.
*enbälling(e) s. 140.
123.
dåliga 74.
-ende 43, 126.
*dricke n. 85.
dåna 45.
ene n. 75, 76, 77, 78,
*drickelse n. 104.
dånande n. 45.
81, 83.
*dricking 123, 127. dämma v. 89.
*enfota f. 22.
*druffa f. 30.
*dämme n. 89, 91. *enrak adj. 131.
*druffa v. 30, 67.
dänga 59, 60.
*enraking(e) m. 131.
*druffe ni. 67.
dänga till 46.
enstöring 138.
*drula av v. se *drö- där 25, 33 ni. fl.
*envet(t)ing(e) m. 139.
la av.
dörrarna 47.
-er 15, 38, 67, 68, 87,
*drulak se drölak.
dörren 46, 47.
110-113, 130, 137,
*drumla v. 93.
*dörrfånge n. 89.
155.
*drumlik m. 93, 95,
-eni 114-115.
96.
-erska 118, 119, 155.
*drusa v. se *dråsa. -e
8, 66-72, 113, Se även -esa.
*druse m. se *dråse. 125, 130, 144, 155. -esa 14, 115,116-119,
-e 72-91, 113, 155. 130, 147, 148, 155.
*dråsa v. 67, 71.
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Espekroken 103.
-essa 116.
ett obest. art. 44, 48
m. fl.
ettåring(e) 132.
ettöring(e) 132.

*flankande n. 52.
*futta f. 33.
*flata (pratsjuk flic- *futta v. 33, 67.
ka) f. 35.
*futte s. 67.
flaxa v. 87.
Fuxa 34, 35.
fuxig 34.
*flaxe n. 87, 89.
*fuxot 34.
*ilepa v. 110.
*fleper m. 110.
*fylle n. 83.
flera 46.
*fyrfota f. 22.
*fagerlek s. 146.
få. v. 46, 153.
*fallde i, pret. 48. *flokande n. 52.
*floke n. 52.
fågel 85.
*falle m. 144.
flotte 70.
*fågle 85.
falsk 120.
*fluskande s. 53.
fånga 89, 90.
falskhet 120.
Flykullen (person *fånge n. 90, 91.
fan m. 148.
från F.) 70.
far 144.
får pres. 22, 28, 108
flyta 70.
m. fl.
fara v. 28.
*farelse f. 106.
*flytting s. 126.
fått 28, 33.
fläsket 26.
*fåvet(t)ing(e) s. 142.
*farik m. 98.
*fläsksoppor pl. 26. fägna 123.
farsan 147.
fläta f. 25.
*fägning, f. 123.
-fas 152, 155.
*fälla (för brygd) v.
*fasa adj. 29, 32, 52. fläta v. 25.
fnittrande n. 48.
*fasen 148.
fot 22, 132, 135.
*fälle n. 84.
fasligt 44.
*foting(e) m. 132.
färdig 38.
fast 46, 48.
fri 107.
färdigt 22.
fat 12.
fria v. 57, 123.
färga 115.
fatet 12.
friar pres. 53.
färgeri 115.
eg 11.
föla 49.
*fere s. 77, ,79. Se friare 57.
*fölandet s. 49.
även fure, *före. Friggarocken 11.
*friing f. 123, 126, följa 90.
fet 21.
127.
följe 90.
*fetlek s. 146.
*frining s. 128.
följer 32.
Fia 32.
för adv. 26.
Frugården 133.
fick 46, 153.
*frugårding(e) in.133. för konj. 45.
*finlek s. 146.
frun 48.
för prep. 34, 48 m. fl.
fint adj. 53.
fråga v. 107.
föra 59, 128.
*fippla v. 87, 88.
*frågen m. 107.
*förban.kade adj. 153.
*fipple ii. 87, 88.
*fugle n. se *fågle. *förbankat adv. 41.
*fipplot adj. 88.
*fugel se fågel.
förbannat 41, 148.
fiska 86.
*förbaskat adv. 41,
ful 131.
fiske 11, 86.
*fjälting(e) m. 137. fuling(e)131,137,138, 148.
139, 140, 142, 154. för dig 30, 153.
fjärding(e) 125.
före s. 33.
fjärdings gen. 125. fumla 88.
*fumle n. 88.
*före s. 76. Se även
*fjäskik m. 95.
fur 75..
fure, *fere.
*flabba s. 36.
*flana s. 36.
fure 75, 76, 77, 83. Se förgången (av förgås)
*flanke n. 52.
ä,ven *fere, *före.
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*genstörting(e) s.140. gods 58.
*godsare in. 58.
ger 28.
*golma f. 30.
geten 10.
geting(e) 137, 139. *golma v. 30, 111.
*golmer ra. 111.
gick 46.
*gorma f. 30. Se även
*gifta f. 25.
*golma f.
gifta sig 25, 61, 86.
gorma v. 30, 111. Se
gifte 11, 86.
även *golma v.
*gimra s. 11.
*gormer m. 111, 112.
girig 120.
Se även *golmer.
girighet 120.
*gormik m. 95.
gjorda v. 133.
gjorde 45, 48 ra: fl. gott 74.
grabba 111.
gjorde till 45.
*gjording(e) m. 133, *grabber in. 111.
gran 33, 75. Se även
138.
gack 84.
*grän.
gjort 26, 44, 85.
G-addagård en 70.
grand 52.
gjuta 25, 115.
Gadden 70.
*grandande n. 52.
galen 53, 115, 131. gjuteri 115.
*grane n. 75, 76, 81.
*galna sig v. 115, *glamma f. 35.
Se även *gräne.
*glaspa f. 30.
131.
*glaspa v. 30, 110. *grannlek s. 146.
*galneri n. 115.
*grava v. 123, 135.
galning(e) 137, 131, *glasper m. 110.
*graving f. 123, 126.
*glipa v. 51.
138.
*grepa v. 100.
*glipandet n. 51.
gamla 31.
*grepa tag i v. 100.
*gliper pres. 51.
gamle 61.
*grepel in. 100.
*glotta f. 34.
*gangsla f. 30.
Greta 102.
*gangsla v. 30, 87, *glotta v. 34, 95.
Gretel 102.
*glottik m. 95.
93.
G-reten 69.
glunka 45.
*gangsle n. 87.
Grilla 21, 39.
*glunkande n. 45.
*gangslik m. 93.
*grillot 21.
*gluspa v. 111.
*gapa f. 13, 30.
grina 93.
gapa v. 30, 45, 50, *glusper m. 111.
glutta se *glotta ock *grinik m. 93, 95.
110.
*gyino ra. 153, 155.
*glytta.
gapande n. 45.
grisa 49.
*gapandet (käften) *glyser pres. 153.
*grisandet n. 49.
*glysop m. 153.
n. 50, 51.
gro 70.
*glytta v. 46.
gapar 50.
*groe m. 70.
*glyttande n. 46.
*gaper m. 110.
*glänta upp v. 26. grov 108, 145.
*gapik in. 95.
grovlek 145.
glömma av 27.
*gaping s. 126.
grubbla 114.
gnida 59.
*garnvinda f. 22.
grubbleri 114.
gnidare 59.
garva 58.
grym 11, 16, 131,
*gnuvik s. 97.
garvare 58.
148.
god 28.
ge imp. 53.
*grymmelse n. 105.
*godlek s. 146.
*genlek s. 146.

förkyla 128.
förkylning 128.
*förlek s. 146.
förlåta 105.
förlåtelse 105.
*förning f. 128.
för oss 86.
förstugan 45.
förstör 85.
*förtänkelse f. 106.
*förveting(e) s. 142.
*fötling(e) ra. 17, 135,
138, 139.
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*grymming(e) m. 16, *gåing f. 44, 123, 126. handlare 58.
gång 153.
131.
*handsingen m. 136,
*grymsen adj. 148. gångande pt. 123
148.
*grymsytting(e) m. *gånging f. 44, 123. Hanke 41.
137, 139.
går pres. 22, 30, 33. Hanna 37.
gryta 11.
-gård 133.
*hanta f. 150.
grå 143, 144.
gård 125.
*hante m. 150.
Grålla 143.
gås s. 135.
Hante 149.
gått 21.
Grålle 21, 144.
har pres. 21, 33 m. fl..
*gråvulen adj. 155. *gälla 58.
*harka v. 46.
*gräddsnipa f. 22.
*gällare s. 58.
*harkande n. 46. '
*grän f. 81. Se även *gälling(e) s. 140.
*harska v. 46.
gran.
*gängla f. 25.
*harskande n. 46.
*gräne n. 76, 77. Se *gängla v. 25.
harva 129.
även *grane.
gärdsla 83.
*harvel m. 102.
*gränja v. 103.
gärdsle 83.
*harving f. 123, 126.
*gränjel m. 103.
gäss 135.
hassel 75.
*gränjela f. 103.
gässling(e) 135, 140. *hassle 76. Se även
Gräppåsen (man från Göken 118.
*hässle.
G.) 70.
Gökesa 118.
*havretröske n. 85.
grävande s. 48.
gömma f. 23.
*hebjäling(e) s. 139.
grävling(e) m. 135, gömma v. 23.
Hedda 27, 64, 133.
140.
*gömmande n. 52.
Heddingen 68, 132.
*grönling(e) m. 135, *göping s. 138.
Hedvig 27, 64.
139.
gör 46.
hem 143.
gröpa 84.
göra 47.
*hemmafödd adj. 131.
gröpe 84.
gör sig till 30.
*hemmaföding(e) m.
*gröven m. 108.
Gösta 101.
131.
*gubbavulen adj. 155. Göstel 101.
*h erding(e) s. 139, 141.
gul 70, 143, 144.
Herkel 101.
gula s. se *gule.
hacka f. 23.
Herkules 101.
*gule m. 70.
hacka v. 23, 46, 84, - het 14, 120-121,
Gulik s. 98.
105, 123.
146.
Gulla 143.
hackande n. 46.
het adj. 72.
Gulle 144.
*hacke n. 84.
hetta v. 72.
*gungsa f. 23.
hackelse 105.
*hette m. 72.
*gungsa v. 23.
*hacking f. 123, 127. hicka v. 46, 123.
*guppa f. 34.
*hafsa f. 37.
hickande n. 46.
guppa v. (även i bet. hage 11.
*hicking f. 123.
'hugga av') 34, 111. *halke m. 72.
*hinde pret. 47.
*gupper m. 111.
*halvkulsing(e)
Hinke 41.
gyckla 114.
139.
Holmström 60.
gyckleri 114.
han 22.
*h olmströmm are m.
gå 104, 123.
hand 136, 148, 150.
60.
gå efter imp. 104.
*handing(e) m. 137. hon pron. 10, 35 m. fl.
gående n. 44.
handla v. 58.
Se även *hun.
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honom 28, 153 m. fl. *hys n. 103.
*häven ra. 108.
*hysel ni. 103.
hop adv. 28.
*höbärging f. 123.
*hyssing(e) 141, 142. höet 108.
*hopa n. 28.
*horssmattra f. 23. hyvla 11.
hög adj. 11.
*horssurra f. 23.
hå int. 59.
högre 13.
hosta v. 46.
håll s. 46.
*höhäving f. 123.
hostande n. 46.
håll imp. 50, 51.
*höling(e) se *herhålla v. 57, 107 m. fl. ding(e).
*hota se *huta.
*hote se *hute.
*hållen ni. 107.
*höllika se *hyllika.
*hönsar pres. 102.
Hovmansgården .133. hållit 44.
*hönsel m. 102, 103.
*hovmansgårding(e) hållit på 124.
m. 133.
*hönsela L 103.
*håpa v. 89.
*hugga f. 24.
*håpe n. 89.
*höppja f. 30.
hugga v. 46, 59.
*håpot adj. 89.
*höppja v. 16, 30, 93,
huggande n. 46.
hård 72.
102, 111, 151.
*hårdlek s. 146.
huggare 59.
*höppjar pres. 151.
*hugging s. 126.
*häfta f. 28.
*höppjas ra. 151.
huka 100, 152.
häfta v. 28.
*höppjel ra. 102.
*hukafas m. 152, 155. hägg 75.
*höppjer ni. 16, 111,
*hukel m. 100, 101. *hägge n. 75, 76, 78. 112.
Hulevangel 102.
häj int. 59.
*höppjik ra. 93, 96.
häjare 59.
Hulten 70.
hörde 45, 46.
*hun pron. 88. Se Häll 118.
*h örrepa 23.
*hälla f. 23.
hört 61, 124.
även hon.
*hösta v. 123.
*hundan 40, 42, 64, *hälla v. 23.
Hällesa 118.
*hösting s. 123.
134, 136.
hunden 46.
hälsike 136.
*hundingen 64, 134, *hälsingen 136.
hälvete 136.
i 21, 48 ni. fl.
136.
i dag 124, 128.
*hundsingen 136, 148. *hängla f. 23.
hur 28.
*hängla v. 23.
*idäling(e) s. .139.
hurra 46.
*hängla med v. 23. ifrån 44.
-ig 155.
hurrande s. 46.
här adv. 22, 74 m.
*husvara f. 27.
häradshövding(e) 141, igän 28, 33.
*huta v. 88.
142.
-ik 14, 15, 38, 41, 62,
*hute n. 88.
*häringa se denhä- 67, 87, 92-98, 113,
huttla 62.
ringa.
130, 155.
*huttelmakare m. 62. *häringe se denhä- -ika 95, 96, 97, 98.
hylla 11.
ringe.
*ikoning(e) se *ekor*hyllika f. 96, 97.
*härming f. 126.
ning(e).
*iligg,e n. 86.
*hyppja se *höppja. härmning 128.
*hyppjas se *höpp- *hässle n. 75, 77.
*illdängande n. 46.
jas.
hästarna 10.
*illdängare in. 59.
*hyppjel se *höppjel. häva 57, 60, 123.
*illherding(e) s. 140.
*illsvidande n. 46.
*hypjer se *höppjer. hävare 57, 60, 61.
ilsk 72.
*hyppjik se *höppjik. *hävel m. 102.
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*ilske m. 72.
*ilskenhet s. 121.
-ing 14, 44, 45, 122
-128, 129, 130,136,
137, 138, 139, 140,
141, 142, 154.
-inge 13, 14, 15, 17,
64, 125, 129-142,
147, 148, 154,
-ingen 68, 134, 137,
149, 150.
i ngen adj. 28 (f.),
108 (m.).
ingenting 30.
-inger 137, 138. innan 46.
inte '26, 48 m. fl.
*intenågot 34, 46.
-is 116.
-issa 116.
*itände n. 84.

*jäga v. 58.
jägare 58.
*jäktik s. 95.
jämt 88.
Jälma 21, 39.
*jälmot 21.
Jälte 118.
Jältesa 118.
jämnårig 131.
*jämnåring(e) 138.
lämter prep. 48.
*jättesa s. 119.
Jöns 48.

*kirse s. 76.
*kiss (lockord) 147.
kissa(n) 27, 147.
kisse(n) 27, 147.
*klabba v. 111, 152.
*klabbas m. 152.
*klabber m. 111, 112.
klampa 103.
*klampel m. 103.
*klampela f. 103.
klappa 124.
*klapping f. 124.
Klara 101.
Klarel 68, 101.
-k- 41.
Klas 112.
-ka 41.
klia 124.
kaffebrännare 60.
*klias m. 152.
kaffekokare 60.
*kliing f. 124.
*kaffekoking f. 123. klinga 46.
kaffepetter 60.
klingande n. 46.
Kajsa 147.
*klingande adv. 53.
kakelugn 62.
*klippa (sax) f. 24.
jag 22, 48 m. fl.
kakelugnsmakare 62. klippa v. 59.
jaga 58.
Kalle 144.
*klippare m. 59.
*jamsa v. 93, 100, *kallset adj. n. 148. klipsk 59.
102.
kallt 148.
*klo se krog.
*jamsel m. 100, 102. kan 28, 30 m.
*kloare se *krogare.
*jamsik m. 93.
kana f. 25.
klocka 58, 62.
Johan 149.
kana v. 25.
klockare 58, 117.
Johannes 149.
karda f. 23, 25.
*klockesa f. 117.
*jollrik se *jullrik. karda v. 23, 25, 123. klockmakare 61.
*jomrik m. 97.
*karding f. 123.
*klodde m. 67.
Jonte 149.
Karin 147.
*kloddig adj. 67.
Jonke 41.
Karl 144.
*kloesa se *krogesa.
jord 83.
*kasa f. 25, 52.
klok 110.
*juffa v. 67, 93.
*kasa av v. 25, 52. *klott s. 103.
*juffe m. 67.
*kasande n. 52.
*klottel m. 103.
*jufflk m. 93.
*kasta f. 25.
*klottela f. 103.
*jullrik s. 95.
kasta v. 25, 123.
klottra 89, 93.
*juntel in. 103.
*kastanja f. 29, 75. *klottre n. 89.
*juntela f. 103.
*kastanje 29, 74, 75. *klottrik m. 93.
*jåla f. 35.
*klottrot adj. 89.
*kasting f. 123.
*jålar pres. 35.
katt 27, 135.
klåpa 16, 111.
jädan, jäkeln ock and- katta 27.
*klåper m. 16, 111.
ra avledningar av keling(e) s. 138. Se klämma v. 103.
djävul se dj-.
även *köling(e).
*klämmel m. 103.
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krympling(e)135,137,
ko 143, 144, 147.
klämta 46, 124.
138.
klämtande n. 46.
Kocka-Stina 33.
*krymplinger
m. 137.
*klämting f. 124.
Koja 102.
*krynka f. 100.
*klösel m. 103.
Kojel 102.
*krynkel m. 100, 101.
knaka 46.
koka v. 60, 117, 123. krypa v. 22.
knakande n. 46.
*kokesa f. 117, 119, *krypelse n. 106.
knappt 85.
*krytupp m. 27.
155.
knarra 46, 124.
*krytuppa f. 27.
*koking s. 127.
knarrande n. 46.
krångelmakare 63.
*kolla f. 143.
*knarring f. 124.
*krångla f. 22.
*kollen m. 144.
kneka 107.
krångla v. 22, 63.
*kollorna pl. 143.
kneken s. 107.
kom pret. 31, 107. *kråva f. 34.
*knesa v. 46, 124.
*kråva v. 34, 95.
*komma f. 28.
*knesande n. 46.
*kråvik ni. 95.
komma v. 28.
*knesing f. 124.
kommer pres. 28, 31 kräfta se *krävika.
*knipa f. 23.
krämare 118.
m. fl.
knipa v. 23.
*krämesa f. 118.
kommit 26.
*knoka f. 22.
*kommunalordförare *krävika f. 95, 96.
'*knoka v. 22.
krök 100.
m. 59.
*knorvel m. 101.
kröka 100.
konjak 59.
*knorvot adj. 101.
*krökel m. 100, 101
konjakare 59.
*knottra f. 25.
102.
*knottra sig v. 25. *korge rn. 62.
Kulla 21, 39.
korgmakare 62.
knuffa 46, 124.
*kullot adj. 21.
korna 84.
knuffande n. 46.
*kulting(e) m. 137.
kors 70.
*knuffing f. 124.
kunde 48, 85.
korsa 70.
*knulla v. 50.
*kungsa f. 119.
*knullandet n. 50. *korsa in. 70.
*kuxik m. 98.
kossa 147.
Knussen 118.
*kvarnpicka f. 23.
*kosse(n) 147.
Knussesa 118.
kvast 62.
krabat 59.
Knut 22.
kvastmakare 62.
*krabatare m. 59.
*knuta f. 22.
kväll 70, 84.
*krialig adj. 101.
knycka 46.
kvällarna 32.
knyckande n. 46, 48. *kriel m. 101.
*kvälle ni. 70.
kring adv. 101.
*knyckla f. 25.
kyckling(e) 136, 138.
*kringel ni. 101.
*knyckla v. 25.
*kyllungen (lockord)
*kriska f. 34.
knysta 46.
144.
*krisker adj. 34.
*knystande n. 46.
*kyndla v. 84.
*kritande adv. 53.
knyta 26, 90.
*kyndle n. 84.
krog 58, 117.
knyte 90, 91.
*krogare m. 58, 117. *kynner pl. 144.
knäppa 46, 124.
*krogesa f. 117.
. kyrka 11.
knäppande n. 46.
kyrkan 61.
krok 24.
*knäpping f. 124.
kyssas 32.
Krokel 103.
*knätt s. 53.
kålgården 85.
Kroken 103.
*knätta v. 46, 53.
*käfsa v. 87.
*knättande n. 46, 53. *krupa f. 22.
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*laga f. 25.
*limming(en) f. 124,
laga v. 61.
125.
Lagera gen. 93.
lind 75.
*lagga f. 21.
*linde n. 75.
lagga v. 58, 124.
Lindesa 119.
*laggare m. 58.
Lindholm 60.
*lagging f. 124.
*lindholmare m. 60.
laka 117, 124.
-ung 135, 136.
laka ur 71.
-låge 17, 135-142,
lake (vätska) 71.
143.
*lakesa f. 117.
*lipa f. 31.
*laking f. 124.
lipa v. 31.
lamma 49.
lite 104.
*lammandet n. 49. ljumma 101.
lammen 144.
*ljummela s. 101.
*lampa f. 31.
*loda v. 58.
*lampa v. 31.
*lodare ni. 58.
land 85.
*lora v. 89.
landshövding(e) 142. *lore n. 89.
Larsa gen. 47.
*lorot adj. 89.
Larsonsa 28, 148.
Lotta 27.
*larva f. 31.
lova 107.
larva 31.
*loven ni. 107.
lasta 124.
Lovisa 31.
*lasting f. 124.
*ludrik m. 97.
*lating(e) m. 137.
*luffa f. 31.
le 130, 143, 144.
luffa v. 31, 58, 108.
*leding(e) ni. 138, 142. luffare 58.
*ledinger m. 138.
luffen ni. 108.
-1- 17, 135, 143-144. lek 145-146.
lufsa f. 31.
-la 130, 143.
leka 24.
lufsa v. 31.
*la part. 53.
lemna 11.
*lumra v. 97.
*labbra v. 51.
Lesken 118.
*lumrik DL 97.
*labbrandet s. 51.
Leskesa 118.
Lunna 61.
ladda 59.
*lidare ni. 61.
*lunnare pl. 61.
ladugård 21.
Lidaren 61.
lura av 28.
*laffa f. 25, 30, 38. Liden 61.
*lurfas m. 153.
*laffa v. 16, 25, 30, *liebända f. 21.
*luring(e) s. 139.
93, 102.
ligga 11.
*lurvel m. 100, 101.
*laffar pres. 30.
*ligging f. 126.
*lurvot adj. 100.
*laffel ra. 102.
lilla 143.
lyfta 85.
*laffik ni. 16, 93.
lille 133.
lysa 71.
*lafsa f. 30.
Lillegården 70.
lyse 71.
*lafsa v. 30, 93.
Lillen 70.
lyssna 11.
nafsar pres. 30.
Lillingen 133.
*lådi,k se *lårik.
*lafsik m. 93.
limma 124, 125.
*Mila v. 100.
*käfse n. 87.
käften 29.
*käka (tjata) v. 124.
*käking f. 124.
känna 131.
*känning(e) m. 131.
kär 145.
kärlek 145.
kärna (smör-) s. 23.
kärna v. 23.
*kättla v. 135.
*kättling(e) m. 135,
138.
*köling(e) m. 136. Se
även *keling(e).
*kölla se okynolla.
*kölle se *kyndle.
köpa 57.
köpare 57.
köper 128.
köra 58.
köra på 124.
körare 58.
*köring s. 126, 127.
*körra f. 25.
*körra sig v. 25.
*körse se *kirse.
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*1åkel m. 100.
*masa v. 134.
morgon 28, 124.
lån 57.
*mase m. 68.
morrande s. 48.
lång 61.
*masingen int. 134. morsan f. 147.
låntagare 57.
maskorna 88.
*mortare m. 60.
*lårik f. 98.
*masot adj. 33, 68. *mumlik m. 95.
*låta f. 23.
med prep. 21, 44 m. fl. Mumrik 96.
låta (ljuda) v. 23, 24, med adv. 51.
*mumrik m. 97.
25.
•
*meda v. 71.
*munreda f. 28.
låta (lassen) v. 44. *mede m. 71.
mura 59, 100.
*läddika f. 97.
*medlöpa f. 21.
murare 59.
lägga 25, 51.
Melin 60.
*murel ra. 99, 100.
lägga emellan 90.
melinare 60.
murra 70.
lägga på 25.
*mellanlägge n. 90. *murre in. 70.
länge 44.
*melling(e) s. 140.
murvel 101.
läsa 12.
mer 46.
*muttre n. 89.
läst s. 62.
*mesak m. 97, 153, *muttrik s. 97.
läste 12.
155.
*muttrot adj. 89.
lästmakare 62.
meta 84.
mycken 73.
läto upp 47.
*mete n. 84.
mycket 31, 35 m. fl.
*lättlek s. 146.
*metet n. 46.
myra 21.
lättna (jäsa) 124.
*mickla v. 59.
*myra v. 21.
*lättning f. 124.
*micklare rn. 59.
måka se mocka.
*löding s. 127.
middag 11.
*måking se mocking.
*löka v. 50.
mig 10, 48, 53 m. fl. målare 117.
*lökandet s. 50.
min pron. (f.) 34.
*målesa 117.
lönn (träd) 75.
minnas 86.
målsägare 57.
*lönne n. 75, 76, 77,78. minne 86.
mån adj. 120.
löntagare 58.
*missa(n) f. 27, 147. *månhet f. 120.
löpa 21.
*misse(n) m. 27, 147. *mäja f. 21.
lösa 108.
*missälling(e) m. 136. mäja v. 16, 21, 57,
*lösen m. 108.
*mjuklek s. 146.
124.
mjölka 117.
mäj are 16, 57.
*mjölkesa f. 117, 119,. mäjeri 115.
*magerlek s. 146.
*mjölking s. 127.
mäjerska 115, 118.
*magga f. 34.
*mjölksoppor pl. 26. *mäjing f. 124.
Maja 53, 68, 69.
mjölnare 117.
*mälta f. 25.
Maja-Lisa 68.
*mjölnesa f. 117.
mälta v. 25.
Maja-Lisen 68.
*mocka f. 25.
människa 31.
Majen 68, 69.
mocka v. 25.
märr 147.
Majsa 69.
*mocking s. 127.
märren 49, 87.
Majsen 69.
*molik s. 98.
*märsa f. 147.
.maka te 8, 61-63, *molla f. 143.
mörda 57.
67, 87, 113.
*mollen m. 144.
mördare 57.
Manda 102.
*mollorna pl. 144,
möta 90.
Mandel 102.
montro 112.
möte 90.
*masa f. 33.
mor 143.
mötte 43.
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näbba f. 33.
*nabbas v. 103.
*näbbot adj. 33.
*nabbel 111. 103.
*näelse n. 106.
nafsa 46.
när 24, 44 m. fl.
nafsande n. 46.
när det 48.
*nana f. 23.
*nässja v. 51.
*nana v. 23.
*nässjandet n. 51.
nappa 46.
nässla 85.
nappande n. 46.
*nässle n. 85.
nek f. 85.
*nästbackare pl. 61.
*neke n. 85.
nekerna pl. 27, 85. Nästbacken 61.
näve 150.
ner 24.
*nötta f. 29.
nicka 46.
nötter 29.
nickande n. 46.
Nils 93, 147.
-ning 45, 122, 123,
125, 127, 128, 154. -o 153, 155.
ock 22, 25 in. fl.
Nisse 147.
odrägligt 44.
*nittan 40.
*oläring s. 137.
nog 28, 44.
*oläta f. 25.
*noggande s. 53.
*nolbjäling(e) s. 139. om 32, 35 ni. fl.
*noleplockare m. 57. -op 153, 155.
*noleplockesa f. 117. *ordförare m. 59.
orkar 85.
Nolåkaren 61.
*oräte n. 85.
Nolåkern 61.
oss 44, 57 m. fl.
nu 26, 28 m. fl.
osten 52.
*numro, f. 29.
*ottring(e) s. 142.
ny 11.
otäcking(e) 137.
nybörjare 57.
*ovulen adj. 131.
nyktPr 11.
*ovuling(e) m. 131.
*nylände n. 85.
oxel 75.
*nymjölk s. 12.
*oxle n. 75, 76.
nypa f. 23, 25.
nypa v. 23, 25, 46.
nypande n. 46.
*packa v. 47.
nysa 47, 124.
*packande n. 47.
nysande n. 47.
pajas 151.
*nysing f. 124.
*pala v. 124.
nysta 25.
*paling f. 124.
nystan 25.
*pamrik m. 95.
*nysättare m. 59.
panela 125.
*nytände n. 86.
*paneling f. 125.
någon 45.
*pannröra f. 25.
något 30, 46.
papperslösen 108.
några 46.

*paschasing s. 127.
peka 89.
*peke n. 89.
*pekel m. 102.
*pekot adj. 89.
*inflika s. 96.
*picka f. 23.
picka v. 23.
pil 75.
*pile n. 75, 76.
*pimsa f. 31.
*pimsa v. 31, 152.
*pimsas m. 152.
pinar 153.
*pinop m. 153, 155.
*piona f. 29.
pipa v. 103.
*pipel m. 103.
*pipela f. 103.
*piyva v. 50.
*pirvandet n. 50.
pissa 50.
*pissande n. 50.
platta f. 25.
platta till 25.
*plocka f. 22.
plocka v. 22, 57, 117.
plog 27.
*ploga f. 27.
*pluffa f. 33.
*pluffer m. 112.
*pluffik m. 95.
*pluffot adj. 33, 95,
112.
*plutta v. 47, 124.
*pluttande n. 47.
*plutting f. 124.
plåga s. eller v. 11.
plåga v. 114.
plöja 44, 71, 84, 86,
124.
plöjande n. 44.
*plöje in. 71.
*plöj9 n. 73, 84, 86.
*plöjing f. 44, 124,
126, 127.

REGISTER:

plöjning 128.
pojk 22, 93, 108, 131.
pojkarna 32.
pojken 130.
*poppa v. 71.
*poppe in. 71.
*posik ni. 97.
*potatisåkern 84.
prata 63.
pratar 30, 35.
pratmakare 63.
predika 128.
*prediking f. 128.
predikning 128.
*prostesa f. 119.
prästen 48.
*pula v. 50.
*pulandet E. 50.
*pulare in. 50.
pullorna pl. 143.
pund 132.
*punding(e) in. 132,
137.
*puttel s. 102.
*pyssla f. 22.
pyssla v. 22, 93.
pysslar 22.
*pysslik m. 93.
pyssling(e) 136.
på 22, 24, 34 in. fl.
*påbreda f. 23.
*påbära f. 25, 28.
*pådriving s. 127.
*påköring f. 124.
*pålägga f. 25.
*påröre n. 84.
*påtinging f. 124.
Pärla 37.

nabbas-rångla.
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*rabbe m. 67, 113. rispa (repa) v. 25,
*rabber m. 111, 113. 47.
*raIbik ni. 93, 113. *rispande n. 47.
*rafsa f. 31.
*rita f. 25.
rafsa v. 31.
rita v. 25.
raft 86.
*riva f. 23.
rak 153.
riva v. 23, 108.
raka v. 23, 124.
*riven m. 108.
*rakesa f. 119.
river 31.
*rakfas in. 152.
roa 13.
*raking f. 124.
rock 62.
*ramla f. 31.
*rockinakare m. 62.
ramla v. 31, 94.
*roda f. 26, 28.
*ramlik in. 94, 96. *roda v. 26, 28, 71.
*rampa f. 36.
*rode m. 71.
*rantel s. 103.
rodna se *roda v.
*rantela f. 103.
rodnad se *roda f.
*rasenhet s. 121.
*roka f. 26.
rata 84.
*roka v. 22.
reda f. 28.
*roka upp v. 26.
reda v. 27, 28, 58, *Rosika 98.
71.
rotblöta s. 28.
rede ni. 71.
ruka se *roka.
redig 28.
rumla 63.
*regeringen int. 134. *rummelmakare
ren adj. 12.
63.
rengör(n)ing 154.
*rune ni. 71.
*renlek s. 146.
*russelmakare ni. 63.
rent 12.
*russla v. 63.
repa v. 23.
*russla av 63.
resa 124.
*rustar pres. 153.
*resing f. 124.
*rustop ni. 153.
ribba 11.
*ruffa v. 63.
rida 59, 124.
*ruffmakare m. 63.
*ridare in. 59.
Rygga 21.
*riding f. 124.
*ryggot adj. 21.
riksdaler 34.
rymma 131.
riktig 22, 93, 131. *rymming(e) in. 131.
riktigt 85.
rynka f. 26.
ringa v. 58, 124.
rynka v. 26.
-r- 41.
ringare m. 58.
råg 11.
*rabba f. 31, 113.
*ringing f. 124.
*ragtröska f. 28.
*rabba v. 31, 67, 93, rinna 71.
Rålkebacken 101.
111, 152.
*rispa f. 25.
Rålkel 101.
*rabbar pres. 152.
*rispa (gå i ax) v. *rångla f. 23.
*rabbas m. 152.
25.
*rångla v. 23.
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*salle m. 62.
rädd 46.
Saren 69.
*räfsesa f. 119.
*sarga f. 31.
*räfte n. 86.
*sarga (gnata) v. 31,
*räggling s. 127.
124, 152.
*rägnskvätta f. 26.
*sargar pres. 152.
*ränning s. 126.
*sargas m. 152.
*rännskita f. 28.
*sarging f. 124.
ränsa 84.
*saska f. 31.
*ränse n. 84.
*saska v. 31.
rättare m. 118.
satan 40, 133.
*rättesa f. 118.
satanas 151.
räv 118.
sate 40.
*rävesa 118.
*räxa f. 26.
schajas 151.
*räxa upp v. 26.
schakta 100.
*schaktel m. 100.
röd 53, 143.
schaktmästare 100.
rödja 84.
-se 130, 147;
*rödje n. 84.
sedan 46.
*röka f. 24.
röka v. 124.
seg 120.
seghet 120.
rökelse m. 105.
segling 154.
*röking f. 124.
*senlek s. 146.
Rölla 143.
rönn 75.
*seva v. 89.
*rönne n. 75, 76, 77. *seve n. 89.
*rönn låta f. 23.
*sibba s. 37.
*sickla v. 89.
*röra f. 26.
*sickle n. 89.
*röra v. 25, 27.
*sickling(e) m. 136.
röra ihop 26.
*röra på v. 84.
*sicklot 89.
sidan 46.
röta f. 28.
sig 31.
röta v. 28.
sill. 11.
*röte n. 86.
*rötta f. 29.
*simla f. 31.
*simla v. 31.
rötter 29.
sin (f.) 28.
-s- 41, 136, 147.-148. -singen 136-142.
-sa 117, 130, 147.
sitt pron. 22.
*sjafsa v. 89.
*sabba f. 31.
*sabba v. 31.
*sjafse n. 89.
*sabba ihop v. 31. *sjafsot adj. 89.
*sjana f. 31.
*sabba i sig 31.
sade 32.
*sjana v. 31, 87.
sadel 62. Se även *sjanade pret. 31.
*salle.
*sjane n. 87, 89.
sadelmakare 62.
*sjanot adj. 89.

*sjapa v. 111.
*sjaper m. 111.
*sjok n. 52, 53.
*Nokande n. 52, 53.
sju 11.
sjuda se •*sua.
*sjuling(e) s. 138.
sjunga 58, 60, 124.
*:sjunging f. 124, 127.
sjunka 11.
sjusovare 60.
*sjutsingen 134, 136,
148.
*sjuttan 40, 42, 134,
136, 148.
*sjuttingen, 134, 136,
148.
*sjåa v. 58.
sjaare 58.
*sjåfsa f. 32.
*sjåfsa v. 32, 87, 111.
*sjåfse n. 87.
*sjåfser m. 111.
*Nåfsot adj. 87.
sjåpa sigill, 115, 131.
*sjåpe n. 89.
*sjåper m. 111.
*sjåperi n. 115.
*sjåping(e) m. 131,
137.
*sjåpot adj. 89, 115,
132.
*siåsa v. 94, 111.
*sjåser m. 111.
*sjåsik in. 94.
*sjåta sig v. 111.
*sjåter 111.
*sjåva f. 32.
*sjåva v. 32, 11.1.
*sjåvas m. 152.
*?jåver m. 111.
själva 40.
*sjöbackare pl. 61.
Sjöbacken 61.
skaffa 57.
skal 84.
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skala v. 84.
*skrattande n. 47. *skvala f. 36.
skall pres. 24, 45 *skratting f. 124.
skvala v. 34.
m. fl.
*skricka v. 47, 124. skvalta f. 34.
*skalla f. 33.
*skrickande n. 47. skvalta v. 34.
*skallot 33.
*skricking f. 124.
skvätta v. 26, 47.
skallra v. 90.
*skriving s. 127.
*skvättande n. 47.
-skan 118.
*skrivingen s. 127. skygga 86.
skar av pret. 52.
*skrubba f. 24, 26. *skygge n. 86.
skava 26, 124.
skrubba v. 24, 26. skålla v. 132.
*skaving f. 124.
*skruttan 42.
*skållinge) m. 132,
sked 62.
*skryckla v. 88, 94, 138.
skedmakare 62.
152.
Skäcka f. 34, 35.
*skeva v. 153.
*skrycklar pres. 152. *skäckot adj. 34.
*skevop m. 153.
*skrycklas m. 152. skäkta v. 117.
skicka 85.
*skryckle n. 87.
*skäktesa f. 117.
*skid f. 85.
*skrycklel m. 96.
skäkteträ 117.
*skide n. 85.
*skrycklik m. 94, 96. *skäle n. 84.
*skider pl. 131.
*skrycklot adj. 88. skällande s. 48.
skifta 86.
*skryting f. 126.
*skällre n. 90.
skifte 86.
*skrådan 40, 42, 64, skämma ut v. 86.
*skinnredare m. 58.
134.
skär imp. 26.
skjuta 27.
*skrådingen 64, 134. skära f. 24.
*skjuva v. 67, 71.
*skråen 40, 64.
*skära (skåra) f. 26.
sko m. 62.
*skråtsingen 136,148, skära v. 24, 26, 47,
sko v. 124.
150.
84.
*skoffa f. 23.
*skråttan 40, 41, 42, *skärande n. 47.
*skoffa v. 23.
134, 150.
*skäring s. 127.
skog 11.
*skråttingen 134,136, Skäva 37.
*skogela s. 102.
148, 150.
Sköld 118.
*skoing f. 124.
skräda 84.
Sköldesa 118.
skojar(talar högljutt) *skräda n. 84.
skölja 117.
30.
*skräpping s. 126. *sköljesa f. 117.
skomakare 62, 118. *skrävla f. 32.
Skönka 41.
*skomakesa f. 118. skrävla v. 32, 94.
skör 85.
*skopa f. 32.
*skrävlik m. 94, 95. sköre 85.
*skopa v. 32.
skugga v. 71.
*sköta (skarva ihop)
*skova f. 26.
*skugga m. 11, 71.
v. 71.
*skrabba f. 32.
*skule n. 85.
*sköte (skarv) m. 71.
*skrabba v. 32, 112• skulle v. 45, 46.
*slabba f. 26.
*skrabber m. 112.
*skunka v. 70.
*slabba v. 112.
*skrabbot adj. 112. *skunke m. 70.
*slabba ned v. 26.
skramla f. 23.
skura 124.
*slabber m. 112.
*skramla (pratsjuk *skuring f. 124, 127. *slaga (skiva på ett
kvinna) f. 32.
skutta 47.
slagbord) f. 24.
skramla v. 23, 32. *skuttande n. 47.
slakta 58, 115.
skratta 47, 124.
*skuve ra. 67, 71.
slaktare 58.
12-180112. Sv. landsni. Götlin d.
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släkting(e) 129, 130, *småvulen adj. 155.
slakteri n. 115.
132, 140.
*smackande n. 47.
slamra v. 94.
*släktunge s. 142.
smäcka till 47.
*slamrik m. 94.
slämma 47.
smörja f. 100.
slamsa f. 32, 132.
*slämmande n. 47. smörja v. 100.
slamsa v. 32.
*smörjel ni. 100, 102.
*slamsing(e) ni. 132. slänga 47.
*slängande n. 47.
smörjig 100.
slapp adj. 120.
*smörslaga f. 26.
släpa f. 24.
slapphet 120.
*snaling(e) s. 139.
slarva f. 32, 36, 38. släpa v. 24.
Snapen 70.
släpper 88.
slarva v. 32, 112.
snart 125, 128.
slö 88, 89.
slarver m. 112.
*snattra f. 32, 36, 51.
slöa 88.
slicka 85.
*slöe n. 88, 89.
snattra v. 32, 51, 88,
*slicke n. 85.
89, 94, 152.
slösa 114.
slippa 11.
*snattrade på pret.
slöseri 114.
slipper 104.
32.
*smala f. 32, 35.
slog ned 45.
*smala v. 32, 51, 71. *snattrandet n. 51.
*slubba f. 32, 36.
snattrar 51.
*slubba v. 32, 112. *smalandet n. 51.
*smalar pres. 51, 71. *snattras m. 152.
*slubber ni. 112.
*snattre n. 88, 89.
*smale m. 71.
*slufsa f. 32.
*snattrik ni. 94, 96.
*slufsa v. 32, 94, 112. *smallek s. 146.
smattra 23, 51.
sned 108.
*slufser m. 112.
smattrandet n. 51. snedd f. 108.
*slufsik m. 94.
*snedden m. 108.
smattrar 51.
*sluker pres. 153.
snickare 118.
*smattrik s. 97.
*slukop m. 153.
*snickesa f. 118.
smed ni. 118.
slunga f. 24.
*smedesa f. 31, 118. *snicking f. 125.
slunga v. 24.
snickra 125.
*smila f. 32.
*slunta f. 32.
*snip m. 22.
smila v. 32, 94.
*slunta v. 32.
snipa (grädd-) 22.
smilar 153.
slusker 112.
Snoppa 34.
*smilik ni. 94.
*sluskot adj. 112.
*snoppot adj. 34.
slå v. 24, 26, 57 m. fl. *smilop ni. 153.
*snora f. 33.
*slåing f. 126, 127. smiska 47.
*snora v. 33, 67, 94,
*smiskande n. 47.
*slå,ingen f. 125.
132.
smita 112.
*slåning s. 128.
*snore ra. 67.
*smiter m. 112.
*slåssel m. 103.
*snorel m. 102.
smitta f. 28.
*slåssela f. 103.
*snorik m. 94.
smitta v. 28.
*slått f. 57, 85.
*snoring(e) m. 132.
smocka till 47.
*slåttare m. 57.
*smockande n. 47. snurra v. 100.
*slåtte n. 85, 86.
*snurrel m. 100.
smula f. 26.
*slåva f. 32.
snus 25.
*slåva v. 32, 112, 152. smula v. 26, 84.
snusa 102.
*smule n. 84.
*slåvas m. 152.
små (även sing.) 26, Snusel 102.
*slåver m. 112.
snusmumrik 95.
131.
slägga 11.
snål 120, 131.
småttingar 131.
släkt 132.
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sprida 57.
snålhet 120.
stjäla 84.
*snåling(e) s. 131, 137, spridare 57.
stjälk 11.
139, 141.
springa 47.
stjärna 150.
snäll 131.
*springande n. 47. Stjärnka 41.
*snälling(e) m. 131. springer 31, 67.
Stjärnte 150.
stocken 130.
*snöle n. 89.
*springing n. 126.
stod pret. 48.
*snölot adj. 89.
språka 63.
*snövälta f. 26.
*språkmakare m. 63. *stolla sig v. 68, 115.
snöyra 28.
spy 26, 71.
stolle 68.
*socka f. 33, 36.
stolleri 115.
spya f. 26.
*socka v. 33, 67, 152. *spys m. 13, 71.
*stollot adj. 68, 115.
*socke m. 67.
spyor pl. 26.
Stommen 61.
*sockfas m. 152.
spång f. 90.
stomnare pl. 61.
soka etc. se såka.
*spänge n. 90, 91. stor 108, 133, 145.
*solglänta f. 26.
spänna 60, 90.
stora 130.
*solsteke m. 72.
spännare 60.
store 130.
som 26, 44 m. fl.
spänne n. 90.
Storingen 133.
*sopa f. 26.
Spätta 21, 69.
storlek 145.
sopa v. 26.
Spätten 69.
stort 52, 85.
sopor 26.
*spättot adj. 21.
strumporna 22.
*soppa (avskuren bit) *stabba f. 16, 33.
*strupknyta f. 26.
f. 26.
*stabba v. 16, 33, 112. stryka 58, 117.
*soppa sönder v. 26. *stabber m. 112.
strykare 58.
sota 58.
stack s. 59.
*stryke n. 86.
sotare 58.
stackars 33, 38, 112. stryker 32.
sova 60.
staden 128.
*strykesa f 117, 119.
*soving f. 126, 127. *staffa f. 33.
*strängesa f. 119.
*spadvända v. 84, 125. *stafra v. 33, 67, 69, Ström 118.
*spadvände n. 84, 86. 112.
Strömmesa 118, 119.
*spadvänding f. 125. *staffe s. 67, 69.
*studerning s. 128.
*sparkel in. 103.
Staffen 67, 69.
*stuffa v. 67.
*speckel s. 102.
*staffer m. 112.
*stuffe m. 67.
*spicke n. 85.
Staffsen 70.
stugan 45.
spilla 84.
*stalltilet s. 83.
*stutte in. 71.
*spille n. 84.
Stampel 101.
*stuttrave m. 71.
*spinke n. 89.
Stamporna 101.
stuva (vid kokning)
*spinkot adj. 89.
*starklek s. 146.
84.
spinna 115, 117.
steka 72.
*stuve n. 84.
spinneri 115.
sten 83.
stycke 11.
*spinnesa f. 117, 119. stensöta 21.
stygg 11, 105, 131,
*spisrok a f. 22.
Stibbarp en 70.
153.
sprattla 152.
S tib ben 70.
styggelse 105.
*sprattlas m. 152.
sticka v. 135.
*styggfas m. 153, 155.
*sprattlik m. 96.
stickling(e) 135.
"stygging(e) in. 131.
spricka f. 26.
*stinnop in. 153.
stylta f. 24.
spricka v. 26.
*stivelse s. 106.
*stylta v. 24.
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*sänke n. 90.
Sven 149.
styra 90, 105.
*sätta f. 22.
*svepa f. 24.
styre 90.
Sätta v. 21, 22, 59.
svepa v. 24.
styrelse 105.
*sö m. 144.
svida 46.
*styvlek s. 146.
*söla s. 35.
-*stäcka (stacka) v. 57. *svinka v. 112.
söla v. 89, 152.
*svinker m. 112.
*stäckare in. 57.
sölar 35.
*svullen in. 108.
Stämman 70.
*sölas m. 152.
svår 131.
stärka 105.
*svåring(e) m. 131• *söle n. 89.
stärkelse 105.
*söllen m. 144.
svägerska 118.
*sua v. 13, 47.
*sölot adj. 89.
svälja 51.
*suande n. 47.
*sväljande n. 51, 54. sömmerska 118.
*subba f. 33.
söt 21.
*subba v. 33, 94, 112, svälla 108.
*svälting(e) s. 140• *sötlek s. 146.
125, 132.
*subbat ned sup. 33. svänga v. 63, 100.
*svängel m. 100.
*subba'. m. 112.
*svängen (slagan) m. -t- 41, 149-150.
*subbik m. 94.
-ta 130, 149.
71.
*subbing f. 125.
*subbing(e) m. 132. *svängmakare m. 63. ta 28, 57, 58, 108.
tack 153.
*syrena f. 29, 75.
*subbot adj. 132.
*tafflinge m. 136.
*syrene n. 29, 75.
suga 11.
tag s. 33.
*systrunge s. 141.
*sugen s. 108.
tag imp. 23.
*sulla f. 16, 33, 35. så konj. 28.
*sulla v. 16, 33, 94. så adv. 31, 44 m. fl. tala 108.
*talen m. 108.
sådan (m) 153.
*sunar pres. 35.
*talle s. 77. Se även
sådan (f.) 28.
*sullik m. 16, 94.
*tälle.
*suntring(e) s. 142. sådana 46, 47.
sådant 44, 87 m. fl. tattare m. 118.
supande n. 44.
tattesa f. 118.
*suping s. 28, 44, 126, *såing s. 126.
ta upp 58.
*såka v. 100.
127.
*såkel in. 100, 102• -te 130, 149.
*surlek s. 146.
tecken 32.
*såkot adj. 100.
surra 23.
tiga 11, 89.
sång 58, 60.
*surva f. 33, 36.
tigga 58, 114.
*surva v. 33, 88, 94, sångare 58, 60.
tiggare 58.
sångerska 118.
100, 152.
tiggeri 114.
säck 132.
*survas m. 152.
till 29, 57 m.
säden 85.
*surve n. 88.
*tillbäre n. 86.
*survel m. 100, 102. säga 25, 108.
tillåta 105.
*survik m. 94, 96. sägen 108.
tillåtelse 105.
säker 124.
Sutta 69.
tinga på 124.
säkert 45.
Sutten 69.
*tistla f. 11, 85.
*sälge n. 76.
Svante 149.
*tistle n. 85.
sälja 58.
Svartan 37.
*tjafsa v. 89.
säljare 58.
*svartlek s. 146.
*tjafsandet s. 51.
sänka f. 26.
sveda v. 84.
*tjafsa n. 89.
sänka v. 26, 90.
*sveda n. 84.

REGISTER:

*tjafsot adj. 89.
*tjamla v. 89.
*tjamle n. 89.
*tjata f. 33.
tjata v. 33, 89, 94.
*tjate n. 89.
*tjatik m. 94.
*tjattra v. 51, 89.
*tjattrandet n. 51.
*tjattrar pres. 51.
*tjattre n. 89.
tjock 11, 108, 145.
tjocklek 145.
tjur 41.
*tjurel m. 103.
*tjurela f. 103.
*tjurre s. 41.
tjuta 11.
*tjåfsa v. 152.
*tjåfsas m. 152.
tjäna 58.
tjänare 58.
*tjöcken f. 108.
*tjöcklek s. 145.
tog pret. 94.
tokig 115.
tokeri 115.
*tokot adj. 115.
tom adj. 103.
*tomme' m. 103.
Tonarp 70.
Tonarpen 70.
torka v. 104.
*torkel s. 102.
Torpen 70.
torvan 46.
tosing(e) 131, 138.
*tosinger m. 138.
*tosot adj. 131.
Tovarp 61.
*tovarparna pl. 61.
trassla 94.
*trasslik m. 94.
tre 132, 135.
*treding(e) ni. 125,
129, 132, 137.

styra-tända.
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*tröske (brakved) s.
Tremsen 70.
75.
Tremstorp 70.
treåring(e) DI. 132. *tröske (tröskning) n.
*trilla (trissa) f. 24. 86.
*tuffe m. 135.
trilla v. 24.
*tufflinge m. 135.
trilla ned 45.
*trilling(e) Di. 135. tugga f. 26.
tugga v. 26.
trilsk 120.
*tugging s. 127.
*trilskhet f. 120.
*tumla f. 26.
trind 131.
tumla sig 26.
*trinde s. 86.
*trinding(e) m. 131, *tumling(e) s. 141.
*tunglek s. 146.
138, 139.
*trindinger in. 138. tungsint 120.
tungsinthet 120.
*trindlek s. 145.
trodde 45.
tunn 120, 145.
trolla 114.
tunnhet 120.
trolleri 114.
*tunnlek m. 145, 146.
*trolling s. 127.
tupp 27.
*tuppa f. 27.
*trollåka f. 24.
*turgel m. 101, 102.
tror 22.
*turvel m. 101.
trumma f. 132.
*trumming(e) in. 132. tusan 40, 42, 139, 148.
tusen 34.
Trusslik 95.
*tusingen 134, 148.
trut 60.
*tuskan 40, 134.
*trutare 60.
*tuskingen 41, 134.
trycka 115.
tvaga f. 17, 24.
tryckeri 115.
tve- 135.
*tråda f. 24.
*tvegifting(e) s. 140.
tråda v. 24.
Trågslick 95.
tvilling(e) 135.
tvungna 57, 83.
trångt 49.
två rä,kn. 21, 135
träda v. 90.
m. fl.
träde n. 90.
trädet (av träd) 45. två v. 17.
*trähackelse n. 105. tvååring(e) 132.
tvätta 117.
träsko 62.
*tvättesa f. 115, 117,
träskomakare 62.
119.
träta s. 28.
tyst 11, 45.
träta v. 28.
*tåna f. 24.
*träting s. 127.
*trätting(e) s. 140. *tåna v. 24.
trög 120.
*tälle s. 76, 79. Se
tröghet 12, 120.
även *talk.
*tröska f. 24.
*tämjing(e) s. 140.
tröska v. 28, 85, 86. tända 86.
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var pret. 93, 108 m. fl. visa v. 60.
vara v. 27, 28 in. fl. visare m. 60.
visst 11.
varenda 31.
vit 53, 71.
varit sup. 107.
*vite m. 71.
*varlek s. 146.
Vitika 98.
varm 72.
*vitlek s. 146.
vart adv. 94.
*vrese m. 68.
*vasslek s. 146.
vresig 68.
vattna 90.
Udden 70.
*vattna n. 90. Jfr vrång 22.
-ug 155.
*vrånga f. 22.
*vattna.
ugnsraka 23.
vattnet 48.
*vräkling(e) s. 139.
*undanskjuta f. 27. vek adj. 48.
-vulen 155.
under prep. 83.
*veke s. 15.
*vångelmakare in. 63.
*underhålling s. 127. *vekevidja f. 75.
*vångla, f. 33.
*underreda f. 27.
*vela v. 89.
*vångla v. 33, 63, 94.
ung 90, 135.
*vånglar pres. 33.
vele 89.
*unning(e) 141.
*vånglek m. 94.
*velot adj. 89.
*uppkyndle s. 84.
vår pron. 34.
vem 26.
upp ock ned på 93. *vevla v. 133.
*vårdslösing(e) s. 138.
upptagare 58.
*vevling(e) m. 133. våt 29.
usch int. 12.
vi 21.
*våtvulen adj. 155.
*uschana int. 12.
vid adj. 28, 108, 145. *våvet(t)ig adj. 131.
uselt 44.
*våvet(t)ing(e)m.131.
*vidbinda f. 24.
usling(e) 137.
vidd 108.
väg 11, 61.
ut 22.
vägen 43, 46 in. fl.
*vidden in. 108.
utan 48.
vide 75, 76, 81, 83. väldig 26.
utanföre adv. 45.
välta (stjälpa) 26, 27.
vidja 75.
utav 74.
välte 48.
*vidlek s. 145.
ute 28, 33.
*vildspeling(e) s. 139. Välåsen 70.
utseende 43.
*vända f. 28.
Vilhelm 144.
*utskämma n. 86.
vända v. 28, 86.
Ville 144.
vände 93.
vind 54.
vänta 52.
vinda v. 22.
*väppling(e) (pojk*vindleka f. 24.
*vackerlek s. 146.
vasker) m. 136.
vad pron. 32, 132. vingla 114.
värma v. 72.
*vada (fradga) f. 27. vingleri 114.
värme 72.
*vada (fradga) v. 27. *vippa f. 27.
vippa (havrevippa) f. Värpel 103.
Vadsbo 133.
Värpåsen 103.
*vadsböling(e) m.133, 85.
*vippa (upp) v. 27. värre 124.
142.
väta f. 29.
*vala f. 27.
*vippar pres. 27.
väta v. 50.
*vippa n. 85.
*vala v. 27.
*vätandet s. 50.
virke 11.
Valdenström 60.
*vättne n. 90. Jfr
valdenströmmare 60. *virra n. 89.
*vattna.
*valstring(e) s. 142. *virrot adj. 89.

*tätlek s. 146.
töja 108.
*töjen m. 108, 109.
tös 35, 87.
tösen 108, 130.
*tössla s. 37.

REGISTER:

tätlek-överfara.
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ök 44.
äga v. 57.
äggröra 27.
*öna v. 49.
*önandet n. 49.
äkta adj. 93, 112.
*ör adj. 132.
älling(e) 136.
*älme s. 75, 76. Se *öra v. 132.
*ydd s. 11.
*örar pres. 31, 132.
även alme.
*yjijana int. 12.
öre 132.
yngling(e) m. 135. än 38.
*öring(e) m. 132, 139,
*yngsle n. 11, 90. ändå 47.
140.
*ängslåta f. 24.
yr adj. se *ör.
*örm adj. 132.
yra v. 28. Jfr *öra v. änkling(e) s. 140.
*örma v. 94, 112, 132.
äta v. 125.
ysta 86.
ätande n. 44, 52.
*örmer m. 112.
*yste n. 73, 86.
*äting f. 44, 125, 126, *örmevällinge)s.139.
yxskaft 74.
127.
*örmik m. 94.
*örming(e) m. 132.
är 26, 32 m. fl.
åka 24, 59.
ärende 47, 54.
*örnaljud s. 153.
åkande 13.
ösa 108.
*ärtinge s. 140.
åkare 43, 57, 59.
ätit 24.
*ösen- 108.
åkern 85.
*äske s. 76, 77. Se *ösengöpad adj. 108.
år 34, 132.
även *aske.
österbottning(e) 130.
åskan 45.
*äspe s. 76, 77. Se över 31.
åt prep. 12.
även *aspe.
överdängare 60.
*återvälta f. 27.
*äxa v. 84.
*överfara f. 28.
åt mig 12.
*äxe n. 84.
åtta 132.
*äxing s. 126.
åtting(e) 132.
vävspännare 60.
växer 74, 85.

Förkortningar ock några citerade arbetens fullständiga
titlar.
Antiqv. tidskr. = Antiqvarisk tidskrift för Sverige.
Ark. = Arkiv för nordisk filologi.
v. Bahder Die Verbalabstracta = von Bahder Karl, Die Verbalabstracta
in den germanischen Sprachen. Halle 1880.
Beckman Sekundära nasalvok. = Beckman N. Om uppkomsten ock utvecklingen av sekundära nasalvokaler i några skandinaviska dialekter. Sv. landsm. XIII. 3. Sth.
Bergroth Finlandssvenska = Bergroth H. Finlandssvenska. Handledning
till undvikande av provinsialismer i tal och skrift, Borgå 1916 f.
Blumenberg R. Förteckning öfver egendomliga ord och uttryckssätt i
Norbergsmålet. Westmanlands fornminnests årsskr. Västerås 1874.
Bodorff J. V. Bidrag till kännedomen om folkspråket på Öland. Ak.
avh. Stim 1875.
Bromelius = Bromelius 0. Chloris gothica, seu catalogus stirpium circa
, Gothoburgum nascentium. 1694.
Cederschiöld G. Fram tid ssvenska. Sthm 1918.
Cederschiöld Verbalabstrakterna = Cederschiöld G. Studier öfver Verbalabstrakterna i nutida svenska. Göteb:s högskolas årsskr. 1908.
Cimmerdahl Ch. R. Några upplysningar om folkspråket i Bleking. Ak.
avh. Lund 1859.
Collin Semasiologiska studier över abstrakter och konkreter. Från filolog.
föreningen i Lund, Språkliga uppsatser III. Lund 1906.
Dahlgren F. A. Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde.
Lund 1914-16.
Dalin = Dalin A. F. Ordbok öfver svenska språket. Stinn 1850-53.
D. & H. = Dahl B. T., Hammer H., Dahl Hans, Dansk ordbog for
folket. Kobenh. 1914.
Ericsson G. Ordlista ur Åkers och öster-Rekarne Härads Folkspråk. I
Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria I—V. Sthm 1877 f.
Ericsson T. Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands folkmål.
Sv. landsm. B. 8. gthm 1914.
Fries Ordbok öfver svenska växtnamnen = Fries E. Kritisk ordbok öfver
svenska växtnamnen. Sthm 1880.
von Friesen De gem. mediagem. =rriesen 0. von, Om de germanska
mediageminatorna med särskild hänsyn till de nordiska språken.
Ak. avh. Upps. 1897.
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Gadd östra Härad = Gadd J. A. Om Allmogemålet i östra Härad af
Jönköpings Län. Inbjudningsskrift . . . vid Carlskrona högre elementar-läroverk. Karlskr. 1871.
Hellquist Ark. VII = Hellquist E. Bidrag till läran om den nordiska
nominalbildningen. Ak. avh., i Ark. för Nord. fil. 1890.
Helsingius = Helsingius E. P. Synonymorvm Libellvs. Sthm 1587.
Hof = Hof Sv. Dialectus Vestrogothica. Sthm 1772.
Elofberg Allmogeord i Vestra Nerikes Bygdemål := Hofberg H. Allmogeord i Vestra Nerikes Bygdemål. I Redogörelse för Fören. för
Nerikes folkspråk och fornminnen verksamhet 1859-60.
Hylt5n-Cavallius G. 0. Vocabularium Veerendicum. Upps. 1837.
Kallstenius G. Värmländska bärgslagsmålets ljudlära. Ak. avh. Sv.
landsm. XXI. 1. Sthm 1902.
Ihre = Ihre ,J. Glossarium Suiogothicum. Upps. 1769.
Kelen östgötha Dialekten = KaMn M. V. östgötha Dialekten. Ak. avh.
Upps. 1846.
Kluge Nom. Stammbild. = Kluge Fr. Nominale Stammbildungslehre der
altgermanischen Dialekte, 2. Aufl. Helle 1899.
Kluge Urgermanisch =-- Kluge Fr. Urgermanisch, 3 Aufl. Strassburg 1913.
(Grundriss der germ. Philol. hrsg. von H. Paul. Bd. 2).
Kluge Wortbildungslehre -= Kluge Fr. Abriss der deutschen Wortbildungslehre. Halle 1913.
Kock Avledningsändelsen -else = Kock A. Till frågan om den östnordiska avledningsändelsen -else. Från fil, fören. i Lund II.
Lund 1902.
Kock Sv. akc. = Kock A. Språkhistoriska undersökningar om svensk
akcent. Lund 1878-85.
Kärre Nom. ag. in old engl. = Kärre K. Nomina agentis in old
english. Inaug. diss. Upps. 1915.
Landtmanson Studier etc. r= Landtinanson S. Studier över Västgötamålets
1- ock r-ljud. Ak. avh. Sv. landsm. B. 1. Sthm. 1905.
Leander Holsljungamålet = Leander P. Ordlista över holsljungamålet (i
Kinds härad, Västergötland). Gbg 1910.
Lincopensis = Dictionarium latino-sveco-germanicum. Linköping 1640.
Lind = Lind 0. Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-Teutsches Lexicon. Sthm 1749.
Lindberg Skeemålet = Lindberg K. H. Skeemålets ljudlära. Gbg. 1906.
Linder Bidrag etc. = Linder N. Bidrag till kännedomen om allmogemålet i Södra Möre härad af Kalmar län. Ak. avh. Uppe. 1866.
Linder [Allmogemålet
Södra Möre = Linder N. Om allmogemålet i
Södra Möre härad af Kalmar län. Ak. avh. Upps. 1867.
Magnevill Bjursåsmålets ordf ö rråd = Magnevill A. Bjursåsmålets ordförråd. Sv. landsm. B. 10. Sthm 1913.
Magnusson Tillägg = Magnusson J. Tillägg till Adolf Noreens ordbok öfver fryksdalsmålet. Sv. landsm. II. 2. Sth.
Möller = Möller P. Ordbok öfver halländska landskaps-målet. Lund 1858.
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Nilén Sörbygden = NiMn N. Fr. Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden.
Stbm 1879.
Nilsson Ord och talesätt = Nilsson K. Ord och talesätt från sydöstra
Blekings strandbygd och skärgård. Karlskr. 1900.
Nordlander Norrländska husdjursnamn = Nordlander J. Norrländska husdjursnamn. Sv. landsm. I. 9. Sth.
Nord. Tidskr. for Fil. = Nordisk Tidskrift for Filologi.
Noreen Fryksd. ljudlära = Noreen A. Fryksdalsmålets ljudlära. Upps. 1877.
Noreen Fåröm. = Noreen A. Fårömålets ljudlära. Sv. landsm. I. 8. Sth.
Noreen Ordbok öfver fryksd. = Noreen .å. Ordbok öfver fryksdalsmålet
samt en ordlista från Värmlands älfdal. Upps. 1878.
Noreen A. Ordlista över Dalmålet i Ovansiljans fögderi. Sv. landsm. IV. 2. Sth.
Noreen Sv. etymologier = Noreen A. Svenska etymologier. TJpps. 1897.
Noreen VSpr. = Noreen A. Vårt Språk. Lund 1903 f.
Noreen ÅM. = Noreen E. Årtemarksmålets Ljudlära. Ak. avh. Sthm 1915.
Olson Appell(ativa) = Olson E. De appellativa substantivens bildning i
fornsvenskan. Lund 1916.
Paul Grundr. = Paul H. Grundriss der germanischen Philologie.
PBB. = Beitriige zur Geschichte der deutschen Sprache und Litteratur
hrsg. von Herrmann Paul und Wilhelm Braune (m. fl.).
I(iet)z = Rietz J. E. Svenskt dialekt-lexikon. Lund 1867 f.
Rydquist Sv. spr. lagar = Rydquist J. E. Svenska språkets lagar. Sthm
1850 f.
Rääf Ydremålet = Rääf L. F. Ydre-målet . . Ordbok samt förteckning
på alla oregelbundna och starka verb . . jemte gamla dopnamn.
Örebro 1859.
Sahlgren Skagershult = Sahlgren J. Skagershults sockens naturnamn. Ak.
avh. Sthm 1912.
Sahlstedt = Sahlstedt A. Svensk Ordbok Med Latinsk Uttolkning. Sthm 1773.
SAOB. = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien.
Lund 1893 f.
SAOF. = Ordförteckning över svenska språket utg. av Svenska Akademien (8:de uppl. Sthm 1916).
Schroderus Janua
Schroderus E., J. A. Comenii Janua lingvarum reserata aurea. Sthm 1640.
Schweiz. Idiot. = Schweizerisches Idioticon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Frauenfeld 1881 f.
Sdw. = Söderwall K. F. Ordbok öfver svenska medeltidsspråket. Lund
1884 f.
Serenius = Serenius J. Dictionarium suethico-auglo-latinum. Sthm 1741.
Sidenbladh = Sidenbladh K. Allmogemålet i Norra Ångermanland. Ak.
avh. Upps. 1867.
Spegel = Spegel H. Glossarium Sveo-Gothicum. Lund 1712.
Spr. stil = Språk och stil. Tidskrift för nysvensk språkforskning. Uppe.
Stiernhielm = Stiernhielm G. Gambla Svea och Götta måles fatebur.
Sthm 1643.
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Sundén Allmogelifvet = Sunden 0. W. Allmogelifvet i en västgötasocken
under 1800-talet. Gbg 1903.
Svenska studier = Svenska studier tillägnade Gustaf Cederschiöld. Lund
1914.
Tamm Avi. = Tamm Fr. Om avledningsändelser hos svenska substantiv.
(Skrifter utg. af K. Humanist. Vet.-sarnf. i Uppsala V. 4).
Tamm Etym. sv. ordb. = Tamm Fr. Etymologisk svensk ordbok. tipps.
1890-1905.
Tamm Fr. Om tyska ändelser i svenskan. Upps. Univ. Årsskr. 1880.
Tamm Fr. Svenska ord belysta genom slaviska och baltiska språken.
Upps. Univ:s Årsskr. 1881.
Tamm Fr. Tränne tyska ändelser i svenskan. Gbg 1878.
Torp Ordavl. = Torp Alf Gamalnorsk ordavleiding. I Gamalnorsk ordbok med nynorsk tyding ved Marius Hwgstad og Alf Torp.
Krist. 1909.
Unander (Allmogem. i södre delen af Vesterbottens län) = Unander F.
Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län. Ak. avh. Upps.
1857.
Variarum rer. vocabula = Variarum rerum vocabula cum sveca interpretatione. Sthm 1538.
Wersander Westgötadialekten = Wersander L. J. Westgötadialekten, betraktad i förhållande till fornspråket. Ak. avh. Lund 1862.
Weste = Weste F. W. Svenskt och fransyskt lexicon. Sthm 1807 [= Parallele des langues frangoise & suedoise III, IV].
VOL. I. = Åldre västgötalagen.
Wiberg Skånska landskapsmålet = Wiberg T. Bidrag till ordbok öfver
Skånska landskaps-målet.
Wigforss SHF.= Wigforss E. Södra Hallands folkmål. Sv. landsm. B.13. Sth.
Wrede Die Diminutiva im Deutschen = Wrede F. Die Diminutiva im
Deutschen. Marburg 1908. Deutsche Dialektgeographie. H. 1.
Xen. L(id). = Xenia Lideniana. Festskrift tillägnad professor Evald
Liden på hans femtioårsdag:Sthm 1912.
Åkerblom Runii svenska rim := Akerblom A. Runii Svenska rim. Rimförteckning och språkhistoriska studier. Gbg 1913.
Östergren 0. Nusvensk ordbok. Sthm 1915 f.
fri. = frågelista för substantivsuffixen.
GM. = Göteve-målet.
P. P—n = Enl. meddelande av lantbrukaren ock landsmålsforskaren P.
Peterson från Vallda, Fjäre h. i norra Halland.
st. v. = starkt värb.
sv. 1 = svagt värb av typen kåla—kåla—kgat.
sv. 2 svagt värb av typen båp—b4.9cla—bAlt (äv.
ked, je§ra—ja—jo o. likn.).
sv. 3 = svagt värb av typen trQ—tråda—tro.

Les « Etudes sur la formation des mots dans le suedois
de Pouest » sont un premier essai, dans le domaine des recherches sur les dialectes suedois, de traiter, d'une fagen
approfondie et systematique, un chapitre de la formation des
mots. L'auteur etudie les suffixes productifs des substantifs
et leur fonetion dans les dialectes suedois de l'ouest, choisissant
comme base de ses reeherehes le dialecte de sa paroisse natale
G-öteve, situee au centre de la provinee de Västergötland.
Dans les cas ml les suffixes y employes diffårent beaucoup
de eeux qui caractårisent le suedois littéraire, rauteur a
etendu ses recherches de fagon å eomprendre non seulement
eette province et celles qui l'entourent, majs encore la Suåde
orientale et septentrionale.
Siirement produetifs sont les suffixes -a, -an, -ande (-ana),
-are, -d, -e (masc. et neutre), -el, -er, -en, -esa, -ik -ek), -ing,
-inge; probablement aussi -het, -lek et -s-. Plus ineertains,
au contraire, quant å leur productivite, sont -else, -en, -1-, -t-.
Produetifs sont aussi -as et -op, bienqu'ils ne soient pas
relevås sur un domaine aussi vaste que ceux qui sont enumeres
plus haut.
Les no mina ag entis (« aktionella konkreter ») sont formes
prineipalement å l'aide des suffixes -are, trås usuel aussi. dans
le suedois littéraire (p. ex. skinnredare 'tanneur', de skinn
'peau' et reda 'preparer') et -(e)sa, qui appartient en propre
au suådois de Pouest (p. ex. kokesa 'cuisiniåre', de koka
'cuire'), mais qui n'a probablement pas la måme origine que
le suffixe correspondant du sued. littéraire, -(er)ska. -Le
suffixe -(e)sa doit avoir son parent le plus proche sur le sol
des Pays-Bas (cf. anc. bas-francique beekersa 'boulangåre').
Il est trås productif aussi dans la formation des « feminins
matrim oni els 2. (designant la femme par rapport å son maxi,
p. ex. Blidesa, femme de Blid).
Dans la formation des nomina virtutis (« virtuella
konkreter »), le dialecte en question dispose de plusieurs
suffixes d'une grande vitalite. Le suffixe -inge a sa produe-

utsumt.
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tivite la plus grande dans ee domaine. Avec la måme fonction s'y trouvent -are, -e, -el, -er, -ik dans les noms d'hommes
(masetilins), -a (en Västergötland les mots en -a portent souvent raccent dit « aigu », d'ailleurs rare dans les mots de deux
syllabes) et -e (neutre) pour les noms de femmes. Les mots
en -el, -er, -ik et -e (neutre) ont d'ordinaire une nuance pejorative, ainsi que ceux en -as et -op. Le suff. -ik (p. ex. balik
'homme bavard', du verbe bala 'bavarder') est aussi a remarquer en tant qu'il semble etre å peu prås inconnu des dialectes suedois autres que celui de Västergötland. Pour sa
fonction il est d'une ressemblance frappante avec le suffixe
-ik hollandais. Dans la langue littéraire suedoise le suffixe
-el n'est plus productit Dans le suedois de l'ouest, et probablement aussi dans plusieurs autres dialectes, il garde evidemment eneore sa vitalite. Il ne sert pas seulement å former
des noms pejoratifs de personnes du sexe masculin (p. ex.
survel 'homme någligent', du verbe surva 'åtre negligeant'),
majs encore des noms metonymiques et peut-åtre aussi des
noms patronymiques (p. ex. Brittel, fils de Britta, Göstel,
fils de Gösta). Dans cette fonetion s'emploie aussi -inge (p. ex.
Heddingen, le fils de Hedda). Ces formations aussi presentent cependant une nuance dåfavorable.
Les » instrument au x » (nomina instrumenti), qui sont
souvent difficiles å distinguer des nomina agentis, sont formes
principalement å l'aide des suffixes -are et -ande (p. ex. babblandet, rorgane dont on se sert pour babbla 'jaser'); å un
moindre degre, des suffixes -a et -e.
L'emploi de -ande dans eette fonction s'ecarte de eelui
qu'en fait la langue littéraire. L'extråme productivite de ce
suffixe dans la formation des « resultatifs (nomina acti) est
aussi remarquable (p. ex blankande 'clignotement', du verbe
blanka 'clignoter'). De måme, -a, et å un moindre degre
-e (masc. et neutre) servent å former des « nomina acti ».
Les « noms d'in digen at» (noms exprimant la provenanee
d'un lieu) sont formes principalement å l'aide des suffixes
-are (p. ex. sjöbackare, personne originaire de Sjöbacken), -e
et -inge (p. ex. brogårdinge, personne originaire de Brogården).
Les « diminutifs » et les termes de tendresse sont formes å l'aide des suffixes -1-, -s- et -t-, et les euphemismes
å l'aide des suffixes -an, -d-, -s-, et -t-.
Les « dividua » (noms collectifs et noms materiels) sont
formes dans de larges limites å l'aide du suffixe neutre -e.
Il faut noter speeialement le groupe de noms designant telle
espke de bois (p. ex. ale 'bois d'aune', de al 'aune'), formations
qui ne se rencontrent guåre que dans les provinces du sud, å
partir de Västergötland et de Östergötland.
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Le point sur lequel les suffixes des substantifs diffårent
le plus de ceux de la langue littéraire, doit åtre la formation
des nomina actionis («aktionella abstrakter»). Dans la langue
littéraire, le suffixe -ing et sa forme variante -ning servent
å former et des noms abstraits et des noms concrets (p. ex.
segling 'navigation å voile', de segla 'naviguer å voile';
fuling 'personne laide', de ful 'laid'• ätning 'I'action de manger',
' maison', de bygga 'båtir').
de äta 'manger', byggning 'bätiment,
Dans les dialectes åtudiås par l'auteur, le suffixe -inge est
arrivå å former de pråfårence des noms concrets (p. ex. fulinge
'personne laide'), tandisque -ing forme des abstraits. Dans la
langue littéraire le gårondif est formå å l'aide du suffix -ande,
mais ces dialectes-ci le forment å l'aide du suffixe -ing (ätande
'mangeant' — äting), comme en anglais. Le suffixe -ande, au
contraire, remplit, comme nous l'avous vu plus haut, d'autres
fonctions que dans la langue littéraire. Pourtant, il petit
former ågalement ici des noms abstraits. Ces formations
arrivent facilement å exprimer une id& de dur& ou d'intensitå. L'auteur cherche aussi å demontrer que le suffixe -ande,
qu'on croit åtre un emprunt fait au bas-allemand, peut bien
åtre nu produit spontanå du suklois.
Les « abstraits virtuels » sont formås surtout å l'aide
des suffixes -het et -lek, possiblement aussi des suffixes -en,
empruntå aux langues romanes.
A la fin de la dissertation est insår& une liste aussi
complåte que possible des textes imprimås &rits dans le dialede de Västergötland, de måme qu'une lista des ouvrages
qui traitent ce dialecte sous le point de vue grammaticale et
lexicologique. Suit enfin un registre des mots dialectaux qui
se trouvent dans la dissertation.

Tryckfel ock rättelser.
s. 21,1thirgataa

läs tågatar.
» 421 De från Bärg i Jämtland anförda orden jeedran, jielan ock

j&Stran torde associera sig med den bestämda formen i pluralis (typen hästan = hästarna).

Till förteckningen över källor ock litteratur på. vastgötamal
kunna ytterligare läggas:
Marboens Trohet och Mandom. Beprisad uti en wisa. (Endast delvis
Mark-dialekt.) Tryckt år 1770.
August Melander: Anteckningar om Marks och Bollebygds härader.
(Ordlista s. 139-159.) Gtb. 1913.
LicUn, Evald: Några halländska och västgötska ortnamn. Namn och
Bygd 1920, s. 9-16.
Dahlgren, Hanna: Från Synnerby. Berättelser på västgötamål. Sv.
landsm. 1920.
Wennerberg, Gunnar: Tösa på Svältera; Spelekalle. 1 Smärre dikter,
Sthm 1885.
En mängd bidrag, avfattade på mer eller mindre renodlad dialekt,
finnas också införda i den västgötska dagspressen. Särskilt kan framhållas Borås Tidning, där signaturen Klas (= Klas Olofsson) lemnat
flera värdefulla bidrag. Målet i dem avser närmast att representera
Fristad s:n i Vedens h:d. Exempel härpå äro serierna Från äldre tider
(Borås Tidn. 1919-1921) ock Gamla ord, ordspråk och talesätt (Borås
Dagbl. 1926, från 13/3).
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Förord
Inledning
Kap. 1. -a
=-a
--ta
Kap. 2. -an
Kap. 3. -ana
Kap. 4. -ara
Biform: -meikara
Kap. 5. -dKap. 6. -a

Maskuliner, -a ock -an
Neutrer
Kap. 7. -ek
Kap. 8. -al
Kap. 9. -alse
Kap. 10. -an
Kap. 11. -ar
Kap. 12. -aj
Kap. 13. -asa
Kap. 14. -h«
Kap. 15. -ig
Biform:
Kap. 16. -iga
Bif. 1: -liga
Bif. 2: -sigan
Kap. 17. -/-la
-la
Kap. 18. -la
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b
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»
»

»
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3.
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20.
20.
29.
40.
43.
56.
61.
64.
66.
66.
72.
92.
99.
104.
107.
110.
114.
116.
120.
122.

» 143.
» 143,
» 144.
» 145.
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Kap. 19. -sKap. 20. -tKap. 21. Andra produktiva västsvenska substantivsuffix,
ej belagda i Göteve-målet
-as

s. 147.
» 149.
» 151.
» 151.

-ep
Kap. 22. Slutord

»

Källor rörande västgötamålen
Täxter på västgötamål
Grammatisk ock lexikalisk behandling av västgötamålen
Register
Förkortningar ock några citerade arbetens fullständiga
titlar
Resumé (en frangais)
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Innehållsförteckning

» 157.
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_Årg. 1908: CAPPEL1N, Arvid i Oshult. LAMPA, Bjärke härad. SAHLGREN, Edsbärgs härads sjönamn. OLSSON, Visor. .MJOBERG,
Visan om älskaren vid gluggen. BUERGEL GOODWIN, Det moderna isländska uttalet.
Bilagor: WIGSTROM, Folktro ock sägner, s. 405-452 (VIII. 3).
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356 (XIV. 1).
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114 (XIX 1).
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60 (XIX. 6).
KARLGREN, Folksägner från Tveta o. Mo härader (B. 2).
Ärg. 1909: JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. ULRICH,
Livssaker o. dödsfångar, bödlar o. avrättningar. MEDEN, Hverdagsliv
blandt danske almuefolk. NORDLINDER, Bärgsjö-mål. STYFFELAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet. KARLGREN, Gränsen mellan syd- ock mellansvenska mål. ULRICH, Rommanispråket ; Si genarspråk.
Bilagor: LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3).
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96.
FREDIN, G ottlandstoner, s. 1-128.
Arg. 1910: RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. KARLSSON,
Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. BJÖRK, Orsamål. PALM,
Hemliga språk i Sverige.
Bilagor: v. SYDOW, Två spinnsagor (B. 3).
SWENNING, Samnordiskt ni i sydsvenska mål (B. 4).
LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 1909 (B. 5).
TUDERUS, The österbothn. lappar under Kiemi gebiet (XVII. 6).
En rimkrönika om lapparna (XVII. 7).
LEFFLER, öster-Fernebo (XVIII. 7).
Ärg. 1911: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen.
Ärg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19:de århundradet. EIIEFFNER, Anders Värmes historier. SAHLGREN, Några dalboord från
1600-talets slut; Några svenska ortnamn. LANDTMANSON, Menuetter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk.
Bilagor: SANPSTROM, Fsv. ö ock å inom västgötadialekterna (B. 6).
CHAMBERT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket (XVIII. 1).,
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272.
GEIJER, Ortnamnens undersökning ($. 7).
Arg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Helsingland. LJUNGGREN,
Åkerbruk o. boskapsskötsel i Laske-Vedum. GEIJER, En gosses
märkvärdiga upplevelser.
Bilagor: ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 3-226 (B. 8).
JOHNSSON, Sägner från nordöstra Skåne (B. 9).
WIGFORSS, Södra Hallands folkmål, s. 1-144.
Arg. 1914: LUNDELL, Om uppteckning av folkinål. JAN FIALFVORDSSONS Uppteckningar. LINDSTAM, Folktro ock annat från
Bohuslän.

Bilagor : MAGNEVILL, Bjursåsmålets ordförråd. (B. lo).
ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 227-236 (B. 8).
WIGSTROM, Folktro ock sägner, s. 453-556 (VIII. 3).
Eva Wigström 1832-1901 (VIII. 4).
BORG STRÖM, Askersmålets ljudlära (B. 11). Arg. 1915: GRANSTROM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersöknin.gen av svenska folkmål 1914. STENBOM, Njurundamålets formlära.
Bilagor: LUNDGREN-BRATE, Personnamn, s. 167-322 (X. 6).
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-432.
SAHLSTROM, Fryksdalsmål (B. 14).
Ärg. 1916: jOHNSSON, En småländsk bondspelman. OLSSON, Från
Transtrand. LÄFFLER, Taksteinarsägnen. EKBLOM, Fonetiska skiljaktigheter inom Vadsbomålet. LINDROTH, Olandsmålens ställning ock
indelning. LEFFLER, Talets tonfall återgivna i en sång. GEIJER,
Undersökningen av svenska folkmål 1915.
Bilagor • AMBROSIANI, Riktlinjer för uppteckningar OM allmogens
materiella kultur (B. 15).
Kg!. Bibliotekets visbok i 4:o.
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 357-516 (XIV.1).
Arg. 1917: JOSEFSON, Seder ock bruk bland allmogen i n. Bohuslän.
LOUISE HAGBERG, En dödssed i Hälsingland. NOREEN, Två dikter på västgötamål; En bröllopsdikt på Tjörnsmål. ALVING, Kalmarmålets ljudsystem. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1916.
Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 433-624.
NOREEN, Ärtemarksmålets ljudlära, s. 3-114.
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 5-100.
rg. 1918: CARLSSON, En gotländsk bröllopsdikt. ISAACSSON, Seder
ock bruk i Varmsätra. NOREEN, Till kung Orres historia. Två tal
på Västgötamål. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1917.
Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 1—XIV, 62.5-783 (B.13).
Arg. 1919: GOTLIND, En västgötsk bröllopsdikt. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1918. Institutet för ortnamns- och
dialektforskning i Göteborg 1917-18.
Bilagor: LINDERHOLM, Nordisk magi I. (B. •20).
LINDGREN, Ikirträskmålets grammatik, s. 165 ff. (XII. 1).
(Forts. h. 160.)
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