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S. 1-154 ventilerades som akademisk avhandling i Uppsala den
14 april 1923. I tidskriftsupplagan har ett tryckfel rättats å s. 149
samt ett förtydligande gjorts s. 154. Dessutom ha innehållsförteckning
ock tryckfelslista bifogats.

Föreliggande avhandling om södra Fjärdhundralands folkmål
avser att vara en sammanställning av de egenheter inom ljudock formlära, vilka för mig tett sig som de viktigaste. Avhlätt
insedda skäl har jag från början måst avstå från fullständighet
ock i många fall fått nöja mig med att anföra ett urval av
mina exempel på varje formkategori. Särskilt har jag i Ljudläran fäst ringa avseende vid de starka värben, då dessa lättast
återfinnas i Formläran. För att kunna genomföra min plan utan
att göra avhandlingen alltför vidlyftig har jag ändå, särskilt i
de sist uppsatta partierna, nödgats inskränka diskussionen till
ett minimum ock mera antyda än utföra.
1 min allmänna karakteristik av granndialekterna (s. 2531) borde egentligen även den östliga västmanländskan, som
mellan Sagån ock Svartån mycket nära överensstämmer med
sFjh.-målet, ehuru den företer ett par oväsentliga avvikelser inom
formläran ock norrut har en starkare betonad bärgslagsfärg,
hava karakteriserats. Men på grund av den arbetsfördelning,
som redan 1919 på initiativ av ledningen för LMA i Uppsala
uppgjordes för Fil. lic. Torsten Ericssons ock mina forskningar,
har jag icke alls vidrört detta mål (jfr s. 31). ,
Torsten Ericsson, vår främste kännare av de västmanländska
dialekterna, vilka han ägnat ett mångårigt, ingående studium,
har nu gått bort, till svärbotlig skada för landsmålsforskningen.
Personligen förlorade jag i honom den trofaste vännen ock
osjälviske rådgivaren. Med sin stora erfarenhet ock kända samvetsgrannhet bistod han mig vid den mödosamma korrekturläsningen, som han fick fullfölja genom hela Ljudläran ock ett
stycke in på Formläran, ock gav härvid ej sällan vinkar eller
framställde ändringsförslag, som varit mitt arbete till båtnad.
Min känsla av tacksamhet härför är icke mindre, därför att
mina ord nu icke kunna nå honom.
Jag begagnar tillfället att till mina lärare i Uppsala,
Professorerna A. Noreen, 0. von Friesen ock B. Hesselman,
framföra min tacksamhet för den undervisning, jag av dem fått
åtnjuta. Till Professor Hesselman står jag i särskild tacksamhetsskuld, emedan han gjort sig mödan att i manuskript genomläsa min avhandling.
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Mina vänner Fil. doktorerna Sven Ågren ock Petrus Bogren
tackar jag för jälp med korrigeringen av vissa partier; den
förre har granskat den historiska inledningen, ock den senare
har biträtt mig med korrekturläsning av Formläran.
Bland mina många meddelare i hemorten må här blott en
nämnas: f. Hemmansägaren Lars Gustav Johansson, Lisselbo,
Tärna (= L. G. J., se s. 36). Tack vare sitt ålderdomliga mål
ock sitt starka minne har han varit en utmärkt meddelare.
Då valet stått mellan växlande uttal, har jag ofta låtit hans
språk gälla som äldre normalform. L. G. J. avled den 21
augusti 1922.
Till sist tackar jag Professor J. A. Lundell för hans nitiska
omvårdnad om avhandlingens typografiska skick.
Karlstad i mars 1923.
August Isaaesson.

Historisk inledning.
Namnet Fj ärdhundra lever numera nästan blott inom den
ecklesiastika förvaltningen, där det ingår i beteckningarna Fjärdhundra södra kontrakt ock Fjärdhundra norra kontrakt, samt
såsom namn på en järnvägsstation. Vid den historiska tidens
början var Fjärdhundraland ett av de tre folklanden, som jämte
kuststräckan Roden 1296 förenades till en lagsaga, landskapet
Uppland. Ännu 1435 höll allmogen i Fjärdhundra folklandsting i varje veckal.
I älsta tid bestod väl Fjh. av fyra hundaren, men redan
1314 är det indelat i fäm, nämligen: 1) Aashundare, 2) Simbohundare, 3) Thorsakers hundare, 4) Trögdh, 5) Laghund. Dessa
områden utgjorde det medeltida Fjärdhundra2.
Vid början av 1400-talet var Trögd ett särskilt fögderi,
men det övriga Fjärdhundra tyckes hava hört under fogden på
Västerås slott, Jöns Finnssons. Hagunda ock Våla hd räknades
under medeltiden, liksom ursprungligen även Gästrikland, till
Tiundaland4.
Under 1500-talet fördes olika år härader ock socknar till
skilda landskap, allteftersom de vid olika tillfällen lågo under
olika gårdars. Så framgår av bevarade räkenskaper, att t. ex.
Åsunda hd 1560 föres till Västmanland, men redan 1566 åter
till Uppland. Simtuna, Torstuna ock Våla hd däremot räknas
i båda fallen till det förra landskapets. Lagunda ock Trögd
växa nu samman med Uppland.
StyfEe, Skand. und. unionstiden3 s. 337, not 4.
Styffe a. a. s. 348 if. ock Dipl. Svec. 1946.
StyfEe a. a. s. 339.
Dipl. Svec. 1946 ock Styfee a. a. s. 355 if.
Almquist, Lokalförv. I, s. 153 o. II, s. 215; jfr a. a. s. 255.
Forsell, Sveriges inre hist. I, s. 74 med not. 4 o. 6. Jfr Forsell,
Sverige 1571, s. 260.
1-220478. Sv. landsm. Isaacsson.
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För närvarande måste man anse, att Fjärdhundra omfattar
endast dessa tre härader ock alltså är detsamma som den del
av landskapet Uppland, som hör till Västmanlands län.
Gång på gång får man dock i litteraturen se vilseledande uppgifter härom, i det t. ex. Sala socken säges ligga i Fjärdhundra'.
Ån oftare uppges socknar i Fjärdhundra, d. v. s. i Uppland,
ligga i Västmanland 2.
I detta arbete användes Fjärdhundra (Fjärdhundraland) i
betydelsen upplandsdelen av Västmanlands län.
Fjärdhundra hör, såsom av ovanstående framgår, historiskt
till landskapet Uppland, som under senare medeltiden räknades
gå i väster ända till Sagån enligt den uttryckliga bestämmelsen
i förordet till Upplandslagen, att denna lag skulle gälla »allum
Vem, oe r byggix mellum haffs ok S2wustroms ok 0Vmorpx».
I ecklesiastikt hänseende lyda såväl norra som södra Fjärdhundra kontrakt, vilka tillsammans omfatta hela nuvarande
Fjärdhundra utom Österunda, under ärkestiftet. Däremot hör
Fjärdhundra i administrativt avseende till Västmanlands län.
Frågar man invånarna i detta område, om de äro uppländingar eller västmanländingar, svara de enstämmigt »västmanländingar», ock de ha stundom svårt att dölja sin förargelse över
att man kan ifrågasätta detta. Ofta hör man äldre personer i
Fjh. tala med ett visst förakt om uppländingen 3.
G. I:s R. XIII, registret s. 40.
Se t. ex. Herm. Lundström, Erik Dahlberghs Dagbok s. IX,
där Simtuna (i Uppland!) uppges ligga i Västmanland, vilket ger anledning till ännu en oriktig uppgift strax nedanför, då Lundström säger,
att Dahlbergh blev satt i stiftsstadens skola. Stiftsstad för Simtuna
är Uppsala, men här avses Västerås. — I G. I:s R. XXIII o. XXIV
registret uppges Norrby ligga i »öfver-Tjurbo hd, Vestmanl.», ock i del
XVII, s. 164 talas i en överskrift å ett brev om »Tortuna kyrka i
Fjerdhundraland», men i brevet nämnes »Tortuna Kirke udj Tiurbo
Härrade». Jfr nedan s 7. I överskriften har kanske förväxling skett
med Torstuna, som enl. Nord. fam.-bok också stundom lär kallas Tortuna.
Ej häller i Handl. rör. Sv. hist., ser. III hållas Västmanland ock Västmanlands län isär. Se del 4, 5 reg. under Sinituna. Se också Sigurd
Erixon, Sv. Turistf. årskr. 1918, s. 52. Tärnaby ligger i Tärna sn i
Uppland, icke i Kumla (i Västmanland), såsom där oriktigt uppges.
Se vidare härom Isaacsson, Seder ock bruk i Varmsätra, Sv.
lm. 1918, s. 26 o. 33; jfr även Tiselius, Fast. s. 29 med not 1.

HISTORISK INLEDNING.

5

Då jag som pojke i folkskolan för första gången fick höra,
att min hembygd hörde till Uppland, uppstod för mig den
frågan, varför vi då kallade oss västmanländingar. Man kan avvisa denna fråga med att peka på länsindelningen, men jag tror,
att svaret i själva värket bör sökas åtskilligt djupare'. I varje
fall kan länsindelningen knappast ge skäl för det illa dolda
förakt för uppländingar ock den aversion mot att bli räknad
till dem, som äro så vanliga i Fjärdhundra. Riktigare är väl
ock att anse den nuvarande länsuppdelningen, som blott går
tillbaka till drottning Kristinas tid, såsom en följd av då rådande
förhållanden på orten.
Såsom ovan nämnts, hörde större delen av Fjärdhundra
redan på 1400-talet, åtminstone tidtals, under fogden på Västerås.
När Sala gruva strax i början på 1500-talet började bearbetas,
uppstod här, i följd av då använda malmbrytningsmetoder, ett
mycket stort behov av ved ock kol ävensom av arbetskraft.
I Gustaf den förstes registratur kan man följa de åtgärder,
konungen vidtog för att stimulera den för landets finanser så
viktiga silverproduktionen. De som ville arbeta i gruvan, fingo
vissa förmåner sig tillförsäkrade, ock många av invånarna i de
kringliggande socknarna slogo sig därför på gruvdrift. Detta
gällde även alla — eller åtminstone de fiästa — socknarna i
Fjärdhundra. Så påbjuder Gustav Vasa den 23 februari 1541,
>;opå thet the Dannemen Skattebönder eller Landbönder, som
bruckningh haffua her wiid Salebergit, måge och schole siig
tess bättre ath behielpe, och nw medan föret är, lata i tiidh
och time framkomma hiit till Gruffwona kooll, wiidh, och andre
1) Att Fjärdhundra i allmänna medvetandet gärna räknas till Västmanland, framgår också därav, att det på kartor sammanföres med detta
landskap. Så t. ex. finnes en av Landtmäterj Contoiret utgiven »Charta
öfwer Wästmanland och Fierdhundra» (1742?). Denna omfattar hela
det n. v. landskapet Västmanland (även den del, som hör till Örebro
län) samt Fjärdhundra i nutida mening, men detta senare betecknas
värkligen såsom en del av Uppland. Norrby ock Tärna räknas här till
öfwer Tiurbo hd, dit de i kameralt hänseende tidtals hört. Jfr Almquist a. a. II, s. 245 if. Däremot betecknas på en karta från 1689
över Uppland av Carl Gripenhielm Fjärdhundra uttryckligen som en del
av Västmanland (Uppland I, bil.), så ock på en (senare?) handritad
karta över Uppland av C. Browall u. å. (i U. B.).
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nödtörffter, huar ther till höre, . . . . ath for:ne wåre vnderszåter, menige bergzmen, som bergzbruckningh haffue her opå
Saleberg och boo i Vesterårs Län, Simituna, Torstuna, och Tiurboo herradom i wår Fougters N: befalning, schole i thetta 41
åår niwte wår årlige ock Konungz fodringen i, som är för huar
hest thom bör ath holle, schole the giffua en öre, Tesligeste
schole the i thetta åår ware frije för skattestocker, bräder och
skatte wedt, som the årligen plega göre till Vesterårs slott,
Doch med så skiell och forordh, som for:uit står, ath the nw
medan gott före är, skole latha komma fram till Gruffuona
theris kooll, wedh och annet som the behöffue till gruffuones
behoff, vppehelle och bruckningh, så mygit som them nöttorfteligit och behoff är, in vpå then annen wintren tiil tess Åkeföret komber , . .»2
Konungen såg med välbehag, att så många som möjligt
ägnade sitt arbete åt silvervärket. Att någon bestämd hemort
icke var angiven för dem, som härvid kunde komma i fråga,
fraingår av ett brev till fogden Rasmus Kloot i Västerås d. 25
nov. 15423, däri Gustav uttrycker sin tillfredsställelse med att
Kloot efterskänkt en del av konungens skattehö åt dem, som
hade andel i gruvan, ock befaller, att ytterligare skattelindring
skall beviljas »the bönder både ther i Westerås Län och i the
andre Fögdrij ther nest om kring Saleberget, som sig medh
hielp och vndsättning, anten medh widh, Kol eller annen tienste
welwilleligen bewijst hafwe eller bewijse wele . . Och
må tw med flere wåre Fougter (som ther om kring närmest
äre och som best wette hwilke härede eller Sockn som sigh
hafwa willige finne latitt) wara här om til rådz
Den 28 febr. 1545 skriver Gustav till Peder Braa ock Joen
Olsson på Hakesta: »Effther thett Peder och Joen att almogen
her j Westherårs län och synnerligen kringh vm Salebergit, ee
som offtest med arbethe, wedeförningh, kolning, och annen tunge
till samme Cronones bergzbruckningh och förfordringh fast förtungede bliffwa, Dherföre såge wij gerne att j beswärede them
»Fodringen», egentligen skyldigheten att underhålla konungens
hästar, vilken vanligen utbyttes mot skatt i pänningar, är ett sammanfattande namn på två skatter, don s. k. »årliga fodringen» ock »konungsfodringen», vilken senare erlades vart tredje år.
G. I:s R. XIII, s. 210 f.
3) A. a. XIV, s. 361 fr.
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med then ringeste gärdh j kunne, effther tijdhen fast hårdh är,
och Bergzsens tunge them altijdh på henger»1.
Av utfärdade fogdebrev synes också, att man på Gustav
Vasas tid icke strävar att låta Sagån bilda gräns mellan förvaltningsområden 2. Så nämnes i juli 1530 ett fogdebrev för Nils
Uggla på »Sale Nycklette 3 Norby kijla och kumbla sokner, Teslikis
på Vesby»4, ock den 10 april 1533 utfärdas från Vaksala prästgård fogdebrev för Nils Hindersson på »Simtuna Torstuna och
thesligis the Socknar som liggia vnder Wesby gåll, Sala Kumbla
Norby Mycleta och Kiila Socknner»5.
Den 18 juli 1535 föras Sala, Mycleta, Norby, Kwmbla,
Kyla ock Tema socknar tillsammans under en fogde6.
Allmogen i salatrakten fick före 1833 utgöra sin kronoskatt
huvudsakligen genom naturaprestationer till gruvan7. Att den
härigenom kom att känna sig höra närmare samman med Sala,
(Västerås) ock Västmanland än med Uppsala ock Uppland, är
knappast förvånande. Den särställning, som bärgsmännen intogo, var eftersträvad ock avundad. Därför ville så många som
möjligt hänföra sig dit8.
Till det forna Sal bergs län räknades Nora, Öster-Våla,
Harbo, Huddunge, Enåker ock Väster-Lövsta (alla i Uppland),
vilka kallades »de säx övre socknarna», samt Tärna ock Norrby
(båda i Uppland), Sala, Kila, Kumla ock Möklinta (dessa fyra
i det egentliga Västmanland). De säx sistnämnda betecknades
som »de säx nedre socknarna»°. Till det s. k. Vä sb y län hörde
Torstuna, Härnevi, Österunda, Vittinge, Simtuna, Altuna ock
Frösthult (alla i Uppland) samt Björksta, Tortuua, Sevalla ock
Ängsö socknar i Västmanland10. Dock voro tydligen gränserna, åtminstone i äldre tid, ganska obestämda. Gustav Vasa
lägger 29 okt. 1544 Färnebo ock Flättiebo (Flättnebo) socknar
A. a. XVII, s. 125.
2) Jfr Almquist a. a. II, s. 246.
Nuvarande Möklinta.
4) G. I:s R. VII, s. 146.
8) A. a. VIII, s. 202.
A. a. X, s. 209. Daterat »Aff Smedzboda», troligen nuvarande
Smedsbo i Tärna sn. I registret har orten icke kunnat identifieras.
Jfr Tbam, Beskr. öf v. Westerås län s. 76.
Jfr G. I:s R. XXII, s. 103 ock 344 samt Styffe a. a. s. 322.
Se Olof Grau, Beskr. Öfwer Wästmanland, s. 234, 238 not 6,
o. 542.
Gran a. a. s. 592 if. Jfr Almquist a. a. II, s. 244 med not o. 245.
1)

9)
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under Salberget ock 1551 befrias allmogen i Våla hd från
»then kostgerdh, som the skulle göre till Saleberget, effter Hans
Ma:t haffver theris hielp förnöden, när Hans Ma:t till Örby gårdh
kommer» 2. Våla hd intog sålunda en mellanställning.
Den nuvarande länsindelningen går i sina huvuddrag tillbaka till 1634 års regeringsform. I följd av de ovan skildrade
förhållandena föll det sig på Kristinas tid ganska naturligt,
att Fjärdhundra skulle föras samman med bärgslagen eller angränsande delar av Västmanland. I R. F. 1634, § 23 stadgas:
»Landsregeringen fördeles i visse höfdingedömmen eller gouvernement efter ordning och sätt, som fölier: . . . , den andre,
landshöfdingen i Upland öfver alt Upland och residerer i Stockholm i staden; . . . den ottonde, landshöfdingen i Väsrnanneland
öfver Väsmanneland, silfver- och jernbergslagen 3, residerandes i
Vesterås»4. År 1641 lades Fjärdhundra under Kopparbärgs landshövding, men 1647 förenades det med Västmanlands län 5. I 1660
års regeringsform, § 10 beter det: »Hvad landshöfdingedömens
indelning och residence vidkommer, så finne vi, att detta intet
så noga kan hållas och observeras, utan står till konungens och
regeringens godtyckio efter statens trångmål och tidernes förandring att måga dem samme contrahera, förmera eller förandra.»4
. Först den 2 april 1714 fastställdes den ännu gällande uppdelningen av Uppland på Stockholms, Uppsala ock Västmanlands län.6
Vare sig att nu orsaken ligger i dessa historiska förhållanden eller är att söka i andra omständigheter, säkert är, att
befolkningen i Fjärdhundra under sista mansåldrarna känt ock
fortfarande känner sig som västmanländingar. Var ha vi då
att söka anledningen till att västmanländingen, enkannerligen
fjärdhundrabon, ser ned på sin granne i det egentliga Uppland?
När man med äldre personer på orten leder samtalet in
på deras ungdoms förhållanden, kan man ofta få höra dem be1)
8)

G. I:s R. XVI, s. 687.
2) A. a. XXII, s. 33.
Huruvida Salbärgslagen innefattas häri, synes ej fullt klart.
Cit. efter E. Hildebrand, Sveriges regeringsformer 1634-1809.
Gran a. a. s. 27. Jfr sv. riksrådets protokoll 7 april 1641 ock
29 mars 1647.
Se Nord. farm-bok, art. Uppland sp. 1192.
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rätta om när de voro »ute på forväg». Före järnvägarnas —
ock automobilernas — tillkomst var det en viktig biinkomst
för bönderna i många trakter att frakta varor åt köpmännen i
städerna. På grund av Fjärdhundralands läge emellan de viktiga handelscentra Stockholm ock Västerås å ena sidan samt
Hedemora, Falun ock Gävle å den andra blev denna fraktfart
av stor betydelse för fjärdhundrabonden, åtminstone sedan dagsvärksskyldigheten till Salbärget upphört. Bönderna på slättlandet i Uppland synas däremot föga ha deltagit i dessa färder,
emedan nödvändigheten för dem att frakta hem ved, tjära, kol,
timmer, spån o. d. för eget behov skaffade dem ock deras dragare full sysselsättning, den tid då det egentliga åkerbruket
icke upptog dem. I skogstrakterna åter hade man dessa varor
nära till hands ock kunde därför fä tid över att »köra på
förtjänst». Man forslade då säd, papper, brännvin o. d. från
Västerås till Hedemora eller Falun ock kol, koppar, järn, malm
ra. In. omvänt. Ofta körde bönderna också till Stockholm med
hö, slaktboskap o. d. Härvid hade man bestämda kvarter, där
man tog in ock övernattade. Därför erlades ingen betalning,
utan spillningen från hästarna ock den lilla förtjänst, som värdfolket fick genom att tillhandahålla forbönderna kaffe ock ursprungligen väl även brännvin, ansågs utgöra skälig ersättning
för stallrum åt hästarna ock sovplatser på golvet i den uppvärmda färdstugan för kuskarna. För ett någorlunda drägligt
liv under dessa färder var det därför en viktig förutsättning,
att man hade tillgång till goda kvarter. Det viktigaste var,
att det hölls varmt i färdstugan under de bistra vinternätterna.
Förf. har talat med många, som deltagit i dessa resor både till
Falun, Västerås ock Stockholm, ock enstämmigt uppges, att
förhållandena i dessa avseenden voro högst olika, då man körde
åt Dalarna eller Västmanland å ena sidan ock åt Stockholm
(Uppland) å den andra'. I Dalarna (ock Västmanland) mottogs
man som en välkommen gäst. Gårdsfolket kom stundom, då
det var mörkt, emot forbönderna med lykta till stallet, som ofta
särskilt uppbyggts för ändamålet (»färdstall»), ock i spisen flammade ständigt en duktig stockvedsbrasa. På stockholmsvägen
var det raka motsatsen. Forbönderna betraktades där som något
1) Även egentliga uppländingar vitsorda detta.
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slags snyltgäster, ungefär som tattare eller luffare, som man på
allt sätt sökte bli kvitt. Uthusen stängdes, så att hästarna
måste stå ute i snö ock kyla, ock även karlarna sökte man
hindra att komma in i värmen. Även om de fingo tak över
huvudet, gjordes ingen eld upp, så att de kunde få torka sina
kläder ock värma sig. När de vaknade på morgonen, kunde
det hända, att håret frusit fast vid hösäcken, som tjänade till
kudde, ock denna vid golvet 1.
En viktig anledning till denna skillnad ligger ju nära till
hands: vedens olika värde på slättbygden ock i bärgslagen. I
en trakt, där milsvida skogar gingo ända fram till husknutarna,
var det ett behov att hålla skogen från livet på sig. Här hade
man ved i överflöd, ock det var ingen ekonomisk uppoffring
att ständigt hålla en brasa brinnande. Uppländingen däremot
måste, i de bygder det här gäller, köpa veden ock frakta den
långt. Han var därför rädd om elsvarpe. En bonde från skogsbygden kunde, då det blev ont om spannmål, ta ett lass ved eller
stör på ock köra några mil inåt Uppland ock därför få en ganska
avsevärd mängd korn eller råg eller strömming vid Örsundsbro.
För bönderna från Fjärdhundra, vilka hade jämförelsevis gott
om skog, var det inte så lätt att förstå slättbons syn på veden.
Vad som kanske inte var annat än ekonomisk omtänksamhet,
blev för dem lätt till snålhet ock oginhet. Här ligger en orsak
till »uppländingens» dåliga rykte i Fjärdhundra ock Västmanland.
Dock torde även någon olikhet i folkkarakteren ha funnits
ock finnes än i dag, åtminstone i de sydliga delarna. I så fall
överensstämmer säkerligen fjärdhundrabons lynne bäst med den
egentliga västmanländingens. Det berättas t. ex., att man stundom försökte medföra ved på stockholmsfärderna för att åtminstone inte behöva frysa i kvarteren. Men då hände det,
att värdfolket sökte få behålla veden ock ej ville tillåta, att
ägaren eldade upp den.
I Österunda, gränssocknen mot Uppsala län, berättar man,
att tiggare (åtminstone förr) brukat fråga, då de kommo från
upplandssidan, om de passerat gränsen till Västmanland, ock
då de fingo veta, att detta var fallet, dragit en suck av lättnad
ock sagt: »Gu vari lov, att vi ä ur Uppland». Den som i likhet
1) Stockholmstrakten var givetvis mäst besvärad av dylik gästning,
vilket icke bidrog till att göra forbönderna mera populära.
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med förf. haft tillfälle att som militär deltaga i åtskilliga fälttjänstövningar i de olika landskapen, skulle för rästen kunna
med egna erfarenheter styrka denna uppfattning om de två
landskapens folkkarakter.
Redan från mitten på 1700-talet finnas vittnesbörd om att
uppländingens anseende var dåligt i Västmanland. Ett synnerligen kraftigt sådant utgör Olof Grans »Hushålds Anmärkningar
under Resan igenom Upsala och Stockholms län År 1748»'. Under
det han berömmer Altuna (i Västmanlands län!) för förträffliga,
mycket väl hävdade åkerfält ock arbetsamma, väl klädda inbyggare (s. 9), så finner han invånarna i (Öster-) Lövsta »större
delen mycket fattige, åtminstone äre de eij så triflige som uti
några andra socknar». Ock han fortsätter: »Deras qvinfolk är
ganska piaskige. Ettdera förstår intet bonden eller ijs han
intet, eller vil, eller förmår han intet at rätt sköta sitt åkerbruk» (s. 13 f.). I fråga om Vaksala heter det: »Andra orter
äga större förmoner, än detta län. Ser jag i Wässmanland på
åkren, så står den wäl an, ser jag på ängen, så bär hon mästadels godt gräs sii . ägare till största hugnad; fast än hvar bonde
eij ther äger så stora delar, som i Upland, så bärgar han sig
dock bättre än Upländingen» (s. 21).
Då Grau kommer tillbaka till Västmanland, drar han en
suck av lättnad ock utbrister: »Så snart man kommer öfwer
landskilnaden så lyser all ting bättre i ögonen. Släta wägar
och wäl håldne, icke som i Upland, der man finner ingen annan
åtskilnad på by och landswäg än allena den sednare är broad,
och stora klapperstenar efter grusets påkörning ligga den resande til hinder öfwer hela wägen, Åkern bättre dikat i Wässmanland och väl skött: folket höfligt, upricktigt och tienstacktigt,
alt uti bättre ansning och skötsel än hos Uplänningen, hwilken
ifrån alla andra Läns inbyggare i Swea Rike äro(!) så skiljacktige,
som Ryssar från Svenskar och snart sagt fä ifrån folk» (s. 30).
Även om man naturligtvis måste rubricera en del av dessa
(västmanländska) omdömen om uppländingen såsom vanlig naboopposition, så fä de nog, ställda tillsammans, tillmätas en viss
beviskraft. Att fjärdhundrabon under sådana förhållanden ogärna
låter kalla sig uppländing, är ganska naturligt.
1) Upplands Fornminnesf. tidskr. XXXIV.
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En annan omständighet har kanske också haft betydelse
för inbyggarnas på ömse sidor om länsgränsen tanke om varann.
Av Gustav I:s påbud ock regeringshandlingar rörande salatrakten framgår, att denna låg honom särskilt varmt om järtatl.
Han är mycket mån om att allmogens ekonomiska kraft skall
utnyttjas genom gruvan, ock påbjuder ofta skattelindringar för
dem, som på ett eller annat sätt betungas av gruvdriften. Det
synes sannolikt, att dessa kompensationer varit så pass betydande, att bönderna själva ansett det som en fördel att höra
under Sala gruva 2. I varje fåll är det lätt att inse, att skattens
minskning i Fjärdhundra kunde väcka avundsjuka hos de mindre
gynnade grannarna. Särskilt uppländingarna torde ha sett detta
med bitterhet, ty i följd av den centrala regeringsmaktens närhet blevo de administrativa förhållandena i det egentliga Uppland tidigare ordnade än i andra landsorter, ock vissa skyldigheter kommo därför att strängare utkrävas här än på andra
hålls. Salbärgs län hade länge en privilegierad ställning, när
det gällde att uppsätta soldater 4, säkerligen en mycket. värderad
ock avundad förmån.

Geografisk-etnografisk inledning.
Såsom redan angivits, använder jag Fjärdhundra (Fjärdhundraland) som beteckning för upplandsdelen av (det nuvarande)
Västmanlands län. I norr följer gränsen delvis Dalälven. Vid
sjön Ingen böjer den av i sydostlig riktning, går så över
Tämnaren ock i sydsydvästlig huvudriktning till 60:de breddgraden. Strax söder om Tarmlången drar den sig något åt öster
över Skärsjön, Strandsjön ock Rysjön ned till Sunden ock Örsundaån. Bortser man från Tämnaren, som dock även måste
betraktas som en obygdssjö, går alltså nästan hela östgränsen
genom obygd. Mellan -Härnevi ock Långtora däremot finnes ingen
Se citat ovan s. 5 o. 6 samt G. I:s R. flerstädes.
Att den möjlighet till förvärv av rikedom, som malmfyndigheter
stundom erbjuda, också i äldre tider kunnat vara en fara för andra
näringar — jfr 1800-talets »guldfeber» — framgår av Gustav Vasas
svar på en anhållan från By, Folltärna ock Grytnäs att få handla med
järnmalm från Norberg (G. I:s R. XXII s. 103 o. 344).
Styffe Skand. und. unionstiden3 s. 336.
Gran a. a. s. 541.
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naturlig gräns. Härifrån fortsätter gränsen västerut till Sagån
vid Strömsnäs. Senare delen av denna sydliga sträcka går genom
mindre skogar. Västerut bildar Sagån gräns upp till Norrby
kyrka ock Sala stads område, vartill största delen av den forna
Norrby by i Norrby socken år 1641 lades. Härifrån löper gränsen i nordnordostlig sträckning till kanalkröken mellan Skälby
ock Ölsta byar, varifrån den fortsätter i nordlig riktning. över
Hallaren till Dalälven.
Av intresse för vår uppgift här är särskilt att lägga märke
till de glest befolkade, isolerande skogstrakter, som på sträckan
Tänmaren-Rysjön (i Österunda) skilja Uppsala ock Västerås län.
Egentligen finnas endast två infallsportar, genom vilka uppländsk
kultur kunnat bana sig väg in i dessa bygder: tämnardalen ock
slättbygden i sydost. Att inflytelserna från upplandssidan värkligen kommit på dessa två vägar - särskilt den sydligare --torde den följande framställningen komma att bekräfta.
Fjärdhundra omfattar tre härader, Våla, Torstuna ock Simtuna, med följande socknar.
Hektar
land

Inv. (08)

Befolkn.-täthet

22,776
27,837
11.,926
11,810
74,349

3,501
3,343
1,371
1,345
9,560

15,4 pr km2
12,o » »
11,5 » »
11,4 » »
12,2 pr km'

{Yittinge (V)... . . . 14,010
. 4,780
Torstuna Osterunda (0) .
Torstuna (Tst) . . . 7,057
hd
. 1,430
Härnevi (Hy) .
27,277

2,226
674
1,315
401
4,616

15,2 pr km2
14,1 »
18,6 »
28,o »
16,2 pr km2

Våla hd

Öster-Våla (Öv)
Nora
Harbo (Hb) . . .
Huddunge (Hd) . .

•

•

12,o pr km2
1,085
23,5 » »
3,723
16,2 » »
1,561
Simtuna
18,5 » »
1,019
hd
17,6 » »
950
18,0 » »
2,072
23.2 » »
544
18,5 pr km2
10,954
1 Namnet Norrby, 1314 skrivet Norby, uttal nirrby, har ursprungEnåker (En) . .
8,999
Väster-Lövsta ( Vi). 15,864
Norrbyl (Nby) . • • 9,645
Tärna (T)
5,494
Altuna (At) . • • • 5,397
Simtuna (St) • . • 11,551
Frösthult (Fil) • • . 2,347
59,297
•

•

ligen varit namn på en by, men denna är numera försvunnen. Fyra
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Siffrorna äro hämtade från Ahlenius, Sverige'. Där angiven
ytvidd för häraderna stämmer icke med den för socknarna, beroende på att vattenarealen i förra fallet tagits med, i det senare
icke. Hela Fjärdhundra har en areal av 1,679,75 km2 med ett
invånaretal (1908) på 25,130 personer.
Av nedan (s. 27 f.) angivna grunder för jag vid behandlingen
av språket tillsammans Simtana hd ock Torstuna hd jämte
Huddunge socken av Våla hd ock kallar detta område för södra
Fjä r dh undr a (sFjh.). Detta har en landareal av 983,84 km 2
ock en befolkning (1908) av 16,915 personer.
Norr ock väster om sjön Tämnarcn ligger en vidsträckt
slätt, men för övrigt är Våla hd till största delen täckt av skog.
Dock finnes söder ock öster om Huddunge kyrka en rätt betydande slätt, som fortsätter utefter Vretaån bort till Harbo. I
sydöstra Fjh. utbreder sig ett stort, nästan skoglöst område,
som norrut sammantränges till dalgångar omkring Örsundaån
ock Skattmansöån. På Sagåns vänstra strand märkas slättland
i Norrby ock Tärna.
Dessa vattendrag ha numera ingen som liälst betydelse för
samfärdseln, men ännu på Gustav Vasas tid var detta i någon
mån fallet.
Då på 1540-talet nöd rådde i salaorten, vare sig orsaken
härtill var missväxt eller den flykt från jordbruket till gruvhanteringen, som bör ha ägt rum i denna bygd under Gustav
Vasas regering2, befallde konungen fogden i Uppsala Lasse Larsson att båtledes sända mjöl »vp emot Gryta och Giresta sockn,
eller någet längre vp in j Nysättra sockn» 3. Här skulle sedan
bärgsmännen från Sala själva få hämta spannmålen. Över
Giresta—Härnevi eller Nysätra—Torstuna gick alltså ännu i
mitten på 1500-talet den bekvämaste förbindelsen mellan Uppsala ock Salbärget, ock så var det säkerligen långt fram i tiden.
hemman därav lades av drottning Kristina år 1641 till Sala stad, ock
namnet lever ännu kvar som beteckning på det till Sala hörande Norrby
gärde. Omedelbart söder om Norrby kyrka ligger byn Sörby. Strax norr
om denna i byn Norrby uppfördes kyrkan, som därför kom att kallas
Norrby kyrka. Från kyrkan torde namnet sedan ha överförts på socknen.
Nord. fam.-bok har betydligt avvikande siffror, särskilt för ytvidd
i fråga om Enåker sn samt Torstuna hd.
Jfr Styffe a. a. s. 322.
3) G. I:s R. XVI, s. 314.
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Segelleden förlorade så småningom sin betydelse, ock landsvägarna fingo ökad vikt. De två förnämsta, »stockholmsvägen»
(Sthm—Falun) ock den genom hela Fjärdhundra gående vägen
utefter Dalkarlsåsen, löpa samman i sydöstra hörnet, där segelleden en gång tagit vid.
Det är givet, att de kulturella företeelserna följt denna urgamla stråkväg, som först under 1800-talets senare hälft mist
sin betydelse. På denna väg ha också språkliga drag vunnit
spridning, som naturligt är 'näst från öster ock söder (Stockholm)
mot väster ock norr. Därför är dialekten i våra dagar i Järlåsa ock Åland rätt tydligt skild från målet i Vittinge på andra
sidan länsgränsen, ehuru både landsväg ock järnväg nu förbinda
dessa socknar, medan föga skillnad råder i språkligt avseende
mellan de sydöstra socknarna — ÖTstHv — ock angränsande
socknar i Uppsala län.
Norra Fjärdhundra har på andra vägar kommit i kontakt
med den uppländska kulturen ock i en väsentligt annan form.
Därför har också Våla härads folkmål (ock allmogekultur?) en
avgjort annan prägel än sFjh:s.
Norra stambanan, som skär Fjärdhundra, öppnades till Sala
1873. Sedan den tiden har Heby blivit en knutpunkt av betydelse. Sala—Gysinge—Gävle järnväg samt Enköping—Heby—
Runhällens järnväg, som båda stryka igenom viktiga delar av
området, äro så pass nya, att de ännu knappast avsatt märkbara spår i språkligt hänseende. Det framåtgående stationssamhället Tärnsjö i Nora sn torde dock redan börjat spela en
roll som språknivellör i Våla hd, som dock ännu har en mycket
genuin dialekt bevarad.
Fjärdhundra är en särdeles ren lantbruksbygd. I Simtuna
hd livnär sig av jordbruk ock dess binäringar 66,3 %, i Torstana hd 60,4 % ock i Våla hd 63,5; siffrorna för industri äro
15,a, 23,4, 18,1 resp.'.
Jorden är fördelad på små eller medelstora gårdar. Härrgårdar ock gods förekomma synnerligen sparsamt, i vissa socknar
icke alls. Detta sammanhänger väl därmed, att största delen av
trakten som omistlig för Sala bärgslag i äldre tid icke fick eller
kunde bortförlänas. Denna omständighet har nog icke varit utan
1) Sveriges off. statistik: Folkräkningen 1910, III.
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inflytande på utvecklingen av befolkningens karakter. Bonden
har aldrig så behövt underordna sig härremannen som i andra
bygder. En trygg självsäkerhet är därför omisskännelig. Ekonomiskt välstånd stöder denna., egenskap. En seg envishet, som
gör honom svår att övertyga ock ofta något misstrogen mot det
nya, har också låtit honom bevara mycket gammalt i språk
ock sed.
Denna konservatism framträder även vid värdesättandet av
människor. En inflyttad betraktas hela sitt liv i viss mån som
en främling, även om han redan i ungdomen blivit bofast i orten.
Vid ett riksdagsmannaval för ett par tre tiotal år sedan
uppsattes en från annat håll känd man, som nyligen förvärvat
ett hemman inom valkretsen, som kandidat. Av många invändes
därvid, att man inte kunde behöva ta en »importerad». Han föll
också igenom vid valet. Mannen i fråga flyttade kort därpå
till en stad, som han sedan länge med heder representerat i
riksdagen.
Först i andra generationen anses en inflyttad släkt ha full
medborgarrätt i bygden. Namn såsom clearkan, i X. äro vanliga ock ge den inflyttade ett igänkänningsmärke, som följer
honom hela livet.
Ännu för en mansålder sedan var allmogen i dessa trakter
mycket kyrksam. Så många som kunde »komma ifrån» i varje
gård, även i de byar som lågo längst ifrån kyrkan, besökte i regel
varje söndag gudstjänsten. I större familjer med många tjänare
skulle minst halva antalet familjemedlemmar, tjänstefolket inräknat, besöka kyrkan varje söndag, ock de hemmavarande
läste en predikan ur en postilla. De frireligiösa rörelserna togo
sedermera hand om stora skaror, ock bönhusen fylldes, under
det att kyrkornas bänkar blevo allt glesare besatta. Numera
synes dock intresset något ha svalnat även för denna form av
religiöst liv.
Det skulle ha sitt intresse att närmare undersöka, i vad
mån fjärdhundrabons speciella egenheter i jämförelse med grannarna i Uppsala län läte sig demografiskt bevisa. Detta skulle
dock här föra mig för långt'.
1) Se numera S. De Geer, Karta över befolkningens fördelning i
Sverige.
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Blott så mycket må antydas, att olikheter i befolkningsförhållandenas förändringar i Uppsala län ock i Fjärdhundra
häntyda på vissa skiljaktigheter. Under det t. ex. befolkningen
i Uppsala läns landsbygd 1810-1900 ökats omkr. 28,4 % (från
75,389 till 96,807), har den i Fjärdhundra på samma tid tillväxt
med icke mindre än 46 % (från 17,755 till 25,957)'.
Beträffande emigrationen har jag icke tillgång till några
siffror för Fjärdhundra ensamt under någon längre period, men
med stöd av den personliga kännedom, jag äger om trakten,
kan jag tryggt påstå, att del är synnerligen låg 2. Åren
1901-1910 emigrerade från sFjh. blott 102 personer, därav 28
från Huddunge 3.
Omflyttningarna tyckas mera ske i riktning från Västmanland inåt Uppland än tvärtom 4. Därest flyttningarna även
i äldre tid skett i denna riktning, kan ju detta i sin mån
ha givit ett stöd åt benämningen västmanländingar för inbyggarna i västra Uppland.
Om man reser genom Fjärdhundra från söder mot norr,
skall man finna, att invånarna ständigt anse sina grannar
norrut vara gammalmodiga ock efter sin tid i tal, klädedräkt
ock seder. Så berättar man i Österunda, att vittingeborna förr
gått klädda i långa skinnpälsar ock talat som blyfokk. I Tärna
skall man ännu för en mansålder sedan ha kunnat känna igän
en person från Varmsätra i Norrby på dräkt ock skick, då
denna bys invånare genom gammalmodighet skola ha stuckit av
mot tärnabornas mera tidsenliga uppträdande. Men min sagesman, som själv påstod sig ha kunnat se detta i barndomen,
tillade: lncen n ar-ce-fcel-mc'est tvcitöm. I Norrby ock V.-Lövsta
har man en liknande mening om harbo- ock norabor ock anser,
att befolkningen i Möklinta ock Väster Färnebo bryter på öpf8In4?r (bärgslagsmål).
I det hela synes denna åsikt innehålla åtminstone en god
portion sanning. Man kunde möjligen vilja förklara denna uppfattning som blott en följd av benägenheten att se egenheter
E. Arosenius, Befolkningsförhållanden s. 8 (i Uppland II).
Jfr a. a. s. 23.
Sveriges officiella statistik: Befolkningsrörelsen 1901-1910,
s. 66f.
Arosenius a. a. s. 24 f.
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hos grannen, fast man ej har ögon för sina egna. Men jag
tror icke, att detta är riktigt, ty i ett ock annat fall har jag
också mött den reflexionen, att grannarna söderut talade »riktigare» eller vore mera »härraktiga». Så kallas kumlaborna av
sina nordliga nabor »härrar», ock i Nora berättade en medelålders kvinna, att hon i ungdomen känt sig i hög grad generad
av sitt tal, när hon var på besök i trakterna söderut eller
träffade folk därifrån. Detta synes alltså bestyrka min ovan
framställda mening, att den genuina allmogekulturen i denna
bygd så småningom dragit sig,tillbaka mot norr.
Det har synts mig, som om våra dialektavhandlingar hittills i allmänhet fäst alltför ringa avseende vid de områdens topografi, vilkas
mål man velat skildra. Det är dock högst sannolikt, att en ökad hänsyn
till de topografiska förhållandena skulle underlätta lösningen av åtskilliga
av de problem, som möta dialektforskaren. Särskilt gäller naturligtvis
detta, när det är fråga om att beskriva folkmålet i ett större område.
Ansats i rätt riktning har gjorts av t. ex. Swenning i »Folkmålet i
Listers hd». Man kan ifrågasätta, om ej dialektavhandlingarna i framtiden borde taga större hänsyn till den topografiska begränsningen
av ett område. Man kunde t. ex. tänka sig en undersökning av
mälarbäckenets dialekter, jälmar- eller tämnarbäckenets. Socknen som
språklig enhet får icke för starkt betonas, ty med de historiska samvärka även geografiska faktorer. Cellgränserna i den språkliga kroppen
rätta sig nog ofta mera efter terrängens beskaffenhet, än vad som
kommer till synes i hittile framkommen litteratur. Ifrån dessa »cellkärnor» borde man sedan kunna följa målets utstrålning utefter (de
gamla) kommunikationslederna åt olika håll, tils det möter en annan
dialekt ock så småningom färgas av denna. Endast på detta sätt kan
en värklig bild vinnas av den språkliga sidan av de kulturella strömningarna. Måhända skola så till slut dessa mindre virvlar låta inordna
sig under större strömmar emellan nordens viktigaste kulturcentra som
reglerande magneter. Detta vare sagt som en förklaring till det jämförelsevis långa inledande kapitel, som jag ansett lämpligt börja med.

Sedan ovanstående inledning sommaren 1919 skrevs, har
S. de Geers befolkningskarta utkommit. Det resultat, vartill
han där kommer, stämmer på det mast slående sätt med min
ovan framställda syn på Fjärdhundraland ock dess ställning
till den övriga delen av Västmanlands län. De Geer säger
bl. a. (i anf. arb. kurs. av förf.): »Fjärdhundraland har genom befolkningskartan visat sig vara en del av Salabygdens
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tätbygdssystem och sålunda naturligen hörande samman med
Västmanland ».

Språklig inledning.
Källor.

Den följande undersökningen stöder sig i främsta rummet
på mina egna primäruppteckningar, från vilka det viktigaste
utskrivits på omkr. 3,000 sedeslappar. Uppteckningarna ha utförts åren 1909 med understöd av »Undersökningen av Upplands folkmål», 1918, 1919 ock 1920, dessa år tidtals med understöd från »Undersökningen av svenska folkmål».
Det mästa av detta material gäller Norrby, ock då i det
följande annan ort icke är angiven vid en form med
landsmålsalfabet, äro exemplen från denna socken.
För belysande av min egen ställning till sFjh.-målet torde några
personalnotiser här böra lemnas.
Själv är jag född i Norrby 1887 ock vistades där oavbrutet till
1902. Under skolgång i Sala ock Västerås 1902-1908 tillbragte jag
vanligen ferierna i hemmet. Året därpå började, som ovan nämnts,
mina uppteckningar. Min far är inflyttad från Grytnäs i s. Dalarne,
men mödernesläkten är av oblandad fjärdhuudrabörd. Min mor föddes i
Norrby 1852 ock tillbragte där hela sitt liv, död 1920. Hennes far, Erik
Löfholm, föddes i Väster-Lövsta 1824 ock flyttade 1856 till Norrby,
där han köpte en hemmansdel ock stannade till sin död 1899. Hans
hustru, Anna Olsdotter, var född i Huddunge 1821 av bondeföräldrar.
Hon flyttade 1843 till Norrby, ock bodde där till sin död 1908. Då
jag i min barndom ock första ungdom dagligen var tillsammans med
mina morföräldrar ock min mormors yngre syskon, minns jag ännu
väl deras sätt att tala.

Av äldre uppteckningar rörande Norrby har jag begagnat
en hs. av Edv. Hammarstedt i LMA i Upps., »Allmogemål
inom Södra Fjärdhundra», som innehåller omkr. 1,000 ord samt
grammatikaliska anteckningar. Däri tas förnämligast hänsyn
till Norrby ock Torstuna (Cit. Hmst).
Befolkn:s fördeln. i Sverige s. 187. Ett par felaktiga namnformer i detta arbete må här antecknas: s. 187 står Storfors för
Starfors (uttal stårfots) ock Huddinge för Huddunge. Även Ahlenius,
Sverige V, s. 8 skriver oriktigt Huddinge i Huddinge s:n för Huddungeby i Huddunge s:n.
2-220478. 8v. landsm. Isaac 88 on.
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Vidare har jag genomgått ett tjugutal årgångar av ortstidningar, främst Sala Allehanda, ock i sistnämnda tidning
funnit följande uppteckningar:,
1888, n:o 92 (16/11): ösby kärinjen. (Saga på landsmål från öfver
Tjurbo härad af J.)
1889, n:o 1 (2/1): Den duktiga li'n. (Berättelse på landsmål från öfver
Tjurbo härad af J.)
n:o 27 (2/4): Väskött'n, som frästas af 'in hålä. (Berättelse på
landsmål från öfver Tjurbo härad af J.)
18901, n:o 28 (8/4): Sal-sockens-tjyfvanä. (Mundtlig sägen från Salatrakten upptecknad af J. E. J—n).
n:o 34 (29/4): Tröllkärrinjen. Från Nörrbe af J. E. J—n.
n:o 83 (21/m): Hur dån), vart åv må Skallärrbårrs Jans. Hestorja
från Salatrakt'n åv Jan Massån.
Följande kåserande berättelser sammanfattas under den stående
rubriken: »Många ä fäll hå, san. Kvällsprat från Salatrakten af
J. E. J—n.»
1890, n:o 86 (31/lo): I. Når ja vart järt åv tilåfon i Hebe.
n:o 93 (23/11): II. Når vi var tå Falun må fora.
1891, n:o 14 (17/2): III. Når Klåspå törparn tjöft råttjän åt påjtjun.
n:o 22 (17 /): IV. Når ja var in å såg Kångånegrän i marknans.
n:o 32 (24/4): V. Når Sävän Pällä tjöft tärmåmetärn på Svepnäss
aksjon.
n:o 47 (16/6): VI. När vi var sta å leta ättär Gruvtröllan.
1892, n:o 6 (22/1): VII. Gammäl Skuit'n såln lärd sä, trölla.
n:o 8 (29/1): [VIII.] Stina såm var så vältjän tä läs för präsen.
n:o 15 (23/2): [IX.] Når Kallä vart fast för frimurarän.
[X. — i manuskript i min ägo — Om Santä Pär å tjärringanä.]
Av samme förf, är också den i S. A:s jul-n:r 1916 postumt tryckta
sagan ›Liss'l Prittjän».
Dessutom har jag i urklipp haft tillgång till älva andra historier
av samma hand, vilka jag icke lyckats finna i ortspressen, samt 120
av honom upptecknade gåtor i ms., i min ägo.
Dessa -Läster äro samtliga författade av folkskolläraren Johan E.
Johansson, född 1852 i Skälby, Sala sn, på gränsen till Norrby.
Han blev 1881 folkskollärare i ölsta, Norrby, där han sedan värkade
till sin död 1903.
Uppteckningarna äro i syntaktiskt avseende synnerligen värdefulla,
framförallt de från senare år, men måste i fråga om ljudläran användas
med kritik ock urskillning, särskilt beträffande e ock ä samt ändelse1) I S. A. för 1889 finnas även i följande n:r landsmålshistorier,
som här icke använts: 31 (16/4) från VI, 40 (17/0 från V.-Färnebo,
49 (18/6) uppländska, 65 (13/8) från Örebro län?, 69 (27/8) sörmländska,
78 (27/9) från n. Fjh., samt 93 (19/11), 97 (52), 104 (27/12), från
Över-Tjurbo hd.
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vokalerna. Då avsikten främst varit att roa, synas konstruerade avvikelser från rspr. icke så sällan möta, t. ex. feoka ock flokun för
fickan). Troligen ha ibland former, som förf, känt från Nora ock
Hedesunda, där han tjänstgjort sammanlagt 41/2 år, innan han erhöll
fast plats i Norrby, genom minnesfel fått passera för norrbymål. Endast så, kan jag förstå t. ex. sön (en gång) för sonn. (Cit. J. E. J.)

För övriga socknar ha använts:
Enåker: typordl. A. Isaacsson 1909;
» samt egna primäruppteckV.-Lövsta: »
»
ningar 1919;
Tärna: typordl. A. Isaacsson 1909; egna primäruppteckningar
1918-1920;
Altuna, Simtuna ock Frösthult samt Vittinge, Torstuna
ock Härnevi: 6 typordl. A. Thorsén 1896. (Cit. Thn.) Egna
primäruppteckningar 1918-1919.
Österunda: typordl. A. Isaacsson 1919; samt egna primäruppteckningar samma år.
Dessutom har jag genomgått ock excerperat det viktigaste
av den täxt i grov beteckning från Simtuna ock Torstuna
härader, vilken finnes i LMA i Uppsala (omkr. 170 s. av
A. Thorsén). (Cit. Thn.)
I Våla härad bar jag gjort uppteckningar i samtliga
socknar, ock dessa ha kompletterats genom excerpter ur de
handskrivna källorna i LMA, om vilka se Hesselm an I o.
Y, s. IX. Därtill kommer: Öster-Våla: stor typordl. Em.
Eriksson 1919-1920'; Huddunge: typordl. F.rMartinelle 1896;
Sala Allehanda 1913, n:o 141 B (Nora-nummer): »Gamla julbestyr och bygdemål i Nora. Rådplägning i en drängstuga för
50 år sedan.» (Sign. Gammal Norabo).
Beträffande Haguuda ock Lagunda härader har jag
rest i alla gränssocknar till sFjh. ock excerperat det viktigaste
av LMA:s samlingar av W. Lundgren 1898-1900. För Åsu n da
hd, som jag besökt 1922, ha använts typordlistor för Sparrsätra
ock Teda.
Under arbetets senaste skede, sedan mars 1922, har jag
haft förmånen att få begagna Professor B. Hesselmans excerpter ur LMA:s källor angående Våla, Simtuna, Torstuna,
Åsunda, Trögd, Hagunda ock Lagunda härader.
1)

Tillgänglig för mig först under korrekturläsningen.
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Av den stora alluppländska ordsamlingen å LMA har jag
genomgått det mästa.
För att få en uppfattning om dialekten i äldre tid har
jag studerat ett antal urkunder i Riksarkivet (särskilt Jöran
Perssons brevväxling) samt handlingarna i Varmsätra (Norrby)
ock Väsby (Kumla, Västml.) byskrin. Ett par särskilda urkundssamlingar, som kommit till min kännedom, ha också ägnats
någon uppmärksamhet, den viktigaste hos nämdemannen Alarik
Jansson, Nässelsta, Vittinge, där jag bl. a. anträffat en omsorgsfullt förd dagbok för åren 1795-1814 av ägarens farfader, hemmansägaren Pehr Jansson (1781-1831). (Cit. P. J. Dagbok.)
För att göra Thorséns uppteckningar direkt jämförbara
med mina egna har jag här nödgats i någon mån normalisera
hans beteckningssätt. Så ha införts
a, a för a, a
för u
914
y för 2,, ?p;
som tecken för ö-ljud framför supradental ock kakuminal, i
vilken ställning st ock 8 växla hos Thn, ibland i samma
ord, skrives här genomgående 8;
vidare har j9 ersatts med 9;
längdstreck i kons.-grupp ha uteslutits.
Belägg från socknar utom sFj b. ha i allmänhet anförts
i upptecknarens form, dock stundom med smärre förenklingar av
beteckningssättet.
Mina egna samlingar börjades ursprungligen med tanke,
att de främst skulle tjäna som underlag till en formlära för
Norrby. Det visade sig emellertid snart, att det var nästan
omöjligt att ge en sådan utan att först någorlunda utförligt
redogöra för målets ljudsystem. Under arbetet härmed framstod° nya problem, som sammanhängde med akcent- ock kvantitetsförhållandena. För dessa frågor krävdes att taga ståndpunkt, vilket icke kunde ske utan en icke alltför kortfattad
utredning. Här voro emellertid svårigheterna stora ock av den
art, att de endast delvis läto sig övervinna. Då jag haft ett
stort antal meddelare, som tillhört olika åldrar ock av vilka
flera avlidit under insamlingsarbetet, har mitt material kommit
att omspänna ett jämförelsevis djupt lager i tiden. En naturlig
följd härav har blivit, att sinsemellan rätt olika ock icke direkt jämförbara uppgifter kommit att stå sida vid sida. Jag
känner t. ex. tre uttal av ett ord som svänsken: sveens,sen
(nu sälls.), sveenshen (nu det normala) ock svienskan (ovanligt).
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Liknande gäller om mycket annat, men mången gång har jag
direkt kunnat iakttaga blott ett yngre skick, detta framför allt
i fråga om kvantiteten. Det är givet, att jag i görligaste mån
sökt hålla mig till det älsta språket, men mycket har kunnat fås
blott i yngre form. Att söka konstruera tillbaka till samma tidsplan, som det älsta intar, hade tydligen varit oriktigt. Att överallt anföra växelformer, där jag känt sådana, skulle ha krävt ett
alltför omständligt framställningssätt. Då jag trott det vara av
särskilt intresse, har jag dock genom ett ä. vid en form angivit, att den endast tillhört de allra älstas språk, vilket praktiskt taget betyder, att den nu är bortlagd, ock genom ett y.,
att en form är yngre. I andra fall har jag valt den form, som
illustrerat den för tillfället behandlade företeelsen, utan att särskilt nämna att andra former finnas. Denna skenbara inkonsekvens är alltså ett avsiktligt försök att ge uttryck åt värklighetens växlingar, som här äro större än mången torde förmoda.
Dessa växlingar återspegla ofta olika skikt i tiden, vilka nu endast styckevis glimta fram ock som mången gång äro oåtkomliga
för den tillfällige besökaren, han må vara aldrig så samvetsgrann ock gå aldrig så metodiskt till väga. Att helt klarlägga
dessa olika lager är i de centrala dialekterna numera icke
möjligt ens för den infödde forskaren. I vissa fåll har kanske
denne snarast större svårigheter att komma till rätta med materialet än främlingen, då han mera än den senare har en levande
erfarenhet av dialektens upplösning ock bristande konsekvens.
Då det gällt en hel process, som är så gott som genomförd,
t. ex. vokalförlängningen i viss ställning, har jag genom en
anmärkning eller genom att anföra enstaka exempel ur ett
yngre språklager sökt ge en föreställning även om det yngre
förhållandet.
Några andra reservationer måste här göras. I inledningen
har jag i allmänhet avstått från att ange akcenter, ock i kap.
om kvantiteten ha uppgifter härom meddelats efter särskilda
där (s. 40, 46 ock 49) angivna principer. Fr. o. m. akcentläran äro akcenter utsatta på vanligt sätt. Då det, med hänsyn
till att bitryckets styrka är beroende av vilken generation den
talande tillhör, varit vanskligt att med någon säkerhet hålla
isär starkt ock svagt bitryck, har jag i regel endast begagnat
tecknet ' för bitryck ock i allmänhet utsatt detta endast för
att ange biakcentens läge. Frånvaron av sådant tecken får
därför icke tolkas så, som om trycklöshet eller blott svagt bitryck förelåge.
Kvantitetsbestämningen i semifortisstavelser har vållat mig
mycket bekymmer, särskilt när andra leden är enstavig. It. ex.
spålman uppfattar jag båda stavelserna som (i det närmaste)
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kortal, men i fAsman tvekar jag mellan hellängd ock halvlängd
för n, möjligen beroende på att det senare ordet väl oftast är
best. f., vilket det förra mera sällan torde vara. Jag måste
dock här göra den allmänna reservationen, att kvantitetsbestämningen i sådana fall kan bero på subjektiv uppfattning, men
jag har funnit det riktigare att låta (skenbara) inkonsekvenser
på denna punkt finnas än att normalisera.
Alldenstund genuskänslan i målet är mycket vacklande
ock det ofta knappast kan avgöras, om ett ord måste betraktas
som m. 1. f., har genusbeteckning ofta icke kunnat utsättas.
Stundom har jag dock genom ett mf. utmärkt, att genus vacklar
mellan mask. ock fem.
Enär formläran mycket nära överensstämmer med rspr., har
blott en form översatts, då flera genomskinliga böjningsformer
av ett ord anförts intill varandra. Då översättningar saknas,
stämmer betydelsen med motsvarande rspr.-ord, som erhålles
med iakttagande av dialektens ljudlagar.
Avhandlingen har till största delen utarbetats på kortare
ledigheter från annan sysselsättning, ock arbetet har stundom
måst ligga nere flera månader i sträck. 1 följd härav ha en
hel del formella inkonsekvenser uppstått, vilka väl kunna vara
något störande, men som i praktiskt avseende torde sakna större
betydelse. En genomarbetning av ms. i detta hänseende har
min tid tyvärr icke medgivit.
1)

W. Lundgren skriver i detta ord från Järl. (—) under

n.

Allmän karakteristik av sFjh.-målet i motsats
till granndialekterna.
Såsom den föregående framställningen sökt visa, intager
Fjärdhundra i flera avseenden en mellanställning mellan Uppland ock Västmanland. Detta gäller även i språkligt avseende.
Som man kan vänta, står målet i norra Fjärdhundra — Våla
härad — den egentliga uppländskan, sådan denna talas i landskapets norra ock mellersta delar, närmast. I Våla hd har
också — av allt att dömma — dialekten bevarats till våra dagar
bättre än söderut, där kommunikationerna varit bättre tillgodosedda.
I södra Fjärdhundra överensstämmer målet synnerligen
nära med rspr., vare sig detta beror på novationer eller andra
förhållanden. De viktigaste egenheterna äro följande.
Äldre ä har bevarat sin kvalitet som a-ljud även framför r ock k samt såsom ändelsevokal: varg, harv, /gam, hakv,
Lasta, taka, moar' v. pr.; ormar TstSt, karrar 'karlar' Fh.
frf. gk, men kvarstår frf. nd : sogk adj. 'sank', hand.
Ams. a
Äldre o (u) motsvaras av å-ljud, utom före ock efter r
ock k, där det vanligen, åtminstone norrut, blivit ö-ljud: fogak,
§ols, adj.; sommarn Hv, sova v. ock
skot n., sovak n., sto k
posa s. TstVHv; men tsrv s., tsrp n., ts,stuna n. pr. 'Torstuna',
fkog n. 'flåg, plötslig smärta', frost s. 'frost', trola v.; takdrop St.
Ändelsevokalen i pl. av svaga fem, är numera öppet
å-ljud (o) både i bestämd ock obestämd form. En växling
mellan -ur efter kort ock -or efter lång rotstavelse har funnits
tils på senaste tid: gumor, guniona, varor, varona, psrkor,
sr1cona; grodor St; äldre /kupor, flaguna, varur; skatur Hv.
Ändelsevokalen e (rspr. a) är icke så slapp som i rspr.
ock torde bäst återges med a eller (e; efter k g g har den över1)

Föra ut gödseln ur ladugården.
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gått till — så söder, ock västerut, eller värkligt e — så vanligen
i Norrby: No 'taket', cue 'ägget', varan 'vargen', leve 'länge';
lokki Tst 'locket', imin At, vairtjin 'duktig' V.
Diftongering av e förekommer icke.
Förmjukning av k g g även i inljud är vanlig norrut,
men blir alltmera sparsam söderut: ditji, tatji, äjji, länji hela
sFjh. utom möjligen Ö samt TstFhllv, vilka tre senare hos
Thorsén ha taka, agme, liv 'äggen', takana ock agana Fh.
g har bevarats efter r ock k i slutljud ock framför velar
vokal samt framför d: arg, ag, vargar, .2,14:stugu 'slöjdstuga',
'slöjda'; bålga Tst 'stirra'.
g
j har fallit framför i: varen 'vargen', ahn 'älgen',
mem. 'vägen', ga ycenti 'gigeltänt', ugstma '*ugnsgima'.2 Jfr
Vevar/41m 'gästgivaregården' By, yssom just som' Tst.
Äldre si, ti ger genomgående i norra socknarna, kanske
något mindre allmänt söderut: .2,/t3 v. 'slå', nee.2,1a 'nässla', ng
s. 'rissel', pollar 'körtlar'.
n ock r ha bevarats i slutljud: sokan, karar 'karlar',
men r faller framför art. i pl.: karana 'karlarna', hestana
'hästarna'.
Den gamla kortstavigheten har bevarats tils på senaste
tid, men håller nu på att försvinna. Stavelseförlängningen
sker i tvåstaviga ock i de flästa enstaviga genom konsonantförlängning, så vida icke vokalen är a, ce, då kons. förblir kort.
I fråga om o råder vacklan: sota 'suttit', vala St ock veta Nby
'veta', intz• St ock bite Nby 'bitit', moka3 v., scela 'sele'; lava
v. södra socknarna, luden Nby led n. 'gärdsgårdsöppiling', hoga
'hågad', men rog rqg Nby.
Ändelserna ha större längd än i rspr.
Tvåledade komposita ha vanligen fortissimus på första
leden, men trycket på andra leden är starkare än i rspr.
ock står huvudtrycket mycket nära i styrka. Även i enkla ord
är bitrycket betydligt mera framträdande än i rspr. I trestaviga
vilar ofta ett något starkare bitryck på penultima än på ultima:
jeent6na, friemanda.
Försedd med åt olika håll pekande tänder. Herweghr, Idiot.
Westm. upptar både gigeltändt och igeltändt.
Betyder i Nby 'järnställning kring bakugnslucka'; jfr 9, s. 28.
Föra ut gödseln ur ladugården.
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I södra socknarna är rspr. akut ersatt av en akceutform, som närmast erinrar om rspr. grav: rpgan Ö, vkan Fh,
Ut-ettir St 'bott där'.
Gamla kortstaviga svaga fem. ha änd. -u, -un, -ur,
-urta, långstaviga -a, -an, -or, -ona. Den senare böjningen har
numera nästan utträngt den förra: stup, stugun, stagar, stuguna;
gama, gu,ntan, gurnor, gumona; tjärun St, vikkur TstFh, lukku V.
De forna a-stammarna ha pl. på -ar, -ana: kar, kag,
karar, karana 'karl'.
Konsonantstammarna av typen fot, fötter ha best. pl.
på -ran: fotran, bokran. Hit ha också typerna' präster (best. f.
vrcestran) ock garvare (best. f. garvaran) anslutit sig.
Neutrala subst. av typen dike ha best. pl. på -ene,
ock till denna böjning ha även enstaviga neutra på -k, -g övergått:
ditjine, cepkana, tatjine, äggine, men enstaviga på vokal ock
de på annan kons. än -k, -g ha vanl. -(n)an: trcEnan, lakana,n.
Målet i Huddunge, den sydligaste socknen i Våla hd, överensstämmer för närvarande i allt väsentligt med grannsocknarna
söderut; men då man rest igenom Huddunge och passerat sydgränsen till Nora eller Harbo, har man genast en känsla av
att man kommit in i ett nytt dialektområdel.
Emellertid hade jag anledning misstänka, att Huddunge i
äldre tid stått Harbo närmare än nu. En person, född (1797)
ock uppväxt i Huddunge, vilken på 1840-talet flyttade från denna
socken till Norrby, har jag hört härmas där, ock han lär ha
sagt t. ex. könet. Man skulle också snarast vänta, att Hd skulle
gå samman med norra Fjh, ty det skiljes söderut från VI genom
ett ganska brett skogsbälte. Även norrut möter skog, men
kommunikationerna synas snarast ha varit bekvämare åt detta
håll. En närmare undersökning bekräftade så till vida min förmodan, att mycket gamla personer i Hd uppgåvo, att de äldre i
deras barndom sagt t. ex. föggelr, varg, karrane, pöjtjyn. Numera
är emellertid detta uttal i Hd alldeles försvunnet, ock även om en
del nu levande i ungdomen uttryckt sig på detta sätt, ha de nu
lagt bort det. Troligen sammanhänger detta därmed, att Heby
efter norra stambanans anläggning på 1870-talet blivit en be5 AV Dipl. Svec. 1946 framgår, att Huddunge år 1314 hörde till
Torstuna härad. År 1571 är det delat mellan Torstuna ock Våla hd
(Forssell, Sverige 1571, s. 306 not).
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tydande ort ock att »huddungarna» kommit att använda Heby
som sin järnvägsstation, inköps- ock delvis även avsättningsort'.
Härvid ha de kommit i livlig beröring med folk söderifrån ock
vant sig av med att »bryta på harbomål». Numera lära de
skämta med hetrböna över deras uttal.
Huddunge bör alltså nu föras till södra Fjärdhundra.
Vålamålet norr härom skiljer sig i flera viktiga avseenden från sFjh.
Äldre ä blir ä-ljud framför (ock efter?) r (k) samt partiellt såsom ändelsevokal: kar. 'karl' Hb, tak 'talg' Hb, tarmana,
'tarmarna' Nora, grant Öv, far?. 'farit' Öv, trast 'strax', grangak
'granngård' Nora, Mka rbr ak ar 'dikeskauter' Ab; vata 'veta', gkina
'gråta', fara v. 'fara', rgpa v. 'repa', firma s. Elb2, batana 'båtarna'
Hb, Mur 'gårdar' ek.
Annb. a frf. k, nd behandlas som i sFjh; se s. 25 ovan.

Äldre o (u) motsvaras av u- eller ö-ljud (i Öv av a frf.
k: kalt 'kol'): suga'. 'sovel' NoraHb, skota 'skotta' Öv, söva
'sova' Öv, skorpa 'sårskorpa' Hb, kost-pq 'kosta på' Ab, sen
m. 'son' Hb; böa v. 'buda', lökk 'lock' Nora, stökk 'stock' Öv.
u står, liksom stundom i änsv., frf. pp motsvarande
rspr. o: huva 'hoppa', kapar 'kärl' Nora, men spota Öv.
Former på -91, av svaga fem. tyckas vanligare än i sFjh.
Även de långstaviga ha i obest. pl. -ur: lada 'lada' ÖvHb, pepZrU9'
'humleknoppar' Öv. Tendens till försvagning av ändelsevokalerna kan spåras: skupä 'skopa' Hb. I Harbo åtminstone är
pluraländelsen -ar: kronar 'kronor', pggar, ingana 'pigor'.
Ändelsevokalen a är slappare än i sFjh.
Diftongering av e förekommer:
räkn. 'en' Öv, an
gamadr gan Hb, hjäm 'hem' Öv, get 'ett' Nora, iala 'elda' Öv.
Förmjukning av k g g är oftare bevarad än i sFjh.
Spår av norduppländsk stämtonsförlust: drakka 'dragga' Hb.
9. g
j har bevarats framför palatal vokal: cd:pn 'älgen'
Nora, vg pn 'vägen' Öv, vapn Nora, ugsitma 'bakugnsöppning' Hb.
Anm, sk blir f intill palatal vok.: fra[ 'fläsk', alm, 'asken' öv.
10. De gamla korta rotstavelserna ha förlängts, vanligen
1)

Jfr ovan s. 15.

2) Källornas uppgift.
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— utom då vokalen . varit a, Se (8, e) — genom konsonantförlängning: vod 'ved', kuva 'huvud', fkugu 'fluga' Nora; broas,
Mr v. 'lever' öv, spor, spör n. 'spår' Hb. Men ihög Hb, sen
m. 'son' Nora, hvga 'hågad' Öv.
Komposita kunna oftare än i dip. ha fortissimus på
senare leden: vasmankbntgar Flb; regalsmc'enan, prosasnulkara,
Vasmanhind, Björksttim, skakakrc" Öv; karåktut 'karlaktigt'
Nora.
Akut ock grav äro vanligen fördelade som i rspr.
Typen fot har i best. pl. föttrene Öv.
Hagunda-Lagunda-målet överensstämmer till sin allmänna
karakter nära med sFjh.
1. Vokalsystemet är i det hela detsamma; även här ha
äldre a ock o (u) bevarats som a- ock å-ljud. Dock finnas
norrut (Järlåsa) spår av att r ock Zr påvärkat ett föregående
a: varg 'varg', habn 'halm', levat 'kvart', luarv 'halv'.
'2. Möjligen böra de mycket sparsamma spår av diftongering
av e, som finnas, t. ex. Jen Ud 'en till' Gryta, yekt 'elda'
Järl., betraktas som räster av ett äldre språktillstånd.
.3. En viktig avvikelse från sFjh. är behandlingen av k g g.
Medan dessa i sFjh. förmjukats framför palatal vokal i såväl
udd- som inljud, kvarstår k här som -explosiva, i inljud över
hela området ock söderut även i uddljud: boken- 'bocken' Järl.
Al., styka .'stycke' Järl., taka 'taket' Järl., Anft 'köpt' Nys.,
kora Nys., även byqg 'tjog' Långt., hjok 'tjock' Nys.
Då g blivit j, kvarstår detta framför palatal vokal: torp
Bisk., vavan Nys.
Slutljudande -n bevaras liksom i sFjh.
Stavelseförlängningen synes ha fortskridit ungefär lika
långt som i sFjh. Söderut visa källorna även här exempel på bevarad kortstavighet. Kvantitetstillskottet har möjligen något oftare än i sFjh. träffat vokalen. Så ha de gamla kortstaviga starka
pret. part. här icke sällan vokallängd2. Ex. huve 'huvud' Ramsta,
pta v. Järl., spalman Järl.; stifth Nys.; jfr båk, fl- yt, nys2- Järl.
Akut ock grav växla: fbtar f6t9r Järl., 6.J- ka Kika Ål.
Träbit varmed skaklarna fästas vid släden.
Detta kan visserligen ofta bero på anslutning till ints vokal.
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Typerna hästar, flickor ha i .allmänhet best. pl. på
-ane (-ana), -one (-on,a): fana, fktkoria. Men åtminstone i Åland
kan a-stammarnas pl.-ändelse vara -ar, ock de svaga fem. kunna
ha -dr, t. ex. stokar, sagor, fkaugar, fkkkar.
I plur.-ändelsen -er kvarstår stundom e osynkoperat,
då best. art. tillägges. Ex. fötteren, nätteren Ramsta, bolsaren
'böckerna' Järl.
Åsunda ock Trögds härader i söder torde icke skilja sig
mycket från sFjh. Mig tillgängliga källor härifrån tillåta ej så
säkra slutsatser. Jag kan därför blott ge några antydningar.
Vokalsystemet synes i sina allmänna drag överensstämma med sFjh. Även i typen torp tyckes o-ljudet vara rent.
Anm. a frf. pk, nd behandlas som i sFjh.
Ändelsevokalen i pluralis av sv. fem. är o (-or, -ona 1.
-ona): j antona Sparrs., kalona Veckh.
Diftong av e saknas nu, men har, om man får dömma av
enstaka exempel, funnits förr: gamelr-järker Sparrs., jal 'eld',
jaa 'elda' Veckh. Litsl. i Trögd.
Förmjukning av k ggi inljud saknas.
I uddljud kvarstår k i Trögd, men blir i Åsunda förmjukat.
Då g övergår till j efter r ock k, bevaras det även framför
palatal vokal: bab-j, bakydn, bakjar Sparrs.Teda, 8°,91-an sorjaria
Sparrs.
r bevaras alternativt framrör artikeln i plur.: sorpma,
bondana Sparrs.
I trögdmålet finnas nästan endast stigande tongångar,
så att tongångarna hos ord med rspr. akut ock ord med rspr.
grav sammanfalla. I Åsunda härad är detta förhållande grumlat,
så att samma person vid olika tillfällen uppvisar motsatta tongångar,.
I fråga om subst.-böjningen överensstämma Åsunda ock
Trögd i stort sett med sFjh. Dock märkes följande:
Sv. fem, ha ändelserna -a, -an, -or, -ona 1. -ona. Former på -u synas (numera) icke förekomma: skorpa, skorpan,
skorpor, skorp ona Sparrs. Teda, gata, -an, -or, -ona Sparrs. Teda.
1)

K. P. Leffler, Trögdmälets akcentuering, hs. i LMA, Uppsala.
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St. fem. ha alternativt best. plur. på -ana: sorjena
sorgan Sparrs. Teda.
Neutra av typen dike ha best. plur. på -ena: 'ca-ana
Sparrs., dtkana Sparrs. Teda, apkana Sparrs., ycekana Löt.
Anm. I Trögds hd förekommer änd. -ana i best. pl. av a-st.:
hastana jämte hastana Löt.
SFjh. kan alltså sägas vara i språkligt avseende ganska
väl skilt från det övriga Uppland. Föga betydande äro dock
olikheterna i söder ock sydost i de urspr. till Fjh. hörande hd
Åsunda, Lagunda ock Trögd (jfr ovan s. 3, 12 if. samt Hesselman i o. y, s. XI o. Nord. fam.-bok, art. Upplands folkmål).
Det skulle då återstå att ange målets ställning till västmanländskan.
Här kan jag inskränka mig till att nämna ett allmänt intryck, som jag erhållit vid resor i trakten, nämligen att Sagån
knappast bildar någon språkgräns, annat än möjligen söderut
i fråga om akcentefi. Detta är ej blott mitt personliga intryck.
Fil. lie. Torsten Ericsson har nämligen på grund av sina mera
ingående forskningar på detta område samtalsvis ock numera i
Nord. farm-bok, art. Västml. folkmål, bekräftat min uppfattning
härutinnan. Bygdens historia ock topografi (se ovan) göra också
detta naturligt ock förklarligt.

LJUDLÄRA
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Kvantiteten.
Vad de enskilda ljudens kvantitet angår, så användes här för att ange hellängd, - för att ange halvlängd. I konsonantgrupp, som icke uppkommit genom sammansättning,
vilken ännu kännes som sådan, lemnas längd i allmänhet obetecknad. Det är nämligen knappast så, att den
första kons. alltid kan anses ha hel- eller ens halvlängd. Den
är t. o. m. stundom, liksom i östsv. dial., kortare än den följande. Men att med blotta örat avgöra, vilken kons. som har
största längden, torde endast sällan vara möjligt. För det angränsande Hagunda härad har W. Lundgren vid mätningar
(ms. i LMA, Uppsala) i ordet gnistror fått för s i 100-dels
sekunder värdet 9,7 ock för t 13,9, ock vidare
4

7

12,4

6,3

6,9

11,8

12,8

9,5

12,2

9

13,7

13

10,8

12,61

7

18,1

Det vore alltså tydligen mycket vilseledande att här ange
f (i -saft) ock s (i -fisk) som långa. Om mätningar värkställdes
i sFjh., skulle de nog ge liknande resultat.
Det är icke min avsikt att här ge en fullständig framställning av den utveckling, som de olika fsv. kvantitetstyperna
genomgått i målet. Detta skulle kräva en vidlyftigare behandling, än som här kan ägnas denna sak. Jag måste inskränka
mig till de viktigaste typerna med särskild hänsyn till avvikelserna från rspr.
Redan Schagerström (Vätöm. s. 40, noten) anmärker, att
den gamla förbindelsen kort vokal + kort kons. anses kvarleva
1)

Jfr Risberg, Den sv. versens teori s. 50 f.

3-220478. Sv. landsm. Is nacsson.
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även i tryckstark ställning i Fjärdhundra. I Norrby ock närmast
angränsande socknar kan man av gamla personer ännu få höra
ett typiskt kortstavigt uttal, åtminstone av vissa tvåstaviga ord.
Under lektor E. A. Meyers ledning värkställdes i maj 1920 å Fysiologiska institutionen i Uppsala en experimentell undersökning
angående akcent- ock kvantitetsförhållandena i åtskilliga uppsvenska mål, bl. a. också av dem i Fjärdhundra. Ena försökspersonen var f. bonden L. G. J., född 1850 i Varmsätra, Norrby, gift
till Tärna en kvarts mil därifrån (båda föräldrarna voro från
Norrby, hans tal var sävligt). Härvid visade sig n i sinn s.
'sena' obetydligt längre än n i lana s. 'förrum i ladugård', ock
denna ringa kvantitetsskillnad kan ha berott på föregående
vokals kvalitet; bure var i frasen han ha bur e typiskt kortstavigt. I spalman voro både a ock 1 korta. I stort sett har
dock i N by utjämning inträtt, ock icke ens av den älsta generationen får man numera annat än mera undantagsvis höra ett kortstavigt uttal.
I Simtuna ock de södra socknarna i allmänhet är kortstavigheten bättre bevarad. Typordlistorna härifrån ange i regel
kortstavighet för tvåstaviga ord, som av gammalt haft annan
kort vokal än a, ä + kort kons. Så uppges (med korta vokaler)
tana s. HvTstAtFh.; lava v., sina stna s. 'sena', vala v., posa s.
ndk, ron, steg, kJ, vrI•db sup.
'påse', loga s. 'låge', sova v.,
IlvStTstFhAtV; sknkt IlvTstFh,
StAtV; sala s. 'sele' StTst
FhAtV.
Själv har jag från Simtuna antecknat loka (men lok) s. n.,
stock (men stad) s. n., sova (men sov) v., lova (men lov), boda
v. 'buda', men bo s. n. 'bud', hoga adj. 'hågad' (men hg), hogan
s., troda v., lada (men lag) s. n., vilket alltså bekräftar typordlistornas uppgifter.
Vid ovannämnda experimentella undersökning gjordes även
försök med en person från Simtuna, bonden C. A., född 1865 i
Simtuna (flyttade 1913 till Tärna socken, modern var från Simtuna,
fadern frän Torstuna). Härvid erhölls samma längd för n i
sma s. 'sena' ock sinar v. pr.; smug adj. visade något längre n.
En särskild ställning i detta fall intaga ord med stam på
k. I de tvåstaviga av denna typ (sopa v., SMUN s., o. d.)
kvarstår även i Nby en ännu fullt levande räst av kortstavigbeten, även i de yngres tal, i det att vokalen här är kort eller
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medelvarig. Då nu, såsom allmänt antages, k på grund av sin
natur icke »i sin helhet» kan förlängas', emedan artikulationsstället oavbrutet ändras, skulle här föreligga kortstavighet.
Men om endast dessa ord hade bibehållit det gamla kortstaviga
uttalet, skulle de givetvis i talet, i följd av snabbheten i producerandet, hos personer, som ej i andra fall använda kortstavigt
uttal, komma att sticka av mot taltempot i övrigt. Detta är
emellertid icke fallet. Måhända kan man förklara detta så, att
Zt på grund av sin komplicerade artikulation, åtminstone i
kvantitativt avseende, här bör uppfattas som ett sammansatt
ljud, i det att den mediomarginala artikulationen vid ljudets
ansättning i någon mån förlänges. Tungrörelsen kan ju också ske
mer eller mindre snabbt, allteftersom taltempot är hastigare eller
långsammare.
Även i Norrby höres någon gång t. ex. smok s. n., smkscp s.
'spillsäd', men en kontrollundersökning angående dessa former,
vilka jag upptecknat 1909, har givit vid handen, att de numera
tyckas vara rätt sällsynta.
Vid ovannämnda experiment med försöksperson från Simtima uttalades hora avgjort kortstavigt. I ho k var längden
jämnt fördelad mellan vokalen ock k, vilka båda visade ej
obetydligt större längd än i hoka. Riktigaste beteckningen vore
alltså hok. Måhända borde smar Nby 1909 uppfattas på samma
sätt.
Målet befinner sig alltså tydligen i ett övergångsskede. De
gamla kvantitetsförhållandena äro stadda i upplösning. Det
skulle då ligga nära till till hands att antaga, att detta endast
vore en följd av riksspråkets begynnande seger. Detta synes
emellertid icke vara fallet. De gamla kortstaviga orden tendera
nämligen att utveckla sig efter andra lagar än dem, som i
huvudsak blivit gällande för rspr.
Taltempot är i sFjh. i allmänhet långsamt, ock talet gör
ett sävligt, utdraget intryck, vartill förnämsta orsaken torde
vara, att slutstavelserna ha större längd än i rspr.2 För att fullt
säkert bestämma kvantitetsförhållandena vore en ingående experimentell undersökning av nöden.
Nomen, VSpr. I, s. 452.
Jfr skrivningar som natteen (P. J. Dagbok 44); harklårr s. pl.,
betsell (aukt.-prot. från V. 1859); förbaskatt, spetaklutt adj. (J. E. J.).
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Anm. W. Lundgren har, som ovan nämnts, 1899 ock 1900
gjort några experimentella undersökningar över en granndialekt (Åland,
Hagunda hd). Då förhållandena där äro mycket likartade, anför jag
några siffror från Åland ock sätter för jämförelses skull normaltiden för
betyder
rspr.' inom parentes. Siffrorna ange 100-dels sekunder;
aspiration:
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6,5
8,9
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Ö

2,5

11,24
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a.

12,94
12,1
(14-21) (9-10)

Av dessa exempel framgår, att kvantiteten här är betydligt jämnare
fördelad mellan de olika stavelserna än i rspr. Man skulle nästan kunna
påstå, att den i rspr. markanta skillnaden mellan korta ock långa ljud
i detta mål icke existerar. Det »korta» k i bokan upptar 10,8 (medeltal) ock
det långa» k i bokan 12,8. Normaltid för de båda ljuden skulle vara
5 å 10, ock 16 å 24 respektive. Det »kort» k i byka varade vid
försöket 17(!), ock y 29. Vem kan under sådana förhållanden draga
gräns mellan »korta» ock »långa» ljud? Att dömma av ovanstående
exempel skulle man tro, att dessa mål vore snabbflytande, men detta
är som nämnt icke fallet. Förklaringen inses, om man betraktar talen
för ändelserna: ance i takance borde normalt ta 20, högst 28, ock
tar här 29,s; a i staka får ett tidsmått av 16,2 mot rspr. 8 å 10, ock
a i byka 17,9! (rspr. 8 å 10). En del av den tid, som i rspr. anEnl. Risberg, Den svenska versens teori s. 45.
Härvid är början av k tonande 2,7; räknas denna tid till a, blir
detta 18,5, k 8,6.
Fyra olika mätningar: a, b, c, d; två försökspersoner.
Frågetecken efter siffran i protokollet.
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vändes för att uttala den starka stamstavelsen, sparae här för ändelsen,
som får starkare tryck ock större kvantitet. Motsvarande förhållande
äger rum i ord av typen Inistlik. Så har andra o:et i höppetåssa
ovan längden 11,21 ock första o:et endast 7,8 mot väntat 12 å 18.
Detta kunde man ju möjligen vilja tyda så, att fortis vid försökstillfället
legat på andra kompositionsleden, men flera likställda ord bestyrka, att
ingen misskrivning i det avseendet föreligger.
Särskilt anmärkningsvärd är den längd, som tillkommer ändelsevokalerna:
kata : k (?), e 2,5, a 5,5, t 20,
0,
a 12,5
C
bota :b 6,8,
Q 29,
t 14,8,
6,2, a 17.
Att märka är dock, att det är ganska svårt att exakt avgöra, när
ett ljud framför absolut paus värkligen upphör.

Troligen har denna slutvokalens längd, som varit förenad
med starkt tryck, kanske rent av fortis, på ultima, fordom tillkommit blott de kortstaviga 2 ock från dessa genom analogi
införts i ord med lång rotstavelse. Dessa fingo väl i samband
härmed rotstavelsen förkortad, detta kanske särskilt då denna innehöll en trängre vokal. Somliga ord blevo härvid rent av likställda
med ord, som av gammalt haft kort rotstavelse. Som ett minne
av detta förhållande betraktar jag den omständigheten, att stamvokalen i två- (ock fler-)staviga, även om den urspr. varit lång,
nu ofta är kortare än en historiskt ock fonetiskt likställd vokal
i ett enstavigt ord. Så har jag från St antecknat: kde. (fsv.
kittpe) liksom slajda (fsv. s1i, slipi) ock bra,da, (fsv. breedhe);
pkg men pkogan, dag men drogara, stan men stanar o. d.
Bör man kanske rentav i t. ex. ropa VTstHvFhStAt v., soppar
Tst v. pr. 'sopar' ock kanske delvis även i loga VTstHvFh,
g Nby s. se en räst av samma förhållande? Förmjukningarna
i inljud samt det bevarade k i uddljud i grannsocknarna i
förening med gravis på den best. formen av i obest. f. enstaviga
ord peka i samma riktning.
Då sFjh. i fråga om behandlingen av den gamla förbindelsen
kort vokal + kort kons. är bestämt olika i norr ock söder,
nödgas jag här särskilja två områden ock behandla dem vart
ock ett för sig. Det södra området består av socknarna
Härnevi, Torstuna, Frösthult, Simtuna, Österunda, VitNormaltid omkr. 10?; a. st. s. 52.
Jfr Bathius, Orsamålet s. 14.
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tinge ock A ltuna; Tärna bildar övergångsområde. Det norra
omfattar Norrby, V.-Lövsta, Enåker ock Huddunge.
Gränsen är naturligtvis icke skarpt utpräglad, utan betecknas
av övergångsformer ock växlande uttal.

A. Gammal kort stavelsel. Norra området.
Märk: Två- ock flerstaviga exempelord i denna avdelning, på
vilka akcentteeken saknas, ha grav akcent.
1. Stavelser innehållande a, ä (<-- fsv. a, x, fvn. a, e).
a) 1 öppen stavelse har vokalen förlängts. Ex. spada
NbyV1 s. 'spade', skada s. o. v., Vada v. 'sladda'', Yleda s.
'släde', brceda s. n.; haga NbyEnV1 s. 'hage', vcegar s. pl.;
gnava v. 'gnaga', grceva v., veva v., stevu s. f.; gcaren adj.,
scdra n: pr. (men ic_psaka), laka v.; grama v. 'gripa, famla
efter', strama v. o. adj. pl., hamu adj. 'fumlig', Imma v. 'treva,
famla efter's; /ana s. f. 'förrum i ladugård', .2,lana s. f.4 ;
har s. ni., skara s. 'skare', snaru s. f. 'snara', baru s. f. 'bärare
(redskap)', fara v.; lakan s. n., naku adj. 'naken', leka v.
'vara otät'; apat s. 'apel', gapa v., skreput adj. n. 'skräpigt';
skatu s. f. 'skata', gatu s. f. 'gata', eta v. 'äta'; trasu adj.
'trasig', lesa, lcese v. 'läsa, läst', ncesana s. n. 'näsan'.
Anm. 1. I lcedu NbyVlEn s. 'lada' är vokalen kort liksom i
södra området.
Anm. 2. Subst. fatan n. 'handtag på ämbar' är väl påvärkat av
det föga vanliga ock säkerligen från rspr. lånade fata v.5
Anm. 3. vara v., bara adv., fare sup., faren part. ha kort
vokal + kort eller halvlång kons. I fråga om de två förstnämnda
orden beror detta på att de så ofta stå i svagtryckig ställning. I
fan (faren) bar den korta vokalen haft ett starkt stöd i de talrika
kortstaviga supinerna (ock part.), framför allt i det likbetydande fare;
de vanliga uttrycken fare-böt, fare-hm ock komposita av typen
Miefåren, 'ibtfåren ha nog också medvärkat. De norra socknarna (En
I samband med gamla kortstaviga behanetlar jag även ord av
typen segla; se nedan A:1 y, 2 y, 3 y ock B:1 y, 2 y, 3 y.
Men sladda v. 'driva' om åkdon på hal väg; jfr på. sladdn 'på
slutet, i kön'.
4) Jfr vena v. 'vänja'.
Jfr scemas v. 'sämjas'.
5) Målet har flera autoktona uttryck för detta begrepp. Jfr fatan
St ock fatan Skuttunge (Grip, Skutt. s. 86).
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V1NbyT) ha tajt), draje, Map, i vilka värkat förkortande på föregående
vokal, men de södra (AtN'TstStFhliv) tat med ljudlagsenligt fallet j.
it?) I sluten stavelse ha a ock ä förlängts. Ex. bad

s. n., bka s. n. 'blad', bag s. 'träck av barn', va s. n. 'gräns
s. n. o. f. 'sladd (redskap)', ra s. 'rad, även
mellan tegar',
ett slags åkdon', stce s. n. 'städ (amboss)'; tag s. n., lag s. 'lag,
vätska', drag s. n. byggnadstärm, veg s., vcgJe s. n.; grav
s., nav s. n. 'julnav', rev s., vcev, a VI s., grcev v. imp.; smal
adj. NbyEnV1, smcd• s. n. 'boss, skräp', gak v. pret., fak s. n.
'skäl, orsak'; lam adj., kram adj., tam adj.; van adj., man
s. n. 'man på häst'; bar v. pret., svar s. n., kar s. n., kr
s. n. o. v. pr., svar v. pr.; sak s., rak adj., skak s. n. 'draginrättning för redskap', t. ex. hetrvskak, pkskak, hak s. n.
'inskärning', krok s. n. 'kreatur, husdjur'; gap s. n., kap s. n.
'gott förvärv', skrap s. n. 'skräp', skrep s. n., drep v. imp.;
mat s., lat adj., ?get s. n., net s. n.; ras s. n. 'ras, fall',
gros s. n.
Härmed kunna jämföras: a/bum, eckmcbnig, tema v semas v.,
grem,,se v. 'gräma sig', (eva s., svGra v., ven v. ock stana v.
Anm. I bårfota beror a för a på att ordet fordom haft fortis
på senare kompositionsleden; bArbent däremot har tidigare fått huvudakcenten på förra staveisen, ty då senare leden varit tvåstavig, har den
längre behållit huvudtrycket, såsom framgår av t. ex. btikfram men
bak&tar 'bakefter'. Härmed stämma beirmark, betrhcent, cbikkara
'dalkarl' (jfr steckara). 1 becrhålsa, becrarma, betrhtivda 'barhuvad',
vilka icke äro så vanliga, har a inträngt i följd av association med
simplex bar. Åven får far, fårbror liksom fårgalt (jämte fårgalt)
bero väl på att senare leden haft huvudtrycket. I fråga om fecrbror
har ställning i upptakt medvärkat, kanske också vokativ med akut, vilket senare även kan gälla fr far.

7) I tvåstaviga ord med kort stamstavelse, vilkas
andra stavelse är er, el, en ock som ha böjningar eller avledningar med synkope, samt i ord (med lång stamstavelse) där
stamvokalen följes av urspr. kort kons. annan än r, +
r, 1, n, t. ex. kravel, kravla,' ha a, ä i regel förlängts. Ex.
hidal s., tadla v., mdgar adj., magra v., hivak s. (jfr fvn. kafi
'flöte'), kavka v., kravla Hd v., kravku Hd adj. 'dålig', "evkag
stavra v.
s. 'runt vedträ, grov käpp', scevken adj.
Typens begränsning efter Hesselman i o. y, s. 4, mom. 7.
Se Hellquist sävlig.
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'lägga i hög', sttivroml s. n., ktikak s. n. 'kacklande', haldra v.,
shikak, shakkar s., hwkka s. o. v., kneka s. 'kräckla', stapka
v. 'lägga i hög', vcgpktg s. 'väppling', pcepkor,2 s. pl. 'humleknoppar', småtar s. n., smatra v., smatran n. pr. gård i Nby,
pettrigbo n: pr. by i T., snatran s. 'truten'.
Anm. 1. I haven, havna, pret. part. till ha, beror den korta
vokalen på ordets övervägande användning i svagton.
Anm. 2. Ordet khemel 'stång 1. stege varmed höet hopklämmes
på lasset' associeras med värbet klämma. Andra dialekter visa visserligen i detta ord kr- (n. Uppland), men detta torde knappast utgöra
något hinder för att antaga, att associationen med klämma, även om den
skulle vara blott folketymologisk, är orsak till vokalkortheten i subst. 3
Annorlunda (om n. Uppl. kråmmil) Hesselman, Stafv.-förl. o. vok.kval. s. 68.
Anm. 3. I förbindelsen am +
r, n förblir vokalen kort. Ex.
rama v., varav rcimaks., skramka v., hamna v. 'famla', hanaru
adj. 'fumlig', varav htima<r s. 'fumlig person', gam?ra adj. pl., varav
sg. gama, hamrar s. pl., varav hamara, kamrar s. pl. ock kamara
s.; hamna v. ock Urnan s. 'skepnad'.
Amn. 4. Orden kravla v. ock kravlug adj. ha i Hd den väntade
ljudlagsenliga formen kravka, kravN, så också i n.Fjh.: kravka Nora,
kravintg Hb. Men i NbyV1T ha de kort vokal liksom på så många
andra håll i Uppl. Förklaringen till denna växling ligger nära till
hands. Värbet uppträder vanligast i förbindelse med en tryckstark
partikel ock får då apokope ock svarabhakti: krava-c9ce-eiv o. d. Här
skall a förbli kort. Vokalkortheten i svagton bar hindrat den ljudlagsenliga utvecklingen av a --> a i starkton, därför kravak s. o. v. De
södra grannsocknarnas ljudlagsenliga kravalt s. (se nedan B 1 a) har väl
ock bildat stöd för a. Så uppfattar jag även skrev' s. n., skrcevka v.,
treivak s. n., travka v. 'trampa ned, trampa oupphörligt', rtigak s. n.
'skräp', raga v., 'jälpa sig fram med dåliga redskap' o. d.

Märk: Sockennamnet hetrakab. är i regel kortstavigt även
i Nby; jfr nedan s. 57.
2. Stavelser innehållande å, 8 (E- fsv. o-u, 0, y).
a) I öppen stavelse är vokalkortheten bevarad, men
den följande kons. är i regel halvlång eller lång. Kortstavig') Ordet stetvrom 'ett visst mått ved' kan vara dat. pl. till fsv. stavur;
stavrom har kanske varit den vanligaste formen ock har därför segrat i
viss betydelse. Observera uttrycket lägga i stavrom. Formen stavrum
i rspr. torde delvis bero på folketymologisk anslutning till rum.
Jfr andra dial. pepla 1. peppla Rietz.
Jfr t. ex. gres 'gles' Nby ock krilso 'klase' (fvn. klasi) på
många håll i Upp!.
Jfr Hesselman, Västno. stud. s. 69.
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heten är alltså i det närmaste upphävd. Ex. modul adv. 'fullt
med lös snö på väg', hoga adj. 'hågad', do ga v. 'duga', pr. dögarl,
loga sup. 'legat', loga NbyEn s. 'låga', '•ogct V1Nby s. 'råge';
su,ve;
sova v., sove sup., y. sQva NbyVI, sava En, men sov,e
fota s. 'fåle';
smoht v. 'smula, falla ur (om säd)', soka v.
koma v., somar s.; ysra v., smår,e, s. 'smöret'; spona s. 'spånad',
monas-böt v. 'försvinna av sig själv så småningom', kolla s. 'föraktlig kvinna'; moka v. 'föra ut gödseln ur ladugården', troku
adj. 'tråkig', toka v. 'trycka, klämma', strob En s. 'stråke';
dropa s. 'droppe', knopa v. 'knåpa', kopar s. 'metallen koppar';
kota, y. kota ock kota v. 'tälja', skota v., pota v. 'påta'; posa
NbyEn s. 'påse'.
Anm. 1. 10a NbyTEn (ock toht i s. socknarna) beror på anslutning till de enstaviga formerna, som ljudlagsenligt ha lång vokal.
Anm. 2. I ord med stam på d, g, v är lång vokal i dc yngres
tal regel (dock endast modut samt vanligast toga sup., rosa s.);
framför övriga kons. höras nästan endast kort vokal.

13) I sluten stavelse har vokalen
a) förlängts framför g, d, v ock (förlängningen håller på
o Nby, o En s.; 6grces
att genomföras) framför k. Ex. rag,
o s. n.,
s. 'rågbrodd', tag, 4 Q s. 'rep, järnvägståg', trag,
s. , sag s. (fvn. seg);
Q s. n., thag,
dkvtrQg s. n., 9eg,
radna v., ba s. n. 'bud', yeesba s. n. 'kalas', sav rs, sov v. pret.,
skrev
skrov s. n., skrbymak -s. n. 'kraftig måltid', smt'vT s.
'smulsäd, spillsäd', mar
sme7t s. n. 'boss, avfall', kok
s. n. 'kol', köfat s. n. 'kolfat', fp,k s. n. 'föl'2, jgb• s. f. 'göl',
mpik s. n., tgar 3 s. f., ph)gfjer s. 'vändskiva på plog'.
Anm. 1. MOC14 s. m.? 'lös snö på väg' torde ha d bevarat ock långt
i följd av association med det vanligare adj. o. adv. motlut, där cl
ljudlagsenligt förlängas ock kvarstår (se ovan 2 a).
Anm. 2. Uddljudande har o tidigt förlängts ock blivit 0, därför
120 NbyTVIEnHd, varav hd,,se NbyVI, men 126,98 Hd, fsv. ok, uk. Jfr
hoka adj. 'fast, fångad' ock hokan s. u. 'räfshuvud', samt beträffande
(å-ljudet Orm, oksa.
Anm. 3. Särskilt märklig är målets ringa benägenhet att förlänga
vokalerna framför k. I Skuttunge, vars dialekt är nära besläktad
med sFjh., ha alla vokaler förlängts framför k, även u i ett part. söm
i) Ordet är dock numera sällsynt med kort vokal.
Rätt ovanligt ord.
Brädställningen på ett avträde.
Jfr Torp möd.
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stil, ehuru alla andra pret. part. fått kons.-längd ock sålunda ett
starkt systemtvång bort bilda stöd för kort vokal'. I hela sFjh. har
ordet kort vokal. Granndialekten österut har förlängning framför g, d, V.

b) bevarats kort framför övriga konsonanter. Ex. bor s. m.,
spor s. n. 'spår', for s. f.? 'fåra i åkern', gor s. n. 'var (i böld)', j8r
v. pr., görr ä v. inf. 'göra det' (J. E. J.), smhrgas3, om konj.,
som rel. pron., son s. m. 'son', ji??rmon s. 'jordmån', mön (om) adj.
'mån om', tro le s. n. 'kält', /ok s. n., llok s. n. 'avlångt kar att
förvara sovel (fläsk) i', snk?rop s. n., skot s. n., fkot s. n., iot s.,
brot VI s. n., bos s. n. 'boss, söndersmulad halm', böskorg s.
'korg att bära boss i'.
y) I ord av typen fogel, foglar (se A 1 y ovan) har vokalkortheten bevarats i såväl öppen som sluten stavelse. Ex. foga?-,
fogkar s., skovak, skovar NbyV1 s., skovhc, skova?rAn v. 'med
skovel röra om säd, så att den icke tar skada', .969)0., söva
NbyV1 s., sova v. 'hushålla, vara sparsam med sovlet'; sömn
'sömn', somna, soman-eiv 'insomna', somna adj. 'sömnig';
.2,lokna v. 'slockna', llokan...uir v. 'dö'.
Anm. Av framställningen i 1 13 ock 2 d3 ovan är det tydligt, att
vokalförlängningen är ljudlagsenlig i ord som kakka, hcekka, trgtg. I
ex. fogar, sövka, härstammar alltså den korta vokalen från de osynkoperade formerna, där den, sedan svarabhakti uppstått, ljudlagsenligt
skall kvarstå enl. A 2 a ovan.
3. Stavelser innehållande e (a, ce), i, y, o, n
fsv. i,
y, o, u-o).
a) I öppen stavelse har vokalkortheten bevarats, men

konsonanten är numera vanligen mer eller mindre förlängd. Ex.
hde v. sup., ride v. sup., nödan s. pl. 'spiknåden', st6da s. n.
'stödet', Wda s. n. 'gärdsgårdsledet', stega
stega, -a- VI s.,
stuga s. f., fkagu s. f., smugu s. f. 'vrå, trång passage', taga
s. f. 'järnring på släde, vari skaklarna fästas', ren s. 'bakdelen', jivy, s. f. 'foderportion', skriva
skrio v. sup.; spila s.
'spjäla' (fvn. spila), lymel, lymelar s., sala VI s. 'sele', sina s. f.
'sena', yeru adj. 'girig', vika
vika s. f. 'vecka', baka adj.
'beckig', spi,,pen adj. 'spicken, ostekt', myyy myw adv., rept s. f.
'redskap att repa lin på', repa v., bc4a s. (fsv. biti), peta v.
Grip, Skutt. s. 85 o. 89.
Elesselman, SoS. I, s. 17 o. Grip a. a. s. 85 o. 87.
Men sm8r, som torde vara påvärkat från rspr.; i best. f. ljudlagsenligt
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'peta' (jfr Torp pta), ptsSta s. n. 'köttet', ba,5u s. f. 'halmbädd för
svin, dålig bädd'.
159 1 sluten stavelse har vokalen bevarat sin korthet, men
konsonanten har helförlängts. Ex. led', a VI s. D. 'gärdsgårdsled', vred s. n. 'vred på dörr', tetrmvred s., stod s. n. 'stöd
för hässja o. d.", ned s. n. 'spiknåd', sinag s. n. 'vrå', 0/seg
s. n. 'källdrag', äldre stegg (nu steg) s. n., fog s. n. 'flåg,
plötslig smärta', groni adj. 'duktig, stursk, högfärdig', len adj.
'len', lånvar s. 'töväder', ten s. n. 'tenn', lon s. 'acer platanoides',
rep,gui s. n. 'rivjärn', rov s. 'bakdel', fe/ s. n. 'skäl i väv', spel
s. n. 'kortlek', stret s. n. 'snöre', spels s. n. 'späck', bek s. n.,
strbtvTg s. 'stråkväg', pot s. n., spet s. n., vet s. n., fbtstOval
s. skällsord, ffi/nys s. n. 'avträde', 2,Wvarg ock flitvarg s. rn.
'överdrivet flitig person', fdrfes s. 'spillning av får'.
Anm. gnet ock fet, i uttr. int et fet 'inte ett dugg', känner jag
endast med lång vokal, som i förra ordet torde vara lån från rspr. ock
i det senare möjligen delvis påvärkad av inf. ock pret. av Akt, fet.

y) I ord av typen mögel, mögla (se A 1 y ovan) har
vokalen förblivit kort, men kons. visar en mer eller mindre
genomförd benägenhet för förlängning, vare sig den är tonande
eller tonlös. Ex. bjuden, bjudna p. part., liden, lidna p. part.
'på glänt' (om dörr), luden, ludna, adj. 'luden', nnar s., inogku
adj., dr4a7t s. m., dregka v., stega v. 'stegra', snegNt
s., s4ar s. 'segel', segka v.3, kruven, kruvna adj.4 'lindrigt illamående', War s., levra sce v. pret., sunar, sonren s. pl. 'söner',
groika v. 'rota, röra i', yeyn, ypna adj. 'öppen', kuken, kuga
adj., mykka adj. best. f. 'myckna', fiolla (+- skyltas), lullig s.8;
stovlar7 1. st6120., stovkar s., sedel, sedlgtean s. 'lögn",
s.
'sedel'.
lar
Jfr härmed: l6dar 5.8, lodru adj., lodra v., 3,1odra v. 'sluddra'°,
pålar s. ii. 'ihoptrasslat garn o. d.', podra v. 'tjudra' l.
' 1) Men gbele s., t. ex. vi jek gbek 'arbetade tillsammans för
gemensamt ändamål'.
2 ) Men stedeSt9 'spisstöd'.
g) Båda dessa ord uttalas numera vanligen med e.
5) Hesselman i o. y, s. 143.
4) Jfr kruvan Frötuna.
7) Jfr senisl. styfill.
6) A. a. s. 140.
g) Jfr It. sliideren.
8) Jfr fvn. laubr.
16 Jfr fsv. tifilier ock tödhra. So Hellquist tjuder, Noreen,
VSpr. III, s. 237 o. 295 f., ock Wigforss SHF. s. 281 if.
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B. Gammal kort stavelse. Södra området,
Märk: Akcenten är här normalt grav; jfr s. 61.
1. Stavelser innehållande a, å
fsv. a, a3; fvn. a, e)•
a) I öppen stavelse' är kortstavigheten bevarad. Ex.
spada StTst s. 'spade', skada StTst s., gamari St s. 'den gamle,
ålderdomen', honan, St. s. sg. 'kammaren', fatan St. s. n. 'handtag på ämbar', nasa« StTst s. n. 'näsan', ladu 2 VTTstStHv s.
'lada', skvalta TstVHvFhStAt v., harald 3 St n. pr., dakana. Tst
n. pr., spaddor. Tst s. pl. 'spadar', dikspaddor At, falrun3 St
n. pr. 'Falun'; ta,,s St, k Hv, s. 'taket' (Thn); ?hassor St s. pl.
'gamla skor'. Jfr skadda St pret. part. pl., karrar At s. pl.
'karlar' samt Inehn VAtFhlIvStTst s. 'bälgen' o. d.
Visserligen har jag icke funnit flera hithörande exempel på
bevarad kortstavighet; men detta torde bero därpå, att riksspråksock annan påvärkan gjort sig gällande ock först gripit a, ä, som
även här ha större benägenhet att förlängas än andra vokaler.
Då utjämning i enstaviga skett mellan best. ock obest. form, har
den i den obest. formen ljudlagsenliga vokallängden (se fl nedan)
oftast segrat, helt naturligt, då den hade stöd i rspr. Även i
värbens inf. får vokallängd i de flästa fall anses ljudlagsenlig,
då ändelse-a så ofta apokoperas. Därför t. ex. bada St, gapa
St, vg,va St 'väva', drapa St, lasa FhTstTHvAt. Jfr dock skvalta,
som i följd av sin användning i sats sällan eller aldrig apokoperar; Hmst uppger även smila, d. v. s. smaN, 'bullra', om
vilket detsamma gäller.
,6) I sluten stavelse ha a ock ä förlängts. Ex. spi& St
s. n. 'spad', bed St s. n.,lzg St s.. n., tgg T s. n., iväg T;
T pret. 'gav', v422 St s. 'väv', tak T s. n., pinkmab• T s. m.
'pojke'4, smal TTstStFh adj smg?r 5 Tst s. n. 'buller, även skräp',
bär TSt s. n., barpals T s. 'fårskinnspäls, som icke är överklädd

Jfr y nedan.
Åven lada TstV, vilket är rspr.-lån ock föga använt; i stället
begagnas loga, loga.
Ovanligt med kort vokal.
Jfr 2,/btmak blby s. m. 'pojke, karl, som sliter mycket kläder';
väl av fvn. mQlr 'mal' (insekten).
Se Torp smal.
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med tyg', tak TAtStFhTstIlv s. n., gap St s. n., dräp T v. imp.,
nät TSt s. en., fjät St s. n., les v. imp. Ö.
Anm. Jfr kar T s. m. 'karl', ara T 'andra', skina T v.
'stanna'.
y) Ord

av typen kravel, kravla (se A 1 7) ha i allmänhet förlängt stamvokalen. Ex. hagak s. n., hagka v. St, naga.,
naerar St s. 'fingernagel', vagar, vaerar St s. 'hönsvagel, vagel
i ögat', hava,. s., kav?ra v. TSt, stavra St v. 'lägga i hög', gavak
St s., skak0. St s., sketkgr,ipa T s. f.1, krak1,ea2 St s. 'grötkräckla', hakka TSt v., kala.a TSt v., fp.rv4pktg St S., vitvepling,At s., men smatra St v.
Anm. kravar St s. n. har bevarat den i öppen stavelse ljudlagsenliga korta vokalen, som i följd härav också bibehållits i kravka StTst
v, ock kravkag Tst adj. (se ovan A 1 y, anm. 4). Jfr även skrcev1/42
St v. ock smatra St v.
2. Stavelser innehållande å,

fsv. o-u, o, y).

a) I öppen stavelse är kortstavigheten bevarad, oberoende
av den följande konsonantens kvalitet. E. hoga St adj. 'hågad',
hogan St s. 'hågen', troda St. v. 'tråda (om tupp)', knoda St v.
'knåda', boda St v. 'buda', noda St v. 'nåda, nita', loga TAtV
TstStHvFh s. 'låga', lågga St v. sup. 'legat', sova AtVTstHvFh,
Q T v. 'sova', lova St v., isra VAtStTstHv v., turas St v. 'töras',
borrar St v. pr., koma St v., loka, St s. 'locket', stroka AtVTst
StHvFh s. 'stråke', skota, FhStAt, skotte V s. 'skottet', brotas
AtVTstStHvFh v., skota VTst v., drosa St s. 'dråse, tröskad,
okastad säd', posa AtVTstStHvFh s. 'påse', mosa AtVTstStHvFh
s. 'mosse ock mossa'.
fig I sluten stavelse har vokalen
a) förlängts framför g, d, v ock (förlängningen håller på
att genomföras framför) k. Ex. hag, — a, TSt s., jsåls4g St
s. 'källsog, källdrag', tag, a Q, TSt, trgg, - Q, TSt s., bak— Q, T s. n., mg VTstFIvFhSt, o
T 5.,
tråg Hv 5., rgg,
Q, Tst v. pret., kv St s., ba St s.
rågsåningen At s., sav, a
'bud', har ock kok St resp. hQk ock kg (Thn)AtVTstStHvFh s. 'hål,
Trästycke i form av en selpinne, varmed skaklarna fastgöras vid
släden; se nedan under i-ljuden.
Det har i St uppgivits för mig, att man där fordom sagt
krakka. Detta pekar ju jämte annat i den riktningen, att vokalförlängningen här även i denna typ är av mycket sent datum.
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s. n. VAtTstHvFhStT; 20 St s.
kol'; fmk s. n., fmk s. f.,
'göl', fökmar St s. f. Tölmäre 1, fob- s. n. 5t 2 'fölunge'.
Anm. nod St s. n. 'nåd, nit' har vid förlängningen haft 0-vok. (0
e. d.) ock därför ljudlagsenligt förlängt kons. Se nedan 3 p.
b) förblivit kort framför övriga konsonanter. Ex. bor St
s. m.?, for St s. f.? 'fåra i åkern', julspårr At s., gor St s. n.
'var', son St s. m. 'son', Acimon St s. jordmån', strokk-stikka
Fh s. 'bryne att stryka liar med', matslokk St s. 'avlångt kar
att förvara sovel (fläsk) i', lok St s. n., tetkdrops St s. n., skot
VTstHvFhSt..ktT s., brot St s. n. '(sten)brott', bos St s. n. 'boss,
halmavfall'.
y) Typen fogel, foglar (se A 1 y) har vokalkortheten bevarad, ock kons. är även kort. Ex. fogat', fogNcr, fogkana StTst,
fåggel, fåggeln V 8., sov0. T, sovvel At, solka, VAtTTstSt s.
'sovel', sod.a TSt v. 'vara sparsam med sovel', skovak, skovka,n4 ,
skovkar StTst s. 'skovel', skrövaMs St s. 'tunn, lätt bristande is'.
fsv. i, y, e, u-o).
3. Stavelser innehållande a, y, o, u
a) I öppen stavelse har vokalkortheten (ock kortstavigheten) bevarats; konsonanterna tendera dock f. n. att förlängas.
Ex. maga St s. 'smal gång mellan hus, trång passage', taga
T s. järnögla på kälke, vari skaklarna fästas', stuga AtTVTst
StFhHv s 'stuga', maill-o-kaN Tst adj. 'mulet ock kulet', huvvu
VTstT s. 'huvud', lukku V s. 'lucka', drosa6 St s. 'dråse, hög',
hussa St v. 'hasa'7, yota T s. n. 'köttet', bryt AtVTstStFhHv
v. 'brutit', stoda St s. 'stödet', rovan St s. 'bakdelen' 8 ; sala s. 'sele'
ock staga s. 'stege' AtVTstStFhHv, bkh, nya, vrkolr, sup, nys,
tgi v. sup. AtVTstStFhHv.
Anm. Däremot uppge typördlistorna firlyga s. från TstVHvFh
StAt, vilket stämmer med mina egna iakttagelser. Motsättningen
stuga : fkajga kan synas något svårförklarlig. Nu har emellertid Sj6dahl6 gjort sannolikt, att en vidare ändelsevokal gynnar förlängning av
rotstavelsens vokal. Om så är, bli de anförda formerna de ljudlagsSto, som skall fåla eller nyss fålat.

Rätt sällsynt, vanl. fåHtea St.
Äldre språk 0.

4) Åsen .skovan.

SOM bildas, då vatten fryser ovanpå äldre (tjockare) is.

Yngre drosa, se s. 47 ovan.
T. ex. han går å hussar me et par hassor; jfr s. 46.
Jfr E. Noreen, Ärtem. s. 97.
3) Bort stav. i Västerdalmålet s. 100 fe.
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enliga. I ljuset av denna hypotes ter det sig också naturligare, att
de starka participerna i så stor utsträckning bevarat vokalkorthet, även
då infinitivens stamvokal är lång ock man i följd därav kunnat vänta
utjämning. I gränsområdet (T) tyckas dessa segare än andra ord bevara sin kortstavighet.

y) I sluten stavelse har vokalen bevarat sin korthet, men
konsonanten har i regel förlängts. Ex. lad St s. n. 'grindöppning i gärdesgård', skred St s. n. '(snö)skred', vred St s. n. 'vred
på dörr', spansnsvråd St n. pr. en S-formad landsvägskrökning
i St, stod St s. n., nod St s. n. 'nåd, nit', ,salsag St s. ii. 'källdrag', frog StTst s. n. 'flåg, häftig smärta', ror St s. 'bakdel',
fal St s. 'skäl i väv', vkfal St s. n. 'vägskäl', spalman St s.,
tan St s. n. 'tenn', bals s. n. VAtTstFhStFlvT, strak St s. n.
'streck', vederstrekk Tst s. ii., takdrozo St s. n. 'takdropp', bat
St s. n., ve t St s. n., po T s.
y) I typen mögel, mögla (se A 1 7) äro vokalen ock kons.
korta i såväl den synkoperade som den osynkoperade formen. Ex.
sag/ra' v. VAtTtTstFhHv, seggelle Fh s. 'segelled', teggeistenar
At, teggei. Hv, bagaZ.2 s., baghtt adj. n. St, taga?r, high, St s.,
dragak, dragon s. m., draga v. St, stagka St v. 'stegra', snaght
St v., lcrumn, krama St adj. 'lindrigt illamående', damn St adj.
'loj, slö', nyttjil, nyttjiln St s. 'nyckel', grovka St v. 'rota,
röra (i)', snovka St v.

C. Gammal lång stavelse.
Märk: Tvåstaviga exempelord i denna avdelning, på vilka

akcenttecken saknas, ha grav akcent.
rr har målet vokallängd. Ex.
Framför slutljudande r
bar s. n. 'barr', dyr s. f. 'dörr', ?nar s. m. 'tvärslå", nr adj.
y. mar s. f. 'märr, sto', tsr — tyr adj.
'norr'4, mär Fh, nzyjr
'torr', star s. 'starr' (växt ock ögonsjukdom).
Säkerligen hör hit även den nu sällsynta formen tyr v. pr.
(nu tks, inf. lyras), då ju fsv. har borra jämte vanligare Dora,
ty tyr- är icke en ljudlagsenlig utveckling av den kortkonsoNumera vanligen med lång vokal.
Ohanterligt föremål.
Jfr fvn. narr, se Gerings Glossar till Eddan. Torp sammanställer ordet med no. norve, narve 'tverstykke'.
Jfr ngn s. 'norra delen av himlavalvet'.
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nantiska formeni. ara s. n. obest. sg. 'ärr' (fvn. cerr) har antecknats blott tvåstavigt ock med kort vokal, ehuru jag tror
mig ha hört ordet uttalas med vokallängd. §ar s. n. (fvn. kjarr)
känner jag blott med kort sonant, troligen en följd av invärkan
från sammansättningar: dretgyetra, o. d.2; den bestämda formen,
vilken är vanlig särskilt som beteckning för odlingar, kan också
ha bidragit.
Anm. Jfr härmed stetrfocs n. pr. Starfors, som 1492 skrives
starrefors jämte staffräfors.

Fornspråkets långa vokal framför m har i regel bevarat sin
längd såväl i öppen som i sluten stavelse. Visserligen uttalas numera ofta hithörande ord i målet med kort vokal, men detta
beror sannolikt på inflytande från rspr. Följande ex. ha antecknats: Nrema s. (jfr no. bleime), domara 8., krissendom
Tst s., itgsima s. 'ram kring bakugnslucka' (no. gima 'öppning'),
gom s., grima s., grimone V s. pl., janta NbyT v., hem NbyEn
VI, him TTstÖVStHv s. o. adv., tm s. n., ima s. o. v., 19m 8.
n., hma v., lom...eiv, loma €1,v St v. 'gå tungt ock släpigt' 3, prgma
v. 'prata, skryta'4, rem s., rInt 8. n., rimut adj. n., rintfrast s.,
rama v. 'gråta, böla'5, skrama s., skrcema v., skröm-bort At v.,
skrc'entskot s.6 , stut s. n. 'bråk', sttma v. 'bråka, väsnas', schmar,
-a- At adj. komp., semst adj. sup., sam s., sama v. 'sy', tima s.
EnNbyTAtVIVTstStliv, tom adj. 'tom, hungrig', toma V adj. pl.,
tima s. 'tumme', tumar Tst s. pl., tittmvantar s. pi motsats till
fingervantar 7, tam T s., tant.,Mr v. imp., men vanl. tama v., nm adj.
De gamla långstaviga orden av typerna natt, fläta (fvn.
nått, flata) ha i regel samma former som i rspr.
Ex. nat 8., Vet s., net s., tvcet s., fets s., mot adj. n. o.
adv. (fvn. smått), het adj.;
gat 9 s. n.? (fvn. gått), satg s. n. (fvn. sått), tat s. m. (fvn.
påttr), -sot s. (fvn. sött) i t. ex. veitsot, vet adj. (fvn. slatr),
ret adj. (fvn. råttr), tet adj. (fvn. 'Åar);
Se ovan A 2 19 b.
Jfr Kallstenius, Bärgsl. lj. §101.
Jfr östfris. Minen 'gå släpigt'.
4) Jfr Torp prima.
5) Om kor; jfr fvn. rå= 'hes'.
6) Jfr fvn. skreemast 'flykta'.
Jfr ags. 'mima 'tumme' i motsats till fvn. Dumalfingr.
Jfr Noreen, VSpr. III, s. 513, o. IV, s. 69.
3) Vertikal stock, som begränsar timringen mot en dörr, florrgåt.
Springa mellan två stockar i en vägg.
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dton räkn. 'aderton', Mar, s. f. fkceta s. f. o. v., trgta
s. f. o. v., stceta (ock stceta) s. f., 2,1ceta v. 'göra slät', sota (för
ngt) v., men rceta v. 'göra rät', sota, räkn. 'sjätte', ota s. f.
Då den urspr. överlånga stavelsen står som första kompositionsled i sammansättningar, är vokalen lång. Ex. nedfor, natfoder Tst s. n. 'nattfoder', natkaval s. f. ty. 'oberhemd', nedkvat0 T s. n. 'nattkvarter', nettro s. 'nattro', nettreina s. f. 'dagg' 2,
nettstitgu 8. f. 'sovrum', nettscek s. m., nettitg?Pa s. f., Ketsia s. f.
'rätsida', rcktpanhdrv s. m. 'harv med raka pinnar', .2,1eet.ila s.
'sladd att jämna väg 1. åker med'.
Såsom av exemplen framgår, överensstämmer målet här
med rspr. på ett viktigt undantag när: ord av typen natt ha
lång vokal som förled i alla genuina sammansättningar, men å
har här icke blivit å. Detta senare torde böra förklaras så,
att fortis legat på andra leden, då ljudlagen ä •-> å värkade,
varför ställningen i svagton hindrade övergången ä --> å, liksom
i t. ex. ordet Varbitrg. Motsättningen nettscels : metscek i målet
visar, att nätt- icke genom förkortning blivit likställt med ett
kortstavigt ord, som senare fått vokalen förlängd. Att vokalen
icke varit kort vid denna tid, åtminstone icke i granndialekterna,
framgår även av Herweghrs uppgift i Idiot. Westm. (trol. från
1760-talet): »notvai qvällsmål» (Fellingsbro). Rietz uppger också
nfttward från Dalarna, ock Södml. har nåtval., nåttval.3. Detta
synes ge stöd för ett antagande, att typen nat- i sFjh. har ursprunglig vokallängd bevarad 4 eller åtminstone att vokalen aldrig
varit helförkortad.
Om alltså nätt i denna ställning bevarat sin vokallängd, är
det föga sannolikt, att vokalen förkortats i simplex. Detta
skulle stå i rak strid mot de lagar, som nu gälla för dialekten:
vokalförkortningar i (första) komp.-led äro mycket vanliga, under
det man i sFjh. knappast torde finna något ex. (mer än natt)
på att långt a förkortats i sluten stavelse i ett enkelt ord
I ett auktionsprotokoll från Nby 1817 har jag anträffat natkappa 3 ggr.
Jfr nisl. hråi, no. raae 'fuktighet i jorden'.
T. Ericsson, Södermani. folkmål s. 74 o. 84; jfr även a. a.
s. 139.
Jfr Hesselman, SoS V, s. 111 not 1.
4 -220478. Sv. landam. I s a ac a son.
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: mirgan, fr : fiegetk,
under fortis. Vi ha bkan : bar,
far : farfar, sist : s&tgrt9t, dak : ~kara'. Man skulle då vänta ett
nåt av nått, men i stället finna vi endast natt. Hur skall
detta förklarasIn Låt oss till en början se på de övriga exemplen. Fett är osäkert till sin etymologi ock alltså intet att
bygga på; tvätt (jfr fvn. pvidtr) är ett nyare kulturord, som i
äldre tid hade andra motsvarigheter ock som för övrigt kan
uppfattas på annat sätt3 ; rätt s. ock slätt s. äro också föga
folkliga. Om lätt ock smått se nedan. Återstå de långvokaliska gett, tett ock st samt -sot. De tre förstnämnda äro så
pass genuina, att varje främmande inflytande på dem är uteslutet. Försöket att förklara dem ur tvåstaviga former 4 laborerar med stora svårigheter ock strider mot alla analogier i målet.
Så vitt jag kan finna, är enda möjligheten att uppfatta dem
som ljudlagsenliga. Men om gat etc. äro ljudlagsenliga, skulle
vi också ha fått ett *ned. Av en sådan form har jag visserligen icke funnit några spår i sFjh., men i övre dalmålet (Mora)
är nat fortfarande det normala5. Det kan måhända synas djärvt,
men det är enligt min mening nödvändigt att antaga, att en sådan
form också funnits i sFjh. Vad den faktiska formen natt beträffar, så uppfattar jag den på följande sätt. Sockennamnet
(Ö.-)Våla, uttal vaka, skrevs i fsv. vaiir. Häri ingår väl
ganska säkert det väl (fvn. *väll)s, som vi ha t. ex. i Hälsingland i bet. 'vindfälle' o. d.7 I Öv finnes en by, som brukar
skrivas Bjurvalla, men som i folkets mun heter ä. bkrvaka, y.
4741-m4ka 8 , ock i Bila i Vstml. ligga två byar, vilkas namn
Jfr även Mora nak : neck6S/s 'nålhus', enl. meddel. av Dr
Levander.
Skuttunge har samma motsättning natt: nat-, ock Grip (s. 69)
söker förklara nat- som utgående från gen. mättar-. Däremot kan åtminstone för sFjh. flera invändningar göras: dels löser detta antagande
icke frågan, varför nått ock gått utvecklat sig så olika, dels skulle
det förutsätta, att de Bästa av dessa sammansättningar vore äldre än
bindevokalens synkopering, vilket uppenbarligen icke kan vara fallet.
Jfr tVCet6t v. ock rwta v. 'göra rät ; se nedan s. 52.
Jfr Noreen, VSpr. IV, s. 70.
Meddelande av Dr Levander. Jfr även östsv. dial. nåt.
Jfr Rygh, Norske Gaardn. inl. s. 84.
Wennberg, Allmogeord.
Meddelande av fil. stud. Manne Eriksson.
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visa samma senare led: Ringvalla, Gullvalla, uttal rigvåka,
giclvcika; äldre skrivformer: in Rinualum, in Rindualum 1371',
Gulwala, in Gulualum 1317 2, in Gulvalum 13713. Rimligtvis
ingår här samma ord som i Våla. Om så är, har å i den
senare kompositionsleden förkortats ock undgått att bli $14.
Har sålunda å förlorat sin längd framför k, bör det under analoga förhållanden ännu mindre; kunna förbli långt framför tt.
Nu ingår ju natt som senare led i många vanliga sammansättningar: midnatt, julnatt, vårnatt etc. 1 dessa bör ä i sFjh.
regelbundet ha förkortats. Vi ha alltså fått ett ljudlagsenligt
utvecklat nåt ock ett av -nått uppkommet natt. Båda levde sida
vid sida. Den förra formen användes av grannarna norrut, som
talte bpfs,smedr, den senare av de mera »fint» talande stadsborna
(forvägsresorna mellan Stockholm ock Falun!) samt i kyrkan; nät
fick en socialt lägre klang, började undvikas ock försvann (jfr
in] ednin gen).
smot har förkortat vokalen i analogi med andra adjektiv:
ny—nytt o. d. led kan delvis bero på svagtonsställning, delvis på rspr.-påvärkan; jfr även smot. reta är säkerligen en
svagtonsforrn, ock sete, har väl den korta vokalen från afix.
Beträffande ota vill jag hänvisa till sopa, ropa (s. socknarna).
Det är tydligt att, sedan ö övergått till (det slutna) o, detta
har stor benägenhet att förkortas6.
Jag betraktar alltså vokallängden som ljudlagsenlig i både
typen gåt ock typen fläta.
Nedan antecknas några exempel på vokallängd framför
kons.-grupper i fåll, som ur olika synpunkter äro av intresse
för jämförelse med andra mål. Ex.6 sams adv., hans n. pr.,

•

Westml. fornminnesf. årsskr. III, s. 66.
Dipl. Svec. III, s. 325.
Westml. fornminnesf. årsskr. III, s. 78.
‘) Jfr Kock, Sv. ljudh. I, s. 372.
5) Jfr T. Ericsson a. a. s. 78.
6) Noreen, VSpr. IV, s. 75 f., uppger med hänvisning till Götlind,
Västsv. ordbildning, s. 12 f., att den i västsvenska dial. vanliga vokalförkortningen framför (alla) kons.-förbindelser också skulle sträcka sig
över Västmanland. Detta är ett misstag, som torde bero på att Noreen
missuppfattat Götlind. I Fjh. finnes denna förkortning icke, ock för
östliga Västmanland är den lika främmande. I norra delen av landskapet (Ljusnarsbärg) saknas den också; blott i de västligaste socknarna
finnas spår därav.
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hgnson n. pr., jans n. pr., Janson n. pr., j4nson n. pr., mandar
s. 'måndag', mans n. pr.;
med vokal + st: best s. (jfr mit. best), bMstar, Vst s. 'blåst'
(jfr fvn. blåstr), bt3sta. s. n. (fvn. beysti) 'framdel av fläsket
efter ett svin', framta v. (jfr fvn. friisa), gast NbyTAtFh (jfr
l'sax. gest, angelsax. o. ffris. gåst), gasta v. 'skräna', )12sta
n. pr., kkistar s. n. (mit. klister), khstra v. (mit. kristeren),
kngstar s. n. 'knastrande, buller', knastra v., kno:star s. n. 'brosk*,
även 'stor slägga' (jfr mit. knöster), jz4star s. n. (fvn. ljåstr),
'lystra v., pMstar s. n. (fvn. plåster), p?rastra v., prost s. Nby
Tst (jfr fvn. prefastr 2), pyst s. (mit. pist), pigsta v. (mit. pisten),
ragasta v. 'skräna', tayrost s. NbySt 'taltrast', test s. (jfr no.
dial. test, teista ock mit. tesen 'plocka, krafsa'), tistel Nby,
trast adv. 'strax',
tistil At (jfr östfris. diesel), trast (sälls.)
tyst adj. NbyTstFhV, kistas v. 'flåsa, andas tungt', kistas adj.
'andfådd'. Av dessa ord torde alla, utom möjligen knastra,
kngste,r, trist ock tyst utgå från former med lång vokal, vilken
i rspr. förkortats framför kons.-grupp.
Anm. I de flästa fall överensstämmer kvantitetsfördelningen i förbindelsen vokal + st med rspr. uttal. Ex. rista v., kvist s., kvista
v., kvast s., fresta v. 'försöka', ~star s. 'moster', prcest s., isten
adj. 'gisten', rosta adj. 'rostig', mast s. 'must, rägu'. ost (far. oster)
har kort vokal, men dennas kvalitet antyder, att den varit förlängd;
förkortningen (märk den trånga vokalen, jfr s. 55 f.) kan ha skett i
de vanliga komposita: fiejkost, kakvost, skarpost, Most, nzisost
mesost'.
I skansk torde vokallängden bero på anslutning till Skåne,
ock i pgaska V (dans) på association med Polen (rnhty. Pelån).
Om pasma, pasmantra4 se Hellquist; pask, päsknatten Tst har
bevarat den gamla vokallängden (jfr senlat. päseha, mit. påsens);
detsamma gäller sy21a s. o. v. 'syssla', fvn. sYsla. Värbet /rna
NbyVTstSt är bildat till pres. av äldre lydas, fsv. 15pas 'lyssna' —

vokallängden är alltså ursprunglig; detta gäller även tysk.
vösmaniand Hv(Thn) skulle kunna anses tyda på att sm värkat
förlängande — jfr pasma — men ordet bör kanske snarare
Ordet är väl sent lån från lat. emplastrum.
prwpositus.
Av senlat. propositus
Jfr andra dial. (Götal.) tjåsta 'andas häftigt', Rietz s. 741 b.
Lös tråd, som bindes omkring en härva så, att den skiljer
passmorna från varandra.

•
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förklaras efter B 1 9 ovan. Märk även bresk s. n. (men neesbrasge) ock brak s. 'brock', som väl äro lån från Ity.
Framför suprådentalerna — men icke framför k (varom se
s. 56) — uppvisar målet ganska genomgående lång vokal,
vare sig denna är ursprunglig eller uppstått genom förlängning.
De med ä. försedda ha även (i yngres tal) kort vokal. Ex.
ariaka s. 'almanacka', at s., ata sce v. 'artade sig', atur n. pr.,
bola, -a s. 'bolde', ä. dg./ s. 'däld', fat s. 'fart', floton, fot
adv. 'fort', gala s. 'garde', JO, Jot, yola, v. (även jok, joka), hf_ks
s., nu vanl. hals, hekstop s. 'halvstop', ä. kylar s. 'hälgdag', Mte,r
8. 'jolster', ytan lindrig svordom, j(2t s., »tron s., ä. jet v.
'jälpt', iL jeta v. tjälpte', kat s., iepakkat s., ä. oci s. 'köld', "Ra
s. 'kölna', kl s., lotu 'smutsig', ä. nu_ittn n. pr., ä. mdclar s. 'mäld',
4,son, nu vanl. ölson n. pr. Olsson, Qt s. 'ort' (viktenhet), pat s.,
smQt v.,
peitisk adj., pot s., pea s. 'pölsa', fota s. f.,
ä. spjeta v. 'spjälkade', ä. sko, v. 'kvävde', skt adj. n., ä. st gd s.
'stöld', Klas v. 'tordes', tolas v. 'torts' (även tokas, tokas), Kylar s. 'torsdag', pkel s. 'filur', ä. vela, ock /gg v. 'valde, valt',
va,s part. 'varse', vana v., vata s. f. 'vårta'.
Enstaviga passiva presensformer av typen dras ha lång
vokal. Ex. bres, dras, fkes, fes, fets, gnos, skos, .21as 'raäjas'
(men .2134 'slåss'), snos, sys, ses, tas 'slåss', tros, antges.
Förkortning av gammal lång stavelse inträffar i några
få fall, där rspr. bevarat längden. Ex. vit/9k s., ps, pnt, jinvceg
'gen', 'genväg', st anar s. pl. 'stenar' St, )ettg s. 'geting', fack
s. n. 'skede', veta s. n. 'vete', vbtmjer 'vetemjöl', skogan St, nu
vanl. o s., logan , St 8., köan s. pl. 'korna', skönas s. pl. 'skorna',
krokat adj. n. 'krokigt', tokat adj. n. 'tokigt', höftoe s., sopa
v. StTst, ropa v. AtVTstStFhHv, spokig s. 'spoling' St, synas v
bytig s. 'byting',. pidar s. n.' 'tjuder', l6dar s. 'lödder' (fvn.
1au.5r), llodra v. 'sluddra', kar, vanl. lektivar s. Att märka
är, att sådana förkortningar synas drabba nästan endast de
trånga vokalerna i, e, o, u, y, ö.4 Man kunde ju tänka, att
bybg ock yetig Nby, spokig St vore sena förkortningar, som uppOrdet har kort vokal i hela sFjh.
Jfr ovan s. 45 med not 10.
Jfr T. Ericsson, Södermani. folkmål s. 78.
Jfr ovan s. 53.
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kommit i sammansättningar ock som sedan fått användning såsom simplex. Men sedan jag anträffat en form byte i ett
mycket nära besläktat grannmål (Litsl. i Trögd), synes mig en
annan förklaring sannolikare. Det är nämligen högst antagligt,
att dessa ord på -is även i sFjh. haft fortis på ultima, ock i
så fall kan vokalförkortningen ha inträtt i simplex.
veta torde ha sin korta vokal ur sammansättningar såsom
Makar, vbtlånda, vHlnisk o. d., där akcenten nog också en
gång legat på senare leden. Samma förklaring gäller slItgrQt.
stbnfat o. d. gentemot yngre bildningar såsom åtmjakk ock
sMnlågak.
I ord med urspr. lång rotstavelse ock med rd k kvarstår
föregående vokal.ofta som kort. Ex. boka s. f. 'börda', bbkeydli
s. n. 'bördjärn'', fakas v. (fsv. fa3rDas) 'väsnas', fakar s. pl.,
men sg. fak 1. fak (fsv. feeri)) 'fotspår', öfal u adj. 'ofärdig, halt',
övoken 1. övoku adj. 'vårdslös', våkan s. f. 'världen', vara v.
'vörda, lyda', ietarfåkan s. f. 'efterbörden'. Däremot: o?r, öka
'ord', gak s.
yaka s. 'gärde', maka s. 'mjärde', fjakig s.
'fjärding'.
Vid bortfall eller sonantisering av j (+- g eller i) efter k
ock r bevarar den före k, r stående vokalen sin korthet; kons.
förlänges stundom något. Ex. båken s. 'bälgen, magen', båre
s. n. 'bärget', bören s. 'borgen', bsre-pa v. 'börja', foke,mcb v.
'följa med', håken s. 'bälgen', kören s. 'korgen', moron s. 'morgon',
ndre n. pr. 'Norge', smirre...sce v. 'smörja sig' (även öknamn), sören
s. 'sorgen', svåke s. n. 'svalget', svåra n. pr. 'Sverige', kilten s.
'talgen', tie s. n. 'torget', våren s. ni. 'vargen', åken s. m.
'älgen'.
Ordet stMhar s. n. 'stenröse, särskilt i vattendrag', kunde
ha utvecklat sig från fsv. hargher m. (fvn. 122rgr). I *harghin
skall gh ljudlagsenligt falla (jfr varg våren,. akg åken o. d., där
vokalens korthet upprätthålles i följd av nära association med
de enstaviga formerna), ock ur den best. formen utan gh skulle
så ha bildats en analog obest. form (jfr vcep
vägen, dan <dagen). Härtill kunde även ställningen som andra kompositionsled ha bidragit, ty g faller i t. ex. fineborr, Ineborr. Be1) Järn, som vilar på spisstödet,
spiskupan.

steiksto, ock uppbär den murade
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träffande vokallängden i har se A 1 b' ovan. Ordets allmänna
förekomst nian g i de nordsvenska målen gör det dock kanske
nödvändigt att antaga en gemensam utgångsform utan g, särskilt med tanke på egennamn som Harbo (1312 Harir, 1542
Hara), ?Haraker (1371 Haraker, 1545 Haråker, se s. 42 ovan).
I alla händelser har ordet växlat genus. I västra Västmanl.
(Ljusnarsbärg), där man ännu gör bestämd skillnad på betydelsen av har ock röse, i det att har betecknar en av naturen
danad ock röse en av människohand upplagd stenhop, har också
har bevarat sitt mask. genus både som appellativ ock som ortnamn: stenhag; jfr ar m. Orsa (Boöthius, Orsam. s. 26). Även i
Hälsingl. kan ordet vara mask. (Rietz). Genusväxlingen är
givetvis en följd av association med ordet röse.

Den exspiratoriska akeenten.
Ak c en ten s läge. I fråga om huvudtryckets läge erbjuder
målet i sFjh. knappast några mera anmärkningsvärda avvikelser
från rspr. Den norduppländska företeelsen, att komposita ofta
få fortissimus på senare sammansättningsleden, träffas även
i Våla hd, men numera endast undantagsvis i sFjh. Det heter
alltså hilstak, histåtje, vara 'åkdon att frakta ved på', 14ökva,
veegfila, sårby n. pr., vetrmscktra n. pr., tgcsbo 'Torskebo' (bynamn i Norrby), ketstreiku 'kastskovel', lån- svog, skirgag, nårgakana 'folket från Norrgården', yårbcek 'Kärrbäck', svek
'Svartbäck'; men, trots att man i följd av motsatsförhållandet
borde vänta penultimabetoning, endast sarbdis, nsrbdkl. Märk
dock orden kagR jämte (yngre) 1Agfe2, bakar, men hikfram,
marknansetfton (men marknansctetn)3 , framöde4 adj., tagytt 'Tärnaby', huclugbptb. 'Huddungeby', västerlösvsta, Västerfä'rnbo,
östervågra o. d.
Flera omständigheter antyda, att akeenten i äldre tid oftare
legat på senare leden av komposita. Om så varit händelsen,
får bortfallet av bindevokalen i ord av typen heelsam 'hälsosam',
jc)kgas: (fsv. jordhagods) sin mycket naturliga förklaring enligt
den vanliga synkoperingsregeln 5, t. ex. Aku«, hbmvcevd,petekaku, hitbreita (fsv. huvuclhbroti), ,seellspak6, heestfit, yårgak,
«4.07 , vetrmscktra n. pr. (wermesätter, wermäsätter 1492).
Sörbäck, Norrbäck, byar i Norrby i närheten av varandra. De
två sistnämnda orden användas även som soldatnamn ock få då vanligen fortissimus på första stavelsen, alltså samma förhållande som med
Karlbårg ock Kårlberg i rspr.
Stundom med nasalerat a.
Jfr E. Bruuse, De lefvande folkmålen (i Uppland II, e. 544).
Av blomstrande utseende.
Noreen, Altschw. gr. § 156,1.
Duktig att känna igän människor.
Stängsel tvärsöver vattendrag.
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Vissa vokalförkortningar i första kompositionsleden, t. ex. sbtgrgt, — se kap. om kvantiteten — förklaras också enklast som
följd av ställning i upptakt.
Den exspiratoriska akcenten är i sFjh. avsevärt jämnare fördelad mellan de olika stavelserna, än vad fallet är i rspr.
Stundom kan det vara mycket svårt att med blotta örat avgöra,
vilken av två stavelser som har det starkare trycket. Härav följer,
att växlingar i tryckets placering lätt kunna inträffa, t. o. m.
hos samma person i fråga om ett ock samma ord. Också är
det under sådana förhållanden naturligt, att komposita oftare
än i rspr. få två huvudtryck, d. v. s. akcentueras som två särskilda ord. Ex. gåpskråtta, fåttisdan, åskönsdan, prtörsdan,
lå'ggfrådan, stä'kku-lö'gdan, örintke, cikristle, 6mbly, ÖliMre
'oförlikneligt', kiona.,ökan 'Kumla', ideliga 'ideligen'. I de flästa
fall föreligger väl här mer eller mindre- utpräglad emfas, men
frånsett detta synes mig denna betoningsart, som sagt, vanligare
än i rspr.
Jag känner blott få ex. på att huvudtrycket i målet ligger
närmare ordets början än i rspr. Hit höra: spckndb-a, spcknda,sam, panel 'innertak', spHakak, bkAra, bagknittar 'bankrutt',
fandra', siddat, sbldatårp, kåpplan, veestarås (jämte vanligare
ueste,rgis). Av dem ha veestar&s säkerligen uppkommit ur ställning som upptakt (västerås mårken 0. d.). Samma förklaring
gäller nog också såldat ock kåpplan: märk t. ex. soldattorp,
-stuga, -kappa, -nummer, -mössa m. fl., kåpplansgå'rn o. d.
Gårds- eller bynamn stå i regel som upptakt till ett följande
egennamn, men vanligen icke till ett appellativ. Man jämföre:
b) Jan-Må'ns gåmma
a) J ån-Måns Frida
Pär-Ola kärra
Pär-Ola A'gust
O'rrbo gåbben
O'rrbo tlin
Dålfalls gåmman
Dålfalls Månne
Jan-Pä'rs piga
Jån-Pärs Viktor
årstufår
årstu Viktor
årstumår
årstu A'nna
Lisselbofår
Li'sselbo Lars-Gåstav
Lindalsbånn
Lindals Alfred
Sålbobånn
Sålbo A'gust
1)

Jfr vFriesen, SoS. I, s. 233 f.
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Stö'rrbarbo tdit
Svedbärs Kålle
Svedbärs piga
Sö'rrgårs A'rvid
Sö'rrgårs pigan
Kårlssons Hållna
Kårlssons mårmor
Dock finnas undantag:
Tingasbo Jåan
Tä'ngbo Vilhelm
Hältskärs alle Hättskärs
Vårmsätar ä'ng
alle
Vårmsätar skåg
Fiirbo Jåan
Fåsparbo skåg
Pårk-011e
O'rrbo mössa
Orsaken till denna växling är väl den, att det ord, som är
mäst självklart ock alltså lättast begripes ock eventuellt suppleras
ur sammanhanget, får minsta trycket. Det mera specialiserande
ordet framhålles däremot genom starkare akcent. Viktor, Anna
(i årstu Viktor, Asnna) är mera speciellt ån far, mor (i årstufår, årstumår), ty i familjen finnas mänga personer, ock egennamnet framhåller en av dessa i motsats till de andra; åratufår
åter betonar icke husbondens ställning i hemmet, endast hans
egenskap av grannbonde. Mera svårförklarlig är motsatsen Sålbo
Akust: Thlrbo Jan. På den ort, från vilken jag har beläggen,
var den förre en oftare omtalad person än den senare; Solbo låg
närmare än Furbo. Den möjligheten är kanske icke utesluten,
att man i närheten av Furbo skulle säga tvärtom. Detta gäller
dock med all säkerhet icke för Pårk-011e, där varje annan
akcentuering är uteslutenl. I Tingasbo Jåan ock Fårbo Jåan kan
den stora frekvensen i sFjh. av namnet Johan — det skulle alltså
nästan ha övergått till ett appellativ — ha bidragit till att
namnet behövde förtydligas genom framhållande av orten. Detsamma gäller möjligen 011e. Dock kunna nog också andra
omständigheter av lokal, men icke allmängiltig natur ha invärkat.
Bitrycket har stundom ett annat läge än i rspr. I enkla
trestaviga ord med fortissimus på antepenultima faller bitrycket
ofta (oftast?) på den närmast följande stavelsen: g.612.a, jientöna,
kölesecra 'åskådare vid bröllop', bezköna 'backarna', friemånda,
meeni fa.
1)

Pårken'år ett torpetälle.
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Dock är bitrycket ej sällan så jämnt fördelat mellan de
två sista stavelserna, att det är svårt eller omöjligt att avgöra,
om någon av dem har starkare biakcent. Växlingar bli därför
icke sällsynta alltefter ett ords ställning i satsen, utan att man
därför behöver anta riksspråkspåvärkan.
Även i fråga om bitryckets styrka avviker sFjh. från
rspr. Biakcenten är — särskilt i tvåstaviga ord med akut på
penultima, men även i enkla ord med grav — betydligt starkare än
i rspr. Så är akcenten alldeles lika i råndel ock fgoviel 'fjärdedel'. Särskilt sådana ord, som ha bevarat kortstavigheten, ha
på ändelsen ett utpräglat bitryck, som vid lexikaliskt uttal
starkt närmar sig huvudtryck. Detta bitryck synes avtaga i
styrka, i samma mån som huvudstavelsens kvantitet ökas genom
vokalens eller konsonantens förlängning.
I nära samband med denna ändelseakcentuering står förmjukningen av k, g, g i inljud: ställningen framför de relativt starktryckiga ändelsevokalerna var i fonetiskt hänseende
likvärdig med ställning i uddljud. Måhända bör då också förmjukningens försvinnande i våra dagar ses icke blott som ett
riksspråkets segertåg, utan även som en följd av akcentens
gradvisa tillbakaflyttning mot ordets början, vilken i sin tur
sammanhänger med kvantitetsförskjutningen.
Med dessa företeelser sammanhänga nära målets olika
a k c ent for mer. När bitrycket i en med akut akcentuerad takt
förstärkes, kommer ju denna att i exspiratoriskt avseende närma
sig den med gravis försedda. Så har också skett i ett stort
område i sFjh., sydliga delen, där — åtminstone i två- (ock
fler-)staviga ord — den grava betoningen är så gott som regel;
dock höres stundom även akut, t. o. m. i ord som hava grav i
rspr. Detta gäller HvTstFhSt ock Ö samt kanske södra ock större
delen av Altuna. I V förekomma akut ock grav om varandra,
dock så att akut möjligen kan anses överväga; detsamma gäller
Tärna. Akcentgränsen, som på Kruuses karta i Uppland II är inlagd på helt annat sätt, torde alltså lämpligast böra dragas söder
om Vittinge genom norra Altuna ock sydost om Tärna. Norr
om denna linje har väl även i VI ock Nby ett ock annat ord
grav i strid mot rspr. (t. ex. våeker, Blåcken, Svårten), men detta
är undantag ock berättigar icke att jämställa dessa socknar
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med mälarområdet. Det är på slättlandet i sydliga ock sydvästra
Uppland som den grava akcentformen segrat, ock den har i
Fjh. spritt sig över det relativt skoglösa området i söder; den
har vidare sporadiskt trängt in i V ock Tärna 1. Företeelsen
har alltså möjligen vandrat norrut utefter vägarna Örsundsbro—
Heby ock Örsundsbro—Tärna. Norrby ock Enåker, som haft
jämförelsevis obekväma förbindelser ock endast tidtals stått i
närmare beröring med Tärna ock VI, hava hållit sig tämligen
fria från påvärkan härifrån'. Ex.
Södra området.

bbkår HvTstFhStAtV
bbkrån HvTstFhStAtV
Undrdn Ö
ftglear v. pr. HvTstFhStAtV
yåt.dr s. pl. HvTstFhStAtV
gbkvan s. pl. HvTstFhStAtV
ske2gån HvTstFhSt

Norra området.

b61ar NbyV1
båkran Nby
Undran NbyTVI

faSgkar v. pr. NbyTEnVI
,Mar NbyTEnV1
gökvan Nby
b osen NbyHd
Däremot ha svinasken, &tanken grav i hela sFjh., så också

himdra.

Huruvida enstaviga takter ha grav i de sydliga socknarna,
kan jag icke avgöra, men så snart ett tryckstarkt enstavigt
ord följes av ett trycksvagt, som för tanken hör nära samman
med det förra, inträder där typisk gravis med bitrycket förlagt
på det senare ordet:
bctdr StÖ
böt„otar Nby
pet-mc'e Ö
pri-mce Nby
bbt-d 'bort det' Ö
(kasta) böt-ce Nby
mår-min AtV
mör-min Nby
f lin AtV
Nby
Då i ett tvåstavigt subst. med gravis ultimavokalen synkoperas, är följande att märka i fråga om akcenten.
1. De i följd av synkopen:sammanstötande konsonanterna
sammansmälta till ett enhetligt ljud:
a) Är stamvokalen lång, bibehålles den grava akcenten, men
erinrar här ganska mycket om cirkumflex, ty det är svårt att
Jfr kartan över skogarnas utbredning, i Uppland II.
Jfr Hesselman, SoS. XI, s. 132 not 3.
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avgöra, hur trycket fördelas mellan vokalen ock den sonantiserade konsonanten. Ex. siy, 'sidan', l 'lien', håg 'haren', svag
'svalen', fög 'fålen', pi2g 'pålen', ,s4g 'tjälen' .2,lien 'släden', mem;
'månen', håv, 'hanen'
b) Är stamvokalen kort, blir ordet i regel enstavigt ock
antar akut. Dock kan även i detta fall grav förekomma, varvid
bitrycket synes träffa konsonanten, som sonantiseras. Ex.
pina men pin 1. pin
bönda men bön 1. bög
spöra
spölz 1. spk
bra
6n, 1. bg
2. Då de på vokalen följande konsonanterna icke sammansmälta till ett enhetligt ljud, behålles i regel den grava akcenten:
gö,sn,,
b) gka
a) böjle. (-a) Ncjg
jeeta
iietn„
bisasn„
&asa
&ta 2
kkåsn
/dråsa
J003'
mösa 5
mbsn
skåta (-a) skåtg,
pösa 4
pösn
rötn
röta
tåc_la (-a) tådg 5
våsn
våsal
åkt
visn
åda
viss,
Feminina förnamn på -a få i regel gravis, men åtminstone
några antaga vanligen i vokativ akut.
Grundform: åna Anna, båta Berta, brita6 Brita, dorotöa
Dorotea, ieba Ebba, &dia Edla, &isa, &isa Elsa, &ma Emma,
erika Erika, eva Eva, fia Fia, gröta Greta, håna Hanna, iect
Inga, johetna Johanna, Justina Justina, kajsa Kajsa, lina Lena,
lisa Lisa, löta Lotta, mark Maria, matina Martina, ma Märta,
mia Mia, mina Mina, nåna Nanna, såra Sara, stina Stina,
ståva Stava, kra Tora, tira Tyra, åla Ulla; men vokativ
Gina, håna, mark, nåta.
Akut ha däremot följande:
agnas Agnes, ålma Alma, atalta Atalia, bårbro Barbro,
Met Edit, den Elin, emdza Emilia, 'estar Ester, frida Frida,
.944a Gärda, hilma Hilma, hålda Hulda, ignd Ingrid, 'tHne
irene, juidat Judit, pika Julia, milin Malin, matilda Matilda,
Halmtapp, hötapp.
2) Kalvkätte, fårkätte o. d.
Mosse.
4) Påse.
Kärve av s. k. strejk s. n., 'tilltrasslad säd'.
Jfr Swenning, Listers hd s. 46. Den av S. antagna vokallängden är alltså bevarad i sFjh.
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ölga Olga, scblma Selma, sinne Signe, signd Sigrid, tilda Tilda,
vålborg (-J) Valborg, viktöna Viktoria, vilma Vilma.
Om man frånser Tilda, vars akut haft ett, om än svagt,
stöd i det upptaktsförsedda Matilda, äro väl alla dessa jämförelsevis unga lånord i målet.
Manliga förnamn växla. Följande ha akut: ibal Abel, Gidolt
Adolf, albin Albin, ålfred Alfred, ånton Anton, årnd Arvid,
ågust August, åksal Axel, lov Elof, ckinar Ejnar, Snt/ Emil,
fik) Filip, fredrek Fredrik, götfred Gottfrid, hårman Herman,
hårald Harald, Mimar Helmer, j6ilmar Jalmar, kvintus Kvintus,
lådmk Ludvig, måttn min Martin, öskar Oskar, påta Paul,
petrus Petrus (äv. grav), pötar Petter, reinnar Ragnar, rikal
Rikard, sigfred Sigfrid, si gul Sigurd, sihst92. Sixten, vårie,r
Verner, viktor Viktor.
Många ha emellertid också gravis: ånGlats Anders, dålnd
David, alias Elias, rek
rkar Erik, gåstav Gustav, jåsta Gösta,
isak Isak, jetkop Jakob, jåna, Janne, »jan Johan, johånas
Johannes, jösaf Josef, kåla Kalle, låsa Lasse, måne, Manne
nie Nisse, ö/a 011e, pide, Pelle, tiara Ture, tobias Tobias, tbjten
Torsten; ysus Jesus, kristus Kristus.
De i orten vanligaste familjenamnen på -son ha fått bitrycket på ultima försvagat — dock kvarstår alltid slut-n! —
ock antagit akut: bcbgtson Bengtsson, 4on Ersson, JOnson Jonsson,
Jönson Jönsson, hilson Karlsson (stundom med grav), lon
Larsson, måtson Mattsson, nilson Nilsson, ölson y., con ä.
Olsson, påjon Pärsson. Däremot har jecnson grav.
De trestaviga på -son ha ake. 2, oberoende av första kompositionsledens akcent: åndatsön Andersson, åksalsön Axelsson,
relesön Eriksson, Oransön Göransson, hindreksdn Henrikson,
isaksön Isaksson, Jöansön Johansson, petajån Pettersson', såkr1s6n Zakrisson.
Grav ha också de i orten jämförelsevis sällsynta familjenamnen på -bärg, -blad, -blom, -bom, -borg, -dal, -fors, -fält,
-gren, -holm, -kvist, -lind, -lund, -löv, -man, -mark, -rot,
1) Med undantag av Pettersson äro familjenamn på -son, bildade
av förnamn med akut, ovanliga i sFjh. Dessa förnamn ha alltså börjat
användas på orten, först sedan son-namnen övergått till värkliga familjenamn, så att t. ex. Alfred Bengtssons son kallar sig Bengtsson, icke
Alfredsson enligt äldre bruk.
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-sten, -strand, -ström, -valll. Några exempel äro: bfcrglan

Berglund, (tema Engvall, hdbarg Hedberg, linbka Lindblad
/it'pfoj Lindfors, ligkvist Lundkvist, Nvhohn Lövholm, timbkoin
Törnblom, valstrom Vahlström, viestman Västman.
Även övriga tvåledade komposita favorisera den grava akcenten. Dock hava några vanliga ord i Nby akut. Ex. kik fram
adv., bi-atoni n. pr. 'Bredmossen', brdlap 1. bree.lap s. 'del av
bräde', brdlla 1. br01.4 v. 'bekläda med bräder'; fölcedun 1.
Nlieclun s. 'förrådsrum för foder i ladugården', fårinida 1. fårmida s. 'förmiddag', galros konamn, Aske& s. 'gärdesgård',
Maska 1. klaska s. 'träckhög efter ko', iirrgedr s. 'kyrkogård',
l'icgeck s. 'ladugård', lansvceg 1. lansveg s., lcbgarv1.1i§golv s. n.
'förrådsrum för otröskad säd', niirgeig n. pr. 'Norrgården', sårgan
n. pr. 'Sörgården', valar s. 'vardag', vibasp 1. vibeispe s. 'videbuske', vectstrek s. 'väderstreck'. Däremot: farbror, mörbror,
högar s, 'hälgdag', 8&n dar s. 'söndag' (övriga veckodagars namn
ha akut).
Vad beträffar den av Koek ock Noreen för rspr:s vidkommande betonade benägenheten att efter upptakt låta akut inträda, även om det enkla ordet utan upptakt har gravis (tåla,
men betåla), så förefinnes den så gott som icke i sFjh. Det
heter: mamsiellren pl., galösehren pl., beteck...mcb 'betala mig' (inf.)
belgen, maj mar, ekstrumb-a 'estimera', mina *kon, promenb.a, mina trots Vilhelmina, ock trots att så många kvinnonamn på -a ha akut (se ovan s. 63 f.), stava Stava, Mna Lena
(trots Ma(gda)lena ock Guståva), firs, We 'för liten', fs-mpff
'för mycket', gu..„sinar 'Gud välsigne er'.
Det kan nog ifrågasättas, om man icke hittils tillmätt denna
tendens, som ju i värmländskan med dess allmänna benägenhet
för akut 2 är mycket begriplig ock förklarlig, en väl stor beJfr Noreen, VSpr. II, s. 260 f.
Se Noreen, VSpr. II, s. 484 ock flerstädes. Under mitt dagliga
arbete vid seminariet i Karlstad har jag haft rikligt tillfälle att iaktta,
hur i Värmland denna övergång av grav till akut gör sig gällande.
På annat håll har jag framkastat den tanken, att finnbebyggelsen i
bärgslagen i Västmanland ock Dalarna kunnat ha betydelse för utbildandet av bärgslagsakcenten, som ofta uppfattas som akut. Se Om
folkmålet i Ljusnarsberg, i 'Från Ljusnarsbergen. En hembygdsbok',
s. 41. Jag känner fall, då kullor ock finländskor på grund av akcen-
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tydelse för rspr.i Enligt T. Ericsson (Södermanl. folkmål s. 68)
är denna benägenhet synnerligen obetydlig även i Sörmland.
Slutligen anges här akcenten i Norrby för några ord på
-el, -er, -en, som av Kock (Sv. ake. s. 192 if.) uppgivas vackla
eller ha annan akeent i rspr.:
ord på -el: etpal 1. pel, bö'del, gåffel, hy'vvel, ly'mmel,
mä'rgel, pårvel, sky'ffel, sky'mmel, sky'ttel, skäsnkel, sly'ngel,
smä'rgel, stäsngel, tUnnel, 1..ge12, men fårmel, igel, sådel, skåkel,
tistel
tistel, vågel, vä'xel, ä'ngel
ä'ngel;
ord på er: bånker, bilder, dikter, efter, fådder, fåster 2,
förmer, fä'rder, grader, kråfter, lister, möster 3, priser, råder,
skUlder, spålter, sy'ster, våcker, vtider, men lä'nder, regler,
såker;
ord på -en: bäscken s. n., egen, öcken, töcken. Jfr även

betan, bHesta, &solsken, svinsken, svettg.
I emfatisk ställning kunna ord, som normalt ha akut,
antaga grav akcent. Noreen, VSpr. II, s. 483 uttalar sin förvåning över att akut vid emfas skulle utbytas mot grav, men
här ha vi en sådan företeelse'. Det synes sålunda icke vara
akcentens art i ock för sig som understöder emfasen, utan
själva det ovanliga uttalssättet. En högre ton är ju alltid
ten tagit varandra för landsmän. Sedan denna tanke framställdes, har
jag haft tillfälle att samtala med en inföding från norra Finnskoga,
där finnbebyggelsen varit särskilt stark. Härunder gjorda iakttagelser
äro icke ägnade att motsäga min förmodan. Dialekten i norra Finnskoga synes nu i följd av de livliga förbindelserna med Norge vara
på väg att förnorskas, vilket också befolkningen själv är medveten om,
men då ock då hördes ett om Västmanlands bärgslagsmål erinrande tonfall. Periferiska mål — Skåne, Gottland, övre Norrland (Ö.-Kalix),
nordöstra Uppland — äro nog genomgående i tonalitetshänseende påvärkade utifrån.
Värmländskans allmänna förkärlek för akut står för mig som ett
minne av det finska inslaget i befolkningen. Sedan ovanstående skrevs,
har jag kommit att lägga märke till att redan Rydqvist, Sv. apr. 1. 4,
s. 218 f. uttalat den tanken, att dalmålsakcenten bör ses i samband med
finnbebyggelsen.
Fil. lic. Torsten Ericsson förklarar sig dela denna min mening.
På dörr.
Enligt Rydqvist, Sv. apr. 1. 4, s. 216 dåmera icke med grav.
Jfr Kock, SoS. X, s. 134 if.
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vida mera hörbar än en lägre. Då man vill ge eftertryck åt
ett ord, som har grav (ålla), börjar man högre på touskalan
än vanligt (ock producerar ett <Ana). Har ordet redan förut akut,
höjer man i stället tonen på sista stavelsen ock får av cidolt ett
etdolt. Det är inte endast i namn som akut vid emfas utbytes mot grav, utan även stundom åtminstone i presens av de
starka värben, såväl hos dem, vilka urspr. haft grav ock på
analogisk väg fått akut i vanligt uttal, som ock i presensformer
med urspr. akut. Ex.
kömar men i förvånad fråga köar
» Uvari
Uvar » »
»
»
sj ienar
yttrbar » »
D »
»
ligdr hån?
ligar
Då en apokoperad infinitiv (se Formläran) i en fras, där
värbet normalt står i upptakt, i följd av motsatsbetoning eller
emfas kommer under huvudtryck, kan stundom akut inträda,
t. ex. sta-o-pmv-kMn, men sta-o-pröv-kMnan; skal-mw-o-frc'est...
Open 'fresta, prova rocken'; vi ska jö'rr-ä, men hö, bir fäll bäst
tä jö'rr hä då.
1) Yngre språk; i de äldres tal har ordet kort vokal.

5 -220478. Sv. landort. Isaac:isa n.

Språkljudeit.
Konsonanterna.
1 den följande framställningen av målets ljud tages'dialekten själv till utgångspunkt. Under varje särskild konsönant
redogöres först för desa förekomst i rena vokalförbindelser
(vfb )1 Därefter behandlas mera stående kons.-förbindelSer (:kfb.),
i 'vilka ifrågavarande 'kons. ingår. Sällsyntare konsonanter ock
kfb. (t. ex. J, ml) anföras inom parentes. Sådana
. mera till,
fälliga 'kfb., som blott uppträda i sällsyntare lånord ' eller ovanliga sammansättningar (t ex.. hörvspa) eller som uppstått "genoni 'att böjnings- eller -avledningsändelser,- som "bQrja. med
kons. (t. ex. -t, -d, -Ung, -sam, -skap), fogats till ed stard iå
kons. (t. ex, spotsk, glupa*, , aktsam, släktskap t o.. 4) medtagas endast i fall de synas mig utgöra något för målet
karakteristiskt eller eljest erbjuda något specjellt intresse. Uddljudande äro konsonanterna i målet alltid korta. Beträffande
kvantiteten i in- ock slutljud hänvisas till kvantitetsläran.
Exempelorden äro, där icke annat anges, från Nby.
Målets kons.-ljud återgivas här med• följande tecken ock
behandlas i denna ordning: b (b) p m — (v) v (i5) f — d (J)
— (dg (Ag vj —g
t s 1 .2, n — 1 (4.) t j 1 (i) nr —
(g) 10
f — h.
id k å ena sidan ock p f tt k å.
Anm. Gränsen mellan
den andra är givetvis flytande ock har icke med säkerhet kunnat upprätthållas.

b

motsvarar regelbundet rspr. b. Det anträffas i vfb. i uddljud,
inljud ock slutljud, i de två sistnämnda ställningarna vanligen
1) Med »vokalförbindelse» (vfb.) menas här, att en kons. antingen
står i uddljud framför vokal (t. ex. ta) eller i inljud mellan vokaler
(t. ex. ute) eller i slutljud efter vokal (t. ex. ut).
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långt, men:, kört i enstaka lånord': bisies'ai v., stfiba 8. 'stubbe',
'bibel', *ab
'broplanka'; Mar s., gaiargib 3.
bibal
Det ingår i kfb. br-, (-)bk-, by-;
-Ib-, -rb-. Ex.
bre adj. 'bred', bh) mf. 'blod', ,seebka v. 'prata, tvista', bog ni.,
tåntba v. 'tumla sig', /anzb n. 'lam', eabunt n.,årbet n. •'arbete'.
Anm. 1. Den gamla förbindelsen mb kvarstår alltså; ytterligare
ex.: detniba v. 'danpna', clåmba m. 'dövstum', leimbiiye m. lamunge',
vomb, vömban s. 'vårn'. Jfr även svimba v. 'svänga, som jag blott
hört i uttr. svlinba o 2,1(2g 'svängde (med ngt föremål) ock slog',
ock bomba v. 'ringa (om kyrkklocka)', J. E. J.
Anm. 2. I'bådig m. 'pudding ock ,bketdra
pkåtra) v. 'pladdra'
motsvarar b rspr. p.2
Anm. 3. I brist m. 'vrist' motsvarar b rspr. v.

förekommer efter tonlo kons., t. ex. y ee,57$ii
'kalas, bröllop'',
bia.sbon ni. 'husbonden', kkiish
kkeisbo n. pr. 'Klitsbo'.
.23
Motsvarar i regel rspr. p. Det förekommer i Vfb. i _uddljud,
samt i in- ock slutljud såväl kort som långt; t. ex. Pal ni b
planka i stallspilta',. szicpan n. .'soppa,
Uipa f. 'topp,
gap n., ycep m.
p ingår i kfb, (-pt ock -pt-,.-ps ock -ps:-), -pst, -pn-,
sPr- ,
-121190, ( - )5190, L7i29('),
RsPr• Ps, Pt
erOlitaS i Målet vanligen av de" äldre med .fs, ft, sä vida icke
tsPr:-inflytande eller ' stark association med annan form, där p
bevaras, gör att p kvarstftr. tx. 9131f1e,,
sr_',Tta piet , tops
töfS3. n. pr., gkik'pat adv. 'glupskr„ jOrtig-yår n. pr kärr på
bzusa, hes „'adr < v. 'trampa igenem "iil" eller ' Skare, så att man
Sjunker djupt ned med foten'. Samma ord är no. hilsa 'Pluinpe
da. buse, mit. basen 'zechen, schwieran', Falk-Torp; till 'Nur. roten
'Iyhils 'svälla'.
•
Jfr även NÅN v. 'koka över' ock änsv. pysa samt' nsik pölsa,
som innehålla olika avljudsstadier; jfr också no. pUsa 'svulme op'
Torp, östsv. pUsa 'sjuda över'. .östsv. (Nyland, Ingå sn) har även
bösa i samma bet. enligt meddelande •av fru E. Bogren,
En hund inköptes på 1 a50-, talet 'av en person f Norrby. Den
förre ägaren bodde i Grytnäs i s. Dalarne, ock där hade hundeni kallats
tops. Detta namn skulle den få' behålla i , Norrby, mål de gamla
kallade den tofs.
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Varmsätra skog, vrida v. 'pedere', knapra v., spriata f. o. v.,
_pkg in., eepira n., neevrit adj. 'näsvis', Veva v.; sump in.
'kaffesump', dimpa v. 'falla'; spa v., ymp m., vispa v. 'vispa,
svänga med svansen', jvd-p m. 'öppning framtill på byxorna',
skvetb:pa v., korp m. 'redskap att hacka upp grus med', vårpe
sup. 'värpt'.
Anm. 1. I pkasq adj. 'blesserad', puh. in. 'butelj', paKi Sce
v. 'bälga i sig', makapår (<--• maokaböer 5 ni. 'konstig tingest' motsvarar p rspr. b. Jfr anm. 2 under f ock anm. 2 under k.
Anm. 2. p har fallit i trekonsonantism i t. ex. jat (sälis.)
in sup. 'jälpt', vetta (säns.) vetta pret. 'värpte', skat adj. n.
'skarpt'.

motsvarar rspr. m. Det uppträder i vfb. i uddljud samt, kort
ock långt, i in- ock slutljud, t. ex. mer adv., * råma v. 'gömma',
»Giman n. 'namn', gom m. 'gom', grom adj. 'duktig, stursk,
högfärdig'.
m ingår i följande kfb.: mb (se under b), mp (se under p)
(-mst ock -mst-, -msk ock -msk-);
-mt(-), -ms(-),
(-ml.), -nar-, -mr-, nu-, -mn-, (-mn); (-)sm-, -lm(-), -rm(-), -Zrm(-).
Ex. »wind s. 'nämd', liebmdtx s. häraden', somt pron., frmton räkn.,
sams adv. 'sams', knisont adv. 'ömsom', skrPm.11an s. pl., frcemst
adv., lbmska s. 'ljumske', /pm/ar 2 s. pl., Undra v. 'famla efter',
lletmra v., "nk n., jeemna f. lycopodium', sinar n., pasma f.
'passma', scam in. 'psalm', salmemika f. 'psalmodikon', orm m.,
gbr»za v., hakm m., skedrmar s. Pl.
Anm. 1. I sznidtrom, småkort 'bär av vaccinium uliginosum',
tree9out m. fl. bärnanin står ni för rspr. n.
Anm. 2. Förbindelsen mn står nästan blott i inljud ock är alltså
vida sällsyntare än i rspr. I slutljud upplöses den nämligen genom
att svarabhakti inträder, t. ex. /Åman in. 1. n. 'skepnad, fåne', ieman...
ut v. 'lemna ut'. Märk att -mj- saknas i t. ex. seemas v. 'sämjas',
teerna v. 'tämja'.

ro
förekommer i t. ex. jitivfru f., jörufarb6 n: pr. 'Jungfrubo' o. d.
Jfr Noreon, Sv. lm. VI. 5, s. 20.
Kanske vanligare: iPme/ar.
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v (25.)
motsvarar rspr. v. Det uppträder i vfb. i uddljud samt, som
kort ock långt, i in- ock slutljud, t. ex. vi n., vjeva v., lava ••••
Uva v., håva n. 'huvud', .9612,ak n. 'sovel', rcev rn., rov ro, 'bakdel'.
-t9-; tv-, sv-,
v ingår i många kfb.: -vd(-), -vi-, (-)vr-,
(-iv-), -rv(-), -kv(-), kv-, t. ex. hvd s., lusevda v. (om jord), Wevla
'tvista', vrcau adj. 'vriikig, skrytsam', b;rert adj. 'ivrig', Idevirert
adj. 'duktig', ?elva f. 'dy, smuts, skräp'; tvåna f. 'kant 1. upphöjning tvärs över ngt', svat adj., sgvar n. 'silver', korv ni.,
brva n. 'lieskaft', kali; m., sökvar s. pl. (i vävstol), kvast m:
Anm. 1. v för rspr. g står i orden puha v. 'gnaga', icivalt n.
'tagel ock Ova f. 'tjuga'.
Anat. 2. Liksom i rspr. förlorar v mer eller mindre helt rösttonen
i förbindelse med tonlös kons., t. ex. stya 1. styft, vce'Vs pr. pass.
höftoe m.? 'hovtång'.
Anta. 3. I kf b. faller v stundom, t. ex. heaspan
r s. 'tunn hinna som bildas
'halvspanu' (1/4 tunna). Jfr ockt-å ro
på äggjärn vid för bård, slipning' ock fsv. vra, fvn r, rå.
bz v.
Anat. 4. I orden ga pret. 'gav', je v. 'giva', ha v.
'bliva', bra adj. o. adv. (änsv. braf) ock. par n. 'juver' saknas v.
Anat. 5. Möjligen har v tils på sista tiden haft bilabialt uttal
(6), . har det kanske stundom ännu. Jag har visserligen icke säkert
kunnat konstatera 6, men har vid upprepade tillfällen tyckt mig höra
rcibedja, ehuru den talande påstått sig säga ravålja. Det uppges
förekommit.
ock, att uttalet bylSrfte adj.

motsvarar rspr. f. Det står i vfb. i udd-, in- ock slutljud ock
är vanligen långt; kort förekommer det, utom i uddljud, endast
i utländska lånord. Ex. fblralz f. 'födan', skitfas v. 'knuffas',
skul m. 'liten utdragssoffa', straf ni. 'ramsa', tifits s.
Det ingår vidare i kfb.
-fs(-), -fl-, fr-, fl•-,
Ex. k,n6ift adv. 'knappt', skaft n., fis/JA:åtta adj. vävtiirm,
-if -,
rwfs m. 'hö eller säd som hopsamlas med räfsa', recfsa v., skröflar
s. pl., fripga v. 'fråga', flråkzt f. 'utspilld vätska som bildar en
stor fläck', fibmay ra. 'fjärdingsman': ketwfat in. 'kamfer', etlfaUt n., 6ilfred n. pr.
1. 1 loft f.? 'lukt', löfta v. 'lukta', /Okt f. 'lykta' står
f motsvarande rspr. k.
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Anm. 2. Upptaktsställning har framkallat förlust av röstton i
ordet velociped, som blivit filosöpg i målet. Jfr också suicHn adj.
'barsk' (4-- suverän). Jfr anm. 1 under p ock anm. 2 under k.
Anm. 3. I kons.-grupp har f bortfallit i t. ex. Mte. 'älfte', tiite
'tolfte', tQt f.? 'tolft', ä. hat
y. hat t.? 'hälft'.
Anm. 4. Till följd av> ställning i svagton har ft assimilerats till
t i &ter 'efter'.

d
motsvarar .vanligen rspr. d ock står i vfb. i uddljud, inljud 'ock
slutljud, i de två sistnämnda ställningarna långt eller kort. Ex,
cktnta v. 'klandra; förtala', bkdvi - adi. 'blodig', 16dar m. 'lödder',
huda' s. 'kudde', vad t.,.tred-lan.
Av rspr. många kfb. med • d äger målet* blott ett Mindre
antal, nämligen -dl-,
(-)dr-; nid (se under ni), vd (se
under v), -/d(-),
jnclr-;
-gd(-), -gd(-). tv.
vadlen adj. 'vådlig, duktig', rdcdna v., drQg m. 'grov, oskedd
4dra V., ‘,96c/r:a v. 'tjudra'; sold pret. part. 'såld', vilda
f8rzbidrar1 s. pl,, hand f., sandan ni., &mini v.; hejd s4
nivda adj. pl., ödygd f.?, 2lOgda v. 'slöjda', strcegd adj. 'sträng',
lleegda adj. pl. 'skickliga'.
'
Anm. Några ord ha d mot rspr.: aparadar pl. 'apparater',
dp,g6 TEn f. 'gyttja' 2.; orden stind adj. 'stinn', strcegd adj. 'sträng'
(med d genom analogiombildning efter adj., t. ex. trind, ock part. på
d); icenid adj. 'jämn'; rhindra v. 'erinra' (folketymologisk ombildning
efter hindra); hindar pr. 'hinner', varav inf. htinda, hindreksön
n. pr. 'Henriksson', iznda pret. 'unnade'; akod fra v. 'ackordera'.
Bortfall av d.

I. d-bortfall i vokalförbindelser.
.
A. Efter trycksva.g. vokal har d regelbundet fallit, t.
Ula pret.' o. part:. 'kallad(e)"„ »4Ni pret. o. part. 'målad(e)",
b#gna f. 'byggnad',.-hizznz
'huvud', fettas pret.: pass. 'fattades',
bite adv. 'bittida', f/
ii. 'f kläde', ba . . . o konj. 'både ...
ock'.
.
B. Efter tryckstark vökal. faller .4:
a).i slutljud
Även med grav: akeent.
Ljudlagsenligt(?) eller genom invärkau från .dy.

.1,JuDiARA: KONS.. d..

73.

fey-Cfter ;urspr. ,lång: vokal, t: ex. bra adj. 'bråd', rg, s. 'råd',.
pret,.
bo f. 'bod', /o n. 'lod', bruk f. 'brud', huk
n.
bra
f.
'säd',
sa,
.
s.
'tid',
strl, adj.
f.
'gned',
rg adj, 'röd', ni. fl.
'bröd', ng f.
Men . c/etc/ n., sad (pl. sadar) ock vad (pl. didar).
bka n.
Ms efter urspr. kort vokal, t. ex. ha pret.
bg n.
n.
'bud',
ked
la; pret. 'lade', sta f. 'stad', but
"smed',
snle
m.
'bud', fre f.? 'fred', le m. 'ledgång', ve vg f.? 'ved',
Ince prep. 'med', ske n. 'städ', m.
Men bad p., spcgl adj.„ kd n. 'gärdsgårdsled', vred n. 'dörrbut n. 'bud'.
vred', :stod u. 'stöd'. Märk ock byjel
.
h) i i n lin d (intervekaliskt)
a) i inf. av många värb: bk(a)-n& 'bloda ned', smia 'smida'
ock trea 'plöja träde':
bAta, gnia, tja, ria, svia,.vria, vilka i pres. behålla d;
bkg, bre, f12, YQ, kZ:T, le, l, rC, ra 'orka', skr, spcp, sve
'sveda' ha förlorat inf'. -a ock övergått till böjningstypen tro.
fl) i böjningsformer av ord som förlora -d i grundformen:
till bra 'bråd'
brast
br&ara,
i: adj. ,t. ex. breikt >
till go 'god';
gast
gara
gi2a
i best. sg. av subåt. ock i pl, av subst. på -ar (men icke .på -er):
till bruk 'brud'
brikkar, -ana
bl-41631,
till hut 'hud'
lagar,- ana
hy:kark
von veden';
len ledgången', smet; 'smeden', tzn 'tiden', ven,
men endast kdar, smUlar, Alex.
.7) i några enstaka ord: ha pion. 'båda', fga f. 'föda', kria f.
'kåda', tia f. 'låda', nzåa f. 'möda', inktn 'medan', pa nUt44
'(på) nedan', ?rdtai. s f 'andeväsen' 2, sia f. 'sida': hep», keejan,
hcpn adv. 'härifrån': de§an, dan, dn adv. 'därifrån', ock möjligen något mer.
II. d-bortfall i konsonantförbindelser.
, I, förbindelserna dv ock dj har d fallit, t. ex. va s.
vetht v. 'sova lätt', vina v. 'vissna'3, ?Veklfigra adj.
'dvalhänt', :veckhcent adj. o. adv. 'dvalhänt', veckmikna ,adj. 'frusen
i) Jfr dock E. Noreen, Språkv. sällsk. i Uppsala förb. 1916-1918,
s. 45 g.
Som råder i gamla gårdar.
Fyn. dvina, Jonssons ordb. Denna sammanställning har föreslagits mig av prof. llesselinan.
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om läpparna', vilka höra hit, i fall de, som troligt är, äro besläktade med dvala;
jarl; adj., jgcp adj., 'zur n., yeevlas v. 'djävlas''; mia 2 f.
'midja', sniia f. 'smedja', via f. 'vidja'.
dg har assimilerats, t. ex. fråga f. 'fradga', ertiga v. 'glödga',
m. 'brudgum'. 1 visa v. 'vidga' i frasen vuet-fin 'vid
garvning tänja ut skinn genom att draga dem genom en järnring, s. k. viprig', har dg givit T.
Framför r hår d ofta fallit, t. ex. åra pron. 'andra' (jfr fsv.
april.), nedfor n. 'nattfoder' (jfr fvn. Mär), lir n. 'lider' (jfr got.
hleipra f. 'tält'), bar m. (jfr fvn. 11.5.6r), kylar n. 'ovanläder', ner
adv. 'ned, ner' (fsv. nipor), nr södra sFjh., sir adj. 'södra',
ro7t 3 n. (fsv. rödher).
Hit höra kanske också far, nior ock bror4.
Framför s har d fallit eller assimilerats: skållan f. 'städseln', Ibsen adj. 'ledsen', gos n. 'gods'.
Vid avledning ock sammansättning bortfaller d eller assimileras ungefår som i rspr. Jfr Lyttkens-Wulff, Sv. spr. ljudl.
s. 217 f. Märk dock ä. kkr'entg m. 'klädning, dräkt', nu Prienag.
Förbindelserna ud ock id ha i vissa fall assimilerats.
ud
n i mask. subst., nämligen när ud stått i slutljud eller
framför den suffigerade artikeln. Då denna här regelbundet
skall bli 92,, föreligger i detta fall endast ett fonetiskt mycket
naturligt utträngande av d i förbindelsen nde. Däremot kvarstår nd i fem. ock neutr. Assimilation har ock skett i inan
adv. 'undan'.
Vidare ex.: mask. bön 'bonden', bran 'brand(en)', hån 'hund(en), vft.r 'vind(en), loftet';
Jfr diyla v. 'tvista', som nog är lån från ity.
J. E. J. skriver dock midjan, ock jag tror mig också ha hört
uttalet middjan.
rok, 9-04'a är ett redskap i form av en åra, vilket begagnas
vid tillredning av potatismjöl. Ordet är säkerligen identiskt med fsv.
rödher; d har fallit bort framför r, ock r har sedan blivit k i följd av
dissimilation; jfr körged• m. 'kolgård, koltäppa', där dissimilation i motsatt riktning skett.
Jfr Kallstenius, Bärgsl. lj. § 108,2.
Jfr Formläran samt Hesselman, SoS. XI, s. 127 f.

LJUDLÄRA: KONS.

d.

75

fem. and andan, grind grindan, hand handan, strand
stranden, tand tända», stand' 'stund':
neutr. band, grand 'smula', land, sprund 'öppning', stand
'växtstånd'; best. sg. handa o. s. v.
Undantag utgör endast ordet sand s6indan in.
id har assimilerats i följande ord: alre adv. 'aldrig', 6lar
'ålder', el(a) 'eld(a)', jcel f. 'skuld', jbmd adj. 'givmild', «yl
adj. 'obesläktad', skal f.? 'skuld', fkbp adj. 'skyldig', vilat adj.
o. adv. 'väldigt'. Ordet gul n. 'guld' (fsv. gul) har väl aldrig
i målet haft Id.
Hur bör nu detta d-bortfall uppfattas? Att det i slutljud
efter (lång) vokal är fullt ljudlagsenligt, därom kan icke råda
något tvivel (se B a ovan). Men hur skall man -tänka sig
ovan)? Då
det intervokaliska försvinnandet (se b, a ock
många av ovan nämnda ord äro synnerligen vanliga ock folkliga, ligger det nära till hands att vilja se även denna d-förlust
som ljudlagsenlig. Jag tror dock icke, att detta är berättigat.
Vad först värben beträffar, är det att märka, att d i dessa,
åtminstone i många, i följd av apokope av -a ofta(st) kommer
i slutljud ock sålunda av detta skäl regelbundet skall falla 2.
De flästa av ex. äro också viirb, som ofta följas av tryckstark
partikel ock då själva stå i trycksvag ställning ock sålunda
även av detta skäl regelbundet skola låta d falla. Observeras
bör ock, att utom spw (fsv. spzedlaia) ock sv e (jfr no. svIda)3
samtliga vlirb, i vilka d faller, ha lång stamvokal.
För orden i I, B b y få alltså särförklaringar sökas 4.
Av le len m. ((vn. 1i.5r) ock sme smen, (fvn. smiör) o. d.. i
jämförelse med led n. (fvn. lili5) ock vred n. (pil dörr) o. d.
synes framgå, att d-förlusten i de förra är att betrakta som en
assimilation av dn i den best. formen, ty artikelvokalen skall i
mask, regelbundet synkoperas (se Formläran). Den d-lösa obest.
Fern. 1. mask.
Jfr att värbens inf. i kvantitativt avseende fått samma utveckling som slutna stavelser (se Kvantiteten B 1 a, s. 46 ovan).
Se Hellquist under sveda 2.
De böra givetvis ses i ett större sammanbang, varför jag här
avstår från att diskutera dem. Blott det må antydas, att trycksvag
ställning ock användning som kompositionsled nog i fråga ony flera
medvärkat till d-förlusten.
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formen är i så fall en analogibildning efter den best. Pl. däremot bevarar ljudlagsenligt d. Även i typen ltr n. 'lider' torde
d-bortfallet närmast vara att härleda ur den best. formen: lira
n. 'lidret', våra n. 'vädret. NFjb. (Öv) har Udvr n. 'läder', men:i
best. sg. Urp, vag,- 1. ver n. 'väder' men blott v&v, smed, y.
sme, best. sg. smitit?, 1. smen. Dessa former synas mig tyda på
att d försvunnit (assimiletats) i den best. formen, ock att den
obest. sedan bildats i analogi med den d- lösa bestämda'.

torde förekomma i sådana ord som letdstetka, neesd'uk.

motsvarar rspr. t. Det anträffas i vfb.- i uddljud samt kort ock
långt i in-,.- ock slutljud, t. ex. tak n., tettuka m. 'parvel', Ula v.,
gryt m.., spet
•
t ingår i följande kfb.: tv (se under v),. -ts(-), -tu-, (-)tr- ;
pt (se under ..p), mt (se under ?n), ft (se under f), -lt(-), -hr-,
-nt(-), •-ntr-, (-)st(,),- (-)str-, -lst(-), .-lstr-,
(-kstr-),
:Tet(-), -gt(-). Ex. pyts in., hbisa v. 'svetsa', vitna v., trag adj.,
kb-tra v. 'kuttra, småprata'; salt n., sylta f., smaltrom n., j&n,ta
f., llant m., z vintrast 'i vintras', stQr adj., test m., tistel in.,
strunt ni. 'årsskott på barrträd', knastra v., helst adv., hastar
n.,.: halstra_ v., kbnstar s. pl. 'odygd, puts', gkanst adj. n. 'glanskt .
Nikstra v., hajt m. 'kort. stund', hbyta v. 'ropa', .2,lakta v., trakt
m.?, led,sup. 'tänkt':
Anm. 1. t motsvarar rspr. fl i fotrdl n. 'fodral' ock pkettra v.
'pl'addra'; jfr ann. 2 under b.
Anm. 2. I potlb s. står t för spr. rt, i nbnstin adv. 'någonsin'
ock vånstas adv. 'ijåns' Utan motsvarighet i rspr.
Anm. 3. Efter -trycksvag vokal har -t ofta fallit, t. ex. keaa sup.,
di§e n. 'diket', ge adj. n. 'galet', sprage sup. 'sprungit', -knce n.
'knäet'. Däremot kvarstår -t oftast i adj. på -ig, alltid i adj. på -ug,
'7
t. ex. 7'7
'duktige, tald
'tokigt'.
I samma riktning pekar en uppgift hos Hammar;tedt (fr. 1887):
vö'd, d. v. s. vOcj, 1. vö', d. v. s. vo(?), men blott vö'n, d. v. s. van,
s. 'ved'. Att dömma härav, skulle alltså bortfallet i denna typ vara av
mycket sent datum (delvis påvärkan frän det bildade, lediga talspråket?).
Jfr Ericsson, Sö,dermanl. folkmål s. 138,f. Förhållandena tyckas
i detta fall vara mycket lika i sFjh. ock norra-östra Söderml.
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Interkonsonantiskt /rnöter.- tofta• .t-förlust, särskilt- i förbindelsen ts,. t. ex. [åsna; v...'fastpa', j icsant 'just som', .reesoim., rätt
som, just som'. Även eljest assimilerafv.ts ofta, t. ex. lb.Sas v..r.'låtsa";
fas in. 'skjuts'.

motsvarar rsk. sl. Det står i vfb. i uddljud samt, både kort
ock långt, i in: ock slutljud, t ex.'sok f , suesa v , losa y.' 'in:
köpa en egendom' som man 'till en del ärvt', Sroys n., pas ni.
'kyss, vattennusS'.
. s ingår med andra kons följande_ flirbindelser: sp ock spy
(si under p), sin (se under in,), sv . (se under v),' st ock st9:i
(-)skr-; ps (se under
(kst-r) (se under t),
fs,.(se ,under f), ts (se under
ms,_ tyst ock 'msk .(se under
-nsk(-),
0., -1s(-),. -ns(-). nst .oek lst(r) (se under-t);
gkanspen
-ks(-), -gs(-). Ex. Snar n-. 'snår', dsna,f.,- fis§en
m: 'glansen',, sko V. o. 8.; firci.sk n., trbska v., skrot n, viskra y.
'viska', reds S. 'räl'; fr&lsa v., öens adv. 'oense', kkiftiszt adj.,
'klunsig', trilsk adj., tlska f., ganska adv, svcensk. adj., sproys s.,
i.'6,984, n. 'fåhuset', .6i/ess, ni.,,i42koks n. 'den uppböjda delen av
j&gsen adj. 'användbar':
en-mede eller skida', tce fckgs
'.A.nm. 1. ii. saknas i Åote m. 'skoriten', mak in 'mask'.
matrösa f. matrona' står s fär ii, troligen i följd av
Ams. .
folketymologisk ombildning efter Inetyps,
Anai: 8. Om *målets motsvarighet till rsPr kf b.- si se under 1:

förekommer 1 vfb i uddljud samt i in ock slutljud, I båda
dessa ställningar vanligen som långt, men efter e, i, y ock
undantagsvis efter annan vokal även såsom kort. Ex. lr n.
'lider, -.skjul'; kr n. (del .av benet), /Al 'ni. 'lort, sintits',.tr41.6t
, mila f., mil m., vila f, seeka, y; Sda
'trolla', vila v.
fyl m. 'sädesskyl", si/
s. i'sele', hel adj., 9 puk f.
§Q/ m 'kjtel'..
smal adj, sal .m.,: skr-al adj., pfilt
i ) I eg familj i-IsTby läspade fadern. som var född i 'tärna. Ehurui
han föga sysselsatte Sig med barnen ock alla andra vuina i huset —
5 å 6 personer — uttalade s normalt, hade denna uttalsegendomlighet
färn som börjat tala. För de yminsta var
gått i arv till. alla ba-rne.n
det omöjligt att frambringa ett s-liknaride ljud utan att sätta lungan
mellan tänderna. En tolvårig pojke kunde efter någon övning jälpligt
uttala ett oläspat 5.
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Anm. 1. sal, smal, skral ock juli ha inlånats med dentalt 1.
I 9/2/ är förbindelsen 91 sekundär, då kjol är en till pl. (kjortlar -->*kjorlar --->) kjolar nybildad sg.i

1 ingår i följande kfb.: id, it, is, om vilka se ovan,
(-11;-),
ldr (se under d), ist ock /sh. (se under t), tsk,
(se under s); ml (se under m), dl (se under d), (-)11-, mil (se
under ni), -n2,1-, -gli-,
-ni-. Ex. kbint adj. 'kollrig, galen',
silye
silke n., got f.; 273-, in.? ett slags (flytande) kreatursföda, §i/la v. 'kittla', 0,11 (akcent?) s. 'körtel', rilla v. 'rissla,
sålla', Onlian f. 'känseln', htkglior s. pl. 'hängslen', bkliana s.
pl. 'axlarna, skuldrorna', §e§nien adj.
veenlen adj. 'vänlig'.
Anm. 2. / ingår i den vanliga avledningsändelsen el (el
?fl, ed, .1) motsvarande rspr. el:
i ord med stam på dental eller f. Ex. 6104 f. 'axel, skuldra',
bQl D. 'betsel', bindel tu., psifel ni., griffel 1. grpfyi in. 'griffel',
jcb.24 n. 'gärdsel', hända in., 1enti.2.,l, n. 'knussel', /n4 n. 'medel',
inötel
mortel', meense/ 1. mysel in. 'inäjser, sel in. 'sedel',
flitel nr. 'skyttel'. ft;tsal s. 'skötsel', tadal n., tafel(ar) m. 'tafatt ock
enfaldig person', &dal adj.;
i (andra) ord med grav alteent. Ex. hinzel m.,, lzpz2e1
113., petrve/ tu., snitve/ m. 'parvel', stdgel In.
'strigel', steeMpe/ in., steeed m. 'skottorn, dö/rigel', svirvel m.?
'skummjölk, som skummats med separator', sveegel m., vigke/ in.;
i (sena) lånord. Ex. chigked adj., cegkal adj., ej dbai tu.,
mziskal tu., tntiba/ in., nib/ s. Märk även st6val jämte st6valr nr.
Anm. 3. Skrillsko s. 'skridsko' har 1-ljud liksom i änsv.
Anm, 4. 1 saknas i orden etsznt (<--• alls intet), bl v. 'bliva',
krtilspint s. 'krollsplint', pä v. 'pläga'. Jfr även de morfologiskt betingade ktrig ni. 'lärling', skryglo...n8r v. 'skrynkla', skrpgka adj.
'skrynklig' ock tiimba v. 'tumla sig'.

2,
d, v. s. tonlöst 1, förekommer blott i förbindelsen 21, motsvarande rspr. (tosl. 21 kan stå i både udd- ock inljud, men blir
i slutljud 21. 2. ersättes ofta, särskilt i de yngres tal ock troligen oftpre i in- ock slutljud än i uddljud, med s ock synes
söderut vara något mindre- vanligt än norrut.
il ingår i förbindelserna m21, n21, gli ock kil. Ex. anföras ovan under ni ock 1.
Anm. 2/ motsvarar rspr. ttl i 9U/a v. 'kittla' ock gilla adj.
'kittlig'.
1)

Jfr Noreen, VSpr. III, s. 104.
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n
anträffas i samma ställningar ock förbindelser som i rspr., dock
icke i slutljud efter g ock m annat än i lånord eller riksspråkspåvärkat tal. Ex. ya v. 'sysselsätta, underhålla, roa'', sDia v.
'minska mjölken (om kor)' 2, igjon ni.(!) 'boken', gno v., steigna
v. 'bli stadig', sbnina v. (men sonian...eiv v. 'somna av'), bbtna v.,
sim f.?, uns n., tunt adj. n., vinst s., nicigniis n. pr. (men hcbgan
n. 'hägn', sönian s. 'sörun').
Anm. 1. Då vokalen e synkoperas mellan dental ock n, blir detta
vanligen sonantiskt. Ex. mik n., inbsti s. 'mossen', Mån?, in. 'den
stora, den väldiga'.
Anm. 2. n saknas i fall som snikaj 'snickarens gård 1. familj',
skbmaj 'skomakarens gård 1. familj'; jfr kfb. under j.
Anm. 8. Då n stått omedelbart efter supradental eller kakuminal,
har det blivit n , varom se nedan. Märk dock n i substantivens best.
pl.-ändelser -ana, -ono, motsvarande rspr. -arna, -orna.
Anm. 4. Märk, att kfb. ni icke finnes; 'vänja heter Veona, 'njure'
npra; jfr anm. 1 under g.
Anm. 5. Förbindelserna nk, ng, ndk, ndg övergå i sammansättningsfog Vanligen till glo, gg, t. ex. greigokot m. 'grankotte' dg v.
'angå', insigknio in. 'bandkniv', laggos in. 'landgång'. Märk även
bigik adv.
Anm. 6. n är tillagt i donanMar, som jag hört en gång. Jfr
Ity. ran(t)stin till fra. ration samt änsv. fansun till fra. fagon. Märk
även n i m&nsel ni. 'mäjser ock resärvån s. 'reservoar.

(i)
är målets motsvarighet till rspr. rd3 (/) ock till id'', då 1 varit
träffas nästan blott i vfb. i in- ock slutljud.
kakuminalt.
Kvantiteten vacklar, i det att de äldre ofta ha lång vok. framför I, då de yngre ha kort vok. 4. lix. bcy/ b(0. n., vdrig
ä. 04, y. Fil ni. köld.
v*an) mf., ä. 1244a, y. ?AV, pret.
r.
rspr.
I
in.
'affär'
motsvarar
Anm. 1. I ccf5y/
Anm. 2. Intill tonlös kons. förlorar / mer eller mindre helt rösttonen, t. ex.

tOtsclar s. 'torsdag'.

Jfr fvn. nibPa 'gjeva fred og ro'.
Jfr Hellquist sina.
Den älsta generationen har icke så sällan k för rspr, rd.
Någon skillnad i uttal emellan målets substitut för rspr. rd ock
Id har jag icke kunnat konstatera. Ljudet bildas ganska långt tillbaka.
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är. målets ersättning fb:rrspr. kfb, rt ock för It, då,,detta representerar ett ä.ldre kt. Det förekommer i vf, b. endast i in- ock slutljud ock kan i båda dessa ställningar. Vara ilångt eller, kort,
t ex., ot m. 'ort (viktsenhet)', låta v. 'smutsa', kot adj., bbta
adv„ k6fot m. 'koffert'.
t står dessutom i kfb. -in-,
(-gt), ex. svettga v.,
fajta n. 'förstuga', fs,.st adv., vagt adj. n. 'varmt'.
i fotograftrav. ock fotofly. s. motsvarar t rspr. t, i
lef:91f.at in. rsyr. r.
Ånn]. 2. t motsvarar stundom kfb. rpt, rkt, kpt, kkt, t. ox.deat
adj. n. 'skarpt', 9nat sup: 'märkt', ä. Jat, y jiit.• fwp.i 'jälpt'; ä. »ta,
y. ,gitg. pret. 'jälpte', ii. .spyslte., )77 spjltta vret.
jnälets substitut för skriftspråkets rs, is (÷s), förekonitner
i 'Vi b. blott i inljud ock slutljud; i båda ställningarna såsom
långt ock kort, t ex hu., interj.. 'körs', vacs 'vårkie','Sk k
^ a f.
.skårsa, skåra', pka f. 'pölsa'.
Av kfb.med „9. äger målet ett -fåtal, nämligen tst (se Under
-,sk(-),
t. ex. it,spe?i adj. 'folkkär (om
djur), stucsk - adj., bint-Oka 1, li.:1,9kirenl - tidj: 'hemsk, rysli.g',
vetna v., s1onzan 'skomakareas, 9/41rag‘s m.målarens
1.
förekommer i enkla ord kanskå blott som alternativt ljud för 1.
Akustiskt äro •/—oek3 / i niålet så lika, att det' ofta varit mig
Omöjligt att med säkerhet avgöra, om' 1 eller / producerats.
Jag .har fått det intrycket; att ljudet / mera tillhör de:yngrek
språk. Det kan förekomma såsom. kort i inljud oslutljud,
t -ex. sql sea n. 'sorl', 1n4la., in&la f..
..23/31/a: ,,; påla
f. 'pärla'. Jfr ann. 4 under 1:
.
Något Mera konstant synes / vara i fall som st0.14sen s.
'storleken',. pkictkag m. 'djurläkarn', nattldra f., ..sMinz.bet
'surlimpa', ngcjta 'nedsmutsad'. Efter supradentalerna torde även
föreligga: bblen adj.
jittbs adj. 'järtlös'.
1)`insv haskelig till frn. hiiski.: Se Kock, Sv. ljudhist. I, e. 356;
är' sekundärt för s.
2) Jfr Indtkats 'målarens gård 1. familj; jfr anm. 2 under n.'

.1.,31Jp.d.i.B.A..;...RoN.:./ .2 -1.

höres någon gång i förbindelsen
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9.1;

s. 'yrseln'.

11
är målets regelbundna ersättning för skriftsPråkets rn;' men står
även för in (- men, rgn, -ren, -len, rdn, -rden). Det förekommer
s.
aldrig i uddljud 'ock sällan söm långt. Ex. ban n.;
adj.
'Morgnad',
'björn(en)',
mina
puit
v. 'bulna, byggin.
.m.
'gården',
v.
'hårdna',
gin
luka
ni. 'tjuren', stQn in. 'stolen',
'härrn'.
Ann. Om kfb. med 9/ se under t ock j.

r.

SFjh.-målets rdjud är tungspets-r. Blott hos en enda pers»,
en. 70-årig kvinna, född i Norrby, har jag iakttagit ,skorrande
t (h). Detta har icke spritt sig till hännes barn'. r är genomgående °rullat, alltså ett värkligt •frikativt IL.. Det möter'stutdom
svårighet att i skolorna lära de små att »ljuda r›. Dock har
jag i Ö träffat även starkt rullat r. Med denna anmärkning
användes här typen r.
r förekommer i stort sett i samma ställningar som i rspr.:
i uddljud samt kort ock långt i både - tu- ock slutljutd,:t.- ex.
f., håra In:,f adv.- 'fört:', sar n. •
ri f. 'rad', möra v., pa
1) Att h annars kan vara ganska smittosamt, har jag iakttagit på
ekolbarn i en .folkskoleklass i Karlstad, i vilken eljestalla barnen hade
r, uttalade en 12-årig pojke regelbundet r'-ljuilet Soin' h. Då ' jag förut
undervisat hans äldre bror ock denne använt endast r, förhörde jag mig
närmare OM saken. Det .befannS då, att gösSeni föräldrar båda hade r,
ock han berättade själv, att han lärt Sig h av en sydsvensk läreiritina, som
undervisat honom under hans två första skolår. Hans fyra år yngre syster
hade sedan tagit efter hans uttal. 1 ett annat mig bekant fall kunde en
pojke, vars föräldrar uttalade k-ljudet, På uppsvenskt sätt (r), icke uttals
detta ljud, utan ersatte det•med ett n. Vid ett tillfälle fick familjen besök
av en 'person, som kallades »farbror Roth». :Denne skorrade..' Pojken
kallade honom nu fabbo rip.t. Då sade denne: »Du ska, inte säja no4
du ska säja hot». Ock pojken tog genast efter. Han är. nu en 35-årig,
språkligt bildad man, men som minne av denna händelse. har .han kv-ar
ett skorrånde r-ljud, som han icke tiots ansträngningar lyckats 'arbeta
bort. Till 'bildningen är det egendomligt, varken apikalt eller uvulart;
utan frambringas med mellersta delen av tungryggen, som vibrerar mot
gom-tältet. Det är alltså 'ett mediodorsokakuminalt
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Det anträffas i många kfb., nämligen: rb ock br (se under
b), rp, pr ock spr (se under p), rrn ock mr (se under m), rv
ock vr (se under v), er) ock
-rg(-), -rk(-),
-rkk-;
f),
dr,
(ldr)
ock
ndr
(se under d), tr, Ur, str, (kstr)
fr (se under
ock ntr (se under t), lr (se under 1), (-)gr-, (-)kr-, skr (se under
s), -gr-. Ex. ~spy n., ~liva f. o. v., arg adj., börga v. 'låna, köpa
på kredit', ork s. 'kraft, förmåga', sörkor s. pl. 'tvärslåar mellan
vilka julaxeln fästes under en kärra', mårkna v. 'köpa på marknad', harka f. o. v. 'harka, kratta'; gr,ta f., vckgra v., krutt n.,
seekra adj. pl., bgra v.
Anm. 1. I åtskilliga ord står k för r, varom se under ?r. Stundom har målet omvänt r för rspr. 1, t. ex. gres adj. 'gles', körgak
'kålgård, täppa', tettar m. 'tåtel'. Jfr även sprint in.
Anm. 2. Ordet snika v. 'snickra' har bevarat sin äldre form. I
svagtryckiga ord saknas -r ofta, t. ex. värbformerna ha 'har', ce 'är',
va var' ock partikeln ceta 'efter'. Märk även, att presensändelse saknas
i hol...pri 'håller pi.' ock att rspr. rn i best. pl. motsvaras av n: hamna
'karlarna'.
Anm. 3.
mot rspr.

prigka s. 0. v. 'pingla', viskra v. 'viska' ha insatt r
k,

'tjockt 1 med slag', står i vfb. endast i in- ock slutljud efter
annan vokal än e, i, y. Om kvantiteten se ovan s. 36 f.;
jfr s. 56. Det företräder rspr. 1, där detta icke motsvaras av 1
(varom se ovan), samt i de äldres språk rspr. rd. Ex. svak adj.,
gnOka v., yak m. o. n. 'jul', tvqk m., kner m., göka VI adj. pl.
'gula';
bQk n. 'bord', vöka v. 'lyda', ha.k adj. 'hård',
adj. 'gjord,
mogen', Nk s. 'härd i smedja'.
k ingår i kf b. kp, km, kv; bk, pk, mk, vk, fk, ,skk, om vilka
se ovan, samt i -kjs-, -kg(-), -kk(-) ock (-)gk-; (-)kk-,
t. ex.
föko n. 'folket', akg ni. 'älg', bökga v. 'stirra', msk s., hans6kka v. 'söla ned (med händerna)', gko v. 'titta, stirra', ågka
f., kko n., kilkka v. 'syssla med något mystiskt, trolla', heegka
v. 'vara krasslig'.
Tvåstaviga rspr.-ord på - el, där e är svarabhaktivokal, samt
med dessa likställda dialektord, ha ändelsen -af, så vida stammen icke slutar på dental eller f, varom se ovan s. 78. Ex.
dr4ak m. 'dregel', (Mh ,. adj., fögak• m. 'fågel', grid2ak n., higak
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n., higkÖpak n. 'hundkoppel', kaka' n. 'kacklande', kika' n.
'mystiskt arbete', piebak n., Intjgak m. 'mögel', rantak n. 'buller',
rvilgak n., skrevak n. 'skryt', .s6v,ak n. 'sovel', tavak n. 'tagel'.
Anm. 1. k står stundom för rspr. r, t. ex. Plita f. 'krita',
hetrakakl n. pr. 'Haraker', ronz4k n. 'rumor:, stega-613 'stegrade,
höjde (om pris)' 2 saint utan motsvarighet i rspr. i hark(ra f. o. v.
vbkka v. 'vricka'. Märk
'kratta', stbgkas v. 'stångas', vrbkka
m.
'orlovsedel',
4kopsd1pe n.
OovsMel
'skratta',
k
i
gkina
v.
även
'avloppsdike' ock nipkka adj. 'myckna'. Se också s. 74 not 3 o. 11514.
Anm. 2. Om ord, som i målet sakna 1-ljud, ehuru de i rspr. ha
sådant, se anm. 4 under 1.

'tjockt 1 utan slag', förekommer i sammansättningsfog, t. ex.
siakkdar n. 'sulläder'.
WO.
Då rspr. g efter vok. står eller stått framför palatal vok. 1.
motsvaras det av ett kraftigt artikulerat j-ljud, stundom föregånget av en nästan omärklig explosiva (d). Detta ljud tecknas
här 3. 3 tillhör endast det äldre språket ock är i de södra
socknarna sällsyntare än norrut, har troligen längst i sydost
(ÖHvTstFh) icke varit genomfört (jfr p nedan). Det äldre uttalet
har säkerligen varit 433, som är ett tidigare steg på vägen g —
— — j. Ex. clåTen m. 'daggen', d;ena s. pl. 'äggen', geten m.
'gluggen', men adj. 'mogen', trep;en adj. 'trägen', e adj. n.
'eget, egendomligt', brp34 (sälls.) v. 'brygga'.
Anm. Om förutsättningen för övergången g --> ; se ovan s. 61.
(fp).
Tjo-ljudet har i sFjh. växlande uttal. Oftast höres det numera utan explosiva. Hos de äldre kan man iakttaga, hur
samma person säger än fp ock än p i alldeles samma ställJfr s. 42 (nedtill) o. 57.
Jfr Hesselman i o. y, s. 144.
Måhända ha vi en räst härav i d0a f. 'gyttja' TEn; jfr å andra
sidan yesom liv 'just som'.
6-220478. Sv. landsm. Is aa csso n.
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ning; j ock g växla alltså till synes regellöst. De yngre ha
sällan /91.
Någon ändring i tj-ljudets artikulationsläge i ställningen
näst efter k (till .5) har jag icke iakttagit ock använder alltså
även i detta fall tecknet 9, utan att därmed bestämt vilja förneka, att .5 (hos en eller annan) kan förekomma.
y står endast i udd- ock inljud dels som representant för
rspr. tj-ljud, dels såsom »förmjukning> av k, kk. I de sydliga
socknarna ÖHvTstFh höres denna senare ålderdomlighet numera
icke eller mycket sällan. De gamla mena väl, att ett sådant uttal
fordom förekommit, men troligen har detta endast varit i enstaka
ord, såsom mypy. I Ö har jag av en 1836 född man hört uttalet fisbla. Här åtminstone har väl alltså förmjukningen av
-k- E- -kl- aldrig varit genomförd (jfr ovan).
Men även i det område, där tajpe, fisYpen,bojpen o. d. varit
det normala uttalet — i EnHdV1NbyTAtStV — märks en stor
skillnad i frekvensen nu (1919) i jämförelse med vad jag minns
från min barndom, ock ännu 1909, då jag började mina uppteckningar, var detta uttal icke sällsynt. Nu undvikes det även
av de gamla, som dock allmänt medge, att de förr haft det.
Då ock då sticker det också fram än i dag.
I Nby har sådan förmjukning av k ock kk varit regel före
värklig palatal ändelsevokal (icke i svarabhakti) samt då k uppkommit ur kl.
har i gammalspråket förekommit i uddljud framför vokal
samt i inljud mellan vokaler såsom både kort ock långt. Ex.
Oka v. 'kela', ppi m., 'tyr m., polc ddj., p n. 'kedja', 91/
»sta f. 'kista', peelara m., pirka f. (men tarv adj. kärv);
Ktpe n. 'taket', bdpen m. 'boken', b6.gn m. 'bocken', driipe
sup. 'druckit', 4sen m.? 'eken', rbse n. 'riket'; vipe sup. 'vikik,
stksy n. 'stycke', rOa (sälls.) v. 'röka';
jp,gc Nby, dkgt TEn f. 'gyttja', nppa v. 'nyttja', siia v.
'sitta'.
1) För icke länge sedan har dock tj-ljudet i såväl udd- som inljud
varit fp. En av mina pålitligaste sagesmän, född i Nby- 1850, berättade en gång, utan att jag frågade därom, att de gamla i hans ungdom
sade jp8ripan, varvid han uttalade ordet med särskilt tydliga explosivor. I hans eget uttal växlade annars fy med p, men f var alltid
föga märkbart.
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-bp-, -g-, t. ex.
-nsp-, -lp-,
p ingår i kfb.
neLesbritspe n. 'näsbrosket', danspen m. 'dansken', svc'enspen m.
'svänsken', silpe n. 'silke', hikspen adj. 'härsken', vårpe n. 'virke',
byårpe n. 'björkvirke', fape n. 'folket', ä. ecupa f. 'änka'.
naket s. 'nacke', baka,
Däremot beter det endast naka
balsa o. d. (jfr noten s. 87).
Anm.

Om förutsättningen för övergången k -÷ p se ovan s. 61.

så har B i motsvarande
Liksom k blivit p ock g blivit
ställning palataliserats till y. Detta ljud bildas så långt fram,
att det icke kan karakteriseras såsom hörande till B-ljuden, utan
som ett slags n uttalat i j-läge, alltså ett muljerat ii. Alldenstund ljudet icke är så frappant för ett oskolat öra, har det hållit
ock p i inljud, särskilt under svagtryck.
sig något bättre än
y förekommer endast intervokaliskt framför palatal vokal
under huvudtryck vanligen
eller velar vok., som föregåtts av
långt, samt i kfb. -up-. Ex. drdyen m. 'drängen', drbtniyen f.,
tce eeyes 'till höskörden', t6yen m. 'tången', dpua f. 'dynga', ä.
c'eupa, nu eegka f. 'änka', ä. rhpa, nu rpgka f. o. v. 'rynka',
låge sup. 'sjunkit'.
Märk y-ljudet i olecgsm(kya f. 'dagsmäja' ock ä. .2,/pua, y.
2lba f. 'slyna', stepya v. 'stöna'.
Amn.

Om förutsättningen för övergången

g --> y

se ovan s. 61.

under vilken beteckning i detta arbete vanligen även innefattas,
förekommer i vfb. i uddljud, inljud ock slutljud, i de sistnämnda
ställningarna i regel långt. Ex. iåkpa v., 04.1» adj. 'jolmig',
sm6261 v. (fsv. smoghia) 'träda igenom, låta gå igenom', skoj n.
ingår i följande kfb.: id, it, is; bi, pi, "I, vi, ill), (ri).
Ex. anföras ovan. Jfr anm. 2 under m ock anm. 4 under n.
står för rspr. g i part. tale, dre9e, Aleve Nby, men har
i södra socknarna fallit i ten, dr, .22en, liksom ofta, säkerligen
ljudlagsenligt, framför i, t. ex. at adj. n. 'gällt'; ytterligare ex.
på j-bortt'all anföras s. 26 mom. 8 o.*s. 90; jfr s. 118 med not 1.
Märk även mbram in. 'mäjram' ock ä. meensel m. 'mäjsel'.
Anm. Mot rspr. står j i strbya v. 'strö' ock Vilja adj. 'villig'
(men

vila

v. 'vilja'). Vid hiatus har stundom ett j-ljud utvecklat sig,
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t. ex. veir 'i år', hiejan adv. 'härifrån', dielan adv. 'därifrån'. Märk
metatesen i mnie adj. n. 'möjligt'.

g (g)
motsvarar riksspråkets g ock g, där dessa icke representeras av
3 (1. j). I ställningen mellan vokaler är kontakten rätt slapp,
så att g närmar sig y. Någon skillnad mellan främre ock bakre
g-ljud av den art, att jag anser den behöva ock böra betecknas,
har jag *icke iakttagit. Att g saknas i målet, är också blott vad
man kan vänta, då u-ljudet bildas längre tillbaka än i rspr.
ock g, gg framför främre vokal motsvaras av 3.
g förekommer i vfb. framför bakre vokal i uddljud, inljud
ock slutljud ock kan i de senare ställningarna vara kort eller
långt. Ex. gamak adj., ger m. 'gård', gul n. 'guld', glk adj.
'duktig', dragara m., dkut adj. n. 'degigt, bkågar s. 'väv av
blångarn', hug n., men m.
Det ingår i kfb. gd, gn, gr, gk samt rg, kg. Ex. ovan.
Frekvensen av g i förhållande till rspr. ökas något, därigenom att g under huvudtryck kvarstår som explosiva efter k
ock r, såvida icke på g skulle följa ett i eller värkligt e, men
minskas väsentligt, därigenom att g övergår till j (3, j) även
i inljud framför värklig palatal vokal ock att g faller efter
trycksvag vokal, nämligen i slutljud ock i kfb. -gt (jfr även
s. 56 nedtill). Ex. bUktu adj. 'buktig', riktet adj. o. adv. 'riktigt'.
Anm. 1. g står för rspr. v i hengåga s. 'handlove', heigra s.
'havre'; se anm. 1 under v, jfr stuga ock fsv. stuval; för d i stQg
pret. 'stod'.
Anm. 2. För rspr. j står g i higicten adj. 'helgjuten' ock gime
part. 'givit'. Genom analogibildning efter värb med stam på lgh i
fsv. ha flera värb på urspr. -lia fått g i pres. ock imperativ, t. ex.
f8kgar, f8kg 'skölj(er)' ock vakor, vakg 'välj(er)' i hela sFjh.
Stundom får man även höra g-ljud i börja v., smörj s. o. d.
Anm. 3. kr?, n. 'krig' saknar g; jfr s. 56 f. samt adjektiven.
Anm. 4. Intill tonlös kons. förlorar g mer eller mindre helt rösttonen, t. ex. stigtyg, n. 'otyg', priets.gak in. 'prästgård'.

k.
Då k framför främre 'vokal ger (J)<,9 ock målets långa u-ljud
bildas något längre bakåt än i rspr., skulle området för ii bli
1) Jfr Noreen, Altschw. gr. § 273.
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mycket inskränkt. I t. ex. fisa i Ö torde det dock med säkerhet föreligga; ett långt fram bildat b. i förening med starkt
UV, ock uttalet
ändelsetryck är väl förutsättningen för k
0
representerar
nog
detta
fonetiska
gränsstadium.
Där
fisa i
k-ljudet nu finnes bevarat, har det allmänt dorso-velopalatal
bildning (utom i ordet 4isa). Även i de yngre generationernas
tal, där -k- icke övergått till -09-, tycks bildningslatituden vara
mycket begränsad, vilket väl sammanhänger med en allmän
benägenhet att »tala bak i munnen». k anträffas i vfb., mäst
framför velara vokaler, i udd- ock inljud samt i slutljud. Det
kan vara långt eller kort. Ex. kal adj., 1c4ka v., kikfra f., ko
'kol', ked- T n. 'kål', betipa f. 'backe', skar adj., ba4 m., bek n.
Även i äldre språk heter det endast becka 1. becke. s. 'backe',
lacka (-a) s., sida (-a) s.
Av rspr. många kfb. med k förekomma kv, kt, ks, (kstr),
k.2,1, kn, kr, kk, sk, msk, lsk, nsk, skr, (lic), 1c(Zr), nk., rkn, rkk,
No, vilka behandlats ovan, kg-, som är individuellt, ock -gk(-),
t. ex. kgce, vanligen kncf n., hogk s. 'hank (på gärdesgård)',
mbgka s. 'manke', csegkhg m.
Däremot saknas förbindelserna kj, dk, jk, gkt, rkt, (n)skt,
akt. I grupperna gkt, rkt ock akt har k fallit, t. ex. text
'tänkt', sot 'sankt', sked 'stänkt, stängt', pagt 'punkt', fan
'färskt', frest 'friskt', /last 'mörkt', star 'starkt', mItte, 'märkte', danst
'danskt', svcenst 'svänskt'.
Anm. 1. Åven i några enskilda ord har k fallit: 9firget4' m.
'kyrkogård', spkak n. 'spektakel', trast adv. 'straxt'. Någon gång har
jag även hört ritet adv. 'riktigt' ock dialcbt s. 'dialekt'. Jfr även
anm. 1 under f.
Anm. 2. I kalöl s. 'galosch' ock petpek6ja f. 'papegoja' ha vi
k. Jfr anm. 1 under p ock anm. 2 under f. I sektämber m.
g
ock väkenhus n. motsvarar k rspr. p.
Anm. 3. Mot rspr. står k i ekstrumb.a v. 'estimera' ock hiksnas
s-. 'hisna'; jfr änsv. hixna.
g•
Lika litet som i fråga om g- ock k-ljuden har jag funnit
anledning skilja på ett främre ock ett bakre g-ljud. Dock torde
målet en gång ha haft y, men detta har, liksom blivit ock
g blivit 3', utvecklat sig Vidare till y.
1)

Obs.: icke -e i dessa ord, som man skulle vänta efter k (jfr s. 118).
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g förekommer i vfb., endast långt, i inljud framför velar
vokal eller svarabhakti samt i slutljud, t. ex. log adj., drese m.,
tåga f., stdgari s. pl.
Det står i kfb. gd, gt, gs, Ll, n, gr,
gk ock kg, vilka
här förut behandlats.
Anm. 1. Mot rspr. står g i lattzg m. 'härtig', som ombildats
efter orden på -2g, samt i ting m. 'linjal'. Jfr anm. 4 under n.
Anm. 2. Åtskilliga exempel antyda en övergång gg) -› n framför
dental. Ur nutida språk känner jag väl endast _must 'pingst' ock
gut-sinar 'Gud signe er', men i en handskrift från 1817 i Varmsätra,
i vilken talrika dialektformer förekomma, har jag funnit skrivningarna
ganelig, v‘älsinnelse, änslades, men dyngn, vilket dock torde åsyfta
uttalet dyan.

f.
Målets f-ljud är ganska starkt labialiserat. Det bildas, åtminstone vanligen, med tungspetsen något höjd mot j-läget, men
passagen är smalast längre tillbaka, ungefär vid k:s bildningsställe. f skiljer sig sålunda skarpt, akustiskt ock artikulatoriskt,
från j.
f står i vfb. i udd-, in- ock slutljud. I inljud kan det vara
kort eller långt, men i slutljud i det genuina målet knappast
annat än långt. Ex. fQ St n. 'sjå', fas interj., hefifa f. o. v.
'hässja', rYfa f., kral m.? en sorts snickarvärktyg, potfOn s.
'portion', ffi,2 lockord till hund.
f ingår icke i några stående kfb.; rf ersättes vanligen av
t. ex. ma2 'marsch'.
Anm. kap [(in s. 'kapson' ock ranfOn s. 'ranson' ha f mot rspr.
I det förra ordet beror väl f på ombildning efter ord på -fn, vilka
ju förekomma i långt större antal än ord på -son. Om det senare
jfr Hellquist (under ranson ock fason) samt målets donanMar.
Överraskande är f-ljudet i ffitfais m. 'fotsack'.

förekommer endast omedelbart framför vokal ock nästan blott
i uddljud eller genom sammansättning uppkommet inljud. Ex.
heev?ren adj. 'duktig', maghQv n. 'måttlighet i mat ock dryck',
sUnhar n. 'stenröse'.
Så heter numera även pres. av
kommit, synes ovisst.
Jfr fra. ohien.

St-kya 'stänga'; om y där före-
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Tillsats av h förekommer i ett ock annat ord, t. ex. kantar.«
antar« adj. 'altererad, upprörd, ivrig', heintvårtig s. 'vård',
vilka torde ha associerats med hantera ock hand; höl.opsdio
itkopsdipe n. 'stort avloppsdike' kan möjligen vara en skämtsam
bildning efter 'hålla oppe' i bet. 'icke rägna'; rhirtdra v. 'erinra' ock bkPliacs s. 'blyerts' bero på folketymologisk ombildning
efter hindra ock harts. Vidare märkas hajti inted. 'adjö',
Unsaman adj. 'ensam', Inglo1 s. 'svulst (på kreatur)', hok n.
'ok', höka adj. 'okad, fast', librka v. 'orka', låsa v. 'ösa'.
I trycksvag ställning bortfaller h stundom, t. ex. stbkokm
n. pr., rässom-on-a-sätta en-stönd 'då hon hade suttit en stund',
an-a-vekte-heena 'han har varit här'.

Vokalerna.
SFjh:s i-ljud förete i fråga om sin bildning inga anmärkningsvärda avvikelser från det i rspr. normala. Artikulationen
tyckes norrut (Nby) vara något mera spänd än söder- ock
österut (St), där i-ljudet som kort vanligen torde vara r. I
Nby råder ingen avgjord kvalitativ olikhet mellan det långa ock
det korta ljudet vid lexikaliskt uttal, men i satssammanhanget
förslappas ofta artikulationen vid svagaste intensitet, så att r
nog vore det rätta tecknet. Därtill har jag dock endast undantagsvis kunnat taga hänsyn.
motsvarar i allmänhet rspr. i. Ex. is s., svia v. 'svida',
koks)', pinmo
linfisa s. f.? 'linknippa 2 (bestående av fyra s. k.
s.
n., hinda V.
vifta
v.,
gifta,
s.
n.
'lim',
s. n. 'morängrus', lm
mista
v., tira
s.
in.,
tistel
s.
in.,
'hinna', sil s. f., spina v., fisk
s.
m.
'geting'.
jbtag
s.
in.
,
v. 'tigga', firar s. n., §itel
I följande ord motsvarar r rspr. e: sieUra v. 'cedera, göra
förluster', disport adj. 'desperat, ond', ikura s. m. 'ekorre',
ifrg adj. 'eldröd', iinöt prep. 'emot', inkom adj. o. adv., igkomt
Jfr Hellquist ink (i Tillägg ock rättelser).
Se Hellquist under fittja.
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adv. 'enkom', 'in, iint adj. 'gen(t)', jinvceg s. 'genväg', knikt
s. m. 'knekt', stbvalknikt s. m., kris s. m. 'krets', kritar s. n.
'kreatur', ~an prep. '(e)mellan', most s. 'mesost', prisis
adv. 'precis', rimsa s. f. 'remsa', ripa s. f. o. v. 'repa', si,
stt v. 'se, sett', sinu 8. f. 'sena', smia s. f. 'smedja', tiletön
s., trt VI 'tre', viku s. f. 'vecka', filosp2M 8. m. 'velociped', vila v.
'velat' (ock 'vilja'). Märk även epipa, sket/cal/742a s. f. 'träbit
varmed skaklarna fästas vid släden' (se s. 47)
Utom dessa förekomma i de södra socknarna: frit. adj.
'flera', mir adv. 'mer', nr adv. 'ner', him km, hima adv. Märk
även Inköpping Tst 'Enköping', mitaln Tst s. 'metallen', prisangt At s. 'present', koratin 'skorsten' ock variviga 'vareviga' Tst.
Jfr också alt adj. n. o. adv. 'gällt', ifevargålrn Hv 'gästgivaregården' ock milan prep., som ha i motsvarande rspr. ä.
Av dessa kunde väl agkom, Inköpping förklaras på samma
sätt som nsv. sinka (Hesselman i o. y, s. 172, not 1), men böra
kanske hällre uppfattas annorlunda (jfr nedan). viku, sina
(a. a. s. 89), smia ock vila (a. a. s. 129) äro liksom kritar,
st ock
ljudlagsenliga. Ikkurre
ikkorre (fvn. ikorni) har
bevarat i från fornspråket. Även imot, i(milan) 2 ock rimsa,
torde ha ursprungligt i (Hesselman a. a. s. 172, not 1); iin
kunde ha i-vokal redan i fsv. (se Hellquist under gen ock där
citerad litt.).
I en stor grupp av de övriga, sidera, disporåt, millan,
mitåln, prisiss, prisångt, tilefån, tilegrår ock fllosope är övergången betingad av ställningen i svagtryckig förstavelse.
Målets flit är samma ord som rspr. gällt, fvn. gjallr till
gjalla, gella, fsv. gatlia 'skalla'. Här har at givit i på grund
av invärkan från den föreg. palatalen, liksom fsv. kEetil, fvn.
ketin, blivit nsv. kittel, Nby itel, ock Jesus --> jissess. Sedan
har j framför i fallit som i ågsima
-gima), igelrtänt
tänt). Samma förklaring gäller även ifevargålrn.
Nir, mir, flrir ock him himm, himma förekomma endast
i de södra socknarna. För nir antar Hesselman (a. a. s. 147)
Jfr Kock, Sv. ljudhist. I, s. 151 o. II, s. 277, samt framför
allt Wigforss, NoB. VI, s. 113 ff.
Jfr Hellquist under emot ock emellan.
3)1 sFjh. förekommer en interj. is
)0-s 'kors', som säkerligen
beror på en utveckling Jesus —› jisses
jiss --> is.
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ersättningsförlängning på grund av bortfallet 5, varvid den
äldre vokalkvaliteten bevarats, ock denna hypotes kan gälla
även för sFjh. Men detta förklarar icke fri; mirl; man vill
också gärna ha in him, himma, som ha samma geografiska
utbredning som dessa, ock om möjligt även korstin ock variviga
samt ill-, inkom ock Inköpping under samma formel.
Inom det sydliga området skall Järker (Erik) förr ha varit
ett vanligt uttal, ock det har även uppgivits för mig, att jälln
'elden' fordom mera undantagsvis brukats. Om så är, har
alltså icke häller denna trakt varit alldeles oberörd av diftonke 1. c, även om man icke numera direkt kan
geringen
iakttaga någon diftong. Men om ö blivit je, bör detta utveckla
sig vidare till ji, ock i denna förbindelse skall ,k ljudlagsenligt
gällt ovan s. 90). I n.Fjh., där j framför
falla bort (jfr illt
i icke faller, finnes också diftongen je bevarad i t. ex. kam
'hem' ock jetv- 'etter'(-nässla) Öv. En god parallell till en sådan
utveckling bildar varpn öv, men varen Nby, varm södra sFjh.;
kam Öv, men hem Nby, hm södra sFjh.2 De ifrågavarande
je
ordens i-ljud 3 torde alltså bero på en utveckling (ei
ji -› i.

yipct — pipit är namn på den träkloss — oftast i form av
en stor selpinne — varmed skaklarna fästas vid släden. Man
vore frestad att sammanställa ordet med fvn. kippa 'knippe,
bundt'4 (Jonssons ordb.), men dels erbjuder sidoformen med -a i
så fall svårighet, ock dels — vilket är det avgörande — omöjliggöres denna härledning av den form, ordet har i granndialekten
västerut. Redan i Sala socken heter ordet §epa, ock e-vokalen
tyckes vara genomgående i Västmanland 3. Man kan då tänka
Ø fvn. keipr 'årunderlägg som bestod av ett »krumtrsas eller
en träkloss'. Till pipa tages ofta en krokig trädgren, eller
Att inte dessa ord stå alldeles isolerade, därpå tyda äldre skrivningar som: aukordira 'ackordera' (Kumla, Västml.) ock salt sir 'saltkar (Vittinge 1857), som jag funnit i aukt.-prot. från orten, samt granadiren 'grenadiererna' P. J. Dagbok 1808.
Jfr under. ) s. 85.
I korstin kan ju dock 1-ljudet bero på svagare tryck.
Stundom användes en ihopvriden hötuss som ma.
3) Rietz s. 316 b anför också kepa, skakelkepa från Västml. ock
västra Närke. Även Herweghr har skakelkepa.

92

ISAMSSON, S. FJÄRDITUNDRÅLÅNDS FOLKMÅL.

ock göres ett hak i ett trästycke. No. dial. ha keip i bet.
'vinkelformigt eller som en aareblok dannet trxverk, overhovedet' (Ross); på Östlandet finnes även formen keipa. Utan
tvivel är ma samma ord. Det urspr. el, e har blivit i genom påvärkan från föregående palatal; jfr nsv. kittel, Nby pol, av
fsv. ktetil; nsv. kätte ock Särna träkitta; Degerfors J,sk peka
'käke' (Åström Lj. s. 30). För att förstå sidoformen med -u
kan man tänka sig, att ordet kommit att behandlas som ett
gammalt kortstavigt ord, sedan vokalen i den vanliga sammansättningen sketkO•yipa blivit förkortad.' Då ordet sedan använts
som simplex, har konsonanten förlängts.
Anm. 1. Såsom artikelvokal efter kvarstående eller bortfallen
palatal kons. samt såsom ultima vokal i sup. ock part. av starka värb,
vidare i adj., som i rspr. sluta på -hg (ett fåtal på -ig), ock i subst. på -el
i rspr., vilka av gammalt haft grav akcent, ha de södra ock västra socknarna 1-vokal, 2 eller re.fit av 2; i Nby åter har vokalen i denna ställning snarast e-karakter, men är alltid i det genuina målet tydligt skild
från ändelsevokalen o i andra ord, vilken mera påminner om CC ock
här tecknas a. Ex. vann VAtTstStFhHv, våren Nby s. 'vargen'; sup.
stia" VAtTstStFhHv, stitke Nby; fiskat TstFh, ftspn AtVV1T, fispen
Nby s.; itnle(t) Nby adj. n. underligt', hi§vel Nby s., kittil At s.
Jfr s. 139 f.
Anm. 2. I birtt s. 'byrå', silinder s. 'cylinder' ock hd
hila2
s. f. står i motsv. rspr. y. En värklig delabialisering föreligger i
vikte adj. 'vidlyftig', i äldre tid enl. uppgift bylYfte.

y-ljuden.
Om y-ljudens förhållande till rspr. gäller, vad ovan sades
om i-ljuden. Blott då ljudet som kort står under svagare tryck,
har jag funnit skäl att skriva y.
y motsvarar i regel rspr. y. Ex. ny adj., ny4 adv.,
bp•ta v., bpty s. f., syl s., fyra räkn., fy/ s. 'sädesskyl', wiy,p)
adv. 'mycket', j'ply adj. 'skyldig', r#1a s. f. 'ryssja', spfta v.
'fukta', skstar s. f.
Målets y motsvarar i några fall andra vok. i rspr.:
a) rspr. ö i .2,ly adj. 'slö (om säd)', yera s. f. 'ögla', knisa
v. o. adj. 'ömsa, ömse', Pnisom 1. som-ms adv. 'ömsom', pgka
v. 'ömka', Ppy adj. 'öppet'. Märk även Py2lctr s. n. 'överläder,
ovanläder'. 1)

Jfr s. 479.

2) Jfr s. 117 med not 5.
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rspr. i, som labialiserats genom invärkan av närstående
kons. Ex. bysiare s. 'bisittare', grpfyi s. 'griffel', ,'sta s. f.
'kista', Icbtea v. 'klippa', kkp_va v. 'kliva', fklig s. 'skilling',
fklna s. f. 'skillnad', fy91 s. n. 'skinn'.
rspr. ju, u i orden hk-se v. 'huka sig', lartst s. f. 'njure',
pyv s. 'tjuv', ,,svst s. f. 'tjuga'. Märk också, att starka värb av
typen fnysa fått y även i sup. o. pret. part.: fnpsy, kry?.
Anm. 1. I ändelser, som följa efter en stavelse med labialiserad
vokal, uppträder stundom ett y-ljud av rätt -växlande kvalitet, här
tecknat y. Här föreligger alltså en progressiv vokalharmoni. Ändelsevokalen tenderar till, men når sällan full likhet med stamvokalen;
stundom närmar den sig ett u, t. ex. i pbbsti, 1. -y 'pojke', stundom ett
ö som i niPy 'mycket'. Oftast uppträder den i part. ock sup. till
värb av andra avljudsklassen, som ha y till stamvokal i inf., men blott
i det äldre språket. Ex. SWy s. n. 'stycke', frPsy sup. 'frusit'.
Anm. 2. Även i ortnamn på -by får vokalen en ganaka skiftande
karakter. Här tecknas den bo, men i grov beteckning ha upptecknare
stundom skrivit 0, stundom e, t. ex. Kabö 'Baby' (Thn), Nörrbe
'Norrby' (J. E. J.).

e- ock L-ljuden
visa avgjorda olikheter i norra sFjh. i jämförelse med de södra
ock östra socknarna. Jag måste därför här åter särskilja två
områden, som i huvudsak sammanfalla med de s. 39 f. avgränsade. Dock är att märka, att V.-Lövsta i detta avseende
numera måste föras till det södra området ock att även Hd
vacklar. Men jag har anledning förmoda, att det först är
under de sista 70-80 åren som V1 ock Hd på denna punkt
anslutit sig åt söder. Som typsocknar väljer jag Norrby ock
Simtuna.
Anm. Om e. som ändelsevokal se under 9-ljuden. Jfr anm. 1
under 1-ljuden, anm. 1 under y-ljuden ock s. 118 med not 2.
1. Norra området (Norrby). Nby har i starktonig ställning tre tydligt skildå vokaler i serien e—ä, här återgivna med
e, ce, a.
e är en olabialiserad, hög ock spänd vokal, som bildas
utan att läpparna förskjutas åt sidorna, ce är något lägre än e,
ock a bildas längre tillbaka än (e.
Akustiskt äro de tre ljuden tydligt skilda. e är dock mindre
slutet än i många andra dialekter, t. ex. i n.Fjh. (e värkar
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mera slutet än värmländskans korta ä-ljud, vilket snarare erinrar
om (men icke är identiskt med) det ljud, som här tecknas
a. Ty detta senare är också slutnare än t. ex. stockholm
skans a-ljud.
e motsvarar rspr. e:
då detta utgår från fsv. ö (samn. 83i).
a) Vokalen kvarstår lång: ben s. n., bet s. m. 'bete, gräsväxt', Uta s. n. 'bete', bkekt adj. n., bre adj., deg s. m., ek
fet adj., grgnan s. 'skrevet', grep s. o. v. pret., hel adj., &nu
adj.', le adj. 'elak', Uka v., mer adv., ren s. 'åkerren', rep s.
'rep av hår', seg adj., teg s.
ig) Äldre ö har blivit kort: bret adj. n., het adj. n., el s.,
biet v., 0e,r s. n., Mar s. pl., let adj. n., Hela v. pret.
då e utgår från äldre 1.
a) Vokalen är lång: le s. m. 'ledgång' (fvn.
fgt2 s• n.,
sme s. in. 'smed', ve
ä. vg s. 'ved'.
ti) Vokalen är kort: bek s. n., hata s. f., Umna3 v., la v.,
Wvar s., rbmna3 v., smen s. m. 'smeden', va v. 'veta'.
Då u 1. i följer i ändelsen, kvarstår äldre I, se ovan s. 90.
Anm. 1. Motsvarande rspr. e (<-- i) förekommer en öppnare vokal, a
(e, i några ord med gammal kort rotstavelse ock a i ändelsen: bida s. (fvn. biti), miesa4 v., speenar s. pi. 'spenar', spela
v. 'spela', sckhg s. 'sele' — av vilka de två sista även (i yngre språk) ha e,
förmodligen genom rspr.-påvärkan, ehuru vokalkortheten även vid detta
uttal vanligen bevaras.

e motsvarar rspr. ä i bke5 v. 'bläddra, vända bladet', dest
adj. 'däst'6, fren adj. 'frän, kådig'7, gret v. pret.8, hest — hwst
s. m., i.Org adv. 'isär', knek s. 'knäck (av sirap)', §igka s. f. 'kägla',
s., f es s. 'schäs', spek s. n.
let v. pret.6, .2,10m v. 'släpa'
Om bröd vari en degig massa hårdnat. Jfr fvn. hein f. 'bryne'.
Blott i uttr. int ett fet. Vokallängden är överraskande; jfr
ovan s. 45 anm.
Även med -a-.
Blott i uttr. mcesa-mån 'bereds sig att få något gott'. Jfr
Elesselman i o. y, s. 66.
Jfr fsv. blffldhia.
6) Jfr änsv. deest.
7) Jfr änsv. freen.
9) Jfr Bergman, Samnord. ö s 100 fe.
9) Jfr Bergman a. st.
10) Jfr mit. sMpen.
11) Låg, oskodd kälke varpå hö framsläpas till hässjan.
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'späck', sufHn adj. 'barsk'', Mare, 'tjänare' (som hälsningsord),
ka s. f. (fvn. eiga), gara, s. m., tik s. f. (jfr fvn. edik),
da 5. o. v. 'mat, äta'.
Jfr §e s. n. 'kedja' (fsv. lazedhe, keedia).
Av dessa ha gret, let ock 286. i motsats till rspr. ock sydligare dial. ljudlagsenligt bevarat samnordiskt ö'. 1 eta ock
ettka sammanhänger vokalkvaliteten tvivelsutan med ställningen
i uddljud, i ;eg, pe, yenara ock fes med den föregående kons.
Om ega se Hellquist under ega 1.
Anm. 1. Motsvarande rspr. i står e i ja v. 'gitta' 3 ock jek
pret. 'gick'.
Anm. 2. Märk e i snhxt v. 'snörta' (jfr Hultman, Häls. s. 102).
Anm. 3. Omedelbart före ock efter supradental ock kakuminal står
stundom e (växlande med en ännu öppnare vokal) motsv. rspr. i: dreka
draka s. n. o. v. 'dricka', fkbka s. f. 'flicka', fresk adj. 'frisk',
jåra adj. 'girig', iårka v. 'lirka', strkel s. 'strigel', vå7:ka v.' virka',
vitrFe s. n. 'virke', vida s. f. 'virvel i hår', vrahc ock därav vbkhz
v. vricka'.
ce motsvarar rspr. ä. Det förefaller, som om det f. n. i

Norrby hölle på att av de unga ersättas med a, som alltså synes
vara på vandring norrut. Ex.
ndvar s., seeta s. n., leta s. n., veta s. f.
knce s. n., trce s. n. trä(d), tkeeta s. f., /wt adj. n., rcet s., tcet
adj. n.
gros4 s. n., hesa v. 'läsa (i bok)', net s. n., rcev s. m., vceg s. m.,
bcek s. m., begk s., neemna v., teema v. 'tämja', ceg s. n.
heelsa s. o. v., mest adv., rensa v., svcen n. pr.
Anm. 1. fresta v., ijeenom 'prep. o. adv. ha te motsvarande
rspr. e, fek v. pret: 'fick' motsvarande rspr. i.
Anm. 2. Märk ce i sia v. 'stöna'.
a är målets motsvarigset till rspr. ä-ljud framför supradacl s.
dentala ock kakuminala kons.: barg s. n., dal
ag s. m. 'älg', ån/a s. n. 'ärende'.
Anm. I grcen s. f. 'gran', Opas v. 'kappas', pkeenta s. f.
snåra s. f. 'snara' ock
planta' samt i fru s. f.5, iiedu s. f.
2) Bergman a. a. s. 100 if.
Jfr fr. souverain.
gita.
Jfr fvn. geta, fsv. gata
Se E. Noreen, Ärtem. s. 141 not 6.
Så stor bredd av åkern, som man sår varje gång man går över
åkern; jfr v. fara.
1)
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Stt.kVU s. f. 'stäva' står ä-ljud för rspr. a, i de fyra sista orden på
grund av U i ändelsen; jfr flarn (<— färdig) adj. 'frisk' gentemot
&kas (<-- färdas) v. 'väsnas'. 'Harv' heter i VI harv, men i Nby
harv. Märk även de morfologiskt betingade sida pret. ock set pret.
part. till sätta, o. d.
'

2. södra området (Simtuna). Inom södra området finnas
två (tre) e—ä-ljud, vilka till sin bildning variera något hos
olika personer: ett normalt uppländskt a, som vanligen är
långt. Vid förkortfiing inträder en något öppnare variant av
detta ljud, som åtminstone hos somliga är kvalitativt rätt väl
skild från a, så att jag ibland skrivit små, men best. f. smen
s. 'smeden', men hos andra har väsentligen samma kvalitet
som a. Här innefattas båda ljuden under tecknet a. Framför
supradental ock kakuminal möter ett öppnare ä-ljud, här
tecknat te.
tv motsvarar alltså rspr. ä-ljud framför supradental (---> dent.)
ock kakuminal. Ex. af« s. 'affär', jerv adj. 'djärv', her adv.,
yka v. pret. 'jälpte', ,scha s. f. 'kärra', mla s. f. 'märla', Ma
v. 'stjäla', fe§ga s. f. 'stjärna', cekg s. m. 'älg'.
a motsvarar:
1. rspr. e-ljud
då detta uppkommit ur I. Ex. bals s. n. 'beck', la s. m.
'ledgång', lad s. n. 'gärdsgårdsöppning', låva v. 'leva', ståg s. n.
'steg', stiga s. 'stege';
då rspr. e härstammar från äldre ö (fvn. el). Ex. ban
s. n. 'ben', ak s. 'ek', atar s. n. 'etter', rap s. n. 'rep', få s.
'sked', stan s. m., pl. dånar 'sten', tas s. ro, 'ten';
2. rspr. ä-ljud, då detta går tillbaka på
fsv. ffi (fvn. é,oa). Ex. firåta s. f. 'fläta', gråt v. pret.
'grät', rat adj. 'rät', sita s. n. 'säte';
fsv.
(fvn. e). Ex. lisa v. 'läsa <i bok)', måta v. 'mäta',
rav s. m. 'räv', vidgar s. pl. 'vägar', prast s. in. 'präst', ragna v.
'rägna', vågat s. 'väggen', aph, s. n. 'äpple';
fsv. T. Ex. van s. m.; jfr mag pron. 'mig'.
Anm. 1. Samtliga exempelord under 1 ock 2 har jag antecknat
efter en 60-årig infödd simtunabo. Tyvärr har jag icke från samme
meddelare några ex. på övriga fall. Efter en annan lika gammal
sockenbo har jag visserligen skrivit ta v. 'äta' ock bregfev s. 'skävor',
men då denne genomgående hade mycket slutna a-ljud, som knappast
kunde särhållas från c, torde ingenting kunna byggas därpå. Thn
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skriver alltid a, för rspr. e ock ä utom framför supradental ock kakuminal kons.
Anm. 2. Av ex. under 1 ock 2 framgår, att det sammanfall av
vokalerna i låsa (legere) ock sten, varom Hesselman talar SoS. V, s.
114, genomförts i södra området. Vissa skrivningar i P. J. Dagbok
1795-1814 göra det sannolikt, att detta sammanfall skett tidigare, än
vanligare hvete, -dalar s. pl.
Hesselman antagit, t. ex. hväte s. 3
s. 14, vräten åtm. 10 ggr mot en g. vreten, räda efter s. 12 ••••
reda efter o. d.

G-ljuden.
Motsvarande rspr. ändelsevokal e har sFjh. tre tydligt
skilda ljud, e,, a ock e (3). Det normala är a, vilket såsom
ändelsevokal är något slappare än i starkton. I Nby påminner
det om ce, så att man i grov beteckning skulle skriva ä;
söderut är det något mera slutet. Någon ö-färg har det icke.
Framför k ock n (<—in) uppträder såsom svarabhaktivokal, möjligen
växlande med .sonantiskt ?(• ock g, en otydlig, svagt ö-färgad
vokal, här tecknad a; i andra fall användes a i svarabhakti,
så då kfb. mn, gn skulle komma i slutljud: mimen s. n. 'namn',
lit&en adj. 'lugn' (jfr inledn. till värbet nedan). Om e (3) som
ändelsevokal se anm. 1 under i-ljuden; jfr anm. 1 under y-ljuden.
Ex. Uncle, s., fåtal- fåtran s. pl., nckvar lichen; fögak f ()gan s.
'fågel', spar v. pres. 'spiller'.
Motsvarande rspr. a står e,
regelbundet i best. pl. av subst., t. ex. peipana 'bröstvårtorna',
sökone 'sockorna';
vidare i superlativ av adj. ock adv., t. ex. någast 'nogast'.

ö-ljuden.
Målet har tre ö-vokaler, n, u ock 8 (8), som äro tämligen
väl differentierade.
Det slutna ö (i t. ex. öga) är en spänd vokal, som förekommer
endast som lång. Den ligger inom området o—n. I mina
tidigaste uppteckningar använde jag tecknet o för detta ljud,
men sedan jag haft rikare tillfällen att göra jämförelser med
motsvarande ljud i andra dialekter ock funnit, att det ljud
(de ljud), som i vissa andra dialekter återges med o, värkar
»spetsigare», har jag ansett det riktigast att ansätta tecknet u.
Det öppna ö-ljudet (rspr. u) är i sFjh. något slutnare än
i t. ex. sörmländskan. Riktigast borde det kanske tecknas
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-} 61, men då skillnaden mellan ljuden i t. ex. öga ock öppen
är så pass stor, att det synes mig behövligt att ha olika tecken,
har jag måst välja typen o med det uttryckliga påpekandet,
att ljudet hör till de främre varianterna av öppet ö-ljud.
Framför r ock k har målet ett särskilt ö-ljud, som uttalas
med läpparna i samma läge som vid bildandet av a. Det skiljer
sig såväl artikulatoriskt som akustiskt mera från målets o än
detta från n ock ligger mellan o ock 8, dock närmare det senare.
Jag har därför valt tecknet 8. Det förekommer både kort ock
långt.'
n är endast långt ock står för rspr. långa ö-ljud, dock icke
framför r, k ock deras förbindelser. Ex. brn s. n. 'bröd', dg
adj. o. v. 'död, dö', grnda s. f. 'gröda', ht adv. o. adj. n.
'högt', rn adj. 'röd', snngar v. pres. 'snöar', Ism adj. 'öm', nkdzs
'spene som icke mjölkar, på kons bakjuver'.
o förekommer nästan endast kort, i regel motsvarande
rspr. korta ö-ljud. Ex. besikar s. pl., fa v. pret., gk&ma v., hons
s. pl., hast s. m., los s. pl., 16gan s. 'lögn', rot adj. n., sot adj. n.,
tr&tna v., &nska v.
Anm. 1 Ido v. 'slå' är 0 långt ock står för rspr. (jfr s. 136 not 3).
8 förekommer kort ock långt ock motsvarar vanligen
rspr. ii-ljud framför supradental ock kakuminal. Ex. bprk s.,
dr s. f. o. v. pres., fj 2 s., h s. n., yiira v.,
s. n., smårja
s. o. v., ske/ s. 'stöld', t8,5 v. pres.

SFjh:s ö-ljud motsvara i några fall andra vok. i rspr.:
a) rspr. å-ljud omedelbart framför ock efter supradental
ock kakuminal kons. Ex. brod s.' brodd, spik', br&da v. 'brodda',
br&dbo n. pr. 'Broddbo', Bröddskoggen J. E J., br&ta s. 'bråte',
dr&sa s. 'dråse, okastad säd', nsprtita s. 'torr enkvist', tog
s. n. 'flygande smärta', fk&tbrg s. f. 'flottbro', håbrod 3 s. 'höstack
inomhus', mar s. pl. 'morgnar', nirby n. pr. 'Norrby', ngn
B. 'norra himlavalvet', niresil s. f. 'norgesill', r&.2,1a v. 'rossla
(om svin)', fbkknva s. 'slagbom i vävstol', skristvka adj. 'skrovlig',
såren s. 'sorgen', str&ka s. 'stråke', takdrop s. n. 'takdropp',
Man kunde också ha tänkt på att välja teckenserien 0, n, a,
Blott i betydelsen: 'ställningen av bräder i ett avträde' samt i
sammansättningen pkiktgk 'vändskiva på plog'.
Jfr fvn. broddr 'pigg, spids'.
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s. n. 'torg', tirka s. o. v. 'torka', p&-tårk 'för att torkas',
tsrp s. n. 'torp', tstsk s. 'torsk' (fisk), tkbo n. pr. 'Torskebo" (i
Nby), ttuna n. pr. 'Torstuna', tirtuna n. pr. 'Tortuna', t8t adj.
n. 'torrt', tsrv s. m. 'torv', trbda v. 'para sig (om tupp)', trol
s. n. 'troll', tröna s. f. 'trollkvinna' (J. E. J.), trbla2 v. 'trolla',
iidra v. 'tåla', tgm adj. 'tålig', m. fl.
Men däremot endast gor n. 'var', göra v. 'avsöndra var',
korg m., korv m., skorv m., skörvu adj. 'skorvig' o. d.3
Ljudregel: Äldre ö (ä?) har övergått till ö-ljud i ställning intill supradental ock kakuminal kons., såvida icke k
eller g stått omedelbart framför vok. Även ett tidigt förkortat ö
har följt med i denna utveckling, såsom framgår av att Thörstuna
(Thorstuna, -jr, -um i början på 1300-talet) blivit tikstana4.
Anm. nbda v. 'nåda, nita', lbsna v. 'lossna', t36nstas adv. 'i
jåns' ha också ö.

b) rspr. u, ju: bron NbyVAtTstStÖ s. 'brunn', lbmska Nby
VlAtVTstStFh, -e T, Omska By, -e En s. 'ljumske', 'tågat adj.
n. 'njuggt'3, rösta v. 'rusta', Jon räkn. 'sjutton', .2,1bdra v.
sluddra', .2,1bdrut adv. 'sluddrigt, otydligt', stand m. I. f. 'stund',
..shban s. o. adv. 'sunnan', Odar4s4_ n. ljuderkedja', ybdra v.
'tjudra', tima f. (o. v. 'hälla i) tunna', ton adj. 'tunn', tbgketka
f. 'tunnkaka' (se s. 1222).
Anm. 1. Motsvarande rspr. y förekommer ö-ljud i ett fåtal ord:
böksor s. pl., fått räkn., gront adj. 'duktig', hbsia f. 'hyska' 3, Orka
f., mitt in. 'myrten', filt s. 'skytt'. Jfr fb.2,161 v. 'stänga en provisorisk gärdesgård' ock fb2,1ig s. 'provisorisk gärdesgård".
i) 1628 nämnes torstensboda i norbo socken, G. I:s R. s. 296.
Första leden är alltså Torsten.
Jfr anm. 1 under n-ljuden (s. 101).
Jag har aldrig iakttagit ö-ljud i dessa ock dylika ord (efter k,
g), ock även de allra älsta förneka bestämt, att det förekommit i deras
minne. Möjligen har det funnits i Hd; jfr s. 27 f.
Till belysande av övergångens ålder må nämnas, att jag träffat
skrivningen Törgstuna redan från 1678 Tårgstuna; Tårstuna 1666;
g beror på etymologiserande sammanställning med ordet torg. Skrivningen gör i viss mån sannolikt, att g redan på denna tid fallit bort
i t. ex. torget, nu We.

Jfr fvn. hnoggr.
Under 1700-t. (h)ösla ock (ännu Dalin 1850) öska.
Om skytla se Hesselman i o. y, s. 143.
7-220478. Sv. landsm. Isaacsson.
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Anm. 2. Motsvarande rspr. e står ö i kv pret. 'klev', ä. va s.
'ved'; jfr brövö prep. o. adv. 'bredvid'. Jfr s. 93 b.
Anm. 3. 9inmj8HG s. 'kärnmjölk har ö för rspr. ä.
Anm. 4. Märk även ö i st;uidar adv. 'sönder (ock sänder)' (fsv.
slinder, synder), trbska v. (fsv. kyskia o. thruska) ock trtsiskok e'tröskel' (fsv. thry-, thra-).

udjuden.
Hos en ock annan av mina allra älsta meddelare från NbyT
ha det långa ock det korta u-ljudet icke kunnat kvalitativt
särhållas. Deras u-ljud hade en fyllig, en smula o-haltig klang,
mäst påminnande om ut. Hos en något yngre eller av kulturen
mera påvärkad generation har det korta u-ljudet närmat sig
rspr. u ock företer någon dragning åt ö-ljud, dock mindre än
i t. ex. Bälinge hd. Det långa u-ljudet tyckes däremot längre
bevara tu-kvalitet, ehuru det hos somliga starkt närmar sig
eller ersättes av u. Jag har fått det intrycket, att ut är mindre
vanligt i de södra socknarna. I detta arbete ha generaliserande u_k begagnats som tecken för det långa ock u som tecken
för det korta ljudet.
Målets u-ljud motsvara i allmänhet rspr. u-ljud, t. ex.
bud' m. 'klimp, klump (av jord o. d.)', dum n., hmv s. 'huv'2,
1Mva v. lugga'3, fmk adj., stut adj. n., utt prep.;
but m. 'avsågad tunna, pyts', burk m., clionba, s. 'dövstum',
OU. rn., tåga s. o. v.;
pritgu f. 'fluga', skiamr s. pl. 'skulor', bitre sup. 'burit',
skumt adj. n.
Målets u-ljud motsvara i några specialfall andra vokaler
i rspr.:
rspr. y i (tionpken adj. 'otymplig' 4, surOt s. 'syren' ock
itrvgr s. 'yrväder' 5 ;
rspr. å i nåvec f. 'liten kvist, noppa', tikpa f. 'topp, liten
kvist 1. buske'; skåra, f. 'skåra', skå,sa f. 'skårsa'; neksburu f.
Fvn. bar (Jonssons ordb.). Jfr Hesselman, SoS. II. s. 45.
T. ex. bräderna 1. tegelstenarna som täcka kroppåsen på ett hus.
Jfr fvn. likfa s. 'tjockt hår'.
Jfr andra dial. tump s. 'klump', som står i avljudsförhållande
till s. tamp.
Jfr trcktttdaS-24n s. 'yrvädret vid trättondedagen' ock fvn. ur D.
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'näsborr', 74sbnispe n. best. sg. 'brosk i näsan på djur', ilcura, m.
'ekorre', pulsbyar s. pl. 'polisonger', p4run n. 'päron', tunist s.
'tornister' samt sup. håle, Hane. , såve 'hållit', 'kommit', 'sovit';
Anm. 1. Enl. Eainmarstedt kunde v. trolla på 1880-talet i sFjh.
trolla, nu tröla («s• y. tröla).
ha u-vokal: trulla
Anm. 2. Subst. skåra f. 'skåra', sitka f. 'sula', småku f. 'smula',
nipsburu ock part. /done, sicv,e jämförda med v. söka, ~öka, söva
o. d. ge vid handen, att äldre u bevarats i kortstaviga ord, då i ock
lägga pret. part. 'legat' enligt Ilmst.
u följt i ändelsen.' Jfr luggi

e) rspr. o i ordet skikpa f. 'skopa' samt stundom i trycksvag ställning: ecnsfq adv. 'motsols', gu-kvdk 'god kväll'; jfr
härmed yiarpurån2 n. 'potatis';
rspr. a i fitze sup. 'farit', vitre sup. 'varit'; jfr våte —
y. våta sup. 'blivit';
rspr. i i den vanliga adj.-änd. -u(g): kriftsu, kriksut,
krilksuga 'krusig';
sicclu
Am». Genom tilljämning har i blivit u i uttr. såra
'ser du'.

rspr ö i bet,suk n. 'dopkalas', grecvak n. 'gravöl', o. d.

a-ljuden.
Såsom framgår av hittils behandlade vokalljud, är vokalernas kvalitet föga beroende av kvantiteten. Detta gäller också
om a-ljudet. Visserligen märkes en viss variation i uttalet, men
någon möjlighet att på målets nuvarande ståndpunkt särhålla
två eller flera olika a-ljud tyckes icke finnas.
Ljudet rör sig på området a—a. Det har förefallit mig,
som om 80-90-åringarna skulle stå a närmast, men icke häller
hos dem har vokalen den bestämda, slutna karakter, som frapperar hos värmländingar ock västgötar. Den är dock avgjort
mera sluten än det nordtyska a ock liknar mera det a-ljud, som
man hör hos (bildade) bajrare, ock väl även det engelska långa
a i t. ex. father. Åtminstone hos en person, en 50-60-åring
i V, har jag iakttagit ett a-ljud, som måste karakteriseras som
ett öppet a (nästan a). Någon bestämd generationsväxling låter
sig emellertid icke f. n. påvisa.
Jfr förhållandet med i, y, Ilesselman i o. y s. 89 if.
Jfr s. 59 upptill. 1 penultima beror u (för ä) på tilljämning.
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Man skulle vänta, att de slutnare varianterna av målets
a-ljud skulle uppträda efter någon påvisbar regel, men trots
rätt mycket arbete med denna fråga bar det icke lyckats mig
att med någon säkerhet skönja några sådana regler'.
Jag har därför här valt att genomgående återge målets
a-ljud med a.
a motsvarar i regel rspr. a-ljud, t. ex. dg k s., Okar
s. pl., båka s. 'backe', stak s.
a motsvarar i några fall andra vokaler i rspr.,
1. rspr. å-ljud:
framför n (-4-• 1d): ålon (Thn) Tst2 s. 'ollon'', hålhåka s.
'hållhake', övhalsrm s. rem på sele, öyhalsvår n. 'uppehållsväder', rahål adv. 'direkt, utan uppehåll'4, våla v. 'vålla';
framför nd i stand n., t. ex. rögstand 'rågstånd', ståndara m., t. ex. miirkståndare, 'laggkärl att förvara mjöl i', stågkrQk m. 'ståndkrok, ya vånda5 'även om';
i enstaka fall: snar n. 'snår', våta f. 'vårta', fefan& m.
'chiffoni&;
2. rspr. ä-ljud i några ord dels framför supradental ock
kakuminal, dels i trycksvag förstavelse:
arm m. 'ärm', bk0Gy s. 'blyerts', fåkas6 v. 'väsnas', satta
f. 'svärta', tarv adj. 'kärv', vårma s. 'värme' (jfr s. 5811);
phls« adj. 'blesserad', drasin s. 'dressin', upsalOya v. 'observera', salv« s. 'servett';
1) Stundom har det synts mig, som om en slutnare form (a)
oftare skulle uppträda i ändelse efter kort rotstavelse än efter lång,
men regel är det icke. Att vokalbalansen a : å. också sträckt sig hit
ock länge nog bevarats, framgår av skrivningen messommårsdan (J. E. J.
1888). Det bör kanske nämnas, att den slutnare varianten oftare tyckes
höras efter k, g, g än efter andra konsonanter; denna iakttagelse
bestyrkas av andras uppteckningar från angränsande socknar, åtminstone
av dem som i det hela göra intryck av att vara måst tillförlitliga. Jfr
även T. Ericsson, Södermani. folkmål, s. 82 if.
Men vanligen bion, t. ex. NbyTAtFhliv.
Jfr fvn. aldin.
Av fsv. radher 'rask' (jfr Fritzner under hra6r) ock hald n.
11111'; jfr drogh sitt radha håldh L. Petri Kr. 36.
Jfr Hesselman, Then sw. Argus, anm. till I, s. 352, 20.
Jfr anm, under a s. 95 f.
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3. rspr. ö-ljud i fekstu n. 'förstuga': jfr fasparbo by i T,
1492 fasbiornabodel.
Anm. Märk a i uttr. håll ta g()a Ull till godo'.
ådjuden.
SFjh. har två å-ljud: ett mera slutet (a), som vanligen är
långt, ock ett något öppnare, här tecknat o. Fördelningen
mellan dessa två ljud är icke lika hos alla. I NbyT ha många
gamla, möjligen de fiästa, regelbundet a som långt å-ljud ock
en oväsentligt öppnare variant som kort. Om jag blott velat
ta hänsyn till dessa, hade det varit riktigast att genomgående
skriva a ock a. Men andra personer i samma socknar (ock
byar) ha långt o i vissa ord, vanligen då vokalen utgår från
äldre o-u. Någon generationsolikhet tyckes det här icke vara
fråga om; snarare beror växlingen därpå, att två dialektområden
mötas, ty österut (Vald) ock söderut(?) synes den sistnämnda
fördelningen bli mera konstant'.
Jag har i detta arbete tecknat det korta å-ljudet med o,
ock i fråga om ord med långt å-ljud i allmänhet anfört växelformer, då jag känt sådana.
Dylika växelformer förekomma mäst i ord med o +- äldre
trag n.,
o-u, då dessa ord få vokalen förlängd, t. ex. trog
y. s?2va ock setva, men även någon gång i ord
söva v. (sälls.)
med gammalt å (a), t. ex. Mar NbyV1 n. 'årder' ock pöka pika
s. 'påle'.
Målets å-ljud motsvara
i regel rspr. å-ljud, t. ex. gav., sta v., log adj., got sup.
o. adj. n.;
andra vokaler i rspr., nämligen
1. rspr. a:
a) framför g + kons. i ögka v. 'anka, kälta'', ögnar s. pl.
'agnar', böka s. 'banke, tvärslå på kälke', dogk s. 'dåligt talgljus', Ma dögk 'gå sysslolös', 6e-a v. 'slöa', dög% adj. 'slö',
Jfr nedan s. 119 anm.
Thorsén skriver regelbundet 0 för kort å-ljud, t. ex. sova v.,
vot adj. n., samt då ljudet utgår från o-n, t. ex. hk n., hok n.; men
då ljudet är långt ock utgår från ä, t. ex. sa v., lana v.

Fsv. anka.
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drogk s. 'drank', hogk m. 'hank, band', heirkrogk s. 'harkrank',
kögka v. 'bära tungt', krok n. 'spökeri', krögka v. 'spöka',
mögka s. 'manke, hudvalk', reeganstågki 'rägnstänk, -droppe',
Sogk adj. 'sank', skogk m. 'fot', skavögk n. 'skavank', .2,1ögka
v. 'gå sysslolös', llögra v. 'slänga hit ock dit', varav .2,16gar i
uttr. kom på .2,16gar 'förföll', skrbern adj. 'skranglig', svögkrfign
adj. 'svankryggig', vögkas v. 'vankas', vögket 2 adj. n. 'osäkert,

vacklande' m. fl.;
Anm.
lagsenlig.

Åtminstone framför gk är övergången a -› å tydligen ljud-

b) i några enstaka ords: svomp m. 'svamp', öga adj. 'vresig', ökli f. 'axel, skuldra', c?_tva adj. 'avig', ew prep. 'av' med
sammansättn., t. ex. di/malt/Åk adj. 'avundsjuk', partikeln vemvan-), t. ex. våntr4en adj. 'misstrogen', hidom4
hålon) n.
'hallon', sot pret. 'satt', lareisbo n. pr. 'Klasbo (by i En)', khgt
(sälls.) adj. n. 'klart', knkonegir (vanl.) f. 'knappnål':
2. rspr. u:
i gamla kortstaviga: bgt n. 'bud', jeeskt n. 'kalas, bröllop',
böda (sälls.)
hela v. 'buda', döga (sälls., vanl. diltga) v.
'duga', dögar (säng.) pr. 'duger', gål. (Elmst), pl. göt.a VI adj.
'gul', höga (vanl.) adj. 'hugad, hågad', smO• n. 'boss, halmavfall', smöka v. 'falla ur (om säd)', sUra v. 'sula', söta pret. part.
'suttit';
i gamla långstaviga: bon s. 'bulnad', böna v. 'bulna',
snöra s. o. v. 'snurra': märk även %lm v. 'dunka' (se också
anm. 1 under f);
i partiklarna 01.3 öva 'upp, uppe' med sammansättningar,
t. ex. bpdaks 'tid att stiga upp', öfsra 'uppför' o.
3. rspr. ö i några ord, i vilka äldre y framför supradental
eller kakuminal utvecklat sig över ö ända till o: Wc& f. 'börda',
bökeicin n. 'bördjärn, bärjärn's, fare6
v. 'följa med', föka v.
'föla', fökfige s. 'fölunge', pksa f..'pölsa', foker v. 'skölja (ur)',
Bildat på pret.-stadiet av v. stigka 'rägna smått', fsv. stinka
'hoppa', östsv. stinka 'hastigt springa upp, stänka'. Ånnu hos Sahlstedt: »Det stinker, alias det regnstinker, Pluere ineipit». Den moderna
bet. hos rspr. stinka 'lukta' utgår från ty. stinken.
Jfr fsv. vanker adj.
3) Jfr även ex. i anm. 2 s. 87.
Jfr Noreen, VSpr. IV, s. 85, not 4.
Se s. 56 med not.
6) Uttalas även med 8-ljud.
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iksvc adj. 'törstig', tittban In. 'utbörding', vbka v. 'lyda, eg.

vörda'1;
Märk även sölne.n In. 'sömn' ock sbmnu adj. 'sömnig', som
kunna ha o från v. sova, samt målare, m. 'mjölnare'.
4. rspr. o: sköniara m. 'skomakare', trötta inted. (<-- tro
mig) 'sannerligen, minsann'.

ca-ljuden.
förekommer långt ock kort, i starktryck ock svagtryck.
En svag ansats till diftongering av Q kan någon gång märkas,
t. ex. bgqt (bo9t?) f. 'bot'. Då ljudet är svagtonigt, torde artikulationen vara något framflyttad.
motsvarar
i regel rspr. o, t. ex. bk mf. 'blod', bHnia f., 931' n. 'ord',
orm m., åta f., pta f.;
undantagsvis andra vokaler i rspr., nämligen
1. rspr. å-ljud:
eirmbkan2 Nby, eirmb6gan2 St s. 'armbågen', möNken3
adj. 'modfälld', smken4 adj. 'smal, mager', sminna v. 'magra',
fQ St n. 'sjå' (jfr 2 nedan ock se s. 136 not 3);
akockra5 v 'ackordera', fotofin s. 'fotogen', fotogviif s.
'fotograf', firboscim6 adj. 'blyg, förbehållsam', veabomiesa f. 'valAlp oss — se s. 136 not 3);
borgsmässa', jåkpos interj.
2. rspr. u-ljud: /og7 n. 'lugg på tyg', yanodre, febrodre,
romdk n. 'rumor, oreda', potrc'ets s. 'pudrett'. Jfr även töva f.
'tuva' samt skrågag s. 'skum, fradga' ock upsalatraktens skrugge
m. i samma bet. Rietz 601 a.
Se Hesselman i o. y, s. 210.
Kan bero på association med kg (jfr Noreen, Fryksdalsm. 1j.
s. 21); jfr stfigbka s. Se dock även Korsen, VSpr. III, s. 249.
Jfr no. löken 'utmattad' ock det på skilda håll i Sverige förekommande uttalet modlåt.kken; se s. 106 not 6.
Jfr fvn. smoginn (av srajtiga), vartill smog« är bildat.
Men ak61 n. 'högljutt samtal'.
Jfr norrl. dial. forbgasam Rietz 178 b ock forbölsam eller forbordsam. hos Lind.
Jfr Kock, Umlaut u. brech. s. 18 f., Noreen, VSpr. III, s. 249.
8) Hmst har skrågga.
Jfr s. 76 anm. 1.
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Anm. 1. I äldre tid lär man i Nby även ha sagt roi s. n. 'rum'.
Jfr rom, rommä hos J. E. J.

rspr. ö-ljud i ä. notl f. 'nöt' samt uttr. .pg-ti höft 2 'på
en höft, ungefär' ock det därav bildade värbet hofta-tcb 'uppskatta på måfå';
rspr. a-ljud i fr6ga3 f. 'fradga', tetyrost 4 s. 'talltrast',
vo t5 T (sälls.) pret. kart';
rspr. e ock i: disponit adj. 'desperat' ock f2iosopg6 s.
'velociped'.
Anm. 2. I ord (ortnamn) på -bo är vokalen stundom öppnare
ock något framflyttad: 0 eller rent av 0. Men denna tendens upphäves ock neutraliseras ofta genom oupphörlig association med simplex
bp.. J. E. J. skriver t. ex. Pärspe, 'Pålsbo', Hökspet 'Högsbo', men
även -bo, t. ex. Asrbo. Att utvecklingen är ljudlagsenlig, framgår av
ordet fåtbet
fåtbo n. 'invikning av täcket under fötterna'.
o saknas i räkneorden trätti, förti ö. S. v. samt såsom

bindevokal i t. ex. pirrgak s. 'kyrkogård', lphani adj. 'lyckosam' o. d. (men ted•osckt En n. 'talesätt').
Enligt uppgift; men vanl. 929t. Jfr Hesselman i o. y, s. 45.
Ordet torde vara en ombildning av höft efter hov 'måtta'.
Jfr vFriesen, SoS. I, s. 231 if. ock Elellquist s. 262.
Se Kock, Sv. ljudh. I, s. 390 ock Rellquist under frodas.
Jfr E. Noreen, Artem. s. 100 med litt.
2) Jfr Lindqvist, Ref.-tidens bibelsv. s. 40 o. 195.
6) Penultimas 0 beror på vokalharmoni. Möjligen bör mölöken
förklaras på samma sätt; jfr Pargas mologer 'ond (om morgonen)',
Thurman Sv. lm. XV. 4, s. 76.

FORMLÄRA

Substantiv.
Genus.
Känslan för substantivens genus är i sFjh. starkt grumlad,
ock det har därför varit svårt att få full klarhet på denna punkt.
Man skulle tro, att nivelleringen 'i detta avseende vore av
ganska sent datum ock att de säkraste uppgifterna skulle kunna
fås av de gamla, men detta är icke alltid händelsen. Jag har
träffat åtminstone ett fall, då en 77-årig kvinna med god uppfattning för övrigt hade betydligt svagare känsla för denna sak
än hännes 40-åriga dotter, som icke häller kunde stödja sig på
några insikter i annan dialekt.
Mask. ock fem.
Pron. han användes ofta om gamla fem.; men det kan
hända, att en person, som nyss sagt han om ett ursprungligt
femininum, på särskild fråga förklarar, att det bör heta hon,
»fast ja sa fäll så nunne barra». Icke sällan uppge olika infödda
personer olika genus för samma ord. Den synes icke begagnas
som pers. pron., ock ordet han är det avgjort Vanligaste pron.
för namn på insexuella ting; men var ock en synes dock i sitt
ordförråd ha ett mindre antal subst., vilka omtalas med hon'.
Hit höra först ock främst de gamla fem. på -a (-u), men även en
del andra subst. Jag har fått det intrycket, att ju vanligare ett
feminint ord är i en viss persons tal, ju säkrare bevarar det i
dennes språkbruk sitt gamla genus, medan andra för honom
mindre vanliga fem. subst. (blivit könlösa ock) omtalas med
han. Om detta intryck är riktigt, blir olika personers, särskilt
mäns ock kvinnors, olika språkbruk i detta fall helt naturligt.
1) I ett fall har jag iakttagit, att en inflyttad person, som eljest
helt antagit ortens mål, ännu efter 40-50 år bevarat sin ungdomsdialekts
genuskänsla ock stick i stäv mot sin familj säger hon om många föremål, som i sFjh. endast kunna vara mask., ock omvänt.
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En grupp, i fråga om vilken vacklan är särskilt påfallande,
utgöra de sv aga mask. sakorden. Alldenstund den oblika
ändelsen -a här generaliserats i o b es t. sg., har denna form kommit
att alldeles överensstämma med de (långstaviga) svaga femininerna (bakka har blivit likställt med körka), medan däremot i
best. sg. den gamla nom.-ändelsen tyckes leva kvar (stgrpa, men
stb?rpe,n). Utgår man nu på tal om dessa ord från obest. sg.
ock frågar efter genus, får man vanligen till svar, att de omtalas med hon; men nämner man den best. sg., uppges i regel
han vara det rätta. Stundom övergå de dock helt till fem. ock
bilda då såväl sin best. sg. som sin pl. efter typen körka, t. ex.
bakka, bakkan, bakkor, bakkone. Omvänt kunna någon gång
gamla svaga fem. betecknas som mask., men i regel ha de
bevarat sitt fem. genus.
Åtminstone följande subst. äro ganska regelbundet maskulina (de med mf. försedda kunna dock, ehuru sällan, vara
feminina):
am
poi köld
stek
bal bete
loft lukt
stog
mg,l 2
bierk,
solv (i vävstol)
bok (att läsa i)
nuark
sad mf.
semäint
nyp
seg
drog stor kälke
neh
h tid
lip,geborr fingerrost
tog
borg
3,lev
brist vrist
grep
smug smyg, vrå
vig (att väga med)
grQp
serg sorg
vag (på sjö)
harv
3,lakt
vceg
konst
?spog
ceg
byggnig 3
förrladdnig

jöppnig göpen

k1ränig3 klädning
ställning
YPPnig

dreggelr
lödder
möggel,-

Däremot äro följande vanligen feminins (de med mf. försedda kunna dock, ehuru sällan, vara mask.):
i)

Gräsväxt, men bita n. 'betesmark'.
Neutrum i t. ex. bärgslagsmålet i s. Dalarna.
1 konkret betydelse.
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bito mf. blod
by mf.
?da dag
fre fred
?ok' göl
ho2

Oga

ri 3 rissel

snn
?sta urbs

saks mf.
fa mf.

sko

tri
var

vn, y. ve mf. ved.
sladd
Som fem. uppfattas ock behandlas vanligen även orden på
-nad (fvn. -na5r), t. ex. fylna 'skillnad, gränslinje'.
- na
Åtskilliga ord ha bevarat sitt fem. genus, t. ex. bo 'bod',
bro, DO. (se s. 43 med not 3), ?for (se s. 44), yeel. 'skuld',
nat, nak, ren (på åker), skörak,
ydn3,1 'känsel', Un, lot
.22 a 2

.skear, £t, söken, sok, ta.
Om vi först fästa oss vid den under b meddelade exempelsamlingen, så är det slående, att så många av dessa ord sluta
på vokal. Då denna är -a (t. ex. da), ligger ju förklaringen
nära till hands: association med de svaga femininerna. Men
det ser ut. som om även annan vokal fört tanken på feminina
formgrupper.
Den allmänna utvecklingstendensen i målet är annars, som antytts, att feminina sakord, särskilt mindre vanliga sådana eller
sällan med pron. omtalade, t. ex. våg (på sjö), mjölrk, bli mask.
ock omtalas' med han. Men såsom ex. under a visa, har en del mycket
vanliga fem., såsom bok, sägg, vägg, följt med i denna utveckling. Vägg var visserligen i fvn. mask., ock ett par ex. på att
ordet hade detta genus finnas även från fsv., varför den möjligheten icke är helt utesluten, att vi här kunde ha ett urspr. förhållande bevarat. Men en sådan förklaring står icke till buds
i fråga om de andra orden, ock saken bör därför säkerligen uppfattas på annat sätt.
De flästa dialekter stödja sin genusuppfattning på formolikhet i best. sg. mellan mask. ock fem.: bäkken m., men
vägga f., e. d. Denna fem. ändelse -a (<--• en) finnes icke ock
har säkerligen aldrig funnits i sFjh. En skillnad existerar dock
mellan artikelns former i mask. ock fem., ty i mask, är den
Mask. hos Sahlstedt (1773), Lindfors (1815) ock Lundell, Sv.
ordl. (1893), men fem. hos Weste (1807).
Mask. i fav. ock hos Lundell a. a., men fem. hos t. ex. Sahlstedt (1773), Weste (1807) ock Lindfors (1815).
Även neutrum.
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normalt -y, ock i fem. -an (se nedan). Man kan nu tycka, att
denna olikhet borde lemnat ett lika gott stöd för genuskänslan
som motsatsen -en : -a; men som vi skola se, har detta endast i
vissa fonetiska typer varit händelsen. Efter palatal kons. bli
såväl den mask. som den fem. artikeln nästan alltid -en (-3n):
vi få bceien ock kon. Här är sålunda den viktigaste förutsättningen för särhållandet av de båda grupperna borta. En
blick på exemplen under a visar ock, att nära hälften ändas
på palatal kons., ock av dessa äro de flästa mycket vanliga
ord, vadan genusväxliugen knappast i det enskilda fallet kan
ha sin grund i glömska. Också känner jag icke ett enda säkert
fem. på palatal kons., där icke genus beror på sexus i. Alla
sådana ha antagit det genus, som majoriteten av fonetiskt likställda subst. tillhörde, d. v. s. mask., eller ock ombildats efter
de svaga fem., t. ex. fsv. Eeg f. bar blivit iega.
Även beträffande ord på labial kons. tyckes ett analogt
förhållande äga rum. Om sådana ord som alm, grep; slev
skulle man ha all anledning vänta, att de skulle bevarat sitt
fem. genus, men de ha blivit mask. Alla ord på labial ha i
best. sg. -an (-en), oberoende av urspr. genus: ahnen ock hakman.
Formsammanfallet har sålunda också här varit förutsättningen
för genusövergängen.
Neutra äro t. ex. bitska 'färsköl', drels,a 'dricka', drvima4.
'drumlig person', cl6gak 'slö person', fann 'förstuga', fiear, fima,
'fån', /tantal,. 'fumlig person', A4man2, har' 'stenröse', 9e 'kedja',
Pro, likt% log 4 'lugg på tyg', las', man (på häst), nav, neesan,
paraply', pap 'papp', peene 'pen på hammare', pot4tiso, speent9n,
sta, stan.
Buska, som är fem. hos Sahlstedt ock Weste, har fått sitt neutr.
genus från drecka, vilket upptages som neutr. av t. ex. Lind, SahlJ. E. J. har t. o. m. en gång han om kärring, det är dock
troligen tryckfel.
1 uttr. som et ana lianzen 'som ett fån', men vålma r en
an human 'vakna plötsligt ock inte riktigt veta, var man är I. vad
man gör'.
5) Se s. 57.
I änsv. in. o. n.; jfr Kock, Umlaut u. brach. s. 18 f.
I fvn. låss m., i fsv. läs in. o. n.
Om en enskild stamknöl; men i kollektiv bet. endast mask.
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stedt, Lindfors ock Auerbach. Farstu kan vara påvärkat av orden
rum ock kök, men tvåstaviga neutra (typen huvu, dike) kunna
även ha medvärkat. Ko 'kedja' torde ha blivit neutr. dels i
följd av association med rep, streck, tåg, band o. d., dels på
grund av invärkan från neutr. av typen bol; den senare förklaringen gäller även Uv ock 21a2. I liktorn ock spänntorn
har ändelsen uppfattats såsom identisk med s. torn n. man
har måhända påvärkats av hår ock tagel. Nav, som av Lundell,
Sv. ordlista, uppges vara f. 1. n., är redan hos Sahlstedt neutr.sNäsan° n. sg. utgår från fsv. mesar f. p1.4, som egentligen
betyder 'näsborrar'; fsv. nresane (se Söderwall) har uppfattats
som en neutral form med fallet -t, ock härur har sedan bildats
sg. näsan. En alldeles liknande utveckling har till ordet förlätane, urspr. best. pl., skapat en singular förlåtan n. 'förhänge';
jfr att ögone stundom användes i singular bet.: lortu i ögonet
'i ansiktet'. Märk, att i alla dessa fall ett tvåtal uppträder som
en enhet. Potatis har lånat genus från jordpäron, som är den
folkligare benämningen (jfr s. 101 e).
En genusväxling kan sålunda inträda under följande betingelser:
1. På grund av betydelselikhet. Då två ord av olika
genus uppbära samma eller nästan samma betydelse, visar det
vanligare ordets genus benägenhet att utsträckas även till det
mindre vanliga. Hit höra har n., som påvärkats av röse, man
(jfr hår, tagel), o. d.
2. På grund av formlikhet. Ex. äro ben, spänntorn,
näsane, o. d.
Numerus- ock speciestlexion.
Deklination 1.

Pl. på -ar, -ana, stundom -anan.
Märk dock, att ked upptages som f. o. II. redan av Lind (1749).
Även ra n. (ett slags arbetsåkdon) kan höra hit; jfr rad ni.
i denna betydelse hos Rietz s. 520 a. Om .2,/a se s. 111 med not 3.
Jfr fvn. n.gf ock fsv. nava f.
Fvn. ina, pl. nasar, nasir.
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Paradigm.
A.

pceft
kran
syl
k-at
knek

0ftn
$f tar
kran
kranar
syln
sYlar
tg
Uttar
kneg
knirkar
tar
kreq,eln kravelar

p&ftanal m.
hranana m.
sylana m.
katana m.
kniekane, m.
krenelana m. stackare

arm

Girman armar
nCran nakar

armana m.
mikana f.

deg
klerk
scee
ag

dken dkar
biårpen byirkar
scen
&kvar 2
lare-n
ålrg-ar

dkana m.
bArkana m.
seeyana m.2
*gana m. älg

ks
Hasar
a) Hysa
petar
pietet
$t9j
Oben gåbar
b) gåbe
stö?Ppan stöZTar
stb?Ta
ayen
ågar
e) aye uge
stakastaka3 sta« stetkar
gavak givan gavkar
hårveln hårvlar
hårvel
na5vran 4 neevrar
ncHar

klicsana m. varg
&tane,
gåbana m.
stökpana
ågane, m.
stakana mf.
gavkana m.
hårvlane, m.
n&vrana f.?

Anm. Motsättningen mellan de gamla svaga mask. sakordens
obest. form på -a ock best. form på -en eller -n är man ju snarast
benägen förklara så, att nom. segrat i best. sg., oblik kasus åter i obest.
f3g. Men en sådan utveckling vore ju mycket egendomlig. Det torde
förtjäna undersökas, huruvida icke ett samband råder mellan den villkorliga apokopen i värben (jfr s. 139) ock de svaga maskulinernas
formsystem 5. Om så vore, skulle artikelvokalen, där sådan i dessa ord
nu finnes, bero på svarabhakti. Jfr även Man
sit& f. (se s. 63 2,
/3 o. 120 not 7).

Till denna dekl. hörande ord ha i regel även i rspr. pl.ändelsen -ar.
Till grupp A höra mask. subst. på dental, supradental ock
kakuminal kons. samt en del ord på vokal, t. ex. bal 'sämre
2) y. seegar, sckgana.
Om biakcenten se s. 60.
4) Även ndvan.
Jfr s. 87 noten.
5) Jfr Hesselman, SoS. XI. s. 168.
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säck som urspr. innehållit kaffe e. d.', bkikst, bo, bögge,tk 'bondgård', bråkfit 'fjärt', brånstsr 'stör att röra om bränderna i bakugnen med', bråka. 'brödlår', brbstvakl 'tvärslå i vävstol som den
vävande stöder bröstet emot', bult 'värktyg att göra gängor med
i ett (skruv)hår, bu4t 2 'klump av jord, smör m. m.', but 'avsågad tunna', dels, fekstickvist 'veranda', fikonpålt 'fikon', Navånt, 'fingervante', fk&sksvdik, grgrt3t 'rågmjölsgröt med irörda
korngryn', Mpletr 'lår i ladugården att förvara gröpe i', hånhårga?r, hecnsvot 'baksits på släde', hMjcp/ ett slags hyvel,
hbljus5, htAlr 'häl', hi4br&46 'höstack inomhus', Asur 'järnspett',
kr, pl. kårar 'karl', 0.1, kkeickgs 'klumpig person 1. sak', krans,
krövejs 'översta åsen på ett hus', hg kvast, kvcg(ar), (best. sg.
kvceln), kt, luy (best. s. byn, 1. li4re,n7 ), list8, mak (insekten),
m4ta/ 'martall, långsamt växande tall', niyikksil, infilva?r 'mullvad', mun, imyr, inbgfol 'bladmage', nar 9 'tvärslå', pga 'något
utskjutande', lipar '(ridtjur) avelstjur', ?rist (på plog), rit" 'streck,
linje', stms 'liten hyvel med järn som är lika brett som själva
Senare leden är fvn. vQ1r 'rund käpp', fsv. val 'cylindriskt trästycke', got. walus 'käpp'; besläktat är fvn. valr adj. 'rund'; hit hör
väl också våkkant m. 'sned (rundad) kant på bräde som icke blivit
fullständigt kantat' (östsv. vakan). För vakkant användes i St van
vågkant m.); jfr fgutn. litvan n. 'defekt i ansiktet' Olson,
Appell. subst. s. 159, samt no. van n. 'uppehåll i storm' Aas. Rietz
s. 790 b anför ett fsv. van n. 'behov, brist', som jag icke kunnat finna
annorstädes, men som torde förutsättas av ovanstående; jfr fvn. adj.
vanr 'manglande'.
Jfr s. 100 med not 1.
8) Vokalen är i pl. ofta (hel-?) förkortad.
Handtag på slaga; jfr not 1.
Blott i uttr. hg ...pet hb&fn,5 'ligga i beredskap med häst ock
åkdon å viss plats för att skjutsa .
Jfr s. 98 ovan.
7) Kanske kan ordet vara fem.?
Vid timmerbilning från stocken borthuggen större flisa. Ordet
är föga spritt i andra dial. ock tyckes alldeles okänt i västra Sverige,
åtminstone i vänerlandskapen. I Hiilsingl. (Forsa) finns det i formeiilt
(medd. av Dr P. Bogren), vilket troligen går tillbaka på fsv.
Inter, loter, fvn. hlutr. ils3t kan icke vara identiskt härmed, utan utgår från fvn. hlautr lott' (i avljudsförhållande till hlutr), got. hlauts
m. 'lott, arvedel' till germ. *hleutan 'ljuta, få på sin lott'.
Se s. 49.
Jfr fvn. rita 'skriva' ock det på svagaste stadiet härav bildade
rit n. 'skrivning'.
8-220478.
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hyveln', sknitn', skr, 2ta 'spinnrockstrissa', .24,,pstgn, snad 2
'utskjutande spets', sngss ett slags sädesskyl, snkst8r, snår ja
'(öknamn på) näsvis pojke', sntyt 'avlång kaffebulle', snut 'spene',
sprint, stgk, skyt 'ung oxe', svinkult 'ung gris', sved., swt4
'släggformad mäjsel', ta?, tårmak 'tarmkäx?', 0(10 'tjärdal,
grop att bränna tjära i', pikpes 'penis av tjur (använd som
spö)', Wefil (att fila trä med), tus.
Märk särskilt, att fr 'fader', sctd mf. ock 'troligen veig (på
sjö) få -ar i pl.
Av ord på vokal höra hit t. ex. brg f, by m£ (best. sg.
bytt), firkbrg f. 'flottbro', frty f., hg f., ft mf. (best. sg. M),
slcg f. 'kjolskoning', 2,1q f., trg f. (utan pl.), tre f. 'tråd'.
Som krenel(ar) böjas icke få avledda ord, av vilka flera i rspr.
(skulle) synkopera ändelsevok. (jfr. s. 118), t. ex. etksuk 'vagnsaxel',
Nrel, hitrvel ,,, hitrel 'örfil', hympel(ar)5 (best. sg. -eln) 'pojke (nedsättande)', råntel 'hård barnträck', råndel,snitpel 'parvel', teciel(ar)
(best. sg. -eln), 4stel6 , trindel 'runt vedträ', tr6skok 'tröskel',
vård 'virvelvind'. Av klockstapel har jag endast best. sg.
Mrökstecpun (n!) ock obest. pl. -stapid•ar belagda ur ä. språk.
Till grupp B höra ord på labial (de flästa mask.) samt
feminina stamord på dental, supradental ock kakuminal kons.,
t. ex.
maskulinerna akm, asp, bettrarisp7 'kort becktråd med
borst', bketga,svdev 'väv av blångarn', bikorv 'korv av svinblod',
bömpcev 'käpp med vilken bommen, varpå varpen i vävstolen
är lindad, vrides omkring', drivs 'rund trissa av trä', om,
Blott i uttr. swt...sler€4 t non 'skrämma'. Jfr östsv. skrat
'skrämsel, skräck' ock fvn. skrati ock skratti 'troll'.
Jfr no. snadd m. 'frem- el. oppstikkende spids'; se också Hellgnist under snudda.
4) Bildat till v. sätta.
Se Hellquist under snes.
6) Även efter E. med synkope.
5) Jfr no. hump ra. 'bärgknatt'.
Då borsten skall påsättas, rispas först ändan på tråden upp ock
tvinnas ut till en hårfin spets. Härav torde becktrådens ända ha fått
namnet becktretrisp. Märk även, att borsten före påsättandet klyves
till halva sin längd. Risp skulle då urspr. betyda 'något upprispat',
'den upprispade delen av något', 'liten del', varav möjligen 'liten
(otillfredsställande) måltid'. Annorlunda om denna sista bet. Hellquist
under risp.
Till v. driva; drgy användes i leken kasta driv 'kasta trissa'.
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&nyp 'stor grop', grep, griksgrop, gump, harv, hrjp(ar), (best. sg.
hdpan), hiigorm, htav, /Map, kki2grep 'grep med skaftet i rät
vinkel mot klorna', k1tl2v (pl. klivar), kngv, knu, hop, la12, lap,
kv, kav 'hår', lep, lcilap 'läderlapp', neb., b.phalsrjm m.? rem
på sele, rasp 'grov fil', .2/arv 'bladmage', .2,lev, sov,' sp(krem m.?,
stiksgm 'stickstrumpa, stickning', stom2 'stubb på åker', stump,
tamp, tap, pyv 'tjuv', tåkhngv 'täljkniv', vakp, våfa9y m.? (pl.
-f6imnar) 'vedfamn', hronib 'örsnibb';. hit hör även nyp;
femininerna åk.il
bzkiQk 'bukgjord', betr mf.,
dhybdr 'bår att frakta gödsel på', der, y. ds! (men endast
ddran, drar), fors, yksjok 'gärdesjord, hårdjord', harv, knc:eskak,
kröksaks mf. 'böjd sax', kvavt, not 'äga, betesmark', mblsdsr
'glugg varigenom gödsel utföres'4, rbishut 'renhud', reeny2k 'gjord
som fasthåller selkroken', ron f.?, s , skak, spishcel, syl, .smnak
'synål', var f.? Märk särskilt hyl hil 5 'hylla' samt mor 'moder'.
Till typen C höra ord på k, g, g, vilka samtliga tyckas
vara niask.6, t. ex. årmhokk 'armmudde', beckskogk 'bakfot',
bketga,sårk 'särk av blångarn', bbkmMtg 'bolgeting', b4dreg,
buk ;bunke', bpgntg, basbakk 'balk mellan bås i ladugård', bot,
'cilnkg 'grov kälke', dpyyhg 'gödselhög', fjakig 'fjärding', Mig,
iinvcpg (best. f. jivivcqn) 'genväg', Mig 'geting', grynvig, kask
'kaffegök', pin 'del av en timrad vägg', knag 'handtag på lieskaft', krok, kågstdlnig 'bobinapparat', »kkxg, 'icing, 'kälning',
myg7 'mygga', mak, n4va,strc'eg, bmgog, (DM.rig 'elak person',
pig (att pigga bröd med), vak, ritmptog 'svanskotorna', skogk
'fot', shapfwgk 'skåphylla', link 'skvätt', 2,/akrig ett slags
välling, smyg 'ställbart vinkelmått', snåbakk 1. pkkbakk 'av
snöplogen sammanföst snö', snåpkg, spinrols, sp&ok 'spolmaskin', spiltbakk, s4ndrIsig, stö,lek, strogk 9, stlkhig 'hög av
dålig ved', sek, tag, teg, timstols, vcpg (best. sg. van).
Jfr Noreen, VSpr. iII, s. 223 samt ovan s. 110.
Fvn. stofn, fsv. stumn; jfr Hellquist under stom.
Se s. 445.
4) Jfr a. 25 med not 1.
5 Jfr fvn. hilla ock nsv. hill ock hilla.
6) Se s. 112.
Ofta i kollektiv bet. utan pl. Jfr fsv. myg n.
8) Se 8. 454.
'Torr stjälk, märg i morot'. Jfr Hesselman, Nysv. stud. II, s. 183.
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Som ag (utan g i best sg.) böjas ord på Zrg ock rg', t. ex.
korg (best. sg. k6ren), varg (best. sg. våren).
Under D har jag sammanställt olika typer för de gamla
svaga mask., vilka bilda sin best. sg. efter A, B eller 0, allteftersom den stamslutande kons. är apikal, labial eller palatal.
Obest. sg. av gamla svaga mask., som beteckna levande varelser,
ändas i regel på -e., som efter k, g, B kan ersättas av -e (-t).
Hithörande namn på livlöåa ting åter ha i det äldre språket -a,
men i yngres tal har denna ändelse, utom i rena dialektord,
nu fått vika för det mera riksspråksmässiga -a, vilket här långt
mera sällan än i andra typer kan utbytas mot -e efter k, g, g 2.
Om dessa substantivs genusvacklan se ovan s. 110.
Så böjas t. ex.3
gitmsa, netsa, itsa '(smeknamn på) oxe', föZra (best. sg.
fig) 'fåle';
beeta 'bit', bra 'bråte', bitla, hearmvasa 'halmtapp', Itilk4sa4,
lögp6sa 'mage', skata 'skate', spiena (best. sg. spcett) 'spene',
la (best. sg. 4) 'lie';
hitgstitba, kketva 'klave', nieva 'näve', strzitpa; märk särskilt Rinna 'avlång bunke';
krök,a 'selkrok', krdtka5 'hornstråle (under hästens fot)',
?kvika6 (i horn), rits,e7 'halvkärve', skitga, vetka6 'holiknande
utfodringskärl'.
Anm. Hit kan också sägas ha anslutit sig ksa, f. (fvn. fsv. ox),
som egentligen är fsv. ack.; genus fem. har bevarats med stöd av
best. sg. #ksan.

E. Som g4vak böjas mask. med synkope, t. ex. bråketvaZ•
'brödkavle', Nndtkar, ketmara, havO., §eeNtra, ritmpkavak rem på
Jfr s. 124 anm. 2 o. s. 126 anm.
Förutsättningen för palataliseringen av t. ex. -ke till -ke 1. le
har ju här saknats, då ändelsen oftast varit -a; då -ye i denna typ
någon gång förekommer, beror det på sen analogi. Jfr s. 22 nedtill
o. s. 855.
Flera ex. anföras s. 63.
Nätvärk med stora maskor, vari hö medfördes vid längre färder;
nu alldeles ur bruk.
6) Pl. icke iakttagen.
Även efter II dekl.
7) Så mycket säd som vid" skärning på en gång lägges åt sidan
med lien; två ruskar bindas vanl, till en kärve; jfr rusk f. Rietz s. 536 b.
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sele, rck,rnågak 'spadliknande skomakarvärktyg varmed hudar
uttänjas', shikak, eikar.
Som harvel gå vanligen mask. på -el (jfr dock s. 116);
t. ex. hvel (att bära bröd på), mandel, npgol (pl. nykkar)
'nyckel', Mal (kanske även efter A).
Som nckvar deklineras ett fåtal fem.: sköpk, &gan, *tar,
vienstar 'löpmage'.
Till denna dekl. höra också de mäst i pl. förekommande
indigenatsnamneni, t. ex. västeråstare (-an, -ar, -ana), tanbp_ar 'folk från Tärnaby'.
Hithörande ord kunna i best. sg. någon gång ha -benlim,
t. ex. Miökkboarn, men denna typ saknar i pl. a, t. ex. n(Drbåna
'folket från Nora', sökböna 'folket från Solbo'.

Deklination II.
PI. på -or, -ona 1. -ur -una.
Paradigm.

vetna 2
gatu
Ål1111.

vanan
vanona 3
vanor
gettuna 3
gatan
gatur
Motsättningen veina : gata synes ge vid handen, att nom.

förallmänligats i de långstaviga, medan i de kortststaviga den oblika
ändelsen tydligen segrat. Att -n numera utträngts av -a även i de
senare, är säkerligen en eftergift för rspr. Kanske är dock även i de
långstaviga -a endast skenbart den gamla nom.-ändelsen. Att en utveckling o
a i svagtryck icke är främmande för målet, visas av
namnet fasparbo, 1492 fasbiornabode4; jfr även tckmpan best. sg.
Av ortnamn, som sluta på kons. eller tryckstark vokal, bildas
indigenatsnamn i pl. genom tillägg av -ar, -ana, varvid best. art., om
ortnamnet har sådan, bortfaller, t. ex. blanda: bi2l4ndana, kurnakbgn : kumakbPana. Ändas ortnamnet på trycksvagt -a eller -0, blir
ändelsen endast -r, -na, t. ex. setkana : saka, härinjna : hetrbo.
Senare leden i detta sista ord är hy. -bbe, ock namnet har alltså urspr.
betytt 'de steniga trakternas bebyggare' (jfr s. 57) ock sedan blivit
namn på den gamla socknen nara. Så höres nu också stundom nörbo
(för Nora) ock vakbo (för Våla), bildade ur pl. nörbåna, vakbåna,
vilka såsom indigenatsnamn växla med nöråna, vakåna
Fsv. wanna Neuman, Cod. Tips. C 20, s. 75.
Om bitrycket se ovan s. 60.
Upplands lagmansdombok 1490-1494 i Saml. utg. av Sv.
Fornskriftsillskapet bd 18, s. 38; i registret därstädes identifieras namnet
oriktigt med Fasenbo.
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'åtbörd (som icke följes av därmed betecknad handling)' möjl. <•-• rspr.
tempo, böta adv. (fsv. borto), fefane:r m. 'chiffonW (fra. ohiffonier)
ock kaNs n., änsv. oollatzie o. d. I grannmålet norrut (öv) har en
sådan övergång faktiskt skett under vissa betingelser även i starktryck,
t. ex. kar 'kor'. Jfr även övergången Mo -› äta pret. pl., landeno
-› landena i fsv.2

Till typen A ha antecknats omkr. 300 exempel (de fiästa
urspr. långstaviga svaga fem.), vilka motsvara ord, som i rspr.
hava a) pl. på -or, b) pl. på -ar, mäst svaga mask., c) sg. på (urspr.
eller sekundärt) -nad, pl. på (-nad)er, d) några ord av skilda
typer. Ex.
a) dyna 'avigsida', Nreatdor (blott pl.) 'dryck av vatten
ock mjölk', b(eesa3 '1) bläs, 2) hondjur med bläs', bra 'utbrett
lager av hö e. d.', briga 'bröst', bbsa '1) bössa, 2) skoning i
julnav', dpowirct 'gödselkärra', fkknor pl. 'stora gnistor', fedfikka
'fallandesot', fåsta 'lagfart', fra '1) färd, resa, 2) så stor last
som medföres på en resa", hkpt5 'reson', lakbara 'höbörda',
kkösa 'lövgroda', kökima° 'lös träckhög efter ko', ksa 'pändel
på klocka', §eesa, leempor (blott pl.), skt (best. sg. vanl. sk )',
sk4vor, skbla 'skolla, klackjärn', ska
skkas 'skåra', sökstika 'strumpsticka', sbrka9, ströp 10 'hälla i t. ex. stövelskaft',
Jfr om ett analogt förhållande Geijer, Tilljämning o. apokope
s. 73.
Se Noreen, Altschw. gr. § 148, Grunddr. av fsv. gr.2 s. 24.
No. blesa.
östergren, Nusvensk ordb., anger 'lass' som huvudbet. för fora,
vilket knappast är rätt; i alla de där anförda ex. kan fora uppfattas
ock torde böra uppfattas i den ovan under 2 angivna bet. En fora
kan bestå av ett eller många lass, blott de följas åt.
Fsv. hyggia f. 'sinne, mening'.
Jfr no. laamen 'slapp, mat' ock lsem(a) 'slapp person'.
Jfr s. 63 o. 114 anm. Med hänsyn till att målet eljest mycket väl
fördrager hiatus (jfr s. 73 ovan), bör kanske här antagas en utveckling
sidan -± *sidn •-.> sitt; jfr de svaga maskulinernas formsystem (s. 114 D).
Dim. till skåra; jfr beträffande bildningen t. ex. ko : låsa,
mar :m1t,sa (smeknamn till sto).
8) Tvärslå under kärra; mellan sbrhona fästes den löstagbara
axeln. I Svärdsjö användes ordet, enl. meddelande av pastor B. Gezelius,
om en slå, med vilken yxan fasthålles i en kärra. Det är möjligen
besläktat med fvn. stil, stila 'stolpe in. m.' Jfr Rietz surk, s. 700 b,
ock surke in. 'vagnstång', s. 697 b.
10) Även med 61 (se s. 98 f.). Jfr änsv. stroppa f. i samma bet.
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tb.56/1 'fingertuta', trbehöka 'trångt rum', tvina2, 0.1)a 'hemvävt
sängtäcke', vårpor (blott pl.) 'varpställning', våla VI 'matstrupe
hos djur';
b) WO 'backe', b?),mpisa4 'bordskniv'. 40 'dyjord', föht6
'föda', grb;or7 'grevar (isteravfall)', /tågas 'hage', hagra 'havre',
håta3 'trösktimme', Unika 'humle', jee/a8 'övre rummet i en
j&lscey', letnag 'förrum i ladugård', linfi,a10 'linknippa', kka i i
'bogträ på sele', natg a- 12 mage', mg_ara13 'mjärde', necv,?ra14 'navle',
nöta 'nocke (på spinnrock)', ,i4rst 'njure', ristals 'roste (vid
brygd)', spr4a16 ock spr5ta15 'kvist, gren', va2,la 'vassle', åga"
'vakt, omsorg';
Såsom analogibildningar efter denna grupp torde böra uppfattas /itna's 'grov .stång', mpra 'myr (ock myra)', 4609 'ägg'
(på kniv o. d.). Anknytning har lätt kunnat ske i pl.
e) bkgna 'byggnad', blnan2° 'nog', jeannann, köstna22,
Till tug m. 'sudd, napp'. Jfr no. tosa f. 'pjalt, las' Roas.
Se s. 718. Ordet är antingen en utvidgning av subst. i uttr. patvc_in 'på tvären' eller en bildn. på -nad; i senare fallet hör det till c.
4) Jfr no. junge m. 'bordkniv' Aas.
Även efter dekl. I.
3) Jfr fsv. de in. jämte djr m. o. n.,
Fvn. foräi m. 'hjelp, bjerg'.
Jfr mlt. gråve, nht. grieve griebe.
Jfr Hellquist under hylla.
Fsv. lani 'förstuga'; jfr Olson, Appell. subst. s. 215 o. 226
med not 2 samt Torp under laan 2.
Vanligen efter dekl. I. Se F.-T. under fed I ock numera Hellquist under flttja.
Även efter dekl. I; jfr Hellquist under loka.
Pl. efter denna dekl. ej belagd.
Jfr fsv. misarDe mcerpe; jfr Neulan, Vok.-balansen a : å, s. 37 f.
Jfr fsv. nafle ock navil m.
13)1 pl. vanl. efter dekl. I. Angående 0-ljudet se s. 98 f.
Jfr Dahlgren, Glossar. under sprag.
Kan för målet härledas ur fsv. aghi 1. ähughi.
Jfr fvn. hlunnr in. ock fsv. lunnar m. pl.
Fvn. egg f., fsv. mg f.; märk att övriga fem. på k, g, g blivit
mask. Detta ord har bevarat sitt fem. genus ock därför tvingats över
i annan formgrupp. Jfr s. 112.
Blott i best. sg., t. ex. ha du fått fyllnan? Jfr fvn. fullnaär,
fsv. fulnaDer ock nsv. fylla v.
Blott i uttr. hoLjeemnan 'vara ständigt lika'; jfr fsv. iEemnaDer
'rättvis fördelning'.
Pl. ej belagd.
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markna (best. sg. mark«) 'marknad', mbronriMal 'morgonrodnad', fklna 'skillnad', ppna 2 'öppning';
d) bbkharja3 'så mycket som lagom skyler bottnen i ett
kärl', blickffika4 'dålig föda', firbtor 5 (blott pl.) 'tjock, sur grädde
under kärningen', goe (best. sg. göyen, pl. gbeor) ty. 'mal',
hieg2,1a (mäst i pl.) 'hängsle', ibdra 'inslag i väv', kat (best. sg.
kåt"), pl. hator7 ), leegd6 8 'fördjupning'.
Till typen B höra svaga femininer, (de flästa) med gammal
kort rotstavelse.
Följande ha antecknats 9: bketnfketgul° 'hoplindad för spin-.
ning färdig rulle av blånor', brecsa, braaku 'brödkaka', b4rn,
'bärare (redskap)', fatestitgan 'försörjningshemmet', fru",
'fodergiva', gnictu" 'smula', haka, kara 'kara, ugnsraka', hastråka 'kastskovel', Veda 'lada', linf cOar
.
pl. 'avfall vid linberedning', miabdru, 'mullfjöl, mullkam på årder'13, niesbitra 'näsborre', paehaku 'pannkaka', skata, skåra 'skåra', skidrur pl. 'skulor' bra 'böjd kniv, skära', 21aga, .2,14nto 'ribba', 2/4sicka 'plogsläde', spila van!. spila" 'smalt, tunt trästycke', streevu15, sacka
(fogeln), t4na16 'tana, hinna', Mu, trava, trasa, tbykLiku 'ojäst
bröd, som gräddats på äriln, medan elden ännu brinner där',
1) Meddelaren är född i Hd. Jfr fsv. rudhme, -o-, -o- ock äsv.
rodna s. som är en ombildning efter värbet. Se s. 98 f.
2) Fsv. ypnadher.
3) Jfr rspr. hölje n.
Jfr fsv. bukfylle n.? 'frosseri' ock fvn. fylli f.; jfr Olson,
Appell. subst. s. 433.
Även Ntar, som stämmer med fvn. flautir ock varav /Notor
kanske är en ung ombildning; möjligen står det dock i avljudsförhållande därtill.
Jfr fsv. ganga f. ock ganger
Så vanligen ock utan tanke på naturligt kön; om hankatt pl.
bitar (ovanl.).
Jfr Lundell, Sv. ordl. lägd f., fvn. lwgi5 f. Målets lägda är
troligen en yngre utvidgning.
3) Ytterligare ex. anföras s. 44 o. 48.
Jfr no. flaga 'avfixkket skive'.
Se s. 951. Möjligen kan jämföras änsv. linda 'it stycke på
åkeren, som består af wissa foror' (Spegel, Glossarium).
Jfr no. gnuta, gnita f. 'litet stykke'.
Kallas även mitlbs in. ock mitipirigs m.
Fvn. spila f.
15) Jfr Hellquist under sträva.
16) Jfr fvn. Inn f. 'tane, rekkjefjol'.
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agsk4ra 'ugnsraka', glthigur 'utskylder', agslaku, vårar PI.,
våtfirakal (fläck av) utspillt vatten', viku 'vecka'.

Deklination III.
Pl. på -ar, -ren.
lcest
at
tt

Paradigm.
Vadar
ldstn
åtar
åtti
tider
im

narv
lon

nårvan
Nnan

narvar 2
lOnar

liestran
,s5ttre,n m.?
tidre„n mf.
nårvran m.
Mnran f.

stcbgran m.
stcbgar
st69en
sto g
Till grupp A höra mask, på dental ock supradental kons.,
t. ex., bal (best. sg. baln) 'danstillställning', bild, tgrabandist ock
andra ord på -ist, i2nar (blott pl.) 'fasoner', grånkitar (nästan
blott pl.), korånt 'språng', p?ra., 'plats', sot. Omljud i pl. har
sotb (pl. snar) 'son'.
Såsom h böjas några ord, som fdrlorat -d3, t. ex. le (best. sg.
len, pl. kdar) m. 'ledgång', sme (best. sg. smen, pl. ~dar) m.
•
'smed', ra fl 'rad', sta (pl. st(tdar) f.?

Till typ B höra femininer, som gå efter denna dekl., samt
mask. på labial kons. (ock f), t. ex. ros f., 22cekt f., kalof m.
'galosch'. Omljud i denna grupp hava and f., hand f., nat f.?
(best. sg. nåt« 1. nåttj,), rand f., strand f., tand f. samt
bökstav m.
Som stop böjas mask.4 tog ock spog med sina talrika sammansättningar, t. ex. heilest6g 'hässjestång', krönstog 'stång som
hänger under kökstaket', kniptog.
Anm. 1. Vokalförkortning ock förlängd kons. i pl. inom denna
dekl. har målet i samma ord som rspr., alltså t. ex. bok, bOen, kikar
m., ä. not 5, y. ng nrjtan, nar f. ;nöt'.
Ordet finnes även som simplex firukka, flru.kku; jfr finka f.
större vattengrop' Rietz s. 151 a; Södermani. flrukä s. f.
'större vattenpöl'.
Vacklande akcent, trol. oftast grav.
4) Jfr s. 112.
Jfr s. 76.
5) Jfr s. 106 not 1.

rsumpig,
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Anm. 2. Märk, att g saknas mellan r, k ock artikelns vokal, t. ex.
hak, håken 'bälg', men pl. hakar. Jfr s. 118 o. 126 anm.
Anm. 3. Av rspr. utrala lånord på -el, -er med pl. på -er, t. ex.
möbel, har intet så införlivats med målet, att det kan naturligt bilda
best. pl. efter målets lagar. J. E. J. har laIngånegrar, men best. pl.
negran.

Deklination IV.
Pl. på -n, -nu eller -nan.
Paradigm.

idtka

Åka

bo

bQ

ak an
bon

24kanal gärde
bönan

Till denna dekl. höra endast neutrer, nämligen de som i
obest. sg. ändas på vokal.
Såsom yVra böjas neutrer på trycksvag vokal, t. ex. biår02
'björkvirke', bkinstira, 'dumbom', breedas, biny 'bygge', ?Anda'',
dio 'dike', håra 'huvud', inanmdta 'inälvor', krfnda5 'tvist, bråk',
lins&ype 'i vatten nedsänkt lin', 1.sa 'ljus', nvckla6 'efterslåtter',
actte, 'olåt', reenda 'kant på såll o. d.', fka7 'skjul', trepda,

vida8.
Märk särskilt bby 'byk', feksitc 'förstuga', bri;a9 'lieskaft',
Om biakcenten se ovan s. 60.
Utan pluralis. — Götlind, Västsv. ordbildning s. 79, uppger,
att virkesnamn av typen eke skulle vara okända i Uppland. Detta är
icke riktigt. Talrika äro de väl ej, men åtminstone ordet björke 'björkvirke' förekommer ock var för ej länge sedan vanligt i Fjh. Även i
östra-södra (men ej västra) Västmanland användes det. I Närke (Askersund)
äro björke, talle ock grane (om virke) vanliga. Att platsen för birke
står tom i typordlistorna, beror säkerligen i en mängd fall därpå, att

upptecknarna icke kunnat identifiera ordet, ock berättigar alltså icke till
några slutsatser beträffande typens utbredning.
I koll. bet. pl. brc_bdar.
Utan pl.; siti bienda 'sitta fastklämd'; till band.
Eg. pres. part. till kria 'kriga'.
Jfr vall, gräsvall.
Till fvn. skåla 'stöta, skjuta'.
Jfr not 2.
9) Jfr fvn. orf n. i samma betydelse.

5)
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peena' 'pen på hammare', skdna2 'Iogskulle', trysa 'avtryckare
(på gevär)', åra5 'ärr'.
Såsom k gå neutrer på try ekstark vokal, t. ex. bl,
firigfo, 'insekt som:kan flyga', knc.e, ?r(2 'höft'; mcejarf, inceltari.
Hit höra även neutrer, som i rspr. sluta på -d ock -g, om
konsonanten fallit i målet, t. ex. gra 'blad', brQ 'bröd', §_a 4
'kedja', 42 'lod', inj 'ljud', sto 'städ', sv a5 'kärrliknande sänka i
bärg', va 'rågång; sank mark' (eg. vadställe); kr 'krig'.
Anm. Orden Isi.ga n. ock åra n. ha i obest. pl. samma form som
hronan (aldrig -na). Ögone,
i rspr., men vackla i best. pl.: i'rona
Corone äro analogibildningar efter dekl. 116. Jfr Stiernhielm, Here. v. 527
—528: Orone, ögonen.

Deklination V.

Obest. pl. lika med obest sg.; best. pl. på -an eller -ana.
koks

Paradigm.
koks
köksa

hug
tak
fog

kip
te
föye

fönstar fönstra,

hug
tak
fog
fönstar

köksan 7
hena
Nona
. föyena
fånstran

Jfr no. pen m. 'den bakerste spidse del av en hammer'.
Avon formen skin, pa skan uppfattad som sg. av utralt
genus förekommer. Ordet torde vara identiskt med no. skaa n. i förbindelserna i skaa, paa skaa 'skraat, skjfflvt, i hfflldende stilling'.
Ändra sv. dial. ha ske. (pl. -n) f. i samma bet. Då ordet är ojämförligt vanligast i förbindelse med prep. på, torde det vara dat. (skåno)
som omtytts såsom nom. ock givit upphov till formen slutna. Sidoformen skan är best. pl., vilken uppfattats som obest. sg. av utralt
genus; pl. av ordet är nämligen möjlig, ty sg. betyder ofta den avdelning av 'logskullen', som ligger över en logkista.
4) Jfr s. 112 f.
Fsv. sene n.
Fvn. svag 'haalska, haal stad', no. svad 'noken klippegrund',
östsv. svad 'däld med små tuvor på ängar'. Redan Sahlstedt (1773)
har swa n., men även swag n. med hänvisning till swa. Lind (1749)
har endast swag n. 'ein gang oder durchgang in einem walde'. Weste
(1807) upptar eva ock sved 'clairiere (dans une fort)', men icke svag.
Jfr Isaacsson, Folkm. i Ljusnarsberg s. 4210.
Handfull lin; jfr s. 899.
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Såsom

koks böjas neutrer på kons., vilka icke sluta på

k, g, g eller -el, -er, -en, t. ex. as, tivrap1 skällsord 'avskrap',

betcsak 'dopkalas', bol- 'bord', har2 'stenröse', hr EnVINbyT
'lider', las, skot 'draglucka på kokspis', stal, sol 'såll', &gm
'hästskosöm', treevom 'tranbär'.
Qrd på -an vackla i best. pl. mellan ändelserna -an ock
-e., antagligen i följd av iuvärkan från nästa grupp (typ B),
men i de flästa tyckes -an vara vanligast, t. ex. bitndan3 'sädeskärve', grkpan 'handtag', hökan 'räfshuvud', 1kan , ~dan
'tid mellan- två måltider', nOtart, sidan (best. pl. skam, 1.
sittanan).
Till typen B höra neutrer på -k, -g, -B, t. ex. be , bjgarklag, brbnstak 'brunnstak', hövfceg, kvinfokk 'fruntimmer', pskskak
'skacklar för ett par dragare', JO 'stort (avrivet) stycke', spiltak
'tak av handkluven spån', stogk 4 'rägndroppe, rägnstänk', ceg
'fogelägg'.
Anm. Ord på -k, -rg sakna -g, då detta skulle komma omedelbart framför palatal vokal, t. ex. barg (Uwe, bdrena,), terg 'torg',
svid-e 'svalget'. Jfr s. 118 med not 1 o. s. 124 anm. 2.
Orsaken till att orden på -k, -g, -g skilt sig ut från övriga
neutra på kons. är den, att de i pl. anslutit sig till typen
eke. Då »förmjukning» inträdde i best. pl., t. ex. tatjen, kom
denna form snarare att för tanken aktualisera best. sg. tatje
än obest. tak. Pluraler med »förmjukning» uppfattades därför lätt såsom bildade till en tvåstavig sg. på trycksvag vokal
(typen clbse) ock fingo därför sin pl. ombildad efter denna
grupp. Märk, att många vanliga ord av dekl. IV ha »förmjukning». Ombildningen har troligen börjat i gravisområdet (se
s. 61 f.), där tatje ock ditje ha samma akeent, ock därifrån
spritt sig norrut. I varje fall saknas denna ombildning i öv,
ehuru »förmjukningen» där är mera genomförd än i sFjh.
Jfr rapa opp v. 'brista, gå upp (om sömmar)' ock no. rapa v.
'avriva' Aas. Jfr afrapi-börda Stiernhielm, Here. v. 477; detta ord är väl
alltså hos S. ett dial.-ord ock oj, som man antagit, lån ur Häls.-lagen.
I Svärdsjö lever ordet avrap n. i bet. '(hö)avfall' enl. pastor B. Gezelius.
Jfr s. 56 f.
Fvn. bundin, men fsv. bundin, -an, -on; jfr Noreeu, Altschw.
gr. § 180,3.
Till stip,ka 'rägna'; jfr s. 104 med not 1.

FORMLÄRA: SUBST. NUMERUS- OCK SPECIESFLEXION.

127

Till typen C höra neutrer på -ar, -ak, -an, t. ex. grgeva'bråk, oreda', krågab., lågan 'visst antal (4) trådar i varpen',
llicdar (skällsord), råka 'skräp', råka?r, tapan 'tecken, smula',
!MO., Mar (fsv. arter).
Ord på -are.
Person- ock sakord på -ara av utralt genus ha obest. pl,
lika med obest. sg., best. pl. har ändelsen -ran.
Paradigm.

tirpåra

tirpag

tbrpåra

tirpåran'

Ex. dåkkåra2 'dalkarl', dikåra, döktåra3 'läkare', håndlåra,
»tåra 'örfil', Oråra 'skjuts, körande', råkåra, speenåra 'järn
varmed väven hålles utspänd under vävningen', stå1j4ra3.
Ord med vokalslut ock pl. på -r 4, -nen.

kor
kånan f.
kon
ko
Så böjes även sk f. samt talrika sammansättningar med
dessa två ord, t. ex. f&lko, gålko 'ofruktsam ko', sviensko (eg.
svänsk-sko) 'känga med botten av dels läder, dels näver ,-- 'Wera,sköy . Hit höra även da f.? 'dag' (best. pl. dcinan), Ny) n. (best.
sg. lck, pl. kköne,n) samt ta f. (best. pl. tåyan).
Rästqr av kasusböjning.
Fornspråkets mask. nominativ-ändelse -er kvarstår i några
ord, mästadels av pejorativ karakter, t. ex. f yinta,r, Uddar, tåskar,
årvåsa(r) 'yr pojke', vilka vid böjning alltid låta -a(r) falla;
tökar (best. sg. tökan, töpen ock tökan, pl. tökar, -ana), triplltigar5. Orden höpar 'hop, mängd' ock kvdlar bortkasta vid böjmcUlar)
ning ändelsen -ar, men d€igar6 'dager' ock m4ijar7
'mäld' ha i best. sg. -an. Märk även rkar 'Erik'.
Jfr s. 98 f.
År en ombildning av ordet dalkarl efter den stora ock livskraftiga gruppen på -are; anknytning har lätt kunnat ske i best. sg.,
dalkarlen) ock t. ex.
som i båda fallen slutar på -art : dOkari,
hkölf,ari; jfr ståkåra.
4) Jfr s. 119.
Jfr föregående not.
Träslöger ha ete opp-ä, säger man till en ovan slöjdare, som
täljt en träbit, så att den blivit för liten för sitt ändamål.
Jfr du kan int si-op för gch-dar skämtsank nttr. till den som
sitter i solskenet.
Jfr fvn. meldr (gen. meldrar) m. ock fsv. mtelder (ack. mäld).
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Veckodagarnas namn ha vanligen -r i nom., men detta
faller efter preposition ock i best. form, t. ex. meindar, likdar 'lördag' (men om &sela 'om onsdag' o. d.); märk även har 'hälgdag'.
Genitivbegreppet uttryckes
vid egennamn, titlar ock yrkesnamn genom -s, som vanligen lägges till nom., t. ex. Altans gösa, fläsk å bruna bönår,
tälaga på sam vis såm tjörkvärdns på läskalasä (J. E. J.),
löjtn.ant'ns grova labb (J. E. J.), bons pcels 'bondens päls';
Anm. 1. Ändas subst. på -s, -st, blir genitivändelsen -as, t. ex.
agnasas Agnes', agustas Augusts, yönasas Jonas'.
Anm. 2. Räster av den gamla böjningen av både subst. ock artikel kvarlever i några ex.: 14sans öga 'byns äga', d6iksans Åmig,
gtans fokk, lansens fader.
Anm. 3. Märk den dubbla gen.-ändelsen i &jas 'fars', mögs
'mors', frilcnsas 'frans'. Jfr hånsas 'hans', hienasas 'kännes' o. d.
Anm. 4. Elliptiskt bruk av gen. för att ange gård eller husfolk
är vanligt, ock därvid bortfaller slutartikeln före -s, om ordet i obest.
form ändas på trycksvag vok., t. ex. mitra,s 'murarens stuga (1. familj)',
skömeks 'skomakarens stuga (1. familj)', men smens 'smedens familj'.

genom sammansättning, t. ex. snikargösti, hårasdomar6iksal 'Axel från häradsdommarens gård';
genom prepositionsuttryck, t. ex. får tce fkikan 'flickans
far', MOr at deg 'din mor'.
En gammal singular dativ ändelse föreligger väl i de vanliga uttrycken t-knchni 'im schoss' ock ga våla 'gå vall (om djur)',
ga t låna2. Dativ pluralis möter i uttr. på brå dagoro. (J. E. J.)
'snart', numera omtytt till bralagom.1 Jfr fjolåm höst o. d.
(J. E. J.), som dock kan vara sammandraget av i fjol om hösten.
P1.-ändelsen -n torde ha medvärkat till att detta -n bevarats
(märk betydelsen!). Åtminstone synes det icke kvarstå i de vidsträckta
områden, som ännu ha pl. = sg. av neutra på vokal, t. ex. Värml. ock
Vgötl. Jfr Bogren, Torpm. g 150, 117,3. Bogren vill förklara -n i
torprnålets bkan obest. sg. 'blad', stran 'strå' o. d. som kommet från
dat. sg. Sannolikare är väl dock, att det här är dels typen lakan —
i Torp har den samma ändelser i obest. sg. ock pl. som i rspr. — vilken
ju redan i fsv. med sig assimilerade en del ord (jfr Olson, Appell.
subst. s. 265 anm. 1), dels den ganska tidigt som pl.-ändelse uppfattade artikeln -n' i pl. (jfr Söderwall, Hufvudepokerna s. 85), samt
dessutom kanske i någon ringa mån även den gamla dativändelsen -no,
som bilda ursprunget till detta -n i obest. sg.
2) Säges om saker, som ofta lånas ut.

Adjektiv.
Adjektiven erbjuda blott få mera anmärkningsvärda avvikelser från allmänt språkbruk.
Böjning.
Den gamla mask. nom.-ändelsen -er förekommer nästan icke
alls (jfr dock anm. 3 s. 130); det heter endast ketrn 'stolt', blak
'elak', o. d. Mask. ock fem. ha alltid samma form, t. ex. 9jfina 'den förste, -a'.
Den obest. for men har i regel -t i neutr. sg. ock -a i pl.
i alla genera, t. ex. et pigkut jira 'ett besvärligt arbete', la
itgar, dom ha vute streinketa 'de ha(de) blivit strandsatta'.
Efter trycksvag vokal faller -t ofta i adj. ock particip på
-en ock på -a (÷- ad), t. ex. dce va fe..geare, snkei 'snävt, knappt
tilltaget', bra ce trdtggrcbc_la 'brödet är gräddat vid för svag
värme', ett utrita spötje (om en fotografi).
I de fåtaliga adj. på -ig, som möjligen endast äro att betrakta som rspr.-lån, kvarstår väl -t oftast, t. ex. kdet, leendet
'eländigt', men bortfaller någon gång, t, ex. ni har så rysle
stile, ()vare 'vårdslöst', ömt§be 'omöjligt'.
De talrika adj. på -len (rspr. -hg) låta däremot icke sällan
-t falla så väl i adjektivisk som i advärbiell användning, t. ex.
han vat int sketpke arg, som natiffle var, viekstle
Adj. på -ug bevara alltid -t, t. ex. mbfsut 'fullt med lös
snö (på väg)', fipkat 'petigt', smitäkat 'saktfärdigt'. Jfr s. 132.
Vokalförkortning i neutrum få samma typer som i rspr.,
t. ex. vt vof, fj 2 nyt 'snabb, ovaraktig', ra3 rot 'rå, fuktig',
2,1y llyt_ 'svagt lutande', även 'slö (om säd)'.
Av ett fsv. snöghen, motsv. fvn. smi.inn, pret. part. till snöa; jfr
vp snogin oe twinnader Neuman, Cod. Ups. 0 20 under retortus.
3) Fvn. hrr.
Se Torp under fljot.
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Anm. 1. jply 'skyldig' är oböjligt; kect 'yster', lat, firat ock
rced har jag icke hört i neutrum.
Anm. 2. Metates inträder i besk, som i n. heter bcekst.
Anm. 3. I /tentar, pl. hcbntra (fvn. hentr) 'händig' ock njtay
'pigg' har den urspr. nom.-änd. uppfattats som hörande till stammen;
jfr även sintar 'arg', som jag dock icke säkert vet mig ha hört i
annan forml.
Anm. 4. Ovanliga ock affektbetonade äro uttryck som en stc_iren
svåten dragc_5n (om häst), ett stort, stOrtet kålehuvvn (J. E. J.);
jfr numera om dessa Terner, Räkneordet en, s. 127 if. med litt. 2 Märk
även uttr. inte pä nyligan da 'inte på länge'.
I best. form lägges i alla genera i sg. ock pl. ändelsen
-a till adj. Best. art. dän reduceras här vanligen till (än eller)
13 ock saknas stundom alldeles både framför positiv ock superlativ; å andra sidan förstärkes artikeln ej sällan till n-där. Ex.
ijp (dar) besta 'tag den bästa', dä arma kriträn, nya skonnen. 'de
nya skorna', gamkasta son 'älste sonen', än där konstuga sättjen.
Icke så sällan höras (skenbart) oböjda adjektivformer i
attributiv ställning, även då man skulle vänta best. form; särskilt gäller detta samma ock hel. Troligen sammanhänger
detta med den satsfonetiskt betingade apokopen. Ex. hä ä stor
kam, sir ja; samm eländä var ä, så fäkk on samm svar åv
än hän, i samm veva, på samm vis, hel gårn, gammäir grållan,
dåm får begrav tom tjystan, zug gösij, minst piwyn, ner
cendan, ssr san, pali-cindar siti 'på andra sidan', pa skarp
åkvara 'på skarpa allvaret', fs,st ran 'första raden', mäst deln
drkgsta) deln.
'troligtvis', drgast
Substantiverade adj. utan artikel förekomma stundom,
t. ex. gåmag 'den gamle' (mäst om djur, t. ex. hästar), även
'ålderdomen', gåmkan 'den gamla' (t. ex. om sto), ~kona 'de
gamla', blåkan m. ock bkåkan f. hästnamn.
Detta är de enda ex. jag känner från Nby på bevarat -er
i adj.; jfr dock de neutrala formerna n6gat 'njuggt' ock vögkat
'osäkert, vacklande'. Från En har jag 1909 antecknat en preektigar
mientfa ock bådugar 'ojämnt vuxen' (om säd).
Med hänsyn till att konstruktionen en ärlen en, en rolen en
utan subst. är vida vanligare än ovan exemplifierade typ med utsatt
subst., synes mig Terners sista förklaringsalternativ, att den senare
konstruktionen uppkommit genom en förtydligande supplering (a. a.
s. 132), mäst tilltalande för sFjh.
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Komparation.
De Ilasta adj. få komparativ på -are. ock superlativ på -est.
Ändelserna läggas till pluralstammen, varom jfr nedan s. 133. Ex.
fiukara'
fikkast
&ar
getmkara'
Omkast
gettud•
heevkegåst duktig
heevkegetra
heevken
Anm. Åven particip (adj.) på -a (E- ad) kompareras på detta
sätt, t. ex. hakk41ca hdiklråkara 110.U/east 'svår att koka', snksictcla
'lätt att städa', gråliga 'grätten'.
De adj., som i rspr. kompareras med ändelserna -re ock -st,
få i sFjli. -ar 2 ock -st; någon övergång från denna till föregående grupp har jag icke iakttagit. Ex.
gnat
grikar
gre2
hkar
hd•st holcst
hg
lcegst
ldgar
lo
Hit höra även tun (ä. ton) tgnars samt stundom ful fglar.
Komparativen är oböjlig, superlativen ändas i best. form
gråttasta tran
i alla genera i sg. ock pl. på -()st, t. ex.
'den smalaste tråden', grIbYsta l6jga.

Exempelsamling.
Nedan anföras några exempel på olika typer av adj.:
etnfod 'andtruten', anilAn 'ivrig, nyfiken', bo 'vitaktig,
grumlig', dans 'ivrig', flsfristjci 'blyg, tafatt', gran 'fin, smal',
ökajk 'ful, ryslig'; refiGigka 'ledbruten', ~tsk' 'brunstig (om
suggor)', fceond 'skämd, ovass', telltakksen 'tilltagsen';
fåndrom5 'fundersam', letgom, pirom 'berusad', digom 'som
noggrannt iakttar vad han bör göra';
letgsam 'lagom', la-samt 'roligt', lbesani, ndsam6 'underhållande, trevlig', ri2samt T 'trevligt, nöjsamt';
2) Dock stirra.
Om biakcenten se s. 60.
Superlativ vacklar; i best. form tPitSta (akcent?).
Se Elellquist under dann.
Till fsv. fvn. runi in. 'galt'.
Jfr Noreen, VSpr. III, s. 299 not 3.
Jfr na v. 'roa'; se s. 79 med not 1.
9-220478. Sv. landsm. Isaaess on.
1)
3)
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bga"vresig', eon 'avig', becka, bdtku, bpsku 'höljd med
boss', getpu, gfinu 'som skrattar högljutt ock ofta', gniavu 'snål',
lai,ksnu 'tvåtoppig
hbkfäht 'högfärdig', ,tsteicht, 9ig1cu, lekku
(om träd)', Hatt 'kullig, utan horn', §grmut 'kyligt', bflarto
övöken) 'vårdslös',
'ofärdig, halt', öknu2 'främmande', övöku
_petsu 'passande', pketsvc3, rikhet 'krokig', r6stu,5 'rostig', ~Arp&
'enformig, som ständigt kältar om samma sak', .2,/4tru6 'lös,
sladdrig (om kött)', stcselyt7 'kort', Mu 'fnoskig', dbcaus 'åbäkig',
eftmu 'unken';
Anm. 1. I dessa adj. kan stundom iakttagas ett svagt g-ljud; framför
en ändelse, som börjar med vokal, höras alltid ett fullt tydligt g.
betaen 'barnslig', feretrgken 'förarglig, retsam', gåNn, gasnidlen 'gudsnådlig', getlen9 'god', humlen 'käck', lkilen 'elak',
bförmNn 'oformlig', öjjtkp?ren 'ojälplig', ~Men 'påpasslig',
rOen 'rolig', fisken 'sjuklig', skåndren 'skamlig', sketpkert 'skaplig', isailen 'usel', vkken 'vig, behändig, nyttig', v&dlen 'styv,
duktig', illen 'ärlig'.
Anm. 2. De i sista stycket anförda adjektiven sluta i neutrum
oftast på -e, t. ex. vkke; i pl. ock best. sg. få de ändelsen -ega,
t. ex. gearega, 'galna', *Vega 'usla'.
Anm. 3. Om uppkomsten av adj. på -ug ock -len.
som förnämligast
Den vanligaste adj.-ändelsen i sFjli. är
användes till att av subst.' bilda adj.., t. ex. y m. 'spricka i bärg',
vartill Ma 'försedd med fikar'. Andelsen -u(g) är en direkt fortsättning av fsv. -ugher, -ogher, ock då den nu anträffas även i adj.,
som i fsv. voro bildade med suffixet -otter, -utter, t. ex. lfl4su, hdtru
(fsv. blEesuter, hEerutter), ha dessa på analogisk väg ombildats efter
den förra stora gruppen; anknytning kunde lätt ske i neutr. sg., där
de båda typerna tidigt böra ha sammanfallit genom att (-ught) -akt -->

-ut. Man kunde möjligen tänka, att -ott(er), -utt(er) ljudlagsenligt
blivit -n (genom en utveckling utt -± ut --) udh --> u); men då t
1)

Jfr rspr. agg.

2 ) Jfr fvn. likunnigr.
Säges om säd, som »gått ut» (förstörts) på vissa fläckar av åkern.
Till andra dialekters ml 'knöl'; jfr Hellquist under ryl ock där

cit. litt.

Jfr s. 98 f.
6 ) Jfr s. 76 anm. 1.
Jfr fsv. stakkutter ock stäkkother (Nenman, Cod Ups. C. 20,
s. 61); a-ljudet kan vara överfört från komp. stc'ele,e,r.
Se E. Noreen, Artem. s. 42 not 2 med litt.
Jfr Hesselman, Sveam. s. 24.
79)

Jfr Tamm, Avledningsänd. hos sv. adj. s. 25 if.
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i nutida målet aldrig kan falla i adj.-änd. -ut i neutr., har väl tt
icke häller kunnat försvinna i mask, ock fem. Att -t aldrig faller i
änd. -ut, ehuru det stundom saknas i den eljest likställda änd. (-igt -÷)
-et, som ju är mera rspr.-mässig, kan i viss mån bero på att vi här
i neutr. delvis ha kvar en räst av det gamla -utt(er).
Adj.-änd. -len' (i t. ex. rNren) utgör en ljudlagsenlig utveckling
av fsv. -likin (t. ex. rölikin), med k -› gh, som fallit framför i.
Formen på -len kan emellertid endast användas i obest. sg.; i den
best. deklinationen ock i obest. pl. samt vid komparation visar sig
böjningsstammen alltid sluta på -leg (t. ex. rökega, §eenlen, men
,seeniegist). Detta vid första påseendet förvånande förhållande är i
själva värket mycket naturligt, ty ändelsen -likin förekom ju i fsv.
blott i vissa kasus (i sg. n. a. mask., n. fem, ock i pl. n. a. neutr.),
medan övriga former bildades regelbundet, som om nom. änd. varit
-liken Bortser man från nom. sg. mask. i den svaga ock nom, pl.
mask. i den starka deklinationer), skall gh här ljudlagsenligt bevaras
som g, t. ex. fsv. röligha skall ge råkega.
Genom denna utveckling ha adj. på -len i sg. blivit likställda med
pret. part. av de starka värben, ock till följd därav har ett urspr. part.
som Oken fått en genom analogi med adj. bildad pl. ock best. form:
gikega. Då adj. på -len ock pret. part. på'. -en tillsammans bilda en
mycket stark grupp, är det icke ägnat att förvåna, att även andra adj.
stundom få -en i sg., t. ex. dikten, vren, rikten, könsten
könsta).
•

Rakneord.
Kardinaltal: en et, tve3, tty', tre (tri VI), ftra, fcem, sehs,
«y, nie, tie, ?elva, tokv, &Mon, fAton, feemton, seekston,
fbton, (iton, non, pigga; ä. en-o-pkga, y. putgan
treett, fa, feemtz, seeksti, fiutt, ött, nib, hindra.
Ordningstal: Asta, indra, tr0e, fiEra, &Inta, seeta, ficnda,
ötnda, Tanda, tinda, eelta, ta. Till kardinaltalen på -ton bildas
ordningstal på -da; i atda, faller härvid mellanstavelsens vokal,
ock åtminstone i satssammanhanget synas härmed likställda
former av de övriga kunna förekomma. Vidare piggånda, ä.
Asta-o-pk. Onda, y. putgifina
pmfivta, treetinda; fitinda,
feemtinda. o. s. v.
Jfr Tamm, Avledningsänd. hos sv. adj. s. 35 if.
T. ex. för tu år senn, klrokkan tu.
•

Pronomen
Personliga.
1:a pers.
S. nom. g(g), s
obj. mg, mcv

2:a pers.
duk
deg, dce

PI. nom. vi
n1 2
er
obj. os
Anm. 1. I trycksvag ställning efter -r kan 'jag' heta a: f8neir.,a
seccin
'förstår jag'. Märk även uttr. v...pa 'vet jag' ock såra
'ser du' (jfr s. 101 anm. 3).
3:e pers.
m.
n.
f.
hon, on
hce, dce, te
Sg. nom. han, (a)n, i
heenas(e,$)
gen. hdnsas
hce, dce, cv
obj. boom, ()n, n heena, (e,)na
PI. nom. dom3
gen. dara,s, döntsas
obj. dont
Reflexivt hr sg, sce, reciprokt vardn.
Anm. 2. Ni brukas som tilltalsord i sg. ock pl. till äldre anhöriga;
främmande personer tilltalas mäst med tredje pers. pron. i sg. Barn
säga farrbror ock moster även till icke-släktingar.
Anm. 3. Honom, hämna begagnas endast tryckstarkt.
Trycksvaga former upptagas blott då de kvalitativt avvika från
de tryckstarka.
Formen I saknas.
2) Formen di (motsvarande rspr. de) saknas.
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Possessiva.
Sg. m. f.
1:a pers. min

n.
mat

PI.
mina

v&rat

v&ra

örat

dina
öra

siti

s na

{ VOrt

2:a pers.

varan
din
öran

3:e pers.)
sin
refl.

Anm. Åtminstone vid beteckningar för familjemedlemmar stå min,

din, slyt, hcinsas efter subst.

Demonstrativa.
Sg. m. f.
tihår
tiddr

n.
da/dr
dadir

Pl.
dahår
daddr

tokan4
tokanhår
tokandår
tökanen
tökan

tok8,4.
tokah4r
tokaddr
tökaet
toka,

tokabna(r)1
toka hår
tokaddr
tölsaena(r)
toka, tökna

Sant Sebna

saina
s4in4t

sam — Aina
sGim-bna(r)
sama-bna(r)

sam4n

Genitiv av tihår ock yjcliir bildas i sg. ock pl. med änd.
-sas, t. ex. Okas 'dennes', dadkas 'dessas'; stundom ha även
daras ock (mindre vanligt) döm.sas demonstrativ användning.

Relativt: som.
1) Samtliga pluraler, i vilka täkka- ingår, kunna även ha formen

tokna-.
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Interrogativa.
Sg. ni. f.
ökan
gen. bins
bka(n)clå9-a
Nora ,s, ökrast 1
ho
veren
ä. vcifslen
nifur
_

n.
öka

Pl.
öka
ökas

ökacletrat ,
, vilkendera'
J

va
ä. ho
Oferet
tgifa,la 2
= m.

vålsrena
vcifslena
= sg.

ho3 har jag blott hört i uttr. hd vO? ,s, ho-va? ho begagnades åtminstone för ett tjugutal år sedan vid omfrågning,
ökra, bkrast är säkerligen samma ord som åkke(n)clärra,
liksom detta utgånget från fsv. holken Deerra. Man skulle härav
vänta ett åkktra, en form som också finnes i By, s. Dalarna (Carl
Larsson i By, En Dalasockens hist. s. 153). Då t i den för målet
främmande kf b. ktr avlägsnats, har åkkra uppstått, en form som även
är belagd i By. I åkkrast torde s urspr. vara en genitivändelse, till
vilken t fogats genom analogi såsom i många andra ord, t. ex. nacenst
adv. 'ovillkorligen' av änsv. mens (jfr Dahlgren, Glossar. under mens),
t dirast 'i våras'.
våfala har utvecklat sig ur vad för slag, ibland säges ännu
v4fa.2,/a; här har i svagtryck vokalen i mellanstavelsen synkoperats,
varpå kons.-gruppen fil reducerats till fl, som sedan vid långsammare
taltempo fått en svarabhaktivokal inskjuten. Från detta ord bar sedan
1 överförts till mask. o. fem.
Beträffande uppkomsten av ho äro åsikterna delade. Noreen,
VSpr. III, s. 114, anser det vara fsv. hä, som i trycksvag ställning
givit ho. Kock, Sv. lm. XV. 5, s. 45 f., åter menar, att fsv. å i
relativt oakcentuerad stavelse blivit 0 omedelbart efter labial, ock härleder ho ur fsv. hwit. För sFjh. är den förra förklaringen användbar.
Ordet 210 (ferire), vilket förutsätter ett *slö (vars ö enligt ljudregeln
s. 99 framför r i pres. skall bli 8, .2.18r, varav 3.,los 'slåss', från vilket
senare 0. överförts till inf.), visar nämligen, att en utveckling fsv. ä -› ö
kunnat ske, ehuru ingen labial stått framför vokalen. Men å andra
sidan böra härmed jämföras ex. i 1 b s. 105. Av det där anförda ycikpos
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nu användes i detta fall va. v4f8r står blott förenat. De övriga
förekomma såväl självständigt som förenat. I denna senare
användning förlorar åkke(n)därra i regel -a, t. ex. åkkeditrstoirn. ska ja ta?
Anm. Några vanliga frågande advärb äro: lztar, huitavceks
'huru', nar 'när', huld 'varför det', v6i,2.0jt
stans 'var'.

vånocstans

vånon-

Indefinita.
a) Substantiviska:
Sg. in. f.
an — an 'man'
igen,

PI.

n.
iga
intnol
igantig
åsent

non
vabnda&

no, nögo
nöntig 3
vcanda0
åltzhåp

nitra 2
åla
ålihöp
mba

nöndra 'någondera'
nönditra
vandra 'vardera'
novår 'envar'
(men endast Os) framgår, att en föregående labial kunnat framkalla en
även i sluten trycksvag stavelse. Alltså bör även labialen
övergång
i fsv. Invit- kraftigt ha understött en utveckling ä-± o. Beträffande
w-förlusten kan jämföras siames s. 'svullnaden'. Åven i smög« (se
s. 105 1 a) torde huvudorsaken till 0-ljudet vara (icke g, utan) den
föregående labialen samt proklitisk användning: smogan.-uir 'magra'
är en vanlig fras. Angående motsatsen etrnibågan : sagbågan se s.
105 med not 2.
Emfati4t:
Betyder även 'få', t. ex. vi va för nåra.
Akcenten växlar: nöntig ska an fäll jörra; han jörr int

nön,tig; sii-du-nontis?
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en-ånen
ä. n-ra
y. n-åndra

et-ånaet
da-åra
de,-åndra

no-åndra
da-åra
da-andra

somt

sbm?rega

b) Adjektiviska:
iyan

ige
intno

non

no, nöp

vanda
al
nöndar 'någondera'
våndar 'vardera'
var 'varje'
novdr 'envar'

= m.
alt
= m.
=
vat

en-an
ä. ti-ra
y. n-ånda,r

et-ana
da-åra
da-åndar

nar n&ra
åla

no-andra
da-åra
da-åndar
sbmkega

ÅM. Vanliga hithörande advärb äro: iganståns, novånans

'litet varstädes', nbustin 'någonsin'.

Vårb.
Då en inf. eller en imperativ, som i ställning omedelbart
före paus ändas på -a, står som upptakt eller följes av ett med
värbformen nära samhörigt ord, som kan övertaga det eljest på
-a vilande bitrycket, apokoperas -a; står värbet härvid under
huvudtryck, behålles vanligen den grava akcenten (se dock
ovan s. 67).
Vid denna apokopering är följande att märka.
1. Om värbet är bildat med avledningsändelsen -ra, inträder svarabhakti före -r, t. ex. tce jeenta.-tsce 'att jämra sig',
cendar-öm 'ändra (om)', kkote,...n,gr 'klättra ned', ytar.,eiv 'avyttra', gale,rIktor 'gallra betor', magar Av 'magra'.
2. Om värbet är bildat med avledningsändelserna -la, -na,
blir behandlingen olika alltefter den slutande stamkonsonantens
karakter:
Slutar värbets stam på dental, sonantiseras 1, n, t. ex.
ocy...62) 'odla upp', vatly,könex 'vattna korna', &ok öp 'tröttna',
lystt... ear 'lyssna efter', faoi, feist 'fastna (fast)',
'pyssla om'.
Anm. Då ändelsen -na är lagd till en stam på / ock den följande
tryckstarka stavelsen börjar med vokal, blir värbformen enstavig, t. ex.
kaln...e.iv 'kallna (av)'.

Slutar värbets stam på annan kons. än dental, inträder
svarabhakti framför 1, n, t. ex. babaks,6m 'babbla om, skvallra',
stapaKtkål 'snava ock falla', samaK th(5.p 'samla ihop', somali
v 'somna', snegak ...hit 'snegla hit', ra3kan ...24t 'räkna ut', begegen ce 'begagna det'.
3. Om värbet är bildat med avledningsänd.
sonantiseras
(till e e. dyl.), då a apokoperas, t. ex. bere..pei 'börja (på)',
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taka- giv 'tälja av (med yxa)', bryno „ drblsa 'brygga dricka', stege,.
sil 'steka sill''.
4. I övriga värb blir stammen i regel oförändrad, t. ex.
tak.önz-e inf. 'tala om det', skrtv.,stt-nanian 'skriva sitt namn',
misL na 'mista hänne', scet..tz-pa-pröv 'sätta honom på prov'.
Anm. Om passiv ock deponentia se nedan s. 150.

Svaga värb.
Första konjugationen.

Pres.: ind. Mar
Pret.: ind. kala
Imperativ kala

kala

part, (knbgans)
part. kala
Sup. keda.

Anm. Pres. part. förekommer blott i vissa (mera stående) vändningar, t. ex. dä ä sä omistans 'svårt att undvara'. Även ändelsen
-andas höras. Utan -s är det sällsynt; ett ex. är pa fastan mågs&
'på fastande mage'.

De flästa hithörande värb gå även i rspr. efter motsvarande konjugation. Ex. ånlita, aksa 'gå i ax', baka, bida
'beta, stycka', Mola 'kräva för skuld', b4ska2 'töa', borg..,gft
'sälja på kredit', bresk.,4t 3 'spärra ut', brika4 'ta upp sidotorven, göra slänt i ett dike', bröla 'prata bullersamt', br4.22a5
'bullra', breda° 'stoltsera', bårga (hö, säd), bra 'böla', hst(a)
see 'brösta sig, yvas', d6na7 'söla, vara lat', «eras 'smårägna',
Härmed kunna jämföras fall som sMyercivan öknamn, tgareOsa 'bred yxa', dbyrån best. sg. 'ränna för gödseln bakom korna i
ladugården'; jfr s. 93 anm. 1 o. s. 1049 . Se Ilesselinan, Sveam. s. 11
med not 3 o. där cit. litt.
Till rspr. blid; jfr Hellquist, Ordbildning s. XLIII.
Till rspr. bred; jfr not 2.
Jfr rspr. brink. Om Kocks teori (se Sv. ljudb. I, s. 110 med
litt.), att i-ljudet i andra din!. brikka s. förskriver sig från oblika
kasus, skulle det i sFjh. brikka v. vara överfört från ett subst., som
dock nu icke tyckes finnas i målet.
No. brutla 'larma, rasle'.
Till rspr. brant adj.; alltså urspr. 'göra brant', 'vika upp',
varav 'framvisa', 'skryta med'. Beträffande assimilationen nt --> tt jfr
gut m. 'liten pojke' o. andra dial. glunt.
Betyder även 'råma (om kor)'; i denna bet. går pres. efter II konj.
östsv. dura 'dugga'; jfr även Rietz s. 105 b.
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dush..pe 'gå fort, småspringa', ddra2, hbtsas 'svetsa', fipka
'syssla med petigt arbete', fbira4 föra 'forsla', f8rmb.a5 'vässa
en pänna', föt„pei 'ägga, pådriva', feekta6 'skynda sig', gåkma7
'skrika', gånas 'stirra (med öppen mun)', jistag ock pst...6.2)
'torka', yistna, gköpal° 'snöa med stora flingor', gNtail
röra i', gråma12 '(söka att) gripa', grilra" 'sväva oredigt för
ögonen', gr?pya14 'grimasera', håma 'famla efter', håmka 'fumligt treva', håmp...sce 15 'falla sig, hända', /åtal% lipmta 17 'göra en
ansats som icke fullföljes', lukgkals 'vara hängsjuk', Mia" 'höta';
ka.s.,civ '(ge sig av ock) gå fort', ysa (om kor), pilliga 'kissla
(om kattor)', kkåfsa 20 'glappa ock smälla', knåpra 21 ock knarpa21
'knarra', kniksta22 ock knega 'arbeta med stor ansträngning',
kusk.46 'gå fort', hitta23 'gå fort, springa', kvark ..iikt 24 'avJfr östsv. duska 'dröja, söla' samt sv. dial. duska 1) 'göra
litet eller intet', 2) springa sakta ock jämnt' Rietz s. 107 a. Jfr
luska nedan.
Göken säges dåra en, om man får höra den, innan man ätit
något på morgonen.
Folketymologisk ombildning, efter het, av etsa, som sammanblandats med svetsa ock övertagit dess betydelse.
5) Jfr s. 98 f.
Jfr fvn. forna 'flytta'.
Kan även betyda 'slå (med armarna)', vilket är en ursprungligare bet.; jfr mit. veohten 'slå med armarna'.
Denominativ till ett i andra dial. förekommande galm s. 'gällt
skri' (Wennberg, Allinogeord), fht. galm, som är en avledning till roten
i gala.
Fvn. gana 'öppna sig m. m.'; härtill gan n.? 'gäl'.
10) Jfr Noreen, Sv. etym. s. 31.
Jfr Hellquist ut.der gissel.
12) Jfr gramma Rietz s. 209 b.
11 ) Jfr Noreen a. a. s. 30.
östsv. grillra 'skymma för ögonen'.
Jf r fv,. grenja 'tjuta'.
Jfr oforhappans 'oväntat' ock vitnhciTa f. 'olycka'.
18) Värbet har sålunda undergått samma konjugationsväxling som i
rspr. Om orsaken till denna se Hellquist under törsta ock flerstädes.
Jfr no. humta, hymta 'tala obestämt om'.
Jfr Hellquist under hangla.
12) Se Noreen, VSpr. III, s. 235 med litt; jfr not 16.
21) Ljudhärmande.
20) Iterativ till klappa.
Jfr kneksta o. kniksta Hälsingl. (Wennberg, Allmogeord) 'ivrigt
bedja, vara ödmjuk', östsv. knessta 'böja sig in. m.'; se också Rietz
s. 335 b.
Jfr Torp ock Hellquist under kuta.
Jfr fsv. kvserk 'strupe, svalg' samt kvårka s. en hästsjukdom.
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söndra nässlem (om hästar)', „seemsal 'ordna trasslig säd 1. halm
till en kärve', 'ön/42 'ge eko', liktra3 'brinna häftigt', lucr..th6p4
'sammanknyckla', lask...p45 'röra sig (köra) fortare än i skritt',
lika 'skålla (svinkropp6)', löta7 'bila (timmer)', möta 'driva',
oyOra 'ordinera', påska 'syssla med ngt vått', pråkka 'ha besvär
med', puck...på 'truga att köpa', pålsa 'gå i vatten 1. djup snö',
rbgka8 'ragla', rianv9 'rusa i väg', sigka, ,Rkal° 'spärra ut
benen', fa" väytärm, sköka 'stötta med tunna stenar', skimra"
'göra skor', skorv 6p 'tillrättavisa', sk r4a13 'oväntat bullra,
.2,1öka 'vara nedhängande', småta 'smeta',
spöka', sköla"
'smussla',
sn&z16 'sneda, plöja med årder snett över
smålla"
en åker', snöra" 'avsöndra snor, vara näsvis', snövka, sprckta
(med kniv), speenta (ved), starv....eivis 'dö', stila 'utfodra (kor
o. d.)', störkna 'kvävas', ståpkal° 'snava', sM1ea 20 'sköta boskapen', såkta2' 'förgäves åtrå', såmka ock sumak öm 'blanda
(kort)', spfta22 'fukta', ted/a23 'falna, slockna (om glöd)',
Avledn. till kamm som fvn. hremsa v. 'gripa' till hrammr m.
'framtass'.
Jfr Hellquist under lomhörd.
Jfr andra dial. bra 'flamma upp m. m.' Rietz s. 412 a.
Jfr papperslur m. '(till en boll) ihopknycklat papper'.
Jfr östsv. o. no. haka 'gå sakta'. Beträffande bet.-utvecklingon jfr duska ovan.
Jfr skålla nedan.
7) Jfr ovan s. 115 med not 8.
Jfr s. 103 f.
Om ordet vore besläktat med fsv. run rn. 'lopp, språng' (got.
runa), skulle man väntat kort vokal.
19) Fvn. skalka 'slingra'.
11) Fvn. skila.
12) Till skåmmare som rspr. snickra till snickare.
Fyn. skrcepa 'skrymta, hyckla'; beträffande betydelseutvecklingen
jfr fsv. skrymta 'förställa sig' ock sv. dial. skrymta 'spöka'.
Ordet användes om skållning av huvud ock fötter (av svin, får o. d.).
Hela svinet lögas i nitrog n. med vatten av omkr. 70° 0.; jfr löga ovan.
Jfr Noreen, VSpr. III, s. 289.
Jfr fvn. snei6a, by. snödha 'skära'.
Se Hellquist under sDor ock där cit. litt.
Jfr fvn. starfa 'arbeta'.
19) Avledn. till stupa 'störta'.
29) Jfr Hellquist under stöka.
Från mlt. suchten 'sucka, längta efter'; jfr nht. seufzen.
Jfr no. stift 'saft (i matvaror)' ock sufta 'fukta' Aas.; Hellquist identifierar ordet med fsv. sypta 'rycka'.
Avledn. till no. tasa 'försvagas' Rosa; jfr östsv. tasma, tasna
'slockna'.
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tina' 'tröska om korn (för att få bort fd_van 'borsten')', gtka 2
'kela', trbka 'envist kälta', faka3 'tjuta, gråta', izsa !få ungar,
yngla', vi/a4 'stjälpa', Onra5 'flytta bullarna i bakugnen så att
de ej bli brända'.
Märk särskilt fcksta° 'fastgöra', ybia6 'gitta, vilja', ipfto,
mista6, min ...p47 'påminna', Mati, smiag 'smida', stbdal° 'förse
med stöd', psta6 , rvall.
Anm. Värbet betala vacklar mellan I ock II konj., t. ex. ha du
betalra.
betiOra, dom tar bra betat, han betåta,
Andra konjugationen.

Pres.: ind. brdnar
sndsar
Pret.: ind. breenda
sneesta
Imper.

brcen
snos

inf. brena
sncksa

part. (lans 'levande')
part. brcend
snest
Sup. brent

snest sniese

Anm. Åndelsevokalen i pret. av II o. III konjugationens värb
apokoperas under samma förutsättningar som -a i inf. ock imperativ,
varom se s. 139 f. Ex. 0 /tal- ,y3k-ja md 'höll ord gjorde jag med',
hag,,Prienzd ,,n, 'han klämde honom'.

Till denna konj. höra i allmänhet samma värb, som i rspr.
ha pret. på -de ock -te; dock är att märka, att de flästa hithörande värb, som i rspr. ändas på postsonantiskt -da, övergått
till III konj. i samband med apokope ock d-bortfall.
Som bre« gå värb med stam på tonande kons., t. ex.
dreela, drcem,,td 'slå till', diuga12 (sup. dga), Mya 'slå', Jeela,
Fvn. tina 'ränsa'.
Väl av ja + rspr. kela; jfr Hellquist under tjata.
Jfr no. fila 'hyle'; se även Hellquist under hyla ock yla.
Se Hedquist under vicka.
Ordet är belagt blott från en familj; andra säga ymsa mä
bullane.
Om konjugationsväxlingen se Hellquist under törst ock flerstädes;
gitta har fått pret. på -te ock därefter övergått till I konj.
Pret. t. ex. han minna-ma-på' om-ä.
Fsv. skylla, -adhe o. -de.
3) Fsv. smia, -adhe o. -dde
10 ) Avl. till stödd n.
11) Fsv. terva,
o. -adhe.
12) Om äldre former av detta värb se s. 432.
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/dela, &eda' 'kräla', ,seena, 'bra, Uva (sup. lbva 2 ),1#ma 3 'lyssna
(i smyg)', l, fira (om talg o. d.), skreema 'skrämma', spara,
MO (opera) 'bero på', tiga 'få ungar', arv „tkrig-sce 'sprida
sig (om växter)'.
greeva, maka ock veeva, som i pret. numera höra till denna
grupp, ha, även i yngre språk, starkt bildade supiner som en
räst av den äldre böjningen: greeve, 'nedre, ve§ve (jfr nedan s. 145).
Anm. Värb av typen tända böjas vanligen som i rspr. Någon
gång kunna de gå efter konj. I, men detta är knappast genuint i sFjh.,
utan beror troligen på inflytelser från bärgslagsmålet i s. Dalarna.

Av hithörande värb på -ja ha hma 'tämja' ock vckna
'vänja' förlorat j ock genomfört den omljudda (ock förlängda)
vokalen i alla former. Andra värb av denna typ vackla i flera
avseenden. Ex.
fbkja5
.
fot
fåkgar 6 'följa'
fbla
Så böjes även fbk,a7 'skölja'.
kvåkja
tVtja9
våkja
smbriaii

dt-tia, lo

81,143

sblda

an

kvi4da

smöka

smdcla

kvat
tat
va(

kveikiar 8
tåkgar
teikjar
våkjar
våkgar6

smot

småriaril
serjarn

solt

Jfr ä. sv. kralla ock kräla hos t. ex. Lind (1749) ock Weste
(1807).
Jfr fsv. pret. part. n. livat.
g) Jfr no. 15,-ma, glyma 'lurande lyssna', östsv. lymma 'lyssna'.
T. ex. dä valler dag, att ja mätt sta 'det beror på dig,
att jag måste åstad'.
Även med 8-vokal, troligen oftare i inf. än i andra former, i
pres. kanske icke alls utom i samband med j-ljud: firk jan som säkerligen bör uppfattas som rspr.-lån. Om dessa värbs form vid apokope
se ovan s. 139 f.
Jfr s. 86 anm. 2.
7) Jfr not 5 o. 6. ,
8) Pres. med ,g icke belagd. Ett mera genuint ord för samma
begrepp är bmcbgmas; jfr mage s.
g) Tälja med yxa, fsv. tselghia.
Om kvantiteten jfr ovan s. 55.
Någon gång med g i inf., pres. o. imperativ. — Det är alltså
tydligt, att följa, fölger, fölg o. d. bildat en mönstergrupp, som strävat
att ombilda värben på urspr. -ha, -ria. Av skrivningar i J. Salbergs
Gram. svetica 1696, t. ex. dölg, hälg, sorg, sälg, talg, framgår, att
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Som snc:esa böjas värb med stam på tonlös kons., t. ex. /gsa,
'NTO, knieva2 , ljsa, råka3 'ryka, röka', .2,lieva2, stårka4 'kväva'.
Märk särskilt, att spj*lea 4 hör till denna konj.
Ofta går oftast som i rspr., men någon gång höres pret.
efter konj. I (jfr anm. s. 144); smeelta ock nedta böjas vanligen
efter konj. II, men ibland kunna i intr. betydelse smalt ock svalt
i pret. förekomma5.
Värb med lång stamvokal t få i pret., sup. o. pret. part.
vokalen förkortad: bNta Igrbta, lAtsit; så gå t. ex. bita (pret.
även bit) 'dela, byta', nidet, fi4a, trieta6.
Värben btsa, 1crepka7 'kräla', ke. sa (legere), mMta, (fika ha
i sup. bMse, lcrc'pke, lepse, mete, etke såsom ett minne av sin
tidigare starka böjning. Märk även *sa (sup. *se) 'andas hörbart med halvöppen mun, m. m.' ock (ovanl.) jetkpe 'jälpt' (jfr
ovan s. 144).
Anm. 'Även av andra till denna konj. hörande värb än de urspr.
starka kunna starkt bildade sup. o. part. förekomma, t. ex. js4e 'köpt',
fis:Ite 'skött', men sådana former göra snarast ett främmande intryck.
Minst ogärna torde de bildas till värb med lång stamvokal, kanske hällre
av kvinnor än av män; för min dialekta språkkänsla omöjliga äro t. ex.
"branni, *sappis.
Tredje konjugationen.

Pres.: ind. bor
Pret.: ind. båda,
Imperativ br2

inf. bo

part. (Unde,s 'ledande')
part. trbebod
Sup. bot,

Anm. Angående bortfall av ändelsevokalen i pret. se s. 143 anm.

Hit höra först ock främst de värb, som i rspr. böjas efter
motsvarande konj., t. ex. firy, f, gko, gno, gro, kka 'klia
denna tendens i Salbergs språk, som mycket nära överensstämmer med
sFjhtn., var ganska genomförd. Annan, säkerligen oriktig, uppfattning av
dessa skrivninwar hos Aksel Andersson, J. Salbergs Gram. svetica s. 55.
°) Jfr s. 69.
1) Jfr s. 5511.
3) Intransativet, fsv. ryka, rifika, år ombildat efter s. rök, ty
Det intr. v. ryka har bevarats i viss bet.; jfr s. 147.
d ) Jfr s. 55 o. s. 87.
Jfr sitlten mdndan 'måndagen i påskveckan'.
Säges även om höns, som häftigt kackla.
Jfr fsv. kneka 'krypa', no. kraka st. v. Aas., Norsk gr.2,
s. 205. Jfr Elellquist under kräk ock kräla.
Jfr T. Ericsson, Södermani. folktuål s. 170 f.
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(trans.), ge stryk, springa', mor-so 'reda sig', na, sko, sno',
spy, spa, sa; do har i vissa uttryck pret. dbda, t. ex. dod-tår.
- Till denna böjning ha vidare anslutit sig svaga värb på
postvokaliskt - da (-dja) i rspr., vilka förlorat d, då detta genom
apokopen kommit i slutljud (jfr ovan s. 72 if.). Härigenom uppstod ett tema *rea redde rett, vilket endast i inf skilde sig
från III konj:s värb. Genom systemtvång från dessa avlägsnades
sedan -a i inf. helt ock hållet 2; betya har dock -a bevarat.
Ex. UV 'bläddra', sto 'stödja': ytterligare ex. anföras s. 73".
Starka viirb.
Paradigm
Inf.
vri a
fkyga
brina
brinar
Pres. ind. vridar fkygar
Pret. ind. vre
bran
f6g
vride
Sup.
tnw bråne
Pret. part. vriden
fytbrånen
Ex . på pres. part.: Urans 'bärande',
tåndas 'kom brådskande': jfr anm. under

fåra
jWta
t
far
fe-1l
stat
for
ståke
fre
ståken
fåre
farans 'farande', komkonj. I, s. 140.

Klass I:

inf. ?,
pret. g
sup. t
driva
drev
drive
gnia
gne
gnide
niga
neg
nke
skrika
skrek
skripe
vina
ven
ving vint 4
Till a höra: bita, tisa, gripa, knipa, pipa,
fita, skriva, .2,1ita;
till b: la 'gå5 (om tid)', ria 'rida', svia 'svida';
till c: siga 'sippra fram , stiga, tiga;
till d: vika ock svika.
Jfr s. 129 med not 1.
Att gången varit denna ock att icke den villkorliga apokopen i
ock för sig varit tillräcklig att framkalla iufinitivens förkortning, framgår av en jämförelse med de starka värben : det heter t. ex. bily.,hit,
men framför paus endast byka (aldrig bjn) o. d.
Fsv. blEedhia.
Jfr, att pret. part. av detta värb icke är belagt varken i fvn. eller fsv.
3) Jfr uttr. dörren står Udden 'på glänt', da tar på ha 'tiden
är snart inne, det är snart färdigt'.
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Klass II: inf. a) ty, u
b) y, (y)
a) stitpa
§igta
kriga
'tiga
håg&
fika

sup. vt
Y

pret. t4, a
s9p
j912t
bjg
ä. lag, y. Og
hag

J

.

fogk

se
9i:de
Wide
jitie
hicTe
filye
fitwe

bryty
brgt
b) brpta
smgg
stnypo
smyga
stryp
stryka
strgk
Som bryta gå drypa, fkyta, fnysa, frysa, Prya 'klyva' ock
'kliva', knyta, krypa, nypa, nysa, ryta, snyta•
ryka finnes blott i betydelsen 'stänka omk ringl' ock har då
i pret. rgk (sup. rykt?).
Märk särskilt, att Ickyva2 'kliva' anslutit sig hit samt att
följande ha starka pret.-former:
byka
bgk — bykte bykt
bt
byt
byta
hk
hykt 'huka sig'
hyk....sce
kkgp la•yft
kkYpa
kramp
krymt
krympa
ygt
§yta 8
Klass III: inf.

t (e)
binda
brina
spriya
alika
sprika

pret.
bant
bran
sprae
sprak'

sup. u
bicnte4
bråne
spritye
llipe
spriw

Jfr ovan s. 145 med not 3.
Jfr s. 93 o. s. 100 anm. 2.
8) Blott i samband med byta, t. ex. böt tt ?Söt 'bytte oupphörligt';
jfr Rietz s. 377 b.
4) Pret. part. becnten; t har införts i sup. ock pret. part. från
preteritum.
10-220478. Sv. landsm. Isaacsson.
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Såsom binda går endast hinda, 'hinna';
som brina böjas fwina, ria,
spina, sima ock vina;
som lligka konjugeras stigka' 'sniårägna';
som sprika: drbka 'dricka' ock stita2 'stechen, stecken'.
Märk även pret. kkaks i uttr. dti kleakk-ta' i mä 'jag blev
häftigt förskräckt'. Till vieksa är pret. vaks mycket sällsynt,
men sup: våkse vanligt.

Klass IV:
blya 4,
fåra
.7e
f gra
fina

pret. a
bar
skar
g
stat/.
skan

sup. u (t)
bre
skåre
ä. gi
stere, y. 'km
skåne 5

Klass V:

pret. Q
fara
for
fetre6 fe
dra
drgg
dreqe
svåra
svor
svåra
Som dra böjas ta samt 3,14 'avmäja hö' ock 247 'ferire'.
Någon gång har jag hört de starka pret.-formerna mQk
(sup. nach är vanligt) till måka, VQV till viva ock vrok till
vrieka.

Oregelbundna värb.
be
,
do
fe
gråta
oyi 8
bjåra
htå

ba
dog, ä. dkla
fiels
• gret
jet
.9.(re,
hata

bet
dot
fot
greite
got

iQt
het

Jfr ovana. 104 not 1.
I bet. 'sticka strumpor' går vårhet som 'kalla'.
Jfr no. klikka 'pikke' Aas.; kkikka om gevär går efter konj. I.
Betyder äv
en 'kalva', 'föda
(om kor)' samt ofta 'börja', t. ex. dä
bar ta jör-g't 'börjar bli nog, bra', dom bar-tät', når ja for (började).
Sällsynt form.
6) Jfr s. 40 anm. 3.
2 ) Pres. .2/8r; jfr s. 98 f. ock s. 136 not 3.
8) Pret. utgådd, imperativ ä. gok, t. ex. gå.kk hajjanl

FORMLÄRA : STARKA V ÄRB. OREGELBUNDNA. J ÄLP V Ä RB.

Aga'
körna'
liTa
lita
let 4
Jeep
si
sa 'sitta'
ä. sb-va, y. .9.2102
st i
seega
siqa 'sätta'
Ha

hol
kom
leig
let
kel
la
sig
sot
SQV ,,, Setv

stog
SGG

s&ta
it
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håle ,,, holt
kåme
löga 3
lite 'ljuda'
het 'tillåta'
lakt
stt
söta
söve -, s4ve5
stot
sakt
scet
te

Jälpvärb.
Inf.
ht
ha, (h)a
kåna

pret.
pret. part.
pres.
våte ,-., (våta6 ) våte
bir
Vat (VOt T sålls.)
ha, (h)a Itsc7 , (h)a
have
kitna
kan
kim
ska, ska skåla, ska
skåla
vie — vare
våra
ar, ce
vg(r), va
vila
vii
vila
vila
möt
möta 'vara tvungen'
Konjunktiv förekommer av vä,rben bi 'bliva' ock våra
'vara': våta 'bleve', vor, vo(r) 'vore' i konditional satsfogning.
Märk också uttr. gta-siner 'Gud signe er' ock gta-vbta 'Gud vete'.
Pres. hölar, men ho/44, va håll-an-på' mit? Jag har även
stundom tyckt mig höra former utan 1:
pres.,
pret.
Som interj. användes imperativ holt 'stopp'.
Pres. vanl. köntar, men kom...td
koma...tcb 'varför', t. ex.
hur kom-ta-da'? 'vad beror det på?' kommer-ta an gapar? 'varför
gråter han?'
Jfr s. 101 anm. 2.
Imperativ lcbt.„bki (emfatiskt)
bki 'låt (mig) vara i fred'.
Jfr s. 43.
Ovanlig form, möjligen blott använd av inflyttade från Västmanlaud. Även våta har jag hört.
Men som självständigt värb kåda, pret. part. håven.
lot —220478. Sv. landsm. Is acess o n.
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Passivum ock deponentia.
Passiv form bildas genom tilläggande av a till den aktiva,
varvid i pres. -r bortfaller, t. ex. dä bräkas om-ä 'det resoneras,
grälas om det'; i II ock III konj. bortfaller i pres. -ar, t. ex.
§eens-ce 'kännes det'. Några ytterligare ex. äro: når dåm ä
jödda, så slaktas dåm mä å fikkas-åv, dä hölräs int åv-än nä
mer, en din ha fäll påjkanti hålla på å siades.
Andra ock tredje konjugationens värb ha egendomligt bildade
passiva supiner, t. ex. törven skull-a bränndas-åpp, innan
dyggan ha yördas-tit 'torven skulle ha bränts upp, innan
dyngan körts ut', foclas-Ot 'följts åt', »das 'gjorts', hgelas-av
'hörts av', dä ha spåddas ovär länje 'spåtts oväder'.
Passivum omskrives naturligtvis ofta med bi vat.
Paradigm.
inf.
hiksnas 'hisna'
lösas 'låtsa',

pret.
= inf.
»

sup.
. inf.

minas
synas
trivas
tizas
krckkas
nåtas

mindas
syndas
trivdas
Was
kriektas
mötas

mindas mins
sYndas syns
trivdas trift
tök as
ts 2
kriektas ' krceks
mötas mnts

sp as

spöas

spöclas

pres.
= inf.
»

spas

IV. finas
findas fetndas findas fins
itm gas
itnigödas
läggas
las
letgdas
[säggas] 'sägas' sas
Agdas
sceg s
has
hetvdas
De här anförda formerna äro fortfarande de normala i sFjh.
ock mycket vanliga.
1) Sällan

krepkes. varom jfr s. 145.
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Såsom framgår av de meddelade ex., ändas sup. passivum
i regel på -asi såväl av egentliga passiver som av deponens.
Ehuru detta visserligen icke innebär någon fullständig analogiombildning av II ock III konj:s supiner efter motsvarande form
i I konj., då supinstammen i II ock III alltjämt är en annan
än inflnitivstammen, får nog ändelsen -as antagas vara införd
från I konj.2 Beträffande stammen har Hesselman, Sveam. s. 22,
framhållit, att dylika former kunna uppfattas som utgångna
från aktiva supiner av typen trodd, byggd.
Att även analogien varit värksam vid uppkomsten av här
ifrågavarande supiner, visas av findas 'funnits', seetas 'satts'.
Fäster man sig blott vid de regelbundna svaga värben, som ju
här äro i överväldigande majoritet, kan supinstammen uppfattas
som lånad frän preteritum. Men emot ett antagande, att detta
varit regel, tala sup. lagdas, Agdas, hetvdas, ty det är föga
sannolikt, att dessa former äro så gamla, att fsv. pret. lag(h)o,
sag(h)pe, hafpe kunna ligga till grund för dem; åtminstone
icmgådas är väl en jämförelsevis ung bildning. Men en viss
betydelse för uppkomsten ock bevarandet av dessa supiner har
nog ändå pret. haft; därpå tyder betatas
beta/as 'betalts',
ty växlingen här mellan t ock kan knappast bero på annat
An invärkan från pret. betala, då motsvarande vacklan icke
.finnes i något annat värb.
Räster av personal- ock numerusböjning.
En gammal plur.-ändelse är bevarad i pret. pass. i uttr.
dom drögas 'de tvistade', i&ntone, tögas 'flickorna kivades', dom
stog-o-214as 'de stodo ock slogos'.
En personaländelse föreligger i interj. siksman
siksman-p6 med ungefär samma bet. som vecksa 'se där (uppmuntrande)'. Senare leden är Ity. adv. mans 'blott', vilket
växt spmman med pres. av värbet si 'se'. En 1850 född person
har berättat för -mig, att en gumma i hans barndom i st. f.
siksman brukade säga stdckstu, vilket tydligen är identiskt
Men drajjes, slajjes, tajjes till dras, slöss, tas.
Märk, att flera värb, som eljest tillhöra II konj., även i aktivum
bilda sup. efter I konj.; jfr s. 143 f.
Jfr rspr. ser man på.
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med änsv. skatta. I. Siksman utgår från ett *si(r)du man, sonr
ombildats efter såkkstu till *sikstu.man, varav siksman 2.
Sedan detta skrevs, bar jag i Thors6B uppteckningar från
Tst anträffat sikst du, vilket ju bestyrker min härledning.
Exempel på partiklar ock advärbiella uttryck.
deeniajo 'därför', hcena 3 'här', cicenas 'där', matta — nunas(t)3
'just nu, nyss', dtt-ä, lbeo4 dåta 'långt till dess', ltigos4n '(för) längesedan', t ltegst lit 5 'så länge som möjligt', i mbrost(a,$) 'i morse',
igar-mbron 'i går morse', han jekk fårat(ar)6 'före', hon sot
atareit
atardt7 ) incpg 'satt bredvid mig', p .lietliga 'köra (med
arbetsåkdon) utan lass', alc,pa-ldtiji (med bättre åkdon), ja jek
tspirs 'förgäves', gå t5mnzgom9 'tomt (om tröskvärk)', hiimpoin
stecmpom 'än si ock än så'; cen hcbyen o cen sprdyen 'än den
ena ytterligheten ock än den andra', te nbs
tce- nynclas 'på
nytt'.
ina 'inne' ock tida 'ute' äro sällsynta; huruvida de böra
ses som väster av ett äldre språkskikt eller som lån från det
angränsande bärgslagsmålet, är ovisst.
T. ex. jo, sågstu, Palle fick gå in han lell Columbus, Målroo. Jfr Hesselman, Then sw. Argus, Inl. s. LXXIV; de där anförda
formerna behöva alltså icke uppfattas som sydligare svenskt talspråk.
Jfr tåssmäntera
testamentera v.
2) Vacklande akcent, kanske oftast grav.
4) Fsv. lango, fvn 12ngu; jfr E. Noreen, Ärtern. s. 100 f. med litt.
6) Enligt Torp (under lit) finnes ett fvn. litr m. 'stand', belagt en
gång i det poetiska språket.
Jfr Stiernhielm, Here. v. 32 för-åt.
Jfr fvn. aptr.
Jfr fsv. the rende spEer Söderwall, änsv. red spärr Dahlgren,
Glossar. 'anställde tornerspel' av fsv. spEer 'lans'; härav har utvecklat
sig bet. 'för ro skull', 'utan gagn', 'förgäves'.
Jfr småningom, varom se Noreen, Sv. etym. s. 5 f., samt fsv.
striiningom, finkningom.

Några i starkare förkortning citerade arbeten.
Aas. = Aasen, Norsk ordbog. Kra 1873.
Almquist, Lokalförv. = Den civila lokalförvaltningen i Sverige 15231630 (i Meddelanden från Svenska riksarkivet. Ny följd II: 6.
Sthm 1917-23).
Auerbach = Svensk-tysk ordbok. Sthm 1907-16.
Bergman, Samnord. ö. = Utvecklingen av samnordiskt ö i svenska
språket. Upps. 1921.
Bogren, Torpm. = Torprhålets ljud- och formlära. Sthm 1921.
Dahlgren, Glossar. = Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord
och talesätt i svenska språket. Lund 1914-16.
T. Ericsson, Söderman]. folkmål = Grundlinjer till undersökningen
av Södermanlands folkmål. Sv. lm. B. 8. Sthm 1914.
F.-T. = Falk und Torp, Norwegisch-dänisches etymologisches wörterbuch. Heidelb. 1910.
G. I:s R. = Konung Gustaf I:s registratur. Sthm 1861-1916.
Geijer, Tilljämning o. apokope = Tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar. Sv. lm. B. 18. 1922.
Grip, Skutt. = Skuttungemålets ljudlära. Sv. lm. XVIII. 6. Sthm 1901.
Hellquist = S-vensk etymologisk ordbok. Lund 1922.
Hesselman i o. y = De korta vokalerna i och y i svenskan. Upps.
1909-10.
Hesselman, Sveam. = Sveamålen och de svenska dialekternas indelning. Upps. 1905.
Hesselman, Västno. stud. = Västnordiska studier 1. Upps. 1912.
Hultman, Häls. = Hälsingelagen och upplandslagens ärfdabalk . . .
jämte tvänne exkurser. Helsingf. 1908.
Isaacsson, Folkm. i Ljusnarsberg = Ett och annat om folkmålet i
Ljusnarsberg (i Från Ljusnarsbergen. En hembygdsbok. Lindesberg 1921.)
Jonssons ordb. = Erik J., Oldnordisk ordbog. Kjöbenhavn 1863.
Kallstånius, Bärga'. 1j. = Värmländska bärgslagsmålets ljudlära. Sv.
lm. X.XI. 1. Sthm 1902.
Kock, Umlaut u. brech. = Umlaut und brechung im altschwedischen.
Lund 1911-16.
1) Angående övriga källor se s. 19 if. Om förkortning av sockennamn se
s. 13. Betydelsen av vfb. kfb. anges s. 68.
•
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Lind = Swänsk och tysk orda-bok. Sthm 1749
Lindfors -= Fullständigt swenskt och latinskt lexicon. Lund 1815,
1824.
Lindqvist, Ref.-tidens bibelsv. = Studier över reformationstidens bibelsvenska. Sthm 1918.
Neun3an, Vok.-balansen a: å - = Utbredningen av vokalbalansen a: å
i medelsvenskan. Upps. 1918.
Neuman, Cod. tips. C. 20= Latinskt-svenskt glossarium efter cod. Ups.
C. 20. Upps. 1920.
NoB. = Namn och bygd.
Noreen, Altschw. gr. = Altschwedische grammatik. Halle 1904.
Noreen, Sv. etym. = Svenska etymologier. Upps. 1897.
Noreen, VSpr. = Vårt språk. Lund 1903 if.
E. Noreen, Ärtem. Ärtemarksmålets ljudlära I. Sthm 1915 (s. 3114 i Sv. lm. 1917).
Olson, Appell. subst. = De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan. Lund 1916.
Rietz = Svenskt dialekt-lexikon. Lund 186.
Ross = Norsk ordbog. Kra 1895.
Sahlstedt = Swensk ordbok. Sthm 1773.
)5oS. = Språk ()ich stil.
Swenning, Listers hd =- Folkmålet i Listers härad. Sv. lm. 1917.
Sv. lm. = Svenska landsmål.
Söderwall = Ordbok öfver svenska medeltids-språket. Lund 18841918.
Tiselius, Fast. = Ljud- ock formlära för Fasternamålet i Roslagen.
Sv. lm. XVIII. 5. Sthm 1902-03.
Torp = Nynorsk etymologisk ordbok. Kra 1919.
Wennberg, Allmogeord = Ordbok öfver allmogeord i Helsingland.
Hudiksvall 1873.
Weste = Svenskt och fransyskt lexicon. Sthm 1807.
Wigforss, SHF. = Södra Hallands folkmål. Ljudlära. Sv. lm. B. 13.
Sthm 1913-1918.
Åström., Lj. = Språkhistoriska studier öfver Degersforsmålets ljudlära. Sv. lm. VI. 6. Sthm 1888.

Rättelser.
1921 står 1852
276 » stup
311 » sorjega
3617 » hg»

4413 » foga?"
4414 I. skovak
stuga
44 u.
456
smag s. n.
45 4
4 511
5o'

läs 1858
stuga
sorjaga
t»g»
föck
skorak
stuga
smag s. ra.

skylta

skytla

lodru
rimfrost

ladru
rimfrost

» 0. 5 2
5410 » plåster
5 415 » task»

52

50 » bökejcig
6 415 »
658 »

em/aj
fölcedun

6512 » leegolv

6 513 » gu
66'Q » fåster 2
737 »

s. 53
plåstr

task»
bökejdn
(MAJ
» fölcedan
lckgokv
gut
fåster

välfigra

vetbfigra

748 » har dg givit ese
79 - » nåpa
81 » hag
9420
9022

Anm. 1.
»

1222

tstrvar
1 0211 » :
1036 » dågk
1043 » r&ganskigk
1009

»

1 1217 »

alm

1 1 514 »
1 1 617 »

mullvad
blökorv
körtststaviga

119"
1 2 19
1316

D råSta
»

h&Vkegåst

fiatt
kasus,
1447
jfr mage S.
1 4 521 ) dialekta
1 48
» in transativet
1469 » bke8
1 4 618 ) tändas
133 »
1 408 »

utgår från di (äldre vidia).
nåäa

hag
»
1 2 219

ifrvar
i drigk
reeeanst6gk
utgår
mullvad; åkersork,

bkökorv
kortstaviga

» rbsta
hchkegdst
futi

kasus, är riktig,
utgår
läs dialektala

intransitivet
bke3
tändas

Par Fjärdhundra nous entendons dans ce traite « la partie de la
province d'Uppland qui appartient au gouv. de Västmanland ». Au
moyen äge, c'etait le nom du district occidental qui, en 1296, fut
reuni par une meme loi avec deux autres districts semblables sous le
nom d'Uppland. Mals bien que ce territoire ait ete compris dans
Uppland depuis des siecles, les habitants s'opposent formellement å
etre consideres comme Upplandais et se disent Västmanlandais. La
division en gouvernements (« län »), d'ailleurs recente, a ete sujette å
trop de chaugements pour fournir une explication suffisante. Les
causes sont plutöt de nature topographique (par la configuration de
la surface, le Fjh. fait partie de la region de Sala, en Västmanland)
et economique (les mines de Sala, et plus tard la ville de Sala,
ont marque, des le debut du XVIe siecle, le centre principal du
pays). En outre, le caracte're des habitants offre bien plus de'ressemblance avec celui des Västmanlandais qu'avec celui des Upplandais.
La superficie totale du Fjh. est de- 1,679,75 km. carres avec une
population de 25,130 ämes (1908); la partie qui fait l'objet partieulier de notre etude, å savoir le Fjärdhundra meridional, contient
983,s4 km. carres et a 16,915 habitants. La partie meridionale
(SFjh.) avec toutes ses petites fermes est un pays purement agricole.
L'emigration est peu considerable.
Comme sources du traite, l'auteur s'est servi en majeure partie
de notes prises par lui-meme, en partie aussi de causeries de journal
ecrites en dialecte.
Ainsi que faisaient presumer dejä l'histoire et la topographie
du pays, le dialecte en question differe assez considerablement de,
c eux des parties avoisinantes d'Uppland. Ces divergences s'observent
surtout au nord et au nord-est, tandis qu'au sud-ouest et au sud, di.
passait une ancienne route d'une grande' importance commerciale, la
limite entre le dialecte du SFjh. et les dial. purement upplandais
est molns marquee. La riviere du Sagån, qui separe Uppland de
Västmanland, ne saurait, au contraire, etre consideree comme une
limite linguistique, ce qui fait que le dialecte parle å l'ouest de la
riviere du Svartån, en Västmanland, est en somme le meme que celui
du Fjärdhundra meridional.
La particularite phonetique" la plus notable du dialecte du SFj.
est le maintien des voyelles a et o å retat pur, meme lä of7 la
plupart des dialeetes suedois ont des sons ä ou ö plus ou moins
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marques. L'adoucissement de k et de kk å l'interieur d'un mot est
un phenomene qui aujourd'hui tend å disparaitre; il se rencontre
plus frequemment au nord qu'au sud, par exemple tatje (taket),
bottjen (bocken). Au singulier, forme definie, les substantifs feminins
conservent le n final de l'article, par exemple sokcen (solen).
Pour ce qui est de la quantite, le dialecte contient des traits
fort arehalques. Surtout au sud, le groupe « voyelle breve (accentuae) + cone. breve » a ete conserve, phanomene assez rare dans les
dialeetes suedois. Cependant, un allongement de ces syllabes est
en train de se produire å present, bien que suivant d'autres regles
que dans le slik:lois littéraire: dans notre patois, les cas ou l'allongement porte sur la eonsonne sont bien plus nombreux. L'ancienne
longueur de la voyelle est conservae devant st et m. Une voyelle
ne s'abrege que rarement devant un groupe de consonnes.
Au nord, les deux accents, aigu et greve, jouent le meme rale
que dans le suadois littéraire; majs la raeme region qui a conserve les
anciennes syllabes breves comme telles, prononce aussi t ous les mots
dissyllabiques avec l'accent grave (sans exclure completement, toutefois, l'alternative de l'accent aigu).
La morphologie ressemble beaueoup å eelle de la langue littéraire. La distinction entre les genres est tres vague, ce qui tient å
ce que les masculins et les feminins ont adopta tres souvent les
memes terminaisons. Beaucoup d'anciens feminins sont devenus
masculins.
Ainsi qu'il a ete dit plus haut, les feminins conservent le
final å la forme definie. Le dialecte maintient la distinction entre
les substantifs au pluriel en -or, -ar et -er. Au pluriel, forme indefinie, les neutres finissant par une voyelle ajoutent un -n, tandis
que les autres neutres ne prennent aucune terminaison.
Chez les adjectifs, les suffixes -ig et -lig du suedois littéraire
ont le 'plus souvent pour equivalants -u.g et -len. Au superlatif,
le -ast littéraire s'est affaibli en -est.
Les verbes laissent souvent disparaitre la terminaison -a dans
le corps de la phrase, mais cette chute depend de l'accent de la
phrase en question; je n'ai observe aueune difference entre les mots
longs et les mots brefs sous ce rapport. Les verbes faibles du type
kasta ont au passé et au supin -a.
Concluons en rappelant que le dialecte offre des ressemblances
frappantes avec le suadois littéraire, souvent plutat avec la langue
acrite qu'avec le langage paria. Ainsi que je l'ai dejå fait remarquer en 1919 dans un artiele encore inedit (voir Noreen, Vårt språk
VII, p. 540, note), ce phanomene rappelle le fait que le document
le plus important pour le developpement du suedois littéraire moderne,
å savoir le Nouveau Testament de 1526, a eu pour radacteur un
homme parlant ce dialecte.
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irg. 1908: CAPPELIN, Arvid i Öshult. LAMPA, Bjärke härad. SAHLGREN, Edsbärgs härads sjönamn. OLSSON, Visor. MJOBERG,
Visan om älskaren vid gluggen. BUERGEL GOODWIN, Det moderna isländska uttalet.
Bilagor: WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452 (VIII. 3).
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356 (XIV. 1).
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114 (XIX. 1).
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60 (XIX. 6).
KARLGREN, Folksägner från Tveta o. Mo härader (B. 2).
irg. 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; Sigenarspråk.
Bilagor: LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3)
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96.
FREDEN., Gottlandstoner, s. 1-128.
Ärg. 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 xi 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, Oster-Fernebo (XVIII. 7).
Ärg. 1911: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen.
Ärg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19:de århundradet. HiEFFNER, Anders Värmes historier. SAHLGREN, Några dalboord från
1600-talets slut; Några svenska ortnamn. LANDTMANSON, Menuetter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk.
Bilagor: SANDSTRÖM, Fsv. ö ock il inom västgötadialekterna (B. 6).
CHAMBERT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket (XVIII. 1).,
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272.
GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7).
Ärg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Helsingland. LJUNGGREN.
Åkerbruk o. boskapsskötsel i Laske-Vedum. GEIJER, En gosse,
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 folkmål. JAN RALEVORDSSONS Uppteckningar. LINDSTAM, Folktro ock annat från
Bohuslän.

Bilagor: MAGNEVILL, Bjursåsmålets ordförråd. (B. 10).
ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 227-236 (B. 8).
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 453-556 (VIII. 3).
Eva Wigström 1832-1901 (VIII. 4).
BORGSTRÖM, Askersmålets ljudlära (B. 11).
Arg. 1915: GRANSTRÖM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1914. STENBOM, Njurundamålets formlära.
Bilagor: LUND GREN-BRATE, Personnamn, s. 167-322 (X. 6) .
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-432.
SAHLSTRÖM, Fryksdalsmål (B. 14).

Ärg. 1916: JOHNSSON, En småländsk bondspelman. OLSSON, Från
Transtrand. LÄFFLER, Taksteinarsägnen. EKBLOM, Fonetiska skiljaktigheter inom Vadsbomålet. LINDROTH, °landsmålens 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).
Kgl. Bibliotekets visbok i 4:o.
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 357-516 (XIV.1).
Årg. 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.

Ärg. 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, 625-783 (B.13).
Arg. 1919: GÖTLIND, En västgötsk bröllopsdikt. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1918. Institutet för ortnamns- och
dialektforskning i Göteborg 1917-18.
Bilagor: LINDERIIOLM, Nordisk magi I. (B. 20).
LINDGREN, Burträskmålets grammatik, s. 165 if. (XII. i).
(Forts. h. 158.)
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