
AROHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUUOISES 
1925 (Lim 166) 

SVENSKA 

LANDSMÅL 
OCK 

SVENSKT FOLKLIV 

TIDSKRIFT UTGIVEN GENOM 

J. A. LUNDELL 

1925 	 H. 1 

ORSAMÅLET I DALARNA 
av 

JOH. BO T.HIUS 
Tit. ock a. 6 7— 14 6 . 

MALUNGS SKINNARMÅL 
av 

OLA BANNBERS 
Tit. ock reg. till bd IV. 

STOCKHOLM 
P. A. NORSTEDT & SÖNER 

II. 166 fr. början 

Boklådspris för årgången kr. 6,50, 
för detta häfte särskilt 3 kr. 



Tidskriftens utgivare: 
Professor J. A. LUNDELL i Uppsala 

med biträde av 
Prof. Hu» PIPPING ock Prof. 0. F. HULTMAN för Helsingfors. 

Prof. A. KOCK ock Bibliotekarien A. MALM för Lund. 

Ärg. 1904: 25 år — en återblick ock en blick framåt. BORE, 'Tids-
bilder från det forna Gellivare. SVENSEN. Ordspråk ock talesätt. 
TORBIÖRNSSON, om J- ock C-ljuden i mell. Halland. JOHNSSON, 
Sägner från Östra Göinge. Seder ock bruk från olika landskap. Visor. 

, Bilagor: HELLQUIST, Svenska sjönamn, s. 131-418 (XX. 1). 
WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 309-404 (VIII. 3). 
Kongl. Bibliotekets visbok i 8:o, s. 1-80 (Bih. III. 2). 

Ärg. 1905: BOTTLIN, Dansmusik. CRAM_ER, En gottländsk postfärd 
1830. RANCKEN-VEFVAR, Djursagor från Österbotten. CAPPELIN, 
Fastlagsgillet. LJUNGGREN, Östsv. böna badda. HELLQUIST, Ydre 
härads gårdnamn. BUERGEL, Det moderna isländska ljudsystemet. 

Bilagor: FEILBERG, Bro-brille-legen (XII. 4). 
LANDTMANSON,Västgötamålets 1- ock r-ljud (B. 1). 
HELLQUIST, Sj önamn I, s. 419-610; II, s. 3-34 (XX:1 —2). 
OLAUS PETRI NIURENIUS, Lappland (XVII. 4). 
NICOLAI LUNDH Descriptio Lapponim (XVII. 5),, 

Ärg. 1906: NYBL1N, Staffanssjungning. KJELL1N, Predikodekla-
mation. JOHNSSON, En svartkonstbok från Ö. Göinge. KULLAN-
DER, Samtal på Västgötamål. KALLSTENHJS, Tillägg o. rättelser 
till »Värml. bärgslagsmålets ljudlära». HULTMAN, Nuckömålets »fyra». 
SUNDBÄRG, Ordlista över Jemtskan. NORLIND, Melodier till folk-
visor ock folkdanser. KALLSTENIUS, Tre visor av Pär Jonsson. 
WEISS, Sägner ock historier på Aspelandsmål. 

Bilagor: DANELL, kuckömålet, s. 5-180. 
HELLQUIST, Sj önamn I, s. 611-812; II—V, s. 35-130; 

VI, s. 1-26. 
Ärg. 1907: STORCKENFELDT, Vktgötasägner. DANELL, Nuckö - 

målets 'lur 'fyra'. SAHLGREN, Om Svenska apiko-gingivaler. KALL-
STENIUS, Värmländska bärgslagsmålets formlära. BOETHIUS, Ore-
målets ställning inom dalmålet. ZETTERQVIST, Minnen från Gärdslösa. r 

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



NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV IV, 4 

ORSAMÅLET 
I DALARNA 

LJUDLÄRA 

AKADEMISK AVHANDLING 

AV 

JOHANNES BOETHIUS 

STOCKHOLM 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. d. NORSTEDT & 

1918-1926 



Denna avhandling ventilerades fqr filosofisk grad vid Upp-
sala universitet den 21 maj 1918. A s. 131-132 samt 145-
146 äro i tidskriftsupplagan några rättelser gjorda, som icke 
ingingo i disputationsupplagan. 



IV. 4 	 ENKLA VOKALER: 0. 	 67 

b) i några enstaka ord: 
gröva f. gruva 	 mt ldötar m. mullvad 2  
lo s. ludd' 	 rom n. rurn3  
mor rn. mur 	 skörna v. skumma 4. 
Märk även rimltn adj. 'rymlig'. 

o representerar vidare rspr. y, där detta motsvarar 
isl. M, ié, t. ex. 

blQg Oj. blyg 	 frasa v. frysa 
bröta v. bryta 	 kliva v. klyva 
driva v. drypa 	 kripa v. krypa 
fika v. flyga 	 röta v. ryta, råma 
flöta v. flyta 	 ströka v. stryka. 
Märk Q även i orden gröpa 'gröpa, mala grovr 5, .2,log (Sk.) 

adj. 'slö'8. 
Efter uddljudande n kvarstår det i ovan uppräknade ord 

framför o bortfallna 	9,4Qpa v. 'nypa', nlösa v. 'nysa'. Märk 
även nlida v. nita 7. 

Är däremot n icke absolut uddljudande, bortfaller 1, t. ex. 
i orden knöstar n. 'stor stenslägga'8, sno m. 'snö' 9, snosk m. 
'fnöske' jo. 

o står motsvarande 
a) rspr:s långa å: 

1) i en del ord, där det i målet utvecklats ur äldre nasalerat 
långt a. I Skattungbyn är nasaleringen ännu bibehållen i 
många av dessa ord. Ex. 
bosa n. bås" 	 los° n: lås 
fob v. få 	 måg& propr. Maggås (by) 
fro prep. från" 	 mQ v. må (hjälpvärb) 
kole m. kål 	 mQgf m. måg 
kotd adj. kåt», yster 	mol n. mål 

b98 Sk. b) fQ Sk. c) 4/ Sk. d) kQt Sk. e) 198 Sk. 2) mg Sk. 

1) Fvno. lo. 	 2) Jfr nyno. oter' odder' Aas. 
3) Nyno. röra 'rum, p yds' Aas. 	4) Jfr nyno. skom s. 'skum' Aas.. 

Moram. gnopa; Alvd. grkufflpa; nyno. grjupa. 
Moram. .2,4og. 	 7 ) Fvno. hniö5s. 

8) Älvd. knmg,star. 	 3) Moram. snN; fvno. snjör. 
13) Moram. snkosk; fvno. hniöskr. 1) Älvd. bes. 
12) Älvd. Jr. 
5-22360u Se. landam. Boithius. 
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möla v. måla 	 ont° pron. vår 
måncod m. månad 	 osd m. ås 
no v. nå 	 ,smrgos f. smörgås 
nole f. nål 	 snol adj. snål 
ol; prep. på 	 stole n. stål; 
Märk utan motsvarighet i rspr. gotf f. 'dörrfals'l. Märk vi-

dare två ord, som ha annan vokal än å i rspr., men som i må-
let utgå från former med långt nasalerat a: nor fråg. adv. 
'när'', no(g f. 'natt'3. Likaledes ha vi o ur gammalt långt nasa-
lerat a i mOta m. 
2) i några enstaka ord: for f. 'plogfåra' 5, ögas v. 'hågas, 

ha håg för ngt, ta sig.  till med ngt'; 
b) rspr:s korta å: 

framför antekonsonantiskt, i målet bortfallet 1, t. ex. fok n. 
'folk', gov n. 'golv', kov m. »kolv», 'grindspjäla'; 
Andra ex. på o framför bortfallet 1 + konsonant äro föl-

jande ord, som icke ha motsvarighet i rspr.: ok ra. 'smörkärna'6, 
Ornco f. 'lövmask'', ski?mco f. 'fruktskida's. 

i ordet fanstarpOst m. 'fönsterpost'. 
§ 75. o motsvarar rspr:s ö i orden: not n. 'nötkreatur'', 

snod adj. »snöd», 'naken'10, spo n. 'spö'. 
Märk utan motsvarighet i rspr. gnöla v. 'jämra sig'11, 
Av dessa ord torde åtminstone i not ock snod o gå till 

baka på äldre au, såsom de från is!. ock flera daladialekter 

a) 41 Sk. 	b) Q Sk. 	C) Qrn Sk. 	d) QS Sk. 	e) StQi Sk. 
f) gQt Sk. 	g) nQt Sk. 

1) Älvd. at; fvno. gatt. 	2) Fsv. nar. 
Älvd. npt; jfr fvno. nåttar gen. sg. av 4tt. 
Fvno. mé.ti. 	 5) Fvno. for. 
Sv. dial. hölk 'urhålkat kärl' Rz s. 277. 
Sv. dial. ed-m; nyno. ölma 'kaalorm' Aas. 
Nyno. skolm 'frugtbx1g, frohus' Aas. 

2) Fvno. naut; Älvd. nQt. 
Älvd. sn90; fvno. snauår 'snaud, fatig'. 
Nyno. gnaula 'klynke' Torp; sv. dial. gnöla 'jämra sig smått'. 

Att märka är dock, att i sv. dial. föxekomma sådana former som gnjol 
ock gnöla, vilka bådas motsvarighet i målet skulle vara gnöla, Rz 
8. 206. 
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hämtade formerna visa. Den regelbundna motsvarigheten till 
isl. au  är i målet eljest o. Jfr .0ga 'öga', is!. auga; r9d 'röd', 
isl. mab. Att märka är dock, att i grannmålen is]. au mot-
svaras i Moram. av o, t. ex, oga 'öga', i Älvd. ock Orem. av 
e: 9ga. Kanske är o i Orsam:s not ock snod en lemning 
av ett förhållande, som en gång varit regel där liksom i grann-
målen. Härmed kan jämföras, att i Häls. enligt H. Geijer,  ett 
liknande förhållande äger rum, i det att i några få ord, bland 
dem just sno 	snaud, gammalt au uppträder som o i stället 
för väntat öppet ö, liksom även på andra ställen i Hälsingland 
ävensom i östra Dalarnes bärgslagsmål träffas spridda exempel 
på o 	au. I Rättvik skola också enligt Geijer finnas flera 
liknande exempel på o 	au vid sidan av sådana med ö. Till 
ovanstående två exempel på o ‹- au i Orsarn. kan kanske läg-
gas ännu ett, nämligen sockennamnet ösa 'Orsa'. Enligt No-
reen 2  skulle detta härledas ur ett "or-öse, d. v. s. Or(älvens) 
mynning, ock detta or skulle motsvara isl. aurr, fsv. 7ar 'grus'. 
Att märka är nu, att Ore, av vilket älven har sitt namn, på 
Orsam. heter or, men i andra omgivande mål har former med 
o 1. e, vilket styrker härledningen. I ordet spo 'spö' torde vo-
kalen återgå på äldre o, enligt_ vad Älvdalsformen 8~ ger 
vid handen. 

Kort o förekommer i några ord som motsvarighet 
till rspr:s korta o. Dess förekomst är dock ännu mer inskränkt 
än i rspr., i det att det korta o i målet stundom förlängts (se 
§ 71 b), dels diftongerats (se § 81), dels övergått till u (se § 
92). Exemplen äro därför ganska fåtaliga: tråda pret. 'trodde', 
tro t sup. 'trott' samt andra pret.- ock sup.-former av på samma 
sätt böjda värb; vidare t. ex. 

bönda m. bonde 	 klösa f. »klossa», groda 
go n. gods 	 ösdetga m. onsdag. 

o, uppkommet ur långt nasalerat a (jfr § 73 a), före-
kommer motsvarande rspr:s korta å i räkneorden 13-19, t. ex. 
tratob 'trätton', famtoe Tämton', samt i ordet tölp m. 'tåtel' 
motsvarande långt å. 

a) (?giclig Sk. b) trato Sk. 	C) faliztg Sk. d) t(21 Sk. 

1) Sverige VI: 3 s. 165. 	2) Vårt spr. III, s. 96. 
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§ 78. o förekommer i följande böjningsändelser: 
best. ack. sg. av svaga fem. på -a, t, ex. ack. fltigo 'flugan', 

Mb) 'flickan'; 
best. nom. ock ack. plur. av svaga fem., t. ex. flligor 'flu-
gorna', /Mor 'flickorna', bardor (av btrda f.) 'bördorna'; 
Märk även b.gor best. nom. ock ack. plur. av ?5,ga n. 'öga'. 

nom, ock ack. plur. neutr. av adjektivens obest. form ock 
nom. sg. fem. samt nom. ock ack. pl. neutr. av en del 
adjektiviskt böjda pronomina, t. ex. 
ritkko nom, ock ack. pl. neutr. 	is:o nom. sg. fem. den här 

rika. 	 oroa nom. sg. fem. vår 
star° nom. ock ack. pl. neutr. 	n6go nom. ock ack. pl. neutr. 

stora 	 några. 
§ 79. o förekommer vidare i bl. a. följande ord, som sakna 

motsvarighet i rspr.: 
(jfr § 71:) 

bölbin m. best. bolbynl 
flo,  fy 
flöda m. lugnvattens 
gödas v. kyssas4  
höta v. kugga, bobina garn6  
mor f. skog6  
i?gum adj, ängslig7  

(jfr § 73:) 
f1Qt f. stor myr" 

ol m. kulle8  
ölt? propr. liolen (by) 
söla v. slunga9  
to n. blår10  
törakbåldv, m. best. åsk- 

viggen "; 

knok m. knoge, fotknöl" 

a) rg Sk. 

Ställe där man bor året om; jfr sv. dial. bol 'gård med till-
hörande jord' Rz s. 45. 

Varvtals upplagd hög t. ex. av hö; sv. dial flo Rz s. 153. 
I en å eller bäck; sv. dial. flo langsom flytende parti i en 

ellers strid elv' Torp. 
Jfr 97N-gödcon »ge en god», 'kyssa'., 

	

Älvd. kit«ta. 	 6) Ålvd. inTr. 
Jfr nyno. °ge 'frygt, ave' Aas. 
Älvd. 	fvno. holl 'h61, laag jordhaug'. 

	

8) Älvd. sa. 	 im) Älvd. t. 
Jfr rspr. tördön. 
Ålvd., Moram. fliot 'myr' Rz s. 151. 
Jfr Älvd. knvig?ka..Z, ny no. knjuke 'knoke' Torp. 
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trog m. snösko' 
trosk, m. vattenklöver2  

(vidare:) 
götbin, propr. en del av Hansjö 
trötcjl propr. namn på äng i 

Åbärga; 

* basa adj. brunstig3  
dri2sa v. vara lat 4  

Osam& propr. myr i Orsa 
tövardnd, propr. myrslog i 

Orsa 

0. 

Med 9 har jag betecknat det konsonantiska o-ljud, 
som i målet förekommer för rspr:s uddljudande ock postkonso-
nantiska v. Efter Noreens föredöme har jag valt detta tecken 
för Orsamålet, ock vid jämförelse med motsvarande ljud i Ore-
målet har jag funnit Orsamålets ifrågavarande ljud mera voka-
liskt• än Oremålets. Ex. 

9Zulcit v. vila 	 k9inga f. kviga 
9arg m. varg 	 k9an f. kvarn 
9as adj. vass 	 soda v. svida 
9eg m. väg 	 Niga v. tvinga 
9t pron. vi 	 t911gdpn adj. tvungen 
or f. vår 	 19ar adj. tvär, brant 
Ona) v. vänja 	 telt v. två, tvätta. 
Anm. 1. 9 saknas i orn pron. 'vår'5. 
Anm. 2. 9 står utan motsvarighet i rspr. i k9egda f. 'kåda'6. 

9, förekommer därjämte 1 diftongen 95 (98 i Skat-
tungbyn), vilken motsvarar rspr. o (o), å eller ö i en del ord, 
där 90 går tillbaka på gammalt o. Ex. 

93,91 n. hår 	 osn fl. horn8  

a) og Sk. 	b) 9on Sk. 

()Dal. trioga Rz s. 752; Häls. trög Wennberg. 
öDal. trioska Rz s. 752. 
Om so; Orem. båssa, Rättv. bölsä Säve; jfr sv. dial. bål, bol 

'brunstig (om suggor ock kor)', bölsas 'vara brunstig (om suggor), Rz s. 70. 
Vara lat ock liknöjd; sv. dial drossa, dråsa, drösa 'vara 

senfärdig, göra något trögt' Rz s. 102; jfr nyno. drös 'tung, lat 
person' Torp. 

6) Jfr fvno. ock fgutn. dat. m. ock n. örum, öm. 
6) Fsv. kväkt., 	 7) Älvd. uffi3; Moram. (h)o 
8) Älvd. ifffln; Morain. 9013, von. 
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euda adj. ond' 
912rdb n. ords 
96rgur f. pl. orgel 
erkac v. orkas 
orrn m. orm4  
96ra m. orre5  
o 	pron. oss° 
ogt in. ost7  
e9kOtt m. ekorre5  
get adj. n. (av g9d) g 
kalket, m. igelkott 
kol n. kol5  
1co/1 n. korn'o 
961 märkes vidare med 

motsvarighet i rspr., t. ex. 
torp s. 'grand, smolk". 

82. Denna diftongering är tydligen en parallellföreteelse 
till Ålvdalsmålets diftongering av gammalt o till tö. Diftou-
geringen träffar både långt ock kort fsv. o. Den är i Orsam. 
icke så konsekvent genomförd som i Älvd. Så t. ex. heter bord 
på Älvd. byrd mot Orsam:s bQrd, bok heter btm,k, mot Orsam:s 
bQk. Andra exempel på diftongering av gammalt o i Älvd., som 
saknas i Orsam., äro: 

k9,617) m. korp". 
kesta v. kosta" 
skOrpnw v. skorpna, tjock- 

na (om deg)" 
sk9orv ro. skorv, skorpa, 

som blir på sår 
sk9ärvun adj. skorvig 
tAlo v. tåla 14  
t96tr adj. torr 15  

Ott 	tOrkVal m. tordyvel 
tog v. töras" 
t9osk m. »torsk», groda." 
toästun adj. törstig. 

samma ursprung i några ord .utan 
9orv n. 'lieskaft", kot m. 'gris", 

a) 96ild Sk. 	b) 9,6rd Sk. C) Orka Sk. 

2) Ålvd. lard; Moram. ord. 
4) Älvd. ufflym; Moram. 9orm. 
6 ) Ålvd. ti,q; Moram. ,C205.?. 

Moram. c9,k9on, oh:on. 

kvo.n. 
korp. 
13) Ålvd. 

1) Ålvd. ?Lejd. 
3) Älvd. u.g_rka; Moran'. orka. 
5) Älvd. u.gre,; Moram. vora. 

Ålvd. uffiAt; Moram. vag. 
Fsv. ikorn; Älvd. akktfoi,; 

2) Älvd. kttffiZ; Moram. 1C9Z. 
Ålvd. k210,4; Moram. kort, 
Ålvd.. knep; Moram. k9orp, 
Ålvd. kuo§ta. 
Ålvd. tu• o; Moram. too. 
Ålvd. tyxr; Moram. t9or, to 
Ålvd. turo; Moram. toros. 

18) Älvd. ur• v; Moram. vorv. 
20) Älvd. tu,ey 'boss, skräp'. 

skurpna. 

r„ 
Ålvd. 

12) Ålvd. kut; Moram. ko,ot. 
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ilvd. 	 Orsam. 
fgaxt 	 1'0 	 m. fot 
gtK° 	 g9d 	 adj. god' 
guos 	 gos2 	 n. gods 
gt_qv 	 go) 	 n. golv 
Ifffi, 	 Q 	 m. ho 
ttT/ 	 91 	 ni. »hol» (kulle) 
kb4,&, 	 kl9 	 f. klo 
k 4u,na 	 kika 	 f. klossa (padda) 
kgmka 	 Ma 	 f. jordkoka 
Zyiffit 	 110 	 adj. ful, stygg 
u 0,1a 	 öla 	 v. odla 
egsc/c_tg 	 6,5d4g 1. Qsd(ig (Sk.) ni. onsdag 
rt,mbn 	 Min 	 adj. trygg, säker 
sh,g, 	 sk 	 m. sko 
No 	 to 	 pret. tog. 
§ 83. Det är egendomligt att se, hur spår av denna dif-

tongering träffas utom de nu nämnda rafflen, dock allt mer spo-
radiskt, ju mer man avlägsnar sig från Alvd:s område. Troligen 
har denna diftongering, åtminstone i vissa ord, varit mycket ut-
bredd. I Moram. är dess förekomst ännu mera inskränkt än i 
Orsam. Så t. ex. heter ord på Moram. ord, hål o, kol koZ, 
tåla too, vilka ord i Orsam. ha diftongerade former. Många 
exempel på diftongerade former finnas dock i Moram., t. ex. 9o9m 
'orm', 9on, 'horn', 9os 'oss' m. fl. De österut ock mot Rättvik 
belägna byarna ha i några ord v i stället för 9, vilket sam-
manhänger med att dessa bymål i likhet med Rättviksmålet>ha 
v, där de nordligare målen ha konsonantiskt o 1. w. Så heter 
ost i Nusnäs ock Risa vost, orre i Risa vota; lieskaft heter i 
Bärgkarlås vorv. I Ore är diftongeringen genomförd blott i ett 
fåtal ord2. I Rättvik uppträder i ett par ord v som ett minne 
av denna diftongering: vos 'oss' ock vore 'orre'. 

Formen voss återfinnes i många svenska allmogemål. Den 
vanliga förklaringen, att v till följd av analogibildning från vi 
har överförts till oss, , tyckes mig icke vidare sannolik. Det 
förefaller mig, som om v i you i många svenska ock kanske 

g9ot Sk. 

Märk dock i Orsam. g95ta n. 'gott'. 
Se min uppsats om Orernälets ställning inom dalmålet i Sv. 

Lm. 1907, B. 68. 
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även danska dialekter skulle kunna förklaras som en räst av 
gammal diftongering. 

Vad först skån§kan angår, sil förekommer i denna på flera 
håll voss, såsom i Asbo' ock S. Luggude2  samt i Frosta, Färs, 
Torna, Bara, Oxie, Skytts ock Vernmenhögs härads. Billing 
liksom OlsCni förklarar v här uppkommet genom analogibild-
ning efter m 'vi' ock vautt, 'vår'. Såsom stöd 14rför skulle 
kunna anföras, att enligt nämnda författare o i Asbom. ock 
SLuggudem. i närvarande tid icke diftongeras, vilket framgår 
av sådana former som fot/ 'fot' ock bo 'bo' i SLuggudern. ock 
orm 'orm', ost 'ost' i Asbom. Dock har jag vid en undersök-
ning,, som jag företog våren 1915 bland elever på Hvilans folk-
högskola, tyckt mig märka rätt tydliga ansatser till diftongering 
av långt o hos en yngling från Asbo härad; emellertid föreföll mig 
denna diftongering ej vara så utpräglad som hos ynglingar 
från Bara, Frosta ock Vemenenhögs härad, men den var i alla 
fall tillräckligt tydlig, för att en icke-skåning skulle märka den. 
Från Bara h:d har jag antecknat många fullt tydliga fall av 
diftongering av gammalt ö, t. ex. juuh 'jord', tunt 'tro', khuug-
hygad 'krokryggig', huus 'ros'4, ävenså några sådana ord från 
Frosta,  ock Vemmenhögs h:d. Lundell,  omnämner, att i vissa 
delar av Skåne (Vomb) uppträder en diftong uu för gammalt 
ö, t. ex. statch 'stor', guu 'god'. Lundell anför, att en liknande 
företeelse uppträder även i Blekinge. Härav ock av vad jag 
ovan anfört kan alltså slutas, att diftongering av gammalt ö 
har en ganska stor utbredning i Skåne ock även utanför detta 
landskap. Då nu voss förekommer i stora delar av Skåne, ock 
däribland just i de delar, där gammalt ö diftongeras, menar 
jag, att man för Skånemålen liksom för Rättviksmålet kan för-
klara v i voss som uppkommet av diftongering. Kanske har 
den enklitiska ställning, oss så ofta har, bidragit till att dif-
tongens första beståndsdel u blivit konsonantisk. Möjligt är ju 
även, att v i vi har såsom en sekundär faktor bidragit till upp-
komsten av v. 

Även i många danska dialekter uppträder voss. Enligt 
Feilberg6  är wos eller wås den allmänna nordjutska formen. I 
Sönderjylland är formen vos eller vås. Enligt meddelande från 
doktor M. Kristensen »synes os uden v- el. w-lyd kun at fore- 

Billing, Åsbomålets ljudlära, § 213, 1. 
Olseni, S. Luggudemålets ljudlära, § 195. 
Enligt egna undersökningar. 
Jag använder för denna diftong samma beteckning som Lun-

dell i Sv. Lm. I, s. 130 för Skånemål. 
Sv. Lm. I, s. 130. 
Feilberg, Ordbog II, s. 762. 
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komme i en del av Vendsyssel og på .ro». Enligt M. Kristen-
sen ock V. Bennikel uppträder i hela det nuv. Jylland gammalt 
långt icke slutljudande o som en diftong (wo eller ro). Denna 
diftong övergår vid förkortning till wo eller vo framför bevarad 
konsonant 2, t. ex. ku°n 	kwongwol 'korngulv'; ku°n 
'kone', pl. kwonner; su°1 'sol' — swollbreen 'solbrxudt'; hu°8 
'hose' — vosel 'strump'. På samma sätt ha, vid förkortning av 
diftongen, wo eller vo uppstått i wost, vost 'ost', worm, vorm 
'orm', kwot, kvot 'kort (spelkort)'. Bland dessa ord, vilkas w 
eller v är en räst av gammal diftongering, upptar Kristensen ock 
Bennike icke de i så gott som hela Jylland vanliga formerna 
av oss med uddljudande v eller w. Att detta ord dock i 
åtminstone en del av jutskan måste förklaras på detta sätt, 
framgår av språkskicket i det öst- ock mittjutska gränsområdet 
mellan Nord- ock Sönderjylland från linjen Vejle—Fovling till 
Kolding—Rodding3. Här har icke något ursprungligt w beva-
rats framför s,jälvljud i rent uddljud; däremot finns w i några 
ord, där wo har uppstått ur äldre uo, såsom wost, worm, wole 
'Ole', woni 'orne' i motsats mot vask, våd rn. fl. Att oss i 
denna trakt har formen wos, har jag tillsammans med d:r Kris-
tensen varit i tillfälle att konstatera i Askov, ock i ock med 
detta är det klart, att w i wos i denna trakt har Uppstått ge-
nom förkortning av äldre diftong. Härigenom blir det också 
sannolikt, att v- 1. w-formerna i jutskan i allmänhet böra för-
klaras på detta sätt. Att här söka förklaring till v eller w 
genom att antaga en analogibildning från vi ock vor tyckes 
mig vara att gå över ån efter vatten, även om denna förklaring 
skulle vara den riktiga för målen öster om Lilla Bält. Att 
Vendsyssel har os-form, behöver icke tala däremot, då det kan 
ha varit trakter, där o i os icke av gammalt varit långt eller 
undergått förlängning. Rydquist 4  påpekar, att ett likartat v, 
men inskjutet mellan begynnelsekonsonanten ock den följande 
vokalen, är gammalt i södra Jylland, såsom man kan se av 
sådana former i Flensborgs stadsrätt som gwoth 'god' ock gwodz 
'gods'. Till dessa båda exempel på denna företeelse i den äldre 
danskan kan jag lägga flera belägg på uddljudande v i oss5, 

Kort over de danske Folkemaal, Kort n:r 13. 
Benuike-Kristensen a. a. s. 35. 
Benn.-Kristensen a. a. s. 89; jfr även Kort n:r 45. 
Sv. apr. lagar II, s. 474. R. förklarar här »v-anslaget» i voss 

i svenska ock danska dialekter såsom ett »folkartat förslag, ett slags 
utgjutning av o eller n». Denna förklaring, som jag ej uppmärksam-
made, förrän jag själv fått min bevisning i donna punkt färdig, tyckes 
icke ha uppmärksammats eller godtagits av senare forskare. 

Kalkar, Ordbog IV, B. 805. 
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t. ex woss i bibelöversättningen 1550 ock i Den danske Rim-
kronike samt vos i Herrn. Weigeres Rwffue Bog 1555. 

§ 84. Orsam:s u-ljud skiljer, sig både som långt ock kort 
från rspr:s båda u-ljud. Fyra olika kvaliteter av u-ljud kunna 
urskiljas, vilka jag för översiktlighetens skull behandlar till-
sammans. I vissa delar av Orsa närmar sig u-ljudet rspr:s 
spetsiga u i t. ex. hus så starkt, att det lämpligen bör beteck-
nas som u. Detta u har jag funnit renast i Åbärga, ävensom 
'sporadiskt i andra byar. I Skättungbyn står u tämligen nära 
norskt u, varför jag också betecknar det som ut. Jag har även 
i andra byar, t. ex. Hansjö, fiolen, Sundbäck ock Maggås spo-
radiskt funnit ut eller en stark förskjutning av u i den rikt-
ningen. I Digerbärgsbyarna ävensom Hansjö ock Holen har 
dock i allmänhet u utvecklat sig i två andra riktningar: dels 
med dragning åt y, här tecknat /y, dels med dragning åt ö, 
här tecknat rt. I Hansjö ock väl även i Holen kunna dessa 
båda kvaliteter av u, den y- ock den ö-haltiga, förekomma hos 
samma person, utan att bestämda regler för förekomsten av den 
ena eller andra kvaliteten kunna spåras, ja samma persons u-
ljud tyckes kunna skifta i samma ord. Uttalslatituden hos u 
kan således här vara mycket stor. Jag använder därför för 
Hansjö ock även stundom för andra byar i sådana fall, då jag 
icke med säkerhet kan avgöra u-ljudets kvalitet i de särskilda 
fallen, en grov beteckning av u : u, varmed jag alltså beteck-
nar u eller en förskjutning av detta än åt ut samt än åt y- ock 
ö-hållet. I Digerbärgsbyarna, särskilt Viborg, tyckes y före-
komma huvudsakligen endast hos kvinnorna ock tt huvudsak-
ligen endast hos männen. I Stackmora tyckes y vara det van-
liga u-ljudet hos den yngre generationen, fast det även här kan 
förekonrima även hos äldre personer. Det förekommer här både 
i st4m ock ändelse, liksom fallet är med tt i Hansjö ock Holen. 
I Stackmora har y en stor användning liksom ix i Holen, däri-
genom att det kan stå för ändelse-a (av äldre a ock e). 
I Mickelvål har jag funnit y i stammen ock n i ändelsen. 
Över huvud taget tyckes bruket av y, som väl har sin ursprung-
liga förekomstort i Digerbärgsbyarna, hos den yngre generatio- 
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nen i största delen av socknen (utom i Skattungbyn ock närmast 
väster därom belägna byar) vara statt i rask utbredning. 

Jag har icke funnit någon mera betydande olikhet mellan 
långt ock kort u, varför jag ansett mig kunna använda samma 
tecken i båda fallen. 

§ 85. Jag övergår nu till en närmare beskrivning av u, 
y ock tt. 

Såsom ovan anmärkts, är u ej fullt överensstämmande med 
rspr:s .långa u, varken till bildning eller ljudeffekt. Det har 
oftast en större eller mindre dragning åt u eller tu, vilket 
tyckes vara mäst utpräglat, då u är kort'. 

För den y-aktiga varianten av u-ljudet har jag valt tecknet 
y, d. v. s. tecknet för ett spetsigt u (u), försett ined en y-släng. 
Utgångspunkten för y är ett u, men i jämförelse med rspr:s 
långa u-ljud bildas det med främre ock mellersta delen av tungan 
något mera framskjuten ock höjd, varav följer en tillnärmelse 
till y i klangen'. Främsta delen av tungan är starkt spänd. 
I enlighet med H. Geijers för mig uttalade uppfattning på-
minner ljudet något om förträngda vokaler. Labialiseringen är 
mindre starkt framträdande än hos rspr. y, vilket väl sam-
manhänger med målets allmänna tendens att undvika åtmin-
stone starkt labialiserade vokaler; så saknas ju i målet både 
spetsigt y ock ö, vilka ersättas av svagare labialiserade eller 
helt delabipliserade vokaler. Som en följd av den svagare 
labialiseringen hos y kan dess y-klang stundom modifieras en 
smula i riktning mot i. 

Det ö-aktiga ii-ljudet har här betecknats med rt. . Utgångs-
punkten för u torde vara u, men detta är förskjutet något i 
riktning mot ö, vilket antydes genom den lilla bågen över u. 
I Viborg är denna förskjutning så stor, att tt där mycket starkt 
närmar sig ett öppet ö. Jämfört med u bildas rt med ett något 
vidare !Ass mellan tunga ock gom, varav följer den ö-aktiga 
biklang, som karakteriserar detta ljud. Labialiseringen är sva- 
gare än hos 	I ändelser närmar sig n i klangen till a, från 

Noreen använder vanligen u som beteckning för kort u, under 
det att ban betecknar långt u med tt. 

Orsamålstalande individer vilja dock ej erkänna detta ljud som 
y, vilket ju f. ö. alldeles saknas i målet. 
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vilket det många gånger knappast kan skiljas. I Holen, där 
denna företeelse är särskilt utpräglad, uppfattas dock en sådan 
ändelsevokal (även då den står för äldre a ock e) som ett 
u-ljud. 

§ 86. Långt (eller halvlångt) u förekommer såsom mot- 
svarighet till 

a) rspr:s långa u: 
I) där detta har utvecklats 

vanligen är halvlångt, t. 
dko v. duga 
elbtti adj. duven 
flkaa f. fluga 
frijsznb adj. frusen 
mlzn adj. mulen 
smKija f. smula 
snika° E snuva 
stkad f. stuga 

2) i en del ord, väl inlånade 
brukg n. bruk 
bl-0a v. bruka 
Mita v. gjuta 
flun n. fjun 
fru f. fru 
fulh adj. »ful i mun», ill- 

fundig 
grus n. grus 
grbv-st v. gruva sig 
Att dessa ord icke alla äro inhemska i målet, framgår av 

att de ha u i stället för a, som enligt en för målet gällande 
ljudregel mötsvarar rspn-s långa u, där detta utgår från äldre 
långt u. Av skruv finns den äldre ljudlagsenliga formen shrao, 
men i betydelsen 'rökgångarna i skorstenen'. I Älvd. är skill- 
naden densamma mellan skruv ock skrauv. Till låneorden får 
väl även föras prtta v. 'pruta', där u dock återgår på kort u. 

fl4ga 	Niga Vib. 	b) fr9san frft. san Vib., frsin Sk. 
srtrgva 	snitva Vib., sttilva Mg. 	d) stka 	staga Vib., 

stga Sk. 	Mgy »ft. gtx Vib., 'Ogift Sk. 	£) skiittt Sk. 
g) best. nom. brig], Ab,, best. dat. br9pa br4j§§ Vib. 	h) ftyl 
f41 Vib. 	i) kry/ca 	kr4ka Vib. 	j) Även krtisa Ils. 	- 

ur kort u, i vilket fall målets u 
ex. 

MIgue räkn. tjugu 
* brått sup. brutit 

bil& sup. bjudit 
dråp sup. drupit 
fli sup. flugit 
klfivi, sup. kluvit 
skilt/Y sup. skjutit 
stillt sup. stulit; 

från rspr., t. ex. 
kråka' f. kruka 
lats& v. krusa 
kritsun adj. krusig, brokig 
krut n. krut 
skruv m. skruv 
spruta v. spruta 
.2,1nta v. sluta 
trka v. truga; 



u har hållit sig, därför att u så 

ord: 
pilsta v. pusta 
pijteU m. butelj 
ggla f. uggla. 

nug adv. nog 
sku pres. 3 pl. skola 
sturd adj. stor 
brobiinad s. huvudbonad 4. 

långa 
vilka 

0  ()j några få ord, som 
några i fvno. uppträda 
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Märk dg pron. 'du', där 
ofta är obetonat ock kort. 

b) rspr:s korta u i några 
frikost m. frukost 
hinna s. kummin 
Ulka f. lucka 
Märk gniiko v. 'gnugga'. 

u motsvarar rspr:s 
i fsv. ha långt o, men av 
med u: 

brga f. bro 1  
bu n. bo2  
budb f. bod, fäbods 
lggac propr. m. Johan 
kur n. kor 

u (g) står vidare för: 
a) rspr:s långa å i en del ord, som, där de förekomma i fsv., 

ha former med o eller ock o växlande med u, t. ex. 
m. båge5 	 k4po v. knåpa 

fåra f. äldre nysv. bora, 	kiptugg m. konungl° 
bura6 	 ktItO v. kåta 

dilno v. dåna' 	 lgv n. lov"- 
fläko v . äuysv. fläkas8 	kung m. låge12  
fikal e  n). fågel2 	 ltivoh v. låga" 

m. fåle 	 ptito v. påta, knåpa 

a) bry bric VI., bmc Sk. 	b) byd Vib. 	e) rka 	ga 
Vib. 	stil:Jr Sk. 	e) fijg,a1 Vib., rigel Sk. 	I) fila Vib., 
f4/z Mvl., Rat Sk. 	g) lisa-vt Sk. 	h) li2.vo Sk. 

J) Fvno. 
3) Fvno. 

Fsv. bughi. 
Hål i fjölen på ett avträde; fs 

bora 'et smalt hul' Aas. 
Änysv. dona; fvno. duna. 
Fara fram ock tillbaka under 

tokas' Gloso. 
Fsv. fughl. 

") Fsv. luf. 
13) Fsv. ltrgha. 

2) Fvno. bL 
4) Fvno. bUnapr 'klädnad'. 

v. bora (bura) 'litet hår; nyno. 

oväsen; flakas i änysv. 'galnas, 

9) Fsv. kununger. 
12) Fsv. lughi. 
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ruga in. råg' 
spiinzn in. best. spånaden 2  
sunb m. son' 
trug n. tråg4  

pug fl. tjog6  
ug m. håg7  
lonsb propr. Oljonsby 

iisur f. pl. »hosor» 8  
tig n. tåg, reps 	 riv° prep. ovanför; 

rspr:s korta av o uppkomna ä, i några ord, av vilka i fsv. 
även former med u uppträda, t. ex. 
briltos v. brottas9 	 måste m. mossa" 

v. borra 	 skrivlin adj. skrovlig 
glpo v. »gloppa», falla" 	spån m. sporre" 
kilmod v. komman 	 silmorf in, sommar" 
luk n. lock" 	 up n. hopp16  
nfflo v. mocka gödsel 	hos v. hoppas; 

rspr:s a i findra v. 'fladdra', gnåpos (Sk.) v. 'gnabbas'; 
rspr:s ö i griApt in. 'gröpe'", sud adv. 'söder'", sp m. 'sjö' 

samt i pret. plur. av II klassens starka värb, t. ex. kriipum 
'(vi) kröpo', skiltum '(vi) sköto'. 

Vidare märkes u i orden Mag f. 'svala'", 4kan 
inter. pron. 'vilken' 29. 

u (u) märkes slutligen i t. ex. följande ord, som 
sakna motsvarighet i rspr.: 

rgtg Vib. 	b) syn Mv1. 	Vart) Sk. 
Hmo Vib., k9Mo Sbkidg-Stnn., 0M0 Hol., ktitmo Sk. 
f) sDmor Stm., Amor Sk. 	g) sijla Vib., sYla Mv]. 

d )  14mb 
e) minst Sk. 

   

1) Fsv. rugher. 	 2) Fsv. spuni. 
3) Fsv. sun. 	 4) Fda. trugh. 
5) Fsv. tugh. 	 6) Fsv. tiugh. 

Fsv. hugher. 
Kortbyxor av tyg, som höra till den manliga Orsadräkten; 

fsv. husa. 
Fsv. brutas. 
Om våt snö; sv. dial. gläpa 'snöa ock rägna mycket på en 

gång' Rz s. 202. 
Fsv. kuma. 	 12) Fsv. luk. 

13) Fsv. musi. 	 14) Fsv. spuri. 
15) Fsv. surnar. 	 16) Fsv. hup. 

Jfr nyno. grupa 'grovmale' Ans. 
Fsv. suDer. 	 19) Nor. Aschw. Gr. § 72. 

20) Fsv. hulkin. 
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(jfr § 86:) 
brUmt m. hanblomma 

på björkl 
flitrun adj. lockig° 

m. best. slagbom° 
(jfr § 88:) 

blUko v. väsnass 
bilgo v. bukta sig° 
dilko v. knuffa, stöta" 
glijdra v. skrattan 

rn. best. liten kam- 
mare" 

rUko v.' 3  
skrUmo v. frysa till" 
Upship s. svallis15  

hnilvo v. tryeka 4  
inuk rn. spets5  
skåta f. ett slags kniv 6  
tårun at. dåsig7 ; 

(vidare:) 
griinublew propr. Grunu-

bärg (fäb.) 
kitraid propr. höjd i Oljons-

byn 
sidugdrd propr. egendom i 

Hansjö 
up propr. egendom i Han- 

sjö 16.  

a) 1cli42nn Sk. b) kmn Sk. grDnybldr Vib., grInudnår Sbk. 

Nyno. brum 'lov, knopper paa treeerne' Aas. 
Tovig i håret; sv. dial. flurig 'okammad, lurvig' Hz s. 154. 
På en vävstol. 
Nyno. knuva 'knuge, trykke' Aas. 
Ährd. pktfk 'topp på hatt 1. mössa, spets'; sv. dial. p:juk 'liten 

kulle' Hz s. 604. 
Med vilken barken skalas av träden; jfr skuta i sammans. i 

sv. dial., t. ex. kakskuta 'spade, varmed bröd inskjutas i ugnen' Hz s. 302. 
Omorgnad; jfr HAs. tura 'slita ont, försvaga, utmatta'; Skån. 

u(d)turen 'medtagen, kraftlös' Hz s. 764. 
Hoppa ock springa; sv. dial. bläkka 'gå på med • makt ock 

våld', Måka 'göra ngt med häftighet ock ansträngning' Rz s. 41; nyno. 
bloka 'tumle, larme' Aas. 

Jfr Orsatn. bi 'båge'. 
19) Sv. dial. doka, dåka 'med häftighet slå, stöta till' Hz s. 92. 

Med ett gurglande ljud; tjuta (om räven); håls. glåddra 
'gurgla' Wennberg. 

Bakom förstugan; sv. dial. kove, kåve 'litet rum utan eldstad, 
vanligen beläget innanför stugan' Hz s. 315; fvno. kovi 'kammar, litet 
vxrelse'. 

Förgäves söka frambringa ljud(?); nyno. roka 'rarnse, snakke 
monotont og indholdsfattigt' Roas. 

Så att en tunn isskorpa bildas; jfr sv. dial. skrum- 1. skråmm-
is 'isskorpa' Hz s. 601. 

Räls. oppståp Wennberg. 	16) Jfr up n. 'hopp'. 
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§ 91. u står som allmän 
(undantag anföras §§ 86 b, 119 

blåndaa v. blunda 
brun,h m. brunn 
bfildra v. hulka 
bQa m. bulle 
bfinda pret. 3 pl. blindo 
bågnco v. bugna 
drilrybla v. drumla 
driiisto sup. druckit 
diihaI adj. dubbel 
dika v. dugga 
attind adj. duktig 
dunz adj. dum 
diin_zba in. dumbe (dövstum 

person) 
fe adj. full 
glugf m. glugg 
grfinjblun adj. grumlig 
gfil2ag m. gubbe 
giikuh s. »gucku» (göken) 
gul n. guld 
gikts& m. gumse 
kucl) in. kudde 
kålak f. kulla (flicka) 

v. kunna 
ktra v. kurra, spinna (o 

en katt) 
låfsa v. lufsa 
luft f. luft 
lfifta v. lukta  

motsvarighet till rspr:s korta u 
d). Ex. 

Ing m. lugg 
Mega f. lunga 
låga v. ljunga 
nutid f. mull 
mun" m. mun 
niimbra f. nummer' 
piisa v. pulsa 
råga v. rucka 
riila m. rulle 
rånipa f. rumpa, svans 
spiti räkn. sjuttio 
sOggain v. sjunga 
skdan pret. skulle 
småltarbr n. smultron 
spånt sup. spunnit 
stusk adj. stursk 
saka v. sucka 
sfinco- (i sam mans.) sunnan- 
siinbåk propr. Sundbäck (by) 
siito° räkn. sjutton 
.2./ikeiP sup. sluppit 
trup m. trupp, hop 
tåga v. tugga 
intim f. tunna 
tugg adj. tung 
to,ftnipn adj. tvungen 
ud m. udde 
u/q f. ull 
uld n. hull 

blinda Sbk. 	b) br90 Vib. 	e) dri,st 	drit],sa Vib. 
d) dti4Man Sbk., dialchn Sk. e) fljl 	ful Vib., ful Ab. f)gktg 
Vib. 	g) gOet VibSbkTvIMg. 	h) gifisy Mg. 	1) Ontsa 
dolma Vib. 	i) kw" Kb. 	k) kåla Åb., 14la StmMv]., 
Hol., kabla Sk. 1) mti4 ntrol Vib. m) 84yga Vib. a) skiulda Sk. 
°) Sitto Mg., Mo Vib. 	P) alttpt Stm. q) yl Mg. 

1) Även ormen ntintbar förekommer. 
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imnbal m. humle 	 ugga adj. ung 
und m. hund 	 up4b prep. uppå. 
Märk skunic pres. 1 pl. '(vi) skola'. 
§ 92. u motsvarar vidare rspr:s korta å (o) i en del ord, 

i vilka fsv. jämte o ofta har u, t. ex. 
brud m. brodd' 	 lika v. locka 
bu/ d ra. bock 2 	 lipa f. loppa 
biika v. bocka 3 	 mfira v. morra" 
diika f. docka4 	 niipa v. n,oppa, plocka av 
damm° v. domna5 	 rfiman m. fiskrom" 
dtare m. doktor 	 skåra v. skorra 
diipa v. doppa8 	 spilta v. spotta" 
nåla v. plocka7 	 stukg rn. stock" 
klMa f. klocka8 	 stitpa v. stoppa" 
klit1eat4  m. klockare2 	siikah f. »socka», strumpa 
knup in. knopp 	 Mari n. socker" 
kniltrun adj. knottrig 	siirnar pron. pl. somliga" 
krup m. kropplo 	 såpa f. soppa 20  
kunst f. konst" 	 12fikneo v. slockna" 
kunt m. näverkont 	 trulk n. tro1122  
kup m. kopp12 	 unt prep. ock konj. om" 
kiipor f. pl. best. kopporna 	up" adv. opp, upp24  
kuk m. kork 	 tipa v. hoppa 25. 

	

uck Sk. 	b) ittp0 Sk. 
buk Vib. 	e) 41.tar Vib. 
Ab., 	stutk Sk. 	h) sl'yl_ca. 	sitka 
i) sfyntyr Stm. 	k) trial Vib. 

C) skyiy Tv1Mg. 	d) bugs MgSk., 
Taidsar Vib., klndpr Sk. 	g) Sttik 

Vib. 	1) sr Vib., sigar Åb. 
1) uv Stm., 7jv Vib. 

2) Fsv. bukker. 
4) Fsv. dukka. 
6) Fsv. duppa. 
8) Fsv. klukka. 

10) Fsv. krupper. 
12) Änysv. kupp. 
14) Fsv. rughn (romn). 
16) Fsv. stukker. 
18) Fsv. sukker. 
20) Änysv. suppa. 
22) Fsv. trul. 
24) Fsv. up. 

1) 
3) 
5) 
7) 
9) 

11) 
13) 
15) 
17) 
19) 
21) 
23) 
25) 

Fsv. brudder. 
Fsv. bukka. 
Fsv. dumna. 
Fsv. plukka. 
Fsv. klukkare. 
Fsv. kunnist. 
Fsv. murra. 
Fsv. sputta. 
Fsv. stuppa. 
Fsv. sumir. 
Fsv. slukna. 
Fsv. um. 
Fsv. huppa. 

6-223600. Sv. landsni. Bo dthius. 
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§ 93. u motsvarar slutligen: 
rspr. a i orden: 

?jsumn adj. ensam 
lettla v. kackla 
piirml ni. parvel 

rspr. e i slutstavelsen i ålssul 
rspr. i uti diimba f. 'dimma'2; 
rspr. y Uti briigaa v: 'brygga's; 
rspr. ö i orden: 

biirda f. börda4  
murt in. mört5  
sund adv. sönder.° 
siindQig m. söndagl 

siimu pron samme 
siimu adv. sammanl; 

m. 'axel', »Mur m. 'tjäder'; 

sfindrun adj. söndrie 
siirpa f. sörpa9  
trkka v. tröska" 
tråsklar s. pl. tröskel. 

Märk utan motsvarighet i rspr.: 	f. 'björklake'll, 
si§iirpa v. 'prusta' (om brunstiga bockar)12. 

§ 94. u förekommer i följande böjningsändelser, där 01-
jonsbyn, Viborg, Sundbäck, Torrvål ock Maggås ha to.: 

a) i substantivböjningen: 
-u i obest. dat. ock ack. sg. av svaga fem. på -a, t. ex. 

eonu Anna 	 ppu9 pipa 
giAtu gata 	 sjpeonu d  stjärna 
killub kulla 	 silke svala; 

-un i best. dat. sg. av svaga fem. på -a, t. ex., 
gittunt gatan 	 stilgunb stugan 
gritung grytan 	 j,,sarbsuni kyrkan; 

a) brga bnitga Sbk. 	b) kidu Åi., kåda Sbk., kittla 
1101. 	a) pips), Sbk: 	d) si§e09164. Mg 	e) sålla Roi. 	g4ton 
Ou., Ottan Sk. 	g) gritun Åb., gritun mvl. 	h) stilgon 01j. 
Sbk. 	1) Moztpun Åb., pitripm Mg. 

1) T. ex. i uttrycket rtnij-siimu 'ringa samman'; fsv. (Dalai.) 
suman. 

Fvno. dumba 'stovsky'. 	3) Fvno. ock nyno. brugga. 
Fsv. burdhe. 	 5) Fvno. murtr; nyno. murt. 
Fsv. sunden 	 7) Ånysv. sundagh. 
Fsv. sundrogher. 	 9) Finl. syrpa, surpa Rz s. 653. 
Fsv. thruska. 
Sv. dial. börkja Hz s. 29; nyno. byrkja 'birkesaft' Ass. 
Dal. stjyrpa; Ångerm. skörpa Hz s. 617. 
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-ur i obest. nom, ock ack. pl. av sv. fem., t. ex. 
alcsura yxor 	 sttigur stugor 
gitturb gator 	 sålur d  svalor 
ktiure kullor 	 pltwur e  kyrkor; 
Märk även P2gurf n. pi. ögon. 
Anm. 1. Ändelsen -ur förekommer utan motsvarighet 1 rspr. hos 

några subst., då dessa styras av prep. åtar i gammaldags, stående ut-
tryck, t. ex. oå-dar-milldur 'begravas', 9a-at2r-masur 'vara till kyrkan'. 

-um(co) i dat. pl. obest. ock best. form 'av alla subst., t. ex. 
åstum(co)g hästar(na) 	4sum(co) hus(en) 
saggum(co)h sängar(na) 	bördum(co)j bord(en) 
kgum(co)i kullor(na) 	stum(w) säten(a) 
årdum(co) axlar(na) 	 bgum(co)k ögon(en); 
Anm. 2. Kyrkbyn har utom i ovannämnda fall u även i best. dat sg. 

av starka mask. subst., t. ex. i-4km 'i båten', kettant 'åt karlen'. 
b) i adjektivens obest. böjning ock i pronominalböjningen; 

-um i dat. sg. mask. ock dat. pl. i alla genera, t. ex. Mun& 
'(åt en) l4nk, (åt) långa', i..sum '(åt) den här, (åt) dem här', 
meoknumni '(åt) min', '(åt) mina'; 

-u i dat. sg. neutr., t. ex. lgiEgun '(ett) långt', meo,knu° 'mitt'; 
c) i värbböjningen i 1 plur.,4  t. ex. 
britgamP (vi) brygga 	kezstadumt (vi) kastade 
lcftnum (vi) kunna 	 skåldum (vi) skulle 
.2,/ipumq (vi) slippa 	 stum v (vi) sutto 
Yig;inr (vi) beto 	 ,9istum (vi) visste 
ffirums (vi) fon 	 dcrdumiv (vi) hörde. 
§ 95. u förekommer f avledningsändelsen -un, motsvarande 

rspr:s -ig, där Holen i vissa fall hår sonantiskt n (tt), t. ex. 
dAtunx smutsig 	 kåtun katig, kinkig 
gkmun pratsam 	 nitun Y nyttig 
,Icrgun ärgig 	 /2,stirunz .ostyrig 

a) alSSyr StM., alS.96tr Mg. 	b) gattsir 01j. 	g 1c94yr Stm., 
kur mv1. 	slur Mv1., 	,$tin., stilar Sbk. e) 1,sårlyar 
01j. 	f) bgr ou. 	9 e.5tom(co) SbkOlj. 	S461M(0) 01j. 
i) kgom(co) MgVib 1) Nrclam(co) 01j. k) gam(c9) 01j. ‘) %gam 
Oij. 	meoptom. Oij. 	a) Igkega 01j., Igiggy StM., begn 

månn°. 01j. 	P) brIkam Vib. 	q) /hem oii. 	r bYtina 
04. 	9 f' ,.ruon Sk. 	1ceid0dOnt 01j. 11) skut/dum Sk. v) sdtbm 
Sbk. 	årducm Sk. 	x) dritan mg., driton Sbk., drItuin Sk. 
Y) fliten 01j. 	3) ()stinn Bbk. 
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sk&run a  skengalen 	 tOlune dum 
sUnun b stenig 	 tråtund stött (på någon). 

u förekommer ofta mellan två sammansättningsled 
utan motsvarighet i rspr., t. ex. Psukrip m. 'läsbarn'. 

u förekommer slutligen i i. ex. följande ord, som 
sakna motsvarighet i rspr.: 
Ofr § 91:) 

bika m. hund' 
dfinfpn adj. slämd 2  
dåtga f. duktig kvinnas 
fnåra v. surra4  
fnårt(un) adj. tvär, vresigs 
glkra v. bli surs 
gnårka v. draga handkvar- 

nen' 

kltbun adj. trög, otympligs 
kåka v. göra sin nödtorfts 
kil/ta lockord till grisarl° 
lånar s. pl. stockar" 
milga v. äta med munnen 

full" 
rånapa v. rengöra" 
ranta v. grymta" 

sktfirn Hol. 	b) sMnon 01j. 	tc2(117.t Hoj. 	d) trii 	Hol. 

Jfr jyll. busse 'ert som er tyk av skapning (helst faar); kjw-
lenavn tu ko' Torp. 

En smula ankommen; .sv. dial. dunken. 'unken, möglad' Rz 
s. 105; nyno. dunken 'kvalm, ufrisk' Ross. 

Kvinna, som mir duktig att arbeta; sv. dial. duska 'senfärdigt 
fruntimmer'; jfr sv. dial. duska 'springa sakta ock jämnt' Rz s. 107. 

Sv. dial. fnurra 'bliva ond' Rz e. 157. 
Jfr nyno. fnurteleg 'sur og tvter' Ross, sv. dial. fnärten, 

fnirten, fnurpen 'stött, ond, vresig' Rz s. 157. 
8) Ock vasslig (om mjölk); jfr nyno. gludren 'klumpet (om 

sur melk)' Torp. 
Jfr nyno. gnurk 'klemme, knipa', nyno. gnurk 'gnier', nyno. 

nurka 'knirka', med vilket ord Torp (s. 464) sammanställer dalm:s 
nurk 'bandkvarn'. 

Jfr sv. dial. klubb 'tung, ovig människa' Rz s. 330. 
8) Nyno. ock fär. kukka Torp; fvno. krika; sv. dial. kakka Rz 

s. 302. 
18) Jfr rspr. griskulting. 

Spin bilda underlag för milan; sv. dial. lunn(a) 'grov stång' 
Rz s. 415; nyno. lunn 'stok fil underlag i stabel 1. stakk' Aas. 

Sv.. dial. mugga 'mumsa' Rz s. 448; nyno. mugga 'skrape sam-
men' Torp. 

Ett vattendrag för flottning; jfr nyno. rapp 'morknet, tor-
raatten ved', ramp 'gammel 1. raatten trxstamtne' Torp. 

Jfr fsv. rynja 'buldre', sv. dial. ryni 'gruegge sagte' Torp. 
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Kisa v. vara oregerngl 
ralla v. smågnäggas 
sktirkur 1. skUrvur f. pl. ban- 

nor' 
sniiga v. rycka upp, luva4  
snarpun adj. högdragen5  
//tåa v. hanteras 

(jfr § 92:) 
klnda v. göra ämnen" 
klud-0 v. klimpa vid 
kliintna) v. spricka sönder" 
kålesa v. titta" 

triitun adj. stött' 
ti.ila•m. trädtopps 
teleg10.3 n. månskens 
tiiraa rn. kådig furuved° 
tösun adj. långsam, oredig" 
iiskut adj. n. opassande"; 

kåra v. knarra" 
Iiida f. toffel'7  
råka v. gunga" 
iiksa v. tänka på någon"; 

a) tfgrei Vib. 

Nyno. runsa 'rende omkring' Torp, 'larme' Aas.; jfr nyno. 
runsla 'fara om i grasserende vrantenhet' Torp. 

Om en häst, som vill ha någonting; nyno. rusla 'larms dumpt, 
drone' Torp. 

Jfr sv. dial. skurva 1. skurka 'allvarligt förebrå', skurv 'bård 
förebråelse' Rz s. 608. 

Sv. dial. snugga 'rycka upp, i vredesmod hårdraga' Rz s. 649. 
Nyno. snurp 'lidt forniermet, skat' Boss; sv. dial. snarv, snärp 

'hård, sträng' Rz s. 649. 
8) På ett vårdslöst sätt; sv. dial. slubba 'blanda ihop på ett 

osnyggt sätt, gå vårdslöst' Rz s. 628; nyno. slubba 'mrs skjodeslos 
med noget' Torp. 

Förnärmad; nyno. trunten 'surmulende, sur og tvxr' Ross. 
Sv. dial. tull Rz s. 762. 

2) Fvno. tunglsläs; jfr sv. dial. tungel 'måne', fsv. tung(e)1. 
Sv. dial. turre 'kådaktig furuved, som finns i jorden Rz s. 775. 
Jfr sv. dial. tussa 'oregerlig människa' Rz s. 765, nyno. tussa 

'tosse, dninrian' Aas. 
Dåligt, otrevligt; sv. dial. huski, huskut 'otrevlig, osnygg' 

Rz s. 269. 
Av deg; jfr sv. dial. kiodd 'klimp, kluns av snö 1. lera'; sv. 

dial. kladda 'trycka hop, klämma' Rz a. 323. 
Finl. klamn Rz a. 329; fvno. klofna. 

16) Sv. dial. koxa. 
Sv. dial. kurra 'knarra, knota' Rz s. 347; fav. korra., kurra. 
Bestående av en strumpa, som på undersidan är beklädd med 

skinn; sv. dial. ock nyno. lodda 'haarsokk' Torp. 
Sv. dial. rikkka 'flytta litet, röra ngt från dess plats' Rz s. 533. 

12) Så att denne blir sjuk 1. råkar i olycka; fsv. hughsa, hoxa 
'tänka'; sv. dial. hågsa, hugsa 'komma i håg' Rz s. 265. 
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(vidare:) 

båta propr. E Brita 	tv,,co propr. f. Unån: 
gårizastiqj propr. äng 

a. 
a harj ej fullt samma kvalitet som rspr:s länga å, 

utan är något litet öppnare med dragning åt landsmålsalfabetets 
o, med vilket tecken Noreen betecknat detta ljud i Orsa. Jag 
har dock föredragit tecknet a för att utmärka skillnaden mel-
lan Orsam:s långa ock korta å, vilket senare är betydligt mera 
öppet. Även har jag härigenom velat utmärka skillnaden mel-
lan det långa å-ljudet i Orsam. ock motsvarande betydligt mer 
öppna å i ,Moram., vilket jag betecknat med o. 

a förekommer blott som långt ock halvlångt. 
representerar:, 

a) rspr:s långa å, där detta går tillbaka på äldre långt a. Un-
dantag bilda de fall, där målet har a (se § 18), o (se § 
74 a), a (se § 109 d) eller 61 (se § 117,c). Ex. 
blar adj. blå 	 kr&ka'f. kråka 
blasa v. blåsa 	 lg adj. låg 
briårg adj. snarstucken 	lar n. lår 
braka v. bråka lin 	 lata v. låta,  
badar räkn. båda 	 yla ga f. plåga 
bat m. båt 	 ra f. vrå 
dalan adj. dålig 	 rika v. råka, träffa 
damm v. dåna, falla i van- 	rar adj. rå 

makt 	 skal f. skål 
fl v. flå 	 spa v. spå 
fraga v. fråga 	 sek . Så 
felfkig adj. som inte vill göra 	ila v. slå 

något 	 tret v. trå, längta 
far n. får 	 f. tå 
gre_tr adj. grå 	 9filn propr. Mickelvål (by) 
grata v. gråta 	 oqr f. vår 
r-gr adv. i går 	 oat adj. våt 
gata f. gåta 	 ar n. hår, år 
klada m. klåda 	 ttrd' adj7 hård 2  ; 

1) Ge ett ljud ifrån sig. 	2) Men 4rdOttn 'hårdäten'. 
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Märk lu m. 
b) rspr:s korta å i ett par ord: keinlak s. 'konjak' ock seeld 

'såll'. 
§ 100. a (ka) står vidare för rspr:s a, resp. ä i följande 

två fall: 
i ursprungligen kortstaviga ord, där slutstavelsens vokal på 

grund av stark ändelsebetoning med därav följande vokal-
längd övergått till å, varefter rotstavelsens vokal genom 
vokalharmoni övergått till a. Ex: 
bråko v. braka 	 skolo v. skvala 
båko v. baka 	 sup. skOlod 
dågoa ack. pl. dagar(na) 	s1c41fo v. skaka 
f&tos v. fattas 	 sup. sk&kod 

sup. fgost 	 snåvo v. snava 
gnågo v. gnaga 	 sup. snåvod 
gåpob v. gapa 	 sp&ro v. spara 

sup. dtpod 	 sup. spkod 
hlågoe v. klaga 	 Oko v. vaka, slå' 

sup. klågod d 	 sup. 9,åkod 
lågo v. laga 	 ågo dat. ack. sg. hage 

sup. lågod 	 ack. pk  hagar(na) 
l&ko v. laka (ur) 	* blaro v. bära 

sup. l&kod 	 gråvo v. gräva 
låtkone n. lakan 	 !bo v. jäsa 
mfflo v. mala 	 Oto v. äta 
språk° v. spraka 	 knåpo v. knäppa3  
skråpo v. skrapa 	 sfOlo v. stjäla 

sup. skrbod 	 sipåro v. skära; 
Märk även genom vokalharmoni uppkommet a, motsv. rspr. 

a, i sådana sammansättningar som 14,kornnon m. lakrom',14vo-
skretka f. 'lavskrika' ni. fl. 

framför antekonsonantiskt bortfallet i i orden: 
bak ni. balk 	 tag m. talg 
kav m. kalv 

e) dögo Sk. 	b) göpo Sk. 	g klögo Sk. 	d) klögo Sk. 
e) lökon Sk. 

Häls. j#mtl. 1j Bz s. 396; nyRo. ljaa Ross. 
Om fiskar. 	 3) Braka (i is). 
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j9qloa m. kälke. 

90 

* ogd f. hälg 
Opa v. jälpa 
Till stammen skälm hör väl ordet sj§qmas v. 'ströva om-

kring för att lyssna ock lura på folk'. Jfr även shsdondndy 
(§ 101). 

Anm. Ordet halv heter div, men borde ljudlagsenligt heta giv, 
vilken form blott återfinnes i räkneordet cityt/Ma '(halvtredje) två ock 
en halv' samt i sammansättningar, t. ex. epvleGiv in. 'halykappe', 
dtvt4k in; 'halvtokig person'. 

§ 101. q (q) förekommer slutligen i bl. a. följande ord, som 
sakna direkt motsvarighet i rspr.: 
(jfr § 99a:) 

r4Itn, adj. fet ock fuktig3  bqsna m. passman' 	
Aga f. bucklan fkcicun adj. dum' 

Pedant adj. jämn ock sank3 	skqrun, adj. yster, sken- 
fr(gr adj,- morgnad, utsövd 4 	galen" 

ma f. tyst person 3 	 .2,16itng v. slakta" 
tatlun adj. dum, lat krqka f. 'det bakersta 6  

kqs-fr-st v. prata smörja 7 	9,41u; v. få kväljningar" 
lqga f. kullfallet träd8 

	
dttut adj. n. myggigt" j 

Älvd. bostt; sv. dial. bassm, pasma; pasman, nyno. basma, 
basm f., basme in. 'avdeling i vev paa 20 tramier' Torp. 

Mindre vetande. 	Jfr änysv. flåkot 'stupidus' Gloss., sv. 
dial. finka 'enfaldig människa' Rz s. 145. 

Kal (om mark); jfr sv. dial. flår 'flat, platt, grund' Rz s. 154. 
Moram. frår, sv. dial. frå 'bittida mornad, vaken' Rz s. 167. 
Blyg ock tafatt person; sv. dial. jåma 'tafatt kvinna'; jfr 

sv. dial. jilma 'vara långsam, trög, tafatt' Rz s. 299. 
Av hästhoven; sv. dial. kråka 'en del av hästhoven' Rz s. 359. 
Säga sådant, som man borde behålla för sig själv; jfr sv. dial. 

kåsas 'prata tok, gyckla, narras' Rz s. 380. 
Sv. dial. låga 'en i skogen liggande, kullfallen stam' Rz s. 402; 

fvno. låg 'Iaag (nedfalls tre)'. 
Om jord; sv. dial. rälig 'råaktig, fuktig' Rz s. 548. 

te) Jfr nyno. skaak 'slag, stot, knick' Torp. 
Jfr sv. dial. skakel-skär 'skakelskygg' Rz s. 616, nyno. skjerr 

'sky, som lettelig skrwinmes' Aas. 
Fvno. slåtra; jfr fsv. slatringer 'slakt'. 
Jfr sv. dig. våk(er) 'svag, sjuklig, matt' Rz s. 821, fvno. våkr 

'vask, veik, skral', kan dock även sammanhänga med fvno. vålk. 
Jfr nyno. aat 'mygg', fvno. åt 'sting, mat' Torp. 
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(jfr § 100 a:) 
blålco v. prata, sladdral 
båsoa v. värma; bas-6 'gassa'2  
ilat° v. omnämnas 
Niob v. flamma4  
flåso v. skalaA 
fnåsoc v. duggas 
fräto v. släppa väder,  
fåton d  n. handtags 

(vidare:) 
drgoJcb .i propr. Dragatjärn 
låkoslad propr. myräng17  
kåpotsinipn propr. Koppån-

gen (myr) 

glåpo v. prata smörja° 
nåvore ra. navborr, navare" 
råto v." 
slaAto v. skratta12  
skråvo v. frasa, knarra" 
sk4lo v. jämna tänderna" 
21åpo v. prata struntls 
oaso v. falla" 

ketvola propr. del av Han.. 
sjöby 18  

..91seondn0 propr. 19  
dislecAbson (Mg.)Åskaken (sjö)20. 

a) böso Sk. b) fao Sk. c) fnöso Sk. d) fåtan, ack. foton Sk. 
e) nOvor Sk. 

Sv. dinl. blaka 'slaa, sinelde paa, ose ned overstEenke med 
smuds', nyno. blaka 'flagra, skvaldre' Torp. 

Sv dial. basa 'värma, upphetta' Rz s. 25. 
Fvno. gata; nyno. gita 'nämna, omtala' Torp; sv. dial. gata 

'nämna, omtala' Rz s. 232. 
Plaska; darra, klappa hårt (om järtat); sv. rspr. flacka (vara 

ostadig); av en indogerm. stam 'plag eg. 'slår, jfr lat. pläga 'slag' 
Torp s. 114. 

Sv. dial. flasa Rz s. 152; nyno. flasa Ross. 
Jfr sv. dial. fnas 'smolk, fint stoft, lappri' Rz s. 157. 
Fvno. frata; sv. ock nyno. dial. frata Torp. 
Sv. dial. fattan ii. 'handtag, grepe, skaft', Leks. grytfatan Rz. 
Sv dial. glapa 'vara talträngd, lösmunnad' Rz s. 197. 
Fsv. navar. 
1 förb. rcit-fr falla av (t. ex. om  hår eller ull); jfr nyno. 

rata 'vraka, kaste bort', ratast 'gaa spildt' Torp; sv. repr. rata. 
Nyno. skvata 'skrika, om visso fugler, iscer skjor' Torp. 

Sv. dial. skrava 'knirka, skramla', nyno. skrava 'snakke, prata' Torp. 
På hästar; jfr nyno. skal 'tandsygdom hos hest', nyisl. skjal 

'sygdom i munden paa hest, hvori tandkjottet vokser ut over tEenderne' Torp. 
Jfr nyno. slaapa 'tale mundkaat og uhovisk', sv. dial. slapa 

'prata narri' Torp. 
Falla i mängd, 

menstimlet fiok' Aas. 
Vid TJnån. 

19) Äng vid Unån. 
29) Dat. 4Sksiko9n. 

t. ex. om  snö; jfr nyno. vase 'en tt, sam- 

"). Väl av kqv 'kalv' ock 01 'kulle'. 
Betyder kanske Skälm-änget. 
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0. 

§ 102. o har i målet fullständigt samma kvalitet som i 
rspr. Det förekommer blott som kort, ock dess förekomst är 
mycket inskränkt i förhållande till rspr., till följd av att rspr:s 
öppna (med o tecknade) å-ljud i målet i de fråsta fall mot-
svaras av o (§§ 117 c, 119 e), u (§ 92) ock 90 (§ 81). 

§ 103. o motsvarar rspr:s korta å-ljud, då detta är upp-
kommet av äldre'å (undantag se § 119 f.). Ex. 

blot adj. n. blått 	 pkkar s. best. pl. påsk 
brötum adv. bråttom 	rot sup. rått 
flöda pret. flådde 	 söda pret. sådde 
grop adj. n. grått 	 oot adj. n. vått 
iiös adv. i jåns 	 b räkn. åtta. 
§ 104. o motsvarar rspr:s a: 

i slutljud av värb med ursprungligen kort rotstavelse, t. ex, 
b&ko v. baka 	 Oto v. äta 
fko v. fara 	 kilmo v. komma; 

i några ord på -on ock -or med urspr. kort rotstavelse, mot-
svarande rspr:s på -an ock -ar(0), t. ex. liikon n. 'lakan', 
navor m. 'navare', silmor m. 'sommar', pildr m. 'pelare'. 
Märk vidare -on i fOton n. 'handtag', glipon n. 'handtag 

på dörren'. 
Märk även o i vissa böjningsändelser av kortstaviga mask.: 
d4go ack. pl. dagar(na) 	&gom båt. dat. sg. hagen 
kro ack. pl. harar(na) 	&gon best. ack. sg. hagen 
&go ack. sg. ock pl.hage (-ar) 	rboa (Sk.) ack. pl. rävar(na)1. 
Anm. I den yngre generationers språk i Hansjö tyckes ändelsen 

-0 i ack. plur. vara försvunnen så när som i ago ock dågo. 1 den 
äldre generationens språk kan man träffa 0 i något enstaka ord, såsom 

men eljest har a undanträngt 0.. I Skattungbyn, där kortstavig-
haten är bäst bibehållen, råder även vacklan. Märk t. ex. ack. plur. 
»åda. 

§ 105. o förekommer slutligen utan motsvarighet i rspr. 
mellan de båda leden i vissa sammansatta ord, vilkas första 
led utgöreä av ett ursprungligen kortstavigt subst., t. ex. 

a) r4)Gt Hs. 

1) Men smsida ack. pl. 'smeder(na)'. 
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k9glok6la f. kolkoja 	rkvo,ktila f. rävkula 
mikofleu s. gungfly (eg. 	silokra m. selkrok 

mossfly) 	 Adoskål n. vedskjul. 

a. 

•a bildas längre bakåt än rspr:s ä-ljud framför r ock 
är särskilt i äldre personers tal starkt förskjutet åt landsmåls-
alfabetets a, så att man stundom känner sig frestad att använda 
detta tecken. 1 Skattungbyn närmar sig a däremöt mycket 
till ce. å förekommer utan märkbar olikhet i kvaliteten både 
som långt ock kort. 

Anm. Jag utgår vid min beskrivning ovan av a från det anta-
gandet, att det ä-ljud, som rspr. använder framför apikoalveolarer, är 
a, såsom fallet är i mitt eget språk. Denna åsikt är ju också den av 
Lyttkens-Wulff samt Svenska akademiens ordbok i huvudsak antagna, 
under det att Lundell ock Noreen anse detta a-ljud vara cel. 

4 motsvarar 
a) rspr:s långa ä: 

i allmänhet framför r, t. ex. 
adj. begärlig 	l'art sup. lärt 

fkirdv, räkn. den fjärde 	nar prep. när, hos 
kasar s. kasern 	 pårur f. pl. (päron) potatis 
]ra v. lära 	 nåra f. svärmor 
lårda pret. lärde 	 årnco v. ärna; 

i en del ord, som ha samno. långt ä eller äro inlånade, t. ex. 
bilat n. beläte 	 klåda n. pl. kläder 
brida n. bräde 	 låsa v. läsa (en dörr) 
bråjpa v. bräka 	 låta n. läte 
tran adj. frän 	 naval-  n. näver 
frasa v. fräsa 	 pla pres. plägar 
ita v. fräta 	 skrida v. skräda, sikta 

farm-nada v. försmäda 	stråva v. sträva 
gritla v. gräla 	 sid f. säd 
grirya) v. gräma 	 såta n. säte 
gav adj. gäv, omtyckt 	.2,1åpa v. släpa 

1) Nor. V. spr. I, s. 514. 
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tråda f. träda 
Osa v. väsa 
Hit hör även fråga v., änysv. 
Anm. 1 Skattungbyn heter trad 
b) rspr:s korta ä i orden: 
ått»ct f. ättika 
dald f. däld 
lårta n. lärft 
låsmdm, m. länsman 
ne, adv. nej 
nitar f. pl. nätter 

står vidare för rspr. ö, där detta går tillbaka 
på samno. oy, t. ex' 

blata y. blöta 	 nåta v. nöta 
dråmco v. drömma 	 råta v. röta (lin) 
diva v. bedöva (gm slag) 	rak m. rök 
glamma v. glömma 	 sUras f. stenrös' 
glamsj,szn adj. glömsk 	a f. ö 
gåpnco f. göpen 	 åra v. höra 
låsa, v. lösa, släppa uti- 	åra n. öra 
Inar adj. mör' 	 isa v. ösa. 
Märk dar pres. sg. av dala 'dö'. 
Hit hör till sin bildning även låka v. 'leka', som förutsätter 

ett isl. *loykva4. Noreen Dalm. II, s. 168 för hit även alajpa 
v. 'slicka', för vilket han ansätter en is!. grundform *sioykja. 
Hit hör även tlåta v. 'flotta timmer'5. 

a representerar vidare 
a) rspr. a: 

1) i några enstaka ord: 
köar adv. kvar6 	 &dar.2.14gar m. åderslagare" 
skömåkar m. skomakare' 	mt-de-snarasta med snaraste.; 

a) gilinta? Sk. 

1) På bete; nyno. loysa Aas. 
3) Jfr fvno. hreysi. 

Fvno. fleyta 'faa tuat flyte'; 
Fsv. qwter. 

3) Person, som utför åderlåtningar. 

2) Fvno. meyrr. . 
4) Nor. Dalin. II, s. 112. 
nyno. floyta; jfr finl. flöta,re. 

Ock andra ord på -måkar. 

al in. häl, klack; 

fritga 'fråga'. 
tra, i de andra byarna tra. 

rådin adj. rädd 
skråmco v. skrämma 
sålda v. ä. nysv. sälla (sålla) 
Makt f. släkt 
trått räkn. trättio. 
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i enstaka stående värbformer på -end med passiv bety-
delse, t. ex. tiigånd(as) 'som bör tagas', sjOrand 'som är färdig 
att skäras (om säd)'; 

i pres. ock imper. sg. ock i pret. av svaga kortstaviga 
värb av typen thlo, t. ex. 

Pres. sg. 	Imper. sg. 	Pret. sg. 	plur. 
båkar 'bakar' båka 	båkåd 	båkadum 
tålara 'talar' 	tåla b 	tälade 	tåladum d  
gåpar 'gapar' gåpa 	gåpad 	gäpadum; 

Märk vidare pret. konj. kina 'komme' ock plur. tant. nåsar 
s. 'näsa',. 

rspr. e i orden: 
lar pres. sg. av 141,a 'le' 	stårnw v. stelna 2  
Mar propr. m.Peder (Petter) 	pan kedja; 

rspr. o (0) i ett par fall av pret. konj.: 4)årda 'gjorde', 94 
'vore'; 

rspr. u ock å i några sup. av starka värb (åtminstone delvis 
'på grund av analogibildning): 
blåst blåst 	 stegh stått 
grått gråtit 	 sta suttit 
lehtt e  kommit 	 &bi åkt; 
låta låtit (givit ljud ifrån sig) 

samt därjämte rspr å i orden spåna n. 'spån', stra n. 'strå', 
tånar f. pl. 'tår'; 

Märk, att plur. av klo 'klo' heter klånar. 
rspr. y i måra f. 'myra'3; 
rspr. ö i orden 

dårar n. pl. dörr 4 	 far adv. förr 
far prep. för 	 tårnb6s1c m. törnbuske. 

tålar Sk. 	b) tåla Sk. 	C) tålad Sk. d) tåladiam Sk. 
e 	Sk. 

i) Jfr fgutu. nas, pl. nasar. 
Fvno. Stigna; Älvd. st2å23a; Uppl. st, stiel. Se Hesselman, 

i och y, ss. 208 ock 216. 
Våmh. mera; Moram. mcera. 
Älvd. drar; Morani. dr(ar). 
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förekommer vidare i bl. a. följande ord, som sak- § 110. a 
nas i rspr.: 
(jfr § 107:) 

Nåla v. skvallra' 
bråda tr. v. smälta2  
dtcka f. stor kvinnas 
dal adj. trevlig, snäll4  
flå« v. släthugga° 
fråsnåmt adj. n. frostlänt(' 
gritsas v. skratta (hårt)7  
grd opers. v. vara mån- 

gård 
gåta v. vakta kreaturs 
knaval m. elak persons 

kata v. hoppa ock lekal° 
(om djur) 

lånar pl. av kon s. gångjärn 
lavun adj. dumn 
måla v. mäta" 
s1c9a1a v. bräka högt" 
sk9kba v. skrika" 
såta v. bry sig om15  
9isd1 adj. usel" 
0161 v. bräkan 
av adj. präktig, vä,lgjord's; 

Uppträda på ett onaturligt sätt; sv. dial. Mäla 'tala öm det som 
bör förtigas, skvallra' Rz. s. 35; da. dial. bisele 'yrade, skrige 1. hvine hoit'. 

Fvno. bråk; nyno. brieda Aas. 
Klumpig ock duktig; sv. dial. däka, cläga 'flicka, piga' Rz. s. 111. 
Fsv. dEel 'lätt att hava att göra med, förtrolig'; fvno. dåll 'Jet, 

medgjerlig'; sv. dial. dä1(1) 'vänlig, let at omgaaes, hygglig' Torp. 
Moram. =; Älvd. Nma. 
Jfr sv. dial. frostnäm 'blottställd för frost' Rz. s. 165; fvno. 

månar 'Iärvillig', fsv. member 'läraktig'. 
Älvd. gr4sas; jfr fvno. grenja 'utstote en feel lyd', nyno. 

grenja 'griue, le haanlig' Aas. 
Fsv. gEeta 'vakta, vårda'. 

2) Sate, djävul; jfr ity. knäwel, knevel 'knebel, vri-kjep o. s. v., 
som i ofris. og vestfal. brukes i bet. noget svart, kraftig, baade person, 
dyr og gjenstande' Torp; sv. dial. knavel 'elak sälle' Rz. s. 335. 

15 Jfr fsv. kate 'ysterhet, glädje', fvno. kEhti. 
n) Som går ock hänger med huvudet; Ålvd. lävug 'nötaktig' Rz 

s. 422; nyno. le3ven 'skjodeslos i arbeide' 
Fsv. maga; fvno. meka; sv. dial. mäla Rz s. 454.- 
Om getter; sv. dial. skväla 'bräka (om får ock getter)' Rz 

e. 609; nyno. skvEela 'brmke hiest (mest om gjet)' Torp. 
Jfr rspr. skväka, sv, dial. skväka 'skrika som späda barn' 

Rz. s. 641. 
Rätta sig efter; fsv. sEeta 'lyda'; sv. dial. säta 'lyda, rätta 

sig efter' Rz s. 717. 
Jfr fsv. östföl. 

11) Fvno. viela 'tjuta'; nyno. vEela 'brmge (om faar)' Aas. 
18) Fsv. hEevEer, fvho. hål& 'brukbar, nyttig'; nyno. hmv 'nyttig, 

ypperlig' Aas. 
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(fjr § 1.08:) 
bilda v. dunka, slår 
balsa v. Väsnas2  
drapa v. hälla, droppa3  
flatar f. pl. grädde4  
frad-st v. önikyla 
klanstras v. klättra6  
klav adj. sprucken' 
knasta n. stensläggas 

(vidare:) 
blasddkka propr. äng i Han- 

sjö 
bakar propr. gårdsnamn 
4i4val propr. Gävle (stad) 
§ 111. Kort a förekommer 

a, t. ex. 
dralst f. dräkt 
fårg m. färg 
/årta D. järta 
larka f. lärka 

lånws v. lura9  
litpa v. riva avro 
,•a. f. tjäderhöna" - 
rasta v. bygga 'röste," 
skata v. skarva"; 
2,1åjya n. gröpe" 
Octullipa f. ställe på is"; 

råda propr. ,bäck" 
åtminco propr. Emån (i Orsa) 
åvatsmk propr. myr n. om 

Hornbärga. 
i ungefär samma fall som långt 

mar f. märr 
mas konj. »men" medan 
namst superi. närmast 
nåsta adv. nästan 

Nyno. bloyta 'pre blod'. 
Vara stor på sig; jfr nyno. boyk 'eg. haardnakket person, 

derav boykja 'tvinge sig frem' Torp. 
Fvno. dreypa 'lata drjupa'; nyno. droypa Aas. 
Nyno. floyte 'flode' Aas.; sv. dial. flöter Rz s. 152. 

b) Nyno. froy 'forfryse', sv. dial. fröda 'forkjole, forfryse', *frey6a Torp. 
Jfr nyno. klona 'slaa klorne i', sv. dial. klöyn, klön 'fingre 

paa', klönner 'klatre' Torp. 
Som går lätt att klyva; nyis]. *kleyfr 'som kan kloves', nyno. 

kloyv 'klovelig', sv. dial. klöv Torp. 
Jfr nyno. kluvna 'trykke sammen ved at knuse' Torp. 

2) Smyga sig fram; jfr fvno. loyna 'döl 	nyno. loyna seg 
'skjule sig' Aas. 

10) Näver 1. bark; fvno. hleypa 	tu l at lope', nyno. loypa 
'flmkke, live av' Torp. 

11‘ i Nyno. røy Aas. 
Bygga gavel på ett hus; nyno. =ysta. 'bygge tak' Torp. 
Fvno. eire3rta; nyno. skeyta Aas. - 
Se Nor. Dalm. II, s. 168, anm. 5. 

13) Där vatten tränger upp; jfr nyno. loype 'pas el. rende, hvori-
gjennem noget pinjer at styrt° frern' Torp. 

16) Som kommer från raspin. 
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ara m. härre. 
blga pret. blötte 
dåla v. dö 
nat. pret. part. nött 
trat adj. trött. 
klza v. klia 

v. le 
bak f. björk 
Nårbsan propr. Björken (by) 
mark adj. mörk 
bsitrj,,sa f. kyrka. - 
pret. konj. 'hade', tötzza pret. 

praga v. prässa 
stetrip v. »stärka», värkal * 
.991irmeo v. svärma 
trata v. träta 
fra f. kärra 
ork m. värk 
09:MCP v. värma 
arbar n. »härbre» 
arma f. ärm 
art f. ärt 
årva v. ärva 
Märk: blad m. 'blåst'', Itc_la 

konj. 'toge'. 
Märk utan motsvarighet i rspr.: syna v. 'träda en nål på 

tråden'3, anlet(g) konj. 'så länge om'4. 
Märk även: 9,11rga n. 'virke', mittor m. pl. 'morgnar'5. Utan 

motsvarighet i rspr.: targ m. 'spindel'°, 0.'arga v. 'blåsa i virv-
lar'7, årpandänn m. best. 'arbetsdag, vardag's. 

Att a i orden bah ock pitripa är uppkommet genom de-
labialisering av ö, framgår av Älvdals- ock Moramålsformerna 
av dessa ord: byTrk Älvd.°, berk Noret°, men bak Risa'°; 
jyyntya Älvd., ynk-a Noret°, men jyarjya Risa°. Så torde 
väl även vara fallet i mark ock /jats.; jfr mork Älvd., m8rk 
Sollerön, korg Våmhus, ilorg Noret. På samma sätt har väl 
a uppkommit i arbsandcOn, för vilket ord jag saknar belägg i 
de andra dalmålen; jfr dock sv. dial. yrk(j)endag, örkdag2  

1) Göra ont. 	 2) Fsv. blmster. 
F vno. smeygja, nyno. smoygja 'putte noget gennern', fsv. 

smeghia eg. 'låta smyga eller krypa', sv. dial. smoga, snioja Torp. 
Jfr fvno. ey 'alltid' ock målets mas 'medan'. 
Älvd. ~ar, Moram. mcenar. 
Jfr ev. dial. dvärgnat 'spindelväv'. Se Tamm, Etym. ordb. 

s. 110. 
Se Buggas anm. i Nor. Dalin. II, s. 39 not 5. 
Sv. dial. yrk(j)endag, örkdag 'arbetsdag, vardag' Hz s. 489; 

nyno. vyrkedag 'sognedag'; jfr nyno. vyrk 'virksom, besternt tu l ar-
beide' Torp. 

8) Där delabialisering av 0 icke inträder. 
18) Där delabialisering av 0 inträder. 



IV. 4 	 ENKLA VOKALER: a. 	 99 

m. m. a i 9arMt kan lika väl utgå från ä som från ö; Moram. 
bar här ä (utom Vänjan): v&rig-a, Noret (men norlya Vänjan); 
Älvd. har däremot y: yr_jya; märk även ä i andra daldialekter ock 
i uppländskan vartp, el. varkil. manar kan i Orsam. förklaras 
ur *m,yrgnar 	"raörnar --> 'männar, men dess ä-vokal i de 
andra dalmålen talar väl däremot. Noreen 2  hänvisar dock som 
förklaring på ä-formerna i Älvd. till isl. myrginn. 

§ 112. .a förekommer i ändelser som motsvarighet till 
a) rspr. a: 

i obest. nom:, dat. ock ack. sg. av några fem. subst. (gamla 
io-stammar), t. ex. btrda f. 'börda', aha f. 'yxa', ila f. 'hylla'; 
Märk å.la f. 'häll, klippa' ock n'ira f. 'myr' m. fl. 

i räkneordet ara 'älva'; 
i pres. sg. ock i pret. av ursprungligen kortstaviga värb efter 

1:a svaga konj. samt i imper. sg. av alla värb efter denna 
konj., t. ex. 
låtar pres. sg. lottar 	tåla imper. sg. tala 
lätad pret. lottade 	 tälad pret. talade 
talar pres. sg. talar 	måla imper. sg. måla; 
.Anm. 1. Rspr:s slutljudande -e i pret. av värb efter 1:a svaga 

kouj. saknas alltid, t. ex. målad 'målade', gäpad 'gapade'. 
i avledningsändelsen -ar, motsv. rspr. -are, hos ursprung-

ligen kortstaviga subst., t. ex. klar m. 'kolare'; 
Märk, att långstaviga ändas på -ar, t. ex. flåtar m. ›flottare», 

'flottkarl'. 
b) rspr. e: 

i obest. nom. sg. av svaga mask. subst. samt i obest. ock best. 
nom, ock ack. sg. ock i obest. nom. ock ack. pl. av neutr. 
subst., som i rspr. ändas på obetonat -e, t. ex. 
bldca ro. backe 	 dkIsa n. dike(t), diken 
gripna m. granne 	 b24ja n. äng(en), ängar; 
Märk åra m. 'harr'. 

i pret, av svaga värb, som i rspr. ändas på -de, -te ock 
-dde, t. ex. sdda 'sålde', tråda 'trodde', Mfta 'köpte'. 
Anm. 2. a saknas i vissa ställningar i pret. av ovannämnda värb 

ävensom i 3 plur. pret. av starka värb, t. ex. o-10 lostås 'hon 

Hesselman, i och y s. 209, 216. 
Dalm. Il, s. 126 f. 

7-223600 Sv. landsm. Boöthius. 
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letade överallt; .94-1dgd-con-st bro i 'sedan lade han sig bredvid'; 
kga sad-eiv, mas-dam-djiga, at-Q-ad-Olsncod uni-mh:gon 
berättade, medan de gingo, att hon hade vaknat på morgonen'; dam- 

flera-d4go 'de gingo flera dagar'; ålar trod-fillt s-fsigt, at 
tr(illcatnOt ad-lukad-btirt-na) 'alla trodde fullt ock fast, att troll-
käringen hade lockat bort hänne'; itga kcf,mty-kkta 'Johan kom (eg. 
ock sprang) springande'. 

e) rspr. o: 
i räkneorden nia 'nio' ock tia 'tio'; 
i. 3 plur. pret. av starka värb, t. ex. 

bita (de) beto 	 dip (de) dogo 
biinda (de) bundo 	 gba (de) gåvo. 
§ 113. a förekommer utan direkt motsvarighet i rspr. i 

. av alla maskulina subst. samt 
av alla feminina subst. utom de 

bre:drar in. pl. bröderna 
nålar f. pl. nälarna 
dnar f. pl. öarna 
baar f. pl. böckerna. 

. följande ord, som sakna direkt 

9årva V. inringa8  
årda f. skuldra7; 
vidare: 
såby propr. gårdsnamn 
åfargård propr. egendom i 

Hansjö. 

I) Jfr yno. garm 'en klemme hvormed man tilber,eder lin' Aas. 
Av gåta 'vakta kreatur'. 
Lågt belägen plats; fvno. keg5 'dal'; sv. dial. läjd, lägd 'däld' 

Rz s. 403. 
Jfr sv. dial. vräk 'dålig människa, odugligt folk', vräkare 'grov, 

ostädad människa', vrakling 'odugling, dagdrivare' Rz s. 820. 
Lägga öronen bakut ock se ond ut (om hästar); fsv. snärkia 

'hopkrympa, rynka', snärkias 'få förvridna anletsdrag'; sv. dial. snärk-
(j)a, nyno. snerkja 'snerpe samman' snerkja 'svinde ind, trrekke sig 
lilbake i sig selv' Torp. 

En björn; fvno. hverfa 'vende, slaa ring om' Torp.; sv. dial 
hvärva 'kringgå (ringa) en björn, som ligger i idet' Rz s. 273. 

, 	7) Fvuo. her6r; fsv. häri). 

ändelsen -ar i best. nom pl 
i best. nom, ock ack. plur. 
svaga, t. ex. 

agtar in. pl. hästarna 
skdnar m. pl. skorna 
krar In. pl. hararna 
greo,lar m. pl. grannarna 
§ 114. a märkes i bl. a 

motsvarighet i rspr.: 
gitrma v. bråka Enl 
g?41a f. betesmark 2  
lagd f. dal8  
råklas v. leva snuskigt ock 

dåligt 4  
SnitrOaS 
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(e). 

e motsvarar till sin bildning ock ljudeffekt närmast 
rspr:s ö i öppen (o), men bildas med ett trängre pass mellan 
tungan ock gommen, varigenom ljudet får en smula, dock knap-
past hörbar dragning mot u. Det har en ganska vid uttalslati-
tud, så att det många gånger, särskilt som kort ävensom fram-
för r, närmar sig 8, med vilket tecken Noreen på ett par ord 
när återgivit detta ljud. Jag har dock icke funnit någon kon-
stant skillnad mellan det mera ock det mindre öppna ö-ljudet, 
varför jag har föredragit att använda ett enda tecken. I Skat-
tungbyn förekommer en varietet av med betydligt större drag-
ning åt u, än Orsam:s har; det händer därföre att, när personer 
från andra delar av socknen skola härma skattungen, de gärna 
återge dennes ö med ett u-ljud. Främre delen av tungan före-
faller mig att vara mera höjd vid e än vid n. Läpparna äro 
enligt Il. Geijer 'något labialiserade, men inrundade. 

Långt o motsvarar rspr. ö, där detta utvecklats ur 
gammalt au, t. ex. 

blota adj. blöt 	 leg pret. ljög 
bra pret. bröt 	 16gd4g m. lördag 
bed pret. bjöd 	 lk m. lök 
Ihka v. (böka) väsnas ock 	lOpa v. 2löpa», kräla, rinna 

vara stor av sig 1 	 les adj. lös 
drop pret. dröp 	 lot m. löt, utmark 
dov b adj. döv 	 lev n. löv 
flog pret. flög 	 kivg.a,ska f. ' lövjerska, troll- 
flet pret. flöt 	 kunnig kvinna 
fras pret. frös 	 nep pret. nöp 
gok,e m. gök 	 reda adj. röd 
klov m. klöv 	 rot pret. röt, råmade 
krop pret. kröp 	 skate pret. sköt 

a) blt4t Sk. 	b) d@v Sk. 	g gok Sk. 	d) rQd k. 
C) skeit Sk. 

1) Fvno. bauka 'böka'; sv. dial. bank 'göra oväsen, åstadkomma 
något med buller ock bång' Rz s. 78. 



102 	 BOtTHIUS, ORSAMÅLET. 	 IV. 4 

stor m. stör 
strok pret. strök 
sog pret. sög 
sop pret. söp 
Märk stop n. 'stop'1. Med 

'mjölk', pbsa m. »pölsa», 'gryngröt med flott'. 
§ 117. Q. (Q) står vidare för 

rspr. o (a) i orden: 
blod ru. blod 
i.-fAtjrd i fjor 
fOolar n. foder 
fOdra v. hämta hem foder 
plog m. plog 

rspr:s u i några ord, där fsv. har ö: 
bod n. bud 2 	 lbdin adj. luden 4  
bbdo v. buda„ ge bud, båda 	rbtin adj. rutten5; 
gQ1a adj. gul3  

rspr:s långa, resp. korta 
bo adv. både 
do konj. då 
ge.b v. gå 

'nollte n. moln 
nod pron. n. något 
nbrt propr. Norge 
spor n. spår 
so d adv. så 
svo v. sova 
trkdo v. »tråda», knåda 
Atuu. Förekomsten av 9 
väl förklaras så, att å. i trycksvag stavelse förkortats ock övergått 

ett öppnare gt-ljud. På detta sätt kan den olika vokalen i bo 'både' 

a) gol Sk. 	b) go Sk. 
f) bor Sk. 	g) skot Sk. 

C) moln Sk. 	d) SQ Sk. 	6)42 Sk. 

   

1) .Fvno. ock nyno. staup Aas. 
3) Fsv. gol. 

Fsv. rotin. 
Märk gok imper. »gack», 'gå'. 
ktlOp 'utlopp'. 

2) Fsv. boj. 
4) Fsv. lopin. 

Toga n. öga 
ok m. hök 

v. öka 
ost m. höst. 

annan utveckling ha vi mok f. 

rbpa v. ropa, gala 
snor s. nor 
s6kan f. socken 
torn n. torn; 

å i orden: 
§l e  adv. ock konj. ock(så), ock 

* borf in. borr 
flot n. fläskflott 
flti m. flotte 
1Qp n. lopp, springande7  
lot ni. lott 
1O,to v. lotta 
nd2dun adj. moddig 
skot g n. skott 
stbpa m. stolpe; 

i sådana ord som i fsv. haft 
får 
till 
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toå 

ock b4d2r 'båda' få sin förklaring. Bocks förklaringl, att o i botte, 
vilken form förekommer i Vml., uppkommit genom påvärkan av före-
gående labiala konsonant, behöver åtminstone icke tillgripas för förkla-
ring av OrsamMsformen. å. i gå. har i en sådan förbindelse som gå-
bort förkortats ock förändrat kvalitet. Märk även, att då. som advärb, 
d. V. s. när det står i starkt betonad ställning, heter dp., vilken form 
ljudlagsenligtuppstått av 14 (<-- kan), under det att då som konjunktion 
heter do. 
d) rspr. ä i sv a pron. 'själv'. 

Om 0. i diftongen 90 se § 81 if. 
§ 118. Märk vidare 	i bl. a. följande ord, som sakna di- 

rekt motsvarighet i rspr.: 
(jfr § 116:) 

ckvltn adj. enformig, trå- 
kig 2  

frbda f. skinn på mjölk 
o. d.8  

frMlin adj. frodig 4  
(jfr § 117:) 

bd m. livstycke8  
,bol (Sk.) adj. duktig18  
bos n. avfall av halm eller 

höll 

a) SOV Sk. 	b) måla Sk. 

Sv. ljudhist. I, s. 353. 
Fvno. daufligr 'kedsommelig'; nyno. dauvleg 'kedsontmelig' Aag. 
Fvno. trad 'fraud, froda, skum'; nyno. fraud 'skum, fraade' Aas. 
Jfr .nyno. frauclig 'frodig, saftrig' Aas. 
Fvno. laupr 'korg, spann, eit visst smormaal'. 
Utan tilltugg; nyno. maula 'Lede noget ublandet, wde kjod 

uden bud' Aas. 
Fvno. skaut 'hyrna, snipp'. 
Jfr fvno. aurr 'vtata, vaat sand'. 

8) Med kjolen förenat, smalt, rött livstycke, som hör till Orsakvin-
nornas nationaldräkt; sv. dial. bå. Rz s. 63; ilvd. hma, Moram. boT. 

Sv. dial. bål, bol 'utmärkt, djärv, flink, förträfflig' Rz s. 70. 
Sv. dial. bås, bos, boss Rz s. 71 fsv. bos (boos) i sam-

mansättu. höbos 'höboss'; nyno. bots 'avner, smaat affald af ho eller 
halm' Aas. 

Jfr nyno. dos 'kjernelos korn' Torp. 
Genom i träden inhuggna märken; Ålvd. fZua; jfr nyno. flöga 

kralosnet skive', flaga 'flmkkes, losne om bark' Torp. 

m. målkärl för säd8  
mblab v. äta kött o. d.8  
skåta m. stump, flik7  
ra f. propr. Ore älv 8; 

dåsidgd adj. med stora, men 
omatade ax12  

fika v. utmärka väg i sko-
gen 13  
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gor n. var, blodvar 
lok m. vattenpuss2  

(vidare:) 
korn, Bom n (del av Orsa kyrk-

by) 
dOvånd myrslog vid Unån 
gadlSk propr. myrslog5  
§ 119. Kort s motsvarar: 

rspr. ö i ett fåtal ord, t. ex. 
ftlstn räkn. den förste 
rst adj. n. rött 

rspr. a: 
framför Il, Id ock it, t. e 

fbla v. falla 
m. best. gallan 

gblskrOka v. gallskrika 
kbla v. kalla 
keda adj. kall 
mott n. malt 
pst m. pall 
skol s. skallgång 
skbldra v. skallra 
skbla m. skalle 
stst b  n. stall 

framför gg, ck ock gk i 
dog f. dagg6  
frbga v. fradga 

sod f. köttsoppa 3  
brnco v. bliva unken 4; 

nirOd äng vid Dödbyu i 
Orsa 

.214dobOr Slådåborg (fäbod 
hörande till Hansj0). 

sbrpa f. sörpa 
sst s. öster;. 

x. 
ss/te n. salt 
,t9VS/d adj. tvåfaldig 
tsk m. tall 
9st m. vall 
9blb5rmåsa f. valborgsmässa 
bldri adv. aldrig 
blta v. halta 
bitt adv. alltid 
bltar n. altare 
blar pron. alla; 

några ord: 
log f. lagg7  

* blulg adj. black 

a) keki Sk. 	b) Sto/ Sk. 	SO Sk. 

Sv. dal. går, gor, gorr m. m. Rz a. 225; fvno. gor 'mave-
velling', nyno. gor 'dynd, sola, mavevelling' Torp. 

Sv. dial. lok 'det som läckt, runnit ut, litet vattenflöde, som upp-
kommer därigenom, att det läcker t. ex. genom taket eller därigenom 
att vatten hålles ut' Rz s. 387 f.; nedre dalm. loka 'liten sjö eller göl 
utan avlopp'. 

Älvd. stm0; fsv. si51}. 
Fvno. orna 'verta varm'; Moram. Orma; sv. dial. orna. 'bli 

unken' Rz s. 489. 
Av lok; se ovan (not 2). 	6) Fsv. dog; fvno. d2gg. 

7 ) Fvno. 12gg. 
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bbka m. backe 	 * tnIkeha m. manke 
drok pret. drack 	 ska v. sanka, samla 
tbka v. tacka 	 Meka ra. tanke; 
3) i några enstaka ord: 
kol? s. kapp 	 oda adv. vart 
trod m. trast» 	 919t m. vante2; 

rspr. i uti ordet sni2nkva f. 'snöripa'; 
rspr. u i orden: sOltgsn adj. 'svullen', bgab v. 'hugga", bro 

n. 'huvud' 4; 
rspr. korta å (o), där detta går tillbaka på fsv. kort o, utom 

där detta i måla representeras av o (§ 74 b) eller u (§ 9.2). 
Ex. 
etbdr m. aborre 	 skrek n. skrock 
bl6tyst2r n. blomster 	Slårpu f. skorpa på ngt 
Ingstar n. bolster 	 mjukt 
bbrga v. borga, låna 	skbvla f. skovel 
bort' adv. bort 	 stblun adj. stollig 
bksta m. borste 	 stbrhnco v. storkna, stelna 
Utta, m. botten 	 stbrmco v. storma, väsnas 
bbtfico v. bottna 	 Amma v. somna 
fbrmco f. (gj ut)form 	 sop m. sopp, svamp 
fo,5 m._ fors 	 sorg f. sorg 
kbrprcill m. korpral 
	

trbkla v. trockla 
10.5 n. .kors 	 tolv' räkn. tolv 
lkno v. lossna, slita sig 	tbmtkal ni. tomte 
~gond ni. morgon 	arka v. torka 
nkka m. »norsk», norrman 	 jpolp adj. tjock 
polka m. pojke 	 61~ ni. holme; 

0 rspr:s korta ä, där detta framför id, g ock gk utvecklats UT 
gammalt a, t. ex. 	 0 

itodld n. hushåll 
	

bida v. hålla 
fold tn. fåll 
	 * Ugstirun adj. bångstyrig 

fblda v. fälla 	 fbega v. fånga 
9,191t4 v. våldtaga 	 goeg' rn. gång 

a) 9,ort Sk. 	b) ifga Sk. 	bort Sk. 	d) mbrgon Sk. 
tolv Sk. 	 f) gong Sk. 

1) Fvno. InStr. 	 2) Fvno. nar. 
3) Fev. hogga; fvno. hegg(v)a. 	4) Fsv. hovap; fvno. h2fd. 
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krbegla v. krångla 
logga adj. lång 
spagg f. spång 
stoegb f. stång 
sagg s. sång 

tragg adj. trång 
tagg f. tång 
bega v. ånga 

* kbeka v. kånka 
stbeka v. stånka; 

g) rspr. ä i ordet trorg m. 'märg'. 
Om a för Hansjö m. ft måls u ock a i ändelser se 

50 ock 94. 
§ 120. Kort a förekommer 	 ord 

svariginet i rspr., t. ex. 
brbka v. träta' 
bbldgrtiks rn. galt' 
borg adj. duktig' 
dbrga v. väsnas4  
dbsklin adj. som ser 

ut 5  
fbrka v. förmana6  
fosk m. murket, självlysande 

träl 

vidare i en del 

klen 

§§ 49, 

utan mot- 

grbka f. liten topps 
kor adj. (föråldr.) som vill 

visa sig duktig 
kap m. klump 9  
hisTun, adj. klimpig 
/åta lockord till grisar 40  
hp_bmnco v. kvävas" 
larvas v. om föremål som det 

faller bitar avi- 2  

a) leg Sk. 	b) stogg Sk. 

Sv. dial. bråkka på. 'skrika på' Rz s. 61. 
Jfr nyno. bola 'vxre brunstig (om sugge)', 'sv. dial. bål, böl 

'brunstig (om hundyr)' Torp. 
Sv. dial. borger 'stark, rask, duktig' Rz ss. 46, 47; nyno. 

byrg 'bjergelig, hjulpen, stolt' Aas. 
Sv. dial. dårga, dörga 'springs med bast og bulder, slaa kraftig 

lil'; jfr nyno. dorg, dyrgja 'fart, lop' Torp. 
Nyno. doskeleg 'mat og dorsk' Ross. 
Sv. dial. forka 'förmana' Rz s. 160; nyno. forka 'varsk, ad-

vare, formane' .Aas. 
I sammans. lisfask; Älvd. fusk; sv. dial. fåsk, fåsk, fausk, 

fausk Rz s. 160; fvno. fauskr, nyno. fausk 'ved, som er raad-
net' Aas. 

På gran eller tall; Älvd. grOsa. 
Jfr nyno. koppul, kopp 'liten, rundagtig sten'; urspr. bet. 'klump' 

Torp. 
Jfr k9Ot rn. gris. 
Fvno. kvafna, nyno. kvavna, kvamne, fiol. kyamua 'miste 

pusten' Torp. 
Jfr ny-no. larva 'va re los og slap i sammenhwngen, see ud tul 

at ville falde ifra hinanden' Rose. 
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lbrvug adj. nött' 
mbla f. en grenig kvist 2  
rugg f. årtull 3  
st&mblun adj. avsigkommen4  
tialug adj oredig5  
t&turi adj. fjollig 
Onda v. bry sig om 6  

DIFTONGER: cu, w. 	107 

9brga f. dörrhasp 7  
bka f. spåna 

* n&sål äng. vid Dödbyn 
otsmsgdrd Vångsgärde (by) 
&mina/. Hornbärga (by) 
60yan Angel' (fäbod) 

B. Diftonger. 
Av diftonger har jag redan i annat sammanhang 

behandlat de stigande, med ock 	som första beståndsdel bil- 
dade (se §§ 67 if. ock 80 if.). Nu återstå alltså blott de fal-
lande diftongerna, sådana har målet två mera allmänt före kom-
mande: a ock cok,. 

Som de båda diftongerna c9., ock cok ha samma ursprung 
ock den enda olikheten i deras funktion består däri, att w4 upp-
träder i stället för ak i närheten av nasal (jfr a, a ock w § 15), 
så behandlar jag dem för översiktlighetens skull tillsammans. 

ai ock an. 

Det a, som ingår i den första av dessa diftonger, 
är något mera slutet än målets vanliga korta a-ljud (a), varför 
jag valt tecknet a. Till kvantiteten är a-ljudet i dessa diftonger 
något längre än det korta a i andra ställningar. 1 Skattungbyn 
ock Ålärga är det närmast halvlångt. 

7) Så att små bitar fallit av. 
Att röra i gröten med; se Bugge i Nor. Dalm. II, s. 122, 

anm. 4. 
Nyno. rong 'knas 1. spant i bunden af en baad Aas., sv: dial. 

vrång, t. ex. i höskrinda (bäckavrång SMöre). 
Sv. dial. stomlu(tt) 'ovig, stapplande'; jfr sv. dial. stommel 

'en råd- ock redlös människa' Hz s. 614. 
Jfr sv. dial. tösla 'tala otydligt' Hz s. 776. 
Sv. dial. vanda 'bry sig om, vårda sig om, lyda' Hz s. 791; 

fsv. vanda. 
'På dörr, som stänges med hänglås. 
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§ 123. a", (an) motsvarar: 
a) rspr:s långa i, när detta går tillbaka på äldre långt 

i, t. ex. 
inda n. ide 	 skikkdbdpan propr. Skid- 
as n. is 	 bäcken 
as v. idas 	 89da v. svida 
biqda v. bida, Vänt a 	spak m. spik 
bioja v. bita 	 stag m. stig 
d4k1,9a n. dike 	 staga v. stiga 
dråoa v. driva 	 2,1ago pron. slik, sådan 
f1icksa f. »flisa», st or ull- 	tåla v. tiga 

tapp 	 triqyas v. trivas 
graks ra. gris 	 9itga v. viga 
/c14va v. kliva 	 9ak1c f. vik 
ko,å,kga f. kviga 	 oka v. vika 
låda v. lida 	 9i2.4a v. vila 
lakk n. lik 	 942,1znadj.»vislig»,stormodig 
10,ku adv. lika 	 * gnånda v. gnida 
ko n. liv 	 lcoo n. lin 
ragla v. rida 	 peotnco v. pina 
rculo adj. rik 	 pånnun adj. besvärlig, elak 
raks n. ris, skog 	 skånnco v. skina 
rkya v. riva 	 smenkcla v. smida 
s'eufla f. sida 	 so,coo n. svin 
sak m. sik 
	 tånnco v. tina 

ska,kd f. skida 	 9,ånnco v. vina, surra; 
Framför vokal ock i slutljud har i icke diftongerats, t. ex. 

bl n. 	nia 'nio', 4a 'tio'. Märk även k,n1 n. 'knä' ock trk 
Diftongeringen i trak n. 'träd' kan möjligen förklaras 

genom antagande av en äldre form *traid. Jfr Moramålets 
trcgd, troyd. Fem.-formerna me 'min', don 'din' ock san 
'sin' utgå från *min o. s. v.2  

b) rspr:s korta i 
1) framför m i grånmco f. 'grimma', lookm n. 'lim', tån,» m. 

'timme'; 

Ålvd: har i det sista ordet diftongering: trar, beroende på det 
bevarade slut-r. 

2) Fsv. 
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framför annan konsonant i några få ord, t. ex. 

kalva v. kippa (efter andan) 
Icinnzgg f. linning 

i böjda eller Avledda former av 
baks pres. bits 	 9ak,d s. vidd 
strak,t adj. n. stritt (korn); 	9a,kt adj n. vitt; 

i de fem. poss. pronomina: dan 'din', mcr2, 'min', san 'sin'; 

gammalt k  
c) rspr. e 1. ä i några ord, där målets a?, går tillbaka På 

nånka v. neka 4  ink96n m. ekorrel 
vatten- 	rita v. räta, resa upp° blånmco f. blemma, 

blåsa 2 	 såg& v. säga7. 
geoknum prep. genom° 	&Åta n. vete°. 
Märk vidare al i rånnco v. 'rägna", sal m. 'sedel'9, snånlas 

v. 'snegla' ock spinl(a) m. 'spegel', rinska f. 'riskvist"°, triqa 
f. 'tröja'. 

§ 124. ak, motsvarar vidare rspr:s långa u, när detta utgår 
från äldre il, t. ex. 

ad f. hud 
as n. hus 
alt adv. ut 
inta prep. utan 
aiv m. uv 
bk,la f. bula 
brand f. brud 
gliqpa v. glupa 
kla0 m. oduglig person" 
lals m. lus 
linsa v. göra ren från löss 
Märk frinsa v. 'frusta'. 
1) Jfr fsv. ikurni. 

Fsv. ginu.m. 
Till detta ord måste en grundform *nika ansättas, som står i 

avljudsförh. till neka på samma sätt som ikorhe : ökorne. 
Fsv. hwite. 
Av *ritta; se Noreen, Aschw. Gr. § 83: 2 a. 
Fsv. sighia -± *sia. 	3) Alvd. ringnq; nyno. 

2) Älvd. 	 10) Håls. riska Wennberg. 
11) Rättv. traja Säve. 	12) Älvd, laatct. 
13) Därav skinrat. m. »skurhatt», 'paraply', rspr klut. 
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s. rissel 
rickna v. rissla; 
ord med i i stammen, t. ex. 

litÅta v. luta 
såga v. suga 
sinpa v. supa 
skinlcio n. »skulhus», avträde 
skakr m. skur" 
skikkra v. skura 
strinpa m. strupe 
tag f. tuva 

* dann n. dun 
kncp,t m. kilat 
ma20 f. mus, råtta. 

3) TamM, Et. ordb. s. 42. 
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Märk följande ord med diftong, som i rspr. motsvaras av 
en annan vokal än u, men som i målet går tillbaka på 

kncrni m. knöl, böld' 	 ritnncoa rönn 3  
krånna f. krona, brosk 2 	skinpa f. skopa 4. 

ak motsvarar rspr:s långa y utom i de fall, som 
äro behandlade i § 55. Ex. 

&ma v. hysa 	 strama v. strypa 
inta f. yta 	 * brd2ma n. bryne5  
invas v. yvas 	 fnepoa v. fnysa 
sinra f. syra 	 knå20a v. knyta 
spiqa v. spy 	 sner22,:ta v. snyta. 
Märk ak för rspr:s korta y i orden med intar- 'ytter-'° samt 

aflst 'ytterst'. 
a;k förekommer i några enstaviga supinfortner: 

&n dött 	 3la slagit 
dra,k dragit 	 ta tagit. 

a} märkes slutligen i bl. a. följande ord: 
(jfr § 123 a, b:) 

inka v. fika efter' 	 drinta v. göra sitt tarvg 
inka f. sniken person, 	gånma m. bakugnsöppnin- 
inpas v. stå häpen ock un- 	gen" 

&andes 	 gleopnun adj. solkig" 

a) renenco 

Älvd. kugg& 	 2) Fsv. krfina. 
3) Älvd. refugqn. 	 4) Rättv. skupa Säve. 
3) Därav brånn,,Når 'bärg i vilket brynsten brytes'. 

T. ex. intarmki 'yttermede'. 
Jfr da. hige v. 'trakte efter', nyno. hika, sv. dial. higa 

'attraa heftig' Torp. 
Gå ock skämma ut folk; jfr sv. dial. hipa 'gape av forun-

dring', rspr. häpen, nyno. hipa 'stunde, vente med hengsel, rnaabe, staa 
erkesles stundende' Aas., Torp. 

Fvno. drita. 
F.vno.  gima 'aapning'; sv. dial. gima, gimman 'öppning till en 

bakugn' Rz s. 192. 
n) Varken klar eller mulen (om himmel); jfr rspr. glåmig, sv. 

dial. glitmug 'gulblek.  Rz s. 201, nyno. glimen 'blwndende, iswr om 
det skjzerende, diffusa lys fra en tyndskyet himmel' Ross. Se vidare 
Tamm, Etym. ordb. s. 223. 



IV. 4 	 DIFrONGER: 

gränngun adj. randig i hu- 
vudet' 

kOksa f. värkande bulnad 2  
krg9,2, f. erosionsfåra 3  

(jfr § 124:) 
fat m. fogde' 
gråga 8  
ketgrigad92, adj. puckelryg- 

rig 
(jfr § 125:) 

inhz v. tjuta" 
UtOct v. springa" 
måna f. harkrank" 
wietnlas v. mögla16  

al, w. 	 111 

lemma in.. kvast 4  
2,1s1sin adj. begiven5  
tinsa f. tibast6; 

meptun adj. missbelåten" 
sa0 n. sovel" 
tkta f. korg"; 

neNda m. stockeldvi 
slereqta v. snarka" 
kåpncbn in. namne" 
koieja f. kotte" 

Om getter; sv. dial. grimig 'brokig i huvudet, om boskap som 
har vita ränder i huvudet' Hz. s. 212. 

Sv. dial. kvesa, kylsa 'liten blemma', fln!. kvistt Hz. s. 370. 
Som ett vattendrag gör, där vattnet sedan blir stående utan 

till- eller avlopp; fvno. kvisl 'gren'; Våmb. kwaisl 'gren eller arm 
av en älv, som åter faller ut i älven' Rz s. 373. 

Fvno. lime; sv. dial. lime Hz s. 404. 
Jfr fsv. slisker 'snår; sv. dial. slisken Hz s. 626. 
Jfr Vdal. tisbast Hz s. 737. 
(Krono)fogde, gruvfogde; nyno. filt 'foged' Aas. 
I uttr. kg-o-gritgU 'ligga framstupa'; sv. dial. gruva 'fram-

stupa' Hz s. 216 f. 
Jfr sv. dial. kuv 'övre delen av ryggen'; kuvryggad Hz. s. 368. 

19) Sydsv. ock nyno. dial. mutten 'småbud, stött, surmulen' Hz. 
s. 449, Torp; da. ock no. rspr. mut. 

Fsv. sfighl; Vg. suga k med bif. suk Sandstr. o ock u s. 37; 
Våmh. sayZ. 

Jfr Äh'rd. Zpvtayt 'lövkorg'. 
Gråta häftigt; fvno. *la 'tjuta, gråta'; Älvd. oy4a. 
Kan i Orsam. gå tillbaka på såväl ett kuta (vanligt i mell. Dal.) 

som ett 'kyta, varifrån Älvdals- ock Moraformerna av detta ord utgå: 
koyta. 

Fvno. mfr 'mygg'; sv. dial. ma  Hz s. 449. 
is) Fsv. raYghla; nyno. mygla ,'mugne' Aas. 

Se Bugges anm. hos Nor. Dalm. II, s. 134. 
Älvd. skrobeta; nyno. skryta 'pruste' Ross. 
Jfr fl. kallna, gen. -an. 
Älvd. kya,&; Rättv. kvigla Säve. 
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* Z9,811120 propr. äng vid Död- 	dv41 propr. äng i Åbär- 
byn' 	 ga3  

iutars propr. (bina im på 	sketkdbeifyan propr. Skid_ 
&boden) Tallhed 2 
	

bäcken. 

C. Nasoorala vokaler. 
§ 128. I Hansjö ock övriga Orsabyar (utom Skattungbyn, 

se nedan) är a den enda vokal som kan nasaleras. Därvid 
bör märkas, att både det långa (g) ock det korta (a) a-ljudet 
äro mottagliga för nasalering. Då dessa ljud träffas av nasale-
ring, övergå de ofta till co. Enligt mina iakttagelser finnas na-
salerade vokaler över målets hela område. Nasaliteten är jäm-
förelsevis svag, dock starkare i Skattungbyn, där jag i starkto-
nigt slutljud, t. ex. con-d0 'den där', har hört en så stark na-
salering, att den kan jämföras med franskans. 

§ 129. Nasalering av a förekommer blott i följande fall: 
efter bevarad nasal, t. ex. 

mad f. kvinnoförkläde4 	neq,?,da m. stockeld 
meggar adj. mager 	 smTI adj. smal 
man, pron. f. min 	 snwr adj. snar, snabb 
mans f. mus 	 snOra f. snara 
mc m. mask 	 * b/a4a2 ack. pl. björnar(na) 
mågs-da propr. Margareta 	set1na2 v. sakna; 

före bevarad nasal, t. ex. 
a292, pron. han. 	 lam adj. lam 
Tns propr. Hans 	 leembar m. lam 
feritibla v. famla 	 lqm f. gångjärn 
grqm f. gran 	 stna) v. stanna 
1a2nzt adv. jämt 	 soct f. svan 
komik m. kam 	 tTm adj. tam. 
§ 130. I Skattungbyn kunna alla vokaler nasaleras, ock 

nasalering är icke inskränkt till närheten av nasal, utan före- 

1) Av als 'hus' ock åja 'äng'. 	2) Jfr a),tor i sämmans. 'ytter- 
A.v dinva 'duva' ock QI 'kulle'. 
Som hör till Orsakvinnornas nationaldräkt. 
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kommer även framför äldre, i urgermansk, urnordisk eller se-
nare tid bortfallna nasaler samt i vissa andra. fall'. 

Följande ex. på blott i Skattungbyn förekommande nadale-
ring må anföras: 

mcr komp. mer 	 i,sq n. pl. nom, ock ack. de 
m0612  v. möta 	 här 
nias räkn. nio 	 z obest. art. f. en 
mg m. måg 	 4/ ni. kål 
mWa v. måla 	 1Qs n. lås 
nQt f. natt 	 Q pron. hon 
mek f. mjölk 	 Ts ni. ås 
rgn adj. ren 	 sq adv. sedan 
stan m. sten 	 0,Q v. se 

	

* ks n. bås 	 stQ/ n. stål 

	

adj. hes 	 .t0.13  m. tåtel 
fQ v. få 	 Isfri f. best. kon 
gQt f. dörrfals 	 4sucnnn adj. ensam. 
Anm. Omedelbart före eller efter bibehållen nasal förekommer 

vanligen icke nasalering av vokal utom a, eller ock är nasaleringen så 
svag, att den icke tydligt uppfattas. Pk denna punkt skiljer sig Skat-
tungmålet från Ålvdalsmålet, som i detta fall nasalerar vokalen. 

D. Konsonanter. 
Orsamålet har följande konsonanter: b, d, 0, f, g, 

j, lc, 1, Z, m, n, g,p, r, s, 	2, p, t, j ock v. 

b 
b motsvarar regelbundet rspr. b. Ex. 

bågar m. bagare 	 bi v. bliva 
Unco v. bena 	 blöda v. bjuda 

Frågan om nasaleringen i dalmålet har behandlats av Noreen 
Ark.n.fil. 3. Levander har i en otryckt uppsats på Nordiska seminariet 
i Uppsala upptagit denna fråga till förnyad behandling ock därvid 
kommit till delvis andra resultat än Noreen. 

Åven utan nasalering. 
kven i Mim. har jag funnit spår av nasalering av 0 i detta 

ord, hoa en gammal gumma. 
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blfrnda v. blunda 	 b6ska m. buske 
bo v. bo 	 * dtbal adj. dubbel 
bråda n. bräde 	 kltiba f. klubba 
bu n. bo 	 trabun adj. trubbig, trög 
betrdm n. bårhus 	* nah ni. näbb. 

b motsvarar sv. dial. v i brånska m. 'vrensk (hingst)'. 
Om behandlingen av v framför r i andra ord se § 222 a. 

b förekommer utan motsvarighet i rspr. i förbin-
delsen inb, som representerar rspr. m, då detta går tillbaka på 
äldre mb, eller då b inskjutits mellan m ock 1 eller r. Ex. 

eombra v. hamra' 	 komib ni. kam 5  
armblin adj. harmlig 	kåmba v. kamma8  
chomb m. (vatten)dam 2 	krallcOmbraf.)>kråkslanira»7  
deomba v. damma3 	 linbar in. lam 
driimbal m. drummel 	niimbra f. nummer 
driimblun adj. drumlig, tank- 	nåmbar adv. komp. närmre8  

spridd 	 reo*bla v. ramla 
feolnbla v. famla 	 skeomblun adj. skamliglo 
fåfflblun adj. fumlig 	skremnbla v. skramla 
geom.blar adj. pl. gamla 	Umbar n. timmern 
griimbla v. grumla 	 tranzba f. trumman. 
imblor ra. pl. himlar4 	9,6mb f. våm". 
Märk även: s9iffibl6i v. 'bli yr i huvudet' '4, stimba f. 'dimma, 

imma'n, pimba v. 'klämta'18. 

d. 

d skiljer sig till sin bildning ock sin akustiska 
effekt något från rspr:s vanliga d. Det bildas, efter vad jag 

1) Fsv. hambra. 	 2) Fsv. damb n. 'ånga'. 
3) Fsv. damba v. 'ånga'. 	4) Fsv. himblar. 
5) Fsv. kamber. 	 6) Fsv. kamba. 

Apparat att skrämma bort fåglar från trädgårdsland. 
Fsv. nUmber. 	 2) Fsv. rambla. 

10) Jfr fsv. skambleghit. 	11) Fsv. timber 
12) Fsv. trumba. 	 13) Fsv. vamb 'buk, mage'. 

Sv. dial. svimmla Rz 565; jfr da. svimmel adj. 'yr i huvudet'. 
Jfr Håls. stimma v. 'ånga' Wennberg. 

is) sv.  dial. kimma; da. kime. 
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trott mig finna, i alla ställningar med tungspetsen mot tand 
köttet eller tänderna eller stundom rent interdentalt. Även när 
det bildas interdentalt, är det en explosiva, varigenom det be-
tydligt skiljer sig från Älvd:s rent eller väsentligen frikativa 01  
Det förekommer både som långt ock kort. 

d motsvarar regelb. rspr. d, t. ex. 
dag in. dag 	 * bad pret. bad 
dar adv. där 	 bloda in. blod 
dånda pron. in. den där 	lord n. bord 
dr adj. dyr 	 braid f. brud 
dr(k)a v. drypa 	 bad f. handelsbod, fäbod 
dal pron. du 	 bra d f. brädd 
dun?, adj. dum 	 bd n. bud 

* et4a pret. hade 	 gard ni. gård 
bktdo v. bloda 	 gQd adj. god 
brOas v. breda sig 	 gud in. gud 
bada f. börda 	 lard f. jord 
filda pret. fyllde 	 kad ni. kudde 
gnöcja pret. gnodde 	 lid m. led 
keda f. kåda 	 1mdrd adj. lomhörd 
War n. läder 	 nagd adj. nöjd 
möladv, pret. part. målad 	rQd adj. röd 
segla f. sida 
sinirda pret. smorde 
stMa s. städ 
stick:c pret. stödde 
tröcja pret. trodde 

d kvarstår i de 

ex. 
grind f. grind 
sond m. sand 
stramd f. strand 
ond m. vind 
90nd adj. ond 

a) bl Sk. 

ard adj. 
bilrad pret. borrade 
dagda pret. dugde 
Ilamtad pret. flämtade. 
flinad pret. flinade. 

gamla förbindelserna nd ock id, 
motsvarande rspr. nd (i talspråk ofta nn) ock II, samt före-
kommer som inskott mellan n ock i eller r, t. 

eld (Sk.) f. hand 
ådlit n. »anlete», kind2  
blind adj, blind 
brcond m. brand 
bråndain n. brännvin 

bård 

1) Se Nor. V. språk I, s. 418. 	2) Fsv. andlite. 
8-228600. Sv. landsm. Boeithins. 
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* bzd in. plogbill' 
deddra v. dallya 

v. gillras 
als/ adv. o. konj. häller, än 
gakda v. gälla, kastrera s 
kakla f. källa 4  
koAd m. kvälls 
kok/ adj. kalls 
nzukd f. mull7  
szkd f. sills 
Märk yidare nd i nizsdnd 

ord utan motsvarighet i rspr.: 
gårdsnamn 

~tida gårdsnamn 
sindar adj. södra" 
§ 138. rd motsvarar rspr. 

rspr. 1 i stord adj. 'stel's°; 
rspr. rr i nvrd adv. 'norr'; 
rspr. fln i brid pres. sg. 'brinner'21. 

§ 139. d står slutljudande i supinum av värb efter I svaga 
konj., motsvarande rspr. t, t. ex. 

kkad sup. kokat 	 111,vod sup. lovat 
»agad sup. målat 	 t4lod sup. talat. 
Anin. Skattunryn saknar i denna form d, t. ex. kz)ka, lcasta, 

möla, glötno sup. språkat'. I Kallmora förekc urna av långstaviga både 
former med ock utan d, t. ex. mga(d), i Maggås äro formerna utan 
d vanligast, t. ex. nzi2la, sällan tnölad. I kortstaviga är d bibehållet 
i dessa båda byar, t. ex. lisrvod Km., liAvod, tklod Mg. 

1) Fsv. bilder. 2) Fsv. gildra. 
s) Fsv. gälda. 4) Fsv. kälda. 

Fsv. qvald(er). 6) Fsv. kalder. 
7) Fsv. mula. 8) Fsv.. sild. 
g)  Fsv. skulds. 18) Fsv. skalda. 

11) Fsv. spiäld. 18) Fsv. skylda. 
13) Fsv. sedd. 14) Fsv. sälda. 
15) Fsv. huld. 16\ Fsv. vilde. 
17) Fsv. halda. lsj Fsv. syndre. 
19) Fsv. vilder 'god. nyttig, lätt'. 20) F-v. stirdher. 
21) Jfr isl. brek 'brinner'. 

sktlda pret. skulles 
skildra v. skål! '0  
sinaid D. Spiä1111  
«Ma v. skylla" 
sild n. såll" 
slack v. sålla14  
jyaldar ni. källare 
nid n. hull" 
vilda pret. ville" 
&Ida v. hålla". 

adv. 'någonsin' samt id i några 

81.06i/dar n. starkt Strömdrag 
spikdar n. takspån 
Oklar adj. bra, bättre". 

rd, samt därjämte: 
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d förekommer utan motsvarighet i rspr. i: 

etfird f. affär 
64d-0 v. brås på 	 rqd-0. v. rå på 

rqd n. rågång 

i-fOrd i fjor 	 stred adj. sträng. 
d saknas i en hel del ord, som ha d i rspr.: 

framför g i ordet frbga v. 'fradga'; 
framför,  t. ex. gnha f. 'midja', smha f. 'smedja', ola f. 'vidja'; 
framför 1, t. ex. ålet v. 'odla', sgl m. 'sadel'; 
framför s, t. ex. 

flfrunzstc4 adv. flerstädes 	go s n. gods 
ta-fris till freds 	 låszn adj. ledsen; 

i slutljud, t. ex. 
blg n. blad 	 umstä, adv. åstad 
4 konj. både 	 Oi prep. vid 
bre n. bröd 
	

givo fa. huvud; 
slog n. spad 
Märk vidare fig s. 'boskap'1; d saknas i inljud i itto 

räkn. 'aderton'. 
i sammans. ord, där d i rspr. 

sammansättningsledet, t. ex. 
Cousipifai. m. handske 2  
eotistre9,pan m. best. luft- 

strupen 3  
d kan i närheten av perspirerad konsonant liksom 

i rspr. övergå till d t. ex. frådscir n. 'sår, som uppstått genom 
kylskada', sj dk,ncbkv m. 'skedkuiv'7. 

g ock j. 

d ock j förekomma blott som beståndsdelar av affri-
katan dy. Stundom är denna något längre framåt bildad, i vil-
ket fall d3,  möjligen kan användas. Jag har icke funnit väx- 

Älvd. Paa. 
Eg. »handskinnfäll», liten fäll som kvinnorna förr lindade om 

händerna, då de gingo till kyrkan. 
Eg. *andstrupen. 	 4) Men blod 'blod'. 

5) Men gcyl 'god'. 	 6) Men sm9d 'smed'. 
7) Kniv med krökt blad, som användes vid träskedstillvärkning. 

står såsom sista ljud i första 

f. blodigel 4  
gOtrOzn adj. godtrogen5  
smistdd s. smidesstäd 6. 
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lingen mellan 	ock 4 lokalt begränsad till vissa bymåll, 
ock jag använder överallt 0. I stället för j (4) förekommer 
stundom en ljudförbindelse, som starkt närmar sig dr, men som 
dock är bildad »med större eller mindre dragning åt alveolart 
läge» (Noreen 2). Ej häller denna företeelse har jag funnit lo-
kalt begränsads, utan spridd över hela området. 

§ 144. jy förekommer i följande ord, motsvarande det i 
rspr. med dj tecknade j-ljudet: 

iyary adj. djärv 	 Opy n. djur 
0,2Qp adj. djup 	• 	ul m. djävul.. 
Anm. d,) i jarg m. 'spindel' torde gå tillbaka på dv, som över-

gått till dj. 
§ 145 1j motsvarar vidare det j i rspr., som går tillbaka på: 

a) fsv. g(j), när detta stod framför fsv. e, i, , ä (som ej upp-
stått genom regressivt i-omljud av a) samt ö <--• samno. ö, 
t. ex. 
ånidjelåpn adj. angelägen 

v. giva 
f/jcd adj. gäll 
gjeouco adv. gärna 
Mua v. gäspa 
Mda v. göda 
4,1ntanscönt adj. 
Oen adj. gen 
oro v. göra4  
djet f. get 
Mttgg m. geting 

Märk vidare: 
diaa v. vyssja6 

. ffiitun adj. svår, besvärlig 
m.- lugnvatten .  (i ström) 

g jaisa v. driva gäck 
Oåta v. gitta 
42ifta v. gifta 
4,4 pret. gick 
OtY s. gikt 
Oildar n. giller 
insdl m. gesäll 
4jka v. gissa 
djknoo v. gistna 
4iiya f. gyttja 
farOjita v. förgylla; 

dAta f. sugga6  • 
v. omnämna'. 

gemensam 

med 

Jfr dock Nor. Dalin. II, s. 6. 
V. språk I, s. 425. 
Jfr dock med annan uppfattning Nor. V. språk I, s. 425. 
Därav ffiran adj. 'arbetsam'. 
Fvno. gåla 'freista aa gjera nogd'. 
Fvno. gylta, gyltr. 
Fvno. geta 'nemna, tala um'. 
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b) fsv. gj framför bård vokal: 04rdaa"pret. 'gjorde', 0,ffitscv. 'gjuta'. 
Märk bilkdici.,rd f. 'bukgjord'. 
§ 146. t motsvarar vidare rspr gg: 

där detta har utvecklats nr fsv. -ggi-, t. ex. 
v. bygga' 	 li1ja v. liggas 

bripa f. brygga2 	 224ja f. slägga7  
åta f. hägg3 	 sjasita v. skyggas 
gnådja v. gnägga 4 	tita v. tiggas 
ljr v. läggas 	 nkr b  m. tiggare; 

i vissa böjda former av måst., sona i obest. nom. sg. ändas 
på gg, t. ex. 
ritan best. nom. ock ack. sg. } av rtg m. rygg ri iyant best. dat. sg. 
drettan propr. Draggen (si 13)10 
9:6,4ja best. nom. ock ack. sg. } av 9ag f. vägg 96,ban best. dat. sg. 
åija best. dat: eg. 	, av ag n. ägg ate best. nom. ok ack. plur. 

i supiiaformen ått 'huggit'. 
Märk Ok gip. 'stångat'. 
§ 147. Ij förekommer slutligen i förbindelsen n4i, mot-

svarande rspr. äng-ljud, i följande fall: 
a) där detta har Utvecklats ur fsv. -ngi-, t. ex. 

v. dänga 11  
dittOct f. dynga" 
ar14,9411 v. hängals 
Åtila n. äng(e)" 

14ndja adv. länge is 
rin,dya v. ringa" 
sprthi,43a v. sprUgal7  
'ståndja v. stängais; 

a) Orda Sk. 	b) Åven tiar. 

1) Fsv. byggia. 	 2) Fsv. bryggia. 
Jfr fsv. ~gitt barker 'bäggbark' 
Fsv. gnåggia. 	 5) Fsv. läggia. 

6) Fsv. liggia. 	 7) Fsv. släggia. 
8) Fsv. skyggia. 	 'g FM'. Diggia. 

10) Dat. dretga»ra, ack. dragcon. 11) Fsv. dangia. 
12) Fsv. dyngia. 	 13) F8V. ha,ngia. 

Jfr fsv. angia byte 'ängsbyte. 
Fsv. lengie. 	 16) Fsv. ringia. 

17) Ff3V. sprangia. 	 18) Fsv. ettingia. 
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b) i vissa böjda former av subst., som i obest. nom. sg. ändas 
på 	t. ex. 
9,åxMan best. nom. ock ack. sg. } av gagg m. vinge ant 944j 	best. dat. sg. 
såv,40, best. nom. ock ack. sg. av sagg f. sang. scindjan best. dat. sg. 
Märk även indian pron. 'ingen'. 

cy samt i supinformen av några starka värb, t. ex. 
fai2,4p, fått 	 s0x ljudit 
g?n4jz gått 	 alffildjx slängt. 
ståli,dji stungit 

dy kan framför konsonant övergå till svagt mnl-
jerat dz eller framför tonlös konsonant till ds, t. ex. itxchsb6tr 
propr. Ingeborg, tictirar plur. av tir 'tiggare', tid:skal m. 
(eg. »tiggkarl») 'tiggare'. 

f. 
f motsvarar regelbundet rspr. f, t. ex. 

fisk m. fisk 	 * aft sup. haft 
flaska v. fjäska 	 afta v. »häfta», uppehålla 
flåga f. fluga 	 gel m. gaffel 
fotra v. fnittra 	 k9gft adj. n. kvavt 
frk v. fria 	 stift adj. n. styvt 
frida v. freda 	 * straf n. straff. 
Anm. Den labiodentala frikativan i sådana former som k9cift ock 

stift uttalas rent perspirerat, eller ock inträder f som ett övergångs-
ljud mellan v ock det följande perspirerade ljudet. 

f motsvarar rspr. k i lafta v. 'lukta', sitta n. 
'sikte'. 

f motsvarar rspr. p: 
a) framför t, t. ex. 

eeg E. apotek 	 r4fta pret. ropade 
begrffla pret, begrep 	skarft adj. n. skarpt 
inft adj. n. djupt 	 si2fta pret. sopade 
kaft4n m. kapten 	 21qta pret. släppte 
klifta pret. klippte 	 2,1gft sup. släpat 
knwit adv. knappt 	 Mfta pret. köpte; 
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b) i orden flaka v. 	nafsa v. 'näpsa' 2. 
Rspr. f saknas i åtar prep. 'efter', Urta n. 'lärft'. 

g. 

g motsvarar regelbundet rspr, g, där detta icke i 
målet representeras av /. Jag skiljer i beteckningen icke på 
främre ock bakre g, vilkas växling regelb. motsvarar rspr:s. Ex. 

gard ni. gård 	 °aga f. vagga 
gav pret. gav 	 aga n. öga 
glcoys ro. glans 	 * dag m. dag 
grav f. grav 	 dts.  f. dagg 

* brhga v. brygga 	 ag n. ägg 
gar adj. pl. höga 	 rug m. råg 
f19ga v. flyga 	 skag m. skog 
gnag() v. gnaga 	 hg n. tyg 
skla v. segla 	 9ag f. vägg. 

g motsvarar rspr:s med g tecknade j-ljud i sådana 
ord, där g står framför äldre i, ä, som uppkommit genom re-
gressivt i-omljud på a, ock ur äldre au eller oy uppkom-
met ö. Ex. 

geoknum prep. genom3 	giltpnco f. göpen I 
gada f. gädda4 	 gard f. kvinnas handarbete5  
Oda v. gälla, kastrera5 	gav adj. gäv2  
ganzoo v. gömma6 	 gak m. gök". 
Märk även orden: 
gala v. råma starktll 	dolm° v. bråka lin" 
Orda op. v. vara mångård 	gåta v. vakta kreatur". 

Nyno. flokka 'samle' Aas. 
Nyno. nafsa 'snerte, refse, straffe' Aas. 
FWV. ginom. 	 4) Fsv. gxdda; jfr rspr. gadd. 
Fsv. ga31da; jfr rspr. gall 'ofruktbar'. 
Fvno. geyma. 

1) 'Håligheten inom den krökta handen eller inom de sammanlagda 
båda händerna'; fsv. göpn; fano. gaupn. 

8) Fsv. war') 'görande, gärning'; se vidare 'ramm, Etym. ordb. s. 263. 
3) Fsv. gEever. 	 10) Fvno. gaukr. 

Fvno. goyla, gataa. 
Jfr. nyno. garm linklemme' Torp. 
Fvno. gåta; jfr. nyno. gaat, nisl. gåt 'opmerksomhet' Torp. 
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§ 155. g kvarstår i de gamla förbindelserna lg, gg ock rg, 

motsvarande rspr. ij, g ock rj, t. ex. 
alg m. älg 	 u(g) adj. ung 

v. fånga 	* arg adj. arg 
le(g) adj. lång 	 farg m. färg 
Oig(g)a v. sjunga 	 /arga f. ärg 
sto(g) f. stång 	 korg rn. korg 
tu(g) adj. tung 	 9,avg rn. varg. 
Märk g även, där 1, såsom vanligen sker, har fallit i för-

bindelsen 1g, t. ex. 
figda pret. följde 	 sOgo v. svälj a 
leggd f: bälg 	 tqz_g in. talg. 
Anm. 1. g saknas i blar n. 'bärg' ock it.Ori propr. 'Norge'. 
Anm. r.. g i gg bortfaller ofta. 
§ 156. g motsvarar i förbindelsen gd rspr. j, t. ex. 
cgd f. höjd 	 nagd adj nöjd 
lagda pret. lejde 	 pli9gda pret. plöjde. 
§ 157. . g står vidare för 

rspr. d i bitzga adv. bittida; 
rspr. ok, i raga v. 'rucka'; 
rspr. v i 4gra in. 'havre', st4ga f. 'stäva'. 

§ 157. g märkes vidare i orden: 
brtgd part. brydd 	 linardk m. lördag 
frigda pret. friade 	 stragda pret. strödde. 
§ 158. g saknas: 

a) alltid i. nom. ock ack. sg. neutr. av adj. på -in ock -un 
samt ofta i nom. sg. n,. ock f., som dock stundom 
jämte -in ock -an även kunna ha ändelsen -ig, resp. -ug, 
t. 
rOt nom. ock ack. sg. n. 'roligt' 
nitut » 	» ,» 	> 'nyttigt' 
r4lin 1. r'oltg nom. sg. in. ock f. 'rolig' 
nitun » nUtig » 	» 	» » 'nyttig'; 
Anm. 1. _ben ursprungligen pass. participer kunna utbyta ändelsen 

--rn mot 	t. ex. 4,kt.2,11tig 'utsliten'. 
Anm. 2. I andra än ovannämnda former inträder alltid g, t. ex. 

rbligunt, nitugtvn dat. sg. m., rlig, nituga ack. sg. f., rgigar, 
nitugar nom. pl. in. ock f. Märk g även i dessa former av sådana 
ord som lagzn, t. ex. Utgiv,- 'ledsna', tpfinglin : tOndjtgar 'tvungna', 
zistanlin (Sk.) : 4smlger 'ensamma'. 
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b) i pronominalformerna no, 'mig', di 'dig', si 'sig', nov, 'någon', 
flad 'något'; 

e) i slutljud i följande starka preteritiformer: 
do dog 	 .2,10 slog 
dro drog 	 to tog; 
lo log 
Märk även, att inf. ock pres. av draga ock taga i -målet 

liksom i rikssvenskt talspråk sakna g: 
inf. dra; pres. sg. drar, plur. 1. drcom, 2. dr(a), 3. dra 

» 	ta; 	» 	» 	tar, 	» 	1. tcont, 	2. ta(a) 	3. ta. 
Anm. 3. Slutljudande g saknas även i kro ni. 'krog'. 

d) i följande enstaka ord: lim m. 'loge', månar plur. av mbrgon 
m. 'morgon', 2o4rontnigg f. 'potatisupptagning'. 

Perspirerat g (k) på övergång till k förekommer 
liksom i rspr. i närheten av perspirerad konsonant, t. exi 

bigt sup. byggt 	 ta-lags till lags 
gfärdun adj. högfärdig 	sagt sup. sagt 
et adj. n. högt 	 ta-skögs till skogs 
frigt sup. friat 	 trzgt adj. n. tryggt. 
An». I 4404.rd f. 'bukgjord' har på alldeles motsatt sätt k i 

bak på grund av den pertonerade konsonantens närhet övergått till g. 

• 
h. 

h saknas alldeles i det genuina målet, ock det är 
endast, när Orsakarlen skall försöka »svenska», d. v. s. tala riks-
språk som han ibland på måfå sätter h framför ett 'ock annat 
ord, som i hans genuina mål börjar med vokal, varvid det kan 
hända, att h blir oriktigt placerat. Härav har uppstått den 
hos riksmålstalande i orten icke ovanliga missuppfattningen, att 
Orsakarlen lägger till h, där det icke skall stå, men tar bort 
det, där det skall finnas. 

Att h-bortfallet är gammalt i dalmålet, framgår av att det 
alldeles saknas i Orsbleeksinskriften (med dalrunor) från år 
1635, där haver skrives aver, han skrives an». 

1) Se J. Boethius, En dalsk runinskr. från Oroa. Sv. Fornm.-för. 
tidskr. XII. 
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k. 

Liksöm i rspr. förekommer i målet ett främre ock 
ett bakre k. Därtill:tar jag dock vid ljudbeteckningen ingen 
hänsyn, utan tecknar båda k-ljuden med k. 

k motsvarar i allmänhet rspr. k, där detta icke i 
målet representeras av fp (§ 216), t. ex. 

kart m. kart 	 ofdpuo v. vakna 
kal m. karl 	 ricka v. åka 
klar adj. klar 	 * bals m. bäck 
kncoft adv. knappt 	 bak m. bänk 
koka v. koka 	 blark f. björk 
Mim° v. komma 	 bok f. bok 
kold adj. kall 	 buk m. bock 

* b&ho v. baka 	 ftl pret. fick 
b&lea m. backe 	 flask n. fläsk 
drika v. dricka 	 fa.sk adj. färsk 
k(3k9r pres. kokar 	 mark adj. mörk 
113ka f. leksak 	 rak f. råk. 

k motsvarar rspr:s med k tecknade 6-ljud i föl-
j1Inde ord, där k står framför äldre i ock genom i-omljud av 
a uppkommet ä: 

v. flåsa, flämtal 	kålda f. källa 
klig f. käring 	 Una, v. känna. 
gti,1 m. kittel 
Anm. I kista propr. 'Kerstin' har inetatesen av r ock i skett på 

en tid, då övergången av k till fp upphört. 
Med k framför ä (i-omljutt) ha vi även k,åmba 'kamma'. 

Märk vidare: 
kåsa f. liten skida ni. skaft 	kåsa ni. ostlöpe 
kv a v. skumma2 	 kåt-si v. hoppa ock leka (om 
kkvil m. kavel, liten stör 	djur) 3. 

k motsvarar: 
a) rspr. f i snikta v. 'snyfta'4; 

Kippa efter andan. 
Jfr nyno. kav 'svonining, dykning' Aas. 
Jfr rspr. kat adj. 	 4) Nyno. snykta Aas. 
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rspr. g i orden 
ek pron. jagl 	 knQk m. knoge2  
kalbsur f. pl. galoscher 	stiko(n) m. adk. sg. stege(n); 

rspr. p i 9ift1caneus n. 'vapenhus'3, skosetlka v. 'skvalpa'. 
Märk vidare k i mage ort. 'mask' 4, shsökmånco f. 'styv-

mor' 5. 
k saknas i orden: 

etgrav f. askgrav (i spiseln) 	214itra v. slakta° 
kkop adj. klipsk 	 trast adv. strax. 

1 ock 4 . 

1 bildas med tungspetsen mot tandköttet eller tän-
derna; stundom bildas det även interdentalt. Till klangen skil-
jer det sig något från rspr. 1. 

skiljer sig till sin akustiska effekt icke lika tydligt från 
1, som vad det »tjocka 1» gör i mellan- ock sydsvenska dialek-
ter, varför jag stundom känt mig oviss, om jag skulle använda 
det ena eller andra tecknet. Till sin bildning är ej häller målets 
fullt identiskt med k eller 1. Det förefaller mig att vara bildat 
längre fram i munnen än 1. eller 1, kanske mot alveolerna. 
Möjligen är ljudet identiskt med Burträskmålets tjocka 17, vilket 
enligt Lindgren är lågt liksom de andra kakuminalerna, som 
stundom växla med motsvarande supradeutaler. Jag använder 
här liksom Levander för det tjocka 1 i Åsenmålet tecknet 4 
i de fall, då jag över huvud taget ansett mig kunna ock böra 
skilja mellan 1 ock 1. Vanligen använder jag en grov beteck-
ning 1 i de ställningar, där 1 ock kunna växla utan regel. 
Förhållandet är nämligen det, att 1 i de byar, där det förekom-
mer, icke uppträder konstant, utan kan los olika personer inom 
byn, ja, ibland t. o. m. hos samma person, växla med 1 i samma 
ställningar ock i samma ord. I ingen by har jag funnit bruket 
av 1 ock 1 konsekvent. I allmänhet tyckes den äldre genera-
tionen ock den medelålders manliga mera använda 1, under det 

1) Fvno. ek. 	 2) Nyno. knok 'knogle' Aas. 
3) Nyno. vaakenbus Aas. 	4) Fsv. matker. 

Jfr sj,,94101p in. 'styvbarn'; jfr nyno. stjukbarn Aas. 
Nyno. slaatia Aas. 

1) Lindgren, Burträskmålets gramm. Sv. Lm. XII. 1, s. 9 f. 
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att den medelålders kvinnliga ock den yngre generationen hålla 
på att lägga bort 4. 

saknas fullständigt i Älärga, Kallholn, Kallmora ock 
Skattungbyn, där alltså 1 förekommer i alla ställningar. 

§ 168. 1 förekommer utan växling med 4 i hela språkom-
rådet i följande två fall: 

då det är långt, t. ex. 
gsa f. hälsa 	 ,,ald m. eld 
fila v. fylla 	 kolt adj. n. kallt 
gul n. guld 	 blar pron. alla; 
Anm. Framför g, m ock v kunna både / ock 4 förekomma, i vilket 

senare fall 4 naturligtvis är kort, t. ex. 	Mg 'älg', to/v 	tok 
'tolv', gma 	611n4 'holme'. 

i förbindelsen 24, t. ex. 
210,ta v. slita 
Piva v. slippa 

v. slå 
§ 169. 1 eller 4 motsvarar 

i• absolut uddljud, t. ex. 
lada f. lada 
lisob v. läsa 
lan.diga adv. länge 
lt m. led 
liSa e 7. lysa 
lyef adj. liten 
llvog v. leva 
kncoh v. låna 
ksi n. lås 

efter uddljudande b, f, g k, 
bleirs adj. blå 

	

a) lad 118., Zqd Mg. 	b) NO Hs., /bo Stm. 	låttdja. 
Hs. 	cl) /Ad Hs., 41c/ Stm. 	lisa Hs., aga Mg. 	 f) lt 

HsKallh., /i/tb Mg. 	g) rtiv0 Hs., rivo Tvi. 	h) kYLCO HsKm. 
Nya) HsStmHol. 	i) /ag ElsSIti. 	i) luft Fis., /lift Mg. 	k) /uk 
HsÅb. 	i) /4tg• HsHol. 	21) lr Hs., - /etr Mg. 	a) kika Hs., 
44ka "HsHol. °) /48mcb4 lisHol. P) lega Hs., kra Mg. 	ci) logg 
FisSlbliallhSk., ;og Stm. 	/.4?) HsSbkMgÅb. 	blgg HsKb 
TvlÅb., bker HsOljSbkMg. 	t) bkd Åb., bkid Hs. 

la.2,12r m. pl. kittlar 
nn,la f. nässla 

v. rissla. 
för övrigt regelbundet rspr. 1: 

luftj f. luft, lukt 
lukk n. lock 

adj. låg 
Ural n. lår 
Ilikaa V.'  leka 
kisund)93.0  m. länsman 
11ÅraP lära 
loegq adj. lång 
lovr n. löv; 

p, t. ex, 
blod' m. blod 
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fibla v. flyta 	 kla.kt m. »klut», opraktisk person 
Niga° f. fluga 	 klivad v. klövja 
gliinob v. glimma 	kl ar e adj. klar 
gl4mcoe v. glömma 	pl s_qgaf v. plöja; 

mellan vokaler, t. ex. 
4.1ag V. dela 	 s lznk propr. Siljan 
fulth m. fåle 	 snölarl adj. pl. nom. ni. 

f. mila 	 snåla 
mlai v. måla 	 spaloni v. stjäla; 

mellan inljudande konsonant ock vokal, t. ex. 
klan v. hagla 	 m kltnq adj. omöjlig 
ftgldr° m. pl. fåglar 	shreontblar v. skramla 
ivlaP v. hyvla 	 ktvlas f. tavla; stor ulltapp; 

mellan vokal ock in- 1. slutljudande konsonant, t. ex. 
gint f. aln 	 sNciax pret. sålde 
gitt' adj. n. helt 	 siSldaY pret. skilde, sköljde 
nu21nv n. moln 	 alsz m. hals; 

i absolut slutljud, t. ex. 
etlesul° m. (jul)axel 	kktildd m. kittel 
el° n. öl 	 ee s.' mil 
fg° f. fil 	 mt,elff n: mjöl 
higalaz m. fågel 	 nljpilgg ni. nyckel 
olbb adj. gul 	 nolht f. nål 
ivtlec m. hyvel 	 sculii n. sovel 

a) fliiga H8., Niga Sk., fika Ho. b) grimo Sk. 0) glIlmoo 
Ho., glamc9 Sk., gZitmco HsTvIMg. d) lava HsMg. 	e) klar — 
Nar Ho. 	i) plka , pkga Hs. 	g) det HeKb. 	h) alt Ho 
Kallh., nt,li,  Åb., flicla Sk., fisat Stm., flik SbkMg. 	i) mi/ct 
HsMg., mik Ho. 	i) måla HsSlbStm. 	k) silzn , sihn Ho. 
1) sngar — ~Mar Ho. 	m) .'flo Slb., 819aZo HsMg. 	a) 4gia 
Ho., 4gZa HsMg. 	°) fng/ar Slb., figglar Sk. 	P) ivla 
Ho. 	(1) ötnklm HsVg., 0.meghn HsKb. 	9 skreombla IisKallh. 
0 ) 14vla -, tivaa Hs. 	t) ct./n HeS1bMg., can HsMg. 	ii) ett As. 
°) mtdn Ho., ntgan Mg. 	x) *klet TU 	Y) spilda H8. 	g als 
.Hs., als HeStmMg. 	å) öksui lIsHol. 	s) el ".., d Ho. 	d) h/ 
HsMg., fiZ HsKbMg. 	a') fil:gal HaSlblzIolMg. 	bb) ge/ Hs01jMg., 
gta Ho. °°) ka HsStm. dd) låta HeStmMg., attZ Ho. eg Mil 
Ho., m/Z Mg. 	ff) mo/ Ho., mo/ HsMgStm. 	gg) nilsa HsMg., 
nibså 

 
Ho. 	Mg nol HsSIbMg., nr? Ho. 	hi) sa kZ H8. 
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skeda f. skål 	 9,(39,16tc v. vila 
tllb adv. till 	 9,91 d n. hål. 
§ 170. 1 motsvarar: 

rspr. rd i några ord: 
fluga m. fjärding 1 ah v. vårda, bry sig om 

v. karda 	 -volm i sammans. -vor- 
m. mård' 	 den 2; 

rspr. dr i f(Ya v. 'fodra'. 
§ 171. 1 förekommer i den uddljudande förbindelsen le, 

vilken motsvarar rspr:s med lj tecknade j-ljud, t. ex. lOgai v. 
'ljuga', 10ma (Sk.) v. 'ljumma, värma', lwsj n. 'ljus'. 

Märk även: 
lgolar n. repa i träd 	1Wra m. rököppning i stu- 
1Wdra v. ge eko 	 gans tak4  
10clar 8.3 	 llot k adj. ful, stygg 6. 
§ 172. 1 förekommer utan motsvarighet i rspr. i aiskla v. 

'viska'. 
§ 173. Långt 1 motsvarar: 

rspr. r1 i några ord: 
fabn adj. farlig 	 måla f. märla 
kcq ra. (gift) karl(' 	 pbla v. porla; 

rspr. dl i ga v. 'odla'. Märk kort 1 för dl i 84.1a v. 'sadla'. 
§ 174. 1 saknas: 

1) före g, k, p, s ock v (f) i 
bgg m. »bälg», skinnsäck 
som n. svalg 
soko V. svälja 
tag m. talg 

* bk m. balk 

åtskilliga ord, t. ex. 
fQ1c n. folk 
molc f. mjölk 
ok ra. »holk», smörkärna 
tiken interr. pron. vilken 

* pa v. jälpa 

a) skal 145.h., sked HaSIbMg. 	b) 4/ Ha., ta Stm. 	9in/a 
HslibS1b., ,624)361 HSTvi. 	d) 9(91 HsSlbÅbSk., 9g4 H8StIIITVIMg. 
e) &lagg figugg Ha. 	kga •••• HÅN Hs. g) mal mal Ha. 
h) Ola —9a Ha. 	1) lOga Ha., ?ryka Mg. i) lQS HsS1bKm 
Sk., ZWS HsMg. 	k) ht 	Z2,Qt Ha. 

Även mtird. 
T. ex. s94gvölm adj. 'icke fullt klok'. 

8) I uttr. öld-hddar 'hålla takt (vid tröskning med slaga)'. 
Fvno. ljöd.; nyno. ljore Torp. 
Fvno. ljötr; nyno. ljot Torp. 	6) Men kar 'ogift karl'. 
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ev f. älv 
ov n. golv 
loQv s. »kolv», spjäla i en grind 
kav m. kalv 
sfvar f. pl. best. solven» 
sv pron. själv 
hit f. tolft. 

Märk även fia v. 'följa', sia f. 'sölja, spänne', ta v. 'tälja'. 
Märk k i en del inlånade ord, t. ex. alga m. 'älg', kalk m. 

'kalk', 9alk m. 'valk', alm räkn. 	sigvar n. 'silver', tolvb 
räkn. 'tolv'. Om ale 'halv' såsom enkelt ord, men eiv- i sam-
mansättningar se § 100 aum. 

Även framför m Saknas 1 i ordet icrtsk4ma f. 'ärtskida'2  
samt möjligen i ordet shsecmcin4i, ifall detta får tolkas som 'Skälm-
änget'. 
2) i värbformerna b v. 'bliva', sk pre s. 'skall'. 

m. 

§ 175. m motsvarar regelbundet rspr. m, t. ex. 
fnco/m m. malm 	 snor m. sommar 
makta v. mäkta 	 Ven2a) V. tämja 
mot prep. mot 	 timbar n. timmer 
mar f. märr 	 tomt f. tomt 
famtv„ räkn. den fttmte 	* bom m. bom 

grernmeo f. grimma 	 dom m. dom 
gömol adj. gammal 
	

dum adj. dum 
gamco v. gömma 	 em adv. hem 
inta m. himmel 	 gQm in. gom 
kcpmb m. kam 	 rem f. rem 
kiimo v. komma 	 tem f. töm 
riimpa f. rumpa, svans 	tcjm adj. tom 
snåla f. smula 	 ,orm in. orm. 

a)ag HS., alrg EsMg. 	b) tolv 	tarv Hs. 	e) alv Hs., 
ab Kb. 

1) 1 väven. 	 2) Nyno. skolma Torp. 

st&pa m. stolpe 
Opa m. valp 
Qp pret. jälpte 
åstnt pion. »allsintet», ingen-

ting 
pbsa m. »pölsa», gryngröt 

med flott 
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§ 176. m motsvarar vidare: 
rspr. n i: mlå,lmar m. 'mjölnare'; 
rspr. g i: umn m. 'ugn'l; 
rspr. ud i iontfletga f. »handflagab 'stryk'; 
rspr v i: linancod m. 'levnad'2. 

Märk även in k stnmna m. 'stubbe'. 
§ 177. m förekommer slutljudande i vissa ändelser i subst:s, 

adj:s ock värbens böjning (se § 94) samt i den rätt sgsynta 
ändelsen -mit, som sakn ar motsvarighet i rspr.: ögum adj. 'ängs-
lig', åndrum adj. 'undersam'. 

§ 178. m saknas i årbist n. 'armborst'. 

n. 

§ 179. it bildas apikogingivalt ock motsvarar regelbundet 
rspr. n, t. ex. 

neoståga f. »nattstuga», lofthus 9enni m. våna 
na.2,/a f. nässla 	 * con pron. han 

pron. I, ni 	 bin Di. best. byn 
nia propr. m. Nisse, Nils 	brun Di. brunn 

* anid f. hand 	 dann n. dun 
fneRsa v. fnysa 	 dan pron. m. din 
gno v. gno, sprin-ga 	 itstioz m. best. hästen 
knipa in. knapp 	 in adv. in 
tntnwo f. trana 	 len f. lön 
und DI. hund 	 shsin n. skinn. 
§ 180. n motsvarar tillsammans med ett följande av g 

uppmjukat 4,1 ock framför ett av k uppmjukat j  rspr. g-ljud. 
Ex. anföras § 147 ock § 216 a. 

§ 181. Om n som motsvarighet till rspr. g i adj. på -in 
ock un se § 158 a. 

§ 182. n motsvarar rspr. rn, när detta står i starktonig 
stavelse, t. ex. 

m. björn 	 k9an f. kvarn 
djeonco adv. gärna 	 km n. korn 
gcvn n. garn 	 sineona) v. spjärna 

Nyno. omn Aaa. 
Märk även Iiirtnco v. vakna till liv' (fsv. lifna; nyno. Urarta Aas.). 
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sjpionco f. stjärna 	 »ina) v. kärna 
jpeotta m. tjärn 	 9on n. horn 
Märk it),k96in m. 'ekorre'l. Undantag bilda ern n. 'hörn' ock 

tårnbösk m. 'törnbuske'. 
Anm. 1. När ordet barn någon gång användes i stället för det 

vanliga, likabetydande kr2p, så förekommer det under formen barn. 1 
en vaggvisa, som jag upptecknat i Maggås2, förekommer det dock med 
assimilerat rn: betn8ma (best. dat. pl.). 

Anm. 2. I bli/sr m. 'bläckhorn' har n fallit efter r, en företeelse, 
som är vanlig i nedre dalmålet. Jfr där (Al)) bar 'barn', gar 'garn'. 

§ 183. n förekommer utan motsvarighet i rspr. 
inljudande mellan två vokaler i vissa böjningsforrner av ord 

på vokal, t. ex. skönar 'skor', kldnar 'klor', knina dat. sg. 'knäet'; 
slutljudande: 

i ack. sg m. av adj. ock vissa adjektiviskt böjda pron. samt 
i dat. sg. f. av adj:s best. form, t. ex. 
stim» ack. sg. m. stor(e) 	isam ack. sg. m. den här 

* stiirun dat. sg. f. 	 isgcon ack. sg. m. ingen; 
i nom. »sg. m. av adj:s best. form, av vissa pron., av ordnings-

talen sariat av part. pret. av värb efter 1 sv. konj., t. ex. 
hök m. best. »den stygge»8 	9an nom. sg. m. varje 
minst, nom. sg. m. den minste * 	ådarn, trick, nom. sg. 

* ilsan nom. sg. m. poss. pron. 	in. den förste, andre, tredje 
eder 	 * 4tle4stadljb nom. sg. ni. ut- 

ini nom. sg. m. den här 	kastad 
orn nom. sg. m. vår 	möladti nom-. sg. in. målad; 

i ordet as n s. 'höns', där n medföljer i böjningen, t. ex. 
gnsna. 'hönsen'. 
§ 184. Slutljudande n saknas: 

vanligen i best. nom. sg. av mask. subst., som redan i obest. 
form sluta på n, t. ex. sten 'stenen', brun 'brunnen' 

-i best. nom. ock ack. sg. av fem. subst., t. ex. 
nöla nom. ack. nålen 	gåto ack. gatan 
såndja nom, ack. sängen 	»årfot nom. kyrkan 
gåta nom. gatan 	 »kb() ack. kyrkan; 

e) i ett par kvinnliga egennamn, som i rspr. ändas på -in: kåra 
'Karin', kista 'Kerstin'; 

Fsv. ikorne. 
8) Djävulen. 
9-180112. Sv. landsm. B o 

2) Boöthius, Sägner från Orsa s. 19. 



Pres. ock imper. 
(ng) binda (I) binden 
(n!) kåda (I) kasten 
(ng) Mpa (I) köpen 
adv., prep. ock konj., som 
kuta prep. utan 
hyn konj. innan 
mila prep. mellan 
Märk rWu adv. 'redan'. 
några enstaka ord: frQ pre 
'tenn'. 
§ 185. n saknas inljudande: 

p. 'från'', mg prep. 'med' 2, tt n. 

Preteritum. 
(ni) biinda (1) bunden 
(ni) kezdada (1) kastaden 
(n1) Mita (I) köpten; 

i rspr. ändas på -an, t. ex. 
ligt4ta adv. nästan 
iblcia adv. undan; 
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i best. nom, ock ack. plur. av nästan alla neutr. subst., 
t. ex. 
ågsa husen 	 tQii§a taken 
knina knäna 	 byda huvudena 
si,sina skinnen 	 * dckba dikena; 

i sg. nom. fem. av de sing. possessivpronomina ock obest. 
artikeln samt i pers. pron. hon: 
ma2k f. av man min 	* ie f. av 0,13 en 
dcok, f. av dan din 	 Q hon; 
sco), f. av san sin 

i 2 plur. i pres., pret. ock imper. av värben, t. ex. 

i vissa sammansatta ord, där den första sammansättningsleden 
slutar på enkelt n, föregånget av vokal, t. ex. 
bacnttp n. (av ben ben) benknapp 
Nmg1 n. (av ben ben) benmjöl 
grinnQr f. (av grvi gran) granskog 
leogdnka f. (av lin lin) lindocka 
skris f. (av sten sten) stenrös; 
Anm. Dativformen på -am (-im) torde kunna förklaras av -innm 

-mm 	-im -› -ini (-im) : hestinum 	 tam (kshm). 
i en del ord framför s, t. ex. 

?.sunnt, adj. ensam 	 pistadcbgn m. best. pingst- 
i-0.2 adv. i jåns 	 dagen 
Wismcbti m. länsman 	rkslin adj. ren(s)lig 
6,24g m. onsdag 	 Qidar adj. vänster 

1) Fsv. fra, fraa. 	 2) Älvd. min. 
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g 186. n står sonantiskt (13) efter dentalerna d, 1, s ock t, 
t. ex. 

g€irdtt ni. best. gården 	 ft(?stt in. best. forsen 
ktidr) m. best. kudden 	östt m. best. åsen 

* fiIn m. best. fålen' 	* f6in ni. best. foten 
* éngn s. höns 	 96ittt n. vatten. 

Anm. m övergår till n framför d i ordet dönddnn m. best. 
'domedagen'. 

g• 

§ 187. Jag skiljer icke mellan främre ock bakre g-ljud, 
vilka i målet växla på samma sätt som i rspr. g motsvarar i 
förbindelse med efterföljande g' rspr:s med ng tecknade g-ljud, 
t. ex. 

fig(g)ar n. finger 	 * dridylg(g) f. drottning 
såg(g)ar f. pl. sängar 	fliflug(g) m. fjärding 
tind(g)a f. tunga 	 rtg(g) m. ring 
te(g)ar adj. pl. unga 	 tugg) adj. tung. 
§ 188. g motsvarar utan följande g i allmänhet för övrigt 

rspr. g-ljud: 
framför k, t. ex. 

bak ni. bänk 	 seokka v . san k a, samla, plocka 
buk m. bunke 	 tka m. tanke; 
/eoglcunt adv. enkom 

framför t: logt adj. n. 'långt', Meta pret. 'tänkte': 
framför n, t. 7ex. 

cogn f. agn 	 9,cogn (Sk.) f. vagn 
dten n. dygn 
Om motsvarigheten till rspr. g-ljud framför i målet till 1,9 

uppmjukat k, se §§ 180 ock 216. 
§ 189. g saknas i dridenco v• 'drunkna's. 

Sonantiskt n står i Ho!. för adj.-ändelsen -un efter ovannämnda 
konsonanter ock r, t. ex. tOltt 'dum', sk&ry 'skengalen', triitn 'stött, 
i misshumör'. 

Detta g saknas stundom särskilt i yngre personers tal. 
Fsv. drukna; fvno. drukkna. 
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13. 

p motsvarar i allmänhet rspr. p, där detta ej enl. 
§ 151 företrädes av f, t. ex. 

pepita) f. panna 	 kåpa/ n. kapell 
pga v. peka 	 .1,1å,pa v. släppa 
piska v. piska 	 j§?:pa v. köpa 
pita ni. plåt 	 * kup m. kopp 
prat m. präst 	 lap in. läpp 
filtra v. puttra, smågräla 	Qp m. hop 
pbskar m. pl. best. påsk 	rep n. rep 

* dråp/ in. droppe 	 skarp adj. skarp 
eelpo v. gapa 	 sop m. sopp, svamp 
Märk p för rspr. b i piga In. 'butelj'. 

r. 
r är i Orsam. ett mellanting mellan en frikativa 

ock en tremulant, varigenom det skiljer sig från r-ljudet i de 
flästa Morabyarna, vilket är en tydlig tremulant. 

§ 192. r motsvarar regelbundet rspr. r, t. ex. 	.00. 
rad f. rad 	 sjOro v. skära 
ren adj. ren 	 oorm 111. Orm 

ro v. ro 	 (Åra ni. orre 
ra f. vrå 	 åra v. höra 

* briint sup. brunnit 	* biyr n. barr 
Ivirchs n. bårhus 	 dr adj. dyr 
deism adj. dåsig 	 spar ni. sparv 
Mim'', adj. frusen 	 ess- n. hår 
fro v. fara 	 * ?tar ni. best. pl. hästarna 
pgrd m. gård 	 åstar in. oh. pl. hästar 
grund n. grund (i vatten) 	ketstar pres. kastar. 
§ 193. r förekommer utan motsvarighet i rspr.: 
a) slutljudande: 

1) i gen. av en del. mask. ock fem. egennamn; t. ex. 
eortdasar Anders' 	 tågonar Johans 
Onsar Hans' 	 Orkar Eriks 
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letsar Lars' 	 * biltur Britas 
l&var Olofs 	 kittronar Katrinas; 
pådasar Petters 

i nom. sg. m. f. av enstaviga adj., vilkas stam slutar på lång 
vokal, t. ex. blir 'blå', grg.tr 'grå', nr 'ny'; 
Även sKigar adj. 'svag' bar r i ändelsen i samma former. 
Anm. Märk r i spi(ar in. 'skytt' ock det därav avledda sfyitra ,  

y. jaga'. 
i dat. sg. f., nom. pl. m. ock f. samt ack, pl. f. av adj. ock 
en del adjektiviskt böjda pronomina ock i räkneordet 
två, t. ex. 

dilktigar { dat. sg. L a  duktig 	' 	dat. sg. f. ingen eggar 
.1 	pl. inga pl. duktiga  

{ dat. sg. fia lång 	 j dat. 	sg. Le min låegar pl. långa 	måp,nar I 	pl. mina 
dat. sg f. ny rågar {dat. sg. f.d någon nzdr pl. nya 	 pl. några 

{ dat. sg f. stor 	 dat. sg. f e  vår stårar 	 örar pl. stora 	 pl. våra 
* btkdar pl. båda 	 * t9er ni. f. n. två; 

b) inl,judande: 
i plur. formerna bbuirar 'bönder', br(3drar 'bröder': 
i ordet ddirnco v. 'dåna, svimma'. 

§ 194. r saknas: 
i följande singulara jälpvärbsformer, vilka dock stundom 
särskilt framför ord, som börja på vokal, kunna ha r: 
a(r) pres. sg. har 	 (r) pres. sg. är 
bl(r) » 	» blir 	 og(r) pret. sg. var; 
Mr) » 	får 
Anm. ska 'skall' erhåller stundom i analogi med ovanstående värb 

ändelsen r, så att det får formen skar. 
i pres. sg. av de starka värb, vilkas stam ändas på konso-
nant, t. ex. 
bcnt biter 	 fa/ faller 
NO bjuder 	 k9ed, kväder, sjunger 
&inb ryker 	 stmtzd står; 

a) diiktzgon SlbOljMg. 	b) lagga,/ S1bMg, lpr Sk. 	e) matt 
SlbMgÅbKm, metyl». Sk. 	d) nepr Sk. 	e) brun ÅbS1l), ran mg. 

tocr, tKir, tav Sk. 
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Däremot står r i sådana pres -former som: 
drar dra[ge]r 	 or går 
dar dör 	 ilar slår 
djgr ger 	 tar ta[ge]r. 

i förbindelsen vr i orden 9kda v. 'vrida', 9ika v. 'vricka'; 
I några andra ord är r bibehållet, men v bortfallet, se 

§ 222 a. 
i förbindelserna rl (se § 173 a), ra (se § 182) ock rs (se 
§ 197); 

i följande enstaka ord ock former: 
Nåla f. bjällra 	 mb/4 ni. morfar 
digla v. dregla 	 m()/nci f. mormor 
fafKi ni. farfar 	 nambar adv. komp. närmre 
f4)m6 f. farmor 	 noyst adv. superi. närmst 

v. jollra 	 snika v. snickra 
nkum pron. dat. pl. 'åt några' samt några andra plurala 

böjningsformer av nog, 'någon'. 

s. 
s bildas i Hansjö fullständigt dorsogingivalt i alla 

ställningar utom i förbindelse med efterföljande 1, motsvarande 
rspr:s med sj tecknade sie-ljud, i vilket fall det bildas med 
dragning åt dorsoalveolart läge. I Skattungbyu uttalas s i alla 
ställningar en smula muljerat. I Maggås bildas s, när det re-
presenterar rspr. rs, i det närmaste supradentalt. 

s motsvarar regelbundet rspr. s, t. ex. 
saks m. sax 	 s& v. så 
seg adj. seg 	 sad f. säd 
sila v. sila 	 sho v. sova 
sko m. sko 	 * åska f. aska 
smala v. smälla 	 deviisa v. dansa 
snigal m. snigel 	 fisk ni. fisk 
spis ro. spis 	 låsa propr. in. Lasse 
stod pret. stod 	 låsa v. lassa 
soånska v. 'svenska', tala 	imiosa m. misse, katt 

riksspråk 	 niAsa v. nysa 

1) Nyno. snikka 'arbeida med kniv, tilekzere noget' Aae. 
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ras° v. rasa 	 grals m, gris 
* aks n. ax 	 las n. lass 

doms m. dans 	 Ios n. lås. 
s motsvarar rspr. rs, t. ex. 

bbsta v. borsta 	 stgst superi. störst 
fask adj. färsk 	 stuske adj. stursk 

ff98a  m. fors 	 i-,43mos i somras 
fest adv. först 
	

tåsdcOn m. best. torsdag 
kos ta n. kors 	 t96;v pres. törs 
mas s. mars (månad) 
	

No.5k m. »torsk», groda 
mosk adj. morsk, hurtig 	oat superl. värst 
Även när r ock s sammanträffa i ett sammansatt ord, vars 

första led slutar på r, ock vars andra led börjar på s, försvinner 
r eller assimileras, t. ex. shssiipa f. (av sf,sr ock såpa) 'lång-
mjölk med ibetat bröd', /..man iii best. »fyrsömmen»1,Msk4t2 m. 
'tjärig trädtopp'. 

motsvarar rspr. ds ock ts i några ord: 
gos n. gods2 	 * play m. platss 
gus gen. sg. m. Guds 	sj,su m. skjuts. 

s motsvarar rspr:s med -ssj- tecknade inljudande 
sje-ljud, t. ex. sa f 'hässja', risa f. 'ryssja'. 

s förekommer vidare i följande i rspr. som sje-ljud 
uttalade förbindelser: 

n, motsvarande rspr:s med sj tecknade sie-ljud, t. ex. 
sOda v. sjuda, koka 	nifyga v. sjunga 
swk adj. sjuk 	 nått räkn. sjuttio 
sij räkn. sju 	 si f. själ 

m. sjö 	 nov pron. själv; 
Märk n  även i: sgilda adv. '»sällan» längsamt' 4, net 

v. 'se' 5. 
Anm. 	saknas i Silk) räkn. 'sjutton'. 

sk, motsvarande rspr:s med sk tecknade sie-ljud i sådana ord, 
där sk i fsv. stod framför 1 (i målet diftongerat), ä, som 

a) fis. Mg. 	b) k6,,s  mg. 	sta,!k Mg. 

Söm, som är sydd fyra gånger. 
Nyno. goss Alts. 	 3) Nyno. plass Aas. 

4) Fsv. sialdan. 	 5) Fsv. sia; fvno. sj . 
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uppkommit genom 
kommet ö, t. ex. 
skcud f. skida 
skernym v. skina 

* skag n. skägg 
skåkta v. skäkta (lin) 

Märk vidare: 
skaklut adj. n. kort ock 

stelt (om lin)2  
skabstl m. skånk 
Pret. ock sup. av skernnto  

IV. 4 

samno. diftong upp- 

skåla v. skälla 
sköna) v. skämma 
sker s. »skär»i 

* skot pret. sköt; 

skita v. skarva 3  
slåta ra. litet stycke, snibb4. 

'skina' heta sken ock skins med 

i-omljud, ock nr 

analogiskt bibehållet sk i stället för väntat sfy. 
c) sj,: 

1) mots'varande rspr:s med sk tecknade sie-ljud i sådana ord, 
i vilka sk i fsv. stod framför e, 1, Sr, ä, som icke uppstått 
genom regressivt i-omljud, samt ö, som går tillbaka på 
satnno. a, t. ex. 
sj‹,9(461 f. skälla') 	 sj§ildun adj. skyldig 
sfiK v. ske 	 soiincod m. skillnad 
sjpeol f. sked 	 sbsinipa f. »skimp», skinnför- 
sj,er adj. »skör», kort ock 

	
kläde 

tvär av sig 	 sbstryt m. skymt 
sj,shv f. skiva 	 spi)/ n. skinn 
sfyilja v. skygga tör, skyni- 	4,54 m. skit, smuts 

rna 	 spittl m. »skyttel», stång i 
sjpilta n. skifte 	 en hässja 
sjpg adj. skygg 	 sfyitar m. skytt 
sfyiklin adj. skicklig 	sjpisiro v. skära 
.s/‘,01(4 v. skilja, skölja 	401 n. skäl; 
sj,silda v. skylla 

Märk vidare med äldre sk: 
sMka v. gå snett ned 6 	sicom adj. skum 

I sammans. kettsUr propr. Kattskär (en del av Hallbärget 
med ett brant stup, där klippan träder i dagen). 

Jfr ny». skjekla 'fars avsted med skjteve og usikre bevmgel-
ser' Ross. 

Fvno. skeyta. 	 4) Fvno. skant %junis'. 
5  T. ex_ koskälla. 
6) Nyno. skeika 'skeie, vige ud fra den rette linje' Ana. 
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sjpbco v. forma till slipstenen 	sjAmo v. glimma, lysa,  
med mejsel ock hammare' 	sjpr n. långmjölk3. 

motsvarande rspr:s med skj tecknade sie-ljud i orden syyta 
f. 'skjorta', sj,segta v. 'skjuta', sj,k9a v. 'skjutsal; 

motsvarande rspr:s med stj tecknade sje-ljud i orden: 
sj§eonco f. stjärna 	 sffilka m. stjälk 
shsålo v. stjäla 	 spart m. stjärt. 
Märk även sjy)krip m. 'styvbarn' 4. 

s står för -rspr. f i snosk m. 'fnöske'. 
s förekommer slutligen utan motsvarighet i rspr. 

mellan de båda sammansättningsleden i en del sammansatta ord, 
t. ex. 

föksrådig adj. folkrädd 	kepalskig n. kapellag 
föksj§åks m. »folkkäky>5 	stbl.skrnba f. stallkrubba. 

2. 

/ bildas med tungspetsen något höjd i förhållande 
till närmast bakomliggande parti av tungan ock med gingival 
eller alveolar artikulation. Huruvida lateral friktion förekommer 
i den utsträckning, att en användning av det siirskilda tecken 
3, som Noreen,  infört för lateralt s, ock som jag själv i ett 
föregående arbete' använt för Orsam., bör komma i fråga, till-
tror jag mig icke att med bestämdhet kunna avgöra, utan jag 
använder tecknet .2,, vilket även använts av Erik Noreen 5  i ett 
annat mål för ett av denne förf. som tydligt lateralt s upp-
fattat ljud. 

/ motsvarar rspr. 
3,163g n. slag 
1/4ga f. slaga, urnyekel 
Vag m. slagg 

Nyno. skeina 'skjxre i huden, ridse, saare' Aas. 
Fvno. skima 'klarne op', sv. dial. skemma 'gi et svakt skin' 

Torp. 
Fvno. 'skyr 'sammenlopen melk', uyno. skyr, sv. dial. skyr, 

skjör 'sur melk' Torp. 
Jfr fvno. stjtipbarn. 	 5) Käkben efter en människa. 

8) V. språk I, s. 478. 	 7) Sägner m. in. från Orsa. 
8) Ärtemarksmålets ljudlära, s. 29. 

s framför 1, t. ex. 
.flityst v. slita 

v. slarva 
.2,/entrtsun adj. slamsig 
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Vånda f. slända 	 2lzpa v. släpa 
Våta f. skoglös plats 	* nalla f. nässla 
Vipa v. slippa 	 rklla v. rissla 
lltita v. sluta 	 * rak,2, s. rissel. 

v. slå 
2 motsvarar vidare rspr. tal i bal 13. 'betsel'. Märk 

även blblizn adj. 'mjuk, lam, eftergiven'. 
.2 motsvarar slutligen rspr. t framför i i några 

pluralformer av ord på 	t. ex. klar pl. av Ot2,1 ni. 'kittel'. 
Märk även fållar plur. av filt]. in. 'band att bära rygg-

säcken med', li.2,/ar adj. pl. 'små', »ålla m. 'kjortel'. 

t. 

t bildas, synes det mig, apikodentalt, stundom in-
terdentalt, utan att den bakom tungspetsen närmast liggande 
delen av tungan bidrager till artikulationen. Det akustiska in-
trycket av målets t är också ett annat än av rspr:s dorsogin-
givalt bildade' t. 

t motsvarar regelbundet rspr. t, t. ex. 
ta v. taga 	 ita v. hitta 
ta v. töa 	 Igtto v. äta 
hg n. tyg 	 åta v. hota 

v. två, tvätta 	* at ni. hatt 
tro v. tro 	 blot adj. n. blött 
tålsta v. tukta 	 dirt adj. n. dyrt 
tåga f. tunga 	 et adj. het 
ta f. tå 	 fult adj. n. fullt 

* båta v. bita 	 koist m. kvist 
bita f. bytta 	 not f. natt 
figtzn adj. fattig 	 9.it n. vett 
Mar m. pl. fötter 	 sia?t n. spett 
giga f. gata 	 sturt adj. n. stort. 

t motsvarar rspr. d i orden: fOtrål n. 'fodral', Dkvit 
in. 'likvid'. 

Långt t motsvarar: 
a) rspr. ft i åtar prep. 'efter'; 

1 ) Så även i mitt riksepråksuttal bildat. 
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b) rspr. nt i: 
brat adj. brant 	 9itar ni. vinter 
kitt m. klint 	 ot m. vante. 
I andra ord kvarstår n framför t, t. ex. brant m. 'kant', 

yvig m. 'pant', 21cont ni. 'slant'. 
§ 211. t förekommer utan motsvarighet i rspr.: 

i pret. ock sup. av svagt böjda värb i pass. ock av svagt 
böjda deponentia, t. ex. 
aot pret. iddes 	 briik(t)ast sup. pass. bru- 
ffirdast pret. pass. gjordes 	kats 
brilk(t)ast » 	» brukades 	&Mast sup. pass. frodats 
kanst 	» 	» kändes 	 fårdast » färdats 
sintast 	 syntes 	gårdast » pass. gjorts 
«Ta.« » 	tappades ke,nst » » känts 
tot » tordes 	 tapast » 	tappats; 
Mast pret. pass. talades 
Däremot: dem-rhas 'de revos', dam-2l6 s 'de slogos'. 

i några enstaka ord: 
blhstut adj. n. blåsigt 	ikta v. hicka 
eta ii. hö' 	 pbstlin n. porslin. 
§ 212. t saknas: 

i tre- eller fyrkonsonantism, t. ex. 
tisnm v. gistna 	 * äsk14 n. hästtäcke 
krisneo v. 'kristna', döpa 	 flinsk6lan adj. flintskallig; 

i följande böjningsformer av subst. ock värb: 
i best. nom, ock ack. sg. av neutr. subst., t. ex. 

bord bordet 	 * ntlirbsa märket 
tak tak 	 * Tt?ga ögat; 

* bråda brädet 
i supinum av starka värb, t. ex. 

Vitt bitit 	 låsa läst 
driån drupit 	 stlidt stått 
fån/ funnit 	 Vy% åkt. 

a) I alla andra byar e. 

1) Jfr nyno. hoytei 'hetet' Rosa. 
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ock p. 

j ock y förekomma blott som beståndsdelar av affri-
katan fp. I stället för fp förekommer stundom en ljudfikbin-
delse, som starkt närmar sig ts; men är . något muljerad. 

ffi motsvarar det tio-ljud, som i rspr. betecknas 
med tj, t. ex. 

1,sitnia m. tjärn 	 /Ma f. tjuga 
Mdar tn. tjäder 	 Dug n. tjog 
j§tdra v. tjudra 	 »tigit räku. tjugu 

In. tjäle 	 jpijnco V. tjäna 
ber f. tjära 	 /964 adj. tjock. 
j§gv m. tjuv 
Märk jpiig m. 'teg'. 
§, 215. fy motsvarar vidare 

.a) rspr:s med k tecknade tio-ljud i sådana ord, där k(i) i fsv. 
stod framför e, I, 	ä (som icke uppkommit genom re- 
gressivt i-omljud) ock ö 	samnordiskt ö, ävensom i låne- 
ord, t. ex. 
»ah In. käk(e) 	 jOrgg ni. killing 
yildar in. källare 	 »flo n. kilogram 
»arv adj. kärv, kall 	Din«) v. kärna' 
j§årva m. kärve 	 pielcan adj. kinkig 

.jpel m. köl 	 Myta f.,klsta 
jgt n. kött 	 »fika ni. kälke 
j'ald f. köld 	 fp n. kedja 

1,9!1 ni. kil 	 piirlyet f. kyrka. 
Märk mr f. 'ko'2. 
fp för väntat k står i orden: »Om v. 'köpa's ock jyttra f. 

'kärra'. 
.Märk vidare med äldre k: Ma f. 'fägata'4, bsipa f. 'klase's. 

b) rspr:s med kj tecknade tje-ljud i ordet 1§6.2,/a ni. 'kjol'. 
§ 216. fy motsvarar vidare rspr. k i inljud: 

a). då detta går tillbaka på fsv. (k)ki, t. ex. 

1) Jfr fsv. kirna f. 'kärna'. 	2) Fvno. 14T. 
8) Fvno. kaupa. 

Fvno. kvi; sv. dial. kvi, kvia Rz s. 371. 
Fvno. kippa. 
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blarjjot v. blänka' 	 s4§a v. sökals 
bk5a v. bleka' 	 sånjot v. sänka" 
briljpst v. bräkas 	 st.«,90 v. steka"' 
nfpa f. änkat 	 .2.1111§a v. slicka 

fixtota v. fiskas 	 tåtgya v., tänka" 
kriåsa f. kryckas 	 v. tycka" 
lipa f. lycka, ögla 	 trilot v. trycka" 
ritot v. ryckas 	 jpitrIpab f. kyrka 16 ; 
rikt'« tr. v. röka' 
Märk även fp i neutr. ja-stammar: dittbsa n. 'dike', fisjyab 

n. 'fiske', mitrjga n. 'märke'. 
framför a (t) ock a i vissa böjda ock avledda former av subst., 

som i obest. nom. sg. ändas på (k)k, t. ex. 
/Apan best. nom., ack. sg. av buk m. bock 
fispan best. nom., ack. sg. av fmk m. fisk 
lirtypn best. nom., ack. sg. av krok m. krok 
bcypn, best. dat. sg. av bok 
Ok/pr in. apotekare av 4fkk 
fkpar m. fiskare 

* bilbsante best. dat. sg. av buk: ni. bock 
&We' best. nom., ack. sg. av bok f. bok 
tktpae best. dat. sg. av tak n. tak 
tepe best. nom., ack. pl. av tok n. tak; 

framför t(a) hos svaga kortstaviga mask. subst. samt subst. 
på -d, hos adj. samt i sup. av vissa starka värb, t. ex. 
stiVp(n) m. stake(n), men best. dat. sg. stakom 
kbt(n) m. hake(n), men best. dat. sg. iikom 
4sk4pan propr. m. Åskaken, men best. dat. sg. eisk&kom 

a) fiRiga Mg. 	b) igåri§ft Sk. 	C) bithstm Stm. 
Stm. 	e) tort stm. 	5 top stm: 

d ) b (ii" i 

   

Fsv. blänkia. 
8) Fsv. bräkia. 
5) Fsv. fiskia. 

Fsv. lykkia. 
Fsv. rökta. 

11) Fsv. ~kitt. 
13) Fsv. Pänkia. 
15) Fsv. Drykkia. 

Fsv. blekia. 
4) Fsv. änkta. 
6) Fsv. krykia. 

Fsv. rykkia. 
10) Fsv. sökta. 
12) Fsv. stekta. 
14) Fsv. Dykkia. 
16) Fsv. kyrkta. 
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nU,il m. nyckel 
pfpn adj. ilsken 

drityx sup. av drika v. dricka 
bst sup. av 94ka v. vika. 

Märk stifyi(n) m. stege(n). 
Slutljudande 	kan i Hansjö, växlande med k, före- 

komma i oböjda former av neutr. subst. på -k, t. ex. 
4ftag' jämte alUk n. apotek 	tetig jämte tak plur. tak 

jämte fQk n. folk 	pyig jämte 9,21c n. veck. 
lui§ jämte luk n. lock 

fp representerar slutligen rspr. tt  i ett par ord, 
där fsv. har -ti-: sajpa v. 	siya v. 'sitta'2. 

v. 

v motsvarar rspr. v i inljud mellan vokaler, mel-
lan 1 eller r ock vokal eller omvänt samt i slutljud, t. ex. 

4vun adj. avig, led, elak 	* alv adj. halv 
gc)va best. dat. sg. n. golvet 	grav f. grav 
liivo v. lova 	 arv n. arv 
rOva f. rova 	 kav m. kalv 
sevo v. sova 	 lcqy n. liv 
ev& n. huvud 	 rev m. räv 
alva adj. ack. sg. f. halv 	jr.Qv m. tjuv 
armt v. harva 	 9av pret. vävde 
ivrin adj. ivrig 	 v prep. av. 
Utlåt f. tavla 

v motsvarar rspr. g i orden fåstciv n. 'förstuga', 
leddlavi m. 'eldslåga', Mya f. 'hötjuga'. 

v står utan motsvarighet i rspr. i ordet taky 'tu', 
som blott förekommer i uttrycket i-tdo 'i tu'. 

v saknas: 
framför r i några ord: r'ao v. 'vräka', ret f. 'vrå', reda v. 

'vråla'; 
i följande enstaka ord: 

a v. hava 	 dja v. giva 
bx v. bliva 	 orn pron. vår 

1) Fev. satta. 	 2) Fev. sitja. 
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sor pret. svor 	 spar m. sparv' 
sån sup. svurit 	 sala f. svala 

samt i vissa sammansättningar av alv 'halv', t. ex. alst6p n 
'halvstop'. 

Förkortningar på bynamnen i Orsa. 
Bj. 	= Björken 
Hol. = Holen 
Hs. 	= Hansjö 
Kallh.= Kallholn 
Kb. = Kyrkbyn 
Km. = Kallmora 
Mg. = Maggås 
Mvl 	Mickelvål 
Nb. 	= Nederbärga 

01j. 
Sbk 
Sk. 
Slb. 
Stm. 
Tvi 
Vg. 
Vib. 
Åb. 

= Oljonsbyn 
=-- Sundbäck 
= Skattungbyn 
= Slättbärg 
= Stackmora 
= Torrvål 
= Vångsgärde 
= Viborg 
= Åbärga. 

Tillägg ock rättelser. 

s. 10, r. 5 är ett 1 bortfallet i radens början. 
13 § 2. Tillägg: Jag har dock aldrig eller sällan hört så ut-

präglad kortstavighet som i finskan. 
14, not b) läs: fliklasåp 
17, r. 24: (i »akuta» takter) utgår. 
> » 25: (i »grava» takter) utgår. 

Professor Noreen har upplyst, att han i Vårt spr. II, s. 472 
med de båda tonfallen i Orsamålet icke avsett akut ock 
grav. Orsaken till att jag beklagligt nog påbördat honom 
detta uttalande, är den, att han i detta sammanhang hän-
visar till Rättviksmålet (Vårt spr. II, s. 467), där han be-
skriver det ena tonfallet såsom »starkt sjunkande i 'akuta' 
takter» ock det andra som »svagt sjunkande i 'grava' takter». 

24, r. 23: till de där nämnda starka preterita lägges pret. plur. av 
vissa starka värb, t. ex. Rtrum '(vi) buro', g4vum '(vi) gåvo'. 

1) Nyno. sporr Ass. 
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S. 61, r. 3 tillägg efter Skattungbyu: samt någon gång i Åbärga 
ock Viborg. 

Efter. § 67 tillägges: 	motsvarar.  rspr:s g i vissa böjda 
former av ord, som ändas på g, t. ex. 94an nom. sg. best.,' 
94,am dat. sg. best. 'vägen', trina, dat. sg. 'tråg(et)'. 

68, not 10 läs: 8129d 
69, not a läs: Qsddg; not d läs: ti 
71, r. 4: har * fallit bort. 
78 § 86 a 2, r. 6 läs: fru 
81, not 9 läs: Jfr orsam. bilp 'båge'. 
84 § 94 a, 1 tillägg efter svaga fem.: på -a, 

2 » » » »  
85 § 95 tillägg efter Holen: i vissa fall 
86 § 96, r. 3 läs i stället för någon gång: ofta 
87, r. 12 t. h. läs i stället för komma i håg: tänka på någon 

(så att denne blir sjuk eller råkar i olycka) 
92, r. 6 bör lyda: o (§§ 117 c, 119 e), 	(§ 92) ock 90 (§ Si). 
93, r. 4 läs; måsOf 
95, r, 22 sålda utgår. 
98, r. 24 läs: *arg 

101, r. 31, läs: kru 
105, r. 33 t. h. läs: t9.1.da 

» 	» 34 läs: fblda 
106 g läs: rspr. ä 
112 § 128, r. 6 o. 7. Följande ord: även i Fiolen, där enligt 

Noreen inga vokaler skulle kunna nasaleras utgå. Likaså 
utgår not 4. 

113, r. 13 t. h. läs: 829 
117, r. 16 läs i stället för även: i inljud 
124, r. 6 efter j§ tillägges: (216) 
127, r. 22 t. v. läs: ftgal 



NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMILEN OCK SVENSKT FOLKLIV IV. 5. 

Malungs skinnarmål. 
Av 0. BANNBERS. 

Föreliggande uppsats är ämnad att vara en orienterande över-
sikt över Malungs skinnarmål, angivande dess karakter ock 
huvudsakliga byggnad. 

Uppsatsen är byggd på material, som samlades sommaren 
1913 under en del av den tid, jag åtnjöt understöd av Dalarnes 
Fornminnesförening för undersökningar angående Malungs-målet. 
Materialet har sedermera kompletterats under vintern 1913-
1914. Till övervägande del härstammar materialet från Ytter-
Malung. 

Sagesmän äro först ock främst mina föräldrar ock andra äldre 
anhöriga, som tala skinnarmål, samt enstaka äldre personer i 
Malung. Slutligen har jag i någon mån kompletterat med vad 
jag själv insupit av skinnarmål i min barndom ock tidigare 
ungdom. 

I allmänhet vill man gärna uppfatta alla egentliga hemliga 
språk som »tjuv- ock rackarspråk». De allra flästa författare 
synas med »hemliga språk» mena detsamma som »förbrytar-
språk». Att sätta detta likhetstecken är dock oriktigt. Ty om 
också största delen av de hemliga språken kunna inrangeras 
bland förbrytarspråken, gives det även exempel på sådana, som 
icke kunna räknas dit. Visserligen är gränsen mellan för-
brytar- ock icke-förbrytarspråk inte vidare stabil. Den älsta 
månsingen ock knoparmojet hava ju nedsjunkit till förbrytar-
språk från att hava tjänat hederliga syften; den franska »argot» 
— om vi få taga ett så avlägset exempel — har från förbrytar-
världen stigit uppåt ock blandat sig med allmänna vardags-
språket. Men oaktat sådana fluktuationer torde det väl vara 

1-180822. Bannberr Malungs skinnarnun. 
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riktigast att ej inrangera ett hemligt språk helt ock hållet bland 
förbrytarspråken, utan att betona de obrottsliga syften, det even-
tuellt tjänar eller tjänat. 

Exempel på ett hemligt språk, som icke är att räkna till 
förbrytarspråken, hava vi i skinnar m ål e t. Detta språk, son} 
talas i Malungs socken i Västerdalarna, har både gamla ock 
hederliga anor. Sedan mycket långt tillbaka har skinnbered-
ningen varit en viktig näringsgren i Malung. En stor del av 
den manliga befolkningen drog vanje höst efter skördens inbärg-
ning ut i bygderna, hälst norrut, för att genom skinnberedning 
ock skinnsömnad förskaffa sig den utkomst, som åkerbruket ej 
kunde ge. Det är dessa s. k. skinnare, som under sitt arbete-
i gårdarna, varunder de hade god tid till samspråk, uppfunna 
ock sinsemellan använde detta hemliga språk. 

Ursprungligen var väl skinnarinålet närmast ett skråspråk. 
Dess ändamål var att underlätta ock hemlighålla skinnarnas 
enskilda överläggningar, då de arbetade i den främmande fa-
miljen. För övrigt tyder mycket på en skråliknande samman-
slutning bland skinnarna. Så t. ex. arbetade alltid skinnarna 
flera i sällskap, ock de olika benämningarna på deltagarna i 
sällskapet motsvarade skråföreningarnas »mäster», »gesäll» ock 
»lärling». 

På 1800-talet övergavs skinnbearbetningen mer ock mer,. 
ock befolkningen slog sig på gårdfarihandel. Denna närings- 
gren sysselsatte lika mycket kvinnorna som männen, ock skin- 
narmålet blev mera allmänt i socknen ock talades lika mycket 
som ock ofta i stället för modersmålet, d. v. s. dialekten. Eilert 
Sundt nämner därom: det »bruges ofte af vane selv i hjemmet, 
hvor der dog ikke er nogen grund tu l att holde sin tale hem-
melig». 

Annu vid närvarande tidpunkt talas det rätt flitigt av medel-
åldriga personer i socknen, ock naturligtvis i synnerhet av dem 
som driva handel. Den yngre generationen däremot bryr sig ej, 
allmänt om att öva det. 

Skinnarmålets byggnad liknar andra hemliga språk så till 
vida, att ordförrådet bildas på modersmålets (här dialektens) ord, i 
det dessa förändras genom omkastning av stavelser eller bokstäver, 
s. k. ba c k sl an g. Intet av alla de andra hemliga språken har dock 
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genomfört denna metod så konsekvent,  ock upptagit så få lån- 
ock slangord som skinnarmålet. I avseende på böjningen följer 
skinnarmålet dialektens grammatik med några små modifika-
tioner. 

I det följande har landsmålsalfabetet använts för malungs-
ock skinnarmålen. En ny typ o har införts ock betecknar ett 

med dragning åt u. En del smärre ljudegendonaligheter ha 
ej betecknats, t. ex. reducerade slutkonsonanter; så har skrivits 

även där 	bort användas. De ögonskenliga inkonsekven- 
serna i beteckningen bero på att sagesmän från olika delar 
av socknen ha använts i en del fall. 

Litteraturen känner föga till skinnarmålet. Den, som det 
tycks älsta urkund, som omnämner det, är en akademisk av-
handling från år 1733 av Reinhold Näsman: Historiola 
darlekarlicx. S. 5 finnes här följande om skinnarmålet: »— — — 
Hi Westerdalenses, sicuti re vestiaria, molari, etiam ferraria 
victum sibi quxrunt, facto ultro citroque quxstu, liriitimjs cum 
primis inservientes, ita tune ficto quodam et peeuliari utuntur 
idiomate (paroecize Mahlungensi hoe imprimis admodum est fa-
miliare), quod Mahlungs Skinnarmål appellitant. Sermonis hujus 
hxe ratio est: transponunt vel invertunt syllabas, posteriorem 
priori anteponendo, ut: ragiö pro giöra, facere, jasel pro %leja, 
vendere, lata pro tala, loqui. Vel si fuerit monosyllabum, a 
vocali incipiens, v eonsonans prxponunt, ut: vom pro om, si, 
vord pro ord, verbum, valla pro alla, omnes; et reliqua. Sequens 
Imec sententiola sit exemplum inversi ejusmodi sermonis, eorum 
dialectö ita sonans: Kan du låta tx korba, so kimi du låvi? 
Kan du talå tm bakor, so miki du vilå? h. e. Potes loqui inverse, 
quantum volueris?» 

Här anges sålunda skinnarmålet vara använt i hela Västerdh-
lama, om än måst allmänt i Malung. , Att det skulle ha haft så 
vidsträckt utbredning, synes tvivelaktigt. De socknar, som gränsa 
till Malung, hava ock hade troligen även då så pass stora olik-
heter i dialekterna, att detta lade hinder i vägen för det konst-
gjorda språkets utbredning. För övrigt var förbindelsen mellan 
Malung ock de övriga socknarna på denna tid säkerligen mycket 
ringa ock enbart kommersiell, vilket ej häller borde hava bi- 

1) Enligt Lundgren talas backslang av Londons grönsaksmånglare; 
huruvida det är fullkomligt ren sådan eller om den är bemängd med lånord 
ock lånade konstruktioner, nämner han ej. 
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dragit att göra det hemliga språket bekant. Ock troligen var 
väl Malungs befolkning då, liksom senare, rädd om sitt hemliga 
språk. Längre fram (1800-talet), då det blev så vanligt både i 
Malung ock andra socknar att vara ute på gårdfarihandel, 
spred sig värkligen skinnarmålet något, dock knappast längre 
än till grannsocknen Appelbo. Vid denna tid kunde en sprid-
ning komma till stånd, ty när gårdfarihandlarna från Malung 
ock de övriga Västerdalssocknarna, där gårdfarihandeln var 
vanlig, råkades på marknader ock annorstädes, kände de sig 
höra samman gentemot övriga marknadsbesökande, 'då de ju 
voro dalfolk ock grannar; ock därtill voro de yrkesbröder ock 
hade sålunda samma .1.)ehov ock nytta av språket. Det skinnar-
mål, som talades i Appelbo, var dock ganska olikt det i Ma-
dung på grund av skiljaktigheter i dialekterna. Ej häller blev 
det vidare allmäni ock dog ut med gårdfarihandeln. 

I Älvdalen i Osterdalarna har fordom använts ett annat, från 
Malungs skinnarmål helt skilt, bemligt handelsspråk, det s. k. 
g•råspråket. Fil. doktor Lars Levander har välvilligt ställt till 
mitt förfogande sina uppteckningar av ord ur detta språk. 
Backslang har här förekommit, dock ej ymnigt. Slang förekom-
mer även, ock likaså lånord. 

För övrigt antyder Näsmans utsago: »Hi Westerdalenses, 
sicuti re vestiaria, molari, etiam ferraria victum sibi quxrunt, 
— 	—» att det just är fråga om Malung; ty »res vestiaria. 
molari, ferraria» var just vad Malungs-borna saluförde: skinn-
varor till pälsar ock fållar, kvarnstenar ock smide (hästskor 
m. ra.) voro de förnämsta utförselprodukterna vid denna tid ock 
Specifika för socknen. 

Vad angår Näsmans tre exempel på stavelseomkastning vid 
skinnarmålsordens bildning, så stämma varken dialektorden 
eller skinnarmålsorden riktigt väl med motsvarande ord nu för 
tiden. Nu mer heta de: reV2ce (skm), altro (mm) 'göra'; 4^4. 
(skm), sizha (ram) 'sälja': kbta (skm), t4h9 (mm) 

Av det v, som enligt avhandlingen skulle sättas framför 
enstaviga dialektord för att av dem bilda skinnarmålsord, saknas 
i nutida skinnarmål varje spår. Ock exemplen, som lemnas, 
ge alls intet stöd för det påstådda förhållandet. Om heter på 
malungsmål åm, på skinnarmål m6, så framt det ej är konjunk- 
tion, då det blir oförändrat. Ord heter 631. o.ek keeo på resp. 
mål; formen vord är möjligen dialektord från Osterdalarna ock 
missuppfattat som skinnarmålsord. Alla heter på malungsmål 
ål; skinnarmålet saknar motsvarande form ock bildar i stället 
sitt ord på dialektordet ab,h09 (allihop), som heter liapd. Dock 
är det möjligt, att v vid denna tid haft användning som »maske- 
rande prefix», men sedan blivit ersatt av andra lämpligare; det 
gives nämligen flera exempel på konsonanter ock stavelser, som 
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användas i enstaviga, på vokal börjande dialektord, när dessa 
svårligen kunna förändras genom bakframläsning. 

Vad slutligen 'beträffar det språkprov, avhandlingen lemnar, 
synes detta vara uppkonstruerat först ock främst vad malungs-
målet vidkommer. En fras sådan som Wo te båker är rakt 
omöjlig, ty te bitker betyder aldrig vare sig 'baklänges' eller 
'omvänt' ock kan blott användas vid värb som betyda en rörelse, 
en ställförflyttning åt ett annat håll (ex. Rim gå, lame, tå etc.) 
ock betyder då 'tillbaka', 'åter' samma vägsträcka, som förut 
passerats. Det är väl osannolikt, att ordet hade annan betydelse 
vid den tid, då avhandlingen skrevs. Om möjligt ännu mer 
osannolik är (konditionalis-)formen via Värbet vilja har i 
malungsmålet endast formerna vi l (inf. o. pres.) ock virb (pret., 
kond. o. sup.), ock en form vild torde väl aldrig hava funnits. 
Den synes snarast vara konstruerad ur skinnarmålsformen Avi 
(Up/n), vilken visserligen är osäker, men möjligen kan hava 
funnits ock då vara bildad av viih enligt A 3 (s. 16). På nutida 
skinnarmål ock malungsmål, men med bibehållet ordval skulle 
språkprovet lyda: 

kan dia Nita te-kår (te-kirrba), so 14 ("i§gniy) dta 4ive? 
= kån dut Miro te-bicker, se In§y dia v? 

Flälst användes dock presens: so mpUy dia vii. 
I Svensk Litteraturtidning 1813 finnes en recension av J. El. 

Schröder över Arborelius' »Conspectus Lexici LingvxDalekarlicx». 
I denna recension omnämnes Näsmans avhandling ock redogöres 
för innehållet i avhandlingens inledning. 

Följande rader med avseende på skinnarmålet torde böra 
citeras: »— — — I Väster-Dalarne åter, eller de socknar som 
ligga nära norska gränsen, ock där en livlig; handel med nabo-
folket äger rum, är dalskan i egentlig mening förbistrad. Det 
kallas uttrycksfullt skinnar m ål, ock tillhör isynnerhet Malungs 
socken. Genom en besynnerlig tilläggning av bokstäver ock 
omflyttning av stavelser, uttalas de flästa ord merendels bak-
fram. Som exempel tjäna: ord-  uttalas word, miki (mycket) 
uttalas kimi m. fl. — — 

Författaren till recensionen har missförstått Näsman ock 
antagit skinnarmålet vara dialekt, ej — som Näsman tydligen 
anger — ett konstgjort, på dialekten byggt språk, som användes 
av de omkringresande inbyggarna. 

I sin dagbok över resan genom Dalarna 1757 omnämner 
Htilphers även skinnarmålet. Han skriver följande s. 271: 
»Språket talas nog olika i denna socken. Det så kallade skinnar-
målet är besynnerligt, emedan orden däruti till större delen 
uttalas bak ock fram, v lägges ock merendels framför vocales, 
vilket den delen av allmogen brukar, som går ned i landet 
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på arbete, varigenom de svårligen kunna förstås, e. g. ragiö 
för glöm, jasel sälja, lata tala, vom om, vana alla, word ord. 

Kan du lata tä korba, so kimi du läwi. Kan du tala till-
baka, så mycke du will.» 

Som synes, är detta precis detsamma som finnes i Näsmans 
avhandling. Till ock med exemplena äro ordagrant desamma. 

I Maximilian Axelsons »Vesterdalarne» (tryckt 1855) finna 
vi följande korta notis om skinnarmålet, s. 117: »Om det be-
ryktade 'skinnarmålet' har berättaren sig nästan intet bekant, 
hela hemligheten med detta handelsspråk tyckes ligga däruti, 
att man efter en viss metod kastar ordens stavelser i en om-
vänd ordning.» — I sin knapphändighet -är denna upplysning 
riktig. 

Arosenius har i sin »Beskrifning öfver provinsen Dalarne, 
tryckt 1864, nämnt följande om skinnarmålet (III, häft. 5, s. 30): 
»— — — En egenhet för denna socken är likväl, att den där-
jämte har en särskild, konstgjord dialekt, eller det s. k. skin-
n arsprå k et, som brukas av dem, som sysselsätta sig med 
skinnberedning i andra socknar, då de vilja tala inbördes utan 
att förstås av obehöriga lyssnare. Dess väsentliga egenhet be-
står däri, att de omflytta stavelserna bakfram ock tillägga v 
framför en vokal.» — Htilphers är tydligen sagesman. 

I Lundin ock Strindbergs 1882 utgivna »Gamla Stockholm» 
finnes ett kapitel om »Slangord och Bångmål». Skinnarmålet om-
nämnes med följande ord: »— —. Men det finnes konventionella 
språk, vilka stå nära romaiiy-, zigenar- eller tjuvspråket, utan 
att med dessa hava något samband. De hava som urtyp 'skin-
narmålet' eller det som Malungs handlande befolkning talar, 
när den på sina resor vill göra sig oförstådd, ock beror väl till 
sin sammansättning dels på en omkastning av bokstäverna (så-
lunda göra = ragö, sälja = jasäl, tala = lata), dels genom en 
inskjutning av bokstaven v framför ord, som börja med en 
vokal. 'Kan du lata te korba, så kimi du lavi?' Eller: 'Kan 
du tala te-bakor (baklänges), så miki du vila (vill)?» Således 
ingenting nytt utöver vad Näsman ock Milphers ha; t. o. m. 
de felaktiga exemplen äro ordagrant återgivna. 

Fr. Lundgrens bok: »Om brott och brottslingar. Första 
häftet: Studiet af förbrytarne. Förbrytarnes språk.» (1897) har i 
en anmärkning å s. 46 följande om skinnarmålet: »Själva ur-
typen för dem alla [språkliga fenomen, analoga med det engelska 
'thieves latin'] är det så kallade skinnarmålet eller det 
språk, Malungs handlande befolkning talar, när den på sina 
resor vill tala sinsemellan. Det består dels av en omkastning 
av bokstäverna (sälja = jasäl), dels av inskjutande av bokstaven 
v framtilr ord, börjande med vokal.» 

1 »Ofre Dalarne förr och nu» har prof. Noreen i »Dalmålet» 
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-nämnt Malungs skinnarmål ock anger Näsmans avhandling som 
källa. 

I Sv. Turistföreningens Resehandböcker XII, Dalarna (3:e 
uppl., 1912), s. 196 omtalas skinnarmålet sålunda: »Det för Malung 
egendomliga skinnarmålet är ett konstgjort språk, som fordom 
användes av Malungs 'skinnare', d. v. s. gårdfarihandlare (ur-
sprungligen skinnvarufabrikagerock handlande), men är numera 
så gott som utdött. Det skall egentligen ha bestått i en om-
flyttning av tvåstaviga (Malungs-)ords stavelser ock tillsats av 

framför enstaviga med vokal begynnande ord, t. ex. låta för 
talk Roma för Mora, vallt för allt 0. s. v.» 

Notisen överensstämmer med prof. Noreens i »Öfre Dalarne 
förr och nu». 

Ock slutligen har Palm i uppsatsen »Hemliga språk i 
Sverige», Sv. Landsm. 1912, omnämnt, att backslangen är domi-
nerande i skinnarmålet. 

Borlängeposten för den 5 december 1900 har en artikel 
skinnarmål, av skriftställaren Lars Lunell. Den innehåller 

tre små samtal (sammanlagt 14 Tepliker) på skinnarmål med 
.översättning till riksspråk. Om också situationerna få anses 
konstruerade av författaren ock skinnarmålet något misshandlats 
både i täxt ock översättning till riksspråk, innehåller dock 
.detta språkprov ej så litet av intresse ock skulle hava intagits 
här, ifall jag haft tillfälle att kontrollera detsamma. 

Detta torde vara allt vad som finnes i svenskt tryck om 
Malungs skinnarmål. Som otvetydigt framgår, äro alla notiser 
-därom ytterst byggda på Näsmans avhandling. Vore självstän-
diga iakttagelser gjorda, skulle säkerligen t. ex. Arosenius lika 
litet som hans samtida Sundt hava hittat det v, som skulle 
tilläggas framför vokal. • 

Norrmannen Eilert Sundt, som omtalar skinnarmålet i sin 
»Beretning om Fante- eller Landstryger folket i Norge», 2 opl. 
<Christ. 1852), synes däremot hava gjort självständiga iakt-
tagelser. På s. 268 omnämner han skinnarmålet med följande 
ord: »-- — og imellem disse folk [handelskarlar från Malung] 
flnder man et eget sprog, 'skinnarmaalet' eller n as tiräm m å , 
som det hedder i deres egen mund. Dette sprog bestaar vd l for 
en del af nydannede ord; men for det meste er det et slags 
kragemaal, hvis ord efter visse regler ere dannede af det svenske 
almuesprog, som ved bogstavomsffltninger og tilfoielser og bort-
kastelser er gjort ukjendeligt; derfor er skinnarsproget aldeles 
fuldstxndigt, kan anvendes i samtaler om hvilkensomhelst ting 

tales med nogen ovelse ligesaa let som modersmaalet, ja 
bruges ofte af vane selv i hjemmet, hvor der dog ikke er nogen 
grund tu l at holde sin tale hemmelig. Detta är den måst inne- 
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hållsrika ock med värkligheten bäst överensstämmande upplys-
ning, som litteraturen har att bjuda på om skinnarmålet. 

Eilert Sundt bjuder också på en del exempel, ock om vi 
bortse från de fel, som svårigheterna med ortografien vållat, få 
vi medge, att de i de fiästa fall äro korrekta. Följande exem-
pel torde dock böra anmärkas som oriktiga: järfe (heter g4rfi) 
bildas regelbundet av figgcer .(gammal form för figcer) ock ej,  
av grif. Kjase 'kyrka', kripe 	killinde 'hustru', runta 
'härre' äro ej, som Sundt antager, nya ord: kjase har ursprung-
ligen hetat tg4i:§8 ock är regelbundet bildat; kripe (felskriv-
ning för krippe?) är dialektord, som förr möjligen funnits i Ma-
lungs-målet; killide är missuppfattning av kålniclz (best. sg. f.), 
dialektord från Osterdalarna = käringen; runta är av finsk 
stam. Naste är regelbundet bildat av sts'eena, heter nås-i§ce, ock 
är ej lapskt, som Sundt antager. 



Malungsmitlets substantivböjning. 
Som förut antytts, bildas ordförrådet i skinnarmålet 

allra största delen på Malungs-dialektens ordförråd genom sär-
skilda förändringar av orden, en företeelse som kallas b a ck - 
slang. Principen är att genom omkastningar av bokstäver eller 
stavelser eller bakframläsning göra orden oigänkännliga. Den 
tycks mer eller mindre vara gällande i alla hemliga språk. 
Skinnarmålet synes dock vara typiskt i detta hänseende, ty 
dels är backslangen där så gott som allenahärskande vid ord-
bildningen, dels användes den så enkelt ock följdriktigt, att 
regler för ordens bildning kunna uppställas. 

Dock bör anmärkas, att dessa regler långt ifrån äro regler 
utan undantag. Först ock främst är grundspråket — Malungs-
dialekten — i olika delar av socknen olika såväl till grammatik 
som ordförråd ock visar en benägenhet för analogibildning, som 
ofta kommer dess egna regler att vackla. Vidare har skinnar-
målet en tendens att förkorta ock förenkla orden, som tillsam-
mans med fallenheten för analogibildning lemnar den indivi-
duella språkkänslan stort spelrum. 

I allmänhet kan dock sägas, att skinnarmålets ordförråd 
är rätt bra fixerat ock säkerligen i högre grad än en del andra 
hemliga språks. Sådana svängningar, som slangspråk uppvisa, 
spåras ej i skinnarmålet. Troper ock ordsubstitutioner före-
komma ej. Gamla dialektord, som dött ut, återfinnas ibland 
bibehållna i skinnarmålets ordformerl. I fall, då dialekten 
skaffat sig ek yngre synonymt uttryck, bildas sällan skinnar-
målets ord på detta — så framt icke rent praktiska skäl, t. ex. 
korthet, föreligga — utan det äldre synonymet användes hälst. 

De lånord från finskan, som finnas i språket, äro säkerligen, 

1) Det förhållande, att utdöda ord fortleva i det konstgjorda språ-/ 
ket, har skinnarmålet gemensamt med de stora tjuvspråken. 
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kvarlevor från den tid, då finska talades på Malungs finnmar-
ker, ock antyda även de en viss stabilitet hos ordförrådet. 

Av det ringa antalet lånord ha dock ej alla bibehållit sig 
i den ursprungliga formen, utan även de ha blivit ändrade i 
likhet med dialektorden. 

För att få en bättre översikt över ordbildning ock ordböj-
ning i skinnarmålet lämna vi här en sammanträngd tablå över 
inalungsmålets substantivböjning. 

Maskuliner. 

I. Obest. pl. -er. 
a) Best. sg. -n, -g eller -g, -g; best. pl. -an. 
Böjningsmönster hest 'häst'. 

obest. sg. 	best. sg. 	obest. plur. 
heester 
heestce 
heestcer 

Best. sg.-ändelse -n antaga enstaviga ord på vokal (eller 
därmed sammansatta) samt ord slutande på -1. Ord på -n bli 
i best. sg. oförändrade; de på -nd skulle i best. sg. få -nd,j, 
men bibehålla i allmänhet grundformen. 

Best. sg.-ändelse -g antaga ord, som sluta på någon av 
konsonanterna b, d, s, t. 

Best. sg.-ändelse n  antaga ord, som sluta på k el. r. 
g antaga ord, som sluta på q, j el. t. 

	

Nom.-Ack. hest 	hc'esk 
Gen. (hests) hestams 

	

Dat. hest 	hestam 

best. plur. 
heestan 
heestoms 
heestom. 

b) Best. sg. -11,; best. pl. -on. 
Böjningsmönster snitar ' snickare'. 

snitar 	snitart 	snikarer 
G. 	(snita,$) 	snikara ms snikarcej 
D. snitar 	snilc_ara 	snikarer 

snikaron 
snikaroms 
snikarom. 

Hit höra alla flerstaviga 
utövare. 

c) Best. sg. -2,n; best. pl. 
Böjningsmönster 1: icép' 

N.-Ä. k6.22 	k6inn 
G: (k62.3s) 	k6vams 
D. k629 	k6.1)am 

ord på -ar, som beteckna yrkes- 

-an. 
kopp'. 

	

cer 	kåpan 

	

k&..ve,s 	kåpoms 

	

kåver 	hi.)0112. 



gam 
mask., som bibehållit typen i målet, följa vid 
best. sg. reglerna under .a ock b alltefter stam- 

ask. på -Ut återfå i plur. ett ursprungligt 	eller 

båsiän 
båsi§ams 
båsbam 

båsker 
bbecce,s 
båsker 

båskan 
bisskoms 
bås kom. 
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Hit höra ord, som sluta på annan konsonant än de som 

-nämnas under a ock b. Ord på -g, -g, k, k eller y förändra denna 
konsonant till resp. 1, (12, 	lä, y i best. sg., t. ex. 

best. nom.-ack. sg. 	best. gen. sg. best. dat. sg. 
igg teg 	t4,wt 	t4ams 	t4am 
kcig kagge 	1cdin 	kdikams 	kcidiam 
_spik spik 	spfehn 	spams 	spfl§am 
Wik klack 	kkcil.bn 	kkciPams 	kkciPam 
plit& pung 	puiym 	_pugams 	puiyam. 

Ovriga former äro regelbundna. 
Anm. Ord på -yg få (i Ytter-Malung) 

.vokalharmoni, t. ex. b§g, best. sg. bgckyn; 
Böjningsmönster 2: giaba 'gubbe'. 

giaba 	giabbn 	giaber 
G. (glitbas) 	gialiams 
D. gial2a 

De svaga 
:antagandet av 
konsonanten. 

Anm. 1. M 
t. ex. 'buske': 

N.-A. bki,b 
G. (bi,i-02.8) 
D. bbs"th 

Anm. 2. Ett fåtal ord på -aka ock 4,2ga ha i best. sg. N.-A. 
.avvikande böjnning i vissa delar av socknen, t. ex. baka 'backe', bakan, 
sl4a 'slåtter', skgan. 

II. Obest. pl. -sr. 
Böjningsmönster neevo 'näve'. 

neevo 	neevan 	neevsr 	neevon 
G. (neevos) 	neevoms 	neeiw 	neevoms 
D. nen& 	neevom 	neevsr 	ncevom. 

Så böjas alla ord på -64 (gamla kortstaviga). 

Femininer. 

I. Obest. pl. -er, best. pl. -an. 
1. Alm -= i plur. 
a) Böjningsmönster git 'get'. 

utom konsonantväxling 
rgg, best. sg. ryckyn. 

giaban regel-
bundet enl. 1. 
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N.-A. git gita gitcer gitan 
G. (gits) gittts gifre.y gitoms 
D. git gittt gir gitom. 

Hit höra en del ord, som i rspr. pl. ha akc. 1 ock som 
grundformen sluta på sådan konsonant, som nämnes under-mask.. 
I, a. Vad som där gäller för best. sg., gäller här för best. sg... 
dat. ock gen. 

b) Böjningsmönster gröp 'grop'. 
N.-A. gröp 	gröpa 	gr6pcer 	gr6pan 

G. (gröps) 	gröpms 	gr6pcej 	gr6poms 
D. gröp ' 	gröpm 	groper 	grupom. 

Hit höra en del ord, som ha akc. 1 i rspr. plur. ock som 
grundformen sluta på sådan kons., som nämnes under mask. I, c, 
Konsonantväxling inträder enligt samma regler, som gälla för 
mask. 

2. Alle. 	i plur. 
Böjningsmönster mår 'märr'. 

N.-A. mår måra mIcrcer måran 
G. (ms) m492,9 man:ej maroms 
D. niår mån, mItrcer mårom. 

Hithörande ord ha i plur. akc. 2 ock sluta i grundformeng 
på sådan kons., som nämnes under mask. I, a. 

Böjningsmönster r6n 'rem'. 
N.-A. rérn 	Kma 	Mncer 	rbnan 

G. (r4ms) 	ramm 	rmce9 	~oms 
D. rån 	rann 	Mncer 	rbnom. 

Hithörande ord ha i pl. alm 2 ock sluta på sådan kons., 
som nämnes under mask. I, e. Konsonantväxling inträder enligt 
samma regler, som gälla för mask. I, c ock fem. I, 1 b. 

Obest. pl. -8r, best. pl. -on. 
Böjningsmönster kåla 'flicka, dotter'. 

N.-A. Ula 	kt,la 	1cb18r 	kblon 
G. (kalas) 	kålens 	kif18,9 	kbloms 
D. /åla 	klon 	k&18r 	kNom. 
'Till II höra alla fem. subst., som sluta på -a (med urspr._ 

lång rotstavelse). 
Obest. pl. -tar, best. pl. -on. 

Böjningsmönster Otta 'gata'. 
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N.-A. ditut 	gåt° 

G. (Ottas) 	Ottans 
D. ON& 	gektiun 

Till III höra alla 2- eller 
<med urspr. kort rotstavelse). 

&mr 	gliton 
g4tuks 	gdtorns 
geautr 	ditom. 
flerstaviga fem. subst. på -ta 

Neutrer. 
Obest. sg. = obest. plur. 

Böjningsmönster bdk 'bord'. 
oh. sg. o. pl. 	best. sg. 	 best. pl. 

bOk 	 bgrce 	 bcYra 
G. (böj) 	 bens 	 b().Nms 
D. Mr 	 bOn 	 bom. 

Hit höra ord, som sluta på sådan kons., som nämnes under 
mask. 1 a ock fem. I 1, a ock I 2, a. 

Böjningsmönster gHv 'liten hacka'. 
grk 	 gr&ce 	 gHva 

G. (gräs) 	 gryns 	 grhoms 
D. gHv 	 greint 

Hit höra ord, som sluta på sådan kons., som nämnes under 
-mask. I c samt fem. I 1, b ock I 2, b. 

Konsonantväxling inträder i samma fall som hos mask. ock 
-fem., men dessutom även i best. pl. nom. -a ck. 

Böjningsmönster krckk 'kreatur'. 
.N.-A. krckk 	 lercbig'w 	 1t,rd0a 

G. (krckks) 	krhns 	 kriekoms 
D. krcbk 	 kreet§m, 	 kriekom. 

Neutra på -i§t böjas sålunda: 
Böjningsmönster tcbiä 'täcke'. 

tcht§b 	 tedge 	 tiet§a 
G. (tieth9) 	tieihns 	 t&Uonis 
D. teets 	 tcd.bn 	 tedgom. 

Neutra på -g förkorta vokalen framför den uppmjukade 
konsonanten liksom mask. I c. De på -gg böjas sålunda: 

Böjningsmönster Agg 'slag'. 
sk_ig 	 slcige 	 slcha 

G. slåg's 	 slhns 	 slågoms 
D. skig 	 slenn 	 slågom. 



Skinnarmålets ordbildning. 
Enär substantiven i skinnarmålet visa den största regeP 

bundenheten i bildningen ock övriga ordklasser mer eller min-
dre noggrant följa dem, är det lämpligt att utgå från subst. ock 
låta de övriga ordklasserna ingå under deras regler. 

Orden i skinnarmålet kunna med avseende på bildningen 
indelas i följande tre grupper: 

enligt enkla regler förändrade dialektord; 
oregelbundet förändrade dialekt- (eller riksspråks-)ord; 
lånord, i allmänhet förändrade. 

Grupp I. regelbundet förändrade ord ur 
Malu.ngsmålet. 

Till denna grupp hör flertalet substantiva ord; därunder 
falla även de flästa ord ur andra ordklasser med undantag av 
pronomina. Gruppen kan uppdelas i två avdelningar: 

ord bildade på dialektordets grundform, 
ord bildade på dialektordets best. sg. 
Dessa avdelningar kunna vidare uppdelas i resp. tre ock 

två underavdelningar. 
A 1. Orden bildas genom att dialektordet läses bak-

fram. Hit höra blott enstaviga ord, som lätt kunna läsas bak-
fram t. ex. 

Mm. 	 Skm. 
fot 	 fOt 	 tål 
pung 	 .23iiin 	gnu-g/2 ock auip 
vagn 	 vcign 	 gnet?) ock gne§va 
gård 	 Ok 	 Ng 
get 	 git. 	 tig 
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Ahn 	Skm. 
nål 	 nrftk 	 Myt. 
tyg 	 qg 	 dt 
ägg 	 cg 	 gce. 
Somliga ord bildas ej riktigt regelbundet genom bakfram - 

läsning, på grund av bestående ljudförbindelser. Så bibehållas, 
alltid st, 1, k ock r på den plats, där de lättast uttalas, t. ex. 

stol 	 st6b. 	 köst 
präst 	 prcbst 	 strcke 
bror 	 brör 	 röb 
päls 	 Pcbls 	 sp. 
Kons. 1, k ock r taga gärna ce med sig ock bilda stavelse, 

så ett ordet blir 2-stavigt ock mången gång synes bildat efter 
någon av de andra reglerna; t. ex. 

fättil (axelrem) 	 fc'es1 	 scklfce 
klen 	 kNn 	 nacd• 
skriva 	 skriv(a) 	viskcer 
tråd 	 trq't (trein) 	neitcer 
valk 	 vcark 	 kåkva 
korg 	 kirrg 	 gårko. 
Efter A 1 bildas de fiästa småord ock enstaviga adjektiv: 
fin 	 fin 	 nit 
lång 	 låg 	 gncil ock g41 
stor 	 stör 	 röst 
säx 	 scUss 	 kc'es 
upp 	 62.9 	 PO 
om (prep.) 	6m 	 mej. 
A 2. Orden bildas genom omkastning av dialekt-

ordets stavelser. Hit .hör en stor del tvåstaviga ord ur vil-
ken ordklass som hälst; t. ex. 

djävul 	 ål-bra 	 vilchce 
fiol 	 fce01 	 lölfce 
skomakare 	skimar 	mkke(ar) 
syster 	 s6stcer 	 stko 
finger 	 Ner 	 gdrfi 
lakan 	 låkon 	 könla 
beta v.1 	bita tåbe 

1) Bereda skinn. 
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tala 
farlig 
kort 
naken 
hemma 
härifrån 
ute 
åtta 
säker 
tokig 
Efter denna 

finnas under B 2. 

tilke 
figce 
stielsuc 
netkta 
hima 
,eMo 
?Mo 
etta 
scbkcer 
kikut 

regel bildade, 

k «a 
leda 
kiastce 
kiima 
mcsAin 
dOce 
t.kia 
tåa 
khce 

, kiato. 
sedermera förkortade ord åter- 

A 3. Orden bildas därigenom, att dialektorftets 
första stavelse läses bakfram ock den andra lägges till 
oförändrad. Endast några få ord höra hit: 

bulle 	 bila 	 lulba 
bättre 	 b &ter 	 kebwr 
kulla (flicka) 	kisla 	 låka 
likare (bättre) 	likcer 	 kilcer 
livstycke 	livstgRy, ly)fstggy viri§y 
mycket 	ni,PN 	 aplity 
röv 	 r6v (best. sg. r6va) vira (ock vilrea; våtga) 
socka 	 si41a 	 k6sa 
stygga 	 stpga 	 gggta 
stövel 	 sOvi/ (pl. stinker) v62t2,1 
tjugu 	 igifkgm 	 guggia 
vilja (ville) v. 	vi/ (dikt) 	Nvz (?) 

B 1. Orden bildas på dialektordets bestämda sing. 
-enligt A 2 (A 3). Hit hör en stor del en- ock tvåstaviga subst. 
ock många enstaviga adjektiv; dessa senare bildas i analogi 
med de neutrala subst.: 

gubbe 	 gittba 	 b eengta 
häst 	 h&st 	 steenhce 
karl 	 kår 	 (rienka) reeeka 
lime (kvast) 	lima 	 meenit (ock mål) 
krona 	 kröna 	 n4kro 
lada 	 lådta 	 clb,la 
skjorta 	 st§öta 	 t4st§o 
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fähus 	 f4s 	 sclefto 
mål 	 m4. 	 ki§ma 
gräv ('liten hacka') grbv 	 ve§gre 
ifall 	 f41 	 le§fa 
barn 	 bdn 	 nepba 
stall 	 stål 

B 2. Orden bildas enligt B 1, men förkortas sedan 
genom bortkastande av sista stavelsen, d. v. s. den be-
tonade stavelsen i skinnarmålet bibehålles. Hit hör endast ett 
begränsat antal ord, t. ex. 

form. enl. B 1. 
bracka (byxor) bråka 	(kåbra) 	 lod 

en gröt 	 gr@t 	(tigro) 	 tdn 
gubbe 	gisal2a 	b&ngut 	 bdn 
kniv 	kniv 	vienknz. 	 ?An, 
kyrka 	'Uttsa 	(inci§e) 	 ikt 
pipa 	 pipa 	(2941») 	 .24 
skinn 	si n 	ncs-i§1, 	 nek 
spade 	spadta 	ckspa 	 da' 
säck 	 scbk 	(hinsce) 	 Rslins 
kjortel 	ikti/ 	titi§o  
mycket 	mpt§y 	ikgniy 	 i."§. 
Under denna regel, som kan betraktas som förkortnings- 

regel, lemnas lämpligen ännu några exempel delvis från andra 
ordklasser. Till grund för förkortningen ligger här en form 
bildad enligt A 2. Ibland har möjligen direkt förkortning av 
dialektordet eller någon form därav skett; t. ex. 

Mm. 	Utgångsform 	 Skm. 
strömming 	strånzg 	Iniestru 	 mig 
huvud 	hisavut 	best. sg. dat. laman vuin 
stuga 	stiugut 	best. sg. dat. stågran On 
pänningar pientgcer -- 	 niecer 
kvinnobröst 	påpcer pl. best. pl. pispan 	pånan 
handskar 	hå-skcer pl. best. pl. håskan 	slcetnan 
drita 	drita 	(t4clr}) 	 tå 
sömma 	s?5ma 	(m489) 	 mci 

1) Förekörnma endast i sammansättningarna t§ircedc3a 'räckspade' 
ock clizatil 'underkjol'. 

2-180822. Bannbers, Malungs skinnamål. 
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Mm. 	Utgångsform 	Skm. 

	

hungrig 	Insugna 	-- 	griti 

	

skyldig 	sigplo 	 /6 

	

tillbaka 	te-b4ksr 	(te-kilrba) 	te-khr 
över 	 .vy 	vky 	 eft 

	

länsman 	sman 	-- 	smån 
borta 	birto 	tbo 	tik 

Särskilda anmärkningar 

till reglerna för ordbildningen med avseende på ordklasserna. 

Substantiv. 

Maskuliner efter I a följa med fä undantag Al ock B 1. 
Vilken av dessa två regler bör användas vid ordbildningen, av-
göres endast av den större eller mindre lättheten att bilda ordet 
ock fä det avvikande från grundordet. Efter B 1 skulle nästan 
alla till I a hörande ord kunna bildas, ock personer, som ej äro 
så väl övade i skinnarmålet, bilda orden mera efter B 1 än 
efter A 1. 

Tvåstaviga ord efter w1 a följa A 2, emedan orden därvid 
bli lämpligt korta i motsats till vad de skulle bli efter B 1, t. ex. 

fiol 	 fok51 	 1,ölfce. 
Anmärkningsvärd är den bestämda formen, varpå orden 

byggas enligt B 1. I I a ändas best. sg. på -n (g, 9j). Vid ord-
bildningen inskjutes i dialektordet ett ce före -n, så att ordet 
blir tvåstavigt ock får riksspråksutseende. Det är tydligt, att 
best. art, uppfattats som särskild stavelse. T. o. m. ord, som 
i grundformen sluta på -n ock i best. sg. förbli oförändrade, 
behandlas så, t. ex. m6n 'mun', best. sg. m6', skm. n&nma 
Märk, att i vissa Västerdalsdialekter best. sg. slutar på -Y» 

Enstaviga ord, som sluta på vokal, bilda skinnarmålsord 
på best. sg., men efter A 1, t. ex. 

sko 	skö 	skön 	nösk 

	

stad 	stå 	stan 	nåst 

	

tråd 	trå 	trein 	nåtcer. - 
5) Äldre uttal torde ligga till grund för bildning enligt Al 

av ord, som i dialekten sluta på -g eller -än, t. ex. _måg har 
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sannolikt hetat pung eller puigg, varur erhållits skinnarmåls-
ordet gnuip. En äldre best. sg. puiucihn har givit synonymet 
olkicp. vågn blir gnåv etc. Synonymet gnegva är bildat, som 
skulle vår vara neutr., vilket också är fallet i några väster-
dalsdial., t. ex. Floda. 

6) I b bildar ord regelbundet efter A 2. 
7) I c bildar ord efter B 1, dock i fullständig analogi med 

orden som höra till I a, t. ex. 
kopp 	k629 	peenke 	(ej piuko). 

8) Flera ord hörande till I c ock med konsonimtväxling, 
särskilt de på k ock g, bilda skm.-ordet av best. sg. betonade 
stavelse enligt A 1, t. ex. 

pung 	_Pilt& 	puipn 	 "c21,429 
ring 	rig 	riym äldre rincihn ch'ir 
rock 	ra 	r6f§at 	 Ugr 
rygg 	rgg 	rgcTiyn 	 cligr 
säck 	scbly 	scahn  

Anm. Denna bildning skulle även kunna antagas ske enligt en re-
gel B 3, som förkortar liksom B 2 ock står i samma förhållande till 
A 3, som B 2 står till B 1. 

9) I d bildar skm.-ord analogt med I c, ehuru till I c höra 
tvåstvaviga ord ock man skulle antaga bildning efter A 2. 

10) På äldre former, men efter B 1, bildas bl. andra: 
gång gås plym ("gåncl2m) chi9Iga 
skog slok skåpn (*skainn) c72insho 
väg vcbg vcbpn (vcahn) cl'iinvce 
unge fete 	. isaym Jänta. 

11) Dekl. II bildar former regelbundet efter A 2. 
12) Femininerna efter dekl. I bilda ord enligt A 1 eller 

B 1, allteftersom den ena eller andra metoden erbjuder större 
lätthet vid bildningen. 

13) Ord med konsonantväxling bilda skm. hälst efter B 1. 
En del av dessa ord bildas liksom motsvarande mask, på best. 
sg. betonade stvavelse enligt A 1 1.: 

bok 	bök 	ba§a 	 "06b 
säng 	sc'eg 	Mya, äldre scknctåct chcks. 

1) Obs! Anmärkningen till mask. under 8) här ovan gäller även i 
detta fall. 
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Enstaviga ord på vokal behandlas analogt med motsva- 
rande maskuliner, t. ex. 

ko 	klå 	bitna 	ntide 
tå 	tå 	tåna 	neit. 

15) Många ord bildade efter Bl vackla ock visa benägenhet 
att antaga samma form, som om de ginge efter dekl. II, t. ex. 

grop 	gröp best. sg. gröpa 	pcjgro ock pigro. 
Anm. Ordet hånd efter I 1, a bildar sin skm.-form i obest. sg., 

som det synes, på en plur. utan omljud (barnspråket saknar omljud). 
De bestämda formerna bildas av dialektordets best. plur., t. ex. ob. sg. 
dltrha, best. sg. dåna, ob. plur. dei.rhacer ock dåncer, best. pl. 
dånan. 

Likaledes visa de stor benägenhet att omforma sig i 
analogi med neutr., t. ex. 

nål 	nedi. 	nåka 	b:i§na 
ske& skål 	 skeiht 	kep.sket 

tång 	tåg 	ta 	gyknta (jfr syn. gåt). 
Anm. Det kan ej med säkerhet avgöras, varifrån detta ce, som 

ingår P bildningen av skm.-ord utav enstaviga fem., härleder sig. Man 
skulle kunna tänka sig analogibildning efter neutrer eller mask. (märk 
gienta ock icke Otal). Vidare kunde det vara fråga om en tillskotts-
vokal, använd vid alla enstaviga ord (jfr adj. ock adv. samt viirb). 
Slutligen kunna äldre former ligga till grund för bildningen. Fem. 
med ti-vokal i best. sg. äro vanliga än i dag i daldialekter. 

Fem. hörande till II ock III bilda skm.-ord regelbundet 
ock nästan undantagslöst efter B 1, t. ex. 

hätta 	hieta 	'tida 	töhce 
lada 	14 	Udö .dia 	 döla. t 	- . 

Neutrerna bilda sina skin.-ord efter B 1; endast un-
dantagsvis 'efter A 1, t. ex. 

,bord 	 bök 	 ?Mb ock kepbo 
hundra 	Undra 	driltn ock dråhia. 

Ord hörande till paradigmerna c ock e bilda sina former 
ofta utan konsonantväxling, t. ex. 

drag 	 drcig 	 Odra 
kräk 	 krcbk 	 kepkrce 
slag 	 skig 	 gipsla 
skägg 	 sk4 	 g&skce; 

däremot: 
fläsk 	 fk&,5k 	 ii:§c'efwk. 
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Tvåstaviga neutrer bildas efter A2: 
lakan 	 Micon 	kånla. 

Äldre uttal torde ligga till grund för ord, som hava g (i nu-
varande dialekt), t. ex. 

finger 	 Nor 
Anm. Olika bildning i sing. ock 

dial. g 	pl. b. kon 
41- 	Jftyon 

'Vatten' heter på dial. 
vatja-). 

Sammansatta dialektord förändra 
båda sammansättningsdelar: 

Pelkniv 
h4kkc'e 
hfuvutlarc'e 
kvinfark 
milkvetkk 
rkpistilsa 
rleihspciduc 
.sOlbök 
siginarig 
såkcer-skeik 
stetggkk 
shIntele 
teenAstika 
ihneUrcika 
ticnclg§Opl 
iuta_par6k 

Adjektiv (ock adverb). 
Adj. bildas efter A 1 ock A 2. För att bilda ett skm.-ord 

på ett enstavigt dialektadjektiv enligt A 2 lägger man- w till 
dialektadjektivet som ändelse, så att det får likhet med det 
neutrala subst. i best. sing. Det är sannolikt analogibildning. Ex. 

hög 	 hk 	 gepho 
kall 	 kcil 	 kka 
luden 	 ln 	 neelo 
trött 	 tr6t 	 tetro 
två 	 tv qi 	 teptvez 

dyft. 
plin% ha öga ock öra: 

	

ekm. gø 	pl. b. gönon 

	

ree0 	rånon. 
best. f. vcittue, på skm. tiava (av 

nästan alltid ordets 

fällkniv 
hal skläde 
huvudkläde 
kvinnfolk 
nål-valk (nåldyna) 
rep-sticka (tändsticka) 
räck-spade 
sedelbok (plånbok) 
skinnar-ring 
sockerskål 
stadsfolk 
sömtång 
tändsticka 
underbracka (kalsonger) 
underkjortel 
utanpårock (överrock) 

lejcevcbn 
slic72&kc0 
viunac'ekcek 
ne§kvii§V164 
ke_enakeikva 
p4relcdstz 
UiratOa.  
ailseb6b 
n4iihair 
kkokeitsi 
n4.5t-i§ci1tfe 
mdgåt, mciebåt 
niptikåsti 
clitalcdt 
dPatq 
t4mr. 
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mätt 
många 
dit 
sammaledes 

Anm. Enstaka adj. 
dum 
tom 

mc'et 
måg • 
dit 
såmmlits 

använda annan 
duim 
töm 

kerne 
geema 
t&ch 
meesa-seek 

vokal, t. ex. 
Mfgd} 
meento. 

Värb. 

Värben visa stora oregelbundenheter i bildningen. Skinnar-
målet kan skapa sig ett värb på vilken som hälst form av 
dialektvärbet ock skenbart enligt vilken som hälst regel. 

Anmärkningsvärt är, att ett värb i skm. gärna begagnar 
samma form för alla tempora. En del på starkt dialektvärb 
bildade skm.-värb ha starkt tema, men övervägande antalet av 
svagt värb bildade ha blott en enda form. Tendensen finns i 
Malungsmålet, delen skinnarmålet 'har drivit den mycket långt. 

Många värb, i synnerhet bland dem med svagt tema, bilda 
skm.-värb på infinitiv enligt A 2, t. ex. 

baka 	 Ulka 	 kilba 
beta 	 Nta 	 tc)be‘ 
slipa 	 slipa 	p4slt (ock Asia) 
predika 	predika 	cli(k)prce 
sticka 	 stika 	kdtsti (ock kist). 

ändelse eller på 
1 eller A 2, t. ex. 

dricka dial. 
skm. 

dreelsa 
krid 

drick, 
kricl 

drcik 
krcid kric_l 

fiska dial. nii§ct fis hl Nkt fiskt 
skm. Mit 8 if Mit sif 

få dial. 
skm. 

fejt 
ktft. f 

ftir 
kål 

fils 
. kif, loif 

fry, 
keif 

jälpa dial. Opa ,,sibp låt Kit 

komma 
skm. 
dial. 

pgr • 
kttims 

per 
ke'mt 

piitk , 
kcim Halm 

skm. mc;k måk mcils mikta 
köra dial. kitra Or 1cpc1 kylt 

skm. rpls rjls 291s rgls 

Många värb bildas på inf. efter bortstött 
någon annan temaform, varvid följas reglerna A 
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ligga dial. Ma hg 14g lictå _ 
skm. di / dkil ci2dil . ail 

lägga dial. 
skm. 

Vech'a 
ob'ci/ 

/4,  
acii 

lå 	MIA 
acil, gegla acil, Olat 

se dial. fd fir seig • .M.4. 
.skm. tcbs ts tcbs tci,5. 

sitta dial. sia sit st sits 

skriva 
skm. 
dial. 

ig'is 
skriva 

1,§1,5 
skriv 

igyis 
skrU 

igis 
shrim 

skm. våskrb våskn v2islm våskn 
skm. viskcer viskcer viskcer viskcer 

slå 	' dial. slå skr slc_5g stek 

springa 
skm. 
dial. 

göd 
spriga 

göd, 
spri e 

göd 
språg 

, g6,51, 
spri 

skm. grip gri4p grcisp grip 
sticka dial. stika stils stci& steit'§i 

skm. kist kist kist kist 
titta dial. fit fk st fik imp. fåk 

skm: kplist ock tcks för alla former 
tycka dial. ta tpt§y tost okt 

skm. "i§gt Nt agt. Ugt 
åka dial. .41ca 4k &lst tilst 

äta 
skm. 
dial. 
skm. 

kk, 	- kk, 
te) 	,,« 

t61 för alla former. 

k k, 
eit 

kk 
0. 

I analogi med substantivbildningen enligt regel B 2 erhållas 
några värb genom förkortning, t. ex. 
eacare dial. drita drdt 	dr8 	driti 

skm. (t4drt)-> tå för alla former 
coire 	skm. (kåkut?) ---> 14 för alla former 
höra dial. Mim hr 	liM 	Ut 

skm. rå för alla former 
köpa dial. i§kpa Ugyp 	i:§kft Ugit 

skm. (p4i§0)- +-lod för alla former 
, ljuga 	dial. Oga 	Og 	Og 	•Iiitc71 (pit) 

skm. g4 för alla former 
sova dial. stsisve 	såv 	se;v 	siuvi 

skm. (14sa?)--> vå för alla former 
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stå dial. 
skm. 

stånda 	stånd 
då för alla former- 

st4g stcbnch 

supa dial. 
skm. 

simpa 	strip 
pta i alla former 

sgfp såqs,  

sömma dial. shma 	skim såtnd Ont t 
skm. (måso) 	mci för alla former. 

Anm. plit v. är samma ord som ptic m.= stiga. . 
En del värb visa benägenhet att vid bildningen lägga -ffi 

till en värbalform, varur målets värb bildas regelbundet efter 
A 2 — i analogi med neutrernas bildning enligt B 1 ock ensta- 
viga adjektivs efter A 2. Ex. 
kasta dial. kåda kåst kåst kåst 

skm. stipka st&ka stipka steka 
lägga dial. leÅa lcbg lå låkt 

skm. (gcleice glce) Ola geplat 
skjuta dial. sista stst sk& skiati 

skm. teesi§0 tepsUo td3sko tk.sktub 
göra dial. criaro diår c726t 

skm. rake råerice .d.c120 

Småord 
gå, så framt de ej falla under ordgrupp II, efter A I, om de 
äro enstaviga, efter A 2, om de äro tvåstaviga. Exempel finnas 
under dessa regler. 

Allmän anmärkning. 

Skinnarmålet söker så mycket som möjligt förkorta, ock 
därför finner man endast ett fåtal enkla, flerstaviga ord i skin-
narmålet. Dialektens flerstaviga ord förkortas i allmänhet, t. ex. 
människa 	 meenzsign 	si:§ålnce 
jordäppel (potatis) Wrcepcdr 	 P1-010  
predika 	 prcbdeka 	 dipre ock dikpre 
elak 	 drak 	 kåk. 

Några enstaka exempel visa dock ett motsatt förhållande, 
ibland beroende på att skm. måst söka sig ett bättre synonymt 
ord, t. ex. tiniOnz = 'skojare, tattare', i st. f. c726sktl, som blev 
alltför bekant. Hit höra också sighmt/a för s'i§årnce samt pångan 
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syn. för panan 'kvinnobröst'. Ibland har skinnarmålet fått ett 
längre ord än dialekten, beroende på svårigheter vid bildningen, 
t. ex. »kaptål» är svårt att bilda efter en enkel regel ock har 
blivit pekanc'et. 

Grupp II. Oregelbundet förändrade dialekt-
(eller riksspråks-)ord eller ock ord utan tyd-

lig härledning. 
Ord bildade på ett dialektord + förstavelse. 
Ord på annat sätt bildade, med eller utan tydlig här-

ledning. 

A. 	Det gives flera spår av förstavelser. Det är dock endast 
no- ock 1- som användas nämnvärt. De övriga stavelserna, som 
spela roll av prefix, finnas endast i några få sammanställningar; 
de äro gutn-, go- samt gce-.. Behov av sådana maskerande 
prefix förefinnes i fråga om enstaviga ord, som användas mycket 
ock svårligen kunna förändras på annat sätt. 

Följande pronomina begagna no-: 
jag 	 nöt 
du 	 du 	 nödta 
han 	 kin, ån 	nOtan 
vi 	 vg 	 növe 
mig 	 mckg, mce 	'törne 
min 	 mcen 	 nömcen 
din 	 dcen 	 nöden. 

Andra äro oförändrade dialektord eller bildade på annat 
sätt, t. ex. 

oss 	 68 	 so 
vår 	 v&ron 	 reva 
den där m. 	ån-då 	 an-nåd 
den där f. 	o-då 	 o-nåd 
det där 	 ce-di 	 ce-nåd 
där 	 då 	 nåd. 

an-nåd ock o-nåd begagnas ofta i st. f. motsvarande person,  
liga pron. 
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Obest. artikeln (ock räkneordet) heter: 
en m. 	 nben 
en f. 	 é 	 ni?.e 
ett n. 	 ét 	 nået. 

Av former med -prefix hava antecknats följande: 
blod 	 bkc_5 	 Obcek 
bod 	 b5 	 01.) 
bra 	 brd 	 id It 
bror 	 brr 	Ober 
bräde 	 bree 	 gbr.T 
du 	 dift 	 påd 
dö ock död 	då 	 16c1 
får n. 	 så m. 	zés 
rad 	 rå 	 ,epra 
sida 	 sia 	 usa 
skall 	 skci 	 gisk 
ved 	 v(5 	 zév 
vid 
väg 	 vckg 	 lcbv. 

Hava, i betydelsen 'äga', heter: 
på dial. 4 	4 åd 	 åft 

skm. duna 	vitna 	gianacl (danad) 	danat; 
även formen dia finnes. 

Hava som jälpvärb begagnas oförändrat utom sup., som 
heter danat. 

Pres.. av jälpvärbet vara (dial. heter (ibland) dane. Någon 
gång heter ja OM dana, i allmänhet gta; även it2ict finnes. 
nej heter OncE. 

Skola heter på dialekten skci (pres.) ock skild (pret.), på 
skin. Oska (pres.) ock Oskift (pret.); även förekomma former 
med gce- (dpska). 

Ett suffix dl synes vi ha att göra med i följande ord: 
pånAcer in. pl. kvinnobröst 	stcbpla f. fästmö 
rågkil in. karl 	 sigåmila f. människa 
stdfd m. fästman 	 våla f. podex. 

Anm. Det är möjligt, att det -ce, som tillägges adj. ock adv., 
en del subst. ock vissa värbformer vid bildningen av skm.-orden, så att 
de följa de enstaviga neutrernas regel, skulle kunna vara av suffix-natur. 
— Former med n-förslag finnas också, t. ex. 'skall' ekcj, skm. ncisk. 
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Så även vid andra ordbildningar: 
på 	 .294 	 neip 
till 	 tå 	ng. 

T. ex. nöj ncisk-d).dzce en-lckf 1lcels = jag skall göra en fäll 
i kväll. 

B. De flästa av här nedan antecknade ord hava väl på något 
sätt bildats av dialektord, ehuru ibland sammanhanget med dia-
lektordet kan vara svårt att skönja: 
4426skit m. av ski)ar m. 'skojare, tattare' 
dömska adv. skåmnom adj.; råece dönisha = vå,Jkitmnom' gå 

bet, ej kunna (utföra något)' 
fecid v. 	 fenci v. 'f'örstå'; då = stå. 
g6d m. 	duk m. 'dag' 
,dc12.car adv. 	brå adv. 'bra' 
knå-scv v. 	öit-se v. 'akta sig' 
knifcerl v. 	fria v. 'fria' till någon — ordet är svårt att här- 

leda 
knukfcer f. 	fru' f. 'fru' (borde regelbundet heta nuiper el. 

n4fruk) 
kösma ni. 	måscele m. en stor ryggsäck, vari man bar maten 

under skinnarfärderna 
mcit adv. 	kim adv. 'hem', bilda;t av dialektordet himatce 

'hemåt' genom förkortning 
adj. 	vönd adj. 'ond, arg', troligtvis barnspråk 

nuibcer f. 	brui f. 'brud' 
pe_th n. 	br 'bröd'. Ordet är säkerligen bildat på det 

gamla, men numera på orten synbarligen 
utdöda dialektordet lepa 'bulle' 2  

skneahcesr fpl. heees/er fpl. 'hängslen' 
sknO,t m. 	öksa rn. 'oxe, tjur' 
sti/ adj. 	lit, Rs adj. 'liten' 
st ck adj. 	0.2t adj. 'tyst' — trol. bildat av interjekt. st  
stckfil m. 	 fiestman III. 'fästman', bildat av stepfcendnma 
stcb-pla f. 	fckstmo f. 'fästmö' — bildat av föreg. med 

femininändelse 

i) Heter hos somliga 2,ifier, kan ha uppkommit ur en form frija. 
2) Jfr det älvdalska giispråkets kapa 'bulle' (Levander, Språk 

och Stil IX, s. 42). 
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sir v. 

td• adj. 
"i§gr f. 

ads m. 

två-sce v. 
v. 

m. 
vikar m. 

Till 

skråta, l, hka v. 'skratta'; alla tre dialektor- 
den förekomma, fast på olika ställen inom 
socknen — ordet är troligen bildat på 114a 

brå adj. 'bra', god, välsmakande m. fl. 
mOkk f. 'mjölk' 	ordet är möjligen bildat på 

dial.-ordets gamla best. sg. mOki.§a. 
pgh m. 'pojke' — ordet 'har förändrat vokal 

efter bildningen 
criift-sce v. 'gifta sig' 
dig v. 'giva' — synes bildat antingen av äldre 

form cUiva eller av rspr.-formen 
stpver m. 'styver' 
hrify m. 'kniv' 

denna grupp torde det vara lämpligt hänföra en del 
synonymer: 

Skm. 	 Mni- 
cucts 	dzi4s 'f. 	s&y 	 säng 
d&nbh 	nilyek adj. 	bkind 	blind 
t1,6sk}1 	tiniOnsi m. 	skar 	tattare, skojare 
fe§ka 	ff,k 2  m. 	Wie 	kaffe 
glyft 	grif 3  11. 	Ner 	finger 
k 414. o 	kilo(a)4  f. 	kkåka 	klocka 
kitsti 	kista f. 	stilsa 	sticka f. 
k4stl, 	kid v. 	stika 	sticka v. 
kch.ma 	kipma m. 	måls 	 mask 

Detta är ett ord som bildades av handelsmännen. Då de voro 
på marknader, kunde de komma i beröring med tattare, med vilka de ej 
stodo på någon god fot. Tattarna lärde sig snart förstå betydelsen av 
ordet c726ska, varför malungskarlarna måste söka sig ett annat uttryck. 
Vid bildningen följdes associationen: en tattare var det näst värsta man 
kunde komma ihop med — det värsta var den onde själv. Nittionio 
var närapå hundratalet = kronan full (en affärsman tänker närmast på 
pängar). Tattaren kallades sålunda den nittionionde djävulen 	den 
hundrade var den onde i egen person. tintOni betyder egentligen 
nittionio. 

Finns under formen fika i både månsing, knoparmoj ock lägre 
stockholmsslang; kan ej med säkerhet antagas inlånat i skinnarmålet. 
Som synes, finnas även andra ord med förkortningsformer med 2-vokal. 

Enligt Sundt heter 'finger' på tyskt tjuvspråk grifiing. 
kiloa, är lånord från finskan, förändrat av kello. 
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teep.s.i.§z 	nd. n. 	st§itA 	' 
nåsik 

 
si k m. 	sainar 

påsli 	pevsli v. 	slipa 
rå0 	rh.  n. 	kra 
lömnb.sg..m. feekanåpa f. 	kålcepcina 
röb 	ObEer m. 	bröt- 
reeeka 	retekt1 m. 	Mr 
skn4na 	sknci adj. 	hlssrja 
st&pe-ncbnma stcbfil m. 	 fiestman 
suil 	kcbl f. 	bås 
såra 	skiara f. t Nrze kilper 	[anikulr m.1 
1§ds 	i§ins m. 	sick 
liltt 2 	tda 2  V. 	gå 
våskrz 	viskwr v. 	skriva 

skinn 
skinnare 
slipa 
öre 
kaffepanna 
bror 
karl 
brunstig (om kor 
fästman 

,lus 

käring, hustru 

säck 
gå 
skriva. 

Det mäst regelbundet bildade synonymet står först ovan. 

Grupp III. Lånorden äro ytterst få ock säkerligen 
kvarlevor från det språk, finnarna på Malungs finnmarker 
talade. De hava undergått förändringar i stil med dialektorden. 
Härnedan lemnas några exempel (flera torde nog finnas): 

Skm. 	 Mm. 
kkålsa 'klocka', fl. kello 'klocka' 
MIM 'hund', fl. koira 
gris 'gris' fl. sika 
håra 'härre'. Troligen är det fl. adj. runta, 

'rund, dryg, duktig'. Ordet begagnas 
mäst i sammansättningen riånta-bdnigia 
'härrgubbe', storgubbe4. 

k& har uppkommit av keenma 'mask', som har synonymet 
keema, genom det senares förkortning till kcb. Skämtsamt kallas löss 
även 'maskar' (målocer). 

Både hitt ock tu i/ användas, allmännast dock h. Vilket av 
synonymen är älst, är svårt att avgöra, liksom ock en härledning vare 
sig från dialekt- eller lånord tycks omöjlig. 

Med synonymet kösi. 
Av gammalt kallades en person, som uppträdde drygt ock med 

större ståt än andra, för stbrgtikba, ock uttrycket motsvarade ganska väl 

kilo(a) f. 
kar m. 
siko 3  M. 
rictita ock ruintar m. 
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Räkneorden. 
Mm. 	 Skin. 

1 6i é nåen, nO.et  
2 tv ei teetvet 
3 tri titcer 
4 fgra rgf 
5 fcbni mdf 
6 sdks kcbs: 
7 frit 
8 åta tåa 
9 nie lånt 

10 tio ti 
11 &lov våcel ock vis/ 
12 thkv våt 
13 trckto tötrce 
14 höt° tbfio 
15 feemto kfcemt 
16 sivlssto tO.steks(t) 
17 PO Nio 
18 åto ta 
19 nito töm 
20 ikticgut 
21 iS-4c_guat glicf§utnext 
22 titgiatvå giuttvt 	o. s. v. 
30 trc'eti titrce 
31 tr&ti-åt titrce-nbet 
32 tri-tv ei titrce-teetva 
40 fgty t§rfY 
50 fc'enitt tifcenit 
60 siekstz tiscekst 
70 ftått tifut 
80 et tia 
90 niti tni 

›härre). Så t. ex. kallades bolagsbärrarna, när de först kommo till 
bygden, för 'storgubbar'. Att ruinta sedan blivit självständigt ock 
fått betydelsen 'härre', förefaller ganska naturligt. 
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100 
101 
102 
200 
300 

1000 

et &Undra 
hiandra et 

et hiandra två 
två &Undra 
tri hiandra 
et tnisn 

SkM. 
nbet druin (ock dral,t) 
(nöet) dru"tni ni?et 
(nO.et ) drdtn1  teetva 
tc_tva drul& 
liter druini 
nOet 

De vanligaste dopnamnen. 
Mansnamn: 

Mm. 
åndcets 

• erk 

lönas (16_5n) 
(ld,$) lås 
mås 

()ka 

asen 

ina 
brita 

krzstin 
mård 
mani 

Några ortnamn. 

Anders 
Erik 
Halvard 
Jonas 
Lars 
Mats 
Nils 
Olof 
Pär 
Olsson 

Kvinnonamn: 
Anna 
Brita 
Ingeborg 
Karin 
Kristina 
Marit 
(Maria 

Skm. 
då.,sa 
kré 
vdk 
Pn 
sål ock skla 
små 
snf, Aln* 

rckp 
snö. 

ncia 
trib4 
bé 
rika 
strikt 
ritma 
rima). 

Falun 
Malung 
Mora 
Stockholm 
Uppsala 
Åppelbo 

1) Ock dråhut. 

flto 
metkiag 
möra 
ståkhirkm. 
litesåka 
eevakbo,; 

lik& ock löfa 
Zrittema ock kuls 
råmo 
kköm 
pkgrasa ock ptitkcesa 
_23åkce,k6b. 



Några j ämförelser mellan skinnarmål ock 
Malungsmål. 

Man kunde tro, att de på malungsmål direkt efter ovan-
stående regler bildade skinnarmålsorden skulle överensstämma 
med motsvarande malungsmålsord ifråga om akcent ock kvan-
titet, men härutinnan finnas högst avsevärda olikheter. Det 
är sannolikt, att dessa olikheter äro i viss mån lagbundna; det 
föreliggande materialet tillåter dock ej uppställandet av några 
generella regler, ock härnedan lemnas endast några antydnin-
gar om förhållandena. 

Vad akeenten beträffar, använder skinnarmålet akut 
i alla enstaviga ord; sålunda även i ord efter regel B 2, 

oaktat den skinnarmålsform, varav orden utgöra förkortning, 
har grav akcent. Det torde observeras, att rnalungsmålet 
alltid bibehåller den ursprungliga akcenten vid ordstympnin-
gar av en eller annan art, t. ex. Mm. hyr pres. av kpra köra 
skm. Ok; 

i de allra flästa orden efter regel A 3 (tvåstaviga ord), 
även då malungsmålet där har grav akcent; 

i en hel del tvåstaviga ord, ofta utgörande synonymer 
till ord med grav akcent, t. ex. 

skm. 	 mm. 	rspr. 

kista (jfr A 3) kiash 	stika 	sticka 
Meka 

 
reka 	kcir 	karl 

st§domla ibitnice meemd§a människa 
stcbfil 	stctfencbnma feestmcin 	fästman 
viskcer 	våskrt 	skriva 	skriva. 

Grav akcent har skinnarmålet i de flästa två- eller flerstaviga 
ord, som ej ha huvudbetoningen på ultima (t. ex. pekandt) — 
exempel finnas under A 1 ock A 3. 
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Grav akcent förekommer ofta, där malungsmålet har akut, 
t. ex. 

Orfl 	 figer 	 finger 
glyko 	luirg 	 korg 
klAsce 	sker 	 säker 
legma 	vcikk 	 valk 
stig& 	 st ter 	 syster 
sep_ Ro 	hifts 	 kostall 
vilihw 	ölktva 	 djävul. 

I fråga om kvantiteten hos den betonade vokalen äro 
olikheterna lika stora; man skulle rent av kunna säga att, 
där malungsmålet har kort vokal, har skinnarmålet lång, ock 
tvärtom. 

Kort vokal ha nästan alla efter Al ock A3 bildade ord 
samt de efter B 2 som sluta på konsonant (undantag är t. ex. 
te-kr, ta). 

Lång vokal ha alla ord som sluta på den betonade 
vokalen, en del enstaviga på konsonant bildade på annat sätt 
än efter A 1 ock B 1 (se under särskilda anmärkningar 8, 
12) samt flertalet tvåstaviga efter A 2 (undantag t. ex. Olfce, 
könla). 

Det vill synas, som stode kvantitet ock akcent i förhållande 
till varandra; på det hela taget följas gärna kort vokal ock 
akut akcent, lång vokal ock grav akcent. 

Genus i skinnarmålet följer samma regler som malungs-
målet. Endast två avvikelser hava antecknats, nämligen: 
[an]kiår m.; ett bland de många synonymen med betydelsen 

»hustru», »husmoder», »matmoder» 
16mxn m. best., synonym till fiekandtpa f. kaffepanna. 

Substantivböjningen i skinnarmålet visar en del avvikel-
ser från malungsmålets regler. Bland de viktigaste är akcent-
förhållandena. 

Malungsmålsord med akut akcent i sg. förändra akcenten 
till grav i plur. (und. fem. efter A 1 a samt neutra). Skinnar- 

3-160822. B annbers, Malungs skinnarmea. 
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målet däremot synes sträva att bibehålla den akuta akcenten 
även i de plura formerna, t. ex. 

rspr. 	Mm. 	 Skm. 
ob. sg. 	best. sg. 	ob. pl. 	best. pl. 

dag m. dag 	gåd 	gekln 	Ocker 	gåc_lan 
fiskare m. fisa' 	sigifar 	Milan 	sUifarcer si§ifaran 
kväll in. kvdl 	ldk 	ldt§tn 	ldkcer 	ldisan 
kulla f. 	kala 	lifka 	lejka 	l6hr 	låk.on 
nål f. 	mik 	kein 	kehla 	keincer 	keinan 
vägg f. v&g 	adv 	ackva 	ackvdr ackvan. 

Ofta händer det, att ett skinnarmålsord böjes efter annat 
paradigm, än man skulle vänta. Mask. värbalsubst. på -ar, 
som ha sin motsvarighet i malungsmålets I b, böjas vanligtvis 
efter I a. — Ordet grif n. (finger) bar pluralerna griper, 
grifan. Malungsmålsord med omljud ha i skinnarmålet ibland 
omljud, oftast dock icke. 



Språkprov. 
Skm.: stå @ p4 ce-da nctce. w e Mv nbe e tiftameet, 

mcen dibm n& tdcbmt. dem göt-ce, e da å növe v 
Mm: stå e tsh ce-da since. ce-e vdk en-e-fiatifcbm, mcen 

en-e-fc'emb. dem tdr-ce, o da å-ve tirkv 
Rspr.: Åstad ock köp det där skinnet. Det är värt en ock 

sjuttifäm, men bjud en ock fämti. Dom tar det, ock då har vi 
tolv skilling [i förtjänst]. 

Skm.: rckekaan e Une, mcen an-kr e måk; o got-
mcs.efra mån. 

Mm.: kdran e bit(e), mcen "i§linya e hma; o tar-frcim 

Rspr.: Karlarna äro borta, men käringen (hustrun) är hemma; 
hon tar fram skinnen. 

Befallning ock hotelse till en skinnarpojke (blötpojke): 
Skm.: tåb1t9 niebcean q  kenkaan! ånce,9 keif-dm-göt 

ti-nienmen dci-båtmce sigirkcenbcbam e måsi§ces. 
Mm.: bkbt bånigan kåntan! åtces fa ta ta-11årva tt-

m6n stånd3.dtmce reei.hbckni§am sei§ckms. 
Rspr.: Blöt benlingarna ock kanterna! Annars får du ta 

slarvan (trasan) i mun ock stå bredvid räckbänken ock skämmas. 

Britt Erk från Grimsåker var skinnare i Äppelbo. På 
ett ställe anförde han klagomål på kosten med följande ord: 

Skm.: Mo te ritmokcbvce, piOlo te dåsmis o Ablo te titt. 
em-lca§m. gödcer-r a-vith&l me er(a) pö_blo! 

Mm.: 10c'epcek te mårovgr, liAiptek te midas &Okdpcar 
te grdt em kvcbin. dra er a hcevi mcv er(a)Okc'epcek! 

Rspr.: Potatis (eg. jordäpplen) till morgonvarå, potatis till 
middags ock potatis till gröt om-  kvällen. Dra ni åt hälvete 
med era potatis! 
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Äppelbogumman-matmodern förstod skinnarmål, ock matför-
hållandena ändrades. — 'Potatis' heter på skinnarmål oftast 
pallo. 

Ovanstående språkprov hava antecknats i skinnarmålsform 
direkt från den talandes mun. Översättning till malungsmål 
har skett av annan person. I nedanstående prov har förf, ut-
gått från riksspråk. 

»En kvinna med stora, öppna ögon låg stel ock död på 
vägkanten. Ett litet barn låg vid hännes sida. Det andades 
en stund. Men så frös den lilla munnen till, ock de magra 
fingrarna med de långa naglarna stelnade 	  

Johan Falkberget, Svarta fjäll, (Sv. uppl.) Sthlm 1911 s. 100. 
Mm. et kvinfåkk mc e stör, ticp ilg8r ug-stp o c16 da-a 

vegkåntam. et  litce Voj låg da-ve sia oi-m. ce ån-lite.  men 
ss fr6s an-da as m6n thöp, o dom-da mågcer fira me dom-da 
låg någkom våt-Mk. 

Skm: et nc.NogRakfo me röst, pita gönsr cr2efil Zr&t o uid 
neipchin.vce-tc'enkaam. et Vilt nål2 cl2å1 da-Ov ia nåp-m. a,  
die-na 2,lilt. men so si5fcer an-nåd Zli nemoni296, o dom 
nad Orma grifan mc e dom nad 	gkaom gianvåt kbst. 
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Tidskriftens redaktion: 

Doc., sedermera Prof. J. A. LUNDELL 

med biträde af 

Prof. L. F. LÄFFLER ock Doc., sedan Prof. Ål). NOREEN 
i Uppsala 

Prof. A. 0. FREUDENTRAL, DOC. II. A. VENDELL, 
Prof. HUGO PIPPING, Prof. 0. F. HULTMAN 

i Helsingfors 

Prof. A. KOCK, Fil. lie. N. OLSENI ock 
Bibliotekarien A. MALM 

i Lund. 

För åren 1881 ock 1882 har tidskriften af allmänna medel 
åtnjutit ett årligt understöd å 700 kr,, för år 1909 å kr. 3,650, 
för år 1922 å 7,500 kr., för år 1925 å kr. 5,500. 



Fjärde bandets innehåll: 

Titelblad ock innehållsförteckningar, s. i—v. 
Dalmålet af ADOLF NOREEN. 1. Inledning till dalmålet. 
1881. 23 s. + karta. 

H. 1881. D., utg. i dec. 1881. 
Dalmålet af ADOLF NOREEN. II. Ordlista öfver dalmålet 
i Ofvansiljans fögderi. 1882. 240 s. (= s. 25-264). 

H. 1882. B, utg. i okt. 1883. 
Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning ock syntax. Av LARS 

LEVANDER. 1909. 129 s. 
H. 105 = 1909. 2, utg. i dec. 1909. 

Orsamålet i Dalarna. Ljudlära. Av JOHANNES BOfiTHIUS. 
1918-26. 145 s. 

S. 3-66, h. 156 = 1922.4, utg. i dec. 1922; t. ock s. 67-146, 
i h. 166 = 1925. 1, utg. i maj 1926. 

Malungs skinnarmål, av 0. BANNBERS. 1926. 36 s. 
I h. 166 = 1925. 1, utg. i maj 1926. 



Bidragande till fjärde bandet: 
(titlar efter förhållandena i dec. 1925): 

Bannbers, Ola, västm...clal. (Upps.), Dalarnas Hembygdsförbunds 
antikvarie: 

Malungs skinnarmål. 5, s. 1-36. 
Boöthlus, Johannes, västm.-dal., Fil. dr (Upps.), rektor för Jön-

köpings läns folkhögskola i Nässjö: 
Orsamålet i Dalarna. Ljudlära. 4, s. 1-146. 

Levander, Lars, västm.-dal., Fil. dr (Upps.): 
Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning ock syntax. 3, s. 1-129. 

Noreen, Adolf, värml. (Upps.), Professor i nordiska språk vid 
Uppsala univ., d. 1925: 

Dalmålet 	s. 1-264 jämte karta (= 23 s. ock karta 
+ 240 8.). 





Arg. 1908: CAPPELIN, Arvid i Öshult. LAMPA, Bjärke härad. SAHL-
GREN, Edsbärgs härads sjönamn. OLSSON, Visor. MJOBERG, 
Visan.  om älskaren 'vid gluggen. BUERGEL GOODWIN, Det mo-
derna 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 — 1 14 (XIX. 1). 
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60 (XIX. 6). 
KARLGREN, Folksägner från Tveta o. Mo härader (B. 2). 

Arg. 1909: JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. ULRICH, 
Livssaker o. dödsfångar, bödlar o. avrättningar. MEDEN, tiverdagsliv 
blandt danske almuefolk. NORDLANDER, Bärgsjö-mål. STYFFE-
LASIPA, Västgöta-ord från 1700-talet. KARLGREN, Gränsen mel-
lan syd- ock m el lansvenska mål. ULRICH, Rommani språket ; Sigenarspråk. 

Bilagor: LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3). 
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96. 
FREDIN, Gottlandstoner, s.• 1-128. 

Arg. 1910: RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. KARLSSON, 
Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. BJÖRK, Orsamål. PALM, 
Hepaliga språk i Sverige. 

Bilagor: v. SYDOW, Två spinnsagor (B. 3). 
SWENNING, Samnordiskt xi i sydsvenska må I (B. 4). 
LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 1909 (B. 5). 
TUDERUS, The österbothn. lappar under Kiemi gebiet (XVII. 6). 
En rimkrönika om lapparna (XVII. 7). 
LEFFLER, Öster-Fernebo (XVIII. 7). 

Arg. 1911: Fästskrift till II. F. Feilberg på 80-årsdagen. 
Arg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19 :de århundradet. FUEFF-

NER, Anders Värmes historier. SAHLGREN, Några dalboord från 
1600-talets slut; Några svenska ortnamn. LANDTMANSON, Menu-
etter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk. 

, Bilagor: SANDSTRÖM, Fsv. 5 ock ii inom västgötadialekterna (B. 6). 
CHAMBERT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket (XVIII. 1). 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272. 
GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7). 

Arg. 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 HALF-
VORDSSONS 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). 

Ärg. 1915: GRANSTRÖM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersöknin-
gen av svenska folkmål 1914. STENBOM, Njurundamålets formlära. 

Bilagor: LUNDGREN-BRATE, Personnamn, s. 167-322 (X. 6). 
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-432. 
SAHLSTRÖM, Fryksdalsmål (B. 14). 

Årg. 1916: JOHNSSON, En småländsk bondspelman. OLSSON, Från 
Transtrand. LÄFFLER, Taksteinarsägnen. EKBLOM, Fonetiska skilj-
aktigheter inom Vadsbomålet. LINDROTH, Ölandsmålens 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) . 

Ärg. 1917: JOSEFSON, Seder ock bruk bland allmogen i n. Bohuslän. 
LOUISE HAGBERG, En dödssed i Hälsingland. NOREEN, Två dik-
ter på västgötamål; En bröllopsdikt på Tjörnsmål. ALVING, Kalmar-
målets 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). 

Ärg. 1919: GÖTLIND, En västgötsk bröllopsdikt. GEIJER, Under-
sökningen av svenska folkmål 1918. Institutet för ortnamns- ock 
dialektforskning i Göteborg 1917-18. 

Bilagor: LINDERHOLM, Nordisk magi I (B. 20). 
LINDGREN, Burträskmålets grammatik s. 165 if. (XTT. 1). 

(Forts. h. 167.) 
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