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FÖRORD. 

Vid avslutandet av föreliggande arbete ber jag att till mina 
lärare, professorerna Adolf Noreen, Otto von Friesen ock Bengt 
Hesselman, få framföra mitt vördsamma ock varma tack för 
alla goda lärdomar ock för all personlig välvilja, de städse 
visat mig. Till professor Hesselman står jag i särskild tack-
samhetsskuld för talrika råd ock upplysningar ock ständig 
uppmuntran i arbetet. 

I största förbindelse stannar jag också till professor J. A. 
Lundell för allt bistånd vid tryckningen av min avhandling. 

Undersökningens av svenska folkmål sekreterare, docenten 
Herman Geijer, ock mina studiekamrater ock vänner, vilka på 
skilda sätt underlättat mitt arbete, hembär jag mitt järtligaste 
tack. Då jag i min avhandling delvis föregriper doktor Lars 
Levanders egna undersökningar, ber jag att här särskilt få 
betyga honom min uppriktiga tacksamhet för den beredvillig-
het, varmed han alltid sökt sätta mig in i frågor rörande övre 
dalmålen. 

Till sist riktar jag mitt tack till alla dem, som genom upp-
teckningar av folkmål möjliggjort denna avhandling. I detta 
tack innesluter jag även alla deras ock mina egna meddelare 
i skilda landsändar. 

Uppsala i maj 1924. 
Folke Tyden. 
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Inledning. 
I sin gradualavhandling "Stafvelseförlängning och vokalkva-

litet" (1902) uppvisade Hesselman.,. särskilt i paragraferna 173, 
175 ock 180, huru i svenska dialekter på ömse sidor av Öster-
sjön de ursprungligen korta, tryckstarka vokalerna i, y, u (o) 
genomgått en i flera avseenden parallell kvalitativ ock kvan-
titativ utveckling. I senare arbeten har Hesselinan upprepade 
gånger återkommit till samma frågor ock härvid alltid vid-
hållit ock ytterligare styrkt den uppfattning, han gjort gäl-
lande i sin avhandling 1902. Särskilt har han i sin undersök-
ning om "De korta vokalerna i och y i svenskan" (1909-1910) 
ägnat dessa ljud en ingående behandling, till vars resultat 
flertalet nordiska filologer i huvudsak anslutit sig. Däremot 
har han i senare arbeten endast i förbigående vidrört frågorna 
om kort u(o), varför hans uttalanden härom icke på samma 
sätt beaktats. 

Utan kännedom om Hesselmans åsikt om utvecklingen av 
äldre ii kom jag under mina studier av östgötamålen redan 
för flera år sedan — på grund av de stora motsättningar 
ifråga om utvecklingen av i, r, No, som skilda östgötamål 
förete — till den uppfattningen, att dessa ljud i stor utsträck-
ning undergått en gemensam, parallell utveckling. Insikten 
om denna parallellitet ledde mig till de synpunkter i fråga om 
utvecklingen av n ock o i gammal kort stavelse, för vilka 
föreliggande avhandling avser att redogöra. Icke annat än 
jag kan se, överensstämmer min uppfattning i dessa frågor i 
stort sett med Hesselmans redan i "Stafvelseförlängning och 
vokalkvalitet" § 173 uttalade mening. Däremot avviker den 
väsentligt från de åsikter om il ock ö, som allmännast om-
fattas. 

Uppslaget till föreliggande undersökning över utvecklingen 
uv fornspråkets starktoniga vokaler u ock o i gammal kort 
2 — Sv. landsm. Ty d6n 
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stavelse i upp- ock mellansvenska mål erhöll jag, då jag för 
vokalerna i ock ö i östgötskan sökte tillämpa de regler, Hes-
selman uppställt för ock y i svenskan, östgötskan däri in-
begripen. Närmast är min utredning att anse som en exkurs 
till mina undersökningar av det östgötska vokalsystemet. Av-
siktligt har jag — bl. a. emedan jag anser mig icke böra för 
andra språkliga uppgifter åsidosätta östgötamålsundersökningen 
— begränsat mig till att endast behandla de kortstaviga u/o-
orden. På grund av materialets heterogena karakter ock stora 
omfattning bleve nämligen en behandling av de långstaviga 
orden, hur den än lades, en alltför tidsödande uppgift. Hete-
rogent är materialet framför allt ur den synpunkten, att de 
långstaviga u/o-orden icke ha genomgått samma enhetliga 
utveckling i de upp- ock mellansvenska målen som de kort-
staviga. Icke minst visar sig detta vid en jämförelse med ut-
vecklingen av I ock y i långstaviga ord. Under det att 
ock y i denna ställning i stor utsträckning bevarats i upp-
ock mellansv. dialekter, har kort u icke sällan till ock med i 
varandra närliggande mål utvecklats olika. Så uppträder exem-
pelvis u-vokal i stukk 'stock', kupp 'hoppa', sputt 'spotta' i 
Gästrikland ock nUppland liksom i Östersjöprovinserna, öNy-
land, Satakunda ock Ovansiljan, u i de två senare ordkate-
gorierna även i Södertörn, delar av Uppland ock Västman-
land, sDalarna ock nÖland, gentemot flertalet övriga upp- ock 
mellansv. måls o-e-vokal'. Vätömålet har e-ljud i ord som 
klrebba 'klubba', krebba 'krubba', kobbe 'kubb, kobbe', kedda 
'kudde', klredda 'kludda', medan samma ord i regel i upp- ock 
mellansvenska dialekter bevara u 2. Hur få de anförda exemplen 
än äro ock fastän delvis av omstridd natur, antyda de likväl 
enligt min mening, att kort u haft en starkare tendens än I 
ock y att i långstaviga ord anta ett öppnare ljudvärde. Ehuru 
fullt medveten om att för en allsidig utredning om förhållandet 
mellan äldre iä ock ö även en undersökning av de långstaviga 
orden är ofrånkomlig, inskränker jag mig dock till behandling 

Märk, att o motsvarar källornas o ock a, e källornas o med 
dragning åt u, e, 0, a ock v. 

Se Hess. Sveamålen 35, 46; Bodorff Folkspräket på Öland 6. 
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av de kortstaviga, då jag icke avser att ge ock helt naturligt 
icke kan ge ett slutgiltigt svar på frågan om i vilken utsträck-
ning växlingen u : o-e i svenskan beror på urnordiskt a-omljud. 
I någon mån framgår av den följande framställningen, att jag 
anser, att växlingen u : o-e i de långstaviga orden delvis måste 
förstås på samma sätt som i de kortstaviga. 

Avhandlingens huvuduppgift är att redogöra för de kort-
staviga u/o-ordens former i nutida upp- ock mellansvenska 
dialekter med hänsyn till stamvokalens kvalitet ock kvantitet. 
Benämningen uppsvenska mål har här den innebörd, Hessel-
man givit den i "Sveamålen". Därmed avses således dialek-
terna i Uppland, Gästrikland, sDalarna, öVästmanland, n. ock 
ö. Södermanland. Med mellansvenska mål åsyftar jag dialek-
terna i de återstående delarna av Västmanland ock Söderman-
land, i Östergötland (utom Dals, Lysings, Ydre ock större 
delen av Göstrings h:der) samt i nKalmar län ned mot Emån. 
Tärmen "mellansvenska mål" motsvarar vad Hesselman avser 
med medelsvenska mål, med undantag av att jag till mellan-
svenska mål för även dialekterna i nKalmar län. Detta gör 
jag, emedan målen i söÖstergötland ock nKalmar län stå var-
andra synnerligen nära. Såsom upp- ock mellansvenska mål 
räknar jag i anslutning till Hesselman även de stadsspråk, 
som talas inom ovannämnda områden. Självfallet anser jag 
språket inom större delen av den svenska litteraturen från 
medeltiden till nu såsom i särskild mening "svenskt". 

För utvecklingen av äldre tryckstarkt i:i ock ö inom götiskt 
språkområde hänvisas till J. Sandström "Studier över utveck-
lingen av fsv. ö ock ii i starktonig ställning inom västgöta-
dialekterna" ock till J. Götlind "Var är Äldre västgötalagen 
skriven?"1. Utvecklingen av tryckstarkt u ock o i gammal 
kort stavelse i mellersta Norrlands dialekter är f. n. föremål 
för utredning av T. Bucht. 

1) Språkvetenskapliga Sällskapets i Uppsala Förhandlingar 1919-
1921, s. 66 f., 64 f., 73 f. 



u- ock'0-former i nutida dialekter ock äldre tid. 
Utom att ge en utförlig redogörelse för hithörande upp- ock 

mellansvenskt ordmaterial avser föreliggande undersökning att 
visa sammanhanget mellan ifrågavarande nutida dia-
lektformer ock u/o-former i äldre tid inom motsvarande 
geografiska områden. Vid denna sammanställning utgår jag från 
den bestämda skillnad i fördelningen av u ock o, som de forn-
nordiska dialekterna sinsemellan uppvisa. Hultman har nämligen 
i sin undersökning "Det nordiska a-omljudet af kort u" fram-
hållit, att det tydligt kan skönjas en viss geografisk fördel-
ning av u ock o i hithörande ord, i det att o-formerna steg-
vis avlösas av u-former i riktning från väster till öster eller 
kanske snarare sydost. Längst ut på o-sidan stå sålunda forn-
västnordiskans dialekter, på ii-sidan forngutniskan. Förmed-
lande mellan dessa dialektgrupper stå fornsvenskans dialekter, 
av vilka fornvästgötskan dels uppvisar o-former i likhet med 
fornvästnordiskan, dels företer avvikelser från denna, överens-
stämmande med fornöstgötskans ock fornsmåländskans dia-
lekter, vilka i sin tur nära ansluta sig till forngutniskan. 
Övriga fornsvenska dialekter synas intaga en mellanställning 
mellan fornvästgötskan ock fornöstgötskan. 

Av den geografiska fördelningen av u ock o, varom de 
äldsta handskrifterna bära otvetydigt vittnesbörd, har man 
säkerligen rätt att draga den slutsatsen att, när handskrifterna, 
speciellt de östgötska, samstämmigt ange övervägande u-for-
mer av viktiga, väl exemplifierade ordkategorier, vilka i fsv. 
i övrigt eller i fvn. ha ii: o eller enbart o, detta beror på att 
de talspråk, som utgöra underlaget för resp. handskrifters 
språk, här endast hade u-former. I Östgötalagens handskrifter 
liksom även i andra urkunder, vilka på ett eller annat sätt 
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anknyta sig till Östergötland, såsom Magnus Erikssons landslag 
fr. 1300-talets mitt, Magnus Erikssons stadslag fr. 1300-talets 
senare hälft, Hel. Birgittas egenhändiga utkast fr. 1360 o. 1367 
ock Bureanus möter genomgående eller övervägande u i exem-
pelvis följande kortstaviga ord, som — i den mån de före-
komma i nutida östgötska — ha e-o1: 

mask. i-stammar: hugher MELL, Bur.; rugher ÖGL, MELL, 
St.L; lutar ÖGL, ÖGL fr. D, M 11 g., C 13 g., II 4 g., MELL 
46 g., St.L 8 g., Bur. 46 g.; mun ÖGL; 

neutr. a-stammar: blus Bur. 2 g.; brut ÖGL fr. N, D, M, 
C, H, MELL, St.L, Bur.; bu') ÖGL 60 g., ÖGL fr. M, C, H, 
MELL 36 g., St.L 28 g., Bur. 29 g.; -buP ÖGL 2 g., ÖGL 
fr. E, M, C, Bur. 3 g.; drup ÖGL, St.L 2 g.; flut ÖGL, MELL, 
St.L; hul MELL 4 g., St.L 2 g.; kluf- St.L; kul ÖGL 3 g., 
Bur.; skut ÖGL, ÖGL fr. C, St.L 33 g., Bur.; smugh ÖGL; 
sup ÖGL; tugh St.L 10 g.; 

mask. an-stammar: bruni OG-L, ÖGL fr. H, Bur.; -buDi 
ÖGL 2 g., ÖGL fr. N 2 g., Bur.; bughi Bur. 4 g.; drupi Bur.; 
Birg. Aut.; drusi ÖGL; fluti St.L 2 g.; lughi Bur. 3 g.; pusi 
Bur. 2 g.; runi ÖGL, MELL, St.L; 

fem. enstav. kons.-stam: nut ÖGL; 
adjektiv: sumber ÖGL, MELL, Birg. Aut., Bur. 1 g.; sum-

liker MELL; 
värb: bupa Bur. 2 g.; dugha Bur.; hugha Bur.; lugha Bur. 

3 g.; luta ÖGL 4 g., MELL; lupa ÖGL, ÖGL fr. C; -akuta 
ÖGL 6 g., ÖGL fr. C; skuta ÖGL 4 g., ÖGL fr. C, MELL 
13 g., St.L 6 g., Birg. Aut. 2 g. 

Undantagsvis förekommer o i ÖGL fr. N: kolswarf; ÖGL fr. 
H: broth 1 g., hofwtz loter 1 g., rogh 1 g.; MELL: flotholme o. 
d. 2 g., kol s. 1 g., lot 2 g., flota 1 g., skaerskotat 1 g., skopa 
4 g.; St.L: holl (o : holl) 'hål', skot 1 g., lot 1 g., somplika, 
skopa 2 g.; Bur.: bol s. 1 g., lot(r)en 1 g., som; Birg. Aut: sxn-
debopan. 

Den i de äldre av, dessa handskrifter i stort sett genom-
gående förekomsten av u i ovanstående ord ger otvivelaktigt 

1) Se Hultman 300 ff., 271 ff., 263 ff., 293, 283 f.; Olson, Östgöta-
lagens 1300-talsfragment §§ 3. 1, 22. 1, 48. 1, 69. 1, 92. 1, 123. 1, 161. 
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vid handen, att dessas stamvokal i östgötskan under 1200-t. ock 
förra hälften av 1300-t. hade annat ljudvärde än de ljud, som 
skrivarna återgåvo med o. Men därav följer också, att vi för 
de nutida östgötska rena o- eller grumliga e-formerna av hit-
hörande ord ha att utgå från de i 1300-talets östgötska urkunder 
belagda formerna, som uppvisa enbart u, så vida icke bin-
dande skäl tvinga oss anta andra utgångsformer. Ty mer än 
egendomligt vore det väl, om man uti ifrågavarande ord skulle 
nödgas förutsätta fornöstgötsk växling u : o, vilken visar sig 
vara upphävd i de fornöstgötska urkunderna till förmån för 
u, i nutida östgötamål däremot i motsvarande fall lika genom-
gående till, förmån för o. Frånsett orimligheten i en dylik 
förutsättning talar däremot även vad modern västgötska lär 
OSS om utvecklingen av äldre il ock ö. Sandströms ock Göt-
linds undersökningar ha nämligen visat, att nutida västgöta-
mål i stor utsträckning stå kvar på de fornvästgötska ur-
kundernas ståndpunkt i fråga om fördelningen av it ock ö, 
liksom också att åtskilliga andra av Äldre västgötalagens dia-
lektdrag återfinnas i modern västgötska. Vad östgötamålen 
beträffar, ha de i stort sett en konservativ prägel ock synas 
genom århundraden väl ha upprätthållit äldre språkgränser, 
så t. ex. gränsen mellan mellansvenska ock götiska mål'. Starka 
skäl motivera sålunda för östgötskans vidkommande antagandet 
av en under fsv. tid eller senare försiggående ljudlagsenlig 
utveckling kort u > e-o i vissa ordkategorier. 

För uppländskan har Hesselman redan i "Sveamålen" an-
tytt en dylik ljudutveckling. Här liksom tidigare under sin 
forskarvärksamhet framhåller han det intima sammanhanget 
mellan å ena sidan de östsvenska, å andra sidan de upp-
ländska dialekterna ock deras närmaste släktingar. I denna 
sammanställning indrar han även gotländskan, i det han fäster 
uppmärksamheten på att ett flertal av de för de uppsvenska 
ock östsvenska dialekterna gemensamma dragen återfinnes i 
gotländskan. Ett 'sådant drag är t. ex. "u i pusa 'påse' o. d. 

1) Se härom förf. i Nord. Familjebok art. "Östergötlands folkmål" 
ock E. Wesshi, "Götevi och Götala" i Meddelanden från Öster-
götlands Fornminnes- och Museiförening 1922. 
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i baltiska mål, öNyland, (Satakunda) ock (ofta) dalmål." Ock 
i en not a. a. s. 61 tillägger Hesselman: "I t. ex. uppländ-
skan kan u i denna ställning genom yngre ljudlagar ha bli-
vit å-ljud." 

Detta Hesselmans uttalande med de icke oväsentliga konse-
kvenser, som kunna dragas därur för andra dialekters vid-
kommande, liksom icke minst för riksspråkets, har icke till-
räckligt uppmärksammats. 

Möjligheten av att tillämpa samma betraktelsesätt på östgöt-
skan har E. Olson visserligen övervägt, men avvisat vid det 
försök han gör att bringa samklang mellan de medeltida öst-
götska lagurkundernas fördelning av u- ock o-former ock motsva-
rande former i de moderna östgötadialekterna 1. I stället för 
att söka sammanhanget i en ljudlagsenlig utveckling av äldre 
n > yngre o, räknar Olson med inomdialektiska utjämningar 
av komplicerad natur ock med inflytanden från andra fsv. 
dialekter. Olsons framställning har dock icke lämnats oemot-
sagd. I "Studier i outgivna fornsvenska handskrifter" s. 34 
har Beckman bl. a. framhållit, att då Olson tillmäter utom-
östgötska dialekter en så viktig roll vid regleringen av de 
östgötska u- ock o-formerna, hade han varit pliktig antyda 
något skäl, varför östgötskan påvärkats av annan dialekt. 
Självklart är att, såsom Beckman framhållit, de västgötska 
granndialekterna i de fall, där de själva ha u-vokal, icke kunna 
vara den direkta anledningen till de östgötska e-o-formerna. 
Beckman ingår icke närmare på hithörande frågor, men fram-
håller med bestämdhet, att en ingående kännedom om modern 
östgötska bör kunna ge som resultat en ljudlagsenlig förkla-
ring på de företeelser, som Olson förklarar genom utjämningar. 

För de mellan gotländskan ock östgötskan belägna ock med 
östgötskan nära besläktade ölandsmålen utgår Lindroth även-
ledes från äldre o i kortstaviga ord, som reg 'råg', skoten,,  
sketen 'skjuten' 2. Möjligen har dock Lindroth, att dömma av 
hans kortfattade framställning av ölandsmålen i Nord. Familje- 

1) E. Olson, Östgötalagens 1300-talsfragment § 161 ock 195. 
. 2) Jfr Lindroth, Kort överblick över ölan,dsmålens ställning ock 
indelning s. 43, 38 i Sv. Lm. 1916. 
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bok, ny uppl., i dessa frågor numera en uppfattning, som 
mera överensstämmer med min. Likaså antar Geijer för vissa 
nordsvenska måls vidkommande en av a-omljudet oberoende 
utveckling av äldre kort u till o-o 1 . 

Bortsett från Beckmans förmodan angående utvecklingen 
il> o i östgötskan ock från den uppfattning, Hesselman antyd-
ningsvis framlagt på spridda ställen i sina arbeten, synes forsk-
ningen i närvarande stund stå på den ståndpunkten, att den i 
mellansvenska ock uppsvenska dialekter ock i riksspråket syn-
nerligen vanliga växlingen av u: å i t. ex. nsv. bud: änsv. o. dial. 
båd, nsv. duga: änsv. o. dial. dåga, hug : håg, nsv. sula: änsv. o. 
dial. såla o. s. v. i allmänhet beror på urn. a-omljud. Sålunda 
anför Noreen VSpr IV: 256 f. ett flertal exempel på växlingen 
u: å, vilken han tillskriver a-omljudet, dock med den reserva-
tionen, att den i åtskilliga fall kanske snarare beror på en 
dialektal nsv. övergång u> å. Att Hellquist anser ifrågava-
rande växling bero på urn. a-omljud, framgår av t. ex. artik-
larna bud, skott, supa i Sv. etym. ordb. 

Utan att närmare ingå på de mycket omdebatterade, svår-
lösta frågorna om orsakerna till växlingen u: o i äfsv urkunder 
vill jag i föreliggande undersökning söka visa, att i urspr. 
kortstaviga ord äfsv. u, utom i uddljudsställning ock fram-
för i eller 11 i följande stavelse, ljudlagsenligt utvecklat 
sig till o-e-ljud i upp- ock mellansvenska mål. Då riks-
språket väsentligen utgått ur dessa dialekter, följer härav, att 
riksspråkets o-ljud i kortstaviga u/o-ord kan återgå på äfsv. u. 
De sålunda ur äfsv. u utvecklade o-e-ljuden ha inom hela det 
upp- ock mellansvenska språkområdet sammanfallit med de 
ljud, som återgå på äfsv. 6". Frånsett de nyssnämnda undan-
tagen kan däremot enligt min mening ett uttal med slutet 
u-ljud i gamla kortstaviga ord icke vara ljudlagsenligt, utan 
måste bero på andra ock växlande orsaker. 

1) Se H. Geijer, Västerbottens folkmål ("Sverige" utg. av 0. 
Sjögren, VI: 689). 
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rugher-råg. 
Innan jag meddelar den materialsamling, på vilken jag 

stöder den här uttalade uppfattningen, skall jag redan i detta 
sammanhang behandla ett av exemplen, äfsv. rugher > nsv. råg. 
Ordet kan tjäna som ett slags typexempel för materialsam-
lingen i övrigt, då vid behandlingen av dess former i svenskt 
litteraturspråk ock svenska dialekter flera av de faktorer, som 
tala för en utveckling fsv. u > e-o-å, komma till synes ock 
då ett resonemang i huvudsak liknande det, som här förs 
för ordet råg, kan tillämpas på det övriga materialet. 

I de nordiska fornspråken ock i anglosachsiskan är ordet 
råg en i-stam: fvn. rugr (g. sg. rugar), äfsv. rugher, yfsv. rugher 

rogher, fgut. rygr (g. sg. rygar rugar), ags. ryge m., me. 
rye, ne. rye. Det uppträder i nordiska källor endast i singu-
laris. Men även om vi räkna med den möjligheten, att ordet 
i urnordisk tid förekommit också i pluralis, äro de böjnings-
former, i vilka a-omljud ljudlagsenligt har kunnat inträda, 
endast gen. sg. ock gen. pl. I de former däremot, som i 
vanliga fall äro de oftast brukade, kvarstod stamstavelsens u 
oförändrat, utom i forngutniskan, där n genom i-omljud blev 
y '. På grund av u-formernas starkare ställning i följd av både 
deras väsentligt större antal ock deras säkerligen allmännare 
användning är det knappast sannolikt, att o-formerna, även 
om de haft stöd i o-former av andra ord, ha kunnat göra sig 
gällande vid sidan av u-formerna ock under tider utan egent-
lig skrifttradition fortlevat genom århundraden. En utjämning 
till förmån för u är därför vad vi kunna vänta i de äldsta 
urkunderna. 

Fornvästnordiskan uppvisar också enbart u, de äldre forn-
svenska handskrifterna såsom VGL 1, VGL II, ÖGL, SML, 
UL, VML, MELL ock St.L ha samtliga likaledes uteslutande 
u 2, forngutniskan har dels u, dels y 2. 

Pipping, Gotländska studier 1901; N. Carlsson, Det gotländska 
i-omljudet s. 16 f., 58. 

Se Hultman, Hälsingelagen, Exkurs I, s. 193, 304; Pipping, Guta 
Lag och Guta Saga, Ordboken; N. Carlsson, a. a. s. 16 f. 
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Helt annorlunda ställa sig förhållandena i de yfsv. urkun-
derna. Av de belägg, för vilka Söderwall i sin "Ordbok öfver 
Svenska medeltidsspråket" anför skrivningarna, ha 7 o ock 1 u. 
I handskriftsfragmentet H av ÖGL från senare hälften (tro-
ligen slutet) av 1300-talet skrives ordet den enda gång, det 
förekommer, rogh1. Gå vi till Peder Månssons originalhand-
skrifter från medeltidens sista årtionden, vilkas språk av E. 
Smedberg 2  visats vara till väsentlig del västlig småländska, 
träffas enl. Smedbergs exempelsamlingar av ordförrådet i 
"Bondakonst" rogh över 10 gånger ock alltid med o. 

I änsv. tid torde o vara så gott som enrådande 3. Sålunda 
skriver 01. Petri i Stockholms stads Tänkebok rogh, östgöten 
Hans Brask rog(h), närkingen B. Olai Rog(h)brödh, Västerås-
biskopen P. Swart rogh, rogåker, uppländingen Bureus i Sumlen 
rogh, roghhäsjor, Roghbrödh. Variarum rerum vocabula 1588 
har rogh, rogbröd, Elaus Petri Helsingius' Synonymorvm Li-
bellvs 1587 Rogh, Roghbröd. Med u känner jag endast de av 
Palmer framdragna växelskrivningarna rug 2 g. : rågh 2 g. hos 
log. Bielke samt skrivningen rugin i en uppländsk bröllops-
dikt (Grubb 1691). Då Bielke till börden var västgöte, kan 
denna omständighet förklara skrivningen mg. Däremot är 
motsättningen rugin 1 g., hugin 'hågen' 1 g. : påssan, wattfåru, 
giässbås i den uppländska bröllopsdikten svårförståelig. 

Att man, om det gäller att få. närmare kännedom om väx-
lingen u: o i yfsv., icke kan inskränka sig till en excerpering 
av hithörande artiklar i Sdw. ock till de sammanställningar av 
u/o-ord, som gjorts av E. Olson i Östgötalagens 1300-talsfrag-
ment ock av E. Smedberg i avhandlingen "Peder Månssons 
Landsmansskap", är självfallet. Men man torde dock komma 
fram till en i stort sett riktig uppfattning av växlingen u: o 

Se Olson, östgötalagens 1300-talsfragment, s. xvi o. § 123. 
Då åtminstone delar av Tveta h., exempelvis Hakarps s:n 

nordost om Jönköping, ännu i dag ha u-form av ordet råg kunna 
möjligen PM:s konsekventa o-skrivningar vara av intresse vid ett 
eventuellt försök till en ännu närmare lokalisering av Peder Måns-
sons språk. Möjligt är emellertid, att PMånssons o-skrivningar 
bero på skrifttradition eller att de avse att återge uttalet u. 

Se Palmår, De starkton.vokalerna. i 1500-talets svenska, s.142, 238f. 
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i yfsv. genom att sammanställa de uppgifter rörande u : o, 
som äro att hämta ur nämnda arbeten, med å. ena sidan Hult-
mans materialsamlingar ur våra äldsta medeltidsurkunder ock 
med å andra sidan Palmers uppgifter om 1500-talssvenskan. 
Ock vad nu ordet råg närmast angår, synes det mig framgå, 
att från ock med slutet av 1300-talet en med tiden allt starkare 
tendens gör sig gällande att skriva det med o. Tendensen är 
så stark, att u-skrivningarna, som i de äldsta, från vitt skilda 
delar av Sverige stammande urkunderna voro enrådande, åt-
minstone i nysvensk tid äro praktiskt taget fullständigt ur bruk. 

Vilka former uppvisar då ordet råg i nutida svenska 
dialekter? Kunna dessa möjligen bidraga till lösningen av 
frågan rörande u : o i de svenska medeltidsurkunderna? 

Vi vända oss först till de dialekter, vilkas vokalsystem ha 
en särskilt ålderdomlig prägel. 

Gotländskans ryg m. återgår på fgut. rygr, med.  y uppkom-
met genom i-omljud på u. Östnyländskan, en av de ålder-
domligare östsvenska dialekterna, vilken liksom gotländskan 
ock vissa dalmål bevarar de korta vokalerna i ock y i ord av 
typerna bit 'bett', atyd 'stöd', har rög ock står sålunda, vad 
vokalismen i detta ord ock ord av denna typ angår, på samma 
stadium som de svenska riksspråksdialekterna. Däremot be-
varar den, likaså i överensstämmelse med gotländskan ock 
vissa dalmål, u i typen ruga 'råge'. Ovansiljansmålen ha rug 1. 

Från dessa ålderdomliga dialekter, vilka i många fall stå 
på samma stadium som de äldsta fsv. handskrifterna, i vissa 
avseenden t. o. m. på ett ännu tidigare, övergå vi till de dia-
lekter, vilka i enstaviga kortstaviga u/o-ord förete olika vokal-
kvaliteter, bakom vilka enligt gängse åsikt spåras den fsv. 
växlingen u: o: 
n.vsmål. (Hakarp) httg : lek n. 'lock'; 
vg. 447 : M8S n. 'mossa' Sandström a. a. s. 23, 8; 
dalsländska (Ärtemark) 	: &eg n. 'tråg' ENor. Ärtemarksm. 

s. 110, 88; 	• 
nhalländska (Fagered) hUW :18k 'lock'; 	• 

1) Se Nor. Ordlista över dalmålet. 
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bohuslänska (Skee) rau:tr8g 'tråg' Lindberg Skeem. s. 176; 
hälsingska (Delsbo) mg :sen 'son' Sv. lm. XI. 4: 81, 80; 
medelpadska (Torp) rug:rigfira 'reumatism' jfr Bogren Torpm. 

s. 69, 58; 
härjedalska (Lillhärdal) rug : trog; 
västerbottniska (Burträsk) 	traj' 'tråg' Lindgren Burträskm. 

s. 103, 102, Geijer Västerbottens folkmål i "Sverige" utg. 
av Sjögren VI: 689. 
Såsom vi se, förete de här anförda formerna av ordet råg 

i fråga om vokalkvaliteten stora skiftningar. Flertalet dialekter 
ha ett slags öppet u-ljud, stundom med dragning åt öppet ö, 
kanske oftare t. o. m. än källorna ange; andra ha ä. Numera 
torde man vara ense om att vokalen i samtliga ovan anförda. 
former av ordet råg återgår på äfsv. u, vilken vokal var en-
rådande i de fornvästnordiska ock de äldsta fornöstnordiska 
urkunderna. Ej mindre anmärkningsvärd är formernas geo-
grafiska fördelning. Intet enda belägg från uppsvenskt eller 
mellansvenskt språkområde har anförts i detta sammanhang. 
Däremot äro de götiska ock norrländska dialekterna väl re-
presenterade. Den konservatism, varmed dessa dialektgrupper 
under århundraden upprätthållit växlingen u : o, förtjänar sär-
skilt framhållas, så mycket mer som de götiska ock norrländ-
ska folkmålen i stort sett karakteriseras av flera novationer 
inom vokalsystemet än de dialekter, ur vilka riksspråket 
närmast utgått. 

Den motsättning i fråga om rotvokalen i enstaviga kort-
staviga u/o-ord, vilken vi genom de anförda exemplen funnit 
utmärkande för vissa götiska ock norrländska mål ock bakom 
vilken vi spåra den fsv. växlingen u : o, finna vi däremot i 
regel icke i upp- ock,mellansv. mål. Gemensamt för dessa 
är nämligen, att de i ordet råg i stort sett ha en ock samma 
öppna vokal som i andra enstaviga kortsta-viga u/o-ord 
ock som i övriga kortstaviga ord, med undantag av 
dem, där urspr. i, u följer närmast efter stamstavel-
sen. Visserligen skiftar denna öppna vokal till såväl kvalitet 
som kvantitet starkt från bygd till bygd, men är, alltid kvali- 
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tativt väl . skild från respektive dialekters långa ock korta u-
ljud. Ren o-vokal — landsmålsalfabetets o eller a — ha östra 
Västmanlands slättbygd mellan Svartån ock Sagån, bygderna 
inom det gamla folklandet Fjärdhundra, omkring Sigtuna, 
Vaxholm ock Stockholm, norra ock östra Södermanland samt 
södra Östergötlands ock Tjusts kustsocknar. Inom bruksbyg-
derna i norra Uppland, såsom Lövsta, Danuemora, Österby 
ock Skäfthammar m. fl., ock inom Östhammarsbygden synes 
förekomma ren o-vokal vid sidan av grumlig. I de dialekter, 
som ha ren o-vokal, torde denna ofta sammanfalla med det 
ur äldre a uppkomna ä-ljudet. I mera genuina mål är den 
dock ännu genom sin öppnare kvalitet tydligt skild från detta. 
Däremot är det ur äldre ii (ö) uppkomna "grumliga" ljud, 
som är utmärkande för samtliga övriga upp- ock mellansven-
ska folkmål ock som utgör ett av de mäst markanta dragen 
hos dessa, vitt skilt från det å-ljud, som återgår på äldre a. 
Att av förefintliga uppteckningar bilda sig en exakt föreställ-
ning• om detta "grumliga" ljuds olika nyanser, är av skäl, 
som jag närmare skall ingå på i det följan.d.e, icke görligt. I 
de bygder, som gränsa intill de områden, vilka ha ren o-vokal, 
torde väl å-karakteren vara det mäst framträdande i det "grum-
liga" ljudet, ock ju längre bort från dessa bygder man kom-
mer, desto mera gör sig ö-halten gällande. Inom ett samman-
hängande område omfattande Rekarne ock Vingåkersbygderna 
i västra Södermanland, bygderna omkring Jälmaren ock in 
på Närkesslätten ock söder ut ända• ner mot trakterna söder 
om sjöarna Boren, Roxen ock Glan i Östergötland är ljudet 
mycket delabialiserat ock närmar sig a eller ä. 

Den rena o- eller grumliga ö-, ä,-, a-vokal, som alltså före-
ligger i ordet råg i upp- ock mellansv. mål 1, anses av fler-
talet forskare återgå på äfsv. ö, vilket då i sin tur skulle bero 
antingen på urn. a-omljud eller på analogibildning efter det 
stora antal ord, som genom a-omljudet uppvisade växlingen 
u o. Emellertid är ju, såsom förut framhållits, råg en i-stam, 
i vilken växlingen u: o bör ha utjämnats till förmån för u, 

I) Om formerna se närmare materialsamlingen. 
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ock en form rogher är icke häller belagd i äfsv. Däremot 
förekommer rugher i ett flertal urkunder, av vilka de icke 
minst viktiga måste anses återge dåtidens språk i Mälarland-
skapen ock Östergötland. Enligt min mening är det på detta 
i källorna väl belagda äfsv. rugher som alla de moderna for-
merna av ordet i upp- ock mellansv. dialekter måste återgå, 
liksom alla motsvarande former i götiska ock norrländska dia-
lekter återgå på u-form. 

u ock o i gränsmålen till upp- ock mellansv. mål. 

I ock för sig är icke häller en utveckling fsv. kort u > nsv. 
o-e på något sätt orimlig, ock erkända exempel på den finnas 
även här ock var i dialekterna. Ett exempel ock samtidigt 
ett gott stöd för åsikten om en förskjutning u > o-ljud i ord 
av typen rugh erbjuda vissa till mellansvenska dialekter grän-
sande götiska mål, ävensom hälsingemålen, vilka senare ha 
karakteren av övergångsmål mellan den till sin allmänna typ 
uppsvenska gästrikländskan ock de mera egendomligt utveck-
lade målen i mellersta Norrland. Karakteristiskt för dessa mål 
är nämligen, att fsv. ii ock ö i kortstaviga ord sammanfallit 
i ett gemensamt o-ljud, antingen rent eller "grumligt". 

Sålunda uppträda på norra halvan av Öland "både o ock u 
i kortstaviga som brett ö (eller mellanljudet mot å)" 1. 

Detsamma synes vara förhållandet med vissa dialekter i mel-
lersta Kalmar län. Då, en .undersökare, som är född ock uppväxt 
i Mörlunda, i sina uppteckningar därifrån utan någon som hälst 
reservation använder en ock samma landsmålsalfabetstyp för att 
återge stamvokalen i ord som sn 'son', rzy 'råg', kuk 'kål', 
spur 'spår', pusa 'påse', suva 'sova', Nja 'fluga', stuva 'stuga', 
luan 'luden', muZrat 'mulet', rutan 'rutten', torde man — då upp-
teckningarna i övrigt förefalla pålitliga — med skäl kunna räkna 
med sammanfall av äldre u ock o i kortstaviga ord i detta 
gränsmål. Att man inom Mörlunda socken dessutom hör ut-
talen frup, stuva etc., är att vänta, då dessa former äro en- 

1) Se Lindroth, Ölands folkmål i Nord. Familjebok, ny uppl. 
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rådande i grannsocknen Kristdala. Oklarare synas förhållan-
dena inom Norra Möre härad. I en typordslista från Krist-
valla framhålles uttryckligen, att det är svårt att skilja på 
målets långa vt ock 8, vilket också framgår av växlande skriv-
ningar som ~lat : ninlat 'mulet', stilan 'stulen', men stglat 
'stulit'. Säkert gäller detsamma för Bäckebo. Typordslistan 
härifrån har san sn 'son', hal ,-, hd 'hål', med den anmärk-
ningen, att ljudet ligger mellan a ock 8, ock med den förmodan; 
att det kanske vore riktigare att använda e i stället för 8. 
Ytterligare belysande exempel äro sk8t — skut skut 'skott', 
preteritiformerna br8t 'bröt', sv_tp 'söp', ms « nus 'nös' rn. fl. 
liknande. Ett dylikt virrvarr i beteckningen är mångtydigt. 
Möjligen beror det på att upptecknaren här ställts inför ett 
eller flera mellanljud, som han förut ej kände till ock för 
vilket eller vilka han saknade tecken i landsmålsalfabetet ock, 
då han trodde sig höra än det ena än det andra ljudet, till-
grep något av de kända tecknen. Sannolikast är kanske, att 
dialekten ännu icke nått fram till ett fullständigt sammanfall 
av u ock o i kortstaviga ord, men att den är på god väg mot 
detta. Så kan åtminstone den växlande beteckningen av 
vokalkvaliteten tolkas. Att det emellertid i mellersta Kalmar 
län snarast torde vara fråga om en pågående utveckling, 
vilken kanske t. o. m. befinner sig i sin första början, göres 
även sannolikt av det faktum, att dialekter i dessa trakter 
alltjämt förete en konstant växling u : 8 eller e i urspr. kort-
staviga ord. Detta gäller exempelvis målet i Fliseryd. Väx-
lingen är här fullt levande även i yngre personers språk ock 
framgår av följande typexempel: ro 'råg', S8V9 'sova', stuva 
'stuga', ~kat 'mulet'. 

I ett sammanhängande område i sv. Östergötland ock ny. 
Småland omfattande häradena utmed Vättern från Vadstena 
t. o. m. Gränna socken karakteriseras dialekten av ett e-ljud 
i kortstaviga nio-ord. I större eller mindre utsträckning gäl-
ler detta även de angränsande häradena Göstring, Ydre ock 
NVedbo, liksom sannolikt även delar av SVedbo. Otvetydigt 
sammanfalla äldre u ock o i kortstaviga ord även i Nässjö soc-
ken i Tveta härad, under det att inom exempelvis Hakarps 
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socken i samma härad fördelningen mellan a ock e är bevarad, 
sådan som den kan ha förelegat under århundraden. Följande 
exempel på sammanfall av u ock o i kort stavelse, hämtade 
från  olika trakter ur uppteckningar gjorda av olika personer 
vid olika tider, må anföras: 
ssn 	'son', 487 48,7 'råg', mssa 'mosse', thja 'fluga', sk stat 

'skjutit' Örbärga (Tyden 1920); 
ssn, Av, M8,99, fk8gar pl., sketat sup. Väversunda (Danell 1899); 
son, soy, mosa, froyar pl., sop impf. 'söp' Heda (Beckman 1915); 
syn, M8S2, s8pan 'supen, berusad' Hov (Tyden 1920); 
sen, h,o2, mysa, fa, sk8tat sup. VIlyd (Wideström 1913); 
bs 'bud', 4swan 'rågen', drspa 'droppe', frywa 'fluga', stsvatakat 

'stugtaket', starat 'stulet' Gränna (TEricsson 1922); 
son, 40W, mosa, frowa, skotat sup. Bälaryd (Aurell 1906); 
fht 'flott', mssa, Nya, skatat sup. Nässjö (GPettersson 1921). 

Förhållandena i Tiveden på västgötagränsen mot Närke 
synas ej fullt klara. Sammanfall av äldre u ock o i kortstaviga 
ord torde väl ännu knappast föreligga. Snarare gör dialekten 
intryck av att vara ett typiskt övergångsmål med oupphörliga 
växelformer, för vilka hemortsrätten är att söka än i närkiskan, 
än i de centrala västgötamålen. Ur en typordslista för Tiveds 
socken med språkprov från tre meddelare, representerande tre 
olika delar av socknen, må anföras följande: 
östligaste delen: ba 'bud', 48g 'råg', hk 'kol', s1c8ta 'skotta', 

surnar 'sommar', liran 'luden', mukan 'mulen', fhtga 'fluga', 
smu?ra 'smula'; 

mellersta delen: bo, /bog, hk, skota, ~ar, lQan, maran, fifivga, 
smyka; 

söderut: ba, 4og, ko?,, skuta, surnar, lan, mokan, firuga, smeka. 
Däremot ha otvivelaktigt fsv. i ock ö sammanfallit i o-

ljud (a 1. o) i västra hälften av Vadsbo härad i Västergötland 
(se Sandström 55 f.). 

I Amnehäradsmålet i Västergötland, gränsdialekten mot 
Värmland, har, liksom i vissa värmlandsdialekter, motsva-
rande sammanfall resulterat i e-ljud (Sandström 53 f.). 

Sammanfall av äldre i ock'ö i kortstaviga ord i e-ljud kän-
netecknar även dialekter i södra •ock mellersta Hälsingland. 
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Sammanfallet må belysas av följande typexempel: 
Alfta 1922 r8g 'råg', sp8r 'spår', S8V12 'sova', slum 'supen, 

full', filigv 'fluga': 
Färila 1922 r8g, spar, S8Va, 18an 'luden', fir8ga; 
Ljusdal 1897 r8g, s8va, br8t9 'brutit', fk8go; 
Norrala 1916 r8g, sp8r, s8va, mera  'mulet', fir8ga; 
Söderala 1916 reg, spar, leva 'lova', 9228N 'mulet', fina. 

Däremot håller den äldsta generationen i exempelvis Forsa 
ännu isär u ock 8, t. ex. mg 'råg', fhtga 'fluga', men sp8r 'spår', 
lik 'lock', tr8 'tråda, trampa'. 

Det o- eller e-ljud, som sålunda föreligger i samtliga kort-
staviga u/o-ord i här behandlade dialekter, har jag ansett bero 
på sammanfall av fsv. i ock ö. Ty ingen torde väl nu- 
mera efter Sandströms redogörelse för hithörande ordkategorier 
i Vadsbomålen vilja göra gällande, att de nutida o-e-formerna 
nödvändigtvis måste förutsättas utgå från fornspråkligt kort o, 
uppkommet genom ljucllagsenligt eller analogiskt a-omljud. 
Emedan i dessa gränsmål ofta förekomma antingen o- eller 
e-former utan direkt motsvarighet i angränsande eller när- 
liggande mål, kan sammanfallet av u ock o i kortstaviga 
ord icke i första hand tillskrivas målens egenskap att vara 
just gränsmål. En ljudlagsenlig utveckling måste sannolikt 
antagas som första förutsättning. . Det korta u-ljud, som i 
fornspråket förefanns i ett mycket stort antal hithörande ord, 
försköts småningom så långt från sitt tidigare bildningsläge i 
riktning mot det ljud, som representerade äldre kort o, att de 
båda ljuden till slut sammanföll°. Denna tendens hos kort u 
att övergå i o-e-ljud ha de här skildrade målen enligt min 
mening gemensam med de upp- ock mellansvenska dialek-
terna, från vilka de skilja sig därigenom, att övergången om- 
fattar även de kortstaviga ord, som ursprungligen hade i eller 
u i stavelsen närmast efter stamstavelsen. Avvikelsen från de 
upp- ock mellansvenska målens sätt att behandla kort u innebär 
åter en anknytning till de götiska ock angränsande norrländ-
ska dialekterna, vilka icke känna den differentiering av kort u 
i två varianter e ock tt, som de upp- ock mellansvenska målen 
förete. I så måtto har övergångsmålens egenskap att vara 
3 — Sv. iandsm. Tyd6a, 
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just gränsmål medvärkat till att sammanfallet av i ock ö in-
trädde i så gott som alla kortstaviga ord. Övergångsmålens 

-e för äldre kort u icke blott i kortstaviga utan ofta även i 
många långstaviga ordkategorier styrker i hög grad antagandet 
av den utveckling i upp- ock mellansvenska mål av kort u till 
-e, som föreliggande undersökning vill bevisa. 

u ock o i fornsvenska urkunder. 

Det starkaste skäl, som f. n. kan åberopas för utvecklingen 
äfsv. u > yfsv. o i upp: ock mellansvenska dialekter, är emel-
lertid, att övergången i fråga icke uppträder enbart i enstaka 
fall, såsom exempelvis rugher > rogher, utan synes gälla myc-
ket väl exemplifierade ordkategorier. Då de äldre fornsven-
ska urkunderna ha enbart u-former av väl belagda ord, är 
en dylik utveckling obestridlig, även om yngre fornsvenska 
källor skulle övervägande uppvisa o. Över huvud torde det 
föreligga skäl •att underställa en även i äfsv. urkunder före-
fintlig o-form särskild granskning i belysning av moderna 
dialektformer ur dalmål, östsvenska, norrländska ock götiska 
dialekter, innan o-ljudet antages bero på urn. a-omljud. Även-
ledes måste formens ställning till urkundens ortografi ock 
ordförråd i övrigt utredas. 

Det fsv. språkmaterialets natur gör dock, att en dylik o-
form under alla förhållanden blir mycket svår att bedömma. 
Åtminstone på forskningens nuvarande ståndpunkt kommer 
man icke långt med den. Visserligen ställa sig förutsätt-
ningarna härför gynnsammare en gång i framtiden, sedan de 
nu levande dialekterna i så stor geografisk utsträckning som 
möjligt ufidersökts ock vi genom en intim kunskap om dessa 
lyckas få ett fastare grepp på de fsv. språkföreteelserna. Sär-
skilt är att hoppas, att de erfarenheter, som komma att vin-
nas vid de ålderdomliga dalmålens undersökning, skola bringa 
ljus över många dunkla punkter i den fsv. grammatiken. Dock 
torde av många anledningar frågan om växlingen u : o i de 
äldsta svenska urkunderna näppeligen någonsin få en fullt till-
fredsställande lösning. Ett par av orsakerna härtill må framhållas. 
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Så när som på enstaka till tiden sena undantag äro våra 
handskrifter, de viktigaste ock huvudsakligaste källorna till 
kunskapen om medeltidens dialektförhållanden, avskrifter av 
äldre original eller avskrifter av avskrifter, om vilkas ålder 
ock inbördes förhållande till varandra vi i regel icke veta 
något annat, ån vad vi genom mödosamma utredningar i varje 
enskilt fall kunna sluta oss till. Var en täxt tillkommit ock 
vem som skrivit den, känna vi endast i undantagsfall. I fler-
talet källor ha vi därför att räkna med dialektblandning. 

Denna kan även ha andra orsaker, än att en skrivare från 
en bygd avskrivit en handskrift från en annan. Den kan bero 
på ock beror säkerligen även på att skrivaren sökt undvika 
former, som voro alltför "dialektala". Att de i 1200-, 1300-
ock 1400-talens talspråk förefintliga dialektmotsättningarna 
icke i den utsträckning, de faktiskt förefinnas, komma till 
uttryck i handskriftslitteraturen, framgår otvetydigt av en 
jämförelse mellan de äldsta urkunderna ock de, som nedskri-
vits under 1300-talets senare hälft ock 1400-talet. Medan de 
förra uppvisa förhållandevis många dialektegenheter, förete 
de senare jämförelsevis få. Orsaken till den relativa enhetlig-
heten i de till tiden senare handskrifterna är givetvis skrift-
traditionen eller den litterära skolning, vars mer eller mindre 
medvetna mål var ett för hela riket gemensamt, enhetligt 
skriftspråk. I större eller mindre utsträckning visa sig an-
satser till detta "riksspråk" redan i landskapslagarna, men 
först från ock med mitten av 1300-talet torde man böra 
tala om ett fornsvenskt riksspråk i egentlig mening'. Då vi 
sakna möjlighet att få en mera ingående kännedom om språket 
under 1200-talets tidigare skeden, inser envar, att det måste 
vara förenat med alldeles särskilda svårigheter att bedömma 
språkformerna i urkunderna från de årtionden, då det "medel-
tida riksspråket" raskt ock segerrikt arbetade sig fram. 

Härtill kommer, att innehållet i de fsv. handskrifterna till 
största delen är av juridisk eller religiös natur, vilket med-
för ett begränsat ordförråd. Det med tiden alltmer stereotypa 

1) Jfr Kock, Studier ofver fornsvensk ljudlära, s. 532. 
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ordförrådet ger allt mindre ledning vid bedömmandet av språk-
förhållandena i en fsv. täxt. 

Säkerligen är det ingen tillfällighet, att de nutida central-
västgötska dialekternas fördelning av u ock bättre överens-
stämmer med fördelningeu av u ock o i VGL I än i VGL II. 

VGL I, avskrift från slutet av 1200-talet, har dåtidens väst-
götska talspråk återgivits avsevärt mycket trognare än i den 
några tiotal år senare nedskrivna VGL II, där variantformerna 
stolpi, bolster, uxi, kuna in. fl., vilka icke förekomma vare sig 
i VGL I eller i nutida centralvästgötska, kunna bero på skrift-
tradition, likaväl som de antagas inkomna genom en icke-
västgötsk skrivare1. 

Genom sammanställning av de båda fornvästgötska lag-
urkundernas språk med modern västgötska framgår även, att 
dialekten inom en av våra 37iktigare större kultur-
bygder ännu i våra dagar i fråga om fördelningen av 
n ock o företer ursprungligare förhållanden än en 
handskrift från mitten av 1300-talet. 

Den kronologiska skillnad, som visar sig däri, att o i regel 
användes i större utsträckning i yngre handskrifter än i äldre, 
får emellertid icke i nämnvärd grad tillmätas skrifttradition 
eller strävan till enhetligt skriftspråk. Den har sin förklaring 
i den ljudlagsenliga utveckling u> o, vilken förutsättes av för-
hållandet mellan de äldsta urkundernas språk ock nutida dia-
lekter. Visserligen spelar skrifttraditionen även sin roll vid 
reglerandet av u ock o ock möter oss i skrift- ock talspråk från 
äldre tid ända fram i nutiden. Den ställer sig dock olika för 
varje enskilt ord, beroende på ordets användning i tal ock 
skrift, dess förekomst i olika stilarter ock andra omständigheter. 

Såsom framgår av typexemplet rugher ock av materialsam-
lingen i övrigt, är jag av den bestämda uppfattningen, att i 
vissa ordkategorier en ljudlagsenlig övergång'u > o har ägt TUM 

i upp- ock mellansvenska dialekter, liksom att ljudövergången 
avspeglar sig i det svenska skriftspråk, som vilar på dessa 
dialekter. När rugh skrevs uteslutande med u i de äldre fsv. 
urkunderna, men övervägande med o i de yngre, avser o- 

1) Jfr Sandström 89, 28. 
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skrivningen att återge det , öppnare ljud, vartill äf sv. il ut-
vecklats. Att i de yngre täxterna rotvokalen förvånansvärt 
konsekvent synes återges med.o, beror på att ordet hör hemma 
i vardagsspråket, däremot knappast hör till de stilarter, där 
skrifttraditionen gör sig gällande. 

Då i viktiga ordkategorier en övergång av u till o ägt rum, 
där a-omljudslagarna låtit u kvarstå, uppstår frågan om över-
gångens ålder. Givetvis bör övergången ha förelegat i tal-
språket icke alltför kort tid, innan den mera allmänt kom 
till uttryck i skrift. Den i svenska dialekter förekommande 
parallella utvecklingen av de ursprungligen korta vokalerna 
i, y, u, varvid dessa i vissa ställningar fått ett allt mer ock 
mer öppet uttal, tils de till slut övergått i andra vokalklasser, 
hänvisar oss till att som stöd för eventuell närmare datering 
av den fornsvenska utvecklingen u> o taga reda på - när spår 
av övergångarna 1> e ock y> ö uppträda i svenskt skriftspråk. 

I kortstaviga ord av typerna bit ock liva, vilka i detta sam-
manhang närmast intressera oss, förekomma redan i VML, DL, 
MELL, Bureanus m. fl. täxter, som hänföras till den äldre forn-
svenska perioden, enstaka skrivningar med e, ö, vilka synas vara 
spår av den åsyftade övergången'. Förskjutningen av de korta 
vokalerna i, y, vilka säkerligen redan från början voro kvalita-
tivt öppnare än motsvarande långa i, y, till allt mindre i-y-färgade 
ock alltmer e-ö-haltiga ljud torde sålunda hava försiggått redan 
före 1350, åtminstone inom vissa för det fornsvenska littera-
turspråket normgivande dialekter. De egenheter i kvantitets-, 
stavelsebyggnads- ock kanske akcentförhållanden, som sam-
värkat till dessa övergångar, måste hava varit desamma för 11 
som för i ock y. Samtliga ljudövergångar torde därför i stort 
sett hava följts åt. När vi, på grund av att e uppträder för äldre 
kort i ock 5 för äldre kort y i urkunder från omkring 1350, 
anse övergångarna i> e ock y> ö senast vid denna tidpunkt 
genomförda i vissa dialekter, böra vi även vid samma tid ock 
i samma mål räkna med övergången u > o. , , Däremot är det 
ingalunda lika sannolikt, att de nya e-, ö- ock o-ljuden skola 

1) 	Hesselman i o, y 229 ff. 
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uppträda samtidigt i skrift ock alla visa sig ha lika lätt att 
i de fsv. täxterna göra sig gällande gentemot äldre skrivvanor. 
Snarare kan det förutsättas, att det ur kort u utvecklade 
"grumliga" eller "rena", öppna nya o-ljudet skulle ha väsentligt 
lättare att associera sig med det öppna, kvantitativt lika o, 
som förut fanns ock med vilket det så intimt sammanhörde, 
än exempelvis det ur kort i uppkomna korta eller långa, mer 
eller mindre öppna nya e-ljudet hade att finna anknytning 
till språkets äldre e-ljud, vilket på grund av sin etymologiska 
upprinnelse av diftongen Bei nästan alltid var långt ock där-
för sannolikt även slutet. När på grund av den växling u : o, 
som tillskrives det urn. a-omljudet, dessa ljud uppträdde på 
så sätt, att i samma ord en dialekt hade det ena ljudet, en 
annan det andra eller båda ljuden växlade i samma ord inom 
samma dialekt, måste det ha legat särskilt nära till hands att 
återge de båda vid olika tider uppkomna o-ljuden med samma 
tecken. Detta förklarar, varför i yngre handskrifter o är så 
jämförelsevis vanligt, medan i många täxter de äldre skriv-
ningarna i ock y med förvånansvärd envishet hålla sig kvar 
på grund av ortografisk tradition långt efter sedan övergång-
arna till e- ock ö-ljud försiggått i talspråket. 

Övergången u> o måste i vissa dialekter ha ägt rum senast 
omkr. 1350. Det är icke uteslutet, att förskjutningen pågått 
under en längre tid ock att tidigare o-skrivningar möjligen 
kunna avse att återge det nya, ur äldre fsv. u uppkomna lju-
det. På grund av sammanfall i beteckningen av de båda 
o-ljuden kan detta ej avgöras, åtminstone icke annat än ge-
nom särskild undersökning för varje enskilt fall, ock sanno-
likt oftast icke ens därigenom. Omkring 1350 ock senare är 
under alla förhållanden o-skrivningen givetvis dubbeltydig, i 
det o kan representera dels förlitterärt o, dels fsv. o ljudlags-
enligt uppkommet ur fsv. u. Då sålunda i viktiga ordkate-
gorier den av a-omljudet oberoende utvecklingen u > o har 
kunnat i vissa dialekter äga rum redan så tidigt, att spår 
därav kunna uppträda kanske t. o. m. i de allra äldsta ur-
kunderna, i vilka även förekomma •  exempel på dialektbland-
ning ock skrifttradition, ock då vid regleringen av u ock o 
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dessutom ha invärkat bl. a. analogi- ock akcentförhållanden, 
vokalharmoni, tilljämning ock beskaffenheten hos den på stam-
stavelsens vokal följande konsonanten, så torde det svårligen 
vara möjligt att tillfredsställande besvara frågan om i vilken ut-
sträckning växlingen u: o i fsv. urkunder beror på urn. a-omljud 
eller på andra orsaker, som intet ha med a-omljudet att göra. 

ti ock 0 i övre dalmålen. 
Såsom förut framhållits, skall föreliggande undersökning icke 

närmare ingå på den synnerligen vanskliga frågan om det 
urnordiska a-omljudet i de fornsvenska handskrifterna. Men 
innan jag övergår till beskrivningen av de kortstaviga u/o-orden 
i upp- ock mellansvenska dialekter, skall i sammandrag redo-
göras för fördelningen av u ock o i kortstaviga ord i övre 
österdalmålen ock västerdalmålen, då de tendenser, som i dessa 
mål ha reglerat fördelningen av u ock o, i många fall visa sig 
särskilt starkt utpräglade. Övre dalmålen uppvisa även i fråga 
om ii ock ö så märkliga prov på olika utvecklingsmöjligheter, 
att där rådande förhållanden äro i hög grad belysande för 
frågan om -ä ock ö i de äldsta fsv. handskrifterna ock i upp-
ock mellansv. dialekter. 

I övre österdalmålen är fördelningen av u ock o i kort-
staviga ord i huvuddrag följande: 

I. I Ovansiljanssocknarna Älvdalen, Mora ock Orsa möter 
uteslutande eller övervägande u i både enstaviga ock två-
staviga ord framför g, k, ni, n, p, vi,t. ex. i älvdalsm.: ug m. 
'håg', Zuk n. 'lock', sin m. 'son', drup n. 'droppe', Zuv n. lov'; 
&cp m. 'båge', flugo f. 'fluga', struip m. 'stråke', fuko f. 
'stund', brun» m. 'alblom', kumo v. 'komma', spum m. 'spånad', 
drupa m. 'droppe', kupor m. 'koppar', duvin a. 'olustig', Tauvo 
f. 'kluven stock', Zuvo v. 'lova'. För ytterligare exempel hän-
visas till Levander Älvdalsm. flerst., Boöthius Orsam. § 86, 
88, 90 ock Nor. Dalm. under uppslagsformerna hug m., råg m., 
tråg n., tåg n., armbågas v., armbåge m., båge m., *buga-på v. 

i) En gång för alla erinras här om att Ovansiljansnaålen i två-
staviga kortstaviga i regel bevara jämviktsakcenten. Nasalering 
av vokaler betecknas icke här. 
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'kosta på', duga v., fluga f., stuga f., tjugu räkn., *tuga v. 'slita', 
*tugor f. pl. 'små skinnlappar'; lock n., *binka v. 'springa', *duka 
v. 'stoja', *fluka v. 'springa', *gnuka v. 'gnugga', mocka v., *luka 
m. 'vanartig pojke', lucka f.; *brum s. 'al-, asp- ock björkblom', 
*bruma v. 'blomma (om al, asp, björk)', komma v., sommar m.; 
mån m., mån a., son m., dåna v., sonkona f., *and-rune m. 'ny-
spirat gräs å slagen åker 1. äng', konung m.; hopp n., hoppas 
v., droppe m., *grupe m. 'gröpe', knåpa v., *skupa v. 'skälva'; 
lof n., Id- förstärk. prefix i adj. ock adv., lofva v., ofvan, *kufve 
m. 'kammare'. Exempel på u erbjuda även i orsamålet ock vissa 
moramål pret. pl. samt i älvdals-, mora- ock orsamålen ptc. 
ock sup. av andra klassens starka värb: flyga, ljuga, suga, stryka, 
drypa, *grypa 'mala gryn L gröpe', krypa, nypa, supa, klyva 1. 

Und. 1) Rotvokalen i värbet komma har i älvdalsm. den 
påfallande motsättningen o i imperativ sg. o. pl., u i exempelvis 
inf. o. pres., vilket svårligen kan ställas i samband med det 
urn. a-omljudet. 2) Stamvokalen i sommar är i Älvd. o. Mora 
o, i Orsa u. Älvd. har motsättningen somor 'sommar': sumbrar 
'somrar'. 3) Rotvokalen av värbet sova visar i samtliga ovan-
siljansm. o-ljud. 4) På olika akcentuering beror motsättningen 
exempelvis Älvd. fodov n. 'farstu', men stugo f. 'stuga'. 5) Ordet 
ok, som uppvisar oregelbunden vokalisation, anser Levander 
vara sent inkommet i Ovansiljan, då målen ha andra ord för 
samma begrepp. Jfr Nor. Dalm. uppslagsformerna *bjäru-sele 
m., *bjäru-tri n. 

II. I Ovanslljanssocknarna Älvdalen, Mora ock Orsa har 
funnits en stark tendens att framför urspr. l , r, å, s, t för-
skjuta u till o-ljud. Det sålunda uppkomna o representeras 
vanligen i byn Åsen i Älvdalen av ucy 1. o (o)2 , i Mora i regel 
av o 1. o, i Orsa i regel av o 1. 9o. I enstaviga ord har för-
skjutningen ägt rum inom hela området. Däremot föreligger 
i tvåstaviga en motsättning mellan älvdalsmålet å ena sidan 
ock mora- o. orsamålen å den andra. 

Se Levander Älvdalsm. § 127, Nor. Dalm. flerst., Boöthius 
Orsam. § 86a, 88d. 

Levander "I vad mån kan ett bymål kallas enhetligt" SoS. 
IX: 47 f. 
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I enstaviga ord uppträder framför urspr. k, r, ä, s, t 
uteslutande eller övervägande o, t. ex. Älvd. smucyZ n. 'smula', 
ftnr f. 'fåra', buTO n. 'bud', dt_up,s n. 'avfall', sktic9t n. 'skott', 
Nt n. 'flott'; Mora: gal.  adj. 'gul', bor m. 'borr', bod n. 'bud', 
dos n. 'avfall av halm', Rot n. 'flott'; Orsa: goZ adj. 'gul', 
k9oZ n. 'kol', par n. 'var', sod f. 'köttsoppa', bu n. 'avfall av 
halm', pot n. 'flott'. Jfr vidare Levander Älvdalsm. flerst., 
Boöthius Orsam. § 117, 118, 81, 167 ock Nor. Dalm. upp-
slagsformerna gul a., hål n., ihålig a., kol n., snor m., spår n:; 
*bå,d m. 'kvinnfolkslivstycke utan ärmar', förbud n. 'bud i för-
väg', gästabud n., *läd n. 'ludd', *stod (isl. stoå) n., Bod n., *dås 
n. 'boss', flott n., lott n. 

lind. 1) Vokalen i orsam. sud adv. 'söder' beror på ordets 
användning i svagtonig ställning, jfr älvdalsm. suO, som en-
ligt Levander endast förekommer kortstavigt ock svagtonigt; 
2) Orsam. iful adj. 'dräktig (om sto)', jfr fjili m. 'fåle', Itilåstinn 
adj. 'dräktig (om sto)'; 3) målens former av ordet Gud ha 
u-vokal på grund av skrifttradition ock högsvenskt infly-
tande. 

I tvåstaviga ord uppträder framför urspr. 1r, r, å, s, t, 
dels o, dels u. Framför k ock r äro fördelningstendenserna 
mera utpräglade än framför dentalerna, framför vilka materialet 
uppvisar icke så få oregelbundenheter av för mig okänd na-
tur. Mäst anmärkningsvärd är motsättningen Älvd. : Mora-
Orsa. Under det att i Älvd. förskjutningen av n till o ge-
nomförts i mycket .stor utsträckning, kvarstår i stort sett u i 
Mora ock Orsa framför ändelsevokalerna å (< a), i, u. Den på 
detta sätt uppkomna motsättningen mellan så närliggande ock 
intimt besläktade dialekter torde vara belysande även för mot, 
sättningar i hithörande ordmaterial inom ett ock samma mål. 
Förskjutningstendenserna inom ett mål kunna tänkas i ett 
fall ha nått längre än i ett annat. Delvis torde dock °rege1-. 
bundenheteina bero på analogisk utjämning, nybildning ock 
möjligen i enstaka fall inflytanden utifrån. Den motsatta ut-
vecklingen inom ovansilj. framgår, trots materialets ofullständig-,  
het, av följande efter ordens böjningstyper gruppvis, ordnade 
material ur älvdals- ock orsamålen. 
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I Älvdalen uppträder övervägande o framför Z, r, 0, s, t 
i tvåstaviga ord. Jfr Levander Älvdalsm. flerst., särskilt 
§ 19, 46, 133, 81, 143 ock Nor. Dalm. flerst. 

Svaga mask. subst. ha övervägande o: fuTZt 'fåle', bur 'borr', 
spucen 'sporre', dm% .'urtröskad säd', ~cp? 'mosse', puss 
'liten påse', brob 'björnläge av ris', TZ646 'flotte', rob 'stackare', 
men även u: frus 'frossa', jfr frustn adj. part., frusW sup. 

Svaga fem. subst. ha dels o: buTro 'hål (på avträdet)', fucro 
'fåra', skucgo 'skåra', trea° 'trampa', uceso f. 'byxben'; dels u: 
buso 'svinläger', Zuto 'lutning'. 

Värb i inf. ha övervägande o: fucfo 'föla', tucp,Zo 'tåla', 
tucros 'töras', buc90o 'båda', no0o 'nita', tro0o 'trampa', Not° 
'töa', kuceto 'tälja', puc_eto •'påta', stoto 'stamma'; men även tt: 
guso 'huttra', brutos 'brottas', uto 'huttla, söla'. Vokalen i d Za v. 
'skola', uZum 'vi skola' beror på utebliven övergång till uc,e på 
grund av ordets användning i svagtonig ställning. 

Adj. synas, då association med besläktade värbalformer icke 
är förhanden, i regel ha o: mucem 'mulen', Zochn 'luden', rotm 
'rutten'; jfr däremot beträffande u i frus2n 'frusen', Zutm 'hå-
gad' participen nedan. 

Particip ock supinum av 4:de klassens starka värb bära, 
skära ock stjäla ha o. Motsvarande former av 2:dra kl. ha o av 
bjuda, sjuda ock skjuta, u av frysa, nysa, bryta, flyta, luta, ryta, 
se Levander a. a. § 129, 127. 

I Mora ock Orsa synes u vara regel framför urspr. 1, r, 
8, s, t i tvåstaviga ord, ehuru övergången u> o är genom-
förd framför dessa konsonanter i enstaviga ord. Jfr Boöthius 
Orsam. § 86 a, 88, 117, 81 ock Nor. Dalm. uppslagsformerna 
fåle m., frossa m., mosse m., *blåta v. 'töa', brottas v., *huta v. 
'huttla', kåta v., påta v., *ståta v. 'stamma', kulet a. n., frusen a. 
Utvecklingen må belysas av nedanstående i grov beteckning 
återgivna former ur orsamålet. 

u ha sålunda t. ex. 
svaga mask. subst.: fäll 'fåle', spilri 'sporre', milsi 'mossa'; 
svaga fem. subst.: smula 'smula', bära 'hål (på avträdet)', 

usur f. pl. 'hosor, kortbyxor', skilta 'redskap med vilket 
barken skalas av träden'; 
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värben: birå 'borra', brittås 'brottas', bitå 'tälja', pätå 'påta', 
titå, 'huttla'; ptc. ock sup. av värbet stjäla; pret. pl., ptc. ock 
sup. av samtliga hithörande 2:a klassens starka vä.rb; 

adj.: millin 'mulen', fräsin 'frusen'. 
o har däremot t. ex. 

-det svaga mask. subst. Heti' 'flotte'; 
värben: te1å 2,3  'tåla'; tess 2, 4  v. 'töras'; bedå 1  'ge bud', jfr bed' 

n. 'bud'; tredå 1  'tråda, knåda'; DAV 'lotta', jfr let1  m. 'lott'; 
bletå1  'töa'; 

adjektiVen 5: ledin1  'luden', retinl 'rutten'. 
Av ovanstående redogörelse, som endast avser att påvisa 

-de tendenser, som i stort sett reglerat fördelningen av u ock 
.o i ovansiljansmålen 6, framgår, att denna väsentligen bestämts 
av den på rotvokalen följande konsonantens beskaffenhet. 
Allra starkast har ifrågavarande konsonant utövat sitt infly-
tande i älvdalsmålet, medan i Mora ock Orsa i tvåstaviga 
kortstaviga ändelsevokalerna i samband med kvantitets- ock 
akcentförhållandena i stor utsträckning hindrat konsonanten att 
invärka på stamvokalen. Mora- ock Orsamålen torde sålunda 
i de tvåstaviga kortstaviga förete ett något äldre utvecklings-
stadium än älvdalsmålet. Visserligen skulle det kunna tänkas, 
att ett ursprungligt u i ställning framför en konsonant, som 
har benägenhet att förskjuta u till o, först värkligen blivit o, 
men sedermera genom en yngre övergång framför u i ändelsen 
återfått sin tidigare u-kvalitet. Sannolik förefaller dock icke 

1) e  = 0. 	 2) 0  = 90.  
Mora too, pres. tok. Jfr att i Torpm. i Medelpad inf. av 

detta ord fått sin vokal från pres.: Bogren Torpm. 70 anm. 2. 
Inf. är ersatt av pres. 
Samma motsättning mellan u-former av mulen ock frusen, o-

former av luden ock rutten förefinnes även i Mora ock Västerdalarna. 
Sannolikt har e inkommit från de synkoperade formerna. Jfr övre 
-västerdalm. renn 'rutten', malungsm. len 'luden', där fln, n återgå på 
resp. tn, ön i synkoperade former ock därifrån jämte vokalen överförts 
till de osynkoperade. Se Sjödahl Kort stavelse i västerdalm. s. 26 f. 

Då Levander i sin utredning av Övre Dalarnas folkmål möjligen 
kommer att ingående behandla ii ock 5, har jag ansett mig kunna in-
skränka mig till en bearbetning av det i tryck tillgängliga materialet. 
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en dylik utveckling, ock det ställer sig väsentligt betänkligare 
att räkna med liknande förskjutningar framför i i ändelsen. 
Ett antagande, att u, som genom påvärkan av en följande 
konsonant övergått till o, skulle på grund av å (a) i ändelsen 
åter bli u, är fullständigt orimligt. Just på grund av att u 
i mora- ock orsamålen även uppträder framför fsv. a i ändelsen, 
synes det sannolikt, att åtminstone i dessa mål u framför 
å (< a), i, u i ändelsen varit mindre mottagligt för påvärkan 
av efterföljande konsonant. 

Att ändelsevokalerna å, i, u i mora- ock orsamålen med-
värkat vid fördelningen av u ock o i kortstaviga ord, innebär 
en anmärkningsvärd överensstämmelse med förhållandena i 
västerdalmMen. I dessa senare spelar nämligen icke — 
motsats till i ovansilja,nsmålen -- den på stamvokalen följande 
konsonanten någon mera väsentlig roll vid regleringen av u 
ock o i kortstaviga ord, utan denna beror i stort sett på kvan-
titets- ock akcentförskjutningar ock ändelsevokalernas kvalitet. 
På grund härav har rotvokalen i regel utvecklats annorlunda 
i enstaviga ord än i två- ock flerstaviga ock i dessa senare på 
annat sätt i ställning framför fsv. a än före fsv. i, u i ändelsen1. 

I enstaviga kortstaviga u/o-ord uppträder ett mer eller 
mindre öppet e 2  i nedre Västerdalarna ock Malung. Övre 
Västerdalarna har o eller i ställning framför kons. g, k, n, p 
ock v genom ytterligare slutning även o, t. ex. i Floda-Malung: 
reg 'råg', lek 'lock', trem s. n. 'ett av en stock avhugget stycke' 
FlodaNåsJärna, den n.. 'dån', drep 'takdropp', lev lov', spor 
'spår', gel/. 'gul' FlodaNåsMalung, gel ds. JärnaÄppelbo, be 
'bud', bes 'boss', fet 'flott'; i övre Västerdalarna: rog,..e 'råg', 
lolo.,0 'lock' etc., spar 'spår', pk 'gul' etc. Ytterligare ex. hos 
Sjödahl a. a. § 8, 9, 17 d. 

Jfr Sjödahl Kort stavelse i Västerdalm. § 8 ock s. 32 f. Om 
ändelsevokalerna i västerdalmålen, vilka med undantag av Flods.-
målet ha vokalbalans a : å, se Sjödahl a. a. Inledn. xi f. 

Om växlingen mellan en mycket öppen ock en något mindre 
öppen ö-haltig vokal se Sjödahl a. a. § 8. Det tecken, varmed 
Sjödahl normaliserat sina källors vokalnyanser, återges i detta ar-
bete med e, i såväl tryckstark som trycksvag ställning. 
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I tvåstaviga kortstaviga u/o-ord uppträder rotvokalen dels 
som • 

1 a) e i ställning framför ä-färgat a (= v) ock ä (= x) i 
ändelser i Floda, t. ex. dop v. 'duga', streka v. 'prata', kemma 
V. 'komma', mena v. 'vara till fördel', drepä s. 'droppe', leva 
v. 'lova', bora v. 'borra', %kil s. 'fåle', nea v. 'nåda, nita', 
anesä, s. 'mossa', firetä s. 'flotte' 1; 

b) e i ställning framför e i ändelser i Nås, Järna ock Äp-
pelbo, t. ex. dege v. 'duga', streke s. 'stråke', komme v. 'kom-
ana', mese s. 'mossa', etc.; 

2. a) o i ställning framför e ock o 3  i ändelser i Malung 4, 
t. ex, doge v. 'duga', mokke v. 'mocka, skotta (snö etc.)', 
-tromme v. 'hugga av en stock', done v. 'dåna', droppe s. 
'droppe', folre s. 'fåle', Protte .s. 'flotte' etc. 3; 

b) o 2  i ställning framför 0 2  i ändelser i övre Västerdalarna 4,  
t. ex. bogor s. pl. 'bågar', mokko v. 'mocka, skotta (snö)', 
kommo v. 'komma', koppor s. 'koppar', kovor s. pl. 'llåvar, 
kamrar', kovom best. sg. dat., toros v. 'töras', foiror s. pl. 'fålar', 
krosso v. 'krossa', Koftor ob. pl. av flrutti 'flotte' 6; 

u i ställning framför i, u i ändelser i samtliga mål i 
Västerdalarna, t. ex. bui Sup. 'bjudit', bui s. 'båge' övre Väster-
dal., flruggu s. 'fluga' övre Västerdal., firugu ds. nedre Väster-
dal., ilriaggu ds. Floda, fula s. 'fåle' övre Västerdal., smulru s. 
'smula', tuiru adj. 'tålig' övre Västerdal., billkunnu s. 'farbrors 1. 
morbrors hustru' Transtrand, druppi s. 'droppe' övre Väster-
dal., skuru s. 'skåra', bussu s. 'svinläger', drussi s. 'dråse, 
-tröskad men oränsad säd' övre Västerdal., bruttin ptc. 'bruten' 
övre Västerdal., Ytternaalung, bruttoi ds. överrnalung, bruttlot 

Ytterligare ex. hos Sjödahl a. a. § 10, 18 d, 19 d, 24. 
Märk, att här i exemplen ändelsens a ej återges med ä, utan 

med o för att markera tilljämningen. 
Ändelsevokalen är i Malung i regel e, endast byarna Östra 

o. Västra Fors ha o (= et). Sjödahl a. a. Inledn. 
Om former, som genom apokope blivit enstaviga ock i vilka 

därför rotvokalen behandlas på samma sätt som i enstaviga ord se 
Sjödahl a. a. § 10, anm. 1 a. 

6) Ytterligare ex. hos Sjödahl a. a. § 10, 18 d, 21 c, 22 a, 24. 
6) Ytterligare ex. hos Sjödahl a. a. § 10, 18 d, 23e, 24. 
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ds. ÄppelbeFloda, brutti s. 'bråte' övre Västerdal., duvin adj. 
'duven', kuvi s. 'kåve' övre Västerdal.; huhu best. dat. sg. av 
lek s. 'lock' (fsv. luki-nu) Äppelbo, tryna best. dat. sg. av treg 
s. 'tråg' (fsv. *trughi-nu) Äppelbe 1. 

Av redogörelsen för fördelningen av n ock o i övre dal-
målen framgår, dels huru intimt målen sammanhänga sins-
emellan inom Ovansiljan å ena sidan ock inom Västerdalarna 
å andra, dels huru väsentligt olika u ock o äro fördelade i 
evansiljansmålen ock västerdalmålen. Likväl är, trots att 
nedansiljansmålen ej indragits i redogörelsen, sambandet mel-
lan ovansiljans- ock västerdalmålen. skönjbart. Motsättningarna 
dem emellan bero i stort sett därpå, att i Västerdalarna 
rotvokalen i samband med kvantitets- ock akcentförskjutning-
arna under invärkan av ändelsevokalen undergått väsentliga 
kvalitetsförändringar. Skarpast utpräglade äro motsättningarna 
mellan målen längst upp i de båda älvdalarna. Det inflytande, 
som den på rotvokalen följande konsonantens beskaffenhet ut-
övat på regleringen av u ock o i gamla korta stavelser i ovan-
siljansmålen, har ingenstädes gjort sig så starkt gällande som 
i älvdalsmålet, under det att ändelsevokalerna, som i väster-
dalmålen spelat en viktig roll för fördelningen av u ock o, 
ingripit väsentligt mera omdanande i övre än i nedre Väster-
dalarna. Sammanhanget mellan dialekterna kan följas från. 
Älvdalen utefter Österdalälven ned till Gagnef ock från Gagnet 
utefter Västerdalälven upp mot Lima ock Transtrand. Genom 
en dylik jämförelse mellan de olika målen i övre Dalarna får 
också frågan om kort u ock o en sällsynt stark belysning, ock 
med all önskvärd tydlighet framgår, att motsättningarna i fråga 
om u ock o mellan österdalmålen ock västerdalmålen väsent-
ligen bero på andra orsaker än urn. a-omljud. Att så är 
fallet, styrkes ytterligare därigenom, att i västerdalmålen vo-
kalerna i ock y i gamla korta stavelser genomgått med äldre 
kort u ock o parallella utvecklingar, under det att i ovan-
siljansmålen i ock y kvarstå som i-, resp. y- eller i-1jud 2. 

Ytterligare ex. hos Sjödahl a. a. § 11, 18 d, 20 c, 22 b. 23 e. 
Jfr om utvecklingen av i ock y i korta stavelser Levander 

Älvdalsm. flerst., särskilt § 10, 19, 46, 66, 126, 133, 136; Boöthius 
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Fördelningen av u ock o i kortstaviga ord i Flodamålet, liksom 
inom målen i Nås, Järna ock Äppelbo, är emellertid densamma 
i stort sett som i Dalarnas bärgslagsmål ock i samtliga upp-
ock mellansvenska dialekter. När fördelningen av u ock o 
i gamla kortstaviga ord i nedre västerdalmålet har försiggått 
i samband med kvantitets- ock akcentförskjutningarna under 
medvärkan av ändelsevokalerna, måste därför för motsvarande 
i samma skick föreliggande fördelning av u ock o i upp- ock 
mellansvenska dialekter förutsättas samma orsaker. Då vidare 
dalmålen genom sina olika utvecklingsstadier lämna ofrån-
komliga bevis för att i dem regleringen av u ock o i stort 
sett haft andra orsaker än det urn. a-omljudet, bidraga de 
väsentligen att stödja uppfattningen om en av a-omljudet 
oberoende, ljudlagsenlig utveckling på "svenskt" språkområde 
av u till o i vissa ordkategorier. 

Kännedomen om de motsatta utvecklingar, som u ock o 
genomgått i skilda dalmål, måste vara av synnerlig vikt även 
för förståelsen av förhållandet mellan u ock o i de äldsta fsv. 
handskrifterna. Utvecklingen av i, y, u ock o i gamla korta 
stavelser i västerdalmålen sammanhängde, såsom förut fram-
hållits, med stavelsernas övergång från kortstavighetstyp till 
långstavighetstyp. Behandlingen av i, y, u ock o i kortstaviga 
ord i ovansiljansmålen torde däremot till en del vara att till-
skriva just den gamla kortstavighetens ock jämviktsakcentens 
bevarande i dessa mål, även om kortstavigheten numera endast 
föreligger i tvåstaviga former. På grund av handskrifternas • 
vittnesbörd kan förlängning av enstaviga kortstaviga former 
för vissa svenska dialekters vidkommande beläggas från mitten 
av 1300-talet, för några kanske t. o. m. tidigare'. Genom sin 
förlängning av enstaviga kortstaviga ock sin bevarade kort-
stavighet ock jämviktsakcent i tvåstaviga förete nutida ovan- 

Orsam. flerst., särskilt § 54, 56, 58; Nor. Dalm. flerst.; Sjödahl Kort 
stavelse i Västerdalm. § 5, 6, 7, 15, 16, 17 e e, 18 c f, 19 c, 20 e, 
21 b, 22 b, 23 d e, 24. 

1) Jfr Nor. Aseliw. Gr. § 130. 
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siljansmål i fråga om kvantitet ock akcen.t ett stadium i ut-
vecklingen, på vilket många svenska dialekter befunno sig 
redan omkr. 1350, Lika ålderdomlig är i stort sett ovan-
siljansmålens behandling av kort i ock y. I många svenska 
dialekter hade dessa ljud redan omkr. 1350 ock t. o. m. tidi-
gare förskjutits till e ock ö-ljud i vissa ordkategorier. I vil-
ken utsträckning ävenledes ovansiljansmålens fördelning av u 
ock o är förlitterär, kan svårligen avgöras, åtminstone icke 
utan jämförelser med norska ock norrländska dialekters ut-
veckling av u ock o. Att fördelningen delvis är förlitterär, är 
ofrånkomligt. För antagandet, att den är det även i sina 
huvuddrag, talar, att ovansiljansmålen i sin behandling av 
kortstaviga ord i stort sett förete en synnerligen ålderdomlig 
prägel. En jämförelse mellan u ock o i ovansiljansmålen ock 
i Dalalagens språk synes icke ge någon ledning för frågans 
besvarande. Överensstämmelser sådana som u i ord som 
troll, bock, flock, stock, oxe, skola v. ock övervägande o fram-
för r + konsonant visa endast, att nutida ovansiljansmål åt-
minstone i vissa ställningar bevara en äldre fördelning av u 
ock o, under det att olikheterna kunna förklaras dels därav, 
att Dalalagens språk icke torde vara ovansiljansmål, dels av 
de omständigheter, under vilka språket i de fornsvenska ur-
kunderna utformades. Men om också o-formernas ålder i 
ovansiljansmålen icke kan närmare bestämmas, är likaväl 
kännedomen om de tendenser, som reglerat fördelningen av 
u ock o i dessa ålderdomliga ock från upplösande inflytelser 
utifrån sällsynt förskonade dialekter av utomordentlig vikt 
för frågorna om orsakerna till växlingen u: o i de äldsta forn-
svenska handskrifterna ock i nutida svenska dialekter. För 
en dylik utredning äro ovansiljansmålen enligt min mening 
att i betydelse jämställa med de viktigaste fornnordiska dia-
lekterna, såsom fornvästnordiskan, fornvästgötskan, forn öst-
götskan ock forngutniskan. I fråga oi.ca u ock o i gammal kort 
stavelse stä ovansiljansmålen, liksom fornvästgötskan, förmed-
lande mellan fornvästnordiskan ock fornöstgötskan. 
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De korta vokalerna 1, y, u i östgötskan. 

För en utveckling äfsv. kort u > nsv. o-e äro östgötamålen icke 
mindre bevisande än övre Dalarnas dialekter. Då sambandet 
mellan fornöstgötskans u-former ock nutida östgötamåls e-o-
former redan behandlats i det föregående ock ytterligare kom-
mer att exemplifieras i den följande materialsamlingen, vill 
jag här endast framhålla den parallella utveckling, som fornöst- 
götskt 	ti undergått. I enstaviga ock i två- eller flersta- 
viga kortstaviga ord, med undantag av dem där urspr. i, u 
följer närmast efter stamstavelsen, har utvecklingen varit i 
stort sett ensartad, i det I blivit e, si blivit ö ock ii blivit e (o), 
t. ex. bil > bet 1. bett, dvs> dös, brät > bret 1. brett, liva > leve 
o. dyl. v., lfighe -a > loge o. dyl. s., loge -ä -a o. dyl. v. I kort-
staviga ord, vilkas stamstavelse efterföljes av i ock y, är utveck-
lingen inom Östergötland däremot olikartad, i det att i flertalet 
mål stamstavelsens i, y, u kvarstå, under det att de sydvästöst-
götska ha e för I, ö för5,-.  ock e 1. tt för it öster om en 
ungefärlig linje Vadstena-trelä,nsgränsen, där Östergötlands, 
Jönköpings ock Kalmar län mötas, heter det t. ex. biten perf. 
ptc., biti 1. bitet sup., vikke 'vecka'1, mykke 'mycket', tyre 'torr-
ved', nykkelr 'nyckel', luden 1. luen 'luden', flruge 1. Knä o. d. 
'fluga', väster om gränsen ha däremot de nämnda orden i regel 
formerna beten perf. ptc., betet sup., veka 1. vekka, mökke 1. möe, 
töre, nökkel sg., nökklra pl., ben 1. luen, flrega 1. Preja 1. flruja 
o. d. Samma motsättning visar sig även i långstaviga ord 
framför vissa konsonantförbindelser. Medan I, Y ock i stor ut-
sträckning även ä. kvarstå öst er om gränsen, t. ex. fifte -ä 
v. 'skifta', åtikke -ä s. o. v. 	slippe -ä v., fisk, hitte -ä 
v., stykke s. 'stycke', syster s., bytta s., gubbe s., sluppi o. d. 
sup. 'sluppit', buske s., skutte -ä o. d. v., ha de väster om 

1) Med undantag av den allmänna formen vikke ock några for-
mer i norra Ögötl., såsom t. ex. eine 'sena' Regna Risinge Kvil-
långe, spite "stång i sädesrök" Regna Risinge Krokek, uppvisa 
hithörande fåtaliga svaga fem. subst. e-former. Icke sällan mot-
svaras dessa av e-former även i andra mellansvenske mål. 
4 — Sv. landsm. Tyddn 
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gränsen en tendens att bliva e, ö, e, t. ex. fefta v., stekka 
o. v., sleppa v., fesk, hetta v., stökke s., söder s., bötta s., 

gebbe s., sleppet sup., beske s., skotta v. 'skutta'. Öppningsten-
densen är, såsom man kan vänta, mäst genomförd i de västli-
gaste delarna av området. Men om man också i sydvästra ögl. 
någon gång hör de ursprungliga vokalkvaliteterna i ovan anförda 
ord eller fonetiskt närstående, förtjänar det likväl framhållas, 
att just de allmänt förekommande e-, ö-, e-ljuden för äldre I, 

11 utgöra ett av de mera karakteristiska dragen hos dessa 
mål ock en av orsakerna till att de räknas till den "rent" götiska 
dialektgruppen. Parallell är också den mer eller mindre ut-
präglade tendensen hos i ock il att i samtliga östgötamål efter 
1' ock särskilt r anta öppnare ljudvärde, t. ex. fkikke frekke 
o. d. 'flicka', springe o. d. v. allm. sprenge o. d. RySkärBj 
VikllägOppVädRinN-ViV-Ryd, kubbe o. d. s. aiim. kirebbe 
o. d. Våö-llusJonsBj TörRy, krubbe -ä vanl. « krebbe Här 
JonsS:t-AnnaDrotMoRingYxSkärGiGreÅtv, krebbä Kr, krebba 
svö: allm.; jfr även den parallella utvecklingen i följande 
exempel, där vokalen urspr. varit lång, men förkortats, 

ex. kressrnan 'krigsman' Väs, grötremm 'grötrim' Väs, remm 
å resan Ba, remme o. d. v. 'rimma' HärMjneda samt bret-
tema f. 'den som kläder bruden' Nyren, brettme ds. Jonsllär 
VårdGreBjYx, brettmä brottmä bressmä, V-Harg, vilka 
former äro utvecklade ur det i ÖGL belagda bruttu mo 'kvinna 
som vid bröllop kläder bruden ock sitter närmast henne'' 
östgötamålens parallella utveckling av Y, Sr, II framgår även av 
dessa ljuds behandling i ställningen före konsonantförbindelser, 
vilka icke ha tendens att påvärka föregående vokal i öpp-
nande riktning. Jfr t. ex. allm. östg. mille o. d. 'töa', hylle 
o. d. s. 'hylla', gull s., spinne o. d. v., hynne o. d. s. 'hynda', 
tynna tunna o. d. s. 'tunna' 2, hunn s. 'hund', tunn adj., ligge 
o. d. v., rygg s., spinge o. d. v. 'spänta (stickor)', dynge o. d. 

Se Bagge hos Nor. Ordl. öfver dalm. s. 65 not; jfr änsv. 
frustugumö, frustughe mö, frustemö Kock Ljh. IV: 392. 

Jfr dock tynna tenna HedaSt-Åby. Framför n + kons. fin-
nas många exempel på e av kort u i sydvästöstgötskan. 
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s. 'dynga', samt i e- ock ä.-målen skugge s. 'skugga', tung adj., 
i a-målen skogge s., tong adj., blrongka v. 'blinka'. I den ringa 
mån en motsättning i de anförda exemplen föreligger mellan 
å ena sidan e- ock ä.-målen, å andra sidan a-målen 1, innebär 
denna, att ifrågavarande ljud i regel äro slutnare i a-målen. 
Särskilt gäller detta sydvästöstgötskans u, som framför dentalt 
1 närmar sig u ock som framför g-, k-, ng-förbindelser ersatt 
u med o. I motsvarande ställningar möter endast helt undan-
tagsvis u ock o i övriga mål inom Östergötland. Dels på grund 
av de parallella överensstämmelserna ock motsättningarna ifråga 
om utvecklingen av y, ii i östgötamålen ock dels på grund 
av fornöstgötskans fördelning av u ock o är det ofrånkomligt, 
att fördelningen av u ock e i nutida östgötska i mycket stor 
utsträckning beror på en utveckling i fornsvensk ock nysvensk 
tid av kort u> e (0). 

u ock 0 i ortnamn. 

Till frågan om i vilken utsträckning fördelningen av u öck 
o i fsv., nsv. rspr. ock nsv. dialekter beror på en förlitterär eller 
fornsvensk övergång u> o torde viktiga bidrag kunna vinnas 
även genom ett ingående studium av de äldsta ortnamnsbe-
läggen med u ock o. På grund av de många språkliga, geo-
grafiska ock kulturella specialutredningar, som ofrånkomligt 
äro förknippade med en dylik undersökning, bleve densamma 
dock alltför omfattande, för att jag i föreliggande avhandling 
skulle kunna ingå på den. Med de få äldre ortnamnsskriv-
ningar, som här nedan anföras efter "Svenskt diplomatarium" 2, 
åsyftar jag endast att visa, att i många ortnamn, som antas 
innehålla äldre kort u, detta — särskilt såvitt namnelementet 

Om gränserna mellan e-, ä- ock a-mål se s. 53. 
"Svenskt diplomatariums" läsningar har jag icke kontrollerat. 

Ej häller har jag anmärkt, om beläggen hämtats ur original eller 
avskrift. För kontroll av skrivningarna av Rogbärga ock Arboga 
under senare hälften av 1300-talet har jag att tacka Fil. lic. P. 
Wenström. 
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urspr. var kortstavigt - i de äldre diplomen synnerligen ofta 
återges med u, i (yfsv. ock) nsv. urkunder däremot med o. 

Ortnamn i: 
Oåtergötland t. ex. Budhena 1405, nu Bona (uttal: bena); 

fughulstadhum 1345, nu Fågelsta i V. Stenby; Gutalfase 1334, 
nu Gottlösa i Veta; Gutnawik 1402, nu Gottenvik; hukstadum 
o. d. 1282, 1286, 1331, 1347, 1402, 1404, 1411, 1420, men 
hoestad 12831, nu Hogstad (uttal: hekksta); huw 1268, Hof! sokn 
1414, nu Hov (uttal: hev); Hoff o. d. trol. 1402, 1403, 1420, 
nu Hovgården; Culmard 1303, kulmarl) 1346, nu Kolmården 
(uttal: kelanårn); rughberghum 1328, nu Råberga S:t Lars; 

nöSmåland t. ex. Fughilwiik o. d. 1417, 1419, nu Fågelvik 
i Tryserum; fugheleem o. d. 1300-1310, 1311, 1320, nu Få-
gelhem S.Vi; Rugbiarger o. d. 1250, 1310, 1315, 1331, 1401, 
men Roghbergha o. d. 1380, 1381, 1383 14/7, 13/19, 1407, 1408, 
1419, 1420, nu Rogberga s:n o. by i Tveta h.; 

Södermanland t. ex. Fuglastadum 1340, Foghlasta 1409, 
nu Fågelsta i Salem; 

Närke t. ex. Ruhbiaerger 1276, 1282, möjl. Råberga i Täby, 
Roberghum 1415; 

Uppland t. ex. brumum o. d. 1314, 1302-19, 1331, 1339, 
1343, 1344, 1347, 1401, 1409, 1414, 1415, Bruma P. Swart 58, 
men Bromma Tänkeboken 52 (se Palmer 232, 137), nu Bromma; 
gutasund o. d. 1304, 1316, 1337, 1339, 1344, 1409, 1414, nu 
Gottsunda i Bondkyrka; Guttarfar o. d. 1274, 1311, 1314, 1302 
-19, 1331, 1343, 1344, 1416, nu Gottröra s:n o. by; huwi 
o. d. 1291, 1305, 1316, trol; 1344, 1344, nu Hov i Rasbo; huui 
1316, nu Hov i Almunge s:n; hoff 1316, nu Hov i Våla s:n; 
Hof! 1401, nu Hov i Svingarns s:n; Hof! 1409, nu Hov i Estuna; 
Hof! 1420. 

Västmanland t. ex. Arbugae o. d. 1286, 1291, 1293, 1294, 
1297, 1301,.1304, 1309, 1310, 1311, 1312, 1314, 1318, 1319, 
1328, 1329, 1330, 1331, 1333, 1335, 1340, 1344, 1347, 1352, 
1357, 1359, 1360, 1365, 1375, 1381 9/7, 1399, 1401, 	1402, 
1403, 1404, 1412, 1414, däremot finna vi Arboghae o. d. 1304, 
1308, 1328, 1331, 1345, 1376, 1378, 1381 27/i, 99/6, 1383, 1396, 

1) Samma diplom har även t. ex. son, jfr s. 77. 
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1398, 1400, 1401, 1403, 	1406, 1412, 1414, 1415, 1417, 1418, 
1419, 1420. 

Tar man hänsyn endast till ett enda ortnamn med dess 
skrivningar, visa dessa vanligen icke mycket. Därtill äro be-
läggen i äldre tid oftast alltför få. Sammanställda så som 
här ovan synas mig ortnamnsskrivningarna däremot otvetydigt 
visa, att i vissa fsv. dialekter kort u övergått till o. Att genom 
ortnamnsbeläggen närmare bestämma tiden för övergången 
torde emellertid svårligen vara möjligt. Uteslutet är dock 
icke, att en ingående undersökning av ortnamnen skulle kunna 
ge upplysningar även härom. De genomgående fornsvenska 
skrivningarna med u i t. ex. de uppländska ortnamnen Gott-
sunda, Gottröra ock Bromma tyda dock icke härpå. Enligt 
min mening beror dessas u på skrifttradition ock kan icke 
tjäna som bevis för att övergången u> o i uppl. ägt rum 
först i nysv. tid. Beträffande skrivningen hocetad 1283 är det 
visserligen möjligt, att vi här ha ett synnerligen tidigt exempel 
på övergången u till o i östgötskan, men detta är endast ett 
antagande, som icke kan bevisas. 

Även medeltidsformerna av Rogbärga i Småland må här 
beröras. Då skrivningarna äro jämförelsevis talrika, förefalla 
de lemna ett avgörande bevis på förskjutningen av u till o i 
nordvästsmåländskan. Beläggen förlora dock i beviskraft där-
igenom, att Rogberga ligger i en trakt, som möjligen ännu i 
dag har u-ljud i ordet rå.g eller kanske för icke alltför länge 
sedan har haft det. Jfr i grannsocknen Hakarp /tag 'råg' ock 
det äldre dialektuttalet rubbä.rja jämte det yngre ock allmänna 
robbärja, vars o torde bero på utläsning av nuvarande officiella 
namnform. Skrivningarna med u under förra hälften av 1300-talet 
av det småländska ortnamnet Rogbärga kunna sålunda tänkas 
avse att återge det dåtida uttalet just i Jönköpingstrakten, 
medan de senare o-skrivningarna kanske bero på att o på ett 
eller annat sätt utifrån inkommit i namnformen ock sedermera 
stadgats genom skrifttradition1. På götiskt språkområde, där 
ordet råg har u-vokal, synes detta långt fram i tiden ha på- 

'1) Jfr även s. 16 not 2. 
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värkat stavningen av ortnamn, där ordet ingår som sam-
mansättningsled. Av t. ex. Rägtvet i Västergötland ock Dals-
land äro skrivningar med u icke sällsynta ända fram mot år 
1600 ock förekomma någon enstaka gång ännu senare 1. 

1) SOÄ II: 46, XVI: 112. 
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Källor ock beteckningssätt. 
De källor rörande upp- ock mellansvenska dialekter, som 

ligga till grund för föreliggande undersökning, utgöras dels 
av tryckta, dels av otryckta uppteckningar. Flertalet av de 
senare finnas bland samlingarna i UlimA. Mera summariskt 
nämnas här följande källor för upp- ock mellansvenska mål. 

Utom Wahlströms, Schagerströms, Tiselius', Grips ock 
Isaacssons tryckta arbeten om upplandsmål har jag genomgått 
flertalet uppländska typordslistor ock den stora alluppländ-
ska ordsamlingen på sedeslappar i ULmA. I något enstaka fall 
har jag som källa även använt Hesselmans egenhändiga upp-
ländska ordbok. För förmånen att ha fått begagna de excerpter 
rörande il ock ö, som Prof. Hesselman sammanställt för sin 
licentiatavhandling "Undersökningar i uppsvensk ljudhistoria", 
ävensom för hans excerpter ur uppteckningar från österlövsta, 
Hållnäs ock Gräsö, har jag här att tacka. 

Av de gästrikska samlingarna har jag väsentligen an- 
vänt uppteckningarna från 

sam], 
(typordslista ock omkr. 

4,000 ord). 
Uppgifterna om dalabärgslagsmålen äro hämtade ur 

typordslistor från Sundborn, Vika, Torsång, St-Tuna, Gustavs, 
Grangärde, Ludvika, Söderbärke, Malingsbo ock By ock ord-
samlingar.  från Torsång 1919, Gustavs 1920, Norrbärke 1917, 
Söderbärke 1916. De dialektformer från sDalarna, som icke 
återfinnas i nämnda källor, ha huvudsakligen meddelats mig av 
fil. lic. P. Envall. 

Förhållandevis sparsamt är mitt material om västman-
ländskan. Utom F. Lefflers "Anteckningar om Västmanlands 
folkspråk".' har jag använt typordslistor från Västanfors, Hed, 
Lindesbärg, Nora ock Romfartuna, ordsamlingar från Romfar-
tuna, Nora ock vVästmanlands slättbygd 2. Däremot har jag icke 
använt T. Ericssons uppteckningar, enär min genomgång av 
västmanländskt primärmaterial inföll samtidigt med hans egen 
bearbetning av västmanländskan. 

Separat ur Sv. Fornminnesföreningens tidskr. II, 1875 (citeras: 
Lef fler). 

"Västra Västmanlands slättbygdsmål" (bokstäverna a—k, 
omkr. 1,800 ord) av E. D. Iverns. 
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Som källor föK sörmländskan har jag begagnat G. Erics-
sons "Ordlista ur Akers och Öster-Rekarne Härads Folkspråk", 
T. Ericssons "Grundlinjer till Undersökning av Södermanlands 
folkmål", flertalet typordslistor ock ordsamlingar från Sorunda, 
Floda, Ardala, RUntu.na, Västerljung ock Tunabärg 

Utom från Djurklou "Ur Nerikes folkspråk och folklif" 
(1860), Hofberg "Allmogeord i Vestra Nerikes bygdemål" (1861) 
ock Borgström "Askersnaålets ljudlära" äro uppgifterna om 
nä rkiskan hämtade ur typordslistor från Askar, Sköllersta, 
Gällersta, Vinön, Ramund.eboda, Lillkyrka, Götlunda, Gräve, 
Täby, Mosjö, Krä,klinge, Viby, St-Mellösa, Edsbärg, Kvistbro, 
Tångeråsa, Skagershult ock Hammar (acc. 47: 36) samt ur en 
samling på omkr. 3,500 ord från Vinön. 

Fullständigare än från andra landskap äro uppgifterna 
från Ös ter g ötlan d. Alltsedan 1914 har jag för nu förelig-
gande ock andra uppgifter excerperat det östgötska dialekt-
materialet, dels ur tryckta källor såsom Lincopensen 1640, 
Kolens, Rääfs ock Säves ordsamlingar, dels ur otryckta upp-
teckningar, såsom några ordlistor från 1700-talet i U. B., 
Nyråns avhandling från senare hälften av 1700-talet om "Öst-
göthiska Dialecten"2, "Vitterhet och Hävds", "Östgöta lands-
målsförenings", "Styrelsens för undersökning av Östergötlands 
folkmål" ock "Undersökningens av svenska folkmål" östgötska 
Samlingar. I de två senare ingår det mästa av mina egna 
uppteckningar från inemot ett fämtiotal socknar i Östergötland. 

Av källorna rörande de mellansvenska dialekterna i Kalmar 
län har jag genomgått ordsamlingar från Gamleby, Misterhult, 
Tuna, Kristdala ock Döderhult (egna primäruppteckningar omkr. 
120 sidor) samt typordslistorna. 

Övriga samlingar i landsmålsarkivet rörande upp- ock 
mellansvenska dialekter ha använts mera tillfälligtvis. 

Dialektformerna från rent "götiskt" ock norrländskt språk-
område äro, utom ur tryckt litteratur, hämtade ur samlingarna 
i ULmA. 

Tärrnerna yttre ock inre Södermanland (yttreS. ock inreS.) 
ha samma innebörd som hos Hess. i o. y. 

Originalet, som är mycket skadat, tillhör Linköpings Stifts-
bibliotek. Avhandlingen förtjänade utges i tryck. En avskrift i 
U. B. hs. R. 616 är i många avseenden otillförlitlig. 

3) Se Geijer, Undersökningen av svenska folkmål 1914, s. 39 
(i Sv. Lm. 1915). 
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Det källmaterial, som jag genomgått, är alltför stort för 
att det skulle kunna fullt utnyttjas. I vilken utsträckning 
jag använt det, framgår delvis av materialsamlingen ock av 
förteckningen över förkortade namn på orter, från vilka dialekt-
former uppgivits. En viss grad av fullständighet har jag 
eftersträvat, i det jag sökt anföra åtminstone något belägg av 
de u/o-ord, jag funnit i upp- ock mellansvenska mål. Att 
i fråga om ordförrådet åtskilligt av intresse torde vara att 
tillägga, särskilt från sDalarna, Västmanland, Närke ock Söder-
manland, är jag medveten om. Icke ens beträffande hithörande 
östgötska ordförråd kan jag göra anspråk på fullständighet. 
Ord ur äldre ock yngre litteratur, av vilka jag icke känner 
några dialektformer, ha i regel, icke anförts. Uppgifterna om 
ordens betydelser kmna åtskilligt övrigt att önska. Till största 
delen beror detta dock på primärkällorna. Oftast äro dessas 
översättningar för litet detaljerade, då de vanligen ej varit 
föremål för direkt undersökning. Där jag icke utan olägenhet 
kunnat utelemna översättningarna, ha dessa i regel återgivits 
efter primärkällorna. Bortsett från den osäkerhet i fråga om 
finare fonetiska distinktioner, som är utmärkande för de flästa 
samlingarna, torde emellertid källornas uppgifter i fråga om u 
ock o i regel få anses tillförlitliga som grundval för förelig-
gande ur historisk synpunkt gjorda undersökningl. Däremot 
lämpa sig uppteckningarna mindre för ett skarpare särhållande 
av ljudnyanserna, emedan osäkerheten i fråga om användningen 
av landsmålsalfabetets tecken för de "grumliga å-ljuden" varit 
synnerligen stor. Sålunda ha labialiserade e ock 8 ofta sins-
emellan förblandats, likaså de icke labialiserade a ock v. Mer 
än i fråga om några andra ljud torde det därför vara berättigat 
att räkna, med att mycket, som betecknats olika, icke därför 
är det. A andra sidan har det, som hade kunnat hållas isär 

1) Några u/o-former, vilka strida mot de ljudregler, som här 
uppställts, har jag uteslutit efter att genom en ingående undersök-
ning ha övertygat mig om att de bevisligen äro oriktiga. Över 
huvud måste man kritiskt undersöka varje dialektkälla, såväl tryckt 
som otryckt, innan man använder dess uppgifter. Uraktlåtenhet i 
detta avseende kan leda till fullständigt felaktiga slutsatser. Sär-
skilt måste varnas för att bygga på enstaka uppgifter, vilka avvika 
från det, som är känt om en bygds språk genom tillförlitliga 
uppteckningar. I de östgötska dialektsamlingarna finnas exempel 
på rent otroliga felaktigheter av ifrågavarande slag. I ett fall 
har en författare vid lokalisering av en fornsvensk handskrift för 
en fråga stött sig på en dylik missvisande källa. 
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— exempelvis labialiserade ock delabialiserade "grumliga å-
ljud" — mången gång sammanförts under en typ. I vissa 
fall har en sådan "normalisering" varit befogad, på grund av 
att hos det "grumliga" ljudet stundom finnes en stark benägen-
het till variation. Ur egen ock andras erfarenhet kan jag 
anförå exempel på ganska skilda varianter av det öppna "grum-
liga å-ljudet" hos samma person, i ett ock samma ord ock 
med endast några minuters mellanrum. 

Dessa omständigheter ha gjort, att jag i föreliggande 
undersökning inskränkt mig till att ange, huruvida ett u/o-ord 
i nutida upp- ock mellansvenska mål har u eller ett ljud, som 
antingen är "rent" eller "grumligt å". Att ur denna synpunkt 
gruppera materialet vållar ingen svårighet. Med u nor-
maliserar jag således de upp- ock mellansvenska källornas 
korta u, korta ock långa ut samt långa u, ävensom de modifika-
tioner av dessa ljud i ena eller andra riktningen, som någon 

förekomma. gång 
Såsom motsvarighet till riksspråkets u eller å, förekommer 

u icke som långt inom det upp- ock mellansvenska dialekt-
området, men är däremot synnerligen allmänt i götiska mål. 
Källornas långa u har jag alltid .bibehållit, utom i fråga om 
uppteckningarna från Mörlunda, vilkas u, då det normaliserats, 
återgivits med e (jfr s. 20). 

Då fördelningen mellan de "rena" eller jämförelsevis "rena" 
ock de "grumliga å-ljuden" i sina huvuddrag framträder fullt 
tydlig i källorna, skiljer jag även mellan dessa båda grupper. 
De rena "å-vokalerna" (o 1. a) normaliseras med o, de "grum-
liga" med e. Typen e motsvarar således källornas v, a, e, e 
samt den variant av 8 eller e, som har dragning åt u1. Detta 
senare ljud synes i upp- ock mellansvenska landsdialekter 
i tryckstark ställning ha iakttagits först under de senaste 
årens undersökningar i. Östergötland. Det har av 0. Gjerd-
man, E. Törnqvist, T. Alander ock mig oftast återgivits med 
ö-typ. Som kort har Törnqvist någon gång betecknat det med 
u, t. ex. i primäranteckningar från Harstena 1919 (acc. 470: 
14, 35): lukat 'locket', lut 'lott', surnar 'sommar'; jfr även lus 'loss'. 
Möjligen har enligt T. detta u en dragning åt 8, men han 
betonar särskilt, att ljudet är "närmast u". Motsvarande ljud 
som långt anser. T. icke häller vara så öppet, att det bör åter-
ges med 8. Mera allmänt ha de slutna varianterna av 8 iakt-
tagits på Vikbolandet, men förekomma även annorstädes inom 

1) Om två sådana mellanljud mellan u ock ö se Geijer "Till-
jämningens ock apokopens utbredningsvägar" s. 84 f. (Sv. Lm. 1921). 
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Östergötland, t. ex. i a-målen.. Oftare har e använts för att 
återge kort ljud än långt. Däremot har det hittils icke på-
visats, att i ursprungligen kortstaviga nio-ord växlingen mellan 
öppnare ock slutnare vokal skulle vara beroende av följande 
konsonants beskaffenhet'. Då jag icke anser mig kunna med 
säkerhet särhålla de olika vokalljuden ock då variationerna 
över huvud icke iakttagits eller åtminstone icke betecknats 
av flertalet undersökare, normaliserar jag med e även det 
östgötska e (e), som har dragning åt u, detta så mycket mer som 
det enligt Törnqvists ock mina egna uppteckningar kan växla 
med 8 •hos samma person. Det kan även förtjäna nämnas, 
att ifrågavarande ljud hos en meddelare från Reda, vars språk 
undersökts av N. Beckman,- 0. G-jerdman ock E. Törnqvist, 
återgivits av Beckman med e, av- Törnqvist i tidigare upp-
teckningar med 8 ock av Gjerdman med e (det har enligt G. 
"dragning åt u"). Likaså normaliserar jag e i typordslistor 
från Sundborn (1-lerdin 1897) ock Hed (Dybeck 1897) med e. 
En av A. R. Larssons 4 typordslistor från Knista i Närke 
har som motsvarighet till riksspråkets o(å) e, två andra 8, den 
fjärde 8 som långt ljud, a som kort; e motsvarar även ö i Ny-
r4ns avhandling om östgötskan. Däremot bibehåller jag den mera 
konstanta växlingen av 8 ock e (o, o), som vissa dialekter i vUpp-
land, öVästmanland, sDalarna (By) ock S-Tjust uppvisa. Ifråga-
varande källors 8 o. dyl. skrivs i grov beteckning e, deras o 
o. dyl. ö. 

Nedanstående redogörelse för några upp- ock mellansven-
ska dialektkällors 2  beteckning av det "grumliga å-ljudet" ger 
i viss mån en. föreställning om dess skiftningar ock om olika 
undersökares beteckningssätt. 

1 uppteckningar motsvaras e i regel av 
1) si uppt. från: Uppland, t. ex. Vendel 1898 (K. Ekman); Vendel 

1897, Tierp 1897, Björklinge Sv. Lm. XVIII. 3, Skuttunge Sv. Lm. 
XVIII. 6, Ljusterö 1909 (E. Grip); Edsbro, Estuna, Bladåker, Faringe 
1897, •Fundbo, Almunge 1899 (E. Kruuse); Edebo 1896 (J. Sand-
gren); Blidö (T. Rubin 1897, 0. von Friesen 1899); Fasterna Sv. Lm. 
XVIII. 5 (G. A. Tiselius); Rasbo, Rasbokil (5. Ranzen 1909); 

Södermanland, t. ex. Vallby 1910 (H. A. Hallström); Sten-
kvista, Näshulta, Ärla (T. Ericsson 1897); Årdala 1898 (T. Johns- 

Jfr dock Tiselius: "Före apikokakuminal tyckes det långa 
ha en mera å-aktig nyans än eljes". Tiselius Fasternam. s. 70. 

Av dessa källor äro de otryckta huvudsakligen typords-
listor (samt östgötska primäranteckningar från åren 1918-1922). 
De senare ock någon gång även andra samlingar citeras här efter 
akeessionsnumren i ULmA. 
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son-Arne); St-Malm 1899, V-Vingåker 1900 (D. F. Nylund); Ö-Ving-
åker 1906 (Hj. Franzén); 

Närke, t. ex. Ramundeboda 1905, Skagershult 1906, Tångeråsa 
1908-09 (J. Sahlgren); Gällersta 1905, Mosjö 1907-08 (E. Larsson); 
Hammar 1904 (D. F. Nylund ace. 47: 36); 	 • 

Östergötland, t. ex. Tjällmo 1909, Kristbärg 1913 (K. Alexan-
dersson); Skedevi 1904 (E. Lagergren); Skällvik 1903 (A. Nelson); 
S:t Anna 1904 (N. Amman); 

nKalmar län, t. ex. Gärdserum, Hannäs (N. Amman 1904); 
Dalhem 1901 (M. Sandorf); Hallingebärg 1901, Misterhult 1904 (A. 
Gabrielsson); 

Endast som långt användes e i uppteckningar från Vätö Sv. 
Lm. X. 1 (A. Schagerström); Film; Dannemora (B. Hesselman 1896); 
Frötuna 1896 (Hj. Psilander); Jonsbärg 1901-02 (C. M. Stenbock). 
Endast som kort användes i regel o i uppteckningar från Tunabärg 
1897, Floda 1898 (R. Berg). 

2) 8 i uppt. från: Uppland, t. ex. Hållnäs 1898, 99 (Hesselman 
303: 569, 570); Skäfthammar, Ekeby, Alunda, Morkarla, Stavby, Tuna 
(V. Karlson 1896); Gräsö 1897 (Schagerström); Häverö 1896 (J. 
Sandgren); Västland 1897 (E. Grip); 

sD alarna, t. ex. Vika 1920 (P. Envall); Torsång 1919, Gus-
tav 1920 (It. Kjersen); St-Tuna 1921, Ludvika 1922, Malingsbo 
1922 (M. Andersson); Grangärde 1919 (E. Neuman); 

Västmanland, t. ex. Lindesbärg 1919 (A. Thorfors); Västan-
fors 1916-18 (C. Åkerberg), Nora 1921 (E. Holmkvist); 

Södermanland, t. ex. L-Mellösa 1897 (A. Lagerstedt), Run-
tuna 1899 (0. Wegardt), Julita 1905 (N. Jansson); 

Närke, t. ex. Kvistbro 1899, Edsbärg 1897 (A. R. Larsson); 
Täby.  1909 (R. Westblad); Viby 1907-08 (D. Lund); 

Östergötland, t. ex. Tjällmo 1902 (W. Komstadius); Kvillinge 
1902 (G. Danell); Vånga, Hagebyhöga (Gjerdrnan 1919); Björsäter 
1904-05 (A. Johansson); Kinda h. 1904-05 (R. Alvin); Vikingstad 
1899 (K. Rydberg); Ulrika, Nykil 1906-07 ords. (N. Lindqvist); Eke-
byborna 1914 (J. Götlind); Drothem; Skönbärga, Mogata, Gårdeby, 
FIagebyhöga, Orlunda (Tyden 1918-20; 417: 1, 2, 4, 6; 532); Krokek 
470: 15, 0-Ny 417: 16, Ringarum 417: 20, Kaga 470: 34, Ö-Skrukeby 
533: 6, Åtvid 417: 12, Bankekind 417: 10, Vist 729: 1, 2, Grebo 417: 11, 
Mjölby 1915-16, V-Harg 470: 16, 18, V-Ny 642: 5 (E. Törnqvist 
1918-22); 

nKalmar län, t. • ex. Hjorted 1904 (R. Johansson); Djursdala, 
S-Vi, Frödinge, Pelarne (M. Wilke 1904-06); Vena 1901 (E. Andra3); 
Tuna 1912 (J. Anér); Kristdala 1921 ords. (E. Hägerdal); 

I regel återges det "grumliga å-ljudet" endast såsom långt 
med 8 i uppteckningar från Tunabärg 1897, Floda 1898 (R. Berg). 
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Endast då ifrågavarande ljud är kort, användes 8 i uppteckningar 
från Vätö (Schagerström); Film, Dannemora (Hesselman 1896); Frö-
tuna 1896 (Hj. Psilander); Jonsbärg 1901-02 (C. M. Stenbock). 

o (o) med dragning åt 	i uppt. från Östergötland, t. ex. 
Jonsbärg, Häradshammar, Rönö S:t Anna (Gjerdman 1919, 470: 3, 4); 
Ö-Husby, Jonsbärg, Rönö, Ö-Ryd (Tyden 1918, 417: 28, 417: 1, 417: 
46, 417:4, 5); 

a i uppt. från Närke, t. ex. Vinön 1899, Lillkyrka 1897 (H. 
Celander); Götlunda 1897 (0. Tidström); Kräklinge 1897(A. R. 
Larsson); 

Östergötland, Vånga, Stjärnorp 1899 (K. G. Westman); Regna 
1899 (E. Lagergren); Risinge 1901 (N. Amman); Hällestad 1909, Vånga 
1913 (K. Alexandersson); Ljung 1915, Gistad 1918, 0-Harg 1918, 
Kvarsebo 1921 (Tyden); 

v i uppt. från Södermanland, t. ex. Tumbo 1904 (B. Ryd-
ström); Oja 1904, Västermo 1912 (G. Thunander); Närke, t. ex. 
Askor 1909, Sköllersta 1910 (M. Borgström); Östergötland, Risinge 
1919 (Gjerdman). 

När u- ock å-ljud i dialektkällorna utanför det upp- ock 
mellansvenska dialektområdet normaliserats, har detta skett 
efter samma principer. 

De sammanfattande normalformerna för större dialektom-
råden givas i grov beteckning. I dessa betecknar o slutet 
o-ljud, o däremot alltid å-ljud, 1r "tjockt" 1-ljud, f "sje"-ljud, 

"tje"-ljud. "Äng"-ljud återges med ng, "tjockt" (supraden-
talt ock kakuminalt) t, d, n, e betecknas icke. Källornas g, g, 
y ock motsvaras av g, källornas j ock av j, källornas w av w. 
De enstaka gånger jag återgivit tryckstarkt e, med grov be-
teckning har jag i regel skrivit ä, då riksspråket ock flertalet 
upp- ock mellansvenska dialekter ha ä-ljud, alltså älleåg =0,1-
s4g. Undantag härifrån har jag endast gjort i fråga om e i 
uppteckningar från Motalabygden.. Detta e„ som växlar med 
e, är som långt oftast rent e ock uppfattas också av de infödda 
som e-ljud. Ändelse-ä för a i Uppland, Gästrikland, Västman-
land, Dalarna, Södermanland ock Närke har normaliserats 
till a. Däremot har jag med e-ä betecknat den längre gående 
ändelseförsvagningen i Östergötland ock Kalmar län, emedan 
jag använder den traditionella indelningen av östgötamålen 
efter, ändelsevokalerna. 

a-målen (Preja), -vilka tillhöra den "rent" götiska dialektgrup-
pen, utgöras av målen väster om en ungefärlig linje från Vadstena 
till N-Vi ock ned utefter gränsen mellan Jönköpings ock Kalmar 
län; e-målen (Pruge, Pruje) träffas öster om en linje dragen från 
Tjällmo s:ns nordvästra hörn omkr. två ock en halv mil sydväst 
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om trelandskapsgränsen Närke-Södermanland-Östergötland rakt söder 
ut, tils den skär a-målslinjen. Mellan e- ock a-målsområdena ligger 
ii-målsbältet (flrugä), vilket torde kunna anses som en gränszon 
mellan götiska ock mellansvenska mål. 

Vokallängd lemnas obetecknad, t. ex. folre = o. Då 
den gamla kortstavigheten är bevarad, anges vokalens korthet 
med en båge ovanför vokaltecknet, t. ex. Mim= fika. Konso- 
nantlängd betecknas med dubbelskrivning, t. ex. bogga = baga 
'båge'. Omedelbart framför konsonantförbindelse betecknas 
den i regel icke, alltså beske = bsska 'buske'. Halvlång kon-
sonant, som stundom angivits för former i Sorundamålet, har 
dubbelskrivits, t. ex. sovva = sova 'sova'. 

Akcenttecken utsättas vanligen icke, emedan någon 
konsekvens icke hade varit möjlig att ernå på grund av pri-
märkällornas bristande ock godtyckliga akcentbeteckning. 

Att normaliserade dialektformer ock citat ur skriftspråks-
källor ha återgivits med samma stilsort, torde icke ge anled-
ning till missförstånd. De upp- ock mellansvenska källornas 
k ock k ock A, g ock g, g ock y skrivas normaliserande k, 
k, g, g. De dialektformer, som i grov beteckning eller med 
landsmålsalfabet anförts i avhandlingen, har jag endast delvis 
kontrollerat under jämförelse med primärkällorna. Att till 
följd härav ett eller annat fel insmugit sig, är troligt. På 
undersökningens resultat kunna de dock ej nämnvärt invärka. 
Tecknet betyder "växlande med annan angiven form". 
ULmA:s samlingar citeras stundom efter akcessionsnumren, 
t. ex. V-Ny (acc.) 642: 5. Siffrorna efter U: Fast Sk sFj (eller 
NbyTärnaAltSimtFhVittTorstEnHvV-LöHudd), N: Asker samt 
Skee, Ärtemark, Älvd., Torp ock Burträsk ange sidan för be-
lägget i Tiselius', Grips, •Isaacssons, Borgströms, Lindbergs, E. 
Noreens, Levanders, Bogrens ock Lindgrens avhandlingar om 
respektive mål. 

Materialets gruppering. 
Såsom jag i inledningen framhållit, anser jag riktlinjerna 

för utredningen av frågorna om de korta vokalerna u ock o 
i upp- ock mellansvenska mål givna redan av Hesselman i 
"Stafvelseförlängning och vokalkvalitet", till vilken avhand-
ling föreliggande undersökning i viss mån ansluter sig. De 
kortstaviga u/o-orden har jag indelat efter samma plan, som 
Hesselman har, när han grupperar materialet för de korta vo-
kalerna i ock y. 
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De grupperas sålunda efter följande typer: 
typen brut 'brott', till vilken räknas alla i fornspråket 

enstaviga nio-ord jämte deras böjningar ock avledningar; 
typen lugha 'låga', till vilken räknas alla i fornspråket 

två- eller flerstaviga nio-ord, med urspr. a i stavelsen närmast 
efter den korta stamstavelsen; 

typerna ludhin 'luden' ock flughu 'fluga', till vilka.räk-
nås alla i fornspråket två- eller flerstaviga u/o-ord med urspr. 
i, u i stavelsen närmast efter den korta stamstavelsen. 

Även ord av typerna fughl 'fogel' ock rutna 'ruttna' ha 
i regel behandlats som urspr. kortstaviga ord. Likväl har jag 
endast i samband med frågorna om u ock o, i osynkoperade 
ock synkoperade participformer i förbigående kommit att be-
rara dessa två grupper. Då hithörande ord i någon, -- om 
också ringa — utsträckning gått med de långstaviga u/o-orden, 
synas typerna fughl ock rutna även kunna med en.  viss rätt 
behandlas tillsamman med dessa. 

Om det gäller att avgöra, huruvida ett o-o-ljud i ett urspr. 
kortstavigt ord i upp- ock mellansvenska mål återgår på äfsv. 
fl eller ö, lemna dessa dialektgrupper själva ingen ledning, 
då resultatet av utvecklingen av fl ock'ö blivit.— frånsett 
vissa undantag — ett sammanfall i o eller e. G-enom en 
sammanställning av de äldsta fsv. urkundernas former med 
motsvarande former i götiska ock norrländska dialekter, vilka 
alltjämt upprätthålla, en fsv. växling u : o i ord av typerna 
brut ock lugha, torde vi i många fall med en viss grad av 
sannolikhet kunna bestämma, huruvida vi ha att utgå närmast 
från äfsv. II. eller äfsv. 5. 

Enär vi dock härvid alltid röra oss med mer eller mindre 
säkra förmodanden ock då det väl i många fall ,kan vara så, 
att vi inom en dialekt, exempelvis östgötskan, för ett visst 
ord givetvis ha att utgå från u, där vi i en annan, exempel-
vis uppländskan, möjligen ha att räkna med o, anser jag mig 
icke böra i materialsamlingen, ansätta uppslagsformer. Sam-
manfallet av u ock o i ord av typerna kut ock lughg, i upp-
ock mellansvenska dialekter avhåller mig sålunda från att 
konstruera en utgångsform, vilken skulle avse att återge den 
form, som ordet hade i dessa dialekter närmast före de ljud-
övergångar, som här behandlas. 

Så vitt möjligt inledes i stället varje artikel i material-
samlingen av en skriftspråksform, vilken antingen återges så 
som den faktiskt belagts, eller så som den i regel norma-
liseras. De normaliserade formerna utgöras av de fornsvenska 
beläggen, vilka senare alltid anföras främst. 
5 — Sv. landmil.. Tyddn 
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Av uppställningen framgår, om ordet i fornsvenskan be-
lagts med u- eller o-form eller med båda formerna. För 
närmare upplysningar om förhållandet mellan u ock o hänvisas 
stundom i detta sammanhang till Hultmans utredning om "Det 
nordiska a-omljudet af kort u", Söderwalls ordbok, Peder 
Månssons eller nysvenskt språkbrukl. 

Finns ej ordet belagt i fornsvenskan, anföres det om möj-
ligt ur äldre eller yngre nysvenska källor. Känner jag det 
ej häller därifrån, börjar jag omedelbart med de nutida dialekt-
formerna. 

Dessa anföras i samma ordning som former hörande till typ-
exemplet rugher. Ofta meddelas således först former ur gotländ-
skan, östsvenskan, övre dalmål, västgötamål, mera undantagsvis 
ur andra götiska mål eller ur någon norrländsk dialekt. Därefter 
följer huvuddelen av materialsamlingen, beläggen från de upp-
ock mellansvenske dialekterna. Slutligen anföras former från 
områden, där fsv. h ock ö i större eller mindre utsträckning 
sammanfallit i ett gemensamt o eller e. Hithörande belägg 
äro huvudsakligen hämtade från sydvästra Östergötland ock 
angränsande delar av Jönköpings län, från, bygderna omkring 
nedre Emån i Kalmar län ock från sydhälsingskan. Härigenom 
så att säga inringas det i inskränkt bemärkelse "svenska" 
språkområdet. Mot bakgrunden av närliggande dialekters hi-
storiskt genomskinligare former förstås de upp- ock mellan-
svenska o-e-formernas utveckling bättre. Huruvida man för 
dessa har att utgå från älsv. h eller ö, torde till väsentlig del 
bero på huru många ock vilka närliggande dialekter som i 
varje särskilt fall förutsätta det ena eller det andra. 

1) Beläggen från Peder Månsson (PM) äro alltid hämtade från 
Smed bergs exempelsamling i avhandlingen "Peder Månssons I an d s-
mansskap" ss. 37, 40-43. De änsv. formerna äro, så vitt ej annat 
anges, anförda från Hellquist, Sv. etym. ordb. eller Dahlgren, 
"Glossarium öfver föråldrade och ovanliga ord och talesätt i svenska 
språket". Hultmans beteckningar för de äfsv. urkunderna ha bi-
behållits. 



Ord av typen brut brott. 

Ljudregel: äfsv. ti, ö>o 1. e i upp- ock mellansvenska mål 
(se s. 10 Tf.). 

Fsv. 	bop n. 'erbjudande, inbjudning, bud, budbärare, d 
påbud m. m.': i flertalet äfsv. lagtäxter är ordet väl belagt 
ock skrives uteslutande med u. I VML, VGL II ock frag-
mentet av Smål.-lagens kristnubalk, det senare från 1300-talets 
senare hälft, uppträder dock någon gång o, men det vanliga 
är även i dessa handskrifter 111. I det närmaste lika enrådande 
synes u vara i de yfsv. urkunderna. Åtminstone drar man 
den slutsatsen av artikeln buf) i Sdw. med dess 30-tal u-belägg 
gentemot ett par, till tiden sena, o-skrivningar. PM har om-
växlande u ock o, t. ex. bwdhord, gästabwdh, anbwdhen : an-
bodh, förbodh2. I N. T. 1526 3  ock G. W. Bib. 1541 är bodh 
regel; även budh förekommer, men är sällsynt. Enligt Palmer 
är bodh den regelbundna formen i 01. Petris egenhändiga 
manuskript ock hans mellan 1526 ock 1531 tryckta skrifter; 
u-formen är däremot jämförelsevis mycket sällsynt. I de egen-
händiga manuskripten saknas budh t. o. m. alldeles såsom 
enkelt ord, ock endast ss. sändebud finns belagd 2 ggr i Tänke-
boken. Rakt motsatt är förhållandet i de mellan 1533 ock 1539 
tryckta skrifterna; u är här genomgående, ock i de under 
denna tid utkommande nya upplagorna av äldre skrifter har 
dessas o i stor utsträckning utbytts mot u4. Över huvud 

Hultman, Hälsingelagen s. 300 f.; Olson, Östgötalagens 1300-
talsfragment S. xxxv, XL, LIX, Lxxxu. 

Smedberg, Peder Månssons landsmansskap s. 42. 
Lindqvist, Reformationstidens bibelsvenska s. 61 ock material-

saml. s. 17, 65. 
Palmer, De starktoniga vokalerna i 1500-talets svenska s. 

141, 144 f. 
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är bod allmänt i änsv.1  Ännu Sahlstedt 2  har båd 'nuntius': 
"jag väntar svar med bå,det", "skicka båd tu l någon", ock 
'nuntium': "bära fram båd", men bud 'prceptum' : "tijo Guds 
bud", "lyda Konungens bud", "det war mitt bud" (auktions-
bud). I betydelsen 'befallning, lag, budord' slår formen bud 
definitivt igenom med Karl XII:s bibel. Nutida gotl., nvsmål. 
(Hakarp), vg., dals'. ock Medelp. dial. ha u-ljud (g 1. 	o. d.). 
Om formerna i Ovansiljan se s. 31. Upp- ock mellansv. dial. 
ha t. ex. bo  s. 0. VU: t. ex. Simt36Nby43, öV: Rom, yttreS: 
Sor, kustsockn. i sÖ. o. Tjust: G-rytGaml; bedd nU: Väst1Hls 
FilmDnmForsmGr; bed U: mellRosl. t. ex. Blåd VätöFast72; 
be U: Sk87, G-: Års, sD: St-TunaNbärke, vV: Nora, inreS: Ård, N: 
Asker, Ö: allm., nK: Kristd; b N: Vinön. I ss. står t. ex. förrbo 
'förebud, varsel' öV: Rom; jässbo 'kalas' U: Nby43; jässbodd 
'gästabud' S: Sor; Ombed ds. U: EstLjust; fäsebe ds. sD: Sbärke ; 
tebe 'tillbud' Ö: Åsbo; meesbe 'missbud, för lågt anbud' nK: 
Tuna; i trycksvag ställning ofta jässpe 'gästabud' IT: Sk130 
Väst1TiJkil; i götiska mål be J: LindMarbNäss, men bg j: 
Hak. Se Leffler Anteckn. s. 9, TEricsson 99, Rääf. 

Jämte bo, be finnas i upp- ock mellansv. dial. former med 
slutet u-ljud (tt 1. ut). Numera är sannolikt u-form vanligare 
än p-e-form. Åtminstone har jag den uppfattningen, att så är 
fallet i Östergötland. Detta ehuru jag själv upptecknat be i 
ett fämtiotal östgötasocknar ock har e-formen belagd från land-
skapets samtliga härader. 

Med hänsyn till de övervägande u-skrivningarna i medeltida 
urkunder ock till att götiska ock norrländska dialekter såsom 
västgöta- ock medelpadsmål ha former, som återgå på u, måste 
det nutida "rena" eller "grumliga" o-ljudet på upp- ock mellansv. 
språkområde 7-- åtminstone i flertalet dialekter 	vara ut- 
vecklat ur fsv. u-ljud. Den ljudlagsenliga utvecklingen av 
äfsv. bula är sålunda båd, vilken form ingår i rspr. uppbåd. 
Nsv. bud däremot är icke en ljudlagsenligt utvecklad form, 
utan har litterära anor. Från skriftspråket har formen med ut- 

Palmer a. a. s. 238 f.; Kock Ljh. II: 102; iikerblom Runii 
Svenska rim s;169 f. 

Sahlstedt, Swensk ordbok 1773. 



TYlr'EN brut: 'MATERIAL buD--lodh 
	 59 

läsningsuttal trängt in i de bildades talspråk ock därifrån seder-
mera i dialekterna, varvid ordets användning i det religiösa 
språket väsentligt bidragit till att u-formen kunnat göra sig 
gällande vid sidan av det genuina talspråkets 0-form ock i 
våra dagar håller på att alldeles tränga undan denna. 

Fsv. guD m. 'gud'. Så gott som alltid står u i fsv. ock nsv. 
skriftspråk. Se Hultman 304 f., 326, Lindqvist 60, Palmer 
143, 235. u-form är att vänta i äfsv.  hälst ordet är urspr. 
i-stam. På grund av skrifttradition bevarades u-formen ock 
trängde sedermera genom högsvenskan in i de svenska dia-
lekterna. Även ss. fsv. guDdottir, guDfaDir, guDmoDir, gudhson 
m. fl. ha i fsv. ock nsv. skriftspråk u genom association med 
simplex gud eller på grund av att u framför D, som assimi-
lerades, kvarstod som kort. I guDfaDir ock guDmoDir ha näm-
ligen upp- ock mellansv. dial. ii framför ff < DI ock mm, rm < DM, 

t. ex. guffar m. sl): 'tilltalsord till gubbar' Gus, Ö: "mansfadder, 
så kallar ungdomen alla främmande ock hederliga karlar" 
Nyren, nK: TunaKristd; gummor Ö: "kvinnsfadder, så kallas av 
allmogens barn alla hederliga kvinnfolk" Nyren, nK: Kristd. 
Någon gång görmor t. ex. Ö: JonsKoMoGårdGiRapVeta; även 
gölå,r m., gömår f. 1.1: Vätö; i svÖ. däremot ljudlagsenligt geffar 
Väderstad; jfr motsvarande öppningstendens i Västerdalm. 
Sjödahl 23. Den vanliga formen i svÖ. är dock goffar, t. ex. 
ÖrbSt-ÅbyMal; gommor t. ex. RinnaÖrbVävRökSt-ÅbyMal 
V-Ryd. Troligen ha orden ombildats efter adj. god. Otänkbart 
är dock icke, att o utvecklats ur u, då i svÖ. finnas enstaka 
exempel på o <u framför m-förbindelse, t. ex. plrompa i 'plumsa i' 
Väv. Även framför ff har svÖ. o i loffa v. 'luffa', loffare s. 'luffare'. 

Änsv. lodh, låd. 'ludd': delar av V: Nora, inreS. (GEricsson), 
N. (Hofberg, Borgström), n. o. öÖ. ha le n. 'ludd, vårull' (i Ö. an-
tecknat som neut. från häradena Bråbo, Östk., Hammark., Skärk., 
Bankek. samt från Finspång: GodRegVå ock Kinda: VårdHyckl 
t. ex. Godegård: let b. sg.).'; ve,. ock J. (se Gadd) ha le f. (i Ö. 
antecknat som fem. från Tjällmo i Finspångs h., Åtvid ock A_skeby 
s:nar i Bankek. h., Kisa i Kinda h. samt Hanek., Gullb., Val- 

l) Även Godegård vårlöjjet b. sg., vars ö återgår på i; jfr 
Hesselman i 0. y 121. 
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kebo, Åska, Bobärgs, Vifolka, Göstr., Dals, Lysings o. Ydre 
h:der, t. ex. lena let b. sg. Åtvid; lea b. sg. Svinh); nK: le 
neut. Kristd, fem. Mörl; J: 1u fem. Hak.; jfr Fagered /8 f. 

Änsv. modh 'dam' Schroderus, ynsv. måd Lind 1749: norrl. 
ock ösv. dial. måd n. Rz 451 a, Vendell 626; i Uppland t. ex. 
medd 'skräp' Els, modd n. 'smått avskräde efter säd' Sk, modd 
m.? 'lös snö på väg' Nby43. Härtill adj. meddug 'moddig' Harg, 
meduger ds. Vätö o. adv. moddut 'fullt med lös snö på väg' Nby43. 

Nsv. nåd s. 'nitnagel': gotl. nud m. 'spiknubb'; U: nodd Lö, 
ned Kårsta, nod Ljusterö, nödd n. 'spiknåd' Nby45, nodd — nödd 
n. Simt48,49; S. (se GEriesson), N. (se Hofberg); Ö: ne n. med ex. 
från här. Finspång, Bankek., Hanek., Valkebo, Vifolka, Göstring, 
Dal o. Ydre. 

Äfsv. 84, yfsv. sudh, sodh n. 'kokt vatten, spad': gotl. 
sud n. 1. m. syd m. Carlsson Gotl. I-omlj. s. 28 f., nvsmål. sv_t 
n. 'spad' Hak; ordets rotvokal i vg. o. ovansilj. återgår på äldre 
ö; upp- o. mellansv. dial. ha exempelvis sedd nU: Väst1Lö,,  Gr; 
sodd nU: Lö—; sod n. 'en fisksoppa' U: VärmdöLjust; belägg 
från S. o. N. hos GEricsson o. Hofberg; se V: Nora, Ö: allm.; 
fisksod U: Ljust, bönas 'bönsoppa' Ö: Reg, se 'fisk- 1. köttsoppa' 
Ö: Jons, matas 'köttspad' Ö: Ulr, mase ds. Ö: St-ÅbyMal.; — 
med annat avljudsstadium ärtsö n.. 'ärtsoppa' Ö: V-Ny,.6årsö 
n. 'kokt tjära' Ö: Åsbo. Jfr fsv. sedher m. 'såd, spad, lut'; no. 
dial. saud f. 'sydning'. 

Äfsv. -trop, yfsv. -trudh, -trodh i ss. kleftrop 'väg som upp-
trampas av boskapen' VGL I, fotatrudh, -trodh 'det varpå tram-
pas med fötterna'; nutida tre n. Ö: 'det av foten man trampar 
med' Ulr, 'spår, steg' Hov, 'hålfoten'? Hov, i b. sg. 'skosulan 
framom hålfoten' Asby, 'trampa på spinnrock' G-odKrokKudd 
LjNormllögBbalsboSt-Åby, 'nK: 'trampyta på foten' Kristd, 
J: 'skosula' Ad; fottre n. 'trampytan på foten' Ö: Skeda. 

g 	Fsv. flugh n.? 'flykt, flygande 1. häftiga smärtor, kolik (hos 
hästar)': Sdw. anför endast ex. med rotvokalen u. Ordet före-
kommer i sv. dial. dels som simplex, dels — ock synnerligen 
allmänt -- som första led i ss. Vokalen i nutida gotl. (Wenn.) 
ock vg. (Sandström 23) *återgår på äldre tt Medelp. (Torpm. 58) 
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har en påfallande form: riggflre n. 'reumatism'; U: firn- fi'egg 
'kryp, insekter' Sk87, flreg n. ds. Fast72, 'häftig smärta' HävBlad, 
flog 'smådjur, som flyger' Ljust, firögg n. ds. Nby, 'plötslig 
smärta' Nby45SimtTorst49; Ö: flreg n. 'häftiga smärtor' Jons, 
'sjukdom hos hästar' IT-Harg (belägg hos Nyren, Rääf); fute 
i eppfirege 'skjuta (fogeln) vid det den lyfter' Ö: Regna; J: Preww 
n. 'hästsjukdom' Lind; — såsom första led i ss. t. ex. U: firoggvä.rk, 
groggmyra, flröggbrann Ti, flregbrand 'torr talltopp' Blad; S: firog-
brann ds. Mörkö, flregbrann ds. Ård; N. (Hofberg); Ö. o. nK: firn-
brånn ds. RegnaJonsKisaVinV-Harg, firejebrånn ds. St-Åby, firn-
värk Kvill, flregrunn 'flogrönn' Jons, firegmyre Ljung, flrobrann 
Gaml, grejmörer 'flygmyror' Mist. 

Äfsv. hugher, yfsv. hugher, hogher m. 'själ, sinne, mod, 
tanke, håg'. I i-stamssubst. hugher är u den vokal, som kan 
väntas i de äldsta fsv. handskrifterna, ock u synes också vara 
enrådande i dessa. Jfr rugher. Av excerpten i Sdw. ha omkr. 
80 u ock omkr. 10 o; PM har o. N.T. 1526 har genomgående 
(j) hog, dock hwghen Ag. 20: 3. I 01. Petris skrifter möter 
väsentligen samma förhållande som med ordet bodh 'bud'. 0-
form är sålunda regel i de egenhändiga manuskripten ock i 
de mellan 1526 ock 1531 tryckta skrifterna, medan däremot 
i de mellan 1533 ock 1539 tryckta skrifterna förekommer 
övervägande u. De i det religiösa språket hemmahörande 
hugswala, hughsualan, Hugswalaren, hugswalilse ha däremot i 
nsv. — frånsett ett par enstaka gånger — u. Över huvud 
synes skrifttraditionen 'starkt ha gjort sig gällande i detta 
ord. På annat sätt synes icke övervägande u i hugher, men 
o i rogher i yfsv. kunna förklaras. Se Hultman 304, Smed-
berg 42, Lindqvist 59 f., Palmer 142 f., 238 f. — Vokalen i 
nutida FIakarpsm., vg., Ovansiljansm., Delsbom. (Sv. Lm. XI. 
4: 81), Medelp. (Torpm. 69) återgår på äldre it; upp- o. mellansv. 
dial. ha t. ex. i hog 'i håg' sö. o. sU: MöjaFärentHacksta 
Nby43; hog U: Harg.Vass, yttreS: AspörforesEnhUtö, öV: Rom, 
so. o. Tjusts kustsocknar; hogg nU: Lö; i hogg U: LöTibble 
Lits; hegg nU: VendelVäst1H1sDnmRkilHarg-; i hegg U: Eke-
by; i hog U: TenstaÄrentFarKnutbyEds; hog U: Sk87Björkl, 
G: Års, sD., inreS., N., större delen av V . o. Ö., inre Tjust; i eg 
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'i håg' U: SingöVätöBlidöFast70; hej sÖ: HornTid, nK: Sev. o. 
Tunal. h.; götiska mål ha t. ex. heg svÖ: HovVäd; hej svÖ: Ly-
sings h., ÖrbVävMal, J: Alseda, nK: Mörl; heww nJ: AdLind; 
hevv nJ: VirBälallau; — vanligen heg i sHäls., men helg Söderala. 

Äfs-v. rugher, yfsv. rugher, rogher in. 'råg' (se s. 15 ff.): 
s. o. vU., delar av öV., yttreS., kustsockn. i sÖ. o. Tjust ha i 
regel o, t. ex. reg rog Als, retg Österåker, rQg •-• e Ljusterö, 
reig o sFj43,47, rqg RomSor, 	o Gryt, 44tg Västrum. — 
Dannemora- o. Östhammarsbygderna ha o eller e, t. ex. regg 
SöderfTiVendel,, Lö,s, H1s,, TegmFilra,- DnmSkhifthForsmValö, 

: reg (-, r4g) Forsm, rogg TolftaVendel- 
FilmGr,-,Börstil-,: rar,  rog (-• reg) Dö, reg ÄlvkMorkEkebyTuna 
StbyAluHökhHarg- : rgg Mork, ron Västl, rog Gr» Forsm,-
ValöHökb-Harg,. : reig mg) Gr. — Våla-, Uppsala- o. Norr-
täljebygderna, G-., sD., större delen av -V., inreS., N., Ö. o. nK. 
(utom Tjustkusten) ha i regel e, t. ex. reg U: FundboAlmEdebo 
Blidö, rgg HävÅrsStrTunaLindeRunt, reJg VinönRegna, n,gg 
Ryck], teg VädHall, hej HornTidMal s:nar, Dals Lysings Sev. 
Tunal. Aspel. h:der, hej större delen av Ydre. 

Fsv. smugh, smogh n. t. ex. i ss. halsmugh o. hoffuodh smogh 
'öppning vid halsen å dräkt'. U: .smugg m. 'smyg, vrå', jfr 
smuggu f. 'vrå, trång passage' Sk89, acc. 303: 56, Nby110,44; 
Ö: smeg n. 'smal gång mellan hus', jfr smege f. ds. Jons. 
Ljudlagsenligt skall den enstav. formen ha e, den tvåstav. u. 
Jfr fsv. smugha f., norrl. o. no. dial. småg, smog n. 'smal gång 
mellan hus m. 	Rz 634 b, Torp. • 

Änsv. såg 'sankt ställe', jfr sek s. 65; U: allsogg n. 'källdrag' 
TolftaLö, öällsegg DnmFilmTensta, åällseg SkFrötBlidöLjust, 
Ullsog FundboAlsSimt47, magsogg 'sugning i magen' Gr, mag-
seg SkRkil, magseg 'magsyra' Vätö; belägg från V., S., N. o. Ö. 
hos GEricsson, Hofberg, Rä.äf ock t. ex. seg n. 'en sådan plats 
i ett kärr där man inte bottnar' Nora; 'källdrag' Regna; .ärrseg 
n. 'vattendrag från kärr' Ö-Ny. 

Fsv. tiugh n. 'antal av tio'. Det av Kock Ljh. II: 121 o. 
Sandström s. 23 anförda fsv. tiogh upptas _icke i ordböckerna. Jfr 
Nor. VSpr. III: 123 o. not 4. I Hakarp., vg., Ovansilj., Medelp. 
(Torpm. 69) är u i den fsv. brytningsdiftongen ju ett u-ljud av 
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växlande öppningsgrad. Upp- o. mellansv. dial. ha däremot o 
eller e, t. ex. öog U: HargGr,A1sHarboNby43Tärna47, 6ogg nU: 

öegg nU:TillisFilm,'eeg IT: Sk129VikstaRkilVätöBlidö, 
inreS. o. Ö: allm.' Ålderdomliga i fråga om kons äro vissa uppl. 
former såsom tjog Fast70, tjog Djurö, kjeg Kulla, kjog Långtora. 

Yfsv. trogh PM, tragh Sdw. n. 'tråg'; jfr Skånelagen trugh: 
vokalen i Hakarp., Vg., Ovansilj., Delsbom. (Sv. Lm. XI. 4: 81), 
Medelp. (Torpm. 69) återgår på fs.v. 	upp- o. mellansv. 
dial. ha t. ex. treug nU: Västl; trogg nU: Tolfta; tragg 	Ti 
Valö; trog IT: Blidö-,Nby43, öV: Rom, yttreS., kustsocknarna i 
sÖ. o. Tjust; treg AluTenstaUnungeVätöFast70Blidö-,, G: Års, 
sD., inreS., N., större delen av V. o. Ö., inre Tjust; trej sÖ: 
HornTid, nK: Sev. o. Tunal. h.; götiska mål ha treg svÖ: 
HogHovVäd; trej svÖ: RinMalVäv, Lysings h., J: Alseda, nK: 
Mörl; treww nJ: AdLindLom; trevv nJ: Hau; trev nJ: Vir. 
— sydhälsingska treg Söderala. 

Äfsv. tugh, yfsv. tugh, togh n. 'tåg': upp- o. mellansv. mål 
ha t. ex. tog IT: HargÅlsLjusteröNby43Simt47, yttreS: Tores; 
tegg nU: TiVäst1H1sHökhValö; teg U: Sk87VikstaJkilRkilKår-
staSingöVätöBlidöFröt, inreS. o. större delen av Ö.; tej nK: 
Kristd; götiska mål: svÖ. o. delar av J. ha e, Hakarp o. vg. tt; 
rotvokalen i Ovansilj., Delsbom. o. Torpm. 69, 70 återgår på ö. 

Fsv. blok som förstärkande prefix i blokhogg 'svårt slag med 
grovt värktyg': gotl. bluk n. 'block, bräde som fästes framför 
ilskna tjurars horn'; i upp- ock mellansv. dial. t. ex. birekk-
gammak 'mycket gammal' U: Tegm; blrekketor 'väldigt stor' 
IT: Fast25; bleksur 'lungvåt' (men blrekk n. 'block') IT: Vätö; 
blrekkarbet 'grovt, tungt arbete' G: Års; blek  n. 'block' (närmare 
betydelse?) sD: 'väggstång i mila' Nbärke, N. (Djurklou), Ö: 
RegnaVin.MjVäsÅsbo; siblreke b. sg. 'vägkanten' S. (TEriesson 75). 
Formerna bkokk, blrekk, för vilka endast angivits betydelsen 
'block', ha ej anförts, då de i stor utsträckning äro lånord. 

Dial. brek s. 'strävsamt, mödosamt arbete' G: Års. Jfr breka 
v. 'arbeta tungt' Medelpad (Torpm. 59). 

Dial. dek n., se deka v. s. 97. 
Fsv. luk, lok n. 'lock', look SD 4: 710 (1340?): Gotl. o. 



64 	TYDÅN, U OCK 0 I GAMMAL KORT STAVELSE 

ovansilj. ha u, nvsmål. o. vg. e; upp- o. mellansv. dial. ha 
t. ex. lokk U: Vende1"LöForsmHargGrLjusteröDjuröJärlSimt48, 
V: 	 S.: yttreS., VallbyBarvaKjulaTumboNäsh,Råby 
Ö-Ving, kustsocknarna i sÖ. o. Tjust; lekk U: Vendeh,FilmDnra 
AluVätöBlidö, G: Års, sD: allm., delar av V: HedVästanfLinde-
Nora, inreS: NäshÖjaL-MellÖsteråkerFloda, N: GällAsker,Götl 
TäbyMosGräveKni,,  Hany,, Ö: Tj- Häll- Ris,,  JonsMoSkällYx-
VikVårdllägOppllyckl,nkbVin-,Hag,,Mj-, nK: inre Tjust o. 
Tunal. h.; lek U: Fast70; lek sD: Gran, inreS: VmoÅrdRunt 
JulSt-MalmV-Ving, N: SköllAsker,VinönLillkKräVibyKni-Kvi 
EdsbSkaghHam,,, Ö: Finspångs h. (jfr ovan), YxSkärBjKisa 

orn.Hyckl-,  TidKrK1Vin- Hag- VäsMj,,V-Hg, nK: D alh Kri std-
Sev. h.; götiska mål ha lek, någon gång växlande med lekk 
svÖ: VadSund. 

Änsv. slock n. 'tråg': uppsy. dial. ha t. ex. slokk Vak o. d. n. 
'kar, tråg' U: TiTolftaLöNby44, öV: Rom, yttreS: Tores, (se 
G-Ericsson o. jfr TEriesson 75); slekk o. d. n. U: VästlSk75Husby-
Lyh; svynslokk 'tråg att löga svin i' U: Ti; matslokk 'kar till 
förvaring av kött' öV: Rom; ? /lok S: Vallby. Samma ord är 
det av skolmästaren i Södertälje J. Rondeletius i dramat Judas 
Redivivus till en piga använda okvädingsordet: titt förbannadhe 
sloek. Jfr sörml. släk, slåkk n. 'stort skrov, människa eller 
kreatur' GEricsson, uppl. slokk n. 'stör otymplig människa, i 
sht kvinna' EstLjusterö, slekk n. ds. Almunge. Jfr Grip Skutt-
ungem. 75 not 11. 

Yfsv. strook •n.? 'skavsår på häst'; formellt identiskt med 
änsv. strååk 'vägsträckning', stråk 'streck': Hakarp o. vg. ha tt; 
— i upp- o. mellansv. dial. t. ex. strokk U: 'slag' TiLöGr; 
strekk U: 'laggrand vari ett träkärls botten infattas' Hls; 'pänn-
drag, slag' Sk75Jkil; strok U: Ljust; strak G: 'hårt slag' Års, 
sD: ds. Falun, S. (se GEricsson), Ö: 'strömdrag' VåLjungRap 
Mj, 'slag, glåpord om kvinna som stryker omkring i gårdarna' 
V-Harg, nK: 'strömdrag' Kristd; strekkväg 'stråkväg' U: Tegm; 
strökkväg U: Nby; strekväjjin b. sg. sD: St-Tuna; strak m. 
'strykhyvel' Ö: RingUlrV-HargÅsbo jämte vanligare strekhyvel 
o. d. Ö.; -- i götiska mål t. ex. böjdastrek 'bygdestråk, okvä- 
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dingsord; användes bl. a. om en som skickats ett ärende men 
dröjer länge med att komma igen' J: Ad. 

Dial. sek n., jfr änsv. såg n. 'sankt ställe': Urrsek 'källdrag 
i kärr' Ö: SkärMIVäd; alresek n. 'sankt ställe där det växer 
al' Ö: KisaMalSt-Aby; av germ. *suka vid sidan av *suga. Jfr 
F.-T. 1202, Helig. 905. 

Nsv. såk: "varken . . . såk eller fjäsk" Ehrengranat 1836. 
Se &oka v. 'söla' s. 98. 

Änsv. tråk s. se tråka v. s. 98. 
Fsv. nk, ok n. 'ok': MELL, SML ha u, ook först i St.L från 

1300-t:s senare hälft. På grund av östgötskans inflytande på 
det medeltida skriftspråket är u väsentligt allmännare än o 
även i yfsv. hskr. Jfr Sdw. G. W. Bib. 1541 ook Jesaia 9: 4; 
God. har uk, Hakarp o. vg. ok; upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. 
hokk U: Vendelr,DnmGr-,Harg.HökhVaks; hekk 'ett slags oklik-
nande Sele som förr användes vid plöjning' Sk162; bukokk ds. 
U: Björkl (Sv. Lm. XVIII. 4 s. 14 not 6), S: Sor; ok".bukok 
'draginrättning som lägges under buken på hästarna vid trä-
stockskörning' U: Fast15; hok U: VassHagaAD,JärlFittjaTeda 
sFj43, V: SkultRamnäs, sD: Sbärke; ok U: Vendel-H1sFi1m 
MorkSkäfthEkebyStbyGrr, Harg., BladVäddöHävVätöFrötÖåker 
Ös-GarnMöjaÅlr,, sD: Husby, V: Köping, S: Tunab, nöÖ: Kva-; 
uk V: FellRarasbärg, 'ok, räfshuvud' Nora, S. ("troligen blott 
västerut" enl. TEriesson 97; anföres även av 0-Ericsson Ordl. 
ur Åkers och Öster-Rekarne Härads Folkspråk), N: allm.?, 
uppgivet bl. a. från VinönAskerGällKviKnilli, Ö: allm. längst 
i nordost ok ock i sydsv. ek, K: Gam1KristdLönneDöd; 
götiska mål ha t. ex. uk  svÖ: allm., J: Häss, sK: Flis; ek syÖ: 
St-Åby-Öd-,As, K: MörlJärS-Möre, J: Ad; soek 'träställning 
som sättes om halsen på svin för att hindra dem att gå genom 
stängsel' J: Ad; — härtill t. ex. hokan n. U: 'räfshuvud' Nby43, 
sD: 'harvens stomme i vilken pinnarna sitta' Sbärke; härv-
hekkan 'den delen av härven (=höräfsan) vari pinnarne sitta' 
vVästmanlands slättbygd; okan n. 'tvärträ; den del av en harv 
i vilken pinnarna äro insatta' S. (0-Ericsson); okän-,okän neut. 
Ö: 'räfshuvud' Kva, kallas i ög. troligen allm. öäle n.; rivukant. 
rivok neut. Ö: 'räfshuvud' Sim; i bet. 'banke på kälke' t. ex. 
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följande former från Ydre: ukä,/ neut. Mal, ukan—ukane neut. 
Asby, 8kane neut. Svinh; oka f. U: 'den del av harven där 
pinnarna sitta' Ljust; uka f. N: "härvhuvud" Asker40; uke f. 
Ö: 'stödjejärn på en kälke' RegnaJons; rivuke f. 'räfshuvuX 
Ö: Regna; — oka på, oka åv 'lägga på, resp. taga av oket' U: 
Stby; uka på V: Nora; uka åv N: Asker; uke på o. d. Ö: allm.; 
ukä, å Ö: Vin; öke på Ö: Här; eka på Ö: St-Åby; uke på, å nK: 
Gaml. Formerna med o eller e äro — frånsett uddljudande 
h i vissa dialekter — fullt regelbundna ock kunna formellt 
återföras på fsv. tt likaväl som på fsv. ö. Åtminstone ifråga om 
östg. ock smål. ek ligger nära till hands att utgå från äldre 
iik. Däremot bero fl- ock 6-formerna på tidig förlängning i 
uddljud av äfsv. tt, resp. ö. Hur i sin tur växlingen : ö i äldre 
fornsvenskan skall förstås, beror på i vilken utsträckning urn. 
a-omljud föreligger i svenska dialekter, en fråga som jag, såsom 
förut framhållits, icke uttalar mig i. För min del inskränker 
jag mig till att fastslå, att i detta ord av typen brut u på 
grund av uddljudsställningen ljudlagsenligt bevarats inom 
större delen av det mellansvenska språkområdet, varför just 
i detta särskilda fall i stort sett råder överensstämmelse mel-
lan skrivningarna i fsv. urkunder ock formerna i våra dagars 
folkmål. Enligt min mening talar sålunda den nutida motsätt-
ningen nk : ok ingalunda emot ljudregeln, att äfsv. ii ock ö i ord 
av typen brut, spor sammanfallit i o, e, utan ger i stället — 
just på grund av sin särställning — denna en vacker bekräftelse. 

I 	Äfsv. bol •Bur., yfsv. bul, bol m. 'bål, stam': östlig vg. 
har enl. J. Götlind i , västlig g; upp- e. mellansv. dial. ha 
t. ex. beulr o. d. nöU: TolftaLöHls; botr yttreS: AspöSela säll- 
synt, kustsockn. i Tjust: allm.; balr 	Öv; bak U: GrStby 
BörstilValöHökhHargSingöllävVätöEdeboBlidö, G: Års, sD: St-
TunaSbärke, Ö: allm., nK utom Tjustkusten.; allm.; göt. dial. betr 
J: AdHau. Från Ö. ock nK. är antecknad biformen boke m. 'stam, 
stjälk å t. ex. potatis' TjRing, 'bål' HällMist. Jfr gotl. bule 'stam'. 

Anm. I fsv. bolbyr m. 'den egentliga byn' är o av gammalt 
långt. Skrivningen bålby i änsv. liksom dialekternas belrbynn 'den 
plats där en gammal by legat före skiftet' ö: V-Harg, beirsbynn. 
U: Stby, beror möjligen på anslutning till bål m. 'stam'. Se SAOB. 
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Dial. bok o. d. adj., i bet. 'stor, duktig' även i ä(n)sv. se Helig: 
1. 'Stor, duktig, präktig', jfr Fagered big• ds.; upp- o. mel-
lansv. dial. ha t. ex. be ir U: 'präktig, även högmodig' Sk75, Ö: 
'stor, stark' enligt Nyren; om N., S. se Djurklou, GEricsson; — 
bok o. d. adv. 'ofantligt, mycket' enligt Rz70 b nästan all-
mänt, jfr Fagered bytt adv. 'stort, bra, duktigt', dä, va bok 
'det var mycket' Ö. enligt Nyren. Se vidare GEricsson, Djur-
klon. — Såsom första sammansättningsled står beir i förstär-
kande bet., t. ex. bekjetting sD: Säter, beirjeting Ö: allm., utom 
i sv., beirjetinge svÖ: RökSt-Åby, se Nor. VSpr III: 121 ock där 
citerad litt., Wigf. SHall. 268; båkvater adj. 'alldeles förträfflig, 
mycket duglig' S. (GEricsson), bekvater Ö: allm.?, bostark 
'mycket stark' U: Vaks, belstor 'mycket stor' Hak m. fl. — 2. 'Slö -
(om äggvärktyg)', jfr Nucköm. bo.k adj. 'slö' Danell Nucköm. 111; 
da. dial. bol 'tyk i biddet, om skamende og stikkende redskaber; 
kniven kan vaere slev uden at Argare bol' Feilberg; bek ds. 
N: Asker31, Ö: allm.?, bok nK: Gaml. — 3. skallbek adj. Ö: 
'tredsk, trög, hårdagad' enl. Nyren; 'envis, tjurhuvud' Bj. 

Yfsv. dul, do! adj. 'dåsig, trög, slapp, liknöjd': dok 'liknöjd', 
dåsig' Börstil, 'trög' U: FrötHäv, si dok ut 'ej se frisk ut' 
U: Fast72; 'lömsk, dolsk' N. (Djurklou); — härtill clearing 'trög 
människa' U: Fröt, dekmånns ds. IT: Fröt, cliOrnAns IT: Sk enl. 
Sv. Lm. XVIII. 3, s. 22, Blad; dålrer m. 'dolsk, lömsk, illistig 
karl', då kä 'en sådan kvinna' S. (GEricsson). 

Äfsv. i fol i uttrycket vara 1. varna i fol 'dräktig med föl' 
VGL I: i uppl. t. ex. i feuk Väst1Lö, i fair Öv, i fel Vendel 
Sk30EstBlidöLjustGrHargHökh, i fök Nby. På fsv. fyl n. återgå 
däremot foll n. 'föl' Lö, fell Gr, föl Vätö, se Hess. i o. y 40, 
26 noten. 

Yfsv. gul, gol adj. 'gul': PM har o Smedberg 40, N.T. 1526 
goll Uppenbarelseboken 9: 17, Bib. 1541 gohl ib. Växlingen 
gul: gol etc. lever kvar under 1500-, 1600- ock större delen av 
1700-talet, ehuru u-formen åtminstone under 1700-talet är 
starkare representerad.. Jfr Palmer 235, 237; Åkerblom 168 f.; 
Nor. VSpr. 111:118. Den fsv. Växlingen u : o beror enligt Kock 
Umlaut u. Brech. im Aschw. s. 22 på urn. a-omljud, enligt 
Hultman Hälsingelagen 206 noten har o i gol analogiskt införts 
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från andra adjektiv med växlingen u: o inom flexionssystemet. 
Fornvästnordiskan har emellertid u, ock skrivningarna med o 
i yngre fornsvenskan kunna mycket väl avse att återge det 
öppnare ljud, vartill äfsv. u i stammen i kortstaviga ord i 
mellansv. ock uppsv. dial. utvecklade sig, såvida icke i eller 
u följde i följande stavelse. I det av Sdw. anförda exemplet 
"glas windoghonen skulu engin leeth haffua, wtan hwitan ällir 
golan" Bir 4: 85 kan o i golan ha utvecklats' ur äldre u liksom 
e i leeth ur äldre i. Den ljudlagsenliga utvecklingen i upp-
ock mellansv. dial. av äfsv. i i gul är under alla förhållanden 
den "rena" eller "grumliga" o-vokal, som i nysvenskan åter-
givits ock återges med o eller å. Sålunda är det icke o-for-
merna som kräva förklaring, utan i stället riksspråkets ock dia-
lekternas form med långt u. 

I upp- o. mellansv. dial. är u-formen numera regel, så egen-
domligt detta än kan förefalla med hänsyn till det i äldre 
svenska vanliga gol o. d. Av sammanlagt 118 typordslistor 
från skilda delar av Västmanland, Södermanland, Närke ock 
Östergötland uppge sålunda 93 u-vokal, 24 förbigå ordet, 
vilket torde innebära, att det icke företer något anmärknings-
värt d. v. s. har u, 1 sörmlandslista upptar dubbelformer, var-
vid e-formen anges som föråldrad, ock 1 östgötalista, ifylld 
av Danell för Västerlösa, har geir. Denna senare form får 
dock ingalunda anses vara så sällsynt i upp- o. mellansv. dial., 
som typordslistorna ock det moderna ordlappsmaterialet synes 
ge vid handen. Äldre uppteckningar såsom Wahlström Up-
landsdialekten s. 5, GEriesson Ordl. ur Åkers och Öster-Re-
karne härads Folkspråk, Kalån Östgötha Dialekten s. 2 ha 
e-vokal; från Uppland, sDalarna ock nSmåland äro e-former 
något så när belagda, ock själv vet jag av egen erfarenhet, 
att det vanligen icke vållar svårighet att i nutida östgötska 
få formen gel,- tillförlitligt belagd. o-e-former från senare tid 
äro t. ex. gönir U: Gr, gak' U: Öv, gölra pl. U: V-Lö82; gelr 
U: DnmValöSk85HävVätö, G: Års, sD: TorsSt-TunaGusLud, 
S: Oja; Ö: Mo Skärkinds h., Lj ("mykke i min barndom" enl. 
en 75-årig meddelare) VäsHögÅsboEkHovSt-ÅbyÖdMa1N-Vi, 
nK: . DjS-ViFröVenaKristdDöd, J: Alseda, sHäls: Söderala. 
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I trots av att gul i dialekterna är ett allmänt ord för ett 
begrepp, som en svensk dialekt icke kan sakna uttryck för, 
är jag icke desto mindre med hänsyn till ovanstående från 
skilda dialekter antecknade, icke alltför fåtaliga o-e-former 
ock särskilt på grund av min personliga kännedom om för-
hållandena i nutida östg. benägen att anse u-formen såsom 
riksspråkslån ock i denna egenskap väl huvudsakligen för-
medlad i samband med allmogens i senare tid utvidgade 
köpenskap. Att i riksspråket äldre fsv. u levat kvas  r ock 
fullständigt trängt undan den ljudlagsenliga o-formen, kan i 
sin tur möjligen bero på att ordet redan mycket tidigt ock 
alltjämt sedermera mer eller mindre medvetet ock i större 
eller mindre utsträckning associerades med det betydelsefulla 
ordet gull. Dessa antagandens sannolikhet beror dock ytterst 
på huru formerna med ri i andra sv. dial. äro att uppfatta, 
då svårligen någon annan förklaringsgrund kan anses tillfreds-
ställande än den, som i huvudsak är giltig för samtliga mål 
med & Bodorff s. 6 uppger för Öland e-form. Formen gäul 
(Wenn.) på Gotland kan, i betraktande av Fårömålets gul, 
vara en hyperdialektisk riksspråksform. Ösv. dial. ha o ock u. 
Svårare att komma till rätta med äro de skånska ock västsv. 
dial. De förra ha genomgående (enl. Palmer 237) ock de se-
nare vanligen u, se t. ex. Hof Dial. Vestrog., Sandström s. 34, 
Kalen Ordb. över Fageredsm., ENor. Ärtemarksm. s. 112, 
Lindberg Skeem. s. 178, Nilen Sörbygden, Nor. Ordb. över 
Fryksdalsm., Kallstenius Värmländska bärgslagsm. s. 142. Vis-
serligen uppger Sandström även undantagsvis guker, men då 
redan Hof har guhl måste vi kanske redan i dialekterna i äldre 
fornsvenskan räkna med dubbelformerna giilr, gifir. En senare 
fråga blir då, huru äfsv. gfO, vilken form möjligen förut-
sättes av vissa nutida sv. ock no. dial., skall förstås. 

Äfsv. hul, ho! n. 'hål' med enbart u i täxtcodex av UL, 
SML, VML, DL, MELL. Av de i sammanhängande täxt an-
förda beläggen under artikeln hul n. i Sdw. ha 5 u, varav i 
4 u står före i eller u i följande stavelse, ock 3 o. PM har o 
(omkr. 40 ggr), N.T. 1526 holl. Frånsett ett enstaka undantag 
med u, ha de av Palmer genomgångna 1500-tals-skrifterna o. 
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Se Hultman 264 f., Smedberg 40, Lindqvist 59, Palmer 142, 
238f. 

På äldre i-i återgår vokalen i gotl., hakarpsm., östlig vg., 
nordhall. (Fagered) ock medelp. (Torpm. 69), på äldre ö där-
emot i västlig vg. ock ovansiljansm.; se Götlind Äldre väst-
götal. 67; s. ock vU., delar av öV., yttreS., kustsockn. i sÖ. ock 
Tjust ha i regel o, t. ex. ho4. AlsMöjaJärlVänge, hear Österåker, 
Rom (-• hag, AspöUtö, ak Sor, har 	,,,g) Gryt. På ett 
sammanhängande område i nU. från Tierp i v. till Hållnäs 
ock Forsmark i ö. är vokalen i regel diftongerad: höulr 1. heulr; 
i nU. i övrigt från Våla härad i 	till Frötuna o. Länna 
skeppslag i ö., G-., sD., större delen av V., inreS., N., Ö., nK. 
(utom Tjustkusten) hear, t. ex. hk  ÄlvkTegmJkilFrötKårsta, äv. 
mera söderut i U: någon gång exempelvis Djurö, Bkulla, Lång- 
tora, 	byk) Gr; ek VäddöllävSingöVätöBlidöFast70Össeby- 
Garn; lurk ÅrsSt-TunaVästanfRunt, 	Tumbo, hak LillkRegna, 

KvaVävKristd; J: heir N-Vedbo h., dock kar Hau, hu/ Hak. 
Fsv. hul, 	adj. 'ihålig': Gotl. har den påfallande formen 

houl a. 'ihålig', jfr gotl. hul n. 'hål'; Fagered hd. a. 'nedsänkt, 
fördjupad'; — U: iheulr a. 'ihålig' Västl, ihele ds. Harg, kir 
ds. Est, iholrt 'ihåligt' Fröt; G: hear a. 'hålriven', ihelr a. 'ihålig' 
Års; nK: heir a. 'hålformig, försedd med hål' Mörl. Fsv. hul 
a. ingår i skogsnamnet äfsv. hulawip, holauip, änsv. Hålawedhen 
01. Petris Krön. 217, Hohlweden P. Brahes Krön. 70; P. Brahe: 
Hullewä,gin Krön. 47, Hollewägin Krön. 41. Jfr Håla-väijen m. 
'vägen över fordna skogen Håla-veden i Säby ock Egeby 
socknar' (Rääf). 

Äfsv, kul, kol n. 'kol': i gotl., nvsmål., vg., nordhall. 
(Fagered), naedelpadsm., ovansiljansm., upp- ock mellansv. mål 
överensstämmer ordets vokalism med vokalismen av äfsv. hul, 
hol s. i motsvarande dial., varför här hänvisas till detta ord. 

Änsv. smol s. 'sinul, smolk' (jfr fsv. smula s.): Vgl. laesnatoir 
'det gräsfrö, som samlar Sig på golvet i enlada' Holslj; U: 
smölfismeir n. 'smolk' Gr, smek ds. Vätö, skerpsmek 'skorpsmu-
lor' Blidö, amok n. 'boss, avfall' Nby43; 0-., sD., delar av V., inre 

1) T Öv dock a frf. k som ej efterföljes av kons.: hak n. 'hål', 
kali. n. 'kol', bale m. 'bål', taka v. 'tåla'. 
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S., N., Ö., nK: smek n. 'på åkern utrunnen säd' Års, 'smolk' 
Floda, 'grums' Asket., 'smolk' NoraSkällvikBjÖ-SkrVimmerby 
Kristd; brösmele 'brödsmula' Grangärde. 

Dial. sek s. 'fotsula, skosula (jfr sula s. f. s. 134, sttla v. s. 102): 
upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. &gult U: Västlerr, sek f. U: GrFast 
135, Ö: JonsRingYxÅtv—BjÖrtVistMalSvinAs, nK: Tuna; 
skoseir 'skosula' U: Sk33; därjämte även suir f. IT: Stby (genus ?), 
Ö: RingrsAtv'.Ba, nK:  LhamGamlVästrum, vars u möjligen beror 
på den tvåstaviga formen sulra, -u f. Anmärkningsvärd är for-
men sak 'sula på ett årder' U: Öv, liksom änsv. ploogsola Var. rer. 
Jfr sv. dial. (Rz 697) suir f. 'stolpe' Vgl., 'del av årdern (den 
grova stommen nedtill)' N: Vinön, mim f. 'tvärträ på plog 1. 
årder', fvn. stil ock måla f. 'stolpe, stötta'. 

Utvecklingen av fsv. kort u i ställningen före m har icke sällan m 
gått andra vägar än de för kort u i andra förbindelser vanliga, 
ock resultatet har i vissa mål blivit delvis svårförklarliga mot-
sättningar mellan varandra fonetiskt mycket närstående ord, 
någon gäng även dubbelformer av ett ock samma ord.' Oftast 
bero kanske avvikelserna på att m värkat återhållande på rot-
vokalens tendens att anta ett öppnare ljudvärde. På så sätt 
förstår jag de upp- o. mellansv., icke sällsynta formerna med 
o före m i gamla kortstaviga, som i andra förbindelser ha e. 
I mellansv. dial. synes u-vokalen t. o. m. stundom icke alls 
ha deltagit i de kortstaviga ordens utveckling från u till o, e, 
troligen på grund av att m i dessa mål förlängts före ifråga- 
varande övergång, varigenom 	m kommit att behandlas 
som il mm. Ett dylikt antagande får möjligen stöd i den 
geografiska fördelningen av u- ock o-e-formerna, då u-formerna 
icke synas uppträda inom det område, som ännu i dag be-
varar lång vokal framför m. Jfr dock det av Rietz anförda 
trumm m. 'stock, trästam' från Uppland. F. ö. är materialet för 
ofullständigt, för att säkrare slutsatser skulle kunna dragas ur det. 

I många götiska ock norrländska dialekter har äldre u i 
ställningen före m blivit o, det ljud som kvalitativt sannolikt 

1) Se t. ex. Sandström s. 43 f., Bogren Torpin. s. 58, 75, 149. 
6 — Sv. landsra. Ty~ 



72 	TYÅN, U OOK 0 I GAiUMAL KORT STAVELSE 

kommer närmast det ljudvärde, u hade i fornsvensk tid. Från 
upp- o. mellansv. mål känner jag däremot endast enstaka, 
sannolikt tillfälliga exempel på denna företeelse. Den nutida 
förbindelsen -omm torde därför i dessa mål i regel kunna åter-
föras på urspr. ö + m. Att i sin tur äldre ö +m undantagsvis 
kan bli umm, visar t. ex. östg. gumme Ringarum vid sidan av 
gomme Regna av fsv. gome m. 'gom'. Utvecklingen ö > u före 
m synes emellertid vara av så sporadisk natur, att det före-
faller • mindre sannolikt, att -- såsom Kock Ljh. II: 174 an-
tager — lummhörd ock därmed besläktade ord skulle vara 
exempel på övergången i fråga. Jfr exempelsamlingen här 
nedan, 

Över huvud kan det i upp- o. rnellansv. dial. i fråga om ord, 
som förete växlingen umm : emm, omm, vara vanskligt att av-
göra, huruvida de återgå på kort eller lång rotstavelse, hälst som 
inom området föreligga enstaka exempel, såsom rompa 'rumpa', 
på övergången kort u > o-ljud före nasalförbindelser. Kvan-
titativt har nämligen förbindelsen + m i flertalet upp- ock mel-
lansv. mål utvecklats så, att vokalen bibehållits kort, konso-
nanten däremot förlängts. Endast från söDalarna ock G-ästr. 
känner jag exempel på den motsatta utvecklingen. Även äldre 
ti + m ock ö + m ha inom samtliga mellansv. ock många uppsy. 
mål undergått en liknande utveckling, i det den långa vokalen 
förkortats ock konsonanten i stället förlängts. Kvantitetsbe-
handlingen av ord innehållande mm ger sålunda oftast ingen 
ledning för bedömmandet av huruvida grundformen varit kort-
eller långstavig, ock det föreligger därför fall, för vilka det 
kan tvekas om den ursprungliga ljudförbindelsens karakter. 
Materialet är stundom sådant, att man ej kan veta, om urspr. 
ii + m eller il + mm eller kanske t.• o. ni. t + m (ö + m). ligger 
till grund. I materialsamlingen har därför med ett frågetecken 
framför uppslagsformen antytts, att ordets egenskap att 
vara ursprungligt kortstavigt icke med full säkerhet kan 
styrkas. 

Dial. brumm, bromm. o. dyl., Ovansiljansm brum n. 'al-, asp-
ock björkblom' (jfr brrimi m. ds. Älvd. s. 103.); bromm U: 'del 
av lien-, varmed denna fästes vid skaftet' EstLjust, S. (n., 'lik- 
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som en klack på en lie, vilken man fastskruvar vid 4̀1ieärve" 
GEricsson), jfr bräm n. ds. N. (Hofberg); bremm,brem n. sD: 
'den nedre krökta ändan på en lie; frukt- ock blomhängen på 
lövträd, särskilt al' By; joirbrömmen Jordytan' U: Fast68; 
bromm n. 'det yttersta av ris ock kvistar' Ö: KvaÖ-NyHär 
Vå; bromm m. ds. Ö: Svinh.; bromm n. Ö: ds. YxBjVrStjVist 
VårdKr, även i bet. 'axändan av en sädeskärve' RingOppViby 
Mj; bremm f. 'axändan av en kärve' Ö: Allh; bruram n. ds. 
Ö: RapV-NyHögEk; f. ds. Ö: ÅsboBboliedaSt-Åby; m. 'riset 
på lövkärve' Ö: Mal; jfr bremmlring m. 'ungt skott på träd' 
Ö: Reg. Beträffande u-formerna, vilka tillhöra västliga delar 
av Ö., jfr vg. brumm—blumm 'axändan av en sädeskärve'. Jfr 
även vg. brämet på neka 'axen på en sädeskärve' Rz 62 a. 

? Dial. lumm, lomm o. dyl. m, 'århandtag' se Rz 414 b, jfr 
fvn. hlumr ock hlummr m. ock ösv. löm, lomm o. d. ock löma 
sv. m. 'tjockände av stock' Vendell 559; lomm 'greppet på en 
åra' U: Djur& 

? Dial. lomm o. dyl. s. 'doft ljud', jfr lommhörd adj. ock änsv. 
lomma v. 'ljuda dovt', fvn. hlymr 'larm': lommen 'genljudet', 
döds16mmen 'dödsstunden, under vilken dödskampen varar' 
D: Fast13,68; lemm n. 'dovt ljud', t. ex. "då va så långt te 
kos, så ja hörde bare som ett lemm", "då slår lemm för öre" 
'det slår lock för örat' Ö: Regna; "slå lomm för öra" även här 
ock där i S. (se TEricsson s. 97). Jfr Rz 410. 

? Nsv. låmhörd (Lind 1749) o. dyl. adj. 'lomhörd', jfr änsv. 
lomma v. ock gotl. lumhårrdar R. 625: 1 s. 72: på en stam 
*hlum- skulle lommhörd U: TolftaLjust, öV: Rom, Ö: Hov; 
lemmhörd IT: Sk, 43.: Reg kunna återgå. Tidig förlängning av 
m, varigenom u bevarats, föreligger möjligen i lummhörd Ö: 
JonsSkönDrotÖ-RydGårRyLjVäsVetaRökSt-Aby, J: Hak. Om 
de icke direkt hithörande nsv. lomhörd, liomhörd, liumhörd se 
Hellq. 420. Huruvida det i ULrnAs samlingar jämförelsevis 
sparsamt belagda lommhörd blott ock bart är att anse som 
riksspråkslån, synes ovisst. 

Fsv. simber, somber pron. 'någon': rotvokalen är i de flästa 
äfsv.. urkunder u, i flertalet yfsv. däremot att dömma av ex-
cerpten hos Sdw. ock från PM p; fvn., nutida ovansilj. ock 
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vg. ha former med n, nyländskan med o; upp- ock mellansv. 
dial.. ha t. ex. följande former: somm malrm 'somlig malm' 
U: Valö; semm pir 'åtskillig jord' Ö: Häll; semmt 'något, som-
ligt' U: VästlFilmTegmEkeby, G: Års, S: ÅrdTunab, Ö: Tj 
Häll; somme 'några' Ö: Ring, semme ds. Ö: TjHärö-StenTå 
Ö-SkrSkär, semmä ds. Ö; KlVäsVetaMj, somma N. (Hofberg); 
sommt 'åtskilligt, något' ock sommä, 'somliga' S. (Åkers o. Ö-
Rekarne h. se GEricsson), jfr TEriesson s. 166: "plur. somma 
torde ej vara någon sdml. form, åtminstone är den sällsynt, 
iakttagen blott av en upptecknare (på Aspön)." Även av fsv. 
sumliker, somliker förekommer, så vitt jag känner, i upp- o. 
mellansv. dial. liksom i hsv. endast former med o- ock e-ljud. 
Detsamma är förhållandet med advärbbildningar såsom t. ex. 
semmestäns 'på somliga håll' Ö: Ö-StenVäs, sommetstans U: 
Fast87 m. fl. 

Dial. trem (Västerdalm.) o. dyl. n. 'ett av en stock avhugget 
(på sina håll även avsågat) stycke': trem n. sD: By; tremm 
G: Års; vöddtromm 'okluvet vedträ' II: Ti; vetremm U: Nora; 
trumm m. U: enligt Hz 754 b. 

Samma ord är möjligen trumm m. S. ('nosen på en hund' 
G-Ericsson), N. ('nos, mulen på boskap' Hof berg), Ö: 'mulen på 
häst 1. boskap', belägg finnas från Här-Ring - samt från samt-
liga härad västerut fr. o. m. Finspångs, Åkerbos ock Skärkinds. 
Östligaste Ö: JonsHär-Ö-NyS:tAnGrytRing,  har biforraen 
trumme m., vilken även någon enstaka gång antecknats i det 
inre av Ö., t. ex. Ö-Skr-Skedar- ock Motala-. Göt. mål ha 
tremm m. ds. svÖ: St-Åby. Emellertid är den genomgående 
u-vokalen påfallande för upp- o. mellansv. dial., såvida ordet 
värkligen i fornspråket var kortstavigt. Kanske trumm redan 
förlitterärt hade långt m, i vilket fall u är ljudlagsenligt.. Jfr 
fvn. hlumr,  hlummr m. 'handtag på åra'. 

Fornvästnordiskan har i regel genomgående u-vokalisation 
i orden med urn. kort u + kort m. Det viktigaste undantaget 
är värbet koma, som i fvn. uppträder dels med u, dels med o. 
Nutida västg. ock ovansilj. ha likaledes oftast u i hithörande 
ord. Av de ovan anförda orden ha i upp- ock mellansv. dial. 
formerna av fsv. stunber (ock fsv. *lum 'århandtag') enbart 



TYPEN brut: MATERIAL sumber—sum 	 75 

-e, de övriga däremot såväl u som o-e. Såsom i det före-
gående framhållits, ha i upp- o. mellansv. mål ord av typen 
brut ljudlagsenligt o-e-vokal, ock detta förhållande, sett i sam-
band med att fornvästnordiskan i regel har u i orden med urn. 

+ m, gör det sannolikt, att den upp- ock mellansv. växlingen 
-e : u i t. ex. bromm bremm : brumm icke beror på urn. a-

omljud, utan på egenskapen hos m att delvis på annat sätt 
än övriga konsonanter påvärka föregående vokal såväl kvali-
tativt som kvantitativt. 

Den av a-omljudet oberoende utvecklingen fsv. kort u + kort 
m till upp- o. mellansv. omm eller emm belyses även av den 
behandling, fsv. sum konj. samt rel. adv. ock pron. undergått 
i svenska dialekter. I äfsv. är sum den vanligaste formen, i 
yfsv. som. Sålunda innehåller exempelvis täxtkodex av ÖGL en-
ligt approximativ beräkning av EOlson. omkr. 1300 ggr sum mot 
2 ggr, som. Redan VML har dock genomgående som, Bureanus 
likaså frånsett 1 g. sum. Se 'EOlson Östgötalagens ljudlära 
s. 49, Nor. Aschw. gr. § 513, 143 anm. 10, Ottelin Cod. Bu-
reanus II, s. 64 f. Östgötalagens i stort sett enrådande sum 
återfinnes i nutida östgötamåls lika enrådande semm eller somm 
(eller .99p). Uteslutande o-e-form är likaledes utmärkande för 
sörmländskan, uppländskan ock — enligt muntligt meddelan-
de av P. Envall — bärgslagsmålet i Dalarna. Jfr TEricsson 
104 f., Schagerström Ordl. öfv'er Vätöm., Tiselius Fasternam. 
s. 67, Grip Skuttungem. s. 108, Isaacsson S. Fjärdhundralands 
folkmål s. 135. Östligaste Västmanland torde ha somm, övriga 
Vml. semm, så t. ex. Nora. Närkiskan har semm, så t. ex. 
Djurklou Nerikes folkspr. och folklif s. 34, 37 f., men där-
jämte även summ. Se Borgström Askerm. s. 47, 51. Den 
närkiska n-formen torde, under förutsättning att den har all-
männare utbredning, böra sammanställas med västg. summ. 
Motsättningen västg. »ram: upp- o. mellansv. somm, semm är 
emellertid parallell med ,motsättningen västg. u: upp- o. mel-
lansv. o, e i nutida former av fsv. sumber 'någon' ock fsv. 
sumar 'sommar'. De tre ordens parallella utveckling över stora 
dialektområden kan icke gärna vara endast en tillfällighet. 
Närmast synes den antyda, att behandlingen av fsv. sum 
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'SOM' i götiska ock svenska mål bestämts icke enbart av 
ordets användning i trycksvag ställning ock att förklaringen 
till motsättningen västg. u : upp- o. mellansv. o, e i formerna 
av fsv. sumber ock fsv. surnar är att söka på närmare håll än 
i det urn. a-omljudet. 

Däremot företer fsv. um  prep. samt konj. ock indir. fråge-
örd 'om' varken i fsv. eller i nsv. dial. fullt samma utveck-
ling som fsv. sum. Um är nämligen i motsats mot sum syn-
nerligen vanligt ännu i yfsv., ock det finns hskr., såsom t. ex. 
Bureanus, vilka i regel ha som men um. Jfr Sdw. ock Ottelin 
a. a. II, s. 64 f. Av de belägg på prep. ock konj. om, som 
jag fått genom mera på känn gjorda stickprov i ULmAs ord-
samlingar, förefaller det, som om de fsv. förhållandena svagt 
återspeglades i nutida dialekter. Sålunda är umm allmännare 
än emm i Närke ock v. Västm., t. ex. Nora, Ock i östg. ock 
uppl., vilka icke känna u-vokal i som, uppträder jämte omm, 
emm även umm, t. ex. Ö: GodVävitis, U: ForsmVästl. Möj-
ligen kan det förhållandet, att u stod i udclljudd i fsv. um  
'om', ha bidragit till att detta ord delvis haft en annan ut-
veckling än fsv, sum 'som'. 

n Änsv. dohn 'dån': Gotl., Hakarp, Fagered, Skee, Älvdalen 
ock Medelp. (Torpm.) ha u-ljud av växlande kvalitet; i upp- o. 
mellansv. dial. finnes t. ex. deun U: Lö; den U: ÄrentFröt, 
V: Nora, Ö: allm.?, nK: TunaKristd. 

Äfsv. grun m.? 'misstanke' VGL I, II. — illgren 'aning, 
misstanke' G: Års. 

Äfsv. mun, mon m. 'skillnad, vikt, värde': i äfsv. i regel med 
u, dock o i HL se Hultman 271 f.; u är vad som skall väntas, 
då mun är en i-stam. Så mycket mera påfallande är det, att 
Sdw. av det enkla ordet upptar enbart o-former (14 ex.), PM 
har o. Förhållandet äfsv. u: yfsv. o får sin naturligaste för-
klaring, om man räknar med att o i fsv. tid utvecklats ur u. 
Rotvokalen i exempelvis gotl., hakarpsm., vg.' ock ovansiljansm. 
återgår på äfsv. il; upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. men U: 
FilmSk87, V: Nora; mener pl., alla maner jälrper ungef. 'många 
bäckar små göra en stor å' V: Nora, Ö: Ulr, samma talesätt i N. 



TYPEN brut: MATERIAL sum—sun 	 77 

jfr Hofberg; i alle pioner bet.? Ö: Vist. Ordet förekommer nu-
mera vanligen i vissa ss., t. ex. ferm» 'förmån' U: Film, för-
men N: Skag; joirmonn U: Nby44, joirmen Ö. utom sv.; lagmen: 
"dä ä ingen lagmen påt" 'det är ingen möjlighet att laga det' 
Ö: Mj m. fl.; götiska mål ha t. ex, men s., joiramen svÖ: Svinh., 
men mun s. J: Hak. Jfr menemäst 'för det mesta' ydre. 

Änsv. mån adj.: exempelvis Hakarp, Vg. ock Ovansilj. ha 
u-ljud av växlande kvalitet; upp- o. mellansv. dial. ha, t ex. 
me» U: Lö, mon U: HargVätö, men U: Rkil, månn (omm) U: 
Adelsö Nby44; men (umm) V: Nora, N: Skag; men (Gram) S: 
FlodaÅrd, Ö: allm. 

Äfsv. sun, son 'son': växlingen u: o uppträder redan i Je 
äldsta fvu. ock fsv. urkunderna. Emellertid förefaller det yid 
genomgång av svenska diplom före 1300, am om sun i exem-
pelvis de östgötska vore vanligare än son; Nedanstående i 
originaldiplomen fullt utskrivna ock således ej med förkort-
ningstecken angivna former, för.  vilka jag har att tacka S. 
Nordberg, förekomma i diplom, av vilka de flästa antagligen 
ock de övriga möjligen äro östgötska. Lokaliseringen blir 
dock alltid osäker, då skrivarna äro okända. Osäkerheten ökas 
även därigenom, att sun ock son uppträda i namn på personer, 
som icke behöva vara östgötar, även om diplomen ifråga äro 
skrivna i Ögl. SD nr 649 Söderköping philipisasun, iohansun; 
nr 714 Skänninge Carls sun, Eestrithae sun, Eriex sun, Hamla sun, 
syhrithee sun, Btendies sun, Cnuzs sun, joon sun, byrhys sun, vlf 
sun; nr 762 [Gut]horm son, hylla son (jfr i samma diplom hoestad, 
Colsthorp, fornusom, liunom 3 ggr, in aluastrum 2 ggr); nr 930 
gentaf son, tunik son, sigrithEe sån (jfr in forsum); nr 939 Skän-
ninge vlfsun, erik sun, sighrithte sun, zestrithw sun, knut sun; 
nr 1002 Homlger sun; nr 1026 Bjälbo Holmgerson (jfr forsum); 
nr 1034 Harg hotha sun; nr 1053 %stass», cristintesun; nr 
1083 Jahansvn; nr 1214 Söderköping sixstenson, Karlson; nr 
1260 Tribek, trol. Tribäck, Fagerhult s:n Smål. vlfwidhinsun, 
karsun, Sest[ri]dasun. 

Enligt a-omljudslagarna hade sunr aåsom en mask u-stam 
ljudlagsenligt o endast i gen. sg. ock gen. pl., ock vi skulle 
därför vänta, att u, som ljudlagsenligt hörde hemma i nom. 
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ock ack. sg., dat. ock ack. pl., hade avgått med segern. De 
redan i de äldsta handskrifterna talrika o-formerna synas därför 
icke tillfredsställande kunna förklaras enbart genom antagandet 
av utjämningar av en urnordisk böjning nom. *sunuR, ack. run. 
sunu, gen. *sonaR etc. Ock i händelse a-omljudet — såsom 
Hultman gjort sannolikt — över huvud uteblev framför n, 
blir en annan förklaring för växlingen u : o ännu mer erfor-
derlig. Såsom framgår av exemplen ovan, förekom emellertid 
sun synnerligen ofta såsom senare led i sammansättningar. I 
denna ställning kan sun tänkas under reducerad betoning ha 
blivit son, varefter o-vokalen inträngt även i det enkla ordet, 
jfr t. ex. fvn. ulfr, men -olfr i Botolfr m. fl. 

Alltjämt bevarad.0-vokal ha vissa no. dial., gotl. o. ovan-
siljansmålen. Däremot har vg. ock nvsmål. e; i upp- ock 
mellansv. dial. ha vi exempelvis: sonn U: Närt-Össeby-G-arn-, 
VärmdöÖ-RydAdelsö o. Erlinghundra Hagunda Lagunda Håbo 
Bro Trögds Åsunda Torstuna Simtuna h:der, öV: Rom, yttreS. 
allm.; son IT: Rkil,LjustÖsseby-Gari», yttreS: SorAspö,,,, kust-
sockn. i sÖ. o. Tjust allm.; seun IT: HlsGr,Västl; senn IT: 
VendelNärt-, inreS: ÄrilaTumbo-.Floda (jfr nedan), N: Täby; 
sen II: Gr,  FilmForsmHargMorkEkebyTunaSk87TenstaRki1, 
Vendel" Harbo Far Blad Husby- Långh Singö Häv Vätö Fast 112, 
Blidö, G: Års, V: VästanfLindeNora, sD., inreS., N., Ö. o. nK. 
utom Tjustkusten allm. 

P Fsv. drup, drop n. 'dropp, drypande': u i ÖGL. VGL 1, 
VGL II, St.L. Nutida gotl. ock älvdalsm. ha u, nvsmål. ock 
vg. e; upp- o. mellansv. dial. t. ex. takdrepp U: Västl; tak- 
dröpp 	Nby98Sinat49; drep n. 'takdropp' sD: Gran, vV: 
Nora, Ö: Regna; götiska mål t. ex. drep 'takdropp' nK: Mörl. 
Hit hör knappast drep n. i uttrycket tappe drepet 'av en 
eller annan orsak upphöra att idissla' sK: DödFlis; tapa drepet 
svÖ: AsbySvinSt-Åby, J: Lind. Se SAOB. 

Änsv. glåp, glopp s. 'snöglopp': i orsam. o. hakarpsm. åter- 
går rotvokalen på äldre ; nutida vg. ha 8 eller 	(se Sand- 
ström 10 o. Holslj.); upp- o. mellansv. dial. t. ex. gkep n. 'snö- 
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glopp' vV: Nora, nK: Tuna; giroppoir 'glåpord' U: TiViksta 
Häv; gireppoir ds. U: Sk75; girepoir ds. Ö: SkärMj, nK: Tuna; 
snöglropp U: Nby44; glrepmålr 'väldigt mål' D: Falun; glreptag 
'stort tag' N: Asker; snöglrep vV: Nora, Ö: JonsÖ-NyMj, nK: 
Kristd; snöglrepp Ö: Mj—; glrepvär 'starkt snöväder' Ö: MoYx 
Mal; glrepsnöge v. 'snöa med stora snöklunsar' Ö: Kisa; där-
emot med o t. ex. glropole 'glåpord' U: Harg, G: Års, jfr glrop 
ur sä v. 'vräka ur sig ovett', men glreppa v. 'snöa häftigt' G: Ars. 

? Dial. grep. o. dyl. n. 'gröpe' (jfr orsam. grtipi m. !gröpe', 
no. dial. gröp n. 'grovt mel el. gruttet korn' Torp); grep n. Ö: 
StjLj—, nK: Kristd; grepp n. Ö: VåLjKvaV-HgMalHeda, grepp 
m. Ö: Åsbo. Jfr grepa v. s. 109. 

Dial. grup n. 'urholkning' Älvd (jfr no. dial. gröp n. 'ut-
hulning, isfflr av vand, i jorden' Torp); ? grepp n. 'grop 
på vägen' S: Tunab, ? grepp m. 'grop' Ö: Jons. 

Nsv. knåp i ss. knåpgöra (jfr änsv. knåpa v. s. 110); knop-
jöra U: Ljust; knoppjöra U: Nby; knep n. 'petigt, tidsödande 
arbete' vV: Nora, Ö: V-HgVin, nK: Tuna; "ja fekk ett knep 
i sia" 'jag fick håll' Ö: Vå, jfr nep nedan. 

Dial. nep n. 'nyp, magknip': Hakarp maganttp; nep V: 'nyp' 
Nora, Ö. o. K: 'nyp, magknip' Ö-RydRapOrlJärsÖrblialKristd 
MörlDöd; få neptag (på något) 'få nätt ock jämt så mycket 
grepp om något, att man kan nypa till' V: Nora; nep är av-
lett av nypa v. på dess svaga avljudsstadium, rspr. nyp n. 
har y i anslutning till värbets infinitiv ock presens. 

Yfsv. boor 'borr' PM: Gotl. har u, nvsmål. ock vg. e, ovan- r 
siljansm. ur äldre ö utvecklade ljud; s. o. vU., delar av öV., 
yttreS., kustsockn. i sÖ. o. Tjust: borr ÅlandTedaSimt48Rom 
SorÖ-EdV-Ed, bor AspöSelaToresEnhUtöGryt,TryLhamGaml 
Västrum; ,n. o. mellersta U: borr Lö, berr HlsDnmForsmHarg, 
börr Öv, ber VätöFast14; ber G: Års, större delen av V: Västanf 
LindeNora, sD., inreS., N., Ö., nSmål. utom Tjustkusten; dock 
berr D: Vika, Ö: JonsS:tAn, nK: HanGard; sHäls: Söderala 
ber. Ordet är i Ögl. neutrum utom i gränssocknarna mot 
Sdml., där det antecknats som mask, eller med växlande 
genus: mask. el. neutr. 
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Nsv. näsborr Sahlstedt 1773, dial. näaber f. n., se buru f. s. 137.' 
Fsv. for f. 'fåra (i jorden)': gotl. fur n. enl. medd. av H. Gu-

stavson; s. o. vU., delar av öV: forr LjustJärlGir (pl. -ar) Teda 
Nby44,,Simt48Rom; kustsockn. S:tAnna i Ö. — Västrum i Tjust 
for f.; n. ock mell. U: feur o. d. LöHlsVäst1TolftaTi—, ferr Ti—
Sk75BjörklJkilRkilGrElökhBlad (—forrBlad), förr Öv, Ler f. Vätö, 
for f., pl. ferar Fast134; G: Års, vV: Nora, sD., inreS., N., Ö., 
nSmål. utom Tjustkusten allm. ler f. Anmärkningsvärt är 
for sD: Malingsbn 	ler), vV: Linde, forr vV: Västanf. Spo- 
radiska exempel med o i hithörande ord uppträda längre upp 
i Dalarna, ock i Mora förekommer övergången regelbundet i 
vissa ställningar. Jfr dock andra förklaringar för for Nor. 
Aisl. gr.4  124:2, Kock Ljh. II: 152, Pipping SNF XII. 1, s. 40 f. 

Vid sidan av den över hela upp- o. mellansv. dialektom-
rådet allmänna starka formen, förekommer en svag feminin- 
form t. ex. ferra 	GrHarg, V: Nora; forra yttreS: Sela; Lera 
o. d. G: Års, sD: TorsGus, inreS: Ård, N: Vinön, Kni, Ö: Ris 
Hyckl, nK: Gärd; fore Tjust: Gaml o. s. v. Den svaga fe-
mininformen fåra, pl. fåror, vilken i nusvenskt rspr. är den 
uteslutande använda, synes i skriftspråket uppträda först omkr. 
17001. Då den i dialekterna endast tycks förekomma som 
biform till den starka ock då den i rikssvenska mål endast 
uppvisar former med o, e o. d. (jfr däremot ösv. färu f.) ock 
aldrig synes ha förallmänligat oblik form på -u (jfr näsburru 
'näsborre', furru 'fura', ekurru 'skåra', men ferra 'fåra' U: Gräsö), 
torde den vara en nybildning, möjligen på den starka formens 
plural. I exempelvis östg. ock i vissa sörmlandsmål har pl. 
forar undanträngts av en pl. forer, till vilken kan ha nybildats 
sg. fora o. dyl. f. Den svaga mask.-formen fåra, fårar, vilken 
upptas i lexikon från 1700-talet, känner jag icke från någon 
svensk dialekt. Som den för övrigt endast belagts ett par 
gånger i skriftspråket, förefaller den snarast vara en till plu-
ralen fårar konstruerad singular. Angående skrivningarna 
under 1700-talet se Lindblad a. a. s. 139 f. 

1) Jfr GLindblad, Abraham Sahlstedt och den svenska substantiv-
böjningen s. 139 f. 
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- Änsv. gorr, fsv. gor- i gorpiuver 'boskapstjuv': gotl. har u, 
vg. ock °råm. e; upp- .o. mellansv. dial. ha t. ex. gorr n; 'var, 
även orenlighet o. d.' U: VadaNby99TolftaLö, öV: Rom; gerr 
ds. U: GrHargVikstaBjörk1Sk88JkilBlad; gor ds. yttreS: 'röres; 
ger ds. U: VätöBlidö, G: Års, sD: Gus, vV: Nora, inreS: Ård, 
N: Asker, Ö: allm. i betydelser som 'tarminnehåll, var, smits, 
orenlighet, t. ex. avfall vid slakt, småpartiklar som frånskiljas 
vid slipning eller bryning', nK: Kristd, J: Hak. Samma ord 
ingår som förstärkningsord i subst., adj. ock värb, t. ex. ger-
tall 'kådig tall' G: Års, Ö: Regna; gervasa m. 'orenlig karl 
(särskilt om en som har bölder)' sD: St-Tuna; gerle adj. 'rys-
ligt elak' Ö: Skär; gerfute v. 'skjuta fullkomligt i bitar' Ö: 
Regna o. s. v. Ordet uppträder även såsom simplex i egen-
skap av förstärkande adv., t. ex. "han var så ger ovetti" Ö: Väs. 
Ännu allmännare såsom förstärkande adv. torde vara utvidg-
ningen geranste, t. ex. "pannkaka va så geranste salt" Ö: Jons. 

Dial. knor o. d., jfr ösv. kniir, knör n. 'smolk': sågekner 'såg-
spån' Ö: Kisa; siljkner in. ds. K: KristdDöd. 

Dial. mor o. dyl. n. 'skräp, avfall m. m.': enligt Rz 444 b är 
halrmmer o. d. 'smått halmbyske' antecknat från U: Värmdön, 
V., N., Ö.; GEriesson anför ordet i olika betydelser från S.; 
mer n. 'bärgsmjöl d. v. s. söndersmulad sten vid borrning' 
vV: Nora, 'skräp' N: Asker, 'söndersmulat trä' Ö: Regna, 
'smolk' Ö: JonsStj; spänmer 'vedavfall' Ö: JonsRegna; hörnor 
n. 'höavfall' vV:.Nora. 

Dial. sker 'skåra' (jfr skura f. ds. s. 138): sker genus? Ö: 
JonsÖd, nK: Dalh, J: AdMarb. Genom ortnamnet Skår är en 
form motsvarande fvn. skor f. 'klyfta, inskärning i en höjd' väl 
styrkt i sv. dial. Ovanstående eker ock skor Ö: S:t Anna, 
nK: HanLhamDjS-ViPelFrö skulle dock, då de äro jämförelse-
vis svagt belagda, möjligen kunna.vara kompromissformer mel-
lan skera, skura, skåra f. ock det i östg. allmänna skår s. 
'liesträng', no. dial. skaar s. 'ljaadrag'. Jfr dock i S-Möre 
åker n., skera f. 'skåra, inskärning', men skår f. liesträng'. 

Dial. sner 'snor' sD: SäterSt-Tuna, svÖ: ElovVäynökHeda 
St-ÅbyV-Ryd, J: Lindllak; snerbret 'snuva' sD: St-Tuna. Där- 
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emot återgår vokalen i rspr. ock de upp- o. mellansv. dia-
lekternas uttalsform med o på fsv. ö. Jfr Nor. Svenska 
etym. 67. 

Fsv. spor n. 'spär': gotl. har u; upp- o. mellansv. dial. t. ex. 
sporr U: AlsBlidö,,LjustNby44LöTo1ftaBjörkl, öV: Rom, yttreS: 
Sela; spor yttreS:AspöToresEnhSorUtöMörkö, kustsocknarna i 
sÖ. o. Tjust: St-Anna—Västrum; sperr n. o. mellersta U: Västl 
HlsDnmGrHargValöVendelTegmVikstaSk88Jkil; spörr U: Öv „ 
sper U: 1TätöFast14Blidö,,, G: Års, större delen av V: Västanf 
HedLindeNora, sD., inreS., N., Ö. o. nK. utom Tjustkusten, 
sHäls: allm. 

Anm. Hur dialekternas form der 'dörr' skall förstås, är icke fullt 
tydligt. Olika förklaringar äro möjliga, ock e kan i vissa mål 
återgå på såväl kort y som u, jfr fsv. dyrr, dura gen. pl. i ss. ock 
durum dat. pl., gotl. dur 'dörr'. 

Äfsv. blus, yfsv. blus, bios n. 'bloss':.Vg. har g; upp- o. mel-
lansv. dial. t. ex. bloss U: TedaGrHargVätö—; blress U: Vätö,,  
Dum-Film, G: Års, sD: Gus, S: Tunab, Ö: V-Ny, nK: Kristd; 
blres D: Falun, vV: Nora, S: Ård (se vidare TEriesson 74), Ö: 
TjRegDrotSkönRingSkärGreSjöMj, nK: TunaKristd; götiska 
mål t. ex. bres svÖ: EkVädSvansSt-Åby, J: Ad, nK: Mörl; 
bios J: Hak. 

Fsv. -bos n. 'boss, avfall' i ss. ho boos, swiina boss: Vg. har g; 
upp- ock mellansv. dial. t. ex. boss IT: LöGrHargJärlGrytaBal 
Nby44Simt48; bese U: Väst1Stby; bes U: Vätö, sD: Sbärke, 
vV: Nora, inreS: Runt, N: Asker, Ö: RegnaJonsRönöS:tAnna 
SkärSkedaStjLjKlKisaMj, nK. utom Tjustkusten: Kristd; bås. 
Tjustkusten: Gaml; götiska mål t. ex. bes svÖ allm., J: AdHak. 

Dial. doss o. dyl. n. 'slö, lat, slarvig människa', jfr no. 
dösa f. 'urenlig slusket kvinde' Torp ock Nor. Sv. etym. 14: 
does U: Jkil, dess neut. U: VendelSk131Ljust, döss neut. U: 
Västl, des neut. U: Häv; även med suffixet -sa: dessa f. 'sömn-
aktig kvinna' U: Sk131. 

Fsv. mus, mos n. 'mossa'; mos mask. Tjustkusten: Gaml„ 
mes neut. Ö: TjHällVåSkärGreBa-VistS1SkedaRyVrStjLjVikUlr 
VårdV-NyKrMjV-HargHovRinVävSvansHedaMa1N-ViAsV-Ryd 
Svinh, nSmål: KristdMörlAdHak, Vgl. (se Sandström 8); mes 
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mask. Ö: GodRegö-HusÖ-NyRingYxÅtvV-HargHeda. Jfr Ö: 
mese m. 'mossa; Sked, messe m. ds. Jons; hyperdialektiska, 
från rspr. inkomna former torde vara: mese f. 'mossa' Jons, 
mosse f. ds. Ba. 

Dial. tres n. 'avfall av kvistar o. d., gammalt odugligt 
gärdsle' Ö: MjRinna St-Åby, J: Hak. Jfr fvn. tros n. Här-
till tresi adj. 'skräpig (använt om en ek, som hade en mängd 
torra grenar ock kvistar)' Ö: Skär. Adj. på -ugher, -igher ha 
i regel samma rotvokal som de ord, av vilka de avletts. 

Äfsv. brut, brot n. 'brott': ordet är i lagsvenskan syxtner- t 
1igen väl belagt ock skrives i flertalet äfsv. hskr. i regel ute-
slutande med u. Enligt Hultman 300 f. förete endast väst-
götatäxterna VGL I, VGL II K ock Lyd. samt VML växling 

: o. ÖGL 1300-talsfragment ha uteslutande u med undantag 
av hskr. H, som 2 ggr har u ock 1 g. o (se Olson § 3, 22, 
,69, 92, 123). Hos Sdw. äro beläggen med u omkr, dubbelt så 
många som de med o. PM ock N.T. 1526 ha o, se Smedberg 
42, Lindqvist 59. I 1500-talets svenska i övrigt möter i regel 
o, endast undantagsvis förekomma enstaka skrivningar med u, 
för vilka den naturliga förklaringen är skrifttradition från 
medeltidens juridiska ock religiösa språk (se Palmer 142, 
144 f, 239 f.). Östlig vg. har g, västlig (se Sandström 51); 
upp- o. mellansv. dial.: brott U: G-rValöllargAdelsöV-Lö44 
:Simt48, S: AspöSelaEnhMörköVallbyBarva, kustsockn. i sÖ. 
e. Tjust: S:tAnna t. o. m. Västrum; brett U: H1sFilmDnmVätö 
Blidö, G: Års, sD: VikaTorsSt-Tuna, V: HedVästanf, inreS: 
TumboRåbyVmoL-MellSt-MalmVingåker, N: GötlTäbyKräSkag; 
i bet. 'crimen' även KniKviEdsb, Ö: GodTjHäll-RisVå-Jons 
SkällSkärBj-StjVik Kinda h. KrKlEkbV-Harg, nK: GärdDalh 
HallHjDjS-ViPelFröVenaTunaMistKristd-; brött U: Öv, öV: 
Rom, sD: By; bret 'brott på ett föremål' sD: LudSbärkeMalings-
bo, vV: LindeNora,S:ÅrdFloda, N: SköllAskerVibyKniKviEdsb, 
Ö: Häll.Regnarå-Bj,,VäsMj, nK: VenaKristd, sHäls: Söderala; 
götiska mål t. ex. brett svÖ: VädSundV-Ryd, J: Ad-,Lind 
HakAlseda; bret svÖ: VävSvans, J: Ad-,; ss. bröttfälling m. 
'odåga' nK: Gaml. 
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Fsv. Hut, fot n. 'flytande, flott': enligt Hultman. 301 f. så-
som enkelt ord med u i ÖGL, SML, VML, MELL ock St.L, 
med o i UL. Såsom förra led i en ss., vars senare led har 
o, möta skrivningar med o i flotholme o. d. i MELL 2 ggr ock 
UL 2 ggr. Excerpterna hos Sdw. ha i bet. 'flytande' u 4 ggr, 
varvid 3 ggr i följ. stavelse står i, i bet. 'flott, fett' o 2 ggr; PM 
har o. Änsv. har fot Palm& 235; upp- o. mellansv. dial. t. 
!trott neutr.? U: G-rHargLjustKalmar; Vrett IT: DnmFilmVätö, 
sD: GusSt-Tuna; fleet  V: Nora, S: ÅrdFloda (se TEricsson 75), 
N: Vinön, Ö: allm., dock genus mask. i Ekeby, nK: Kristd; 
götiska mål ha t. ex. firat J: Hak neut., nK: Mörl mask., Vgl. 
neut.; i ss. Ikettover pl. 'flytande tuvor' G: Ars; fköttbro f. 
'flottbro' U: Nby98; Pretbro ds. N: Vinön. 

Fsv. later, lotor m. 'lott': fvn.. hlutr har i likhet med fler-
talet u- ock i-stammar i fy». enbart u. Av östnord. urkunder ha 
enl. Hultman 306 f., 327 f. exempelvis ÖGL, Sm.L, Sm.L fr., DL 
ock Kopparbärgsprivilegierna uteslutande u, MELL, St.L, HL 
ock Bur, övervägande u, de fornvästgötska urkunderna VGL I, 
VGL II K, VGL IV, Lyd. däremot enrådande o ock UL, SML, 
VML övervägande o. Östgötalagens 1300-talsfragment ha en-
bart u med undantag av hskr. H, som har u 4 ggr ock o 1 g 
(se Olson § 22, 69, 92, 123). 0-formerna anses väl i allmänhet 
bero på a-omljud, ock sannolikt torde genitiverna av detta 
ord ha haft en icke oväsentlig användning, jfr fgut. tu lutar 
etc. Men den påfallande motsättningen mellan fvn. enrådande 
u ock de i äfsv. icke alltför fåtaliga o-formerna vid sidan av 
de talrikare u-formerna torde kunna tänkas bero på andra 
ljudutvecklingar än a-omljudet, såsom t. ex. påvärkan av föl-
jande dental (jfr s. 31 om förhållandena i nutida ovansiljansmål), 
utveckling i icke huvudtonig stavelse (jfr Hultman 324, Kock 
Umlaut und Brechung s. 27), stavelseförlängning (jfr bot Lyd., 
VGL II K, lott UL, lutt VML, Nor. Aschw. gr. § 296,4 ock 
130,1) etc. Ännu i änsv. skrifter uppträda enstaka skrivningar 
med u, vilka torde bero på ortografin i äldre lagtäxter. Den 
ljuellagsenliga utvecklingen av äldre luter föreligger i änsv. 
lott. Se Kock Ljh. II: 103, Palm& 145 f., 142, 235. Upp- o. 
mellansv. dial. ha lott U: HargNby44, öV: Rom, yttreS: Sor; 
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lett TJ: Vätö, sD: VikaGus, V: LindeNora—, N: Skag, Ö: Tj 
HällVåUlrHornKlMj, nK: Tuna, sHäls: Söderala; let V: Nora—, 
N: Viby; bälglott 'den del av huden som betäcker magen på 
djur' U: Sk29. Anmärkningsvärt är, att så få former med 
lång vokal antecknats. I många fall äro de långkonsonantiska 
formerna inkomna genom rspr. även i götiska mål, lett t. ex. 
svÖ: St-ÅbyV-Ryd, J: Hak, nK: Mörl. Jfr tu l lutar s. 119. 

Äfsv. nut, yfsv. nut, noth, även nyt f. 'nöt': not Tjust: 
Gaml; not svÖ: HovRinSvansMa1N-ViÅsSvinhV-Ryd, men nät-
ter pl. Även nöt, den i det övriga Östergötland allmänna 
formen, finns antecknad från exempelvis HovRinna. Denna 
form, liksom riksspråkets, uppsvenska ock övriga mellansvenska 
dialekters uttalsform med "rent" ö-ljud, återgår på fsv. nyt f., 
vars y härrör från pl. nyter (se Hess. i o. y 45). Påfallande 
är not f. 	Nby106, N: Asker, Ö: Regna, möjligen en bild-
ning till pl. nötter efter mönstret rot rötter, bok böcker, grop 
gröpper. Ordet förekommer även i ss., t. ex. netabuske Ulr 
Marbäck, netaskalr N-Vi, notabuske, notamask G aml, jfr nötabuske 
KvillSkärLj. Sammansättningarnas bindevokal a skulle kunna 
vara av gammalt ursprung i svÖ. ock Jönk. län liksom i dessa 
bygders vealass o. d., jfr vg. nentabuske Hols1j. Däremot måste 
bindevokalen i nötabuske, notabuske o. d. vara av annan natur, 
då. bindevokal i regel saknas i östra Ö. Om den hade be-
varats, borde den ha försvagats till e. Den skenbara binde-
vokalen i nötabuske etc. torde ha tillkommit efter mönstret 
av de talrika ss., i vilka de östgötska bär- ock fruktnamnen 
på -a ingå. Jfr. även nötterbuske 	Fast116. 

Dial. ret n. 'var', jfr rutin: rot n. S: även i bet. 'odåga, 
rötägg' Runt (se G-Ericsson), V: 'ngt som är ruttet t. ex. om  
rutten ved' Nora, Ö: VåJonsBjRyStj Kinda h. VäsMjVädSt-Åby 
Mal, nSmål: KristdMörlHak, Vgl. (se SaPdström 10); retkvesa 
f. 'varfylld finne' Ö: Mj, J: Ad; retskvätter ob. pl. 'varfyllda 
små bulnader o. d.' Ö: Mal. 

Fsv. skut, skot n. 'skott': enbart u ha ÖGL, Bur, DL; av 
urkunder, som uppvisa växling, har t. ex. HL u i skut, men 
o i ss. matskot. UL har o endast i ss. matskot, siaelffskot. I yfsv. 
äro o-formerna i majoritet, jfr Sdw., Nor. Aschw. gr. § 163, 
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anm. 2, Smedberg 42. Östlig vg. har g, västlig 4; upp- o. mel-
lansv. dial. ha skott s. o. vU: allm., äv. 'draglucka på kokspis' 
Nby126, n. o. mellersta U: TiTolftaLöFilm-GrForsmValöBörstil 
HökhHargBälJkil, äv. t. ex. 'lösbotten i båt' Gr, öV: Rom, yttreS: 
AspöToresSorUtö, inreS: BarvaKjula, kustsockn. i sÖ. o. Tjust: 
St-Anna—Västrum (jfr nedan); skot yttreS: SelaEnhMörkö, Tjust: 
TryV-E1,Ö-Ed, (men enligt primärkällan alltid trullskutt Ö-Ed, 
alldeles enstaka, formen är möjligen onöjaktigt återgiven); 
skett n. o. mell. U: VästlVendelHlsTegmFilmDnmMorkSkäfth 
EkebyAluTunaStbyRasboRkilVikstaEdebo HävVäddöSingöVätö 
FrötBlidöLjust, även 'den del av soffa eller säng som utdrages' 
Fröt, G: Års, sD:VikaTorsSt-TunaGus, V: Västanf-.Nora,, inreS: 
Tunab,' Ö: JonsHärSkällAtv ni. fl. också väster ut, även 'den 
del av soffa eller säng som utdrages' Åtv, 'sjukdom hos krea-
tur' Här, laK: inre Tjust.  Tunaläns h. (jfr, nedan); skött U: Öv, 
sD: By; sket sD: GranLudSbärkeMal, vV: LindelledVästanf-. 

inreS., N., inreÖ: allm.? (jfr ovan), nK: 
Sev. h.; matsket 'matsäck' D: Falun, dyngsket 'gödselvagn' 
8: Vallby, sketsäng 'utdragssäng' Ö: Vå. 

Yfsv. sprot n. 'spö, ;tunn stav' (jfr fsv. spruti m. s. 120): 
ösv. dial. (Nuckö) sprut f, 'skott på trä, grodd' (Vendell): 
sprett n., sprettjärsgå,lr U: Film. 

Dial. sot n. 'spad, sås; smörja; vägsmuts' se GEricsson. 
Jfr seta v. 'söla, slaska' s. 120. 	- 

Dial. trut (Gotl. R. 625: 1 s. 27) o. dyl. n. 'brist' (jfr fvn. prot 
n.): tret n. 'brist, slut' Ö: VåBjVinHagMjYdre t. ex. "dä börjer 
på å blri tret i matbalrja" Bj, "i Tysklann ä di la tret på feirk" 
Mj, trut 	'brist på' ..1if Hak, Vgl: Holslj ; "nu ä da trgt" 'nu 
är det slut' J: Hak, vasstrå 'vattenbrist' Vgl. se Sandström 9. 

Anm. Änsv. but i ss. smörbut ock dial. but 'bit, stycke, klump' 
förutsätter en form med urspr. långt u. Jfr nyländskt 'At m. 
'kådig tallstubbe', nyisl. bitur m. 'stump, trasstump' Blöndal. Se 
Hess. SoS. II: 45. 

Nsv. dov adj. se  SAOB: allm. typordsl. upptar dovt adj, 
n.eut., varför ordet -- utan närmare angivande av betydelserna 

är jämförelsevis väl belagt från de dialekter, där denna an-
vänts (t. ex. sD., V., N., S., Ö., nK.). Vokalkvaliteten i upp- o. 
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mellansv. dial. erbjuder intet anmärkningsvärt, frånsett doft 
'dovt' V: Västanf, jfr doft 'dovt', hog 'håg' sHäls: Söderala; 
möjligen kan även. forr 'plogfåra' V: Västanf. jämföras. 

Anm. Huruvida dov i dialekterna i allmänhet är ett genuint 
folkligt ord, synes mig ovisst. Jfr Tamm Etym. ordb. Andra bild-
ningar av samma rot förekomma här ock var, t. ex. dovug 'kvav, 
kvalmig' U: Hagby; devut adj. n. U: Öv, N: EdsbEni, devi adj. 
n. sD: Mal ock dommt 'varmt' U: Lö, demmt adv. 'dovt' U: Sk142, 
D: Leksand. Om uppkomsten av demmt se Grip Skuttungem. 
142 ock jfr uppländskt kvarn adj. 'kvav, kvalmig', varom se Scha-
gerström Vätöm. 21. 

Fsv. Huf, Hoff m. fl. skrivningar: om •ortn. Hov se s. 42. 
Dial. kirev n., jfr fvn. klov n. ock äfsv. kluffwanhin adj. 

'tvekluven, med två armar 1. skålar (om våg)': Vg. "dä ä klrev 
i ven" = 'veden låter lätt klyva sig'; klrev n. 'något kluvet t. ex. 
klyka' Ö: RegMj, 'klyvningsremnan i ett vedträ som endast 
delvis är kluvet' Ö: DrotSkärLjung, 'klyfta' Ö: MjÅsbo; kirev-
färt 'tvestjärt' V: Nora. 

Anm. Från grundformen klryv torde däremot utgå kirevv 'säck 
eller annan börda, som är delad så, att en del bäres på ryggen 
ock en del på bröstet' U: Sk88 (se Hess. i o. y 43). 

Fsv. lut lof n. 'lov': av de fsv. lagurkunderna visa endast 
ÖGL fr. II, Sna.L, Sm.L fr. ock DL enbart u. Växling u : o 
ha ÖGL, SML ock MELL. Flertalet laghskr. ha o (se-  Hult-
man 293 f.); gotl. ock ovansiljansm. ha u, nvsmål. ock vg. e; 
upp- o. mellansv. dial. t. ex. lovv U: Lö,,; lov s. o. -vU., öV: Rom, 
yttreS., kustsockn. från S:t Anna i sÖ. t. o. m. Västrum i Tjust 
allm.; levv nU: Lö,ElsFilmGrHargRkilAluTenstaSk136; lev 
mell. Roslagen: EdeboNärtVätöBlidöFröt, G: Års samt allmänt 
sD., V. utom ö. om Svartån, inreS., N., Ö., nK. utom Tjustkusten. 

Änsv. skrof n. 'kropp; även massa, det som skrymmer': 
upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. skrovv U: Tolfta Gr; skrevv.U: 
TegmGr,BörstilHargVikstaBjörklJkil; skrev IT: AlmBlidöLjust, 
V: Nora, inreS: Ård, Ö. o. nK. utom Tjustkusten allm.; i be- 
tydelsen 'överrede på vagn' t. ex. Ljusterö Årdala Ö-Stenby 
Kristdala Linderås. 

Dial. skrov o. dyl. i ss. skrevvis ra. 'porös ock skrovlig is' 
EJ: Ljust; skrevig m. 'skör överis' t. ex. U: Est, S: Tun.ab, Ö: 
7 — Sv. landsm. T y dtn 
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St-Aby, Vgl. (se Sandström 10); även skrogis 'porös is' U: Sk 
123, skrovvis ds. U: SkVikstaJkil. Jfr ösv. dial. skr5v n. 
'skrovlig yta' ock änsv. skrofvelis, sv. dial. skrevveiris U: Alm, 
V: Nora samt även skrelris 'skör överis' Ö: Väd. 

Nsv. skrov- såsom förstärkande prefix, t. ex. skrovmålr 
'kraftig måltid' U: Nby43; skrömålr ds. sD: TorsGus; skrev-
må lr V: Nora, S. (GEricsson); skrevtok m. 'riktig tok' N: Vinön; 
skrevstor adj. 'mycket stor' Ö: JonsVäs m. fl. 

Nsv. skov n. 'mellantid' (Dalin): skev n. 'omgång, skift' Ö: 
RegnaKuddN-Vi, 'fart' nK: TunaMörl t. ex. "dä jekk mä 
skevet" = 'det gick av farten' Tuna, "få, ge skev" Mörl; utskov 
n. 'utbyggnad'? Ö: VåVäs, se Rz576 a, Bogren Torpm. 59. Jfr 
däremot bu skufvum 'skovtals' Ihre Dial.-Lex. 

Anm. I upp- o. mellansv. dial. liksom t. ex. i götiska ock nor-
ska mål förekomma former av ordet röv f., som icke ljudlagsenligt 
kunna vara utvecklade ur äldre rauf, men som skulle kunna återgå 
på ett *ruf, avljudsform till fvn. rauf f. 'hol, riva, opning'. Jfr 
fvn. rof n. 'klavning, opning'. Sådana former äro t. ex. rovv 17: 
Lö, revy [J: Gr, rev 11: Fast 72 (med halvlång vokal), G: Järbo, Ö: 
VåSundV-Ryd, nK: Tuna. Men utom dylika former eller dem med 
långt rent ö-ljud förekomma i vissa dialekter former med vokal-
nyanser, som icke kunna vara ljudlagsenligt utvecklade ur vare sig 
au eller. 6 : ii. Detta är t. ex. fallet med ravv f. IT: Vätö, rav i 
västsv. dial. (se ENor. Ärtemarksm. s. 97) ock med vulgärspråkets 
rövv (jfr fvn. lauf, nsv. löv). De oregelbundna norska formerna 
har Larsen Solar s. 127 antagit bero på avsiktlig förvrängning "ved 
vekselvis optrasden af snerperi og cynisme", ock samma förklaring 
torde väsentligen gälla för de svenska oregelbundna formerna, däri 
inbegripna även de som skulle kunna förklaras ur en avljudsform 
*ruf. Jfr de växlande uttalen i e ä a av rotvokalen i fsv. 
pissa v. 'mingere', vilka tillfälligtvis antecknats i Östergötland. 
Se vidare Wigf. SHall. 181 f., Helig. Etym. Ordb., E. Noreen Stu-
dier i fornvästnordisk diktning s. 62 (Uppsala Univ. årsskrift 1922). 
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Lj udregel: äfsv. it , > o 1. e i upp- ock mellansvenska mål 
(se s. 10 ff.). 

En viktig 'grupp av hithörande 'ord utgöres av gamla .kört-7 
staviga svaga mask.. substantiv 1 upp- ock mellansvenska mål 
har i dessa u ljudlagsenligt utvecklats till o eller e i oblika 
kasus, , möjligen även i någon utsträckning i nominativ sing. 
framför , det e i ändelsen, som genom analogi från de lång-
staviga svaga maskulinerna eller av andra ,orsaker i de kört-
,stavigas ändelse ersatte urspr. i. Däremot bevarades u 
nom. sing. framför den urspr. ändelsevokalen i, såsom fram-
går av det enstaka exemplet uppsvenskt rudi 'rodnad'. Jfr 
även personnamnet Sune ock upp- o. mellansv. bisse med be-
varat u, resp. i i stammen framför nominativ.ändelsens ,urspr. i. 
Jfr Hess. i o. y 92 f. 

Fsv. Mem., bodha v. 'båda, förkunna': i regel u i lagsvenskan, da 
dock o i VGL I, VML. Av de av Sdw. under artikeln 'nipa 
anförda skrivningarna ha 9 u ock :1 Q. PM: har o, N.T.1526 
i regel o. Se Hultman 317 f., Smedberg 42, Lindqvist 59. 
Ang: växlingen : o i OJ. Petris skrifter, se Palm& 142, 144 
f. ock jfr ona utvecklingen arv fsv. 134 n. s. 57 f. Vg. o. några 
nvsmål. mål (t. ex. liakLind) ha g; s. ock v. U, delar av öV., 
yttreS., kustsockn, i söÖ. o. Tjust kunna-ha 0, ,t. ex.. b5da Sirat 
47Rona, bodå Nby104, bodda Lö—, .bode Gr rytGaml; nU., G:, 
sD.; Y. (Leffler Anteckn. 9), inreS., N., Ö.;  nK. (utom Tjust-
kusten) kunna ha e, t. ek. bedda TiDnmFilmMorkHIsLöGrViksta, 
beda Sk75NärtVätöl3lidö, bea 0. d. ÅrsSt-TunaKpbg, bed». V. 

Ård, be" Asker, bede o. d. HärSkärMjVäd, bea, St-Åby 
N-Vii. bee KristdMörl. Däremot ha vi genom inflytande från 

,bud 'ofta fått former raed slutet n-ljud: buda, o. 	TiLö,Ifts 
RegnaTjKyaMj,,:m. fl. 
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Äf sv. -bug, -boDi m. i ss. szendebuDi 'sändebud' ock elbuDi 
'person som är sänd att bjuda till gästabud': såsom i grunden 
identiskt med detta ord anses sv. dial. båda m. 'havsklippa 
som endast räcker upp till vattenytan', egentl. 'förkunnaren, 
budbäraren d. v. s. den som genom att bryta vågorna anger 
befintligheten av ett skär' (jfr Fritzner, Rz 69 b, F.-T. 39); 
ösv. (Runö) båda; upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. beda m. 
'grund' U: Blidö; bee m. 'klipphäll som bildar ett grund' nK: 
Mist; fälrboda best. pl. 'hällarna där sälar hålla till' Ö: S:tAnna. 
Ordet ingår i namn på skär i exempelvis uppl., sörrnl., östg. 
ock smål. skärgårdarna, t. ex. Långbeddan U: His; Brudboddan—
Brubeddan; Gräsbeddan, Utterbeddan, Tärrbeddan (jfr tärra, fogeln 
'tärna') U: Gr; Arkebedan 'Arköbådan' Ö: Jons m. fl. 

Fsv. knodha v. 'knåda' (pr. ind. refl. knudz Bir 2: 64): öst-
nyl. har u, nvsmål. ock vg. i regel el; s. o. vU., delar av öV., 
inreS., kustsockn. i sÖ. ock • Tjust ha o, t. ex. knåda Simt47, 
knoa Rom, knoda o. d. SparrsAspöSelaGrytTryÖ-Ed, kno Skäll-
vikV-EdVästrum. Men även i bygder, där vi vänta e, uppträder 
o, t. ex. kn.oda o. d. inreS: NäshL-Mel1Ö-Ving, N: Götl, knoe 
Ö: Kinda h., knoa Ö: V-RydSund; nU., sD., större delen av 
V., inre S., N., Ö., nK. utom Tjustkusten ha, i den mån ordet före-
kommer, vanligen e, t. ex. knedda Ti, knedä o. d. VikstaBjörkl 
VätöTorsGusÖjaÅrdGäll, knea VikaSbärke, N: Viby, kne an-
tecknat från V: Nora, Ö: Finspångs Östk. Hammark. Skärk. 
Bankek. Gullb. Valkebo Kinda Bobärgs Aska Vifolka ock 
Lysings h:der, nK: inreTjust Sev. Tunal. ock Aspel. h:der. 
I många dialekter synes knåda icke vara ett fullt folkligt ord. 
I icke så få typordslistor har ordet antingen förbigåtts eller 
angivits såsom mindre brukligt, eller ha andra uttryck upp-
givits för det. Så t. ex. heter det i Närke på sina håll "bria 
1. vria epp- degen" AskerSt-MellösaKräklingeEdsbärg m. fl., i 
Västanfors s:n i Vml. "arbeta degen", i Årsunda i Gästr. trea, 
i Söderala i Hälsingland tre 1. mängta o. s. v. I dylika mål 
är knåda ett lånord ock en oregelbunden vokalisation lättför-
klarlig. Men även i Ögl., där knåda torde vara ett rent folk-
ligt ord, har det anmärkningsvärt ofta antecknats med o i st. f. 

1) Gotl. knädä motsvarar ty. kneten, hör sålunda icke hit. 
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med e. Om uttalet knoe, -a på sina håll i Kinda ock Ydre 
värkligen är genuin dialekt, varom jag icke är övertygad, 
torde ordet, som tillhör den specifikt kvinnliga yrkestärmino-
login, på ett eller annat sätt ha påvärkats av riksspråksuttalet. 

Äfsv. luDa, yfsv. ludha, lodha v. 'låda (vid)': de loder ve U: 
Gr; le ve V: Nora, inre S: Ård, N: Asker, Ö: RegnaVåStj Skär. 

Änsv. nåda v. 'nita' (jfr nåd s. 'nitnagel'): upp- o. mellansv. 
dial. ha t. ex. nöda U: Simt47, nodda U: TolftaLöSparrs, 
noda U: Ljust, nedda U: TiViksta, nödda U: Nby99, neda U: 
Björk1Sk75JkilFast72, nede Ö: JonsSkär, no Ö: Vård, no(a) G: 
Års; belägg från S. o. N. hos GEricsson o. Hofberg. 

Äfsv. rufa f. 'till odling uppröjt jordstycke', se ruDu (s. 125). 
På nom. ruDa återgår möjligen ortnamnet Råda i exempelvis 
Reda U: Fast37S-Karl, Rede 0: Konungsund. 

Änsv. rodha Bib. 1541 i t. ex. morghonrodhe, morghon-
rodhan m. fl. (se Dahlgren Gloss.): mellansv. dial. ha t. ex. 
reda 'aftonrodnad' söS: Tunab, afta-, merarede öÖ: JonsÖ-Ny 
TåDrotSkönMogRingYxÖ-RydGårGi, vilka former återgå eller 
kunna återgå på fsv. oblik form. Däremot är u bevarat fram-
för i uti följande stavelse i den gamla nom., vilken föreligger 
i uppsy. rudi (se s, 125). I vÖ. möter en form re, som åtmin-
stone på sina håll är fem., t. ex. kvällsre HOV, aftare AllhBbo, 
aftarea b. sg. Väv; i nK: aftaro m. Kristd. Jfr Fagered ree m. 
jämte ro m. Inflytande från adj. röd visar sig i t. ex. aftarött 
adj. n. 'aftonrodnad' Ö: Vit samt i aftaröa b. sg. ds. Ö: Asby, 
aftarön b. sg. Ö: Svin, merjenröe ob. sg. 'morgonrodnad' Ö: 
Rök. Jfr da. aftenrode, morgenrode. Motsvarigheten till rspr. 
rodnad ingår i t. ex. morronrönna U: Huddunge, aftarene Ö: Ba, 
raerjenrena Ö: Ek samt i de yngre, mer eller mindre riksspråks-
påvärkade, meraredne Ö: Jons, aftarone Ö: Ry, aftonrednad Ö: 
Mj m. fl. 

Fsv. skuDa, sko» v. 'skåda, beskåda, besinna, anse, under- 
söka, skilja m, 	enligt Hultman 317 f. med enbart u it. ex. 
ÖGL, Sm.L, Sm.L fr, SML, DL, Birg. Aut. Växling u: o visa 
t. ex, UL, VML, HL, MELL, St.L, VGL II, SML Conf.; 1300-
talsfragnaentet hskr. C av Östgötalagen har u (se Olson § 92). 

Sdsv. äro skrivningarna med o eller a. ungefär dubbelt 
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så många Smit- skriVningarna med u. PM ok änsv. skrifter 
ha o (se Smedberg', 42, Palm& 142, 145, 234); Gotl. biskudä 
(Wenn.); Vg. har i regel e (Sandström 28); upp- o. Mellansv. 
dial. t. ex. beskedda 	His,, skoda U: Harg, beskede Ö: Tj, 
.akedä Ö: Väs. 

v: trudha, troDa v. 'träda på, trampa': östnyl. ha u, 
lavsraål. o. vg. e; upp- o. mellansv. dial. t.. ex. tröda 'coire 
.(ona tupp)' IT: Sinat47; trodd a 'trampa' U: TolftaLö; troda 'coire 
.(ora: tupp)' IT: BladLjusterö(Lagnö); tredda 'trampa' U: Ti 
coire (om tupp)' Harg; trödda 'coire (om tupp)' U: Nby99, 
öV: Rom; treda 'trampa' 11:.  VikstaBjörk1Sk75Ljust(Svartlöga), 
'coire (om tupp)' U: StbySkFast70; trea 'knåda (deg)' G: Ars, 
'trampa (t. ex. vävstolen)' sD: Nbärke; tre 'trampa (t. ex. om  
hästar som av oro stå ock trampa i spiltan)' V: Nora, 'trampa 
(spinnrock 1. vävstol)' Ö: JonsSkärRyLjunglisaVin, 'gå fram 
ock tillbaka' Ö: Bj, 'coire (om tupp)' Ö: VåSkär; belägg från 
S. hos GEricsson; götiska mål t. ex. tre 'trampa' svÖ: Heda 
St-ÅbyÖdTreh; . härtill tred t. ex. "höna vill ha tred" d. v. s. 
'hönan vill para sig' U: Stby. 

ga 	Äfsv. bughi, boghi ra. 'båge': att dömma av excerpten hos 
Hultman ock Sdw. äro u-formerna väsentligt allmännare i fsv.; 
PM har o; i änsv. är o regel, dock hornbugar PBrahe (se 
Smedberg 42, Palmer 142, 238 f.). Rotvokalen är i gotl., östnyl., 
hakarpsm., vg. ock ovansiljansm. ett u-ljud av växlande kvali-
tet ock återgår på äldre kort u; i upp- o. rnellansv. dial. är 
stamvokalen o eller e, t. ex. bogga U: Grllarg-,, yttreS: Sor; 
sågboga II: NbyI05; boge öV: Rom, yttreS: AspöSelaToresEnh 
UtöMörkö, inre S: VallbyBarva, kustsockn. fr. ö. m. S:tAnna i 
Stä. t. o. m. Västrum: i Tjust; begga nU:Väst1H1sDnmFilm Harg-, 
Valö; boga G: Års, sD: ByTorsSt-TunaGusLudSbärke; bka 
oh. sg., 1h2gan b. sg. U: Vätö, bepTJ Sk87; bege V: LindeNora, 
inreS., N., Ö: e- o. ä-mål, inre Tjust allm.; bajs se,. e-mål: Hyckl-
Horn-Tid (jfr ovan), nIK: Sev. o. Tunal. h.; boga D: Sundborn, 
jfr bogi Rättvik (Nor. VSpr III: 249) ock boga  	Sö- 
derala; götiska Inål ha t. ex. bege svÖ: HovVäd; beje svÖ: 
Lysings o. Ydre h:der, J: NässAlseda; bewwe J: AdLindEäla. 
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Utom det ovan anförda boga hat även här ock var iakttagits 
o i st. f. o eller e i Arboga S: Floda, N: Vinön; armbogen b. 
sg. U: Nby105, S: Floda, N: Vinön, Ö: VåSkär; armbog oh. sg. 
J: Ad. Möjligen beror o i de två senare exemplen på att 
ifrågavarande ljud icke står i fullt tryckstark ställning. Arboga 
skulle dock kunna vara en utläsningsform, ock o i armboge 
har ansetts bero på association med bog. Jfr Nor. Fryksdalsm. 
lj. s. 21. 

Dial. bega på o. dyl. v. 'kosta på, vara mödosamt' (jfr Älvdalen 
btigå v. ds.): uppsy. dial. ha t. ex.. bogga på TT: Harg,,; begga 
på. IT: HlsValöHarg,Rkil; boga på U: Als; bega på. U: Jkil 
Fast72; begå på sD: St-Tuna; jfr kemma på bog 'gälla på' 

Rkil. 
Äfsv. dugha, dogha v. 'vara stark, jälpa, duga m. m.': f vn. 

har enbart u, vilket Hultman 214 anser bero på att ordet 
tidigare i nordiskan liksom i alla övriga germanska språk till-
hört preteritopresentierna. I äfsv. är duga endast belagt i 
formerna dughDe Bur. ock doghandte Bj.R. I yfsv. äro såväl u-
som o-skrivningar allmänna. Dock förekommer i excerpten 
hos Sdw. u ungefär dubbelt så många gånger som o. PM har 
o; N.T. 1526 dogher. I änsv. 1500-talsurkunder synes o vara 
regel; dock har PS wart u i dughde. 0-former äro icke allt-
för sällsynta på 1600- o. 1700-talen, ock dåga upptas ännu av 
Weste ock Dalin. Se Hultman 319, Lindqvist 61, Palm& 
142, 144 f., 234 f., Åkerblom Runii svenska rim 175 f., Kock 
Ljh. II: 102 f., Nor. VSpr. III: 118. Rotvokalen i hakarpsm., vg., 
fageredsm., dalsl. (Frändefors enl. ENoreen Ärtemarksm.111 f.), 
ovansiljansm., medelpadsm. (Torp 70, anm. 3), härjedalsm. (doggu 
Lillhärdal) återgår på äldre kort u, ock detsamma torde även vara 
fallet med följande, numera jämförelsevis sällsynta o-e-former 
i Svealandskapen, Östergötland ock nSmåland: dogga TT: Nby43, 
öV: Färnebo; doga IT: Gr dugga, pret. duggde) ock BörstilJärl, 
öV: SalaHarDgt; degga 	TiVendelDnmFilmEkeby; dega TT: 
VikstaSk75Vendel,,VätöBlidö, G: Års, V: Himmeta, sD: BySt-
TunaGranMal, S. (TEricsson 99), N: Skag (se även Djurklou); 
dega Ö: TjHällRegVåJonsHärDrotMoYxÖ-RydGårdSkärGiAtv 
VbRyLjRap, nK: Ej; degit Ö: KrV-HgMal; deje nK: Sev. h. 
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Kristd; även i götiska mål dega svÖ: Ek; deja svÖ: Rök St-
Åby,,N-Vi, J: .Alseda; dejja sÖ: SundV-Ryd; devva svÖ: St-
Åby,-, J: Hau; men duga J: Hak. Även i ösv. dial. är o-form 
vitt spridd. Emellertid föreligga över hela det upp- o. mel-
lansv. dialektområdet former med långt, slutet u. Dessa, lik-
som rspr. duga, ock former i gotl., jutska (jfr Bennike-Kri-
stensen Kort over de danske folkemål s. 44) ock vissa norska 
dial. (Solor, jfr Larsen Lydla3ren i den solorske dial. s. 150) 
äro påfallande ock synas förutsätta en form med -ö, jfr fvn. dirga 
i hskr. 645 (se Larsson Ordf. ock Jönsson Skjaldesprog s. 108). 
Hur en dylik form uppkommit, är ovisst. Tänkbart är, att 
den nybildats till former, som återgå- på urspr. prat. pres. 
daug ock vilka vid tiden för nybildningen levde kvar som 
pret. sg. Vid en tidig böjning döga dög drigit o. d., varav 
ännu spår finnas i nyländskan, kan infinitiven i vissa trakter 
ha ombildats efter mönstret suga sög stigit, supa söp silpit. 
Även ty. taugen är en nybildning till pret. pres. toug, dock 
icke analog med den av mig för de nordiska språken antagna, 
då till grund för au i ty. taugen synes ligga mht. ou ock ej tt 
(så enligt Paul Deutsche • Grammatik II: 91). Den av mig 
föreslagna förklaringen till den nordiska analogibildningen 
blir dock ytterst osäker, då dög icke belagts i fsv. urkunder, 
liksom ej häller motsvarande starka prat. sg. uppvisats i fvn. 
hskr. Avsaknaden av belägg i exempelvis fornsvenskan kan 
dock bero på en tillfällighet. Spår av den urspr. pret.-pres.-
flexionen förekomma nämligen i yfsv., t. ex. 3 pl. pres. dugu 
(Sdw. 822), dog(h)o ock sannolikt även, såsom ovan antytts, i 
nutida ösv. mål. Som förklaring till den långa vokalen i 
Fårömålet antar Noreen (Fåröm. 64) tidig förlängning framför 
bortfallet g, ock på samma sätt kan möjligen motsättningen 
dta: diiga i norska Hardangermålet förstås (se Ross NoBygdem. 
III: 122). En liknande förklaring för svenska dialekters vid-
kommande har man dock svårligen rätt att räkna med, då g-lösa 
former av duga icke uppvisats i äldre skriftspråk eller nu-
tida upp- ock mellansvenska dialekter, icke ens av den svaga 
preteritiformen. Emellertid torde ö likväl på ett eller annat 
sätt • bero på att den följande konsonanten var g. Möjligen 
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härrör ft från den i fornsvenskan faktiskt belagda, icke alltför 
sällsynta presensformen dughir. Det palatala, av i efterföljda 
gh(7) kan nämligen i upp- ock mellansv. dial. tänkas ha för-
hindrat övergången av u till o eller e, även fastän dughir hade 
akut akcent ock ändelsens i sedermera försvagades till e. Jfr 
fughl med bevarat u i vissa uppsvenska mål, se Hess. i o. y 
148 ang. sigel 'segel', mygg. 'mögel' etc. Hit hör nsv. odåga s. 

Äfsv. -hughaDer, yfsv. -hughader, -hoghader adj. 'hå,gad' (jfr 
äfsv. hugher 'håg'): Hakarpsm. o. vg. ha (angående växlingen 
o : e i upp- o. mellansv. dial. jfr hugher); några ex.: höga U: 
Simt47; hogga U: Nby43; heggad IT: His; hogad yttreS: Utö; 
hoga öV: Rom, yttreS: Enh; hogen kustsocknarna i söÖ, 
o. Tjust; hega o. d. U: Skl 28, G: Års, V: VästanfLinde, sD: 
allm., inreS: TumboÖjaArd, N: GötiLillk; hegar inreS: Runt, 
Ö: SkedRegJons; hegater o. d. N: GällMos, Ö: Ris; hagen Ö: 
Finspångs Östk. Hammark. Skärk. Bankek. Gullb. h:der, nK: 
inre Tjust; hega,der inreS: Österåker, N: Viby, nK: Hjorted; 
hejed nK: Sev. o. Tunal. h:der; hegader svÖ: Väd, hejader Ö: 
Lysings h., hejjader Ö: större delen av Ydre. 

Äfsv. lughi, yfsv. lughi, loghl m. 'låge': rotvokalen i gotl., 
östnyl., hakarpsm., vg. ock ovansiljansm. är mer eller mindre 
u-haltig ock återgår på äldre kort u; s. ock vU., delar aV öV., 
yttreS., kustsockn. i sÖ. o. Tjust ha i regel o, t. ex. laga Vass 
Österåker Ö-Ryd, Q Als, laga Möja, g Sparrs, loga sFj(NbyEn) 
43, loga sFj (TärnaAltVittTorstSimtHvFh)47, loga Sor, laga 
Mörkö, laga RomToresEnhUtö o. kusten S:tAnna—Västrum; 
Dannemora- o. Östhammarsbygderna ha o eller e, t. ex. logga 
lega o. d. TiVend el— Väst1Hls Tegm Dn mFilmMorkHargHökh,, 
Börstil,ValöForsm, logga lega o. d. Vendel—TolitaFilm(Öst er-
bybruk)SkäfthGrBörstilLö (— laga), loga laga Börstilf,Hökh—. 
Övriga upp- o:  mellansv. dial. ha i regel• e, t. ex. lega, -e higa 
o. d. ÖvEkebyBlidö, laga o. d. Uppsala- o. Norrtäljebygderna, 
/o.p Sk87, liga G: Års, liga o. d. sD: ByVikaTorsSt-TunaGus 
LudSbärke, kee sD: Malingsbo; loge större delen av V., inreS., 
N., större delen av Ö., inre Tjust allm.; leje 	Hyckl,,Horn,. 
Tid, nK: Sev. o. Tunal. h:der. Götiska mål ha t. ex. loge 
svÖ: VädHov; leje svÖ: Lysings o. Ydre h:der, J: NässAlseda, 
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nK: Mörl; lewwe J: AdLind; levve J: HauVirBäla, men /toga 
J: Hak; sydhäls. lega Söderala. De av typordslistornas be-
lägg med a-vokal, som möjligen eller sannolikt återge uttalet 
av imp. konj. låge (till ligga v.), ha här uteslutits. 

Äfsv. lugha, yfsv. lugha, logha v. 'låga, brinna': upp- o. 
mellansv. dial. ha t. ex. legga U: Harg, loga U: Adelsö, lega 
U: SöderfSk155Vätö, vV: Nora. 

Änsv. råga, råge m. 'råge': gotl. ruge; ösv. (öNyl.) rfiga, 
(Estl. Runö) räka; upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. rogga U: 
1T-LöNby43Lö, yttreS: Sor; rogge öV: Rom; roga U: Harg 
LjusteröSparrs; roge yttreS: SelaToresEnhUtöMörkö; regga o. d. 
nU: TiVäst1H1sDnmFilmValö; rega U: ÖvVätöBlidö, G: Års, 
sD: ByVikaTorsSt-TunaGusLudSbärke; rege svD: Malingsbo, 
vV: LindeNoraHed, inreS allm., N: GällVinönGötlGräve, nvÖ: 
GodRegnaSked; roke kustsockn. S:t Anna i Ö.—Västrum i Tjust; 
reke N: SköllAskerTäbyKräKniKviEdsbSkag, Ö. allm. utom 
gränssocknarna i ny: (jfr ovan), nK. utom Tjustkusten allm. 
Götiska mål ha t. ex. reke svÖ allm., J: N-Vedbo h. Alseda 
Hak, Vgl. allm., dock även t. ex. roke samt någon gång rtoje 9. 
rgke (se Sandström 10, 23 f.). Härtill denomin. rspr. råga v.; 
dial. regga v. U: Västl; rega v. U: NoraBlidö, N: Vinön. An-
gående det ej fullt utredda förhållandet mellan -g- ock -k-
former se Helig. Ordb. 680. 

Dial. sega v. 'smått ock sakta framrinna' (jfr såg s. 'sankt 
ställe'): gegga v. ds. U: His; belägg från N. Rz 563 a. 

Dial. tega v. 'slita, draga' (jfr Skånelagen tughte v. 'draga, 
rycka', Älvdalsm. titgå v.): upp- o. mellansv. mål ha t. ex. tega 
v. 'tänja ut' 11: Rkil; teje v. 'bogsera, släpa medelst ett tåg' 
nK: Strupö i Misterhults s:n. Götiska Mål ha t. ex. teje 'töja' 
nK: Mörl. 

Dial. toge m. 'dragstång, tistel för en sladd,.åkerharv o. 
U.—Ö. enl. Rz 740 a; toge m. 'dragstång vid körslor i åkern' 
Ö: V-HargÅsbo. 

Nsv. tåga s. 'seghet, elasticitet' i 1800-tals litteratur; formellt 
samma bildning som föregående ord. Jfr no. dial. toge m. 
'styrke tu l at taale stra311' ock ösv. tögogär adj. 'elastisk'. 



TYPEN lugha: MATERIAL lughi—strocka 	97 

Nsv. blocka v. 'arbeta strängt, ivrigt' se SAOB: i motsva- ka 
rande ock andra betydelser i upp- o. mellansv. dial., t. ex. 
birokka nir 'snöa häftigt i stora, täta flingor' U: Vaks; blrokka, 
'skälla (om hund)' U: Ti, jfr ösv. dial. i bet. 'svärja'; blrekka 
på 'arbeta tungt, styvt' 11: Fast72; hirekka 'arb.eta tungt ock 
ivrigt' G: Års; hireka o. d. ds. "sD: St-Tuna, inreS: Ard, N. 
(Djurklou, Hefberg i olika bet.), Ö. (enl: Nyren, Rääf); i götiska 
mål t. ex. blreka å snöa 'snöa i stora flingor' J: Ad. 

Dial. beka v. (jfr ösv. dial. böka, böka v. 'böka', no. dial. 
böka v. 'bulta (mjuk), gräva, rota): bake v. 'böka, bända (om 
svin)' Ö. (enl. Nyren), 'sitta ock knåpa' nK: Kristd; beka v. 
'knåpa' J: Ad, 'böka' J:: Hak, t. ex. "du setter å beka å spin-
ner" J: Ad. 

Dial. deka v. (jfr älvd. dökå v. 'stoja, bullra, fara häftigt 
fram'): uppländskan har t. ex deka 'slå, banka' KårstaFast72, 
'slänga ock smälla t. ex. i :en dörr' Närt; deka på 'låta gå 
undan' EstLänna, 'knoga på' FrötLjust; deka i väg 'springa i 
väg' Husby-LyhLjust. Härtill' hör dek n. t. ex. "köra i jämnt 
dok" U: Fröt. 
: Dial. leka v. .'ränsa' N: Asker synes återgå på en kortstavig 
grundform. I regel visar ordets rotvokal i sv_ dial. tillbaka 
på ö. Jfr Rz 413b, Wigf. SHall. 271, 376, Helig. Et. ordb. 

Änsv. mocka v. 'föra bort gödsel i stall ock fähus': östnyl. 
o. ovansilj, ha ti, nvsmål. o. vg. e; upp- o. mellansv. dial. 
t. ex. mokka 	Nby43StbyGrHökh, .öV: Rom, 0-: Års, sD: 
Sbärke; mekka U: HlsDnmFilm, sD: 'skotta'.  St-Tuna; moka 

Ljusterö (Lagnö), yttreS: Mörkö; moke söÖ: S:tAnnaGryt, 
Tjustkusten; meka U: Vätö, vV: Nora, inreS: Floda, N. 

(se Hofberg); nieke Ö: e-målen, nK. utom Tjustkusten; mekä 
Ö: ä-målsområdet; götiska mål meka syÖ. allm. Hit höra 
dyngmekkan s. 'dyngskottning' U: Sk144 samt med urspr. 
geminerat k koMokke o. dyl. f. 'liten hög av kogödsel' -Ö. o. 
nK., en diminutivbildning till stammen *muk. Jfr fsv. nota 
myk n:. 'kreatursspillning'. 	 . 
. Ansv. strocka 'stråke': rotvokalen i östnyl., hakarpsm., vg. 
ock avansiljansm. (Älvd._ 22) är mer 'eller 'mindre u-haltig ock 
återgår på äldre kort u; i s. ock vU: stroke Österåker0-RydDjurö 
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JärlSparrsTeda, stroka Möja, strokke AlsVassEn43, strokka 
Hagundå o. Lagunda h., ströka sFj (AltVittTorstSimtHvFh)47, 
strökka Nby98; n. o. mell. U: strokka TolftaLöFilm—Skäfth 
GrForsmValöBörstilHökhHarg, strokke BälÅkerby—JkilRasbo 
VängeBlad, strekka Väst1VendelH1sTegmFilna,,DnmMorkEkeby, 
strekke ÄlvkTiAluVikstäBjörklikerby—EdeboHävSingö, streke 
TunaStbyVäddöVätöFröt, streka BlidöLjusterö(Siarö); S: stro-
kan b. sg. Sor; streka D: Bjursås; Ö. o. nK: streke antecknat 
fr. Finsp. Östk. Hammark. Skärk. Valkebo Vifolka Göstr. Ly-
sings o. Tunal. h:der (Nyren uppger betydelsen 'strömdrag'); 
J: streke 'lång hyvel' Lind, men struke m. 'stråke' Hak. 

Nsv: stråka v. 'stryka' Lind 1749: streka mä, 'knoga med, 
följa med, springa med' U: Kårsta; streka ikring S: Ard (se 
vidare GEricsson); streka på v. 'dra på, gå på; om en talare' 
D: Bjursås. 

Dial. soka o. dyl. v. i olika betydelser, mellan vilka sam-
manhanget delvis är dunkelt; någon gång i bet. 'söla' även i 
skriftspråk (se Helig. Et. ordb.): 1. 'kasta' (jfr ösv. dial. söka v. 
'slå, kasta'): sekä in 'kasta in' Ö: V-Hg, .soka 'kasta, slunga' 
J: Ad. — 2. seke unna 'göra något med fart, springa fort' Ö: 
Skär, seka i väjj 'springa i väg (i hast)' J: Ad. — 3. 'söla, gå 
långsamt o. d.', jfr ösv. dial. (Nuckö) silka v. 'söla': seke o: d. 
Ö: JonsV-HgVinYdre, t. ex. "han kommer sekenes der på 
vegen" Ö: Vin, seke (i spisen) 'brinna sakta' Ö: Kisa; härtill 
så,k s. 'söl' (se Helig. Et. ordb.), sekiger adj. 'långsam' Ö: Vå. — 
4. (om väderlek) dä står å, seker 'det står ock väger, det är 
osäkert hur vädret skall bli' Ö: Jons, dä, seker te 'det mulnar 
på' Ö: Åtv; härtill sekit adj. n. 'varmt ock tungt (om vädret)' 
Ö: Väv, nK: Kristd— fekit. Jfr även feke v. 'gå långsamt ock 
Ovåligt' Kristd. 

Dial. toke sälj v. 'maka sig' ENor. Ärtem. 92 (jfr fvn. 
oka, v.); teka på säjj v. 'tocka sig, flytta sig' vV: Nora torde 
utgå från kortstavig grundform. Övriga av mig kända former 
av ordet i t. ex. östg. ock upp!. ha kk ock återgå eller torde 
återgå på urspr. lång rotstavelse, jfr nsv. tucka Lind 1749. 

Änåv. tråka v. 'arbeta långsamt, gå långsamt, knoga, slita 
o. d.': östnyl. ha u, nvsmål. ock vg. e; upp- o. mellansv. dial. 
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t. ex. trokka 'envist kälta' U: Nby143, öV: Rom; trekka 'gå 
tungt' U: His; trekka mä, 'hålla på med' U: Rkil; troka 'ha be-
svärligt, slita ont' U: Värmdö; treka 'göra något besvärligt' 
sD: TorsGus; treke o. d. 'arbeta långsamt, hålla i med ett 
arbete oaktat motigheter, stå ock stampa på samma ställe med 
ett arbete' Ö: VåSkär, nK: Kristd, 'gå mödosamt' Ö: Jons, 
'trycka, krama' Ö: KisaVin, 	Kristd; götiska mål t. ex. treka 
'trycka, krama' Ö: VädlledaYdre; treke ds. nK: Mörl. Hit 
höra exempelvis: änsv. tråk s., trokk n. 'kält' U: Nby44, trek 

'släparbete' D: Bjursås, S: Tunab (se 0-Ericsson); treken a. 
'uttråkad, ledsen' Ö: Rap; långtreken a. 'långsam' Ö: Kisa; 
nsv. tråksam a., trokksamt 'tråkigt, långtrådigt' U: Börstil, 
trekksamt IT: Sk; nsv. tråkig a., trokku 	GirNby43, trokkug 
U: Lö, trekkug U: HlsDnmFilmAlu, trokkig 15: Ekeby, trekuger 

d. U: Vätö, vV. (Leffler), inreS., N., nÖ.; trekier o. d. Ö. söder 
om Motalaström, nK. utom Tjustkusten. Ordet är bildat på 
värbet tråka. Jfr ur form- ock betydelsesynpunkt det till tråda 
v. 'trampa' bildade adj. långtrådig, vilket ord innebär, att 
något blir enformigt på grund av ständig upprepning (eg. 
genom upprepat trampande). Se Lef fler Västmanl. folkspråk 
.s. 9 ock Nor. SoS. 2: 123. 

Dial. ukan o. d. n.; uka, oka f. 'räfshuvud 	m.'; se uk, ok n. 
Dial. uka o. dyl. v. 'lägga på ok'; se uk, ok n. s. 65 f. 

Dial. bele ra. 'bål, stjälk', se fsv. bul, bol m. s. 66. 	la 
Fsv. foli m. 'fåle': gotl., östnyl., orsa- ock moram. ha u-ljud, 

vg. ock ovansilj. däremot ur äldre kort o utvecklade ljud; upp-
o. mellansv: dial. t. ex. Mim U: Nby43; fölre öV: Rom; Miran b. 
sg. yttreS: Sor; folre yttreS: SelaEnhMörkö, Tjustkusten: Try 
Ö-EdV-Ed; fena o. d. nU: Väst1Lö; fela U: GrllargIlökh 
Yätö,,, G: Års, si): ByVikaSäterSt-TunaTorsGusLudSbäike; felre 
11: Sk75JkilVätö, vV: LindeNora, inreS: NäshTumboÖjaVmo 
ÅrdJulSt-MalnaV-Ving, N: GällVinönGötlLillkGräTäbyKräVi-
byRamKniKviEdsbTångSkag, Ö: GodTjJonsSkällBjStjVäkinV- 
Hargitin, 	DalhllallEljDjS-ViPelFröVenaTuna. Trots be- 
läggen från Ö., vilka, på grund av att ordet finns upptaget i 
typordslistan, icke äro alltför fåtaliga, förefaller det mig, som 
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om ordet i bet.. 'föl, unghäst' i Ö. — åtminstone i vissa 
trakter — knappast vore rent folkligt. Däremot används Loire 
ofta i överförd bet., t. ex. "dä, ä juse Loire" = 'det är sköna ju-
veler' Skär: 

Dial. %lm o. dyl. v. 'föla, få föl' till fåle m.: östnyl. har u, vg. 
(Holslj) återgår på äldre .6; föka U: Nby104; leka sD: St-Tuna 
Sbärke, vV: Nora, inreS: Ård; feke Ö: RegUlr, nK: Kristd 
Mörl; Loire yttreTjust: Gaml; feka J: Ad. 

Dial. gneka v. 'gnola': Hakarp gnula; Ö: gneka, -ä v. 'gnola, 
småsjunga' JonsMj, sällsynt biform till de i ög. vanliga gnoke, 
gnöke o. d. Jfr nedan vråla. Härtill gnek n. 'gnolande' Mj. 

Fsv. hula, hola f. 	(jfr äfsv. hul): Hakarp htila  f., jfr 
Bogren Torpm. 70. Formerna med o eller e i rspr. ock upp-
o. mella,nsv. mål bero snarast på anslutning till hål o. dyl. n. 
Den ljudlagsenliga oblika kasusformen föreligger i ortnamnet 
Hulu. En kontaminationsform mellan heir n. ock heka f. är 
möjligen östg. heke n. använt om ett hål i en mosse i Ringar-
rum ock föraktligt om en gammal kåk i ktvid. 

Fsv.? bula (uppslagsform hos Sdw.), hola v. 'göra ihålig, 
urholka': hire u v. 'holka ur' Ö: Vå. 

Fsv. kola v. 'kola, bränna kol' (jfr äfsv. kul n.): upp- o. 
mellansv. 	t. ex. koka 	Als; kaka U: AlmKårstaFarFröt; 
vV: Nora, D: Bjursås; keke Ö: RegLj, nK: Kristd; dä, kekar 
sä 'det kolnar' U: Blidö. 

Dial. meka v. (jfr.  no. dial. mola v. 'smuldre, brxkke i 
stycker' Torp, sv. dial. smeka v., mera v. samt följande ord): 
meke sönner v. 'smula sönder' Ö: Kisa. 

Dial. meka: v. 'smått göra något, arbeta. smått ock träget 
m. m.' Ö.; ofta i förbindelse med ett annat värb, I. ex. meke 
å äte 'småtugga' Jons, meke å värke o. d. 'småvärka' RapKisa 
KW-Hg, meke 'srhågräla' t. ex. "di kann allri va sams utan 
di hålls jämt å meker" Kinda h.; melrä.mä 'arbeta med, knoga 
med' Kl, mekä o. d. 'brinna.  sakta' KlMj, t. ex. "dä bkessar inte 
-männ dä makar" = 'det 'brinner .sakta utan låga' Väl Meka. 
-i 'ova,nstående betydelser torde vara att sammanställa med 
mera v. ;ock moira v. 'i motsvarande betyd., .ehuru samman-
hanget mellan formerna är dunkelt. Jfr: mera v. nedan ock 
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moke v. 'arbeta ihärdigt' Jons samt det av Rääf anförda mårla 
v. 'röra sig smått', en avledning av mera v. Helt uteslutet är 
väl icke, att meka v. utvecklats ur mera v. I likhet med flera 
andra sv. dial. uppvisar östg. sporadiska exempel på en över-
gång r> k, t. ex. vanligen bare adv. 'bara', men balfe Kisallyckl„ 
vanl. bjäre 'trollhare', men bjäke Mogata, vanl. pyra, men "legga 
å pyira i spisen" J: Ad, enstaka bak adj. 'bar' Malexander. 
Övergången är av tillfällig natur, ock olika orsaker torde ligga 
till grund i olika fall. Vad förhållandet mera : meka angår, 
må framhållas, att mera ofta ock kanske oftast användes i 
förbindelse med ett annat värb, varigenom dess betoning redu-
cerats ock artikulationen av r i följd härav blivit mindre 
energisk. Vidare kan presensändelsens r ha värkat dissimi-
lerande på stammens r. Ock slutligen kan moira, som anses 
återgå på äldre *morda ock uppvisar samma betyd. ock an-
vändning som mera, meka, ha bidragit att stärka k:s ställning. 
Delvis torde formväxlingen även kunna tillskrivas ordets egen-
skap att vara i viss mån ljudmålande. Med samma betydelse-
skiftningar som moira, mera ock meka har i svÖ. antecknats 
möla, t. ex. "dä mölar å varker" (om en tand) St-Åby, möla 
'pyra i spiseln' Ydre (Rääf). Formen från St-Åby har tunnt 1, 
ock under förutsättning att detta uttal icke var individuellt, 
kan möla v. vara en 1-avledning av ett *möra motsvarande no. 
dial. maura 'arbeta flitigt'. 

Dial. skreka v. 'skråla': e-vokal ha V: Nora, åtminstone i 
S. gränstrakten mot Ö., hela Ö. o. trol. nSmål., delar av Vgl.; " 
i Ö. är även antecknat skroka 'skråla, bullra' Klockrike, Jfr 
bland växlande former exempelvis fsv. skrola ock skrala 'skråla', 
no. dial. skrwla v. 'gråta höge. Formväxlingen torde till stor 
del bero på ordens ljudhärmande karakter. Jfr vråla s. 102. 

Dial. skeka v. 'skölja' Rz 594 b (jfr skulor): vsv. (Sörbygden, 
Ärtemark) dial. ha a; mellansv. dial. t. ex. skeka 'skölja (näten)' 
N: Vinön, skeire 'skvala' Ö: Jons, nK: Kristd. 

Nsv. smula, småla v. (jfr smula s. 133): hakarpsm.. o. vg. ha 
upp- o. inellansv. dial. ha t. ex. smöka 'falla ur (om säd)' 	Nby 
43; smeka ds. Tf: Fast72, G-: Års; smeka sonder 'smula sönder' IT:-
Sk, smeka sönner V: Nora; då smeker 'det duggrägnar' Ö: Jons. 
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Ö-Ny; smeka ur 'falla ur (om säd)' Ö: Reg. Riksspråkets ock 
den i upp- o. mellansv. dial. troligen allmänna formen med 
långt slutet u beror på invärkan från smula f. 

Dial. smoke koll. n. 'smulor' (jfr amok n. 'smolk'): vg. smuka n. 
'smulor, skräp' Götlind Västsv. ordb. 84; Tjust: smoke 'smulor 
av bröd o. d., halmboss m. m.' Gaml. 

Nsv. såla, sula v. 'förse med sulor' ("uttalas vanligen såla" 
Dalins ordbok; jfr sek s. 71, sula f. s. 134): upp- o. mellansv. dial. 
ha t. ex. seuka 'sy skodon' U: Lö; söka U: Nby43, öV: Rom; 
seka o. d. U: VendelDnmRkilSkäfth, G: Års, vV: 'sy med 
becktråd på skodon' Nora, S. (något så när allmänt enl. 
TEricsson 99), Ö: allm.?, nK: Kristd; soke Tjustkusten: Lham. 
Numera höras väl ofta även former med u. 

Dial. solra v. 'kasta': östnyl. har u, nvsmål. e; upp- o. mel-
lansv. dial. t. ex. seuka 'kasta' IT: H1sLö; soka täll 'kasta till' 
U: Gr; seka ut U: Gr; seka i väg 'sticka i väg' vV: Nora; 
soka yttreS: Sor; seka inreS: Ård, enl. 0-Ericsson 1. 'kasta, 
slänga', 2. 'löpa, springa'; seke 'kasta' Ö: allm., nK. utom 
Tjustkusten; soke Tjustkusten. 

Dial. seke m. 'stort föremål i allm.; •baddare, huggare, säges 
OM en person som äger någon förmåga eller egenskap i högre 
grad än mängden': belägg från t. ex. vV: Nora, N. (Hofberg), 
Ö: RegÖ-NySkärYdre; sokare o. d. ds.U. (Rz 714), S. (0-Ericsson). 

Fsv. thula, Iola v. 'tåla': gotl. har u; hakarpsm., vg. o. ovan-
silj återgå på äldre ö; enligt Hultman Hälsingelagen 126 återgå 
vissa Härjedalsmål på äldre il; upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. 
toka s, o. söU: AlsHagaVätö,Ljust(Lagnö)ÖåkerÖ-RydGrytaVillb 
SparrsSimtTorst43 anm. 1, yttreS allm.; toks söÖ: S:tAnnaGryt, 
Tjusts• kustsocknar; teuka o. d. nU: TiTolftaVäst1LöHlsGp,1 
taka nvU: Öv.; teka n. o. nöU: VendelÄlvkTegmFilmDnmMork 
SkäfthEkebyAluTunaStbyGr. ForsmValöBörstilHökhHargSk85 
Åkerby Rasbo Rkil Fundb o Jkil Väddö HavSingöEdeboBladVätö,,,  
Fast70FrötBlidöLjust(Siarö), vii: NbyTärnaEnåker43, G: Års, 
sD allm., vV: LindeNoraHedVästanf, inreS. o. N. allm.; toht 
öV: Rom; teke Ö: e-målen, nK. utom Tjustkusten; teL Ö: 
-målen; götiska mål teka syÖ., J: N-Vedbo h. Alseda. 
Dial. vraka v. 'vråla': mellansv. dial. ha koka N: VibySkag; 
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vreka vV: Nora, N: Asker, inreS: RuntTunab; vreke, -ä Ö. o. 
nK.; reke K: Tuna—Död; götiska mål vreka svÖ., J: AdLind 
Hau; reka svÖ: N-Vi, reko vreke nK: Mörl; norrl. mål t. ex. 
vreka sHäls: Söderala, reka Medelp: Torp. På former med 
äldre ä återgå råka U: Vätö, bråka sD: TorsGnsGran, vråka 
V: VästanfLinde. Annan rotvokal ha däremot vraka 'böla' 
Ö: Ba, 'vråla' Ö: ÅtvYx, Tjust: Ö-EdGanal; vräka v. 'tjuta, 
storgråta' nK: Kristd; röka 'vråla' J: Als. 

De växlande formerna torde delvis vara att tillskriva ordens 
ljudhärmande karakter. Se vidare Wigf. SHall. 274 not 5, där 
med rätta såsom icke antagliga avvisas de förslag att förklara 
e-formerna av skråla, vråla, vilka framställts av Sandström 
genom Noreen i VSpr. III: 140 not 5 ock av Kock Ljh. 11: 112 f. 
Vråla användes i östg. understundom i betydelsen 'böla', ock 
detta kan möjligen ha bidragit till att det allmänt östgötska 
böka v. har biformen boka i svÖ. ock angränsande delar av J., 
t. ex. i St-ÅbyAdelöv. 

Dial. briimi in. 'alblom' Älvdalen (jfr sv. dial. brumm s. 72): rna 
bremma m. %halsen, det som lien fästes med' sD: NbärkeGus. 

? Dial. bromma v. 'kanta, skära kanten av hyvlade bräder' 
Sdml. enl. Ihre Dial.-Lex., i vilket arbete o står för o, e jämte 
o; hör väl till samma rot som brumm s. 'det yttersta av ris 
m. m.' Jfr no. dial. "brum n. levlenopper, rakler, friske lev-
kvister; dertill bruma 'skyte knoppar el. rakler, samla friske 
kvister til för' Torp 44. Jfr även nsv. bräm n. 'kant', vilket 
i sv. dial. även har betydelserna 'axen på en sädeskärve', Men 
nedre något smalare delen av lielåret, som utgår vinkelrätt 
från detta, varigenom lien fästes vid skaftet' Rz 62. Rääf 
uppger för Ydre bråmma v. 'vara yvig, präktig' t. ex. "säa 
bråmmar", vilket värb säkert är en bildning till bråmm 'agn-
toppar på säd'. • 

? Dial. Mima (ösv.), hemma o. dyl. v. 'gå åt sidan (om häst)', 
jfr no. dial. huma, homa. Då ordet i vissa ösv. ock no. dial. 
behandlas som kortstavigt, må här — oavsett om ordet urspr. 
haft kort u som rotvokal eller ej — anföras några former även 
ur upp- o. mellansv. dial., t. ex. homma dä v. 'maka dig (åt häst)' 
8 — Sv. låndsna. T y cl n 
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U: LöBjörklTun.a, hemma dä, U: Sk88Tensta, humm-sä G: Års, 
hummä. sej ock homma sej S. enl. GEricsson, humme sa Ö: Reg 
VåJonsRing, humma sä Ö: Mj. Jfr även amma da 'jänka dig 
åt sidan (till hästar)' U: Fast50. 

Äfsv. hma, koma v. 'komma': innan o-vokalen i äfsv. till-
skrives det urn. a-omljudet, torde det böra övervägas, huru-
vida icke o kan ha uppkommit ur u i uttryck sådana som 
korna bort, korna fram, korna tu m. fl., vilka hade huvudtrycket 
på 'partikeln. Dylika sammanställhingar, som numera äro 
ytterst allmänna, voro nämligen — såsom framgår av ord-
böckerna — mycket vanliga även i fornspråket. Gotl., Hakarp 
ock Ovansilj. (jfr s. 30) ha n, Nyl. ock Vgl. u o. Upp- o. mel-
lansv. dial. ha i regel o, även i trakter vilka i hithörande ord 
ha e. Stundom växla i dessa dial. o ock e såsom t. ex. i U: 
HävSingö, sD: St-TunaGus, vV: Nora, S: Ving, N: KräKni 
Ram, Ö: Hyck1V-Hg, nK: Mist. Vissa källor uppge även 
enbart e. Merendels äro dock e-beläggen så sporadiska, att 
det ofta förefaller sannolikt, att även o kan förekomma i re-
spektive mål. Mina excerpt ur ULmAs samlingar ange enbart 

från exempelvis U: TiSkäfth, sD: LudMal, vV: Linde, S: 
NäshRåbyÅrdRuntFloda, N: GällVinönGötlLillkGräTäbyTång, 
Ö: VårdHorn, nK: Vena. Anledningen till att just detta ord 
i regel har o, medan övriga hithörande ord oftast ha e, kan 
vara ställningen mellan velart k ock labialt m. Möjligen är o-
formen urspr. hemma i tryckstark ställning, e-formen däremot 
i ordsammanställningar, där partikeln haft huvudtrycket. Götiska 

ha t. ex. komma svÖ: VädRinVävSvans, J: Lind; kemma 
svÖ: Ydre h., J: AdHauVirLomAlseda; Räls: komma Söderala. 
Emot ljudregeln, att u bevaras framför i uti ändelsen, har hög-
svenskan — ock ofta även dialekterna — genom analogi o-e-
vokal i sup. ock ptc. Utjämningen är naturlig på grund av 
o-e-vokalens starka ställning inom ordets formsystem. När-
mast samvärkande ha varit inf., pres. ock synkoperade former 
av pret. ptc., i vilka övergången u> o är ljudlagsenlig ock 
möjligen belagd redan i exempelvis ÖGL ock Bureanus. Jfr 
Hultman 290 f., där dock växlingen u i osynkoperade, o i 
synkoperade former av pret. ptc. förklaras på annat, sätt. 1 
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mellansv. mål förekomma ännu former med bevarat u i pret. 
konj., sup. ock pret. ptc. I östg. äro de mycket allmänna 
ock förefalla avgjort mer genuina än varianterna med e. Även 
delar av Uppl., Vml. ock sydligasteD: ByFolkkärnaSbärkeNbärke 
(enl. Envall) ha u i sup... ock ptc. Se Tiselius Fasternam. 141, 
Grip Skuttungem. 80, Isaacsson S. Fjärdhundral. 149, Leffler 
Västmanl. folkspråk 23. 

? Änsv. lomma, lumma v. 'genljuda' återgår eller kan, sär-
skilt under förutsättning att o representerar o- eller e-ljud 
ock ej o, återgå på en grundform *hltunan. Jfr lomm s. 'dovt 
ljud' ock uppl. lomma v. 'ge eko' TiBjörkljkilAlmJärl samt 
lemma v. ds. BjörklSk75; däremot lumma v. ds. Ö. o. K. enl. 
Rz 410, dä, lumma emm örena 'det susar om öronen' J: Hak, 
Vgl: lumma 'låta, susa, bråmma, dåna' Hof Dial. Vestin. — 
Annat avljudsstadium (jfr fvn. h1j6mr 'klang', änsv. hliom, 
liom(m) s. 'genljud' Kock Ljh. II: 326) föreligger i jumma v. 
'genljuda' U: LjusteröFröt, G: Års ock jomma v. 'ljuda i telefon-
trådar' öV: Rom. Samma ord uppträder även med formerna 
jomma U: ToTiNby ock jemma U: Est, vilka skulle kunna 
vara resultat av en kompromiss mellan jumma ock lomma, 
lemma. Emellertid visar Malungsmålets form jomme v. ds., 
att ordet i ett Västerdalmål anslutit sig till de gamla kort-
staviga, ock detsamma är väl därför sannolikt även förhål-
landet med uppl. jomma, jemma (jfr Sjödahl 24 not 4). Änsv. 
lomma återför Hellquist på ett fsv. *löma, ,en form som stödes 
bl. a. av ösv. loma v. 'genljuda' ock lommhör.d adj. Även de 
ovan anförda uppl. formerna lomma, lemma skulle väl möj-
ligen kunna härledas ur en grundform med ö, då i uppl. exem-
pel finnas på en övergång ö> o, e i ställning framför m; men 
sannolikast är, att ösv. loma ock upp]. lomma, resp. lemma, östg. 
lumma återgå på olika avljudsformer, så vida icke helt enkelt 
växlingarna bero på försök att karakterisera det hörda. 

Äfsv. surnar, somar m. 'sommar': UL, DL, HL ock Lyd. 
ha u; VGL II, ÖGL, SML, VML, St.L m. fl. ha o. I yfsv. 
ock änsv. synes o vara regel (jfr Sdw., Smedberg 41 ock Pal-
mer 137, 232); fvn. sumarr m., sumar n. Gotl. ock hakarpsm., 
liksom ett flertal vg. ock nyländska mål, ha u (ang. ovansilj. 
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se s. 30); upp- o. mellansv. dial. t. ex. sommer U: KårstaFast 
67Ljust; sommer U: Gr; sommor öV: Rom, yttreS: Ötälje; 
semmer U: HlsAluVätö,.; semmer U: Sk88EdeboBlidö, inreS: 
ÖjaVmoJulÖsteråkerVing, N: SköllVinönLillk,Kni,,, Ö: Sked 
(jfr nedan); sömmur U: Öv; sommer sommer semmer U: Stby; 
i semmers U: FilmHäv; Bommar U: ForsmVängeBladVillbTeda 
Nby43, yttreS: AspöSelaToresEnhSorUtö, även närliggande 
socknar som t. ex. VansöVallbyBarifa; semmar 
G: lille, sD: Br4Judlial, V: LindeRamsbärgVästawK, inreS: 
NäshTumboRåbyL-MellÅrdRuntTunabFloda, N: GällAskerGötl 
Lillk,,GräTäbyKräVibyKniKviEdsbTångSkagh; sömmar sD: 
By-,, V: Västanf,,; semmäz sD: TorsGusGran,,; semmä, sD: Vika 
St-TunaGran-,; semmare G: ÅrsHögbo; semmer östliga hälften 
av Ö: allm., västliga belägg äro t. ex. RisVåLjVp.Skeda—
UlrKiser-Tid, nK: Han,,GärdVena,•;? &timmer Ö: OppV-En enl. 
en o. samma upptecknare; ~mer söÖ: S:tAnGryt, Tjust: Try 
Ö-EdV-EdHan ,HallDalhGaml; sennmer inre e-mål i Ö: TjReg 
Skedar.Vr-Kisa,,,, nK: S-ViPelVena,,Mist(Strupö)Kristd,.: som-
mer nK: LhamVästrumDjFröTunaMistKristd,.1; semmär Ö: 
ä-mål. I ÖÖ. förekommer stundom b. sg. sUmmarn, t. ex. 
JonsHärllyckl semmarn, ock semmern, t. ex. RisKvillGryt,. 
såmmern. Götiska mål ha sommar svÖ., J: N-Vedbo h.; sem-
mare Ydre: Sund; summer J: Hak, jfr vg. summer. Hälsing- 
land har t. ex. semmare Söderala, semmer 

Dial. trema v., avledn, av treni s. 74: uppsy. dial. ha t. ex. 
trema tremma 'avhugga (ej avsåga) stycken av en stock' 
G: Års, trema 'hugga av ett träd, trumfa', "han trema å svor" 
sD: By. Jfr även Sjödahl 24 not 4, 73 f. 

Anm. Mansnamnet Tomts behandlas understundom i dial. som 
ett kortstavigt ord, t. ex. nyl. Törnas, Gkby Tömas Hagfors s. 16, 

upp!. Temmes Temmas Dnm, tommos 'liten parvel' sFjärdh. (ang. 
betydelseförskjatningen jfr Hjelmqvist Förnamn och familjenamn), 
Tå,minits Gifft-Glam 1691, sörml. Tommus Tores, östg. Temmes 
Reg, ? Bbo (mkt osäker källa). Jfr även Karsten Kökarsm. 79 f., 

1) Jfr att dessa trakter ofta ha o för n även i långstaviga ord, t. ex. 
Kristdala: homire f. 'humla', klromp m. 'klump', stromp f. 'strumpa', 
stomp m. 'stump' m. fl. 
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Larsen Solor 172, Thurman Pargasm. 97 ock ytterligare hänvisningar 
där. I t. ex. Pargasm. har ordet gått med de gamla långstaviga, 
såsom framgår av motsättningen Tomznos : sömar. 

Äfsv. brunt yfsv. bruni, broni m. 'brand, eld, brånad' na 
(jfr fvn. bruni): östnyl. bräna 'brand, brånad', gotl. allbruna 
'sjudande allmän bränning' (Wenn.), vg. brgne 'brånad, feber', 
skeem. 179 brunne 'brand'; uppsy. dial. ha t. ex. brenna (f.?) 'elds-
våda' U: Ti, bronna 'eldsvåda' U: Tolfta, med genus m. Gr; brena 
ds. U: Sk87, G: Års, 'skogseld, eldsvåda, brandställe, brånad' 
sD: Env; brenna m. ds. sD: St-Sked; götiska mål t. ex. brene 
m. ds. J: Ad Hakarp. 

Änsv. dåna v. (jfr fvn. duna v.): östnyl. däna; hakarpsm. o. 
vg. duna, älvd. diinå; upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. deuna o. d. 
U: Väst1LöHlsGr; donna U: Teda; dena U: DnmFilmJkilKnut-
byVätöFast72, V: Nora, N: Skag; dene, -ä, Ö: allm.; dene nK: 
TunaKristd; götiska mål t. ex. dona svÖ: allm.; dane pret. 
'dånade, bullrade' Ö: Yx, möjligen genom påvärkan från vraire. 
Jfr vråla s. 102. 

Dial. grona o. dyl. v. 'eka, genljuda o. d.', jfr dalsl. glrunna 
ds. (ENor. Ärtene. 119 ock Hess. Nysv. stud. II, 160): upp- o. 
mellansv. dial. ha t. ex. greuna o. d. 'ge ett svagt ljud' IT: Ti, 
'låta illa' U: Västl; grona U: "de grånar i bärrinen" =' det då-
nar i bärgen' sFj. (Hmst), sD: 'skalla, genljuda' enl. Karlfeldt 
Flora och Pomona 1906, ss. 30; belägg från S. o. N. hos GErics-
son o. Hofberg; grene 'dåna, genljuda' Ö: Åtv, 'gnägga' Ö: 
Ulr, 'grymta' Ö: Kisa, nK: Kristd. 

Äfsv. hunagh n.? yfsv. hunagher, honagh jämte flera växel-
former, varom se Sdw. m. ock n. 'honung' (jfr fvn. hunang n. ock 
Runöm. hilnang m.): nvsmål. o. fageredsm. ha e; upp- o. mel-
lansv. dial. t. ex. honnung U: Hargl-Teda,,, honning U: ToMs1  
FittiaTeda, henning U: Lö, onung U: Vätöl; honung U: Grytet-, 
G: Arsl, sD: Tors1G-uslSbärke1; honing 	RamstaGryta-Sparrs, 
Ö: GrytUlri, Tjustkusten.; henung U: VikstaSk75JkilBjörkl, 
sD: St-TunaGranLud, V: Nora"., Ö: Häll; hening V: Nora-t, 

1) Troligen beror o på rspr.-påvärkan. 
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S: Ård, N: Asker, Ö: RegVåJonsRingBjEkbVäsMal, nK: Dalh 
Tuna; heningsgres n. 'Galium verum' Ö: Vin. 

Äfsv. kuna, kona f. 'kvinna', se s. 136. 
Nsv. måna om v. 'vara mån om': småmena, 'arbeta lång-

samt' II: Sk122, hä menä-nt nå 'det jälper icke något' sD: 
St-Tuna. Kortvokaliska former av måna om äro något så 
när allmänt spridda i n.'o. öS., se TEricsson 79; mene 'spara' 
Ö: Reg; menas bart 'gå bort så småningom (om sjukdom)' U: Sk; 
monnas å(v) 'minska' IT: Vänge; menas 'läkas av sig självt' 
K: MörlDöd; menas bert ds. nK: Kristd. Jfr (Lä mine mäst så 1. 
dä mene mast va så = 'det brukar ofta vara så' nK: Kristd ock 
månemässt adv. 'merendels' Ydre (Rääf). Se Rz 452 a. 

Dial. rena v. 'vara brunstig' nV: Nora; rånas v. 'vara brun-
stig (om sugga)' U: Värmdö enl. Rz 548 b. 

Äfsv. runi m. 'fargalt', t. ex. VOL I, VOL II, ÖGL, SML, 
MELL, St.L : råna 'fargalt' U: Värmdö enl. Rz 548 b; rene 
vV: Nora, N. (Hofberg); rean b. sg. Ö: Ba; jfr smeknamnsbild-
ningen rennte ds. S: V1j, Ö: allm., nK: Kristd. 

Dial. slena v. (jfr llgn s. n. 'lugn, stillhet' Medelp: Torp59): 
slene v. nK: 'så småningom försvinna, om värk' Kristd; 'svalna 
(om nybakat bröd)' KristdMörl. Ordet kan sammanhänga med 
sv. dial. lena v. 'upphöra, stanna av (om värk)' Rz 412 a, no. 
dial. slana 'sagtne, stilne, avta' Torp 651 ock kina 'bedage sig, 
stilles (om vret)' Torp 395. 

Yfsv. spuni m. 'spånad': Sdw. Upptar endast 1 belägg mz 
spuna ST; fvn. ock ovansiljansm. ha u; upp- o. mellansv: dial. 
t. ex. sponna U: LöNby43, spönna U: Västl, spanns, II: Tegm, 
spunna U: Gr (jfr spunn 'spånad' U: Rosi. acC. 26: 1 s. 255); spenn 
b. sg. m. 'spånaden' U: Vätö; ? spana N: Skag; spene Ö: Vå 
JonsS:tAnRingKisaUlrVäsMj, nK: Kristd; bildligt om svårt 
arbete dä, birir spene för dä,(j) Ö: Väs; götiska mål spana svÖ: 
HovVävMa1N-ViAsSvin.• Samma  ord ingår i ss., 4. ex. sponn- 
rokk 'spinnrock' IJ: Tolfta, spennrokk U: Sk, sPenrokk Ö: Tj; 
nK: Kristd, spenerokk Ö: Väs, spenarokk J: Ad; sponnstoir 
'spinnrock' yttreS: Mörkö, spennstolr S: Ård, N: Skag, Ö: Reg, 
spenstolr Ö: Tj; spenvang ds. Ö: Ekeby; spannkttirrng 'natt-
skärra' S. (GEricsson); spenåärringa b. sg. 'den sista fogeln som 
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kommer fram om våren ock låter som om han spunne på en 
spinnrock' Ö: Gre. Däremot torde följande former böra sät-
tas i samband med spunn 'spånad' U: Rosi. God. Rz 657 b: 
spunnrokk 'spinnrock' U: SkånelaHusby-LångHargRkilVendel, 
spunnstok ds. V: Nora, spunnvarj 'spindel (djuret)' V: Nora. 
Jfr även spänn n. 'spånad', spinnä, n. ds. S. (GEricsson). 

Fsv. drupi, dropi m. 'droppe'; enligt Hultman 309 f. med u 
i Bur., Birg. Aut., Bj.R, o i HL; gotl., nyl. o. ovansilj. ha u, 
nvsmål. o. yg. e: upp- o. mellansv. dial. t. ex. droppa U: Ljust 
(Lagnö)Nby43Gr; droppe U: Teda, öV: Rona, yttreS: EnhUtö, 
Tjust: Ö-EdV-EdLham-Västrum,.; drope söÖ: Gryt, Tjust: Try 
Lham,-GamlVästrum,,; dröppa nvU: Öv; dreppa U: VätöBlidö, 
G: Års, sD: ByVikaTorsGusNbärke; drepa sD: St-Tu.naLud 
Sbärke; droppe U: MorkSk145Björkl, inreS: BarvaTumboL-Mell 
St-MalmV-Ving, N: GötlTång, Ö: SkällS:tAnnaVikEkbVäs,,Mj 

nK: Han,,GärdPelMist-Kristd,,; drepe vV: LindeNora 
Västanf, inreS: NäshÖjaVmoÅrdRuntJulÖsteråkerÖ-Ving, N: 
Sköll Gäll Asker Vinön Lillk Grä Täby Mos KräViby Ram KniKvi 
EdsbSkagHam, Ö: Finspångs h. JonsBjStjKinda h. KrK1Vin 

nK: HanDalh HallHj DjS-ViFröVenaTunaMist-,  
Kristd-. Götiska mål hat, ex. droppe svÖ: VädSvansSundV-Ryd, 
J: Ad-,LindHauLom, drepe svÖ: AsbySvin;  J: Ad-BälaAlseda 
Hak, nK: Mörl; sydhälsingska drepa Söderala. 

Dial. glrepa o. dyl. v. (jfr girtpå Ovansilj. o. glrep s. 78): U: gloppa 
'snöa med stora flingor' NbyI41SkAlm, snöglropar pres. Ljust 
(Lagnö), giroppa å Sälla To; G: greppa 'snöa häftigt', men glrop-
Ur-sä, 'vräka ur sig ovett' Års; sD. o. vV: glrepa 'snöa häftigt' 
FalunNora; belägg från S. o. N. hos GEricsson o. Hofberg; 
Ö., nK. o. J: glrepe i s o. d. 'ta munnen full med ovett' Ö-Ny 
MjKristd; grop(e) u 8K 'i förtid tala om något som borde för-
tigas' Jons; kråka glreper 'kråkan kraxar' Stj; grepe i säj o. d. 
'våra glupsk, sluka' Mj; glrepe o. d. 'snöa med stora snöklunsar' 
JonsÖ-RydGiVbKisaVäsSt-Abyl.,ind; ofta "dä glreper å snöger" 
o. d. Väs m. fl. En enstaka uppteckning är glrapasnöge Skön-
bärga, jfr nyl. glapa 'skrävla'. 

Dial. grepa v. 'grovmala' (jfr grep n. s. 79): grepe v. 'mala grovt' 

pa 
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Ö. (Nydm), 'krossa havre' nK: Kristd. Jfr med annat av-
ljudsstadium änsv. gröpa v. 'grovmala', no. dial. groypa 'grutte', 
även: 'ta tu l sig slumpevis, a3te voldsomt'. Med liknande be-
tydelseskiftningar förekommer i Ö: grepe i säj o. dyl. v. 'äta 
glupskt' Kisa St-Å:by, grepe v. 'gräla, käxa' Kisa, vilket väl 
är påvärkat av glrepa i säj o. dyl. (jfr detta ord s. 109). 

Dial. grepa v. 'urholka' (jfr no. dial. gröpa v. 'opgrave, ut-
hule grunden'): grepe it v. 'urholka' nK: Kristd, grepe 'gräva', 
oftast bildligt t. ex. "grepe i bökkera", "grepe i illakhet" Mörl; 
i avljudsförh. till fsv. gröpa v. 'urholka'; jfr grup n. s. 79. 

Änsv. knåpa v.: Ovansilj. har u; upp- o. mellansv. dial. t. 
ex. knoppa U: ToHargJärlVillb Nby 43; knoppa omm 'pyssla 
om' U: Als; knopa U: Veck; knäppa U: Rkil; kneppa U: Tegm 
YikstaSk75BjörklJkil; knopa U: VätöBlidö, V: Nora; knepe 
Ö: e-målen, nK. utom Tjustkusten; knepä, Ö: ä-målen; knope 
Tjustkusten; götiska mål t. ex. knopa svÖ: allm. 

Äfsv. kopar, fgut. cupar, yfsv. koppar m. 'koppar': ny!., 
gotl., älvd. ha u, vg. e; upp- o. mellansv. dial. t. ex. koppar 
U: VillbNby43LöGrBladFröt-,, •öV: Rom, S: EnhSelaMörkö 
Barva; köppar nvU: Öv, sD: By; koppar U: H1sFast70Fröt, 
G: Års, V: LindeNora, KjulaNäshTumboÖjaVmoL-MellÅrd 
RuntTunabFlodaSt-MalmVing; keppä. sD: GranSt-TunaVika; 
keppär sD: LudMal; kåpper N: SköllAskerVinönKni; kepper 
Ö: VåS:tAn,,BjVikVårdHäg, nK: GärdVenaMist•,; Upper Ö: 
S:t-AnGryt, nK: TryÖ-EdV-EdLhamDalhGamlVästrumHallHj 
TunaMist-,, ? klipper Ö: OppV-EnKisa enl. en ock samma upp-
tecknare; kåppär Ö: ä-målen; götiska mål koppar svÖ: Väv 
SvansSt-ÅbyAsbySundV-RydSvinh, kapar svÖ: Öd, J: N-Vedbo 
h., men kapar J: Hak. Redan fsv. har en långstavig form: 
koppar enl. Nor. VSpr. 111: 316 från mit. kopper. 

Dial. repe v. 'rapa' Ö: Jons, jfr rapa v. ds. övre väster-
dalm. (Sjödahl 69), fvn. ropa. Uppgiften från Ö. härrör från 
otillförlitlig källa. Vid försök att kontrollera formen hos den 
uppgivne sagesmannen förnekades dess existens. Jfr vidare 
fsv. rapa, raspa, älvdalsm. rpå.. Formväxlingen beror på ordens 
onomatopoietiska karakter. Se Helig. 627. 

Fsv. supi, sopi m. 'klunk, skvätt': östnyl. har u: mjekkseppe 
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m. 'mjölkskvätt' U: TiBjörk1Sk75. Däremot återgår rotvokalen 
i supa n. 'soppa' Fast73, rspr. ölsupa på äldre ii, jfr no. dial. 
supa f. Enligt Nor. VSpr III: 261 är ordet troligen lån från 
mlty. gipa 'soppa' o. d. 

Anm. Fsv. hupas, hopas, hoppas v. 'hoppas' är möjligen, t. ex. 
såsom kyrkligt ord, lånord från fornit. Jfr Tamm Et. sv. ordb. I 
fåröm. o. ovansilj. behandlas hoppas som ett urspr. kortstavigt 
ord. I upp- o. mellansv. dial. torde det i regel vara riksspråkslån. 

Fsv. bora v. 'borra': östnyl. ock gotl. ha u; s. o. vU., delar ra 
av öV., yttreS., kustsockn. i sÖ. ock Tjust ha o, t. ek. borra 
A1sÖåker,VadaSollentÖ-RydDjuröJärlSparrsSimt47RomSor, bo-
ra Öåker—MöjaSelaUtöMörkö, bore S:tAnna—Västrum; n. o.mell. 
U: borraTiv,ToLöBälÅkerby, berra Dannemora-, Östhammars- ock 
Uppsalabygderna SingöFastl4Fröt,, börra Öv, bera o. d. Norr-
täljebygden: EdeboHävFröt,,BlidöLjusterö; bora o. d. G: Års, 
sD: vanl., VIT., inreS., N., Ö., nSmål. utom Tjustkusten: allm., 
sHäls: Söderala. 

Änsv. fora f. 'fåra (i jorden)', se fsv. for f. s. 79. 
Nsv. fåra v. 'plöja 1. rista 1. gräva fåror': U: fena Harbo 

Rkil, ferr(a) opp 'köra tomfårorna' Hökh, ferra opp 'taga upp 
potatis med årder' Fröt, forra Gir, 'kupa (om potatis)' Harg 
(T värnö); lera 'göra fåror med årder' vV: Nora; fere 'kupa (om 
potatis)' Ö: JonsRönöÖ-Ryd. 

Dial. gora o. dyl. v. 'varas': gorra 	Jär1Nby99, gerra U: Sk; 
gera o. d. vV: Nora, S. (i flera betydelser, se GEricsson), N: 
Viby, Ö: JonsAskV-HgVäd, J: Hak. 

Dial. 1. mera v, 'krossa, smula' (jfr mer s. 81): belägg från V., 
S. o. N. hos Rz 444 b o. G-Ericsson; mera säjj 'smula sönder 
sig' N: Vinön; jfr meka v. s. 100. 

Dial. 2. mera v. 'smått göra något o. d.', jfr no. dial. möra, 
mfira v. 'arbeide jevnt og smaat' ock meka v. s. 100: mera 'gå 
ock knåpa' S: Tunab, mere 'arbeta långsamt ock mödosamt' 
Ö: Jons, mere sä unna 'ivrigt arbeta med något' Ö: Rönö, 
mere 'gå åt småningom, försvinna långsamt' Ö: Ö-Stenby; jfr 
mera v. 'krossa'. 

Nsv. morron 'morgon': en jämförelse mellan nedanstående 
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former ger vid handen, att de återgå på en form med kort 
vok. + kort kons.; varför de, ehuru ifrågavarande ord ursprung-
ligen var långstavigt, behandlas i detta sammanhang:. möroii"; 
möri Nyland; morron U: AlsVassHagaVadaJärhSparrsTedaNby 
152Tensta,Ärent—Bäl—Jkilr,, öV: Rom; morren nU: To—Lö—; 
morro U: Tenstat,LenaÄrent—Björk1RasboRkilJki1r,; morro nU: 
Vendel4A—; moron öU: Gr.Blad—FarKnutbyEstHusby-LyhLän-
naÖ-RydÖåkerVärmdöDjuröMöja, sU: AdelsöFärentJärl, yttreS: 
SelaToresEnhUtö, inreS: Kloster; moren yttreS: Mörkö; moro 
S: AapöRåby; naoro(n) S: Vallby; mora söÖ: S:tAnna,,Gryt,,, nK: 
TjustkUsten; merren nU: To,,Forsm—BörstilÄlvk; merren nU: 
TiVäst1Morkr,; merron U: SkäfthÖyHudd; merro nU: Dnm 
Mork— EkebyAluTunaStbr, Gr— Fors mr,Bö rstilValöHargBäD, ; i 
morro 'i morgon' nU: Vende1-,Gr—ForsmH1sTegm; i merre 'i 
morgon' U: Sk19; meren U; FrötBlidöLjustNora, sD: Grus—, 
vV: Västanf—; merun sD: By; meron S: BarvaNäsh; meron 
inreS: Jul; meren inreS: Run.tTunab, N: LillkSkag, Ö: Vist^. 
Suncl"X-Ryd—; mero U: Stbr.BladEdeboVätölfävVäddöSingö, 
N: Sköll; i mero 'i morgon' U: Fast70, N: Götl; i meres 'i 
morse' U: Fast70; meru sD: Sundb-Tuna; mere sD: Vika 
vV: VästanD,; mero sD: GranLudSbärkeMal, inreS: ÖjaVmo 
L-MellÅrdÖsteråkerSt-MalmVing, N: Asker; mera sD: Tors 
Gus—, vV: Hed; mere vV: LindeNora, N: GällVinönMosKrä 
VibyKniEdsbKviTång, nyÖ: SkedGod—V-NyV-StKr.,; mera 
Ö: allm. (jfr mora, mere, meren, även merne RegSkedr,), nK: 
inreTjust Sev. o. Tunal. h. 

Nsv. skåra s., se skura s. 138, sker s. 81. 
'Dial. skors, v. 'hugga 1. skära skåra 1. märke', yttreS: skorra 

ur (se TEricsson79); J: skera Ad. 
Äfsv. spuri (i dat. pl. mz spurum), yfsy. spori m. 'sporre': 

östnyl. ha• u, nvsmål. ock yg. e; U: sporra Ljusterö(Lagnö) 
Lö, sporra AluGrHarg, sporre Stby, spera Vätö. Samtliga 
nedanstående former äro obest, pl.: sporrar yttreS; sperar Gr: 
Års, sik St-TunaGran, V: LindeVästanf, inreS: VansöVmoL-
MellÅrdSt-MalmV-Ving, N: GällGöt1KräVibyKniKviEdsbSkag; 
spera(r) sD: LudSbärkeMal; spere Ö: BjStj, nK: DalhHj Sevede 
h. Mist; sperti, Ö: VäsMj; spera Ö: Svans, J: N-Vedbo h. Alseda; 
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spore Tjust: Västrum. Från samtliga ovannämnda landskap 
föreligga även kortvokaliska former. Ordet torde emellertid 
vara folkligt endast i vissa betydelser, såsom t. ex. i fråga om 
tuppens sporrar. Då typordsl. uppge former med kort vokal 
även från trakter, där långvokaliska former kunna förutsättas 
förefinnas, torde detta därför vara att tillskriva riksspråksin-
flytande. 

Nsv. sporra v.: sporra IT: LöHargTeda, sporra U: Vätö; 
apera vV: Nora, J: Hak. 

Nsv. spåra v., avledn. till spår. 
Dial. sorra s. 'is- 1. snösörja': östnyl. sära m.; serra U: Västl 

IllsTi, jfr issörja (Hess. i o. y 127). 
Afsv. fura, Dora, yfsv. även refl. thoras v. 'våga, töras, 

torde': redan i fsv. förekommer i presens av detta ord dels 
o-, dels ö-former, vilka senare kunna ha inkommit på olika 
vägar. Jfr Kock Ljh. II: 126 f. Inom de upp- ock mellansv. 
dialektområdena är det beträffande inf.- ock pres.-formerna 
med e i många mål ovisst, huruvida e återgår på u (o) eller ö. 
Jfr däremot ösv. dial. täras Nuckö, töras Nyland ock vg. tcora 
Holslj. En nybildning på pret.-formen är inf. rspr. tordas, 
dial. toleas o. d., t. ex. i uppl. o. östg. 

Yfsv. blusa (belagt i part. blusande) v. 'blossa': bläsa 'glöda' sa 
öNyland; blresa o. dyl. v. vV: Nora, N: Asker, Ö: MjVäd,,, J: Ad 
Hak; blresse o. d. nK: Kristd, Ö: Väd. 

Dial. bosa ner o. dyl. v. 'beströ med boss, skräpa ner': besa 
ner o. dyl. vV: Nora, Ö: LjSkär, J: Hak; belägg från S. o. N. 
hos 0-Ericsson 6. Hz 72 a. 

Dial. bossa o. dyl. y, 'koka över': brisa öNyland; bossa 	Nby 
(Isaacsson S-Fjärdhundr. 69 not 2) LöHarbo; bossa 17: Västl; 
basa G: Års, sD: Nbärke. 

Äfev. drusi, yfsv. drosse ra. - 'hög av tröskad säd': vissa 
ösv. dial. (RunöEstl.) ha n, vg. (Sandström 9, Holsljunga), Fa-
gered 8 eller a; upp- o. mellansv. dial. t. ex. drösa svU: Simt. 
47; drossa 15: LöHökhTo; dressa U: TiVästl; dressa U: Sk89 
BjörklVikstaJkil; drosa 15: Lagnö i Ljusterö s:n; drosse U: Teda; 
drössa U: Nby98; dresa G: Ars, sD: St-TunaSbärke; dress U: 
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Fröt, vV: Nora, Ö: allm., nK: TunaKristd; götiska mål t. ex. 
drese svÖ: allm., J: AdHak, nK: Mörl. 

Nsv. dråsa v. '(om sädeskorn) falla ur axen av torka': dresa. 
o. dyl. v. ds. vV: Nora, N. (Hofberg), Ö: allm., nK: Tuna, 'slå 
ner (om åskan)' N: Vinön, 'rengöra säden genom att ösa den 
med skopa' nK: TunaKristd; drese u o. dyl. v. 'falla ur (om 
sädeskorn)' Ö: SkärVin.; drese ikull o. d. v. 'falla omkull' Ö: 
allm.?; drese åsta o. d. 'trögt ock långsamt göra något' Ö: 
LjungSkär, nK: Mörl. 

Nsv. dåsa v. motsvaras i sv. dial. av former, vilkas rot-
vokal synes återgå dels på långt a, dels på kort u; jfr f. ö. 
nedanstående — med varandra på ett eller annat sätt sam-
manhängande — former, återgående på urspr. långa, resp. 
korta vokaler: äda. daase v. 'dåsa', no. dial. dosa, &risa v. 'vila', 
sv. dial. dusa v. 'sova lätt', sv. dial. dasa v. 'ligga ock sträcka 
sig, dra sig'. På äldre kort u torde återgå: dossa dessa v. 
'vara slö' U: Vendel, gå å dossa v. 'gå slappt, drumligt' U: 
To, desa o. d. Ö: Väd, J: Hak, Räls: Alfta; jfr dosa n. 'slö, lat, 
slarvig människa' ock dossug adj. 'dåsig' U: Vendel. Se Nor. 
Sv. etym. s. 14. 

Dial. 1. tirossa o. dyl. v. 'blossa upp (om eld)': Kossa ds. U: Ljust, 
Rosl. enl. Rz 153 b, Kesa ds. nK: KristdMörl, Prosa J: Rak; 
härtill Pres n. 'uppblossande t. ex. i spiseln, av ett ljus o. d.' 
nK: Mörl. Jfr no. dial. flösa v. 'snakke lost', flösa f. 'op-
brusning, pludselig lyst tu l noget' Torp. Jfr vidare no. dial. 
!hl» v. 'avskalle, arbeide skjoteslost, drive sterkt paa', Ms 
adj. 'rask, dygtig, rundhaandet' samt floysa v. 'va3re flus, 
odsle'. 

Dial. 2. firossa o. dyl. v. 'frossa o. d.' synes tillhöra samma ord-
grupp som föregående ord: firossa v. 'leva överdådigt högt i mat 
ock dryck' U: Gr, 'äta glupskt' U: Sk147, 'frossa' U: Blad, 
'leva över tillgångarna' U: Sk147, 'slösa' U: HargFröt; Pressa 
v. 'frossa' inreS: Ard; Kesa v. 'vara överflödig' i t. ex. "Prosa 
inte mä, smöre" vV: Nora, även i Vgl. (Skarab.) enligt Rz 153 b. 
Såsom synes framgå av formerna i vml., vg. ock no. dial. 
(se föreg. ord), är uppl. !kossa v. 'frossa' sannolikt ett inhemskt 
nordiskt ord, fastän det möjligen i fråga om betydelseutveek- 
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ung ock t. o. m. form påvärkats av lånordet frossa från mlty. 
Trätzen. Annorlunda Rietz s. 153 b ock Grip Skuttungem. 147. 

Änsv. frose, frosa, frås(s)a s. 'frossa': östnyl. ock ovansilj. 
ha u; U: frossa GrHarg (genus f.), frossa m. Väst!, frossa m. TiSk 
89Blad, frasa m. Vätö, frose m. Ljust(Lagnö), frössa Järl; belägg 
från S. hos TEricsson 74; frasa m. Ö: Kvill. Det allmänna ordet 
för frossa i Ögl. ock nKalm. län är emellertid fröse, -ä, -a f. 
Sannolikast äro därför nedanstående former att anse som in-
komna i östg. genom rspr.: fressa b. sg. f. HärRyÖd, fresse 
obest. sg. KvaMo. Emellertid är det icke uteslutet, att basse 
i östligaste Ö. kan vara en ljudlagsenligt utvecklad form. 
Kon.taminationsform mellan frese m, ock fröse f. äro möjligen 
följande belägg från Finspångs h.: frasa b. sg. TjRegRis. 

Dial. glosa o. dyl. v. 'lysa, flamma, vara grann (om tyger, 
kläder)', se Rz 201 a, Bogren Torpm. 59; ghisa 'glöda, blossa' 
öNyland; glrese v. 'lysa med starkt sken, flamma, glöda' Ö: 
JonsRingYxBj, nK: Kristd. 

Dial. gesa o. dyl. v. 'ånga, ryka, giva en stark lukt eller värme 
ifrån sig' (se Rz 226 a, SjödahlVästerdalm. 54): gosa 'ryka, sprida 
värme' vV: Nora; gesä 'utdunsta värme ock lukt (om nybakat 
bröd)' Ö: 'ST-Hg; gesä sä v. 'värma sig framför eld eller i sol-
sken' Ö: Mj; även i förstärkande betyd. "gess å brinne i 
spisen" Ö: Kisa; hit hör gesit adj. n. 'kvalmigt (om vädret)' 
-Ö: LjungV-HgHovHeda; även gesier adj. 'dåsig' Ö: Ekb. 

Dial. gose m. 'rysning': "dä gekk en gåse över mej" Ögl. 
.enl. Rz 226 b. Jfr gasning 'rysning' Ö: Reg ock no. dial. 
,gose m. 'gysning ned ad ryggen' Torp 176. 

Dial. hesa, v. 'gå': hesa på, 'gå på, gå fort, skynda på' vV: 
Nora, jfr hesa, f. 'sko, strumpa av sämre slag'. 

Yfsv. krusa, krosa v. 'krossa', även yfsv. krossas v.: ösv. 
kräsa öNyl.; krose D: Malung; kresa vV: Nora; krasa Ö: Ring 
Yx, nK: KristdMörl; härtill kres m. 'redskap varmed sten 
krossas' vV: Nora. Däremot är krossa Vgl: Holslj, U: Vätö 
lånord. Detsamma kan möjligen även vara förhållandet med 
rspr. krossa, vilken form dock kan formellt återföras till vissa 
uppsvenska dial. Jfr Nor. VSpr III: 317. 

Dial. losa o. dyl. v. 'lossa': på kortstavig grundform återgå 
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formerna i exempelvis Fåröm. (Noreen 70), Västerdalm. (Sjödahl 
60), Medelp. (Bogren 60), Degerfors. (Aström Lj 38); ävenså 
lega 'lossa, lossna' vV: Nora, 'lossna, lösa' N: Vinön, t. ex. "lesa 
håra" = 'fälla håren (om djur)' Nora, "dä lesa en sten" = 'det 
lossnade en sten' Nora, "lesa en fånge" = 'lösa en fånge' Vinön. 
Däremot anses lossa vara lån från mlty. bossen. Åtminstone 
formellt kan dock nsv. lossa återgå på en kortstavig grund-
form, ock det torde icke vara uteslutet, att riksspråksformen 
ock dial. lessa U: GrHarg åtminstone delvis kunna vara in-
hemska. Jfr no. dial. lösa v. Torp. 

Fsv. musi, mosi m. 'mosse, mossa': gotl., öStnyl. o. orsam. 
ha u, nvsmål. o. vg. e; upp- o. mellansv. dial. t. ex. mösa svU: 
AltVittTorstSimtHvFh47; mossa U: Djurö Hagunda h. GirSparrs 
ToLöGrForsmValöBörstilHökhHarg, yttreS: Sor; mosse U: Als 
HagaÖåkerÖ-RydSkäfthBälVängeJkil, öV: Rom; mose yttreS: 
Sela EnhÖtäljeMörkö, söÖ: Gryt",, Tjustkusten; mösse nvU: Öv; 
mossa nU: VästlÄlvkalsTegmFilmDnmEdebo; messe n. o. nöU: 
Vandel Mork Ekeby AluT unaS tby VikstaL enaBj örkl Åker byRas b o 
RkilBladHävSingö; mesa öU: BlidöVätöLjust(Siarö), G: Års, 
sD: allm.; mese öU: KårstaNärtVäddöFröt, vV., inreS., N., Ö. o. 
nK. utom Tjustkusten allm. Formen mese har åtminstone i 
Ö. o. nSmål. i regel endast betydelsen 'mosse', medan däremot 
'mossa' har formen mes n. eller m. Hit hör Vidare mese v. 
'täta med mossa' Ö: Vå samt meses o. dyl. v. 'bliva beväxt med 
mossa' Ö: JonsVäs, nK: Kristd. 

Äfsv. pusi, yfsv. pusi, posi m. 'påse': gotl. ock östnyl. ha 
u, nvsmål. ock vg. e; upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. pösa U: 
AltVittTorstSimtHvFh47; possa U: Ti—ToLöÖsterbybrukSkäfth 
GrForsmValöBörstilHökhHargVänge RamstallagbyGrytaÅland 
Jä,r1Fittj aGirBkullaNysSparrs,, ; posse U: BälJkilAlsVassHaga 
Blad, öV: Rom; posa U: Lagnö i Ljusterö, Möja; pose U: 
Öåkerö-RydDjuröSparrs—, yttreS: SelaEnh, kustsockn. från Gryt 
i söÖ. t. o. m. Västrum i Tjust; pessa U: Ti,-VästlÄlvkHls 
TegmFilmpnmMoAKEkeby; poses U: VendelAluTunaStbySk89 
Viksta Tensta Lena Björkl Akerby Rasbo Rkil Fundbo Häv Singö; 
pösas nvU: Civ; pesa U: VätöBlidöSiarö i Ljusterö, G: Års, sD: 
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allm.; pese öU: KårstaAlmVäddöFröt, vV: LindeNoraVästanf, 
inreS., N., Ö., nK. utom Tjustkusten allm. 

Fsv. bruti, brote in. 'bråte, hög av fällda trän, förhuggning': ta 
gotl. brute 'hage', vg. brete; upp- o. mellansv. dial. t. ex. brotta 

Teda; brete 'skogsfälle' U: Blad; brette U: BjörklJkil; 
brötta U: Nby98; breta U: Blidö, 'tillfällig gärdsgård av ner-
huggna träd ock buskar' sD: Säter, 'stängsel av fällda trän' sD: 
St-Tuna; brete U: Est, vV: Nora, inreS: Ård, N. (Djurklou), 
Ö: allm., nK: KristdMörl; en hel brete 'en hel mängd' U: Est; 
gubbrete 'gubbstut' S: Ård. Ordet uppträder i en mängd ort-
namn Bråta, Bråten in. fl., jfr Bruten, enl. H. Gustavson van-
ligt namn på hagar på Gotland. De ovan angivna formerna äro 
mask., men ordet förekommer även som neutrum, t. ex. bretet 
jämte breten (en ock samma meddelare) Ö: Tj; hallabret(e) n. 
'samling hallonbuskar' Ö: Reg, hallabrete n.eutr. nK: Kristd. 

Yfsv. hwffwodh brotha m. 'influensa, snuva' PM: ösv. brilta 
o. d. (Vendell 87, 363); uppsy. dial. ha t. ex. huvvebrotta svU: 
Sparrs; brotta 'snuva, huvudvärk' U: Lö; hubretta.  U: Sk75; 
hubbrötta vU: Nby58, öV: Rom; uvvbreta U: Husby-Lyh; hu-
vebrota U: Ljust(Lagnö); huvvubrotta sD: Hedemora. 

Änsv. brotta o. dyl. v. 'göra bråte, stänga medelst bråtar; 
bråka (lin 1. hampa)': ösv. brlita öNyl; breta 'krångla' Vgl: 
Holslj, 'bråka (lin 1. hampa)' sD:" Sbärke, N. (Hofberg); brete, 
-ä, -a Ö: allm. Uttryck för samma värksamhet är exempelvis 
bråka U. o. N. (Djurklou), bryta nK: Kristd. 

Dial. brota o. dyl. f. 'redskap varmed lin brytes', se bruta f. 
s. 141. 

Fsv. brutas, brotas v. 'brottas': östnyl. o. ovansiljansm. ha 
ii; upp- o. mellansv. dial. ha brötas svU: AltVittTorstSimtHv 
Fh47; brottas U: Ti—ToLöÖsterbybrukSkäfth-,GrForsmValö 
BörstilHökhHargBälRasboVängeJkil AlsVassHagallamAngarn 
SollentSolnaÖ-Ryd—Möja JärlBkullaSparrs, yttreS: Aspö,Tjust: 
V-Ed; brotas U: RådmLagnö i LjusteröÖåkerVadaÖ-Ryd—Djurö, 
yttreS: SelaToresEnhMörkö; brots Tjust: Gaml; brottas U: Ti 
VendelÄlvkHlsFilmDnmMorkSkäfth.,EkebyAluTunaStbyViksta 
LenaÄrentÅkerbyRiKil EdeboSingöHäv, sD: VikaTors; bröttas 
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U: ÖvNby, öV: Rom, sD: BySbärke; bretas o. d. U: Väddö 
VätöFrötFastl3NärtEstBlidöSiarö i Ljusterö, G: Års, sD: St-
TunaGusGranLudMal, vV: LindelledVästanf, inreS. o. N: allm.; 
bråtes Ö: TjVå,; brets Ö: Hyckl, nK: Tana; göt. dial. bretas Ö: 
Ydre, J: A dLind. 1 östg. ock nordsmål. förekomma även former 
som bretjes o. d., antecknade från exempelvis Finsp. Gullb. 
Valkebo Vifolka Göstr. Lysings N-Vedbo Tveta ock Östra 
h:der; även brötjas Rök m. fl. Formerna återgå på en i fsv. 
belagd grundform brytias. e-vokalen kan möjligen vara ljud- 
lagsenligt utvecklad ur y genom påvärkan från föregående r, 
men torde snarare vara att tillskriva inflytande från former 
utvecklade ur fsv. brutas. 

Fsv. fluti, flott m. 'flotte': östnyl. har -ä, vg. ock nvsmål. i 
regel e (se Sandström 87); upp- o. mellansv. dial. i bet. 'tim- 
merflotte' t. ex. !kotte, U: GrLagnö i Ljusterö; flotte öV: Rom, 
S: UtöNäsh, kustsockn. i söÖ. o. Tjust: GrytÖ-EdV-EdGaml 
Västrum; Prete yttreS: SelaTores, kustsockn. i söÖ. o. Tjust: 
TryLham; flretta sD: Säter; fleeta G: Års, sD: vanl.; Prette 
inreS: RåbyL-MellVing, Ö: enstaka uppteckningar t. ex. S:t 
AnnaKr-V-Hg, EK: HanGärdHj Tunal. h. —; Prete sD: Mal, V: 
LindeNoraHedVästard, inreS: VmoÅrdSt-Malm, N: allm., Ö: 
vanl. t. ex. JonsRingDrotÖ-RydSkär, nK: DalhHall Sevede h. 
Kristd—; även i bet. 'flöte' t. ex, !trete sD: St-Tuna; !kotte m. 
Ö: VikGki1V-Hg; götiska mål t. ex. Prete svÖ. o. J: N-Vedbo h. 
Alsedallak; även i bet. 'flöte' t. ex. svÖ: N-Vi, J: Ad. 

Nsv. flota (Sahlstedt), flotta v.: flrotta -.firetta U: Harg, Kota 
o. d. vV: Nora, Ö: Mj. Däremot återgår väl o i !kota sD: 
St-Tuna på äldre au, jfr liknande former i Västerdalm. (se Sjö-
dahl 25, anm. 3). 

Dial. krota o. dyl. v. 'tälja', av Rz 351 a anfört bl. a. från 
Sdrnl., Nke, Ögl., Kalm.: krete, -ä, -a Ö: allm.?, nSmål: Mörl 
Hak; härtill kret n. 'smått ock illa värkställt arbete' Ydre. Jfr 
no. dial. kröta 'utskjwre figurer', kröt n. 'utskjxring, utskaarne 
figurer' Torp. 

Dial. kota o. dyl. v. 'tälja': kötå Moram.; upp- o. mellansv. 
dial. ha t. ex. kotte, 	LöGrHargVängeNby43; ketta U: TiHls 
DnmFilmSk75, sD: Hedem; ketzi o. d. IT: KårstaVätöHäv, G: 
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Års, sD: FalunSäter, vV: Nora, S: Ård, Ö: RegRis; keta ur 
o. d. 'tälja ur' S: Ård, Ö: Reg. 

Fgut. tu lutar i uttrycket skilja tu l lutar 'bestämma den 
särskilda delen av gärdsgården som skall tillhöra jordägaren': 
vg. "ha i leta" = 'äga gemensamt'; värml. "bli te letar" = 'bliva 
någons lott' Ransä,ter enl. meddel. av lic. J. Hedlund; sörml. 
"lämna te lete" 1. "på leta" Ård, östg. "ha te lete" =' vårda (om 
bin, får, kor) mot del (hälften?) i avkastningen' JonsKisa. Jfr 
lutar, loter in. s. 84. 

Fsv. luta, lota v. 'lotta': gotl. lutä Lau, medelpadsm. leta 
Sättna; rspr. lotta. 

Dial. mota o. dyl. v. 'göra ngt sakta 1. smått, knåpa'; använ-
des ofta såsom fyllnad till ett annat värb: mete, -ä, -a Ö: RegLj 
MjHeda, mete å rengne o. d. 'duggrägna' Ö: JonsHogSt-Åby, 
mete å snöe 'snöa utan att det riktigt kommer igång' nK: 
Mörl, meta å peta Ö: Ydre, "di metär å dör, mänskera" Ö: 
Väs. Jfr Jämtl. (Hammerdal) msk 'arbeta I. röra sig lång-
samt'. Hit hör met n. 'smått men idkeligt arbete' Ö: V-Hg 
Ydre, metrengn n. 'duggrägn' Jons. Jämte mete o. dyl. v. 
förekommer muta o. dyl.. v. 'duggrägna' RisSkärBj, vars långa 
slutna u icke ljudlagsenligt kan återgå på kort u. 

Änsv. påta v.: formerna i östnyl., vissa vg. ock orsam. 
återgå på kort u; upp- ock mellansv. dial. ha t. ex. potta 
U: ToLöSkäfthGrHargBjörkl (Sv. Lm. XVIII. 3 s. 84) Nby43; 
petta U: Väst1H1sDnmFilmSk75Viksta; peta o. d. U: Vätö, vV: 
Nora, inreS: Tunab, Ö. allm., nK: Kristd; götiska mål t. ex. 
peta svÖ. o. J: AdHak. Hit hör pet n. 'petigt tidsödande ar-
bete' Ö: V-HgYdre, nK: Kristd; petjöre n. 'knåpgöra' Kristd. 

Dial. (ösv.) rötas v. 'taga röta' (jfr ret, rutin): retas v. 'vara 
sig (om sår)' Ö: Vå. 

Fsv. skuta i ss. fsv. saman skuta 'skotta samman' ock fsv. 
skota v. 'med laga formaliteter överlåta jord': östliga vg. ha 
g, västliga g; upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. sköta svU: Vitt 
Torst47; skotta U: ToLöÖsterbybrukGrForsmValöBörstilHökh 
HargBälJkil AlsVassHagaÖsseby-GarnÖ-RydDjurö JärlSparrs 
Nby43, öV: Rom, yttreS: Sor, kustseckn. i söÖ. o. Tjust: Gryt, 
Ö-Ed; skota U: Lagnö i LjusteröÖ-RydÖåker, yttreS: Aspö 
9 — Sv. landsm. Ty cl‘n 
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SelaEnliToresötäljeUtöMörkö, kust sockn. i söÖ. o. Tjust: Gryt,. 
TryV-EdLhamGamlVästrum; skotta o. d. U: TiVästlÄlvkHls 
Film DnmMorkSkäfthEkebyAluTunaStbyVikstaLenaÄrentiker-
byRasboRkil EdeboSingöllävVäddöBlad, G: Års, sD: VikaTors 
St-TunaGus,,, inreS: Näsh (jfr nedan), Ö: Jons—S:tÅnna (jfr nedan); 
skötta 11: Öv, sD: By; skota c): d. Ii: VätöEstFastl3FrötBlidö, 
Siarö i Ljusterö, sD: Gus,,LudMal, vV: LindeNoralledVästanf 
samt i regel inre S., N., Ö. ock nK. utom Tjustkusten. Från 
en på Väte bosatt Väddöbonde har Schagerström antecknat 
skutta. 

Fsv. Skffirskuta, skeerskota v. 'framställa för närvarande 1. 
tillkallade vittnen': färskotta sä v. 'urskulda sig' U: Lö; fär-
skotta sä, v. 'fria sig genom vädjande till någon, skylla på 
någon' IT: Sk75; Särsketa säj 'urskulda sig' vV: Nora. 

Dial. slota o. dyl. v. 'sluta, upphöra (om köld, rägn)' (jfr fvn. 
sleta v. 'hänga ned, vara ovärksam'): slete o. d. Ö: HällVå 
JonsSkärElag, dä sletär på 'det slutar rägna,' Ö: Hag; sleta 
'upphöra (om väderlek, även om värk)' J: Hak. 

Fsv. sprutt, sproti m. 'skott, telning; (tunn 1. smal) stav': 
sprotta U: To, spretta U: Ti, sprette U: VikstaBjörkIJkilSk89, 
sprotte U: Sk134,,, sprota 'käpp, påk' U: Ljusterö(Lagnö), en-
sprete 'torr enkvist' IT: Est, ensprötta ds. U: Nby98, spreta m. 
'smalt träd, smal häst, människa som vill ståta' sD: Säter, 
hassulsprota 'hasselspö' yttreS: Mörkö, ensprete inreS: Ård, sprete 
m. 'människa 1. djur, som hastigt far omkring ock gör allt 
onödigt brådstörtat, ofta utan att äga annat än mycket små 
krafter' nK: Tuna, 'dålig häst "som far å streter" nK: Kristd. 

Dial. sprota o. dyl. v. se  Hz 661 b (jfr fsv. spruti m.): spreta 
v. 'med harv 1. årder köra upp en harvteg' G: Års. 

Dial. stotta v. 'stamma, stappla' (jfr stiitä 'stamma' Mora, 
stut ä v. ds. Gotl: Lau): uppsy. dial. ha t. ex. stotta 'stamma' 
U: LöTi, stetta U: Tif,H1sDnmFilmSk75; stötta 'stamma, 
stappla på uttalet' G: Års. Härav änsv. statare 'fattig stackare'. 

Dial. seta o. dyl. v. 'söla, slaska', se Hz 714, Vendell 990 (jfr 
no. dial. söta 'rota, söla' Torp 683): seta å litte 'skura av lite' 
S: Ård, ytterligare betydelser hos GEricsson; seta v. 'suga (på 
ngt)' vV: Nora. 
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Fsv. dovi m. 'dvala': dovva m. U: LöGr; devva mask. U: His va 
Väst1, fem. U: Ti, "ligga i dova" U: EstHävVätö. 

Änsv. dofwa v. '(om dryck) bliva duven', se SAOB: i dial. 
t. ex. dä dovar 'det råder en tung värme' S: Tunab, solea 
devar 'solen gör luften kvav' S: Ård, N. (se Djurklou). 

Dial. gova o. dyl. m. 'ånga', jfr ösv. dial. göva m. Vörå: govva 
m. 'ånga, varm fläkt' U: Lö. 

Dial. gova o. dyl. v. 'ånga ifrån sig, avdunsta' Rz 223 a; govva 
'fläkta varmt, ånga' U: LöTo, gevva ds. U: TiVästlSk75. 

Fsv. klovi m. 'kluven gren 1. stång': östnyl. ock älvdalsm. 
ha n; i upp- o. mellansv. dial. i betydelsen 'värktyg för att 
fasthålla vissa föremål' t. ex. klrovva U: LöGr, klrovve U: Hack- 
sta, klrove U: Djurö, klrevva U: VästifilsGr, klrevve U: Ti 
Stby, klrövva m. U: Harg, klreve U: Fast70, S: Ård, Ö: Vå 
HärA, 'kluven kort stock' nK: Kristd, klreva f. 'kluven träd- 
stam' vV: Nora; i götiska mål t. ex. klreve 'hand-, fil-, väv-
klove' J: Hak; i ss. t. ex. annklrevar 'handklovar' U: Vätö, väv- 
kirove m. U: Als, fekkova 'slagbom i vävstol' U: Nby98, filklreva 
m. G: Års, hånnklreva o. d. oh. pl. Ö: ÅsboAsbySvinh; i öst-
götskan även (hann)kiröver o. d. 'handklovar' RegJonsÖ-NyRing 
GrytGkilSjöV-HgBboHovVäd, hannklröva oh. pl. HovHeda 
genom påvärkan av ordet kiröv f., som i större delen av Ögl. 
har plur. klöver, endast i sydväst pl. kiröva. Till plur. hann-
kiröver, haunklrövera svarar sing. hannkiröv f. 'hannklove' Vå 
V-Harg. 

Fsv. kovi m. 'kammare, sovrum': Älvdalen: kivi m.; upp- o, 
mellansv. dial. ha t. ex. kevva 'usel koja, skjul' U: Sk75, keva. 
'trädgårdstäppa' U: Husby-Lyh, keva f.! 'usel koja' V: Nora, 
keve m. S. (GEricsson), i betydelsen 'koja, kyffe' Ö. allm.?, 
'kalv-, fårkätte' Ö: VåVin, 'trädgårdstäppa' Ö: Bj, 'liten jord-
lapp' Ö: Kåda h., 'kalvbox' nK: Kristd, 'liten inhägnad täppa' 
K: Död. 

Fsv. luva, lova v. 'lova': skrivningarna med u äro mycket 
sällsynta: SD 5: 568 (1346), Bur. 2 ggr, men dänjämte ock oftare 
o, vilken vokal är enrådande i exempelvis ÖGL, SML, MELL, 
St.L, Birg. Aut. in. fl. Östnyl., gotl. ock ovansiljansm. ha u, 
nvsmål. ock vg. e; upp- o. mellansv. dial. t. ex. löva 
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Simt47, öV: Rom; lova yttreS: Sor; lova sU: Bro o. Håbo h. 
m. fl., yttreS. allm. (jfr dock Sor ovan); love söÖ: Gryt",, Tjust-
kusten; lovva U: To1.405,Sko; levva nU: TiLöStbyGrSk88 Vik-
staBjörklJkilVätö—; leva o. d. öU: Vätö—Fast70Össeby-Garn, 
G: Års, sD., vV., inreS., N., Ö. o. nK. utom Tjustkusten allm. 

Dial. skrova i säj v. 'äta glupskt': belägg från S. hos 
GEriesson; skrevs i sä(j) o. d. Ö. allra. 

Dial. skeva v. (jfr nsv. skov n. 'mellantid' s. 88): skeva v.' (om 
sjukdom) gå fram ock tillbaka, förändras' U: Alm, '(om rä,gn) 
komma i skurar' t. ex. skeva av å, ann U: Est, jfr även skev-
rängna 'rägna med kortare uppehåll' U: Alm ock skovtals adv. 
'med vissa anfall' U: Ljust. 

Fsv. sova v. 'sova', jfr fgut. sufa (däremot i nutida Fåröm. 
syva, i Laum. sivä): östnyl. har ii, ock på äldre ii torde rot-
vokalen i somt i Härjedalsmål återgå (jfr Hultman Häls. 126); 
däremot återgå ordets former i vg. ock ovansilj. på äldre kort o. 
Upp- o. mellansv. diai. ha t. ex. söva svU: Nby sälls., AltVitt 
TorstHvFh103,47, öV: Rom; sovva U: ToLökkerby‘JkilVänge 
VassBlad—Ål— RamJärD,  Fittj aSko.,,  Hägg— TedaSparrs ; sova U: 
Gr— B älAlsHagaUnR-KullaLj ust—ÖåkerVadaHam AnsSollentS ol-
na Ö-Ryd Dj urö Möja Dalby Bal Hagby G-ryta S-TibbleAl— Järl— Gir 
NysSko,,,  Hägg. HåtH-TibbleKalmarBroLossaV-Ry dS-NäsSparrs 
EnNby, yttreS. allm. dock sova Sor, kustsockn. från S:tAnna 
i söÖ. t. o. m. Västrum i Tjust; sevva U: TiVästlVendelÄlvk 
His Tegm. Film Dnm Mork SkäfthEkeby Alu Tuna Stby Gr— Forsm 
Va1öBörstilHökhHargSk88ÅkerbyRasboRkilBlad,,FarEd5Ede-
boHävSingöVätöEst; sova o. d. U: KårNärtKnutbyEdebo,,  
Väddö Husby-Lyb. Fast 70 Fröt Blidö Länna Riala Ljust— Össeby-
GarnBkullaKulla ock allm. i G., sD., V. utom ö. om Svartån, 
inreS., N., Ö. ock nK. utom Tjustkusten. I supinum växlar 
o-e med u. Den ljudlagsenliga sup.-formen med u är antecknad 
från samtliga landskap inom det upp- o. mellansv. området. 
Bäst representerad är den i uppteckningar från Sdml. ock Nke, 
sparsammast i samlingarna från vVml. ock sDal. 

Äfsv. vilan SD 3: 38 (1311), ovan adv. 'uppifrån, ovanpå': 
prep. 'ovanpå, ovanför, över': u-form är ytterst sällsynt redan 
i äfsv. (jfr Hultman 296); östnyl. o. ovansilj. ha u, nvsmål. e; 
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upp- 0. mellansv. dial. t. ex. ovva U: Lö; evva U: Sk106; 
ovaferre U: Gr; ova adv., ovaferre prep., ovapå prep. adv. U: 
Vätö; ovanfere U: Vada; ogaför S: 	oaföre 'ovanför' S: 
Ård; °valör N: Vinön, Ö: Kvill; ogaföre ovaföre adv. prep. 
S: Floda; eva adv. prep., evapå D: Bjursås; evapä Ö: Ö-Hus 
Ulr; ugaför S: V1j-,. Ifrågavarande ord ombildas även ofta 
efter prepositionen över, t. ex. övva adv. 'ovan' TJ: Harg, övafär 
'Ovanskär' 13: Vätö, övaföre vV: Nora, övapå. Ö: Ö-Stel-Y-isa, 
nK: Kristd, övanpå Ö: Åtv, övaföre adv. Vgl: Holslj. 



Ord av typerna ludhin luden ock flughu fluga. 

I upp- ock mellansvenska mål kvarstår u som u-ljud i kort-
staviga ord framför i eller u i följande stavelse, under det 
att u i angränsande götiska mål ock hälsingskan vanligen 
blivit e (0, 8 e el. d.) eller u. De viktigaste grupperna av hit-
hörande ord utgöras av adjektiv på -hin, particip- ock supin-
former av 2:a ock 4:e starka värbalklasserna samt svaga fem. 
substantiv. I de senare ha de oblika kasusformerna i regel 
bestämt utvecklingen. Framför deras ändelse -a i nom. sg. 
utvecklades älsv. ii (ö) ljudlagsenligt till o-e, se t. ex. kona 
'kvinna'. 

di 	Dial. buding m. 'bål på en skjorta eller särk' (jfr dial. bud, 
bå m. Rz 63 a): mellansv. dial. ha t. ex. buding vV: Nora, 
Ö: allm. i e- ock ä-mål, K: Död; götiska dial. t. ex. buding svÖ: 
Hov, beding svÖ: St-Åby, bttchg J: Hak, Vgl: Holslj. 

Anm. Några av de hår nedan anförda formerna av lånordet 
pudding visa, att detta i vissa dialekter behandlats såsom ett urspr. 
kortstavigt ord: pgdigg in. Goth Lau, pudding m. U: Vätö, bud-
ding in. U: Nby69, puding U: AdelsöllagbySparrs, blrobuding 'blod-
pudding' U: Fast, grynbucling vV: Nora, buding m. U: Nora, S: 
Floda, Ö: Ö-StenKoÖ-NyBaKisa, nK: Kristd, budig Vgl: Holslj. Be-
träffande växlingen b •••• p kan jämföras fra. boudin 'korv, pölsa' 
ock äty. bodeng 'pudding'. Sannolikt är dock, att växlingen upp-
kommit oberoende av dylika former, då i sv. dial. lånord ofta förete 
växlingen b p. Jfr t. ex. Helig. Etym. Ordb. artiklarna: pajas, 
pank, profoss, puckel. 

Yfsv. ludhin, lodhin adj. 'luden': gotl. o. nyl. ha u, rotvo-
kalen av former i vg. o. ovansilj. återgår på äldre kort o; samtl. 
upp- o. mellansv. dial. ha u, t. ex. luddin IT: LöHlsGrDnm 
MorkHargSk89RkilHarbo, yttreS. m. o. f. Sor; ludin 	Kårsta 
VätöLjust, i bet. 'töcknig' Fast61, G: m. o. f. Års, sD: m. o. f. 
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VikaTorsGus, yttreS: m. e. f. SelaToresEnh; ludden U: Sparrs 
Nby45; luin m. o. f. sD: GranSbärke, V: Västanf; luden V: m. o. f. 
RomLinde,,, inreS: m. o. f. VallbyBarvaNäshRåbyÅrdRuntÖ-
Ving, N: m. o. f, SköllÅskerGötlGrä, Ö: ra. o. f. Tj-.Vård,,  
Häg-Horn-Hag, , m. TjGrytBjAyStjLj, nK: m. o. f. Tryö-Ed- 

m. V-EdHanDalh; luen V: m. o. f. LindeNora, inreS: 
m. o. f. Tumbo ÖjaVmoJulÖsteråker, N: m. o. f. GällMosTäb.y 
KräVibyKniEdsbKvi, Ö: m,.o.f. Kinda h"EkbVallHag,Mj, m.Vå 
SkedRegVäsV-Hg, nK: m. o. f. Ö-Ed-EjSevede o. Tunal. 13.,; 
ludi f. Ö: TjGrytBjAyStjLj, nK: V-EdHanDalh; lui f. Ö: Sked 
RegRisHällVåVäsV-Hg; luddi n. 'ludet' yttreS: Sor; ludi n. G:  
Års, V: Linde, S: SelaToresEnhMörköNäshRåbyRuntJul, Ö: Tj 
AyBjStj; lui n. sD: Gran, V: VästanfNora, inreS: ÖjaVmo, Ö: 
SkedRegVåFläll; lade n. U: Fast61, ö: Rom, inreS: VallbyÅrd 
O-Ving, Ö: Skäll; lue n. N: KniViby; ludet Ö: Vård,‘HägHorn,,  
Hag-, nK: TryHanGärdDalhV-EdÖ-Ed4list; luet Ö: Kinda 
h.EkbVallHag-V-HgVäsMj, nK: 0-Ed"HjSev. o. Tunal. 
Däremot ha götiska mål t. ex. leen m. o. f., bet n. 	Väd 
V-RydSund, J: VirLomBäla; leen m., lea f., bet n. syo: St-
Åbyöd, J: Lom, liten m., lua f., luet n. J: AdLind Hatt; luen 
Ydre(Norrby)Hakarp. 

Dial. rudi m. 'rodnad' är den gamla nominativen (jfr rspr. 
dager, dial. kväller, jfr änsv. rodha): uppsy. dial. ha t. ex. afto-, 
morroruddi 'afton-, morgonrodnad' U: Sk, aftonrudi U: Kårsta 
m. fl. (Hess. Ordb. över Upplands folkmål); -rudi 'rodnad på 
himmelen något före solens uppgång ock efter hännes ned-
gång' S. (GEriesson). 

Äfsv. suDin, yfsv. sudhin, sodhin ptc. av siupa v. 'sjuda': 
suddinhumlea 'urkokt humle till brygd' U: Lö, .suddin 'våt (om 
säd)' U: Valö. 

Äfsv. mim f. (oblik sing.-form) 'till odling uppröjt jord- du 
stycke', jfr äfsv. ruDa s. 91: U: Ruddu n. pr. Dnm, Ruddo n. 
pr. 'en äga under Försäter i 0-Lövsta', Ruddune plur. 'benäm-
ning på ägor under österänge i 0-Lövsta', Sannruddu 'namn 
på en åker vid Norrboda på Gräsö', Jällsruddun 'ängsnamn' 
Harbo. Ruda i t. ex. 0: BrAsby, nK: MörlHögsby är en 
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av skriftspråk påvärkad form, jfr Norrby Ydre härads gård-
namn s. 37. 

Dial. trudu f. 'trampa i vävstol': ösv. trildu; i betydelsen 
'trampa på spinnrock 1. vävstol' trude f. Ö: JonsGre, true f. 
Ö: Åtv,ö-SkrKisa,,, nK:' Kristd samt tredu f. sD: St-Tuna, 
treda f. sD: Gus, trea f. sD: Lud, tree f. Ö: RyVbUlr—, treä 
f. Ö: KrV-NyOrlÅsbo, trea f. Ö: HovEkörbRökSt-Åby. 
Jämte de tvåstaviga formerna förekomma i ögl. enstaviga 
såsom tre n. varom se s. 60, tre f. med b. sg. trea, oh. pl. treer 
i t. ex. TjVåö-SkrKagaSlakaVrStjVikRapGkilUlp,Kr.V-Nr. 
Hag Löns Ö-T oll Mj V-HgBbollov,,  RinMal AsbyS und S vin , någon 
gång även pl. tror t. ex. VåSlakaUlrMj samt tru f. med b. 
sg. trila Ö-HusRingYxÅtv,,BjVik—VårdOppKisa—Hyckl, vartill 
t. ex. pl. trur Ö-HusOpp.Kisa,Hzekl, truger S:tAnnaRingYx-,, 
truder YxAtvKisa o. truer Atv—Vik,,Vård. Under förut-
sättning, att växlingen mellan en- ock tvåstaviga former före-
låg redan i äfsv., är e ljudlagsenligt i de enstaviga formerna, 
u i de tvåstaviga. Den nutida växlingen u : e i såväl en- som 
tvåstaviga beror i så fall på ömsesidig påvärkan av de båda 
formerna. Geografiskt äro dock u- ock e-formerna i Ö. fördelade 
på så sätt, att de förra väsentligen äro hemma i de östliga 
delarna av landskapet, de senare i de västliga. Fördelningen 
torde sammanhänga 'ned att den enstaviga formen tre n. 
(event. f.) ock värbet tre haft lättare att påvärka formerna i 
vö., där d ofta bortföll, än formerna i öop., där d i regel be-
varades, åtminstone i pluralen truder. I svö. kan för övrigt 
e i tre ljudlagsenligt återgå på -ii i trtidu. Då emellertid plur. 
av detta ord äro mera använda än sing., kunna de enstaviga 
substantivformerna delvis antagas vara på ett eller annat sätt 
uppkomna nybildningar. En otvetydig nybildning är sålunda 
trug obest. sg. till pl. truger S:tAnna. Delvis skulle nybildning 
kunna bero på att ordet lösryckts ur en användning som se-
nare sammansättningsled, t. ex. vangtrua b. sg. 'fotsteget (på 
vagn)' Vist, spinnrokketrua b. sg. Skärkind. En mera tillfäl-
ligt nybildad enstavig fem. sing.-form tre kan tänkas ha haft 
stöd av analogierna trampa v. ock s., repa v. ock s. (om lin), 
breta v. ock s. (om lin), trade v. ock s. 'trampa på spinnrock 
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eller vävstol' nö. i gränssocknarna mot S., tradä, v. ock s. ds. 
S. (GEricsson). 

Yfsv. bughin ptc. pret. i ss. nidherbughin ptc. adj. 'nedböjd, 
nedlutad', undirbughin, undirboghin ptc. adj. 'undergiven, un-
derdånig': i ösv. dial. btigin adj. 'buktig, krokig'; upp- o. mel-
lansv. dial. t. ex. bugin 'böjd' U: Järl, yttreS: Sor, dit ii, lite 
bugi S. (TEriesson 174), bugen 'krokig' Ö. enl. Rz 44 b. 

Anm. 1. •Adj. smogen 'smal, mager' U: Nby sammanställes av 
Isaacsson S. Fjärdhundr. s. 105 med fvn. smoginn (av smpiga). 
Man väntar emellertid, att den uppländska formen skulle ha u. 
Möjligen härrör o från en form som smogna ur 'bli mager' U: 
Björk], i vilken den reducerade tryckstyrkan ock ställningen fram-
för g kunna tänkas ha förhindrat övergången u > o. Jfr smogna v. 
'magra' U: Nby105Vass, smoggna ds. U: To, smeggna ds. U: 
Västl ock de förvanskade formerna smokan ur o. smona öV: Rom. 

Anm. 2. I upp- o. mellansv. dial. engin 'hungrig' U: Est R-Bro, 
sugen ds. vV: Nora, S. (se GEriesson), Ö: Vållär kan u återgå 
på tt, jfr vg. sägen adj. 'hungrig' Rz 697 a ock magsogg o. d. 
sugning i magen' U: Gr, eller på ii från suga v.; jfr Hakarp 
eggen 'hungrig', men pliflggen 'påflugen'. 

Änsv. buga f. 'en inrättning av vidjor vari bördor bäras på 
ryggen': östnyl. bfigu f. 'vidja; nät av flätade vidjor, avsett 
till att stänga höhäcken fram- ock baktill'; upp- o. mellansv. 
mål ha t. ex. skarbugur pl. 'ett slags snöskor av träspjälor ock 
vidjor' sD: Sbärke, skarbuga f. sg. sD: Nbärke; buga f. 'en 
inrättning av två vidjor varmed påsar o. cl. bäras över ax-
larna' N. se Rz 64 a; buge, -ä, 'av vidjor gjort redskap att 
bära hö, ved o. d. i' Ö: allm. i e- o. ä-målen, Buga 'hamn på 
en rund mindre vik under Stäk i Rönö s:n; buje 'redskap att 
bära hö i' K: KristdDöd; götiska mål t. ex. buga ds. Ö: Rin, 
binä, Ö: Mal, beja ds. Ö: St-Åby, bgja ds. Ö: AsbySund, J: 
Östra h. (Gadd), jfr bgwa Fagered. En nybildning på ss. 
höbuga o. d. representera möjligen de starka biformerna bug f. 
"enebågar hopflätade med snöre" Ö: Ulr, beww 1. höbeww 'ett 
gammaldags redskap att bära in säden med' J: Lind. 

Fsv. flughu oblik form, flugha, flogha nom. f. 'fluga': Nyl. 
fltigu; Älvd. firUgä nom. sg., flrilgu oblik sg.; upp- o. mellansv. 
dial. ha t. ex. flruggu n. o. nvU: Våla h.?, Orbyhus h., Olands ock 

gi 

gu 



1.28 	TYDEN, U OCK 0 I GAMMAL KORT STAVELSE 

Frösåkers h:der utom möjl. de sydligaste socknarna, SingöSk 
110JkilNby44; flrugu U: VäddöHävLena, sD: VikaSt-TunaTors-, 
GranLud; !truga s. o. söU: allm., nordliga belägg från Edebo 
TunaStavbyTenstaJärlVittinge48, G: Års, sD: Tors,,GuSSbärke, 
V: LindeNoraHedVästanfRom, S. o. N. allm.; !truga 0: e-målen 
allm., Tjust; Rugä, 0: ii,-målen allm.; huj() 0: Horn-Hyckl, 
K: Sevede Tunal. h:der Död; flrujje Ö: Tid; götiska mått, ex. 
firuga, syo: VädRin,,Svans; firega syo: Rin,,Väv ; feja svö: 
OrbiledaSvans-RökSt-AbyödSundV-Ryd; flrajja syo: Asby 
Svinh; greja svO: V-Rych; fruar pl. svö: Hada; flrejer pl. 
'syo: RökHeda (äv. Mal); Kujer pl. svö: N-Vi; flrevva J: Hau 
VirLomBäla; firewwa J: AdLindGränna; flgga J: Hak; flrz_tja 
J: Alseda; grejs K: Mörl (firuje) MönFlis; jfr vg. fkv_tya; flrega 
sHäls : SöderalallorralaAlfta. 

Fsv. ruva, rugha f. 'ruva (på ett sår)', Söderwalls belägg 
äro rwffuor, rwffwnar, rwgurna: ösv. rägu Kimito s:n Egentl. 
Finl.; gotl. rugä, m. '1. sårskorpa, 2. råge'; upp- o. mellansv. 
dial. ha t. ex. ruggu U: Väst1LöHlsDnmGrVendelSk80; ruga 
U: VätöFast74Lagnö i Ljusterööåker; ruge 0: JonsKoSkönMog 
SkärGreRy; rugä 0: Veta; ruje K: KristdDöd; götiska mål 
t. ex. rugä ruä, Ö: Mal, reje K: Mörl, ruva J: Östra h. 
(Gadd). Påfallande äro rua svO: St-Åby, J: AdLindHau ock 
ruvva f. J: Hak. 

Fsv. smughu oblik form, smugha nom. f. 'smyghål, hål 
varigenom man kan krypa el. tränga sig': upp- o. mellansv. 
dial. ha t. ex. smtigu f. 'trång gång mellan byggnader' U: 
Simt48, smuggu f. ds. U: HlsVendel Nby44, 'prång, kyffe' 
Sk89; smuge f. 'smal gång mellan byggnader' 0: RisSkärRyLj, 
smugit Ö: KrVäs. Genom anslutning till smeg n. ds. 0: Jons 
(se s. 62) har e inkommit i smege f. ds. 0: Jons. 

Äfsv. stuvu oblik form, stuva, stova nom. f. 'stuga': ösv. sttivu 
Nyl.; Fårö 37, 19 stga (jämte stava < *stila); upp- o. mellansv. 
dial. ha t. ex. stinta svU: AltTärnaVittSimtFhHv48, stuggu n. ock 
vU: Våla örbyhus h., Ölands o. Frösåkers h. utom södra sock-
narna;, SingöSkBjörklVikstaJkilJärD., Nby44, sD: St-Tuna; 
fattistuggun b. sg. Sparrs; etugga 	GI-rBkullaVallbyBoglösa 
Sparrs,,, öV: Rom; stugu U: Valö,,Vädclölläy, G: Torsåker, sD: 
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St-Tuna,VikaTorsGusGranLud; stuga sö. o. sU, :utom längst i v.: 
allm., belagt i n. ock v. från Harg,EdeboEkebyTunaStbyRkil 
LenaTenstaBälJärl-GrytaSparrs-, G-: Årskmot, sD: Mal, V: 
VästanfLinde Nora, S. allm., N. allm.; stuge Ö: Reg; stuva (isole-
rade exempel) IT: Husby-Lyh, S: Floda; stuve Ö: e-målen, nK., 
.dock även stuvve kustsocknarna i Ö. o. N-Tjust; stuvä Ö: ä-målen. 
götiska mål 'ha t. ex. stuva sv.Ö: VädllinörbVävSvansSt-Aby 
Heda-; stua svÖ: Hoda-; stava sve): RökSt-ÅbyÖdAsby-Snnd,, 
V-RydSvinh, J: Vir,Lom,,,BälaGränna",Nässjö; stuva svÖ: Asbr, 
Sund"-, J: AdLindHauVirLom-GrännaHakAlseda; steve - 
stuva K: Mörl. Jfr Vgl. stuva o. i vissa västliga delar stöva, 
steva (Götlind Äldre Västgötal. s. 73). Ordet , stuva ingår i ett 
flertal i fsv. belagda ss., ock i stor utsträckning torde• de i 
fsv. icke fåtaliga o-formerna vara att tillskriva en utveckling 
ii > o i icke tryckstark stavelse. Jfr Älvd. 33, 40 strigel, f. 
'stuga', men fösstöv n. 'farstu'. I sin helhet ingår ordet i ss. 
såsom annerstuVa b. sg. 'rum på andra sidan förstugan vilket 
ej dagligen begagnas' Ö: N-Vi, bakkstuva b. sg. Ö: Ek, lek_ 
stuva Ö: Vist, nattstuge Ö: Reg, nasstuve 'nattstuga, vanl. ett 
stört rum i övre våningen som motsvarar salen i den nedre' nK: 
Mörl, basstuve 'bastu', farstuve 'farstu' nvÖ: Gode,TjKr- (jfr ne-
dan), farstugge vV: Nora-. Om uppkomsten av formerna basstu 
U: Väst1StbyHargDjuröSk157LenaJkilHarboNoraNbyTeda, sD: 
Glas, nÖ: KvaTj,,God,,; farstu o: d. U: VästlHargarl; farstu 
o. d. U: BladEdeboDjuröSparrs, vV: Nora S. (TEriesson 120), 
nÖ: KvaKuddKvillTjLöns; nasstu 'stort rum på övre botten 
i en bondgård, ovanpå- köket ock lika stort som detta'1; sD: 
Sbärke, nasstubyggning 'byggning med nasstu' sD: Nbärke se 
Helig. Sv. lm. XV. '6 f„ SAOB art. 'badstuga' ock jfr Kock 
TfFilNR 8: 297., Till ba.sstu, farstu, vilka uppfattats som oblik 
kasus, ha nybildats nom.-formerna bassta IT: BlidöLjustösse-
by-Garn; fareta N. (Djurklou 2); bassta, -ä, -e Jack farsta, -ä, -e 
vo: östliga belägg från t. ex. SkedRegRisLj-Vile4T1rRapÄtv, 

1) Även hela övre våningen, som vanl. innehåller två rum, ett 
större (nasstun) ock 'ett mindre (nasstukammarn). 

2) Djurklon 	Nerikes Folkspr. och Folklif anför även formen 
i farstugu 'i förstugan'. 
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Hyckl. I basstve, farstve öö: västliga belägg från t. ex. Vå 
Tj,,Kr.Älvestad—Li,VäsViks:Rap,,GkilVårdnäs har v bevarats 
på grund av en tidigare förefintlig biton på sista stavelsen av 
fsv. badhstova, farstova. Jfr uttalet Linkeping med "hårt" 
k-ljud. 

Fsv. tiughu, tiughl m. fl. former rä,kn. 'tjugu': gotl. 4110. 
Lau, Nyl. o. Älvd. 58 tjugu; upp- o. mellansv. dial. ha alltid 
u-vokal t. ex. äuggu U: Dnm, tjugu U: Fast64Blidö, öuge 
U: Yätö, öugu U: Nby133, kjuge U: Gir, öugi V: Nora; i 
Sdml. förekomma ofta former med rotvokalen u ock i- eller 
e-färgad ändelsevokal se TEricsson 97; öuge ö: (allm.?). Även 
i götamål, t. ex. Holsljunga-, Fagereds- ock Ärtemarksmålen, 
har äuge slutet u, sannolikt på grund av rspr.-inflytande. 

Dial. tilgu o. dyl. f. (jfr äfsv. tugh s. 63 ock nsv. tåga s. 96): 
Nyl. tägu f. 'vidjelänk', Älvd. tiigur f. pl. 'små skinnlappar som 
avskrädas vid beredning av skinn'; uppsy. dial. ha t. ex. tfigu 
Järnögla på kälke vari skaklarna fästas' U: Tärna48, tuggu ds. 
U: Nby44Sk8OTiDnmHlsLöGr, tuva 'ögla i kälke' U: Lagnö i 
Ljusterö, tuga U: Färent, sD: 'den märla på ett par skaklar 
medelst vilken dessa fästas vid släden' Nbärke, tugu 
järn i skaklar ock kälkar' sD: By. 

ki 	Dial. lukken i ss. molukken 'modfälld' U: Torst acc. 26: 1 
s. 212, lakan adj. 'olustig' nK: Mörl, jfr no. dial. löken 'ut-
mattet, slem av anstrengelse'. Den norska formen har Aasen 
antagit egentligen betyda "sluttet, opb.ort (= troten)" ock vara 
particip av luka. De här anförda sv. dial.-formerna ge stöd 
åt Aasens mening. Riksspråkets ock dialekternas moloken 
adj. 'modfälld' kan tänkas bero på vokalharmoni (jfr Pargas 
mologcer 'ond, om morgon', Thurman Sv. lm. XV. 4, s. 76), 
eller är kanske en ombildning efter värbet loka 'hänga med 
grenarna, sloka'. 

ku 	Äfsv. luku oblik form, loka nona. f. 'det som tillsluter; 
port, dörr': gotl. lukå f. 'lucka' Lau, nyl. lfiku f. 'överbyggd 
ingång till kyrka', älvd. 33 irilkh. 'lucka'; upp- o. mellansv. dial. 
ha t. ex. lukku ds. U: Nora Vittinge48Torst. acc. 303: 814 s. 15,, 
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sD: VikaTorsSt-TunaGusLudBy; ungslukku U: Nby123; stihikku 
jämte striltikku 'kyrkogårdsdörrar med överbyggnad' U: Sk102, 
stilukkå, 'överbyggd. kyrkogårdsgrind' U: Vätö; lukka U: Harg 
Vätö, sD: SbärkeMal,• V: LindelledRom, S. allm., N. allm., 
lukke Ö: e-målen, nK: KristdVenaFrö, lukkä Ö: ä,-målen. 
Huru formen lukka o. d. med långt k skall förstås, är ovisst. 
Möjligen har fsv. Kika, lian utvecklats på samma sätt som 
fsv. vika, viku, vars samtliga former i mellansv. dial. även-
ledes uppvisa den påfallande förlängningen av k. Jfr Hellq. 
Et.. ordh. ock Sjödahl Västerdalm. § 25: 2, 4. Då emellertid 
iöstnyländskan har formen Itikka f. 'lucka', västnyländskan lukkå 
ock västgötskan lukka, måste kanske även de mellansv. dialek-
ternas lukka o. d. förklaras på annat sätt. Utom det nämnda, 
i västgötskan troligen jämförelsevis sent inkomnal, lukka ha göta-
målen exempelvis lekka J: VirLomIlak, Vgl: Brandstorp, loka 
f. Vgl: Holslj, lgka f. Fagered, laka f. 'dörrklinka e. d.' Årte-
mark 92. Däremot återgår uppl., n.orrl. ock ösv. luka o. dyl. f. 
'lucka' U: Vätö, His, Häls: Söderala, Medelp: Torp på en lång-
stavig grundform. I exempelvis ösv. dial. synas de kort- ock 
långstaviga formerna delvis användas i olika betydelser. Jfr 
Vendell 562. 

Ösv. dial. strfiku f. 'brynsten för lien', se även Rz 686 a. 
Formellt samma ord torde vara struka f. 'vid byggnader de 
lösa stänger, som från marken läggas snett upp emot väggen 
ock på vilka timmerstockarna upphalas' N. (Hofberg). 

Yfsv. taka f. 'töcken, dimma', dymbo thoka f. 'ånga, dunst, 
rök': ösv. dial. tiiku, got!. tukä f. Rz 771 a, Burträsk133 tukku. 
På Östergötlands a-målsområde skall fsv. tuka, -u ge teka f. 
'dimma' HovVädRinnaörbVävlleda. Ordet synes vara okänt 
i Ögls ä.- ock e-mål utom i gränstrakterna av a-målsområdet, 
varifrån jag upptecknat tekä IlagOrl. Ordet ingår i sjönam-
net Tåkern (äfsv. pughn 1336). I folkspråket heter sjön Teken 
OrlHagHovVädörbSt-Åby. 

Anm. Hit hör kanske icke fkukku f. 'utspilld vätska som bildar 
en stor fläck', vattflrukku '(fläck av) utspillt vatten' U: Nby71, 
123; vattf Lcuku f. 'vattensamling i fårorna på åkern' sD: Gus, ehuru 

1) Se Sandström 43. 
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böjningen är de svaga femininernas med urspr. kort rotstavelse. 
De ovan anförda formerna måste nämligen sammanställas med föl-
jande former, vilkas rotvokal återgår på eller kan återgå på urspr: 
lång vokal: !trolla, f., flrokur pl. 'fläck', vattflroka, blrofkoka U: 
östervåla enl. muntligt medd. av fil. stud. Emanuel Eriksson, fleuka 
f. 'vattenpuss' U: SkJkil, flruka 'isflak' U: Blad, flruk f. 'vatten-
pöl' sD: Nbärke. Jfr även flrok m. ock n., Koka f. 'lapp, bit av 
tyg, skinn m. m., till betäckning eller lagning av hål på kläder 

m.' S. (GEricsson), Käke n. 'flat utbredd yta, stycke av yta' 
V: Nora. Se Rz 151 a. Tänkbart är därför, att formerna från 
Norrby i sFjärdh. ock Gustavs i Dalarna äro jämförelsevis sena ny-
bildningar i anslutning till de kortstaviga svaga femininerna. • 

Yfsv.' bann, bolin, även långstavigt bulghin adj. 'uppsvälld, 
svullen': ösv. dial. bii1in 'svullen, utstående (om ögon)' vNyl.; 
upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. bulrin 'utsvälld, tjock'; "rågen är 
bukin" = 'utsvälld, ej tillräckligt utvecklad' U: Bal; buen 'svul-
len' vV: Nora; bur, 'mogen' S: Floda; buken 'svälld av fukt 
(bl. a. om säd)' Ö: Jons; götiska dial. t. ex. ben J: Ad, 
balen J: Hak. 

Nsv. kulen, jfr yfsv. kolnan sg. ack. mask: ösv. dial. 
killin 'kylig' vNyl.; upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. krilren 
vU: Nby45, 	ä kiiiri 'mulet ock kulet' U: Torst48, 

H1sLöGrllarg, G: 'ledsen, rädd' Års, sD: 'hemsk, obehag-
lig, frusen' St-TunaTors, S. (GEricsson); kulren 'kulen, modlös, 
nedslagen' U: Vätö, S. (GEricsson), ö: VåSkeda; kuen ö: Reg; 
götiska mål t. ex. koket 'kulet' svö: V-Toll, keet syo: Heda, 
kulen J: Hak. 

Äfsv. mulit, yfsv. mulin, moln adj. 'mulet, mulen': Nyl., 
gotl. o. orsam. ha u; rotvokalen i älvdal. o. vg. återgå på 6". 
Frånsett diftongområdet i nU. ha samtliga upp- o. mellansv. 
dial. u, t. ex. meuirin meuld nU: To; milren vU: SparrsTeda, 
öV: Rom; mti1d n. vU: VillbTorst48, målro vU: SparrsTeda, öV: 
Rom; mulrin nU: allm., även ofta i ö. ock sU. t. ex. SingöFast61, 
Solna Als Haga llagby Skogs-Tibble Ål and, G: Års, sD: allm., 

VäOanfiled, norraS: AspöSelaEnhVansö; mulren ö. ock sU: 
EdeboVäddöHävFrötBlidööåkerMöjaVass, sD: By, V: Linde 
inreS: VallbyBarvaKjulaStenkRunt, N: GötlRamun,deboda, ö; 
Vå-,Gryt,,,,Ekb Aska h. nK: Mist",; muen U: Rasbo, vV: Nora, 
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inreS: NäshTumboRåbyVmoÅrd, N: VinönLillkVibyKni, Ö: Reg 
Tj Jons S:tAnna",  Stj,,  Vik HornTid Väs Mj 	nK: DalhHano- Ed 
S-Tjust Tunal. o. Sevede h:der; muan öÖ: Vå,Stj-Grytf,,S:t 
Annar,SkällBjOppHyckl, nK: GärdTryV-Ed; mulri n. 'Mulet' IT: 
nU. allm., även ofta i ö. o. sh. (jfr ovan), G: Års, sD: allm., vV: 
VästanfLindeNora, S: allm.?, N: G-ötl, Ö: SkedRegTjHällRisVå 
StjLjGrytSkär; mule ö. ock sU: VäddöFrötBlidööåkerVadaHam-
marbyMöjaHagaJärlNys, sD: By, S: ÖsteråkerVing, N: Vinön 
LillkVibyKniSkagRamundeboda, Ö: HärSkäll; mua t öö: S:t 
Anna Skär Bj Opp Hyckl Vik, nK: Try V-E d Ö-Ed-,  Lham,,  Han 
Gärd; must Ö: JonsKisaHornTidVik-VäsMj-V-Hg, nK: Lham, 
Ö-Ed- Dalh S-Tjust Sevede Tunal. h:der; mulret Ö: VikEkbVin 

nK: Tuna,.. Götiska mål ha t. ex. muen must syo: 
Svans; meen svo: Väyöd, mee4 Ö: VävVädSt-ÅbyHedaÖd; 
maken melret syo: Sund V-Ryd, J: Vir.Bäla; miciren mulret 
Ydre (enl. Norrby), J: AdLindHauVir,LomAlseda; malen J: 
Hak; mullren melren nK: Mörl; sydhäls. melren Söderala. 

Yfsv. hulu, den oblika sg.-formen av yfsv. hola f. 'håla', före- lu 
ligger i ortnamnet Hulu, som är särskilt vanligt i syo. o. J. 
län, t. ex. HUU, 0: V-Hg, Huks Ö: God, Hillre Ydre (se Norrby 
Ydre härads gårdnamn s. 28, 92). Rspr. håla ock motsva-
rande i upp- o. mellansv. dial. sparsamt belagda former före-
falla vara nybildningar av hål n. ock äldre hula f., snarare än 
ljudlagsenligt utvecklade former ur urspr. nom. hula, hola. 

Änsv. skulor pl. (se Nor. Sv. etym. 66, jfr sv. dial. skeka 
v. 'skölja'): upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. skilleur vU: Nby 
100, skulrur U: GrHarbo, skuirer U: Hökh, skulror öV: Hora, 
skulrer U: HargSkAlm, vV: Nora, Ö: RisJonsHagMj; götiska 
mål ha t. ex. skelrer syo: St-Åby, nK: Mörl; skuler J: Hak, abc-
Irer Vgl: Holslj. 

Yfsv. smulu oblik form, smula, smola nom. f. 'smula' (jfr änsv. 
smol s. 70 o. nsv. smula, småla v. 101): nyl., gotl., hakarpsm., 
vg. o. orsam. ha u-ljud; upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. smillru 
vU: Nby101, smiVra öV: Rom; sm.ulru U: Väst1LöHlsGrVätö, 
sD: FalunVikaTorsSt-TunaGusLud; smula o. d. U: HargBlick 
FrötSk80 (jfr smulre m. Sk102), 0-: Års, sD: SbärkeMal, vV: 
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LindeNoralledVästanf, S. o. N. allm.; smulre Ö: e-målen, nK;  smulrä 
Ö: ä-målen. Götiska dial. ha t. ex. smeka svö: EkHedaSt-Åby, 
J: AdLindHauVir,Bäla, smeka — smulta Ydre enl. Norrby, 
smulrer pl. s-vö:VädSvans 	smelrer svö: VävlledaSt-Åby., 
ödSundV-Ryd, smula J: Hak, smulra J: Vir Lom, Vgl. (Sand-
ström 26). På inflytande från smula s. f. beror den långa slutna 
u-vokalen i rspr. ock dial. smul, exempelvis i uttryck sådana 
som östg. "var ävige smulr" RegnaSkärÅtvGrekv, "e liti 
smult" JonsMoVist, "inte e smult" Vårdsbärg, "allri ett smul" 
Gryt, vid sidan av de i ög. mindre allmänna "e liti smulre" 
Här, "når smulre" Ring o. dyl.; jfr a lita smulra U: Blidö, e lita 
smulra V: Nora. 

Yfsv. sula oblik form (med -o- i solna som) f. 'sula, skosula' 
(jfr sek s. 70, såla v. 102): upp- o. mellansv. dial. ha former med 
såväl u som o-e, t. ex. stilru U: Fittjar,Nby 101, sulru sD: Säter, 
sula o. d. U: RasboYlagby.,, V: Nora, Ö: vanl. i norra, östra 
ock centrala delar (jfr nedan), vö: ElogJärsBbo, nK: Kristd; 
sova U: Hagby, sela o. d. U: HargVätöFittja—, G: Års, S: 
"något så när allmänt" enl. TEricsson 99, ö: DrotBjörsäter 
A.yliandSlRyVrVikGodNormV-HgAsbo (jfr ovan), sol(e) nK: 
Dalh; götiska mål ha saka f. syo. allm., J: Ad; sela 
J: Hak. 

mi 	Äfsv. brukume o. d. t. ex. 	DL, VM; brupgummi 
o. d. t. ex. SML—, HL, MELL-., St.I"; brupgome o. d. META", 

brupkome UL (se Rahman 282): upp- o. mellansv. dial. 
ha t. ex. bruglimme U: ToGrLöTensta, brukiimme o. d. U: Blad 
Fast95, bruglimmu U: Sk87, bruktimm U: Ekeby, brugumme 
U; Vätp, bruggumm U: JärlSparrsNby74Harbo, G': Års, brirg-
gum sD: By, bruggomm öV: Rom, bruggemm sD: St-Tuna, bru- 
gumme vV: 	S: Ård, enl. TEricsson 145 i regel med svag 
böjning, N: Vinön, bruggumme brugumme ö: i regel med svag 
böjning i e- ock ä-målen (jfr nedan), brugumm vV: Nora—, brug-
gumrn ö: YxVistLandSkedaSlakaö-SkrHyck1V-NyMal (jfr ovan); 
götiska mål t. ex. bruggemme svö: Väv. Växlingen mellan 
svaga ock starka former kan alltid förklaras på så sätt, att 
-en i b. sg. brudgummen uppfattades som artikel, varefter bil- 
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dades ob. sg. brudgumm o. dy1.1  1 många dial., särskilt upp-
svenska, har -e ljudlagsenligt apokoperats. 

Yfsv. kumin, komi(i)n o. dyl. s. m. ock n. 'kummin' från lat. 
euminum via tyskan: ny!. kilmil; upp- o. mellansv. dial. ha 
t. ex. kummil U: El1sVätö,,BlidöLjustVassSk141Nby, sD: Gus; 
kumme m. U: 	kumming U: Jkil; kummiblromster S: Sor 
(se TEricsson 130, 184); brökumme 'kummin' S: Floda; brö-
kumming S: Tunab ; kummin ö: Reg. 1 Östergötland o. nöSmå-
land har ordet i regel suffixet -ning, t. ex. kummning 0-NyRing 
Ö-Rydö-SkrStjLjUlrVäs, nK: Kristd; götiska dial. ha t. ex. 
kummning Ö: Mal—, nK: Mörl; kemmning syo: HovVädlial,.Rök 
St-Åbylleda. 

Äfsv. numin, yfsv. numin, nomin o. dyl., ptc. pret. av nima v., 
har redan i fsv. bet. 'borttagen, lam': sv. dial. t. ex. num-
men 'domnad, stelfrusen, förlamad' ö: JonsÅtvSlakaStjLjVin, 
nK: Gaml, nummeder 'valhänt' sel: Kisa, nemmen syo: Väd, 
nummen J: Hak, Vgl: 'liten, obetydlig' Holslj. 

Fsv. buna o. dyl. f. 'gråbo, artemisia vulgaris' har utförligt nu 
behandlats av Hesselman i Nysv. stud. 1922, s. 153 f. Under 
hänvisning till Hesselmans sammanställning av de skiftande 
formerna i fornspråk ock dialekter må här tillfogas från Öster-
götland gråbo Regna 'artemisia' ?, gråbuna Rinna, bona V-Ryd, 
gråbone JonsUlr ock från Närke gråbo Vinön. Gråbuna från 
gränsen mellan Östergötlands ä- ock a-mål representerar den 
regelbundna utvecklingen av äldre ti i starktonig ställning. I 
formerna med o torde o bero på nasalen ock utvecklingen av ti un-
der reducerad betoning, då ordet ingick såsom senare del i ss. 

I utredningen av förhållandet mellan växtnamnselementen 
-buna ock -bunk har Hesselman a. a. 178 f. på ett över-

tygande sätt sammanställt dessa med • det gamla ordet buna 
f. 'ben', i fsv. en gång belagt i ss. bunulangium dat. pl., vilket 
av Schlyter översättes med 'arm'. Detta Östgötalagens *bunu-
lägger föreligger i det nutida östgötska benlägg 'frambog på krea-
tur' m. SkedaVistr.VikOppKisallycklOrlVäsV-HgHov, benlägg 
f. Vistr., belägg V1, benlägg m. Vå"LjMjHögMalAsby. Någon 

1) Jfr Kock Sv. akc. II: 393. 
10— Sv. landsm. T y ddn 
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anledning till att för ovanstående e-former utgå från någon 
annan grundform än ÖGL:s.0-form synes icke föreligga. Redan 
på det stadium i fsv. tid, då andra stavelsens levissimusak-
centuerade u försvagats till o eller. e, kunde stamstavelsens u 
utvecklas i riktning mot e, allra hälst om det icke fanns 
något enkelt ord buna, -u, med vilket första leden i *bunulägg 
associerades. Jfr om •u:o:e i komposita av typen fsv. ski-
nuben skinoben Bir. 3. .138 : skineben MB. 2, 117 etc. Kock 
Ljh. IV: 383. 

Äfsv. kunu obl. form; kuna, kona nom. f. 'kvinna': gotl. (Lau) 
sunkunå 'sonhustru'; i samma användning, med u, även i Ovan-
silj. Den ljudlagsenliga utvecklingen i upp- o. mellansv. dial. 
av rotvokalen i den oblika formen kunu föreligger i kune 
'kvinna, hustru' öö: Ö-HusJonsHärKoKuddTåö-NyDrotSkön 
RingMoYxö-RydGårGiÄtv. På nomin.ativformen återgå t. ex. 
konna 'föraktlig kvinna' IT: Nby43; kena U: 'kona' Harg, 
'flickunge' BladFast70, sD: som okvädingsord i St-TunaBy; 
kona U: Gr; tyvkona 'tjuvkona' S: Sor; kene, -ä 'kvinna i då-
lig bemärkelse, med huvudsaklig användning som okvädings-
ord' ö: e- ock ä-målen; kene 'dålig flicka' nK: Kristd. Götiska 
dial. ha t. ex. kena syo: i t. ex. Ydre i bet. 'kvinna både i 
god ock ond mening' Rääf. I• svö. skall såväl urspr. nom. 
som oblik kasus ge e-form; kona o. dyl. Ö: Vårdnäs V-Hg är 
lånord. 

Äfsv. Sune, Sone: nsv. Sune är den gamla nom.-sg.-formen. 

pi 	Fsv. lupin pte. pret. av löpa v.: fsv. har någon gång o-form; 
nsv. lupen 'säges om mjölk, som löpnat' Dalin; ösv. dial. (Nyl.) 
ha läpin o. dyl. 'tjock, syrlig; om mjölk'; isluppin 'isbelupen' U: 
SkVikstaJkil, islupin ds. U: Ljusterö; skorplupen 1. blråslupen 
adj. 'om bröd, vars skorpa pöst upp över kakan eller •  bullen' 
S. (GEricsson); från inre ock sS. ha även anförts förluppen, 
blräsluppen (om bröd), se TEricsson 79. 

Fsv. supin ptc. pret. av supa 	ösv. dial. (Nyl.) stipin adj. 
'full, drucken'; gotl. (Lau) supen ds.; upp- o. mellansv. dial. 
ha t. ex. suppin ds. U: SkäfthTunaGrSkogs-Tibble; supin ds. 
U: Fe.st61, S. (GEricsson); supen S. (GEricsson), N: Vinön, 
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Ö. allm. i e- ock 	nK. allm.; försUppin o. dyl. 'försupen' 
U: •GrSk98Fittja; försApin U: Gir; försåpen o. dyl. vV: Nora, 
0.• allm.?, nK: Lham; • götiska mål ha t. ex. sepen. adj. 'full, 
berusad' Ö: HovNässjaHedaSt-Åby, J: LomMar, sapen J: Lind 
HauHak. 

Y•fsv. 'huru obl. kasus; bura, bora nom. f. '(litet) hål' jämte ru 
ss. såsom nwswbwrorna f. pl., ntesbwrwr f. pl. o. dyl. (jfr även 
nmsa -  borana m. pl., nesaborra m, pl. etc.): ösv. dial. näsabilru 
f. (jfr näsabör n. 'näsborr' Nyl.); upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. 
näisburru 	TiVäst1LöHls; ng,sburru U: HargDnmSk8ø ;i ngs- 
bura U: f. Fast134, in. Hökh; ng,sberra U: Blad; näsbäru vU: 
Nby100; näsburan pl. 'näsborrarna' G: Års; näsbura f, sD: 
Nbärke, vV: Nora, S:Tores Ård (se TEricsson 104); näsbuiru sDt 
St-Tuta; neseburä f. Ö: God; näsbure o. d. f. norra ock öö: Tj•,•Reg 
RisKvillKvaö-HusilärJonso-NySkällRingGrytYx,.; jfr näsbur 
S: Tunab; näsber f. Ö: T},VåBjVistSkedalty,Tr.RapVårdOpp 
Hyckl; näseber f. Ö: eKToll; näsbere o. dyl. fem. 0: Tj-Yx-Gre 
Ry-Vr-StjKisa; nä.sberä o. dyl. fem. Ö: MjV-HgÅsbo; neseberä, 
o. dyl. fem. ö: V-NyHagAllhBbo. Götiska mål ha t. ex. näsebera 
fem. Ö: HovRinHeda-St-Åby ; näseber neutr. Ö: Heda,, J: Hak; 
näseberen b. sg. m. Ö: Svinh-; jfr även näsburre m. sD: 
Sbärke, näseberre Ö: MalAsbySvinb,. 

Fsv. fora f. 'fura', (jfr fvn. fura, fura f.): ösv. dial. (Nyl.) frau f. 
'fura, furu', gotl. fäur f. 'fur', vg. for 1. 'fura', hakarpsm. förf. 'fura' 
ock, da. fyr ds. m. m. Det historiska förhållandet mellan ordets 
svaga ock starka former samt mellan 'former ,med äldre A och 
former med äldre ii är icke klart. Jfr t. ex. Pipping SNF XII. 1, s. 
36, 40 f., 48 f. Utan att ingå på hithörande frågor meddelar jag 
här några belägg ur upp- o. mellansv. diat: furru 'fura' U: Hls 
Väst1LöTegmGrHargSk800v; furu IT: 'tallvirke, furu'; sD: By 
HedemSt-Skedevi; fura o. d. G-: Års, sD: TorsSbärke, V: Linde 
VästanfRom, S: SelaEnhVallbyÖjaL-MellJulVing, N: GällAsker 
Lillk G ötl T äby VibyKniEdsb TångSkag, Ö: Tj S:tAnta Gry tVik 
FIyckl-Horn-X-Hgn, nK: 0-EdHanDj; jfr fur f. 'fura' S: Näsh 
Vmo, Ö: VåStjKinda,h.Kr, 	TryV-EdGärdDalhVästrumlijS- 
ViPelFröTunaMist. - Götiska •mål. -ha 	ex. fur svo: St-Åby 
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ÖdSundV-Ryd; fur m. svG: N-Vi; fura J: Alseda. Formerna 
med långt u kunna delvis återgå på former med fsv. i vilket 
fall Ide icke höra hit, jfr fvn. fUra, gotl. fäur. De anförda göta- 
målsformerna med fl äro antingen riksspråkslån eller också återgå 
de på en långstavig grundform. För övrigt synes ovisst, om 
formerna fur ock fura i bet. 'tall' höra riktigt hemma i dialek-
terna. Att de icke göra det i östgötamål, synes mig sannolikt. 

Äfsv. skuru,ortn. 'Skåra' S: Stigtomta, yfsv. skura, skora o. dyl. 
f. 'skåra, inskärning', (jfr bitergh-, 	haello-skora m. m.): Ny!. 
skfiru; upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. skurru U: IHlsGrSk8O 
Nby100; skurra U: AlmLjust, S: Stenle.Näsh,i skuru sD: By 
GusGranLud; skura U: Fast74, G-: Års, sD: SbärkeMal, V: Linde 
Nora, S: MörköStenk-,Näsh-Runt, N: GällVinönKräKniKviEdsb 
Skag ; skum Ö: Ris Reg Vå Ko DrotMoYxö-RydGårdSkärÅtvBj 
VbVistVrStj, nK: Vena, i Kristd i bet. 'skåra på besman'; skurä, 
Ö: SkedV-NyOrlÅs. Götiska mål ha t. ex. skura ö: EkRinSt-
Åby-, skera Ö: St-Åby, skgra J: Hak, skera Vgl. (se Sand-
ström a. a. s. 8 not 2). Den oblika formen ingår även i ortn. 
Skuru i t. ex. Stockholms, Örebro, Östergötlands ock Jönkö-
pings län. 

Jämte ovanstående former, som återgå eller kunna återgå 
på oblik form fsv. skuru förekomma även skera f., skora f. 
ock sker s.: skera o. dyl. har antecknats exempelvis från S: Råby 
Årdöstleråker, N: GötlGräTäbyVibyRam, Ö: TjMoVikV-NyEkb 
VallVäsVetaMjV-HgÅs, nK: Gärd. Varken denna form eller 
skora i riksspråk ock uppsvenska dialekter behöver nödvän-
digtvis bero på urn. a-omljud. I fsv. nom. skura skall u 
bli o eller e, ock denna vokal torde ha gjort sig gällande vid 
sidan av den oblika formens u på grund av bistånd från vo-
kalen i det likbetydande eker s., i diminutivavledningen skörsa 
(t. ex. Nby120Tores) ock i skera o: dyl. v. 'skära 1. hugga skåra', 
i vilka samtliga närbesläktade ord o-e-vokalen är ljudlagsenlig. 
Den• i icke så få typordslistor ock ordsamlingar — exempelvis 
från inreS: TumboVmoJul, Y: Hed, N: Asker, Ö: KrokekYx 
SkärörtAyVbStjKindah.VinliagSundV-Ryd m. fl., nK: Tjust-
kustenMistTuna — anförda formen skora f. med rent o 
torde vara rspr.-lån. Andra förklaringar få dock icke tänkas 
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uteslutna. Sålunda skulle o-vokalen exempelvis kunna tillskrivas 
inflytande i äldre tid från fsv. skardh n. 'skåra, inskärning' 
ock senare från skår s. 'liesträng'. Jfr eker •s. 81. 

Anm. I typordslistan för Västanfors iVästmanland uppges för 'skåra' 
dels skora, dels skola, i listan för Lillkyrka i Närke skora— skura. 
Västm. skolra synes enligt bifogad teckning betyda 'urskärning i 
trä', skora däremot 'inskärning, skåra'. Icke blott själva urskär-
ningarna, utan även trästyckena eller stickorna, som huggas eller 
skäras ut, kallas skoleur. Skola är även en 'stenskärva, som an-
vändes till kilning i mur o. d.' De anförda betydelserna visa till-
fyllest, att skolra f. 'skåra' är samma ord som ösv. dial. skolen o. 
dyl. 'stöd 1. stötta under ngt', no. dial. *skorda f. 'stottetrw med 
kloft i enden, kilesten i mur'. Se Torp 611 ock jfr även vg. skulra 
f. 'inskärning i trä etc.', Sandström a. a. s. 34. Växelformen skora 
i Västanfors o. Lillkyrka kan tänkas vara en kompromissform mellan 
skura f. 'skåra' ock skola f. ds. Beträffande o-vokalen bör dock 
möjligen erinras om, att samma trakt av .Västmanland, som har 
skora, även har for, forr. s. 'fåra i jorden' (samt att dessa två ord 
i andra dial. synas ömsesidigt ha påvärkat varandra se Wigf. 
SFIall. 279 f. anm.). 

Äfsv. frusit nom. sg. n., yfsv. frusin, frussin, frosin ptc. si  
pret. av frysa v.: ösv. dial. friisin adj. 'frusen' Nyl.; upp- o. mel-
lansv. dial. ha t. ex. fryssyn ds. 'EJ: Sk80, fryssin ds. U: Fast60 
Als, G: Års, sD: GranSbärkeNbärke, fryssen ds. U: Sparrs, 
frysin ds. U: Vä.tö, frussin ds. U: Närt, yttreS: Sor, frusen ö: 
RegSkärLj; götiska mål t. ex. fresen ds. sy0: HedaSt-Åby, 
frusen ds. J: Hak, Vgl: Holslj. 

Fsv. kusin ptc. pret. 'förtrollad' till fsv. kiusa v., av vars 
starka värbalböjning endast finnas enstaka spår i nsv. (se 
Lundberg Andra starka verbalkl. s. 13): uppl. har t. ex. kussen 
adj. 'frusen' Värmdö, 'fjollig, halvtokig' Nby, kussin 'tokig, 
fjollig' Torst, kusin 'frusen' Lju.sterö, kusin å dålriger Vada; 
jfr vg. kåsen adj. 'förtrollad, förgjord' enl. Rz 380 a ock 
skånska dial. kosen 'lam; dåsig', kusen 'lam' m. m. (se Wigf. 
SHall 344 f.) 

Anm. Fsv. dusen, dussen, dosen n. 'dussin' har inkommit i 
svenskan så. tidigt, att det i vissa dialekter behandlats som ord av 
typen ludhin: i Nyland dilsin n.; upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. 
dussin IJ: SkRkil, duggs U: AluFastinVätö,,, dussi EJ: Vätö—, dtis- 
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sin 	Djurö, Mein. sD: Gus, dusin dusen Ö: Häll in. fl. former; 
götiska mål: dåan J: Lind, asan J: Hak, Vgl: Holslj., men även 
chissen nK: Mörl. •I upp- o. mellansv. dial. torde väl dixasin S: 
Runt, V: Nora, Ö: Reg ock dUsSen. Ö: Tj vara de vanliga formerna. 

	

su 	Dial. bussu o. dyl. f. 'lägerställe för hundar o. svin, dålig bädd' 
(jfr .  fsv. -bås n., dial, bosa v.): upp- o. mellansv. dial. ha t. ex. 
bussu U: TiVästlVendelLöHlsTegmDnmFilmGrSkSOFrötNby 
45, bussa 15: Stby, busu sD: St-Tana, busa o. dyl. G: Hille, Ö. 
allm. i e- ock ä-målen, K: GanaDöd; götiska mål ha t. ex. 
busa syo.: VädörbSt-Åby—, boss Ö: St-Aly, få,rabusa syö: 
Hov, svinäbesä Ö: Mal, svinabesa svö: St-Åby. 

Fsv. husu obl. kasus; husa, hosa f. 'benklädnad': götiska mål 
ha t. ex. hysa f. 'strumpa' J: Hak, Vgl.: Holslj. Vilket uttal 
ligger bakom hosa f. ds. Rääf Ydrem.? Jfr gotl. hus ä f. ds., 
ösv. dial. hfisu m. m. Vok. e i hesa f. 'sko, strumpa (av sämre 
slag)' vV: Nora kan möjligen förskriva sig ifrån värbet hesa på, 
'gå på, gå fort, skynda på', jfr även hussa v. 'hasa' U: Simt48. 

	

ti 	Fsv. gutin, goten, gotten o. dyl. ptc. prat. av gjuta v.: gotl. 
guten.; upp- o. mellansv. dial. ha f. ex. helguttin 'helgjuten, 
gjord av ett stycke (sagt om en vävstol)' . U: Hls, helgutten U: 
Nby86, guten 'gjuten' Ö: JonsHärUlr; jfr med j-inskott t. ex. 
ptan J: Hak (om ifrA.gavarande utjämning i nsv skriftspr. se  
Lundberg a. a. s. 113 f.). 

Nsv. lut-ten (Lind), luten (Wests) adj. 'hågad', egentl. ptc. 
pret. till luta v., vilket i sv. dial. uppvisar än svag än stark böj-
ning (Rz 396 a): upp- o. mellansv diat ha t. ex. luttin U: sFj. 
enl. Hammarstedt, lutin sD: TorsGusNbärke, lutt(e)n U: Rasbo 
Nby, luten N. (se Hofberg), ö: enl. Nyren, Kinds h; götiska 
mål ha t. ex. leten 'lysten' nK: Mörl. 

Äfsv rutin, rotin adj. 'rutten': gotl o. nyl ha u; rotvo-
kalen i vg. o. ovansilj. återgår på äldre ö; upp- o. mellansv. 
dial. ha t. ex. ruttin nU. allm., U: AlsVassHagaEdeboSingö 
VäddöFast61Järl—, G: Års, sD: VikaSt-TunaGusLndSbärkeMal, 
V: Västanf, yttreS: AspöSelaToresEnhSorMörkö; rutten U: Häv 
VätöFrötöåkerDjuröJärl—Sparrs, öV: Rom, S: Utö VallbyKjula 
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nK': V-EdGärd; rutin U: Teda, sD: Tors, S: Vansö; 
rut(e)n o. dyl. U: Rådmansö, V: HedLindeNora, inreS.; N., Ö. o. 
nK. allm.; götiska dial. t, ex,. rutan Ö: Ma1N-Vi, roten syo: 
Hada St-Åby Åsby— Sund,,  V-Ryd—Svinh, 4v_ttan syo: Asby—
Sund-,V-R3rde,Svinlp., J: AdLindHanHak, nK: Mörl; sydhäls. 
roten Söderala. 

Nsv. -truten ptc. pret. till tryta v.: upp- o. mellansv. dial. 
ha t. ex: anntrutin 'andtruten' U: Vätö, ånnatruten N: Vinön, 
ånntruten Ö: Ö-Hus, daketruten 'berövad dagen' Ö: Jons, veg-
truten 'förvillad om vägen' ö: Ekb. Götiska mål ha t. ex. 
ånntruta 'andtruten' f. sg. Ö: Mal, ånntretea ds. Ö: Hada, ånna-
trgten ds. J: Hak, pängetraten 'utan pangar' Vgl. (se Sand-
ström 26). 

Dial. brutu, brota o. dyl. f. 'redskap, varmed lin brytes', jfr tu 
breta v. 'bråka (lin 1. hampa)': ösv. dial. briitu öNyl., brötu 
mell. o. vNyl.; östgötskt tobrute 'linbråka' Kisa, brutä N-Vi, 
bruta Ydre (Rääf). Vida allmännare än u-form är dock breta 
o. dyl. f.; så sD: Sbärke, N. (Hofberg), Ö. allra. (utom i gränstrak-
tema mot Kalmar län, som ha bryta f. Yx,Åtv,s•Gre—Hyckl 
OppKisa—Vård, jfr bryta v. o. s. f. Kristd.). Vok. e torde huvud-
sakligen vara att tillskriva inflytande från värbet: "linet bretes 
på breter" Mogata; jfr bråka v. ock s. f., bryta ds. v. ock s. 
"repa lin med linrepa" (se Hess. i o. y 67, 103); götiska • mål 
ha t. ex. breta o. dyl. f. J: Hak, Vgl: Holslj, nHall: Fagered. 

Dial. (ösv.) firfitu f. 'flat häll i sjön'; Firuttu 'ett skär utan-
för G-räsöns nordöstra kust'; jfr kartnamnet Fluttuskären för 
detta skär jämte de närliggande. 

Dial. gnutu o. dyl. f. 'grand, smula' (jfr no. dial. gnuta f. 'li-
tet stykke', ösv. dial. gnöt n. 'modd, småmygg'. Nagu; f. 'gnet' 
Gammalsvenskby).: uppsy.' dial. ha t. ex. gnuttu U: TiSk8ONby 
122, gnutu sD: •Falun.•, gnutta U: Ljust, sD: 	S: Sor 
enl. Hz 205, jfr Mora gnfitu (Sjödahl a. a. s. 57 not 5). 

Dial. (ösv.) skhtu o. dyl. f. 'brödspade m. m.': uppsy. dial. 
ha t. ex. bröskuttu 	NoraDnmJkilTensta, bröskuta U: AlsEst 

1) Materialet från Tjust är för litet för bedömniande av huru-
vida ärmen tillhör dialekten eller är rspr, 
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LjustVärmdöDjuröSånga, S: Tores, kakskuta 13: Sånga, bröskutta 
S: Sor; jfr Västerdalm. skutu 'tvåkload trägaffel, med vilken 
sädeskärvarna tagas av snesarna' (Sjödahl a. a. s. 57 anm.). 

vi Yfsv. duvin, dovin adj. 'maktlös, bortdomnad, ljum m. 
Nyl. dtivin; upp- o. nrellansv. dial. ha t. ex. dilvin 'loj, slö' 13: 
Simt49; duvvin ,13: TiVäst1H1sLöGrHargSk80JkilViksta; duvin.  
U: Fast60, 'olustig, icke riktigt frisk' Blad, G: Års, sD: Nbärke; 
duven 13: VätöBlidö, Ö: '(om dryck) avslagen, fadd' enl. Ny-
ren; doyen adj. 'kvav, tung' öV: Rom; doyen 'duven, fuktig' 
IT: Fröt, ö: 'våtaktig' enl. Nyren. Formerna med o, ä, e i yfsv., 
nsv. ock sv. dial. äro urspr. hemma i de synkoperade for-
merna av dilvin1  ock torde därifrån — understödda av mot-
svarande ljud i närbesläktade ord såsom nsv. dov adj., fsv. 
devi m. 'dvala', änsv. dofwa v. 'bliva duven', fsv. dofna v. 
'domna' m. fl. — ha inträngt i de osynkoperade. 

DiaL krtivin: uppländskt krilvin adj. 'lindrigt illamående' 
Simt49, kruvven ds. Nby45, kruven 'klen, illamående' Fröt, 
'duven' Lagnö i Ljusterö förutsätter en grundform med kort 
vokal + kort kons. 

vu Äfsv. Innyul) med flera former n. 'huvud': ösv. hövu Nyl.; 
däremot gotl. haude m. fl. former (Wenn.); upp- o. mellansv, 
dial. ha t. ex. huvvu U: allm.? i n. ock v., SiaröDjuröBladJäri-, 
sD: FalunSundbVika, yttreS: Mörkö; uvvu öU: Häv; uvve öU: 
VätöBlidöVadaFast15, yttreS: Sor; huvve U: SkäfthStbyAlu 
VängeLöHarg-,  (jfr ovan), V: RomNoraViker, S: SelaEnh 
Vansö, öö: kusthäradena OppKisa, nK: N-Tjust allm.?; hugu 
G: ÅrsHögboÅmot, sD: EnvSvä; huytt sD: TorsSt-TunaGus 
GranLudMal, Y: Västanf; huve U: Järl,,, V: HedLin.de, inreS., 
N., inreop., nK. utom delar av N-Tjust allm. Götiska mål ha 
huve syo. allm., J: N-Vedboh.Alseda; huvve J: Hak, huve have 
nK: Mörl; om fördelningen av u- ock e-former i Vgl. se Götlind 
Språkv. sällsk. förhandl. 1919-1921 s. 68 f.; ytterligare ex. från 
upp- o. nordsv. mål finnas hos Sjödahl a. a. s. 88 f. I Vätömålets 
bejr8vda (- bgruvda) 'barhuvad' äx e däremot ljudlagsenligt. 

1) Jfr i det följande om o i synkoperade former av particip. 
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Dial. kkuvu obl. form (Älvdalen33) f. 'kluven stock': vNyl. 
kltivu f. 'stort vedträd som sedermera klyves till två'; upp- o. 
mellansv. dial. ha kiruvu f. 'bit' sD: Falun; hannklruvera 'hand-
klovarna' ö: Ring. Götiska måls hå,nnklrever Ö: N-Vi skulle 
kunna vara en ljudlagsenlig utveckling ur -*klruvur, men är 
kanske endast en blandform, jfr hå,nnklreva oh. pl. Ydre ock 
den i östgötskan vanliga pluralen hannklröver; kimme f. 'ena 
hälften av ett större vedstycke som är kluvet mitt itu' nK: 
Mörl. Jfr fsv. klovi m. s. 121. 

Anm. Dial. duva f. 'domning (t. ex. i benet)' D: NbärkeSbärke 
St-TunaMockfjärd hör möjligen icke hit, då ordet behandlas som 
ett ursprungligen långstavigt ord i t. ex. St-Tuna ock Mockfjärd. 
För ordets utredning synes fordras ytterligare belägg ur dialekterna, 
ävensom kännedom om ile föreställningar, som i ett eller annat 
avseende stå i 'samband med företeelsen duva f. 'domning'; fsv. 
dovi m. 'dvala'. 

Såsom exempel på ord av typen lupin ha i det föregående 
anförts icke så få particip av starka värb. Alla dessa ha det 
gemensamt, att de numera begagnas huvudsakligen som adjek-
tiv. Flertalet av dem stå även som det enda kvarlevande 
vittnesbördet om en äldre värbalböjning. I enlighet med ljud-
regeln ha dessa adjektiverade particip liksom particip ock sup, 
av 2:dra a,v1judsklassens starka värb ock av värben bära, skära, 
stjäla, svära, sova, komma (ock simma) u-vokal i upp- ock 
mellansv, mål. I vissa clial. är dock i vissa typer ptc.- ock 
sup.-stammens ljudlagsenliga u undanträngt av presensstam-
mens vokal. 

Ljudlagsenligt heter det emellertid t. ex. 
Urin 'buren', siipi 'supit' i delar av svUppl. o. angränsande 

delar av öVm1., jfr Isaacsson S. Fjärdhundr. 48, Hess. i o, y 
110; 

buren,,btiren, supe i delar av svUppland ock öVästmanland 
t. ex. Sparrsätra ock Romfartuna,; 

burrin, suppi i n. ock mell. Uppland; 
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burin, suppi i Uppl. i Singö ock-i delar av Gästr., t. ex. Årsunda; 
burin, supi i Uppl. i Sigtuna-, Stockholms- ock Vaxholms-

bygderna; i sDalarna„ i delar av . Västmanland o. av yttre 
Södermanland, t. ex. VästanforsHedRamsbärgVansöSelaMörkö; 

.buren supi i delar av öUppl., t. ex. HäveröVäddöFrötBlidö 
(även supe) IiöjaDjurö, i delar av Södermanland, t. ex. Utö 
VallbyRuntuna; ofta inom större delen. av Östergötlands e-
målsområde, t. ex. KvillingeLjungAskebyGryt, även i n. på ä,- 
målsområdet t. ex. V-Ny; 	. 

buren, supe delvis i Stockholms län, särskilt i yttre Ros-
lagen; delvis i Närke, Östergötlands e-mål o. nKalmar län, t. ex. 
SköllerstaAtvidHallingebärg; 

buen, supi i vSödermanland, i nö. delen av Närke, t. ex. 
GötlundaLillkyrka, delvis i Östergötland, t. ex. GodegårdSke-
deviOppeby; 

buen, supe i större delen av Närke (jfr ovan), i delar av 
Östergötland, t. ex. v. ock s. delen av Kinda h., ock av nKalmar 
län, t. ex. Dalhem Hjorted o. Sevede h.; 

buen, supet i delar av Östergötlands ä-målsområde o. delvis 
i Sevede h. i Kalmar län (jfr ovan); 

buan, supi ofta i öögl. s. om  Bråviken. ock Glan ock ö. om 
Stångån; 

supe i yttre Tjust t. ex. Västrum. 
. Anm. 1. Genom analogi har u inträngt även i sup. av andra 
starka värb. Allmänt spridda i uppsy. mål äro furri eller furi 
'farit', vurri eller vuri 'varit'. Både furi ock vuri finnas också i 
inreSdnal. Däremot känner jag dem icke från Ögl., som dock i 
likhet med Södermanland har pret. konj. vure 'vore' ock 'någon en-
staka gång fure 'fore' 1. ex. Hägersta, Oppeby. Jäklats allmänt 
jivvi, på, jive eller i "yngre" språk jett o. •d. sup. 'givit' före-
kommer mera sällan guvve U: Nby148, guvi Sdml. enl. TEriesson 
ra, vVml. enl. Leffler 23, snalarna enL muntl. meddelande av P. 
Envall, gutt ny. o. SvÖg,I. 

Anm. 2. Tendensen att nivellera den ljudlagsenliga utvecklingen 
gör sig dock, såsom ovan antytts, starkt gällande inom Vissa dia-
lekter. Längst har den nått i fråga om sup. ock ptc. av typerna 
bruten, brutit. I samtliga uppsy. mål har sålunda presensstam-
mens y överförts eller kan överföras till sup. ock pte. De mellansv. 
målen visa däremot, frånsett målen i söÖgl. ock nKalmar läns 
kusthärader, mera sällan y i sup. Svagast är nivelleringstendensen 
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i Närke. Den har dock iakttagits även där. 1 ptc.-formen har y 
i mellansv. mål i stort sett icke lyckats att tränga in. Icke ens 
i de delar _av n-Kalmar  län, där y i supinum  är konstant, före-
kommer y-particip annat än tillfälligtvis. Långt mindre genomförd 
är utjämningen i 4:de avljudsklassens hithörande värb. Endast i 
söÖgl. ock i kusthäradena av nKalmar län förekomma supinformer 
av typen bä,ri, bä,re 'burit' mera allmänt. Inom övriga delar av 
det svenska dialektområdet visa de sig endast som jämförelsevis 
sällsynta variantformer till buri. I regel saknas de alldeles.1  Om 
presensvokalens inträngande i sup.-ptc.-former av värben komma ock 
sova se s. 104, 122. 

Däremot ha götiska mål såsom sydvästöstgötskan, nordväst-
småländskan ock centralvästgötskan u eller e, t. ex. 
. been 'buren', sepet 'supet -it' i sveigl., t. ex. HovVäderstad 
ÖrbärgaVäversunda ock Lysings h.; 

beren m., bera f., boret n., sepet n. i ÖdeshögSund o. V-Ryd 
i svögl. ock i delar av N. Vedbo h. av Jönköpings län; 

bann, skaran 'skuren', skutan 'skjuten', supat 'supet, -it' i 
Ydre enl. R. Norrbys uppteckningar ock i Jönköpings län, t. ex. 
i delar av N. Vedbo, i Hakarp o. östra h.2. 

han 'buren', sk8an 'skuren', st8an, 'stulen', smati 'synren', 
även analogiskt fia ft ptc. 'faren', men brutan 'bruten', frusan 
'frusen', supet 'supet, -it' i centralvästgötska mål (jfr Sand-
ström a. a. s. 10, 27). I utkanterna av de centralvästg. dia-
lekternas område — i nöVgl. ock i gränstrakterna mot Små-
land — ha även ptc. buren, skuren etc. 7z-former. Se Sand-
ström a. a. s. 50, not 3 ock karta. 

Centralvästgötskans motsättning 8 i typen buren : 
i 2:dra klassens starka värb i ptc. ock sup. förutsätter 
en fornvästgötsk växling ö 	vilken även återfinnes i 
de fornvästgötska urkunderna. Jfr Hultman 258 f., 265 f., 
315 f. Om delvis samma motsättning i Älvdalsm. se  s. 32. 
Såsom framgick av fördelningen av äldre u ock o i Älvdal., 
har denna väsentligen bestämts av följande konsonants be-
skaffenhet. Då i vissa äfsv. handskrifter o uppträder i typen 

Jfr Lundberg 2:dra avljudskl. s. 88 f. 
Angående förhållandena i mellersta Kalmar län, såsom i Mör-

landa i Aspelands h. ock i delar av N. Möre h., ses. 20 f. 
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buren, stulen, under det att 2:dra värbalklassens ptc. ock 
sup ha u, är det sannolikt, att o-vokulen alldeles som i 
det nutida Älvdalsmålet bör tillskrivas vokalens ställning 
framför r ock k. Däremot.  synes, såsom framgår av Material-
samlingens exempel buren, den geografiskafördelningen av u,. 

ock e i ptc: ock sup. av 4:de klassens starka värb i Ögl. 
ock nSmål. antyda, att utgångsvokalen i samtliga mål varit 
äfsv kort u. Icke minst ;talar härför den omständigheten, 
att de periferiska östliga västgötamålen i samma ord ha a. 
Jfr Sandström a. a. s. 50, not 3. 

Vad åter sydvästöstgötskans ock nordvästsmåländskans e ock 
u i ptc ock sup. av 2:dra starka värbalklassen angår, så synes, 
icke kunna råda tvekan om att utgångsvokalen är äfsv. kort u, 
vilket ljud i dessa mål haft ock har en stark tendens att bli 
öppet ock ö-haltigt (jfr s. 21 f.). Enbart det förhållandet, att 
e-ptc.-sup.-formen hör hemma mellan områdena för motsvarande 
svenska u- ock götiska u-form, gör det osannolikt, att över-
gångsområdets e-form skulle återgå på annan urnordisk grund-
form än de omgivande dialektgruppernas u- ock u-former. Då 
samma motsättning i fråga om e- ock u-vokal uppträder även 
i ptc. ock sup. av typen binda, , finna, så, att det t. ex. heter 
beent 'bundit' svö: VävHedaSvans—St-Åby; bennet syo: Svans—
VädV-Ryd, nJ: LomBäla; bönnet bunnet ofta i Ydre ock 
N-Vedbo h., men buent i centralvästgötskan, så innebär detta, 
att övergången u> e i typen bunden är yngre än det urn. 
a-omljudet. Denna typ har nämligen i såväl fvn. som fön. 
urkunder i regel u, vilket enligt., vedertagen åsikt är ljud-
lagsenligt, då a-omljudet uteblev framför ursprunglig nasal-
förbindelse. Endast genom analogin bar: beren etc. skulle e 
kunna tänkas ha ersatt u i 'minnen ock formen bennen sålunda 
möjligen vara att sammanställa med det urn. a-omljudet. I 
ock för sig är dock en dylik analogibildning osannolik. Då 
dessutom, såsom förut framhållits, ,icke häller beren torde 
återgå på en ursprungligen a-omljudd form sock då i lång-
staviga ord övergången kort u > e är belagd i stor utsträckning 
i delar av svöstergötland ock nJönköpings län i många ställ-
ningar, såsom t. ex. anebbka, v. 'snubbla', kedde 'ärtbalja' St- 
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Aby, stomp 'stump', stenn 'stund', även hestra 'hustru', kan 
i bolinen 'bunden' icke vara annat än ljudlagsenligt utveck-

lat ur äfsv., kort u. 
Att u övergått till e i delar av svögl. ock nJönköpings län, 

göres sannolikt även därav, att de flästa äfsv. handskrifterna ha 
-uteslutande u i ptc. liksom i pret. ind. plur. ock konj. av 
2:dra starka värbalklassen. o-former förekomma blott i tre 
av de av Hultman undersökta äfsv. urkunderna. Den viktigaste 
av dessa tre är Västmannalagen, som har-u.   o i brutin, bupin, 
enbart u i lutit 1 g. ock enbart o i lokit ock fore lopet var-
dera 1 g. I yfsv. äro o-former däremot, såsom framgär av 
Söderwalls Ordbok, icke sällsynta. Hittils ha dessa i regel 
ansetts såsom uppkomna genom urn. a-omljud'. Enligt Kock 
PB. Beitr. XXIII: 503 f. äro o-formerna ljudlagsenliga över 
hela det nordiska språkområdet, de i de äfsv, handskrifterna 
så gott som enrådande u-formerna däremot analogibildade till 
pret. ind. plur. efter mönstret brunnu : brunnin. Utom det att 
en dylik analogibildning förefaller osannolik, talar emot Kocks 
mening det förhållandet, att o uppträder jämförelsevis sent, 
under det att de äldsta handskrifterna ha så gott som uteslu-
tande u. Hultman har också utgått ifrån att fsv. u i ptc. av 
2:dra avljudsklassen företräder urg. kort u. Samma formers 

anser han bero på urn. a-omljud. Den kronologiska över-
ensstämmelsen mellan u- ock o-former i typerna buD s., bufn, 
v. ock bupin prat. ptc. — bestående däri att u-formerna domi-
nera i äfsv. urkunder, under det o-formerna göra sig mera gäl-
lande först i yfsv. ock änsv. -- antyder emellertid enligt min 
mening, att växlingen u: o i participen bör förstås på samma 
sätt .som motsvarande växling i ord av typerna bu- ock bua. 
I dessa har, såsom i det föregående uppvisats, äfsv. u ljud-
lagsenligt blivit yfsv. o. I de osynkoperade formerna av 
typen bupin är en dylik utveckling icke sannolik. Framför 
följande stavelses i (ock u) bevaras nämligen stamstavelsens 

i upp- ock mellansv. mål. Jfr exempelsamlingen s. 124 f. ock 
om förhållandena i Mora- ock Orsamålen s. 32 f. När där- 

1) Jfr dock :Nor. Aschw. gr. § 529:3. 
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emot i synkoperade former stamstavelsens u icke stod fram-
för i uti följande stavelse, överensstämde byggnaden av 
participets första stavelse med typen buDs. hul) ock 
första stavelsen i bulana skulle därför kunna tänkas ha följts 
åt i utvecklingen i fsv. Att så är fallet, göres sannolikt av 
en jämfiirelse mellan fördelningen av u- ock o-ptc.-former av 
2:dra avljudsklassens värb i yfsv. ock änsv. ock motsvarande 
fördelning av i- ock e-ptc.-former av 1:sta kl. I äldre skriftspråk 
förete nämligen ptc.-formerna, av 1:sta ock 2:dra starka värbal-
klasserna en bestämd överensstämmelse i fråga om i ock e, 
resp. .0 ock o. Den parallella utvecklingen visar sig i exem-
pelvis N. T. 126. Sålunda ha i detta arbete osynkoperade 
ptc. av 1:sta konjugationen i regel i ock av 2:dra u, synkope-
rade ptc. däremot av 1:sta ofta e, •av andra i regel o. De en-
staka undantagen bero väsentligen på analogisk nybildning 
från  synkoperade, resp. osynkoperade kasus. De nutida upp-
ock mellansv. målen ha däremot nästan alltid i, resp. u i så-
väl synkoperade som osynkoperade kasus. På grund av att 
de osynkoperade vida oftare användas än de synkciperade, 
har nämligen de förras i, resp. u utträngt de senares ljud-
lagsenliga e, resp. o-e. Särskilt har den ofta förekommande 
supinformen, vilken sammanfaller med det osynkoperade ptc. 
neutrum, medvärkat till i-, resp. u-formernas seger 1, 

Den ljudlagsenliga övergången i> e i synkoperade ptc. är, 
såsom Ilesselman visat, exempel på en utveckling, som med 
vissa inskränkningar omfattar närmast den stora gruppen ord 
av typerna sigelr, siglra 'segel, segla'. Tyvärr är jag icke i 
tillfälle att i föreliggande avhandling undersöka motsvarande 
ordgrupper med urspr. u i första stavelsens stam, utan nödgas 
i detta sammanhang inskränka mig till att med ett enda ex-
empel fughl-fågel 2  visa, att övergången. fl> o-e ägt rum i ett 

Jfr Hess. i o. y s. 158 f.; Lindqvist Reformationstidens bibel-
svenska 57f., 62 f.; jfr även Palmer Starkton. vok. 29 f., 24, 181, 
171, 140, 143, 233 f., '235. 

Fughr har i äfsv. i regel u, t. ex. SML, UL, VML, HL, St.L 
o. Bur.; MELL har u: o i fughla ap., foghlareen ds. Av eXcerpten 
hos Sdw. ha flertalet u. PM har genomgående o. N. T. 1526 har 
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hithörande ord. Övergången föreligger i ett mycket stort an 
tal ord. Då den undantagsvis uteblir, kan det kvarstående u 
i stor utsträckning förstås på. samma sätt som bevarandet av 
i, y i ord av typen sigelr. Att o-ptc.-formerna i fsv: ock änsv. 
väsentligen bero på en fsv. övergång u > o i synkoperade 
kasus bekräftas alltså även genom överensstämmelserna i'utveck-
lingen av de båda typerna sigeir ock fugelr. 

Även 2:dra starka värbalklassens pret. 	sa,mt pret, 
konj. ha ursprungligen hört till den här behandlade ordgrup-
pen. I båda dessa former var nämligen stamvokalen en gång 
kort u med i.  följande stavelse antingen u eller i. I upp- ock.rnel-
lansv. dialekter skulle vi sålunda vänta att finna Stamvokalen 
bevarad som u. En dylik vokal möta vi emellertid. ingen,  
städes i dessa mål, Prat. pl.. incl.. är över hela det svenska 
språkområdet ersatt av pret. sg. ind. Pret, konj. är i Målar-
dialekterna numera i regel förlorad, I Gästrikland (Års), sDa-
larna, yVä,stmanland, Närke, Östergötland ock nKalmar län; 

i regel o, dock någon gång u. Änsv. 1500-tals täxter i övrigt ha 
vanligen o; se Flultman 244f., Smedberg 37 f., Lindqvist 60, Palmer 
142, 238 f. u-formerna i yngre medeltidsurkunder eck de enstaka 
u-skrivningarna i änsv. bero dels på skrifttradition, dels här-
röra de från dialekter, som alltjämt bevara n, Nutida upp- 6. 
mellansv. dlal, ha t. ex. fuggeir n. o. nöU: ÖvSkäfthHargGr, fugeir 
G: Års, fugtgr sD: Falu Norra tingslag TorsSt-Tuna; foggelr o. d. 
U: SparrsNby82, öV: Rom, YttreS: Sor; fogelr o, d. U: AlsLjust 
(Ö-Lagnö), YttreS.. kustsocknarna S:tAnna---7-Västrum i Ö. o. Tjust; 
feggelr o. d. EJ: HisVästlVendelBjörkl, sD: Säter- ; fegelr o. 
MorkEkebySk112BladEdeboBlidöLjust, sD: Säter,Gus Västerbärgs4 
lags tingslag, större delen av V., inreS., N.,0, utom längat söderut, 
inreTjust; fogele !nek: S: TumboOjaVmo, Götiska .mål ha b. ex. 
.fegelr. svÖ: VävllovHedaMalsäd,s8t-Åby,,Trelp..; fejek svÖ: 

fejjek Ydre Utom Malekahder; fevvelr svÖt 
J: HauVirLom ; fewwelr J: AdLindBäla; fejd J: Alseda; fogel J: 
Hak, Vgl: .Kungsäter;‘ NJA.. &vak Vgl. se Sandström a.. a. s. 37: 
Formerna med u i ö, ock nölT„ G o. Dalabärgslagen höra dialektgeogra-
fiskt tillsammans med motsvarande u-former i övreD: BjursåsOvansiljan, 
Härjed: Lillhärdal ock Räls: SöderalallorralaArbråAlftaPorsaDelsbo:  
Samma områden -i n. o. nöU. o. G., som ha fugeir 1. fuggelr o. d., ha 
även t. ex. eigelr. 	tigelr 	mygelr 'mögel', sugeir 'sovel' 
eller eiggele etc. (se Hess. i o. y .147 f.) 
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där man ännu hör den använd, har den undantagslöst ö från 
pret. sg. ind.1  I de götiska mål, vilka bevarat pluralböjningen, 
lever däremot i pret. pl. ind. ock pret. konj. den gamla 
avljudsvokalen n kvar i form av öppen vokal: u, e, o el. dyl. 
I dessa mål har också den på detta sätt bevarade pret.- pl.-
vokalen i förening med ptc.-sup.-formens vokal undanträngt 
ock ersatt den gamla pret. sg:s ö. Även i vissa östliga ock 
nordliga götiska mål, i vilka pluralböjningen numera är för-
lorad, har en liknande utjämning ägt rum 2. Sålunda ha svöster-
götland, nordliga ock östliga delar av Jönköpings län ock 
delar av Skaraborgs län i pret. sg. av 2:dra avljudsklassen e 
eller vt, allteftersom motsvarande ptc.- ock sup.-former ha e 
eller u. Den på detta sätt uppkomna vokalmotsättningen i 
exempelvis svöstg. ock nvsmål. sep 'söp', sepe 'söpe', sopen -et 
supen, -et, -it' ock Ydremålets, nvsmål. ock västgötskans sup, 
spe, supen -et beror på dialektala särutvecklingar av ett fsv. 
kort n ock icke på urn. a-omljud. Pret. pl. ock pret. konj. ha 
nämligen ljudlagsenligt bevarat urgerm. kort n ini fsv. tid ock 
skulle endast genom analogi från pret. ptc. kunna tänkas ha 
berörts av det urn. a-omljudet. Men då, såsom i det före-
gående uppvisats, såväl e som u i ptc. ock sup. av 2:dra av-
ljudskl. i svöstg. ock nvsmål. återgå på äldre kort u, måste det 
anses uteslutet, att växlingen u: e i pret. sg., pret. konj. ock 
ptc. ock sup. av 2:dra avljudskl. värb i dessa mål skulle stå 
i samband med det urn. a-omljudet. 

Icke alltid har utjämningen i 2:dra avljudskl. mellan pret. 
sg. å ena sidan ock pret. pl., ptc. ock sup. å den andra re-
sulterat i att vokalen i pret. sg. undanträngts. I exempelvis 
vissa nordvästgötska ock i med dem sammanhängande värnal. 
dialekter, ävensom i flertalet häls. mål har utjämningen tvärtom 
gått i motsatt riktning, så att vokalen i pret. sg. införts i ptc. 
ock sup. Förklaringen till den likformiga utjämningen inom 
geografiskt så skilda områden som bygderna vid Vänern 
ock Hälsingland bör givetvis , om möjligt sökas i överens-
stämmelser de olika målen emellan. Anmärkningsvärt från 

Jfr Lundberg Andra starka verbalkl.. s. 	f, 
Jfr Lundberg a. a. s. 49 f. 
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denna synpunkt ock i detta sammanhang år, att målen vid 
Vänern ock i Hälsingland i likhet med upp- ock mellansv. mål 
ha ö i pret. sg. ock sakna pret. pl. Deras pret. konj. har ö, lik-
som de svenska mål, som ha kvar pret. konj. Däremot ha 
de i pret. konj. av typen bure e-vokal, medan svenska mål •i 
detta fall bevara u. Denna motsättning ger en antydan om 
varför den urspr. avljudsväxlingen i 2:dra starka värbalklassen 
i ifrågavarande övergångsmål förlorats genom utjämning, under 
det att den alltjämt lever kvar i -upp- ock mellansv. mål. Mellan 
övergångsmålens ö-vokalisation i ptc.-sup.-formen ock deras ut-
veckling av äldre kort u till mycket öppet ö-ljud (8, 8, o) även fram-
för i ock u i följande stavelse torde nämligen finnas ett samband. 
Detta har Lundberg insett ock tagit som utgångspunkt vid sin 
förklaring av utjämningen i nordvästgötskan ock värmländskan. 
Enligt Lundberg a. a. s. 106 hade i dessa mål en gång i tiden 
2:dra avljudsklassens värb i pret. ptc. ock sup. som stamvokal 
e, 8 (el. e), likaväl som 3:dje ock 4:de avljudskI. i motsvarande 
former nu ha o el. 8. Genom sin ö-halt kom sålunda stamvoka-
lisationen i prat. ptc. ock sup. i t., ex. breten -et rätt nära pret. 
sg:s vokalisation, ock denna partiella vokalsamstämmighet ut-
gjorde, menar Lundberg, den nödvändiga förutsättningen för 
pret.-singularvokalisationens seger över pret.tptc.-sup. För-
hållandena i hälsingemålen bekräfta i allo riktigheten av Lund-
bergs förklaring. I ptc. ock sup. av värben bära, skära ock 
stjäla har hälsingskan liksom nordvästgötskan ock värmländska 
bärgslagsmålet e-vokal. I Alfta upprätthålles ännu den gamla 
avljudsväxlingen i 2:dra avljudskl., t. ex. söp pret., Beppe 'supit' 
sup., men i flertalet socknar såsom t. ex. Söderala, Norrala, Arbrå, 
Färila, Forsa har ö införts i ptc. o. sup., t. ex. söp pret., 
söppe o. d. sup. Endast av värbet skjuta har jag antecknat 
Söt pret. id., skatte pret. konj., sketti sup. Söderala; sköt pret. 
id., skette pret. konj. o. sup. Norrala; men sköt pret., skötte 
pret. konj. o. sup. Forsa Färila. Formerna med e återgå på former 
med äldre kort u ock utgöra en sista räst av det äldre språkskick, 
då samtliga ptc. o. sup. av 2:dra starka värbalklassen i dessa. 
mål hade e liksom ännu i Alftamålet. Att e bevarats längre 
i former av skjuta än av andra hithörande värb, torde bero 
11 — sv. landsm. Tycldn, 
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på att ptc.-formen, som av detta ord jämförelsevis ofta använ-
des, haft stöd i substantivet skett 'skott', men sannolikt haft 
svårare att finna anslutning till pret, sköt, då denna form 
möjligen tidigt genom analogiinflytande från pres. delvis er-
satts av föt. Hur stor samstämmigheten kan vara mellan ljud, 
som återgå på äldre it (ö) ock äldre au, framgår av följande 
former ur en typordslista från Arbrå: son 'son', save 'sovit', 
flroga 'fluga', molre 'mulet', bo 'bjöd', boe 'bjudit', firn 'flög', 
flrojje — finne 'flugit', sop 'söp', soppe 'supit'. Ett mål med 
så relativt likartade ö-ljud av olika ursprung måste, före-
faller det, med naturnödvändighet förlora möjligheten att 
upprätthålla en -urspr. växling mellan pret. sg. ock ptc. o. sup. 
av 2:dra avljudsklassens värb. 

Samma utjämning som hälsingemålen har, enligt uppgift av 
P. Envall, Envikensmålet i Dalarna. Då detta emellertid be-
varar tryckstarkt äldre kort u framför i uti följande stavelse som 
u-vokal i t. ex. buri 'burit', stulri 'stulit' ock då dalmålen f. ö. 
icke känna denna utjämning, torde böjningen söp pret., söpi 
'supit', fröt pret., firöti sup. etc. ha inkommit i Enviken från 
Hälsingland. 
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Kl Klockrike 
Ko(n) Konungsund 
Kr Kristbärg 
Krok Krokek 
Kudd Kuddby 
Kva Kvarsebo 
Kvill Kvillinge 
Land Landeryd 
Lj Ljung 
Löns Lönsås 
Mal Malexander 
Mj Mjölby 
Mo(g) Mogata 
Nkil Nykil 
Norm Normlösa 
N-Vi Norra Vi 
Näs(s) Nässja 
Opp Oppeby 
On l Orlunda 
Rap Rappestad 
Reg Regna 
Rin Rinna 
Ring Ringarum 
Ris Risinge 
Ry Rystad 
Sim Simonstorp 
Sjö Sj ögestad 
Sk Skeda 
Sked Sked evi 
Skäll Skällvik 
Skär Skärkind 
Skön Skönbärga 
Si Slaka 
S:tAn S:t Anna 
Stj Stjärnorp 
Svans Svansbals 

Svin(h) Svinhult 
Tid Tidersrum 
Tj Tjällmo 
Tre Trehörna 
Tå Täby 
Tör Törnevalla 
Ulr Ulrika 
Vall Vallerstad 
Vb Vårdsbärg 
Vik Vikingstad 
Vin Vinnerstad 
Vr Vreta Kloster 
Vå Vånga 
Vård Vårdnäs 
V-En Västra Eneby 
V-Hg Västra Harg 
V-Hus Västra Husby 
V-Ny Västra Ny 
V-Ryd Västra Ryd 
V-St Västra Stenby 
V-Toll Västra Tollstad 
Väd Väderstad 
Väs Västerlösa 
Väv Väversunda 
Yx Yxnerum 
Ås Åsbo 
Åtv Åtvid 
Öd Öd eshög 
Orb Örb ärga 
Ört Örtomta 
0-Hg Östra Harg 
0-Hus Östra Husby 
0-Ny Östra Ny 
0-Ryd Östra Ryd 
0-Skr Östra Skrukeby 
Ö-St(en) Östra Stenby 
0-Toll Östra Tollstad 

Kalmar län 
Dalh Dalhem 
Dj Djursdala 
Död Döderhult 
Flis Fliseryd 
Frö Frödinge 
Garai Gamleby 
Gärd Gärdserum 
Hall Halli n gebärg 
Han Hannäs 
Hj Hjorted 
Jär Järeda 
Kristd Kristdala 
Lham Loftahammar 
Lönn° Lönnebärga 
Mist Misterhult 
Mön Mönsterås 
Mörl Mörlund a 
Pel Pelarna 
S-Vi Södra Vi 
Try Tryserum 
V-Ed Västra Ed 
0-Ed Östra Ed 

Jönköpings län 
Ad Adelöf 
Als Alseda 
Bäla Bälaryd 
Hak Hakarp 
Hau Haurida 
Häss Hässleby 
Lind Linderås 
Lom Lommaryd 
Mar Marbäck 
Näss Nässjö 
Vir Vireda 
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Övriga förkortningar. 
allm. typordsl. "Typord för undersökning av de svenska folkmålen". 
Bankek. h. 	Bankekinds h., Östergötland. 
b. sg., b. pl. bestämd singular, bestämd plural. 
D. 	 Dalarna. 
dalsl. 	dalsländsk. 
fgut. 	forngutisk, forngutnisk, 
G., Gästr. 	Gästrikland. 
Gkby 	Gamlakarleby, Finland. 
Göstr. h. 	Göstrings h., Östergötland. 
Hall. 	Halland. 
Hammark. h. Hammarkinds h., Östergötland. 
Hanek. h. 	Hanekinds h., Ostergötland. 
Holslj. 	Holsljunga s:n, Västergötland. 
Räls. 	Hälsingland. 

Jönköpings län. 
Kalmar län. 

Kpbg 	Kopparbärg, Västmanland. 
n. 	 norr, neutrum. 
N. 	 Närke. 
nK. 	norra Kalmar län. 
nvsmål. 	nordvästsmåländska. 
Nyl. 	Nyland, nyländska. 
ob. sg., ob. pl. obestämd singular, obestämd plural. 
ovansilj. 	ovansiljansmål. 
R. 625 	hskr i UUB. 
Rosi. 	Roslagen. 
s. 	 sida, substantiv, söder. 
S., Sdml. 	Södermanland. 
Sev. h. 	Sevede h., Kalmar län. 
ss. 	 sammansättning (-en, -ar etc.). 
svöstg. 	sydvästöstgötsk. 
Tunal. h. 	Tunaläns h., Kalmar län. 
ULmA 	Landsmålsarkivet, Uppsala. 
V., Vml. 	Västmanland. 
Vgl. 	Västergötland. 
vg. 	 västgötska, vanl. centralvästgötska mål. 
Ö., ÖM.. 	Östergötland. 

Väderstrecken förkortas n., s., v., ö. Obs.: nU. = norra Uppland, 
svÖ. = sydvästra Östergötland, sD. = södra Dalarna o. s. v. Om 
sifferhänvisningar efter förkortade 'ortnamn se s. 54. 

Namnen på anförda fsv. skrifter ha i regel förkortats i överens-
stämmelse med beteckningarna i Söderwalls Ordbok. Jfr dock s. 
56 not. Övriga använda förkortningar torde förstås utan förklaring. 



liksunA. 
Les voyelles u et o de syllabe originalrement bråve dans les parlera 

snådois eentranx. 

On comprend par les parlers centraux de la Sned° les dia-
lectes des provinces d'Uppland, de Gästrikland, de la Dalecarlie 
meridionale, de Västmanland, de Närke, de Södermanland et d'Ostro-
gotie (la partie du sud-ouest exceptee), åinsi quo la partie septen-
trionale du gouvernement de Kalmar au nord de l'Emå. L'auteur 
se propose d'etudier le developpement des dites voyelles, en con-
siderant la qualit6 et la quantite de la syllabe radicale, et la distri-
bution des voyelles correspondantes, u et å, dans les parlers modernes. 

Les mots examines ont et6 groupes d'apres les types suivants: 
mots monosyllabiques å syllabe radicale breve: type brut 
mots polysyllabiques å syllabe radicale breve suivie 'd'un a 

primitif: type lugha; 
mots polysyllabiques dont la syllabe radicale bl-eye est 

suivie d'un i ou d'un u primitifs: types ludhin et flughu. 
L'etude porte d'une part sur la langue littéraire et d'autre part 

sur les dialectes (sources imprimees et non-imprimees). De chaque 
mot sont traitees d'abord ses formas littéraires, les formes purement 
dialectales viennent ensuite. Le materiel primaire a ete normalise, 
et l'on s'est borne å indiquer si un mot å voyelle u/o presente 
(lans les dialectes actuelles de la Sned° central° 1) la voyelle 'u 
ou bion 2) un son qui puisse se qualifier de å, pur, dans quel cas il 
est designe par o, ou un son å, impur qui s'approche des voyelles 
ö, ä ou a. Co son est transcrit par e. 

L'u qui s'est maintenu devant les terminaisons en i nu en u 
se retrouve dans tous les dialectes d° la Suede centrale en regi° 
generale dans les mots des types ludhin et flughu. Dans les möts 
des types brut et lugha la voyelle du radical est le plus SouvEnat 
13 ou o. Il s'approch6 de ö dans la plupart des dialectes. Dans 
une zöne unie comprenant la partie la plus occidentale de Söder-
manland, le ciftte oriental de Närke et la partie septentrionale 
d'Ostrogotie, il tire sur a ou sur ä. Dans certaines contrees d'Upp-
land du cöte nord-est, contrees des usines, Fon trouve dans beaucoup 
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de ces mots une voyelle du son o pur (åk) å cöte d'un son o teint 
de ö. L'o .pur (å) apparalt generalement dans les dialectes des 
parties meridionales et occidentales d'Uppland, du cöte oriental de 
Västmanland, dans ceux des regions septentrionales et orientales 
de Södermanland, des communes cötieres du midi d'Ostrogotie et 
de Tjust, et enfin dans le langage suedois litteraire. 

Autrefois, Von pensait que dans ces mots tous les 0 (å) s'etaient 
dåveloppes d'un u court par suite de l'influence qu'aurait exerce 
de tres benne heure la voyelle de la terminaison. On appelait ce 
phenomene a-umlaut du vieux-scandina,ve. Le fait que le suedois 
moderne possede dans beaucoup de mots le son o l oii les textes 
du vieux-suedois ont un u, on a voulu l'expliquer comme le resultat 
d'une serie de phenomenes compliques de substitutions analogiques. 

M. Hultman avait, cependant, montre (dans son "Exkurs I de 
Hälsingelagen") que dans les dialectes du vieui scandinave il y 
avait dans ces mots une repartition geographique de u et de o en 
ce sens que les formes en o se presentent plus frequemment dans 
les dialectes occidentaux des pays scandinaves que dans les dia-
lectes orientaux. La these principale de M. Tyden est que dans 
les dialectes orientaux (parlers centraux de la Suede) ainsi que dans 
le langage littéraire,' fu dans les phonemes du type brut et du type 
lugha s'est transforme en un son 	pur ou impur (o et e) å force 
d'une loi phonetique, comme M. Hesselman l'avait du reste dejå 
suggere. L'u primitif s'est ouvert et ce proces a amene ['appari-
tion de o ou e. Ge fait est comparable å ce qui se passe quand 
un i bref donne e ou ä„ un y bref devient ö dans les måmes 
categories de mots. 

Afin d'exemplifier et d'illustrer les transformations dans les 
dialectes centraux, des comparaisons ont ete etablies avec les parlers 
de Gotland, du Nyland oriental en Finland ainsi qu'avec ceux des 
communes au nord du lac de Siljan en Dalecarlie. Dans tous ces 
parlers l'ancienne 'valeur de i, y et u s'est maintenue dans un grand 
nombre de mots å, syllabe radicale brev. D'autre part on a fait 
la comparaison avec les dialectes des regions de la Dalecarlie occi-
dentale, de la Vestrogotie, de la Småland de nord-ouest et du midi 
de Hälsingland (quelquefois aussi avec d'autres dialectes gotiques 
et du nord de la Suede). 

Les parlers les plus interessants å ce point de vue sent ceux 
de la Dalecarlie du nord en raison des differences etablies dans le 
traiternent qu'ont subi i, y et u du vieux suedois dåns une syllabe 
primitivement breve. Dans les dialectes parles au nord du Siljan 
les phonemes en question gardent leur i. L'y se maintient ou bien 
il se delabialise en i. L'u se maintient presque sans exception, 
sauf deyant les consonnes å, s, t, k et r. Dans les mots des types 
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lugha, ludhin, flughu cependant, l'u reste dans la plupart des cas 
intact månne devant ces consonnes. Dans les parlers de la Dale-
carlie occidentale au contraire, dans les mots monosyllabiques å 
syllabe radicale breve et les mots polysyllabiques du type lugha, 

passe å, e ou å ä, l'y passe å ö ou bien se delabialise pour 
devenir i lequel s'ouvre finalement et devient e; l'u passe å 0 -011 
e, Dans les mots disyllabiques des types ludhin et flughu, ces 
parlers gardent en general les sons primitifs i, y et u du vieux 
suedois. 

Le maintien des sons i, y et u du vieux suedois ainsi qua la 
conservation de l'ancienne quantite breve et de l'accentuation "equi-
libråe" des mots disyllabirpies assignent une place speciale aux parlers 
du nord du Siljan: ils presentent un degrå de developpement que 
— å en juger d'apres les manuscrits vieux-suedois — certains dia-
lectes normatifs pour l'ancien langage littéraire etaient en train 
d'abandonner dejå dans la premiere moitiå du XIV:åme siecle. En 
co qui concerne revolution de l'u primitivement bref, il faut tenir 
compte du fait que les parlers qu'on entrevoit å travers les lettres 
des textes des anciennes lois, par comparaison avec les patois actuels 
de la Dalecarlie du nord, representent dejå une etape o la diffe-
renciation commence. Les graphies avec o qu'on rencontre dans les 
documents de la secönde periode du vieux suedois ou plus tard 
dans les• mots <Suits avec u exclusivement dans les manuscrits de 
la premiere periode du vieux suedois, ces graphies rendent par 
consequent le son auquel s'est developpe l'u primitivement bref dans 
par ex. vs.-anc. rugher > vs.-rec. rogh, vs.-anc. gutasund s.-mod.> 
Gottsunda. Quant au traitement de i, y et u larefs les textes du 
vieux suedois representent une etape plus ancienne dans revolution 
que les dialectes actuelå de la Suede centrale, ob. le traitement de 
ces voyelles a étél en principe le måme que dans les parlers de la 
Dalecarlie occidental°. Il est probable que les voyelles i, y et u 
brefs des dialectes centraux modernes et de ceux de la Dalecarlie 
occidentale se sont ouvertes dans les mots å syliabe radicale breve 
(les , types ludhin et flughu exceptes) en mem° temps que se sont 
produits les deplacements de la quantite et de raccent. 

Co• 	developpement vers des voyelles plus ouvertes expliquo les 
differences qui existent p. ex. entre les forrnes en u. des textes en 
vieil ostrogotien dans certairies catågories de mots bien exemplifiees 
et les , formas correspondantes en o ou e des parlers oåtrogotiens 
actu.els. Du reste le dialecte actuel de rOstrogotin nous fournit 
un preuve peremptoire quo revolution est celle que nous 'renons 
d'esquisser. Dans des mos .å syllabe radicale breve suivie, d'un i 
ou.'d'un ,u de måme que dans - certains mots 	syllabe radicale 
longue, les sons i, y et u se aont maintenus dans la plupart des 
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dialectes de la province, tandis que dans les parlers de la partie 
sud-ouest de l'Ostrogotie Pi bref a ete remplaciS par e, y bref par 
ö et u par e. 

Cette måra° tendance å rendre un u bref plus ouvert (o ou e) 
caracterise beaucoup de dialectes gothiques voisins aux dialectes 
suedois centraux et en outre le dialecte du midi de la province 
de Hälsingland. 



Rättelser ock tillägg. 

S. 915  tillägg: i Närke. 
2027  står 'kål' läs 'kol'. 
3914  står i ock y läs i ock u. 
6718  står tjurhuvud läs tjurhuvad. 
7019  står houl läs houl. 
776  står ydre läs Ydre. 
881 	står diktning s. 62 läs diktning 2, s. 62. 
949  står crfga läs d+ga. 
1.11" står s. 79 läs s. 80. 
115s tillägg: s. 140. 
1192° står Ris läs Ö:Ris. 
12816 står St-Aby läs St-Aby. 
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