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TILL ADOLF NOREENS MINNE. 



Förord. 

På ett »postseminarium» en gång i slutet av 1890-talet till-
delade prof. Noreen mig hastigt ock lustigt den uppgiften att, 
när den då nyligen igångsatta språkligt-topografiska undersök-
ningen av värmlandsmålen, i vilken även jag deltog, blivit av-
slutad, rita en språkkarta över Värmland. Smickrad av upp-
draget ock full av ungdomligt överdåd, sade jag inte nej. Det 
skulle naturligtvis gå som en dans; inte vore det någon konst 
att rita en språkkarta; det vore ju bara att gå igenom typords-
listorna ock på kartan lägga in olikfärgade gränslinjer efter 
de språkliga olikheter, som därvid uppdagades. 

Det är möjligt, att jag blev något betänksammare, när jag 
själv prövat på uppgiften att gå upp språkgränser i Bärgslagen. 
Men då undersökningen ock vissa kontrollarbeten 1917 voro av-
slutade, grep jag mig med tämligen friskt mod an med upp-
giften. Jag tror emellertid, att ,jag inte hållit på därmed mer 
än allra högst 14 dagar, innan jag hade det fullkomligt klart 
för 'mig, att jag icke kunde fullgöra åtagandet: språk-
kattan blev redan, när endast en tre fyra företeelser lagts in i 
den, ett sådant virrvarr av linjer, att den blev komplett obe-
griplig. Nu visste jag väl, att den lärjunge, som prof. Noreen 
en gång slagit sitt intresses klor i, den släpper han inte ens, 
när denne hamnat fjärran i barbarernas land. Jag insåg därför 
det lönlösa i att söka bli kvitt uppgiften ock har nu försökt 
lösa den genom efterföljande i bokform givna översikt av Värm-
lands svenska dialekter, beledsagad av några illustrerande 
kartor. 

Till grund för översikten ligga först ock främst typordslistor 
från nästan alla Värmlands socknar. Dessa listor hava under 
tiden 1897-1910 ifyllts 

för Än (utom Smo) av Sixten Samuelsson, 
för Smo av Karl Lagerlöf, 
för FR (utom GrävÄ) av Sven Lagerlöf, 
för GrävÄND av Isak Wallin, 
för FÄl3j av mig, 
1-200172. Sv. landsm. Kallstenius. 
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för Ksk av E. Etzel, 
för BRViNs av H. Hultström, 
för RuVik av H. Lindberg', 
för ÖLVÅ av P. G. Norberg, 
för Ha av (E. Kruuse ock) H. Hultström, 
för Kst av H. Hultström, 
för Gra av (E. Kruuse ock) S. Samuelsson, 
för DU av (E. Kruuse ock) I. Wallin, 
för ÖD.  ock Ra av 0. Wibelius, 
för KilFd av K. Kärre, 
för 5N1 (4 listor) av A. Ros6en, 
för rINÄ (1 lista) av C. W. Bromander, 
för GauGI (utom Hö) av G. A. Rudin, 
för HöBaBskM av N. Dalberg2, 
för GskBnÄåAr av G. A. Rudin, 
för NyKöEda av S. Bergendal, 
för Nu av Folke Wikland. 
Alla listor äro av den äldre upplagan, utom de för Vi Kst 

sNÄ Fd Kil vÄ Grä, Smo. Kontrollundersökningar hava dess-
utom 1912-1917 utförts inom Nm Jö Gr GRU KIL NÄ KST 
VI (utom Al) av K. Rencke, i FR av Emil Eriksson, i sF nF' 
D 'Ny av G. Bergman, i Ek nit, Smo av Karl Lagerlöf, ock i 
OL Ksk Vi av 11. Lindberg. 

Utom dessa källor har jag flitigt anlitat Fr. Lj., Fr. Ordb., 
Dalb., J. M., Bä. Lj. ock BL Forml. ock även sökt tillgodogöra 
mig de notiser om vrml., jag kunnat draga ut ur Dahlgren, 
Svarten gren, Lind ock Sahlströin. Vidare har jag i sådan utsträck-
ning, som varit mig möjlig, genomgått ock använt de ordsam-
Ungar, som gjorts av ovannämnda undersökare 1897-1910 cjek 
som uppgå till åtminstone 60,000 nummers; sistnämnda samlin-
gar ligga nästan helt ock hållet till grund för del III. 

Undersökarna 1897-1910 arbetade genomgående med åld-
ringar som undersökningsmaterial. Det språk, som härvid upp-
tecknades, var därför redan vid undersökningens värkställande 
i flera fall antikverat, men uppvisar ändå icke så oväsentliga 
avvikelser från vad som framgick genom Noreens undersöknin-
gar på 1870-talet. Se t. ex. § 9: 2, § 25: 1, § 128 anm. 

Framställningen gäller endast de svenska dialekterna inom 

för Vik dessutom en ofullständig lista av P. G. Norberg. 
För Ba dessutom en lista av A. Molinder. 
Wd:s ordsamling från Nm anger nästan aldrig mera detaljerat 

ursprungsorten än med Nu. Då sålunda i denna framställning ett ord, 
som icke träffas i typordslistans första upplaga, citeras från Nu, bety-
der detta endast, att ordet finnes någon städes i Nu, sannolikt när-
mast i Wd:s hemsocken Sid.. 



FÖRORD. 	 5 
landskapet Värmland. Den befattar sig icke alls med spörs-
målet, huruvida dessa dialekter tränga utanför landskapets grän-
ser 1. Ej häller berör den språket i 5F ock Nsk, där ett slags 
rspr. talas, när man talar svenska: eljest talas i Nsk finska ock 
i 5F finska eller norsk Mors-dialekt — om denna sistnämnda 
lemnas då ock då några notiser, då de synts ha större intresse. 

Jag har bemödat mig om den största möjliga koncentra-
tion för att så litet som möjligt inkräkta på tidskriftens ut-
rymme. Jag utgår alltjämt från rspr med en (värklig eller 
konstruerad) rspr-form som uppslagsord ock anför sådana mot-
svarigheterinom vrml., som icke innebära en överensstämmelse 
med rspr — överensstämmelse angives endast, om det är mer 
eller mindre märkvärdigt, att sådan råder. Jag har visligen ak-
tat mig för att etymologisera, mer än som varit absolut ound-
gängligt, väl vetande, att den nytta, min framställning skall 
kunna göra vetenskapen, ligger uteslutande i det deskriptiva. 
Trots icke liten möda — manuskriptet till konsonantläran har 
jag skrivit 3 gånger, det övriga 2 gånger — har det hela blivit 
längre, än jag fruktat. 

Mitt arbete har utförts på s. k. lediga stunder 1917-1920. 
Det har oupphörligt avbrutits av ämbetsgöromål ock ibland måst 
ligga nere månader i sträck. Ett särskilt långt avbrott vållade 
min transport från Härnösand till Västerås (1917). Men prof. 
Noreens ivriga intresse har bidragit till att »holde livslognen 
oppe» i mig, ock nu är det i alla fall färdigt — i det skick 
det nu befinner sig. 

Västerås i september 1920. 
Gottfrid Kallstenius. 

1) Märk, att en socken, Ns, till mer än hälften ligger i Närke; inom 
dess närkes-del går enl. Lg en språkgräns, skiljande värmländskt ock 
närkingskat mål. 
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DEL 1. LJUDLÄRA 





Kap. 1. Konsonanter. 

§ 1. Rspr p motsvaras i vrml av f framför t på grund 
av den bekanta, vitt spridda övergången pt 	 ft, t. ex. 
köpte : ötifte ö8ft 	knappt: knaft 
djupt: juft 	 kapten: kaftin (Utfara', kaftN 2 ). 

Undantag: 
1) I unga lånord kan p kvarstå, se Bä. Lj. § 56; sålunda 

kaptfn HallstAlVäKrBfNmGåRäÄbFn(utom LyÖm)SmonU6UBkSv 
GiSt, kåptin TrJ, kaptgn ByFFäNm; men åtm. på somliga håll 
därjämte f:kaftin IlstKrSmonUs, kaftin TrJ. 

2) Enl. Sa 1898 inträder övergången icke i 1131-y, där i stäl-
let ft skulle övergå till pt i ganska stor utsträckning4. Från 
Sa:s uppteckningar må anföras: 
köpte 
täppte 
släppt 
knappt 
djupt 
afton 

tOpt 
te'ept 
slopt 
knapt 
jupt 
åpta 

skaft 
*skäfta 
lyfta 
gifta 
gifte s. 
luft 

skapt 
sikpt 5  
ihpt 
je'pt 
,74t 

.  luft 

vifta 
drift 

10ft ofta 
på en höft 
loft 
*syft 

ve 
dreft 
eft 
pa e he 
left 
soft 6. 

Enligt meddelande 1918 från kyrkoherde Hultgren i nNy 
förekommer emellertid ft i alla dessa ord ock dessutom i alla 
andra fall, då rspr har ft eller pt, t. ex. käft, väft, klyfta; 
döpt(e), klippt(e); ävensom i dialektordet skoft 'fågelstjärt'. 
Måhända har den av Sa iakttagna företeelsen varit mera indi-
viduell (inskränkt till någon familj?), jfr nedan 3 om Bk. 

MäLåskG1Kö. 	 2) NsKsklinöm. 
Även Fr. Ordb. 
Jfr ock Samuelsson, En bok om Värmland s. 391. 

3) sätta skaft på. 
6) en ögla, som fäster åran vid årtullen. 
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3) Enl. speciellt meddelande 1918 från Rn hindras i GRU 
ock Gr övergången pt ---> ft oftare än exempelvis i FA, genom 
association, särskilt inom paradigmet. Detsamma synes gälla 
Tr. Biformer med pt äro antecknade för köpt' ock djuptl 
i ViEsksNÄ, för knappt i VINPUT. För Vi kan väl infly-
tande från vgm antas', för övrigt torde pt-formerna få betraktas 
som »finares språk. 

Hos en enda person, Rn:s huvudmeddelare i Bk, anträffa-
des former med pft (med tämligen reducerat f): yopft, jipfta, 
skapft, stipfta, heepftas. I Bk äro dessutom anträffade formerna 
kaptfn, jbpta, jept, i Ed kaptin, pta, ? kNpta4. Rn föreslår i 
brev att förklara jpta ock yept som proportionalanalogiska 
bildningar efter ybpta : yiffta, Mot : yoft. Men hur förklara de 
övriga? 

Om beliptz BfGåRä se Bä. Lj. § 56. 
Anm. Ex. på huvudregeln ge formerna för göpen, som uppvisa 

-fttc resp. -nt)na i GruEdBknNIGI(utom Sv)FdnUBaGskBnArÄåFaNu 
LuKrBfNmEkD. I Bj är blott j4na ock i Sv blott jilpna antecknat; 
i Gi biformerna j&tptria o. Optna (jämte jåftna). Om ordets olika former 
f. ö. se § 28:4. 

pt torde överallt ha assimilerats i äfter fsv pter : 
&far. Samma assimilation uppvisas av dttar 5  isl aptr tillbaka, 
belagt blott FÄBFa 6, samt i de olika formerna för lärft: lcbrat 
NdöHRaJöHöGlFaEknNy, larat NmEda, larat D, lckrat Ab, 
kta BRItuViVikKskÖLLullrBfråsNÄGiVskLåskKstEdBkSstGrunU, 
lata nNÄSvLåb, /dt RäGåNmFä, /cet NsNor. 

Ifrågavarande assimilation måste ha inträtt i tidigaste fsvl 
ock alltså ha varit genomförd före övergången pt --> fl. 

m är assimilerat i förb. mp  i följande fall: 
svamp : sOpp allm. 	 krympling : kråpktg nNÄsFRio 
dimpa : dee 19 9  D 	 Smo 
'stamps : stal? 	stamp BFR6  

1) Märk dock kort vok. 	 2) Jfr Hof s. 65. 
3) "Haltan 'förstoppning'. 	4) klyfta. 

Lystringsrop till hästar. 
Fr. Ordb. 
Nu Aschw. Gr. § 288. 	8) mos. 

3) Pret. dap, sup. decp, Nu Dalb. § 186. 
10) Fr. Lj. § 118; jfr -krösmpkvg FAVAGräGiGskArBnBa. 
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Märk däremot t. ex. kamp: kamp Nr&GIAFRÄD, kamp FÄ 
( häst), rumpa: rimpa NmG1Jö, rbmp FuÄunFA, rbmpe sRäKsK. 

Anm. m blir homorgant med följ. kons. i ordet mamsell : mansca 
FÅsFa.1  F. ii. saknas belägg. Märk dock, att i Svartengrens N hörti 
skrives mamsell, ock å andra sidan, att nännas åtminstone i FÅ 
ock 6Fnl heter ncEMS. Då sistnämnda form väl måste förklaras ur 
dissimilation, spelar sådan säkerligen in även i manscg. 

f bortfaller i trekonsonantism, t. ex. 
tolft : telt VaVsKsk, tölt VIÖ1FlösNÄGlGiVskGauNmJö, tylt 

NsBj VaVännSvLåKsT KILNDFÄFR (utom FeVs)SmoGunit Ek, 
tett FeSmonREknNyD. 

hälften : h&lta VINXBjKsTV ÄÖLGRuGI (utom Hö)KILNyNDSmo 
EknR, hcbtta KskHöBaBskMFRGu; håna NmGskBnArÄåKö 
EdanNy, Utta nRöEkD. 

halvt : hat VikNsRunGi(utomSv) GraGau K ILBn ArNDFAFB,Smo 
Gu, halt BRViBjFÄKil. 

Rspr v motsvaras av g i några få ord efter (åtm. 
urspr.) bakre vok. Exemplen äro: 
sovel : se'gelr BjÖLöFVäNDTRaLuKrBfFäNmGåöÄ, sUgele Jö 3  

Gi4GraEdBknNAFeLeÖmVsnNy5. 
navla : någka sRViNsÖLVä3F6nNÄGskGiHaKstSstGrunU, någelr 

RuVik Al6Jö (utom GskEda)NdÄb6GI (utom Gi) GraEd Nor Bk Fd 
Ra6BfNmGåRäöÄ7°Ä7ÖmVsGunRnNyD; belagt blott i best. 
fm. något? i BjLuFäRa8SegLy3FeLeEk. — Blott v-former 
anteckn. i KskNmEdaSmo. 

lave : 14ga1° HöKstGra. 
svavel : sv4gar 511RuBj5FBfFäRäÄAsFRnR, svdgak RuHa (svdval 

"NÄ); f. ö. saknas belägg. 
avig" : 4gi FäuFNIKstGraFdKilBaBFR 	igga Gsk ; blott belagt 

i n. (kat Bsk. — Däremot itva Ek. F. ö. saknas belägg. 

1) Fr. Ordb. 	 2) l3sk-mål. 
3) Intet belägg från BskKö. 	4) Intet belägg från Hö. 

Belagt genom sitgakstcie (förmodl. korrektare *sitgasteig), 
skämtsam benämning på metspö. 

Akut akcent. 
Akut akcent? Jfr Fr. Ordb. netvar, J. M. lulgak. 
nig. 	 8 ) någijn. 

10) briis i badstu. 	 11) motig; ogin. 
12) , eke. 
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Anm. Den övergång av w 	3 (--->- g), som synes böra förutsät- 
tas i åtminstone ett par av dessa ord, visar sig även i några andra, 
där intet v uppträder i rspr.: 
blod: bkOg förmodligen allm.' — dock som första led i kom-

posita därjämte b-o, t. ex. bNstbt Ksk, bNsletirp 2  Gå, 
14.03-441g3  Kr (Urkykkeg3  Fä). 

roa : r42 GiKil, rk sFR4D 5  -- men rc.'2a Nd, ro "NÄ. F. ö. 
saknas belägg. Ordet torde ej vara vanligt; åtminstone i 
FÄ heter roa sig i regel måt-o-sce. 

slö : slög 'slö, trubbig'6  GåNmKi1G1StHösFRD; jfr skg Rä 'göra 
slö' 

*mi ö : mje 'kraftlös' "Ny, mgg7  'snäv (om kjol)'; f. ö. belagt 
blott i sjönamnen mkrön J, migyn FäKr, mkhAvan Gå. 

snö: sngg GåRäNnnUKilsFRSmoGunRD, snyg Ra — därjämte, 
sannolikt allmänt, form utan g, som i kompositas första led 
är allenarådande, t. ex. snkcletka Ru 'snödriva', sn4seilpar 
Ksk, sOpNg FÄ, snbpr SFR, sna,tikk D 'snöyra'. 

snöa: snka (resp. snk) med konsekventare g än hos substan-
tivet, som naturligt är: sålunda även antecknat från Al ock 
Kil, men sannolikt spritt över större delen av landskapet 
— märk dock akuta verba pura sng ArBaLå, sny St. 

sj* &In D5, so(g) sFR4, best. pl. skdn Le, obest. pl. rkar VsFä 
Kr (sing. fg) 	f. U. blott g-lös form antecknad, som i 
kompositas första led är allenarådande, t. ex. sfjvck apa, 
särtn Bn ortn., 5g/cina Fä !stranden', fgee_ n,8  FÄ ortn..Sjö-
ändan. 
§ 6. v bortfaller i trekonsonantism ock i ordslut efter 

svagtonig vok. Ex. i Fr. Lj. § 131 b ock c, Dalb. § 105, Bä. 
Lj. § 104: 3; 4, § 105: 1; vartill kan läggas ärvde etda NÄNn 
EUKöEda, .4d vÄGräLyFeLeRa, Ma Vik, eita öF. 

bky "NÄ ock antagligen flerstädes, se § 32. — Om förkla-
ringen av g se Nn Ark. I, s. 157. 

sårskorpa. 	 8) stor böld. 
4) 	Ordb. 	 5) Dalb. § 164. 

slö, ej grobar (om säd), ej vaken (om människor), synes i allm. 
sakna g; dock träffas Mgmclitt2 Le 'slömatad' (om säd). 

Av min mor hört på 1840-talet i Fi av en person från Nm. 
Ett säkert ex. på g-form från "R — till på köpet i första 

led 'av komp. — är det etymologiskt identiska skarctn,' numera Skri 
vet Sjögränd; stället ligger vid N ändan av Rådasjön. 
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Rspr t , i förb. ts är överallt assimilerat;  t. -ex. 
Guds gug, fsv. gen, vaz : vas- 'vatten' (som första komp.-led)1. 
Ytterligare ex. Fr. Lj. §137:1, Dalb. § 109:1, Bä. Lj. § 44: 2. 

Anm. 1. t saknas (på grund av övergång till å ock bortfall enl. 
§ 11) i suffigerade neutrala artikeln i hela landskapet utom Vi. Jfr 
förhållandet i vgm ock se vidare §§ 143-147. 

Anm. 2. Gyttja uppvisar märkliga former: utom de mera vän- 
tade jytje NOUBI; jytåe KskötVä, 	Nin, »lp BRRuViViksNi 
SvLåVskHafistNorBkGruB1SilBaND, jhtåe 'NÄ; Oty 6ÅLyömVs finnas 
ej blott -44- FeLeömVs, 0t9 Ekö, Apa Tr (Sil? J?), Oya LåskGi, 
jOy vÄSeGyä, utan även jbj'd JSkGskIlöEda, 92 Tööv-BaBsk, ock 
till-  yttermera visso Oka GlilöBnArÄåNyKö samt ghlsa (!)Sid2 , olc Ekv, 

"St 'Ny, "st D. Här står mitt förstånd stilla. 
Vittja heter 249 TÄVa, f. ö. ej belagt; i 8°101.3 veöåa (med 

affrikata). — Vet jag4  uppträder i SilSkKö (ock Ksk) med assimila-
tion till ren frikativa; i Solar vEelåöe (affrikata). Ett mellanstadium 
med t 	,s eller y är ej sällsynt i vrml i denna ordfogning. Märk 
ock vgm nökka5  'nyttja'. 

Solorformerna av vittja ock vet jag, formerna frän SilSkKö för 
vet 	jag ock formerna ah ya ock Oya ni. fl. för gyttja synas fram- 
tvinga antagande av ass. -tj 	tö 	e. Sammanställas vidare oka, 
vasa ock nökka, kan man väl knappast undgå att däri se en vidare 
utveckling till k. Jag finner mig därför nödsakad att återgå till min 

Lj. § 55 anm. 3 beträffande vålt.9 förslagsvis framkastade mening 
med uppgivande av det i Rättelser ock tillägg s. 213 efter Lidål fram-
ställda förslaget att förklara ordet ur *vitka. — Åtskilliga former av 
gyttja återstå dock oförklarade. 

Inskott av t sker mellan p, k ock efterföljande n i 
följ. fall: 
göpen : göfttz, gött» jöftna — därjämte även göfn9 6  
*djupen7  : jiiftrot DFänn• 	• 
'kroppnings : krbftnig HöKst 
marknad: mede 8FR9Ra1°, måk 	— Inårkan FÄ 

Därjämte dock va-, se Bä. Lj. s. 76 not 5. 
Enl. Ra. 
Larsen, LydlEeren i den Solorske Dialekt s. 99. 
I betydelsen 'naturligtvis', 'inte sant?!' 
Hof s. 216. 
Utförligare om de olika formerna se § 28: 4. 
djup, s. 
klimp (maträtt); jfr kroppkaka. Åven formen kråpntg har 

jag hört citerad som »v4rmländska». 
9) Fr. Lj. s. 56 pot. 	 1e) Dahlgren (Mårtensresa). 
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storkna : ståte sFRinFA, ståtna 'FÄ — stårkna "NÄ 
*väkenhus2  : v&ktvhi.ks BFR' — vål_ctihUs "NÄ, våkanhås La 
*Djäknetjärnen :yeektn,g-cM Bf, ortnamn. 

Jfr samma företeelse i Solor, Larsen a. a. s. 110. 
§ 9. Rspr d motsvaras efter nasal av n, om ej association 

hindrar, 
1) då d icke är tempuskarakter, allmänt. 

Efter n äro ex. legio: vi ha då den bekanta, vitt spridda 
assimilationen nd -9- n, t. ex. binda: Utta NmJöGINÄGRuKIL 
(utomRa)KsTNDV ÄÖLKsilVisF Ä, bin »RiFuRajin; se f. ö. Fr. Lj. 
§ 142: 3, Dalb. § 111: 3, Bä. Lj. § 51: 2. 

Anm. 1. Framför adj.-änd. -ig har assimilation uteblivit i föl-
jande fall: 
behändig behcbncit FÅsFa3EkBa 

"NÅ 
*bestandig4  bestånd% 8FR5, ba-

stånd% Bak 
eländig dc'endi FÅsFa8Nm 
fyndig ffincla "NÅ 

Jfr med assimilation: 
eländig ticbitt "NÅ 	 randig : ritut F.PNÅ, rånat St, 
*fundig Mon Kånj to 	 rånat ArsF1t 3, rånut Le, retuu 
händig h&nt StM"NÅ 	 n. -at "Ny. 

Av dessa torde rhy etc. böra förklaras som nybildning till ran 
ran ock %kbm som intimt anslutet till tina. De två återstående äro 
besvärande. 

I FÅ inträder assimilation ej häller före 111, men väl före 1, t. ex. 
handel håndl FÅ: hånal sFas/SULOU, spindel" spind? FÅ, underlig 
ålnlz FÅ, ?sante 2FaEk. 

Efter övriga nasaler äro exemplen ganska få: 
hämd hcemn sFa' 
nämd nemn sFu1sn1W4; jfr neemnakcbr 'nämdeman' LåGils 

1) Fr. Lj. § 136. 
3) J. M. 
5) Fr. Ordb. 
7) godjärtad. 
9) skicklig. 

I stället förekommer 
se Bä. Lj. § 118. 

oro i ur. 
Uppg. 1918 av Bro. 

2) vapenhus. 
4) bastant. 
6) bekväm, vig. 
8) outgrundligt. 
to) 

påhittig. 
rent av inskott av d mellan n ock 1, 

Dalb. § 116. 
12) Uppg. 1918 av Viotti. 

*gesvindig6  jesvindt FÅLå 
*gocllundig7  g3lifldi Lå 
händig heendi sFa3  
ofyndig (f:nd? FÅ 
*ogrundigts fygrtåndet Le 
randig rånde, 4 
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längd legn 8REÄNDLåGi5sFR,Än"NÄ'Gra4; jfr leg, best. f. l&g-

na Vä 
mängd mcegn RÄGlnNÄ2 	mcegd n  N Ä2) 
tyngd tygn FÄNDsFR1Gra4, togn Bl\ 	thgna Gi. 

Jfr samma företeelse i Solor, Larsen a. a. s. 107. 
2) även då d är tempuskarakter, inom ett område som sy-

nes vara statt i mycket rask tillväxt. 
Dalb. § 117 (1879) anföres denna böjning som en egen-

domlighet för D, ock i Fr. Lj. § 142 (1877) säges uttryckligen, 
att -d efter n behålles i FR, så ofta det är tempuskarakter. 
Dahlgrens »Viser» (huvudsakligen Ra-mål) visa intet ex. på n 
som tempuskarakter, ej häller Svartengrens »N6 hört» 1887 (vä-
sentligen Bsk-mål) — tvärtom träffas här glömdes, gömdes s. 
17, glömd' int' s. 23, slängd ätter sä s. 47 ock t. o. m. gröte-
mängda, på längda 5. 15. 

Sa konstaterade vid sin undersökning 1897-99, att n  F så 
väl i detta som i andra avseenden överensstämde med D, ock 
att ifrågavarande böjning då även förekom i "Ny, men ej i Ek. 
KLa fann 1917, att -d- i preteritum efter nasal syntes stadga 
sig först vid byarna Överbärga—Bärga i södra Ek, öster om 
Klarälven först ännu sydligare (vid gränsen till nR?), medan 
hela återstoden av Ek utgjorde ett övergångsområde med ingen 
ändelse alls efter g, däremot n 	d efter In (ingen uppgift läm- 
nas om perf. part.). Dessa uppgifter ha välvilligt kompletterats 
av kyrkoherden E. Lundström 1918, varvid synes framgå be-
träffande Ek, att -d är allenarådande som tempuskarakter i 
perf. part. ock likaså i pret. efter g — alltså icke bortfall! — 
medan cl 	n i pret. efter ni ock ingen änd. alls visar sig i 
pret. efter n. Tydligt är emellertid, att målet i Ek i detta av-
seende f. n. befinner sig i ett osäkerhetstillstånd. 

Vid FR-undersökningen av SLa 1901-02 ock 1905-06 
samt av Wa 1910 (vÄGrä) framgick, att hela häradet då befann 
sig på ungefär samma stadium som Ek enligt KLa 1917, dock 
med starkare spridning av n i pret. 1910. 1915 ägnade 

1) Dalb. § 116. 	• 	 2) Uppg. 1918 av Bro. 
Uppgift lernuad 1918 av lektor J. Viotti. 
Uppg. 1918 av Sa. 
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Er saken en grundligare unders 
gick följande: 

Pret. 
ib,/ Le, jamn f. ö. 
gkånin-gi Le, glrånan.. f. ö. 
dr4m Le, dr4md drOnn Se, 

< drömn f. ö. 
Idreem Le, kkeemn f. ö. 
?dcenit Le, ddmn f. ö. 
rå3fl.överallt 
brdry överallt 
vckn 	• f. ö. 
bd.n vii5A, ?Kent Le, been, f. ö. 

steeg LeLyvÄ6Ä, stdgd 5Ä, 
stdgnl- f.. ö. 

sreee LeLyvA, sldgni f. ö. 
&eg- LeLyvA, /Agn' f. ö. 	• 

Vid undersökningen omkr. 
även i hela Jö utom Äå ock 

ökning i hela FR. Därvid fram- 

Perf.-  part. 
jämn överallt 
eigömt LeSe, eighimn 
drömt LeSe, drömn f ö.. 

kkcemn överallt 
dcemn » 
Ton .» 
vbrck91 » 
vcen » 
sö'narbc'ent vA, -bdnd Ly, -bckn 

OmVi 
stegd stcegn ÖA,  stcegn2  f. ö. 

slcegn2  överallt 
hcegn2 	» 

1900 träffades samma företeelse 
Kö, sålunda glrömne3, drömne, 

dömne, steegna4, ock 1913 är gkifmna av Re antecknat från Aå. 
Omkr. 1900 antecknades i Ra preterita tcktn, dtlmtt, stevett 

(dreond, breend) ock participia tdm,j, stdp,, brcen; likaså i Hö 
pret. tienzna, glrömne, drömne, dömne, brieng, steegna5  ock part. 
tdmn, stcegn5  (men brcencl). 

Det synes alltså ovedersägligt, att den nu behandlade före-
teelsen, som antagligen har sin rot i Norge6, efter att för 
40 år sedan inom vårt landskap ha förekommit blott i nord-
ligaste AD, numera spritt sig till att omfatta ytterligare ett 
område i ID ("Ny, delvis Ek), hela FR, hela Jö utom ett om-
råde längst i V (Kö), den till FR i SO gränsande socknen Ra 
ock Jö:s södra grannsocken Hö (delvis även Sel). Det måste 
anses högst märkligt, att en så egenartad böjning under nuv. 

') »n mycket svagt» VsSe, »n mycket svagt, ofta fallet» öm, »n 
ytterst svagt. I fras hörs det ej» Grå. 

2) »n svagt» VsöniGrä. 	 3) girömde Bu. 
steegda Ba. 
Sistnämnda form finnes även i St. 
Jfr förhållandet i Solor, Larsen a. a. s. 107. 
I Ed är pret. teemna antecknat. Detta torde emellertid vara 

ett efter 1:sta sv. klassen bildat pret. till presensformen teemnar (inf. 
heter temp, perf. part. tcemd). 
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tid hastigt vinner betydande terräng i st. f. att förlora den; 
ock detta synes visa, att ljudlagen i fråga är särdeles »viru-
lent». 

Å andra sidan är att märka, att former sådana som pret. 
breett icke äro bevisande för en assimilation nd 	n 

(eller för användning av n som tempuskarakter). De kunna i 
alla trakter, varom här är fråga, liksom stiey, &Int etc., bero 
på övergång i pret. till böjning efter 1:sta sv. konj., som är 
känd från andra trakter, se § 178 anm. En helt annan bevis-
kraft har perf. part. bron,. 

Anm. 2. Kunde uppvisar i hela vrml former med -tp-, men dessa 
äro naturligtvis att härleda ur fsv. kunne, jfr got. kunDa. 

§ 10. d är överallt assimilerat 
i förb. id, dock icke när d är tempuskarakter, ej häller 

— åtminstone icke konsekvent — framför adj.-änd. -ig. Assi-
milation har även inträtt framför r. Ex. 
elda bla VIKsKÖL5FÄVÄK5TGauNDKIL(utoniRa)Gi(utomSvLå)Jö 

Nm(utomJSk), el a SvLå, &l JSk, él "FÄÄDFaRa 
ålder :ålar Vil(sKFÄÖLVäTSmoGuTBI, &ar A1NÄGINmJöNn 

FdnURasFa, cgar "FanREk"NyD 
aldrig ålri FÄsERIAr, skyldra sillar Tal; 

däremot med tempusbildande d: 
fyllde 5lda resp. fb/d ViNsVÄNÄSvLållsTKILN3iNyEdal(öFn 

FÄÄD, földe sRRuViViknNÄGI (utom SvLå) GRuBaBsk MÄå ; 
framför adj.-änd. -ig: 

skyldig 5P/6/2 FÄ, &We — 	BFR', men även med assimilation: 
'NÄFÄ, se 	8FRI,stn n FR si Gl 

väldig veeldi FÄsFalBsk"NÄ; 
i förb. dg <- 83, t. ex. 

skidgård liga FÄNDNBE, DO. TaiBnNyAlnN.Ä. 
brudgum briagehni FÄ, britgena 8FR1, brirgicm "NÄ. 

Ams. Om någon assimilation ål -÷ / föreligger i ödla öla resp. 
8/ FiinFrti ock fsv. *hwadhledhis2  vålas 	vals F.16Fs1, är ganska 
osäkert. Jfr .4/ sFrtl, 9:la "NÄ, rl FÅsEll 'fågelrede', tat FisFal 
"NÄ 'tidig' da tidlig m. fi.3  Sannolikast synas formerna vara att 
härleda ur kort vok. i mindre betonad ställning, som för vg.as, vals 

Fr. Ordb. 
Ev. *hwarledhis; se Bä. Lj. s. 71 not. 5. 
§ 11:2. 
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är den normala ock för Odla träffas i de ganska vanliga komposita 
sandödla, vattenödla. 

§ 11. Rspr d saknas i hela vrml på grund av bortfall av 
ä efter vok. i allmänhet'. Exempel, som äro legio, torde ej be-
höva anföras; jag hänvisar till Fr. Lj. § 141:1, 2, 4 ock Bä. Lj. 
§ 108. Däremot diskuteras här inskränkningarna i ljudlagens 
värksamhet. 

5 faller icke: 
1) framför adj.-änd. -ig (ock dess motsvarigheter?), t. ex. 

blödig bde 	-t BFR2  
*illsvidig isvdz F 3  
*insnidig insnidt4  Nm 
*krydig kOdz5  Nm, krildiy6  Hö 
ledig redt NDFICFR2MnITÄ 
lydig l,dz FPNA, lpdgn 8F112  
modigr måde 	sFR2, Ra8  
nödig : nödi EisFa2nR1%NAMBsk, 

nödig Eda 
*picksnudig peksnud0 Nm 
nådig netdz FÄ8FR2Ek 

redigl° rUi2EisFR2GuliöMnNii 
*rydig 	Ba 
rådig reidi Mann 
sedig sida FÄLå, sN'tg Gsk 
*sludig : 	nisFR2Sm0 
*snodig sztödill BFR21:115 
*snudig snijdzil FÄDnNÄ 
*stödig : stödil FÄLå5FR21NÄ 
*todig" . da FÄsFR2INTAIM, td- 

dig å 
*vidig vich" FisFR213sknNÄ 

Häremot strida: kådig Uti FÄBsknNÄ, tidig Cdtgan14  Gsk, 
t" Le, *grädig gretal BFR16. Det första förklaras som ny-
bildning till ket 'kåda'. De båda senare visa måhända, att 
bortfall skett framför -ugh(-) ock -al; ytterligare belägg för bort-
fall eller kvarstående framför -ugh(-) ock -al saknas. 

Anm. 1. Om 	ljudlagsenligt kvarstår framför (starkt?) bitonig 
vok. i allmänhet, såsom jag antagit i Bä. Lj. § 69: 1: c, torde vara ovisst. 
Exemplen äro svaga: utom de a. st. anförda sa vida,  int sa Man, 
(5.220dag endast lhitg Ksk 'elaking' ock det säkerligen av rspr påvär-
kade ha rNa pa FÄLe.17  

1) Jfr emellertid § 7 anm. 1. 	2) Fr. Ordb. 
3) ängslig. 	 4) listig. 
5) kry. 	 6) flink, snabbtänkt. 
7) stadig, grov. 	 8) Dahlgren (Köke). 
9) fintlig. 	 19) duktig. 

11) finurlig. 	 12) munter. 
13) vig; i FR även »vid». 	14) tidig. 
15) frisk. 
is) glupsk (J. M.). Jfr no. graadig, sv. dial. grådi(g) Rz s. 218 a. 
vi) redan är givetvis rspr.-lån, db, det någon gång förekommer; 

det inhemska ordet är ägd resp., kw. 
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2) framför 1 i följ. ord: 
sadel säd FÄ 
hederlig *Nfdle, -in Hö, -la (n.) 

Bsk 
idelig(en) idli FÄ, dalz1  Ba, 

idle 	41  sFR 2  
liderlig lidle BFR 3, lidlen 4  
.n Ny  

Märk vidare följ. lånord: 
adel d_idal sFR2  
Adolf ådl, FÄ 

Däremot med bortfall av 5: 

olidlig ulfdah Nm, jldh Ars 
NÅ 

obetydligt obetydligt ubetildla Kö 
vådlig v&dtt PA, vgidlin Hö 

nNÄ 
födelse(dag) ffidals sFR2, fidlsa-

dag FÄ. 

adlig ?Ale 	sFR 2  
sedel sM1 	-al P' ÄsFR2. 

sadel sal BFR3ArnNÄ 	 beskedlig beigt FÄFaEkBa 
sadelmakare siarnetkar(a) FÄ 'tidlig 'tidig' Oh FÄnItsFu2St 
*redle6  rl BFRFÄ 	 BskMBnNy, lila GskBnVs 
skadlig sk4(d)/2 FÅ7 	ödla g sFa. 

Måhända är den ljudlagsenliga behandlingen den i Bä. Lj. 
§ 69: 1: d föreslagna: 5 —> cl framför 1, men bortfaller framför 1. 

Anm. 2. Inskott av d sker i FÄ8  mellan n ock 1, se Bä. Lj. 
§ 118. Märk speendl FÄ: spckni BFR3  'halsklave av vidja'. 

n blir, troligen allmänt, homorgant med omedelbart 
följ. konsonant (åtminstone till sin senare hälft), så snart icke 
association hindrar. Jag saknar goda ex. utom från FÄ (Bä. 
Lj. § 77, vartill kan läggas pannkaka pitekdkd) ock Bj ränsel 
riert,91, känslig yiersh. Mot antagandet strida ränsel rens Kst 
NorSS> WdNyEdaND, rcknsal RuKskNÄBkEdKilöl.MaGsk, bindsle 
binsal FR 2; men jag har svårt att värja mig för misstanken, 
att de sistnämnda uppteckningarna icke äro fullt noggranna. 

n är .i förb. nt assimilerat i följ. fall: 
brant bra t allm. 9 	 klint Ny«. FR"nNÄ"NnnUnR 
*bant 1° bat Nm jutom Elo°F) 	EknNy, kket11  D — f. ö. 

Jö (utom Ra) °A 	bant o. 	kNnt 
ball) Grä 	ban), bat Ho°F. 

idel. 	 2) Fr. Ordb. 
J. M. 	 4) liknöjd. 

5) liderlig. 	 6) fågelrede. 
Shah "NÅ. 
Även i Gra.? Jfr tindal, rivtindal Gra: tal sFR 'räfs-

pinne'. Märk no. tinde --= tind; »i live, vwvkam» (Rose). 
Möjligen med undantag av snIlaSt. 

10) Pret. band. 	 11) 	khnt. 
2-200172. Sv. landsm. Kallstenius. 
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Intenågoti itne sFn2Bsk3Kst4  glänta gkiet sFR6, gkeeta •••• 
Gra5LåGiBk, alt. Gsk — men 	dienta ng.ä. 
intne FliBn, alt. Gsk 	*tranta tråt 	trånt7  FR.6  

Anm. Den i BL Lj. § 46 antagna assimilationen ns --> s synes 
ej vara vidare spridd utanför FÅ. De enda relativt säkra ex. utanför 
FÅ, som jag funnit, äro: det syns dc e 4s: Bj, dee s Bn, f. ö. dce 
Miss, ock hans has FeLeömEknNyD (has SF), f. ö. hans 
hcinsas). 

§. 14. Förb. ni behandlas på följande sätt 
1) i midljud: 

i D (ock "Ny?) övergår n till y, varjämte j sedan på 
grund av följ. vokals bortfall sonanteras enl. § 28: 1, t. ex. tänja 
tkyt, vänja vet. Jfr Dalb. § 158. 

f. ö. sker assimilation till g, t. ex. 
vänja veega VINÄÖLVÄGIFdKilnUJö(utomKö)BjsFA, v'c'eg NM°Ä. 

2Ä2  veegna ÖTJKÖ 

tänja tiegaD)  VÄLåsFÄBj, teg 5E1,9; teegna ArNy, de teegnar Fä 
Gå (Men Ek, tågna 'Fä, se BL Lj. § 144 anm. 1) 

ungefär itgafc:er Vi, ugafckr sRÖm — f. ö. i allmänhet former-
med nj. 
Den antagna ljudlagen är ej alltför kraftigt bestyrkt. Där-

jämte måste observeras dels spnicii Ek. 'besvärlig', dels att 
alla de tre ovannämnda ex. på sina håll uppträda med j-bortfalL 
utan assimilation: vehk RaLe"Smo, tcbt Ra, unifcbr GlStölJRa. 
Ar, unafcbr LyVs. 

gn i teegna torde böra förklaras genom kontamination 
mellan teega ock tågna (isl. togna); jfr beträffande ven a pres. 
teemnar Ed till inf. tema s. 16 not 7. 

2) i uddljud: 
njure njiya 6U, nra 6E, nAficar, best. f. Al, jiwe ViKsKVäsFÄ 

GraGruGiSidTallaSilnUJöNn, jii snöÄvÄLyFeLeÖrnSmo, 

intet. 
Fr. Lj. § 155: 1 — därjämte intne Fr. Ordb. 
Svartengren s. 87  — därjämte intnO s. 1010. 
Fröding: Räggler II, s. 19 ock 31. 

2) Uppg. av Sa. 1918. 	 6) Fr. Lj. § 155: 
7) 'falla på ändan'. 
2) dce sé GskAr.; inga belägg från NmÄD. 
2) Fr. Ordb. 	 10) springa fort. 

11) 1 Fu heter vänja på de {lästa håll vån. 
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»ra ÖlKst, j EknNySeGrä, Man best. pl. D, nåra Sid 
SkFdKsk, nitrcin best. pl. °Ä, niga Tr (ock SF) 

njuta : njiiteViVaTSstSvLå0vEda, nAt nREk, ,y4t Öm, nitta 
NÄÖ1A1Vä KskGIGiVskStHöNm(utom Öv)KIL (utomRa)Jö(utora 
Eda)ND, nt FRRa. 
Av exemplen framgår, att vrml. ej häller i uddljud tål nj1; 

formerna med nj av njtita äro helt säkert starkt rspr.-påvär-
kade — ordet tillhör ej dialektens normala stilart — ock det-
samma gäller nog de tre exemplen med nj av njure. I regel 
reduceras förbindelsen, så att antingen n eller j faller. Härvid 
har förmodligen å ena sidan gen. pl. 'niurna i komp. såsom 
*niurnatalgh genom dissimilation vållat, att det uddljudande n 
oftast fallit i njure (varefter jurne utbrutits som simplex), å 
andra sidan pret. ock perf. part. hos njuta med sina j-lösa 
former bidragit till att låta j i regel falla i detta ord. 

§ 15. n bortfaller: 
i trekonsonantism, se Fr. Lj. § 155, Bä. Lj. § 104: 9; 
i svagtonigt stavelseslutljud före kons., se Fr. Lj. § 155: 6, 

8, 10, Dalb. § 118, Bä. Lj. § 110: 1. 
Undantag: I Jö(utomBa)Nm(utomSidvFHo?)8NÄGrä är n 

icke bortfallet i släktnamnssuffixet -son, t.. ex. Pärsson pen 
SNÄKöSi1B1TrÖvKa, pcksan BskMÄå, p4en NyEdaSkJGrä, 2)6%,97b 
GskBnAr. Detsamma gällde vid slutet av 1870-talet D enl. 
Dalb. § 118; men vid undersökningen 1898 antecknades av 
Sa. formen pcksa. 

i slutet av vissa första komp.-leder, särsk. en2, gran, 
järn, tjärn, sten, men även, ehuru mera sällan, barn, ben, lin 
(ock ett par enstaka fall). Se utförligare § 192, där ex. meddelas. 

i suffigerade mask. artikeln efter -n(a), ya) överallt, 
utom DnNynFR3. Ex. i §§ 134-139 (140). 

sporadiskt i slutljud efter g, t. ex. 
vagn vag FÄ°Ä4,ÄGräNnBj — f. ö. saknas belägg 
gagn gag AlnNÄLåGlGiStEdBkGruKilnUSkJö(utomBnNyKöylÄ 

Märk dock pret. njky,S "RvElt"NyD, inf. nj4s "Ny (n9s "Rv 
EkD). Se vidare § 168 anm. 

Räkneord. 
Även från Se uppges selen san. 
Fr. Lj. § 155: ii. 
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vÄGräÖm — f. ö. gagn (belägg 
FäNmLyFeLeVsSmoGunREkD) 

lugn ioy RaEda, logn BRNsKilFe — 
dygn dyg KaTrTöÖvSilEdaFe, — dygn 

(don Ha, dogn dygn nNÄ)2. 
Bortfallet i vagn har säkerligen 

ordets best. form, se Bä. Lj. § 110: 2, 
neutr. logt. 

6) sporadiskt framför f-ljud ock nasalerar därvid (åtmins-
tone senare hälften av) närmast föreg. vok. t. ex. 
den sjuke ds,itha Gi3Bskö kanske kciya Bj hqsa Ar jfr 

Aå, dcf4i.Lika LuBjBskvM 	kåsa Ksk — hånst NX 
den sjunde d54in Gå 	människa mda Lu 
min själ m/-sdki Ba 	 punsch pu,s BnArGå. 

Från Vi uppges av Lg., att n + f-ljud uppträder som ns, 
eller nf, någon gång »ett modifierat g-ljud 	gf». Om detta 
sistnämnda icke i själva värket är den här behandlade före-
teelsen, är det väl en etapp på vägen dit. Jfr ock Ksk-formen 
kilgsa ovan. 

§ 16. Rspr s framför 1 motsvaras av något slags f-ljud 
i de flästa trakter ock ställningar. Förbind. si  motsvaras 
alltså av: 

1) 5l 	andra förbindelser 
a)s (s/4) i mid- ock slutljud i Ksx5Vik6ÖL7Lu7Bsk8M8, 

t. ex. syssla skyla, vassla våffla, betsel VS, gödsel jöVai; 
b) 

	

	(a4) ock si i uddljud i nig 9ö 10Ra  10 enl. Re. 1912; 
e) 

 
si i Smo enl. KLa. 1916; 

Fr. Lj. § 155: n. 
Märk även den relativa ostadigheten hos n som tempuskarakter 

-efter g, § 9: 2. 
Intet belägg fr. Lä. 	4) Se § 18 anm. 
Åtminstone i Ksk är 51 vanligare än M 
Ng. uppger j, men enl. Lg. finns icke j, däremot f. 
Måhända även si. 

9) Dg. uppger fr. BskM blott -8/- ock -sal, men Re. uppger fr. 
Bsk bOkshcbgila, fkla ock fr. M béf med, tillägget »utpräglat 5». 
Härav sluter jag, att vacklan råder. 

Wa. 1911 uppger blott 83 	si. 
Wib. 1901 uppger blott si. 

IALEKTER. 	§ 15-16 

saknas GraHaBjLuKrBf 

f. ö. lon 
ökKilFä — f. ö. dygn 

ett mycket starkt stöd i 
a; i lugn stödes det av 
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2) si 	 enl. § 18 anm.) 
i raid- ock slutljud i VI1A15FNÄKsTGRuGIKIL2Jö3F.A. 4  

Sm0GunRöNm 5. Enligt Fr. Lj. § 179: 1 rådde samma för-
hållande i slutet av 1870-talet i mFn6  — emellertid uppges 
i Fr. Ordb. formen vasal, sålunda rådde väl vacklan mellan 
-si ock -si. SLa. använder i början av 1900-talet -si för 
hela FR. 

I ord, som mindre säkert tillhöra den genuina dialekten, 
synes si kunna uppträda även inom området för si. Sålunda 
är uttalet riensal antecknat från SvLåG1StNmBnÄåArKönRö. 

i uddljud i NÄGIGnuflaGraFdKilJö 7Fli(utom LuBOLyGu; 
si NnnU0FKstGräVs8Lu 9Bf10. Om Nm se nedan anm. 1. Ex.: 

slut Mag 	,9114t (s,  sigt), slät Met 	tslet es, slet). 
Undantag. si  kvarstår som si: 

a) i mid- ock slutljud i VäNnnRvEk1INyD(8F), 
M i uddljud i VI1iKsKÖLVV2615mnRvEknNyD($F). 

Anm. 1. Förhållandena i Nm synas ej fullt klara. Re. uppger 
1916 si överallt ock i alla ställningar. Wd. uppgav 1897 f4 i uddlj. 
ock fl (fal) eljest i SidSil, si- i uddlj. men vafla, syfia,.mefitgar 
Bl, 1898 si- i uddljud men si eljest Tr13, 1899 si i uddljud, men 
si i midljud Tö14, si i uddljud ock g i midljud JKa, si i alla ställ-
ningar öv, / i uddljud (hd, ickpa, 4./a, /f), si i midljud Sk. Då 
förb. fl syntes mig fonetiskt så gott som omöjlig, misstänkte jag, att 
bakom beteckningarna fl, si ock 1 gömde sig 	(U) eller .1/ (eller 

1) So dock om Vik 1: a ovan. 	2) ntrURa dock 	si. 
8) Se dock rörande BskM 1: a ovan. 
4) Se dock om Lu 1: a ovan. 
3) Om Nm se utförligare anm. 1 ovan. 

De anförda exemplen innehålla s 	(a)/, men detta beror givet- 
vis på att Fr. Lj. icke har någon typ för ljudet 4. 

si i Bsk? Svartengren skriver slejen, slang s. 9, slog 
s. 16, släpar, sletne s. 17, slet s. 18, släffte B. 20, slängd' s. 47; 
men schlug s. 10, 11, schlag s. 11. 

Även i andra Fn-socknar torde vacklan råda. Fr. Lj. § 179: I 
känner endast si-; SLa. har si i SeFe, ,si- i Le; Wa. st- i °Ä; Er. 
jl i SeLe°Ä. 

2) Hos samma person har jag hört Sket, acet., Vet. 
10) 

Enligt Lg. förekommer si »någon gång» i Vi. 
Enligt Lg. dock si i 0F. 
Likaså °Filo, där dock ex. angivits endast i midljud. 
Dock basal 'betsel', feegs,ia 'hängsle'. 

s/- synes vanligast. 
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bådadera), så mycket mer som Ärtemarksmålet på Dal har 21 i udd-
ljud 1. Jag vände mig därför i brev till Wd., som då (sept. 1918) gay 
följande upplysning: »I fråga om sddljudende s framför 1 så minnes 
jag mycket väl från tiden för uppteckningarna, att jag inte rätt visste, hur 
jag skulle beteckna det. Under dessa dagar, som gått, sedan jag fått 
ditt brev, har jag funderat mycket över saken, ock jag har kommit 
till det resultatet, att det är fråga om tonlöst 12». Av Wd:s 
ock Re:s mot varandra stridande uppgifter drar jag den slutsats, att 
rspr si i Nm motsvaras i uddljud av 	2.1 (.E?), eljest av 83 

s/. 
Anm. 2. Rspr nässla uppvisar i nästan hela vrml. former, som 

utgå från sv. meta : neetas resp. n4?t 4 ; endast en del av Nu har 1-former: 
nås1d Sid, nåsla öv, nåsla Tö, neesZa Tr, varjämte sådana former 
— säkerligen påvärkade från rspr. — dyka upp som varianter i sltRu 
KskFäNmGåRäLy ock förmodligen fierestädes. 

Anm. 3. Bortfall av s är en sällsynt företeelse. Det finns dock 
ett par fall av sådant bortfall mellan f (v?) ock t: 
livstycke liftYty Ns, /ketbXd 5  Eda, ijftyktåsk 6  Ly, /4'04' 61.1; jfr 

/ivst05  Vs, lfivstyktåsk 6  Ek, ikvs/y924"/ '>Ny 
Lövsta l&fia Ka (ortn.). 

§ 17. Rspr 1 motsvaras av 1 
A) inom hela landskapet: 

1) i uddljud. Ex. torde vara överflödiga. 
2) efter e, som uppkommit ur samn. 931, ävensom efter ännu 

bevarad dift. cei, t. ex. hela ha ÄDFRRann, Ula f. ö. utom 
,1141a JSk ock delvis KöEda. . Jfr Lm. § 2. 

3) efter j (y, 1, y) dels omedelbart, dels med mellanliggande 
t. ex. 

tyglar töylar SkJNorSstnNA, tögar Ru, thylar SvLåSidövSil, 
tpy/ar Ly, tnlar Vii, tyilar Bl, tida). Ka — däremot 
thg1rar sR; tyglar VikBjA11•11, tyglar Tr (bära genom sitt 
långa y prägeln av rspr.-lån, liksom samma trakters sing. 
tyga eller tygal), tYglar öFÖl, tyglar "U(sing. tgga/ öF, 
tygal ÖlnU) 

tygel töyal SkJÖvSvLåNorSstnNÄ, tö'g1 Ru, tplai VäLyB1, tf/dl 
Ra — däremot tigak7  SR (se f. ö. ovan under tyglar) 

Se Äin. s. 8110, 10111  ria. fl. ställen. Re. uppger f. ö. med 
bestämdhet 1916, att Nu icke äger f, utan har .5 såsom f-ljud. 	- 

Spärrat av G. K:s. 	 3) nåta Ka. 
4) nåt LyLenRvEknNyD. 	5) väst. 
6) västficka. 	 7) Kvantitet? 
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(o)möjlig möjlt MÄåFÄ, m4:flen BFR um6,2914 NyLå, umitala 
Eda — däremot ?Inyg.h sNÄ (jfr anm. 6 nedan) 

spegel speeyal VI 2(utomRu)lIsK VÄ KST GRU Vsk SalöNNIKIL(utorn 
Fd)Jö(utomNy Eda)NnSmoGunREMÄFÄ, 81)&91 RuVa, speyal 
nNÄSvLåGIGiBlTrnNyD.FaLyGräSevÄ, spl Eda, 0)41 Kö3  

segel sdlal SNÄllaKstNorSstGruKil,sd. aiVäVs, sgial 5FB1Tr 
Grä, sera Nor, seyal Vsk; segal nnEdBkSvLåGlGiStHö 
SidBaBiliMGskArÄåNyKö, skal RuViVikNsAlÖLHoSilFdND 
Fe, s4.al  SmoFäGåRä — däremot segak °FrföÖvSkJKa 
Eda (Kst?), ska4.  BR, s4a?,  LuKskÄn, sa(!) Ha 

segla sila 8NÄKst5F Nor Bk SstGru Vsk Fd Kil Ha, skl id Al Vä BI, 
sb,ial Se, sel Grä, seyla NorKki; se.gla nnEdBkSvLåG1 
Gi St Hö Sid Ba Bsk M Gsk Ar Äå, skla Rit VikVa Tr Sil nU, skal 

sbgla RViNsBjOlFX, sbgal Smo Rä Gå 	däremot 
segka TFTöÖvSkJKaNyEda (Kst?), sbgZra KskBn, sigOr AD, 
seefire(!) Ha4. 
Anis. 1. Ögla — med starnyok. y eller ö — uppvisar överallt ?r. 

Detsamma gäller alla av mig funna former av mögel ock möglig (be-
lägg blott Vink), hygglig FÅsFulStGILåNmAr, dregla FIBFRI, igel 
'FR1Fil; jfr ock *bögel Igrga?1.  Kr 'buckl•L', *spegla spbgka 
'åbäka sig samt ortn. stegka Bf. Dessa former visa väl, att -gl- ock 
-gal, som flerstädes anträffas i, tyglar, tygel, segla, segel (se ovan), 
ej är ljudlagsenligt. Jag antar, att dessa former bero på lån dels från 
andra dialekters -al-, -jat (kontans.), dels från rspr. De få citaten med 
-jk- ock -,ja?(, som alla förskriva sig från samma upptecknare, äro höge-
ligen misstänkta. Samme man uppger även från Kst nyckel nålel 
•••• nåkb; f. ö.uppvisar hela landskapet (utom npt,syl 5F) endast former 
med k, ock någon ljudlagsenlig förbindelse -kl- eller -kal existerar ej 
-i vrml. . 

4) vid fördubbling, efter omedelbart föregående dental kons., 
:som förblir dental, ock i gammal förbindelse med omedelbart 
följ. dental kons., t. ex. kall kal allm., kittla kUla, Cilia m. fl., 
salt salt allm., Met elst allm., sålde sålda, såld, sblda, sålla, sålt 
.sdlta6. Samlingen kunde lätt mångfaldigas. 

Fr. Ordb. 
Från sR uppges speeyab., likaså alternativt från Ha (samma un-

dersökare!). Formen är misstänkt. Från Ny ock alternativt BknNik 
uppges spkal; rspr.-lån. 

Be (Re., från barndomen förtrogen med Kö, uppger spe2a1). 
På annat ställe i listan för Ha uppges dock gudskelov sela. 
Se § 27 anm. 2. 	 6) Se § 183: a. 
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Anm. 2. Efter denna regel förklaras -1 i adj. på -al (t. ex. 
/Mal, bkåsal, 2nötal), där denna typ förekommer1, liksom växlingen 

k i gammal inom ett stort område: i hela landskapet har den 
böjda formen gamla endast k, medan den oböjda gammal har följ. 
former: gama/ Nm8NÅGskBnNyKöEda, donal nNÅ 2ViGra 2öL 2Gr112SvLå. 
Gi 2G1St 2ArÅå — däremot gåntak FÄKsKVÄllaKstGnuVskHöKILBaBskM 
NDFRÄD. Jfr Lindgren § 13 anm. 5, Lm. s. 31. 

Efter samma regel ha vi apel fsv. apald cipal VikBjöFKr, apa- 
fr& Öl, 4.pal Sv, 4pal Läsk, apal nu, dpal SiNy, apal GskKö-Eda 
— men cipak 8RNsHaKst, apalt Nor. Formerna mejl k torde bero 
på analogi -från &vak 'äpple', särskilt i den vanliga sammansättningen 
4palc'epar. 

Ams. 3. Några ord visa i vissa trakter en påfallande utveckling 
av förb. ls:  
halsen hcian Sk, lais,an Gu (hcksan SF);  hcijsan nFa3nRvEknNyD; 

hcilsan f. ö. Jfr haj dfs., ha,s Runö, båt; haha Trondhj. 4, 
hs Solor 5  j 

pölsa Inka Vsk, pt& viiFeömVs, _Osa GlGiSt, pAs sFR6nNy, IM& 
Le, pic,sa GskBnNyKöEda; piisa BjLuKr, PP/s Fä, pålsa Bf 
Låsk, pölsa SvEdBknNliVaVä, pblsa 51J, phls 8Fn7 . Jfr pyyse 
no. (y. Tel.) Ross. 

bolster båstar Grä, bitstar "FR, bi5star sFR7 ; btilstar ViBjVaVä 
NÄGIEdBkEdKi1öl..711öFji, bastar KstRaSmo. Jfr betslar dfs., 
båstar vgin. (Lm. § 29). 

Nils ng, 8Fn8NuiFäBskEda — ;ids FäLunNi. Jfr ms ms vgm. 
(Lm. § 20) ock rspr. Nisse, Trondhj. nia (Larsen Trondhj. dial. 
s. 55). 

falsk fas,k Eda — falsk f. ö. 
falaska fask BFR6, Paa "NÄ — falka Nm (f. ö. ej belagt): 
fjälster fjcbstar ViKst — fge/Star VanNÄ (f. ö. ej belagt). Jfr' 

fpistdr vgm. (Lm. § 20). 
Några slutsatser är jag ej för närvarande beredd att draga ur det 

föreliggande materialet. 
Anm. 4. I vissa ord synes / uppträda på grund av deras an-

vändning till eller om barn eller som lockord. Något visst förklenande 
ligger även i betydelsen, hos ett par av dem (jfr Lm. § 11): 
jet./ 'pjoller, pjollrig människa', jga, .941 'pjollra' (även 'skämta') ock 

därav avledda adj. jla, jdt/at(a) 'pjollrig' (även 'skämtsam); jfr 
jl Skeem. 'barnsligt tal, joller', jd/9 ib. 'tala barnsligheter', jeg/ • 

1) Se § 200. 
Möjl. även Ly 	hdlsan): SLa:s sagesman upplyste: »hcijsan, 

stat fcel 	ya ce rc'ed-dieta ce hdgar 42). ». 
Larsen Trondhj. dial. s. 50, 66. 
Larsen Solar s. 105. 	 6) J. M. 

7) Fr. Ordb. 	 8) F. Lj. § 178. 
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Sörb. 'joller, tokprat, skämt', Ala ib. 'jollra, vara enfaldig i sitt. 
tal', Mata ib. 'enfaldig, pjollrig', Åke Solen. 'tåbelig, mest for-
fioien eller forftengelig kvinde' l. Formen från •Solor synes föbjuda 
sammanställning med rspr jollra, som eljest vore behändig, 0111 
detta icke från början innehåller 62. Jag antar, utan att vidare 
kunna gå in på etymologien, att 1 sammanhänger med ordets 
barnslighetsbetydelse. 

clga 5FÅ c161 D 'kladda, röra ihop' (med förklenande betydelse); jfr 
Ma 'klena' vgm. (Lm. s. 54). Ordet kan gott tänkas ursprung-
ligen ha använts om barn; säkra släktingar liar jag ej funnit i 
värmländska mål. 

fl D 'locka på hästar'; jfr föla Sol« 'lokkeord tu l heste' 3. 
5) efter bortfallet d (å) ock r; ex. i § 11: 2 ock § 24: i _ 

B) inom vissa områden: 
slutljudande efter 14  ock sådant ö, som ej är uppkom-

met ur samn. wi, samt midljudande mellan samma vokaler ock 
följ. vok., över hela landskapet utom VrEsKNyKöEdaNmSv ock 
inom Låsk gårdarna jetN ock der-frånta i Lofterud; t. ex. pil 
pil, vila vila resp. vit (gvila SF), sele sea EknNy, s41 D (sela 
sila resp. sa  f. ö. 

Besvärande instanser äro: namnet Elin ikt sl•TÄNorBkGIGi 
VskStBskGskMBnArÄåSe, ?('t 4.ÄLyFeLeÖmVs, kke hkln D, 

°F, beeriiki Rit namn på ett kvinnl. bärgtro115, jfr vgm. 
ikt (4m. s. 55); sa Sst skira (eg. sila); vevy EK8FR, vg-
fgr EällösFn. För de två första ser jag ingen annan råd än 
att antaga lån ur dial., som ljudlagsenlig t har b. efter i (vilket 
ej synes orimligt för ett n. pr.); vevy ock veeg5lt bero möjli- 
ligen på känsla av samhörighet med skilja. — Om stel stek se 
Bä. Lj. § 53: 1. 

möjligen efter vok. i adj.-änd. -hg inom NmEdaÖm 
(ock SF). Materialet är mycket knappt, men intet motbevi-
sande ex. är funnet: 

Larsen Sol« s. 87. 
Se Tal= Et. Ordb. s. 395. 
Larsen Solor s. 34. 
Regeln gäller förmodligen även efter y, men jag har inga andra 

belägg än syl F2141, pryl FÄT% Avgörande motbevis är icke nYkt 
Lu 'nyligen' -(tydligen anslutet till övriga adv. på -h efter vok.), ej häller 
det en gång hörda efi-glika Bf, som nog skulle vara ett slags rspr. 
(jfr Lm. ss 20 ock 52.). 

1 Ed ock Hö anträffas icz (anslutn. till cle!dt Dorotea?). 
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9Unsal, Ml 'blyg', mbstrilelig Eda 'misstrogen' (tritlz SF); 
dålz Öm — jfr di ArBskBaMLeni, &faren 8FR; 
ratt Öm — jfr pl. rOlga ÅåMHöSt, rOi FÄ. 

Hör fri-miste:dan Gsk 'framfusig' till samma kategori? 
Anm. 5. 9:/at HöSt 'pjollrig' torde ha sitt 1 från rl, jfr ör 'yr', 

Öra 'springa av ock an', örla 'bli yr' Ra s. 853. dntlan TR I'  
skall ha 1 enligt 1 ovan. Om A/at ArSt 'skämtsam', jejlata Läsk 
'tokig', Åh TUBER 'pjollrig' se anm. 4 ovan. tdch Läsk 'tokig' är 
måhända kontamination mellan tokig ock je.adtd. 

Svårförklarligt är 1 i 2,tbekvdm/a Kö 'obehagligt', tår/22  FÅ 'skral, 
isel, fattig', skrbfla Nm 'grensle'. 

i adj.- ock adv.-änd. -elig(en), där den förekommer, 
väsentligen JöHöNm, t. ex. 
*skiekeligt3  saali NyN, sbkala *ostyggeligt ustPgala 5  Eda 

KöEda 	 passelig6  på,919, NyBa, -ala Kö 
*änkeligt h2kah4  Hö 	 *orimmeligt urimalzt Ny 
tinskelig nskala Kö 	 obegripeligt ubagripala Eda 
vanskelig(en) vånskalan Eda 	*varevelig herivala7  Eda. 

Bevisande äro icke: sbrjala Kö, låyali B, umbpla NyLå 
-ala Eda, som kunna falla under A: 3 ovan; ej häller dalts 
Ba, ulidali Ny (väl endast varianter till uttal med I omedelbart 
efter dentalen, fallande under A: 4 ovan), ej häller besåttali, 
ftNÄIrd, som falla under A: 5 ovan. 

Anm. 6. Utanför det egentliga området för -elig äro några fall 
antecknade: alt n4galtt sNÄ 'allt möjligt', her&va/2 St, vareevali 
GåRäFä.9  'varenda'. Frödings höriveli (Räggler I, s. 59) är misstänkt 
för att härstamma från Jö, se »Förola» ock jfr ex. från Eda ovan. 

efter 	ock tillsammans med detta representerande rspr 
s1 i KwVikÖLLuBskMnUTRaSmo, överallt 	s () eller si, 
se § 16: 1. 

§ 18. Rspr 1 motsvaras av efter apikokakuminal kons. 
utom Zr. Ex. finnas i Bä. Lj. §§ 78: 3 ock 79: 2. 

Äum. Vissa upptecknare använda icke alls eller i blott ringa ut-
sträckning tecknen t, d, n, Z, g, utan i stället motsvarande tecken för 
apikoalveolara ljud t, 4, Ib 1,  . Så Ng. beträffande VÅ.ÖLVik, Wd. 

J. M. 
Jfr Bä. Lj. § 117 ock § 84 anm. 2. 
tämligen. 	 4) förskräckligt. 

ö) oerhört. 	 6) passande, lämplig. 
7) varenda. 	 8) idel. 
9) varåvli Km. 
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betr. Si1B1, SLa. betr. ÖmVsöÅ1,  Lg. betr. Ru. Själv har jag obser-
verat, att ifrågavarande ljud klinga som apikoalveolarer eller i det allra 
närmaste så hos rent tandlösa Personer (iakttaget å en gumma vid 
Nordmarksbärg i Nm, en gubbe vid Skärfjäll i Rå, en annan gubbe 
vid Lesjöfors i Rä ock ytterligare en gubbe i Bj). Det är därför 
anisstänkt, att försökspersonerna i VI, etc. varit tandlösa. 

§ 19. Rspr 1 motsvaras av k i andra ställningar ock trakter 
än de i närmast föregående två §§ nämnda, dock med assimila- 
tion av k ock följande t, d, s, n till t, d, s, n (resp. t, 	cs, 22, 
enl. § 18 anm.), då k sammanträffar med dentalen i relativt sen 
tid på grund av synkope, sammansättning, ordfogning eller 
analogi; t. ex. 

A) allmänt: 
blå bket allm. 	 blod bog allm. 
sol sQ$ aiim. 	 ful fflk allm. 
skilja fdja VIK SK ÖL VÄ NÄGIKIL(utomRa)Nm(utomTr)JöNusFÄ, 

fay RanFÄvÄSeGräSmonRöGu, fökj ökvÄSenRv, såkj Ek, 
nNyD, .ska nNÄ — däremot ha vi yla Tr, alternativt 

siy 
ögla Pgb VikBjHaKstVÄOLGruuVskNm(utomTöSk)nUTIA, #gak 

DLeRa, öyka nNÄBRRuViNsKskKrGraGi(utomVsk)TöSkJö, 
&gak SmoGunREknNyGräSev.DÄRä 

nyckel itPistk FäNmGåRti, nöskok VINÄHaGrallorBkGruNmFdKil 
GraösFuKrFä, 72331yak 61.1RaVs, nPldra Ksk, nö'klra nNÄEdSst 
KstBf, nbloN RUND, nåtgai• D, nirtg-ak. Vs, nöta-mir FeLe 
(jfr även § 17 anm. 1) 

"knyvlig2  knösvh FPFR (. -N), knådat GiGsk, knimiatas Låsk; 
med assimilation: 

skiljt fet Vi(utomNs)NÄKsTGuu(ritomEd)GiNm(utomHoTrÖvTö) 
Jö(utomNyEda)ntillaNDSmonRöGuFÄ, st RvEk, sgt 'Ny 
— men Selt TrTö, pit VÄÖLÖvvÄSeLeFeÖmVs 4  

sväljde sveppl? VIKSKNÄOLKSTöPFÄGRUGIBITrSilJÖ(UtOMEda)Kil 
nUtS UND, svcM RanniFR(utornÖmVs)Gu, svåqa Nm(utontB1 
TrSil)KöEda, svtd nREknNyD, svd VsSmo5  — men svedyde 
Al, sveehda(!) Vä 

1) Delvis. 	 2) fumlig, knåpig. 
<— *knitarata, se § 204. 
Efter 1:sta sv. klassen saya Ed, 8:079 

6) Efter 1:sta sv. klassen svedffi "NÄ, sv•My Le. 
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(slog) .  ijäi säj i.Ace(j) ViKsKÖLVAsNA.VskHaGraGuuKuNDFA. 
öÄvÄSeGräGu, kyci-s6e(j) Nm1Jö2Lå5kG1StHö, ii e ge(j) NÄ 
LåbFeLeSmo, 	—sce nREkv, i hcb-ge ÖmVs(sF), 
Le, i lisce EkönNyD — men ?tica. scej TrTö 

aln : -4. allm. ((en SF'). 
B) i ViKsKNyEdaKöNmSv ock inom Låsk gårdarna 

ock dr-frånia i Lofterud (se § 17: B: 1): 
vila vib3  (dock vila ER); 
syl : sy k .BRKSK; 
sele seeka BlTrTöÖvKaSil, sa f. ö. -- dock *Ja sRViNy 

Anm. 1. Jälpa ock av halv bildade ord samt tolv ock tolft 
vålla svårigheter: 

jälpa Alpa sPÅBjGraNÅGauGINmFdliilnIJJöNnVIÖLRuVik, Yelp "FÅ 
SFR (utom Se) — däremot Varpa 6.11ViNsKskflaKstVaSidöL4 yeekp 
RanRöGuSe, jgrp nRvSmoElinNyDVsömLe4Fe.5  Märk de'ssutom, 
att åtminstone i FÅ förutsätta preteriti- ock supinformerna,s(fta 
(A4) ock jcpt äldre former med 	— Samma svårighet vållar 
ordet i vgm., se Lm. s. 46; den där lämnade förklaringen av / 
värkar icke övertygande på inig6, men jag har ingen annan att 
sätta i stället. 

Komposita ock ordfogningar med halv kunna behandlas på tre sätt: 
hakv är oförändrat, t. ex. lietkvinirka Gå 'halv-barkad', hakvein 

EdaFenKsk 'halvannan'. Denna typ är naturlig framför vokal; men 
jag har 13 belägg framför kons. (kons. b f vl sr j h). 

hakv mister sitt V enligt § 6 ovan, varvid a förlängas, f. ö. 
är det oförändrat, dock med assimilation av k ock följ. dental, t. ex. 
heikhr4r EdaAr, -heis,fistar Gå, hetåStar Eda. Jag har 19 belägg av 
komposita (framför kons.bmfvtslåh). lictk kan brytas ut ock 
användas i ordfogning: hdk jift Gå, ock även användas framför vokal: 
lidkettn Bfki. 

hakv mister sitt v, ock 7( övergår till /: 
halvpart hilpt Hö 	 halvfjärde halfjqla NK 
halvpund hedpun sFR7GraBj 	halvtnnna haltöna GraBfSvVi8  
halvmil hålmil 3FR 7GåKrFäBsk halvtimme håitiMa 9  °FÄ, -tim nn. 
halvfamn Idilf -cimn Gra 	 sFR 7  

i) 2,94-aceg Sk. 	 2) 1i.4de Kö. 
Elin: ih BlvFKaTööv,TSk, jfr § 17 B1. 
Enligt Er. ligger vokalen mellan a ock 8. 
Enligt Er. ligger vokalen mellan ce ock 8. 
Prästen är i regel inföding ock lade åtminstone i äldre tid en-

dast mycket knapphändigt bort sin dialekt, ock detta säkerligen icke, 
vad b" beträffar. 

Fr. Ordb. 	 8) lysiltån sFa. 
T. o. m. en hcil 
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halvstop hå/st42.9 sEttlFÅGraBsk [ halvkvarter halkvdq.ar °FRIE' Å. 
BaKil 	 halvtjog håla* FÅ. 

3) hälft, halvt; tolv,. tolft: 	, 
hälften halta VIBAV ÄKrBfFäNDKILGRuKsigi(utomHö)NySmonRöGu, 

luMa KskGåFäliiiNmHöBaBskFRGu, hcita NmGskBnArÄåKöEdanNy, 
ha.4a "RvEkD; 

halvt halt sRViBjFiSvKstKil — hat Vi(utom6R)BjNiLåG1StGraEdBkKIL 
BnÄäNoLuKrBfFäöÅvÅGräFeöinSinoGu (f. ö. ej belagt); 

tolv tekv ViKsk6FVOUnFRGunNyD(8F), 	tolv SidB1°F; te/v f. ö; 
tolft ten KskVaVs, tu/t BIGåRä, töit VrölsNÅG1GiVskStHöNmJö, tylt 

NsBjöLVPINTÅSvLåKsTKILNDFÅBFRLeömSmonRGuEk (6F), tett Smo 
FeD, txt "REkNy. 
Om förklaringen av / hos släktingar till hav se Lm. s. 65 överst. 

Om tolv se Bä. Lj. § 84 ann). 2 (analogi efter älva., fsv. telliwu). 
Vad / i tolft beträffar, föredrar jag att förklara detta väsentligen ur /-
form hos tolv ock som endast i mycket ringa grad framkallat av ställ-
ningen framför t. 

Som en egenhet bör framhållas, att särskilt "FR ock ÅD gynna 
k-former dels hos jälpa, hälft, tolft, dels i pölsa, bolster (§ 17 
anm. 3). 

A11111. 2. I många lånord uppträder 1. Några ex.: 
plommon plåmon St 	 silver selvar allm. utom shlvar 
influensa flansa Nio., fluseensa 	KaTööv 

Gak 	 silke Sak "FÅsFR.1  
klarinett klaniet 	 sal sal FÅ6Frti 
klar klar FÅ'FR1 	 sjal fal FÅsFR1  
olja öly nfisFR1 	 smal små/ FÅSFR 1 2. 

Anm. 3. Oförklarade fall av /: 
1) efter uddljudande labial: 

blomma blbma Åttssivi, blösma Ru4vi 4Ns 4Ksk 4 Kr 4Nor 5, blbma Sst 
Vsk 4Nor 6, b/e)m 8 ,_ 	BFR 7, bitin24  Nio — jfr bköm28  6FÅBk 
Vik, bkitrya Oj, bköma VONÅ, bk4m8  6FR;1  

blom blom GskBnÄåsFR 7.., blam ArKösFR 7, blt9m Bj, blem BkSet 
Vak — jfr bkam öm, boa BFR1A1, bkem Ed, sockennamnet 
bk4mska Blomskog enl. uppg. 1918 av Wd. (enligt annan uppg. 
bk4mska); 

blomster blelmstar Sat., gigkblionstarg Bk; vidare må nämnas några 
ströfall, alla från Gak: &star, fleishatio, fika  ii, ni. Jfr från 

Fr. Ordb. 
Det äkta dialektordet har nog fordom varit m(j)ng. 

8) Subst. 	 4) Värb. 
5) Subst. 'örtblomma'. 	 6) Subst. 'trädblomma'. 

J. M. 	 8) Subst. ock värb. 
Ranunculus. 	 10) cylinderhatt av fälb. 
gödselränna. 
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samma socken firQ 'varv', P« 'grund' (adj.), fircbta 'fläta'. Jag-
avstår från alla reflexioner; märk emellertid, att vgm. har samma 
egendomlighet hos blomma med släktingar (Lm. s. 41 f.). 

2) f. ö. ett par ortnamn: å/md fsv. Ylma, mbik4m. 
Rspr t motsvaras: - 

I.) i allmänhet av t (eller enl. § 18 anm. av t), långt, 
om den förb. rt, varur det uppkommit, står efter starktonig 
vok. ock är primär; eljest kort, t. ex. 
kort adj. 	(ket) allm.; 
vackert vakat (vakat) allm.; 
hårt ht (ht) VIKBKFÄÖLGu, hqt (hqt) f. ö. 

Anm. Gjort M (»V: på grund av ordets oregelbundna form 
har förb. rt fattats som primär. 

2) mellan obetonad vok. ock följ. starktonig vok. av t i 
sådana ord, som vrml. lånat utan skriftens medvärkan. Jag 
har endast från FÄ belägg: martinsugn mateegsånj, kolportör 
kalpot& — däremot artist Oist; se kallstenius Sv. Lm. 1906 
s. 54. 

Rspr 	motsvaras: 
1) av k. då det utvecklats ur får. r5 (eller rdl??), t. ex. 

bord bok allm.; 
världen vctket VIKSKFÄ , va f. ö. 	vctka FA); 
börda bb,ka sRRu, böka VgutomsR)BNAjTVällstVsköUBfLOTD, 

	

biftka GiStEdBknn, bök SmovÄRaFäGå, b 	FeLeVs, 
KilNm, bult  NmSvIALGskBuArÄäNyKökdanNyD — men 
hrNa Va, ba AlBnFdLu, båd VA. 
I pret. av sv. vb har förb. rd på grund av systemtvång 

regel hållit sig så länge, att den utvecklats så, som i mom. 3 
nedan anges. Sålunda äro av pret. hörde i typordslistorna en-
dast 7 ex. med k antecknade (ha RuVikKskVsk, hijka Låsk 
Bn, hifrkas2  Bj) ock av körde ock förde endast 4 av vartderit 
(RuVikKskBa). Men om formen är oregelbunden, har system-
tvånget värkat mindre kraftigt; därför finnas talrika ex. med k 
i gjorde : ibka EdöFVäGskBnNyKöÖvSk, JO.k RaFäNmGåRä°Ä. 
vÄSeGräVsGunREknNyD.3  I ordfogningen hör du är k icke 
sällsyntare än i hörde: h.2u RuVikHöKö, hkra...ku GskÄå. 

Se Lm. s. 70, men även Aschw. Gr. § 263: 2. 
hördes. 
Jfr sup. gjort .M § 20 anm. 
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Anm. 1. Karda gara GskBnKö, kåra resp. kår f. ö.1; anslut-
ning till vb. k4ra, kår 'krafsa, skrapa'? Årder heter i regel <lidar 
eller ridarpk4g; dissimilatoriskt bortfall av r? Endast följande former 
med k äro belagda: 4kar öv, 4ka J, 4kapkeg Sk; dessutom 2  med 
q.: (Mar SmonREkSidHoKsk, Mar RusFVä. 

Anm. 2. Jordäpple j4kc'epka 	ak (-4.2aka Nu) 'potatis' förlorar- 
understundom sitt k. Belägg: Oc'evak Kil, Ackpb VskAr, 	Ok- 
('epka Gl. 

av d mellan obetonad vok. ock följande starktonig vok. 
i sådana ord, som vrml. lånat utan skriftens.  medvärkan. Jag-
har endast följande belägg: 
ackorderas  akad& 1FÄ ,  akokr burdus badås sFR 6  

sFR 4, agackra nNÄ5 	 kardus kadim FÄ 7  
picardon pitadön FA 
— men veWrig FÄ, se Kallstenius Sv. Lm. 1906 s. 54. 

Anm. 3. Även ordet order uppträder med d : ei dar Trnsrs 4 ;. 
&dra Fä 'beordrad'. Dissimilation? Jfr Anm. 1 ovan. 

av d (eller enl. § 18 anm. av 4.) f. ö., t. ex. hörde Mda-
sRViNs"NÄGriKsTGRuFdKilSidBIBaBskKöNnsFÄ, hbla .RuVaAl 
Vii, Md "FÄvÄGräSmonRGuEk, Mc/ bÄSeLy"FR, h4da ÖINÄ. 
Cigutom GiVsX)TrSilKaTöÖvJö(utomBaBskBnKöEda), ha öF,. 
Ithyda JSkKöEda. Jfr mom. 1 ovan. 

§ 22. Rspr 	motsvaras: 
1) av n, då den förb. rn, varur det uppkommit, är primär, 

inom ett mindre område intill norska gränsen, konsekvent. 
inom D"F, (ock 4', i vars NV del dock i stället inträder y,  
efter i), i enstaka ord inom "NyBnGskArNyKöEdaNm(utom 
Sid) enligt omstående exempelsamling. 

.Dessutom förekommer enl. J. M. yht. 'kärna' (vb. ock s.) i 
. Fryksdalens - finnbygd, varjämte SLa. från Ly uppger scht 'stjärna' 
— de enda ex. jag funnit i samlingarna från FR. — Däremot 
t. ex. hån 'baren', bur,  'båren', bår, 'båren, kijr,  'karlen'; a 'aln' 
(alla ex. fr. D). 

Det enda av mig anträffade ord, som över alla områdena 
uppträder med n, är alltså *kirna 'kärna'. I "Ny tillkomma. 

Inga belägg fr. Nm. I sFÄBj finns en »finare» form kigird. 
Säkerligen rspr.-]ån. 	 3) resonera. 
Fr. Ordb. 
Märk ock aokedere, Dahlgren (Fästmansköpe). 
Fr. Ordb., jfr buoke "NÅ. 	7) Jfr kad4S nNji. 
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garn barn kvarn horn korn *i.korn?- björnen 
D gan ban kvan hon kon ikon bygn 
sF 9 	On 	— kvei,y haun kaun 	— bion) 
sF 3 	gan 	— kvcei.n 	— 	— 	— bion 
nNy ger, — kvar, hon kim — bion 
Bn gan bar, kvan hon hon — bitin 
Gsk gan bar, kvar, hor, kor, — by4r, 
Ar gan ban kvar, hor, kon 	biOn 
Aå 	gan 	— Joan hon kon 	— bi Or, 
Ny gan — kvar, hon kon — bidn 

. Kö 	gan 	ban 	kvar, hon 	kon 	— b3i_i.  n 
Uda gan bar, kvar, hon — — Non 
Ov gan 	— kvan hon kon — bion 
Tö gan — kvan hon kon — bion. 
°F 	— — kvan — — 	bibnaingra4  
Tr gan — kvar, hon kon — bion 
Bl gan — kvar, hon kon — bion 
Sk 	On 	— Ugn hon kor, 	— bion 5  
J 	gan 	— kvan6  hor,' hon 8 	— b joi 8  
Ka gan — kvar, hon kon — bion, 
Si! 	gan 	— kvar, hon kor, 	— bion 9  
Ho gan — kvan — — — 	— 
Sid gan — kvar, hor, kr, — byon 

horn ock korn, i Nm tämligen konsekvent björn, i BnEda 
(ock Ly) stjärna, i TövFHo gärna, i °FTr tjärn; alternativt 
dessutom i Sil hörn, i Öv? spjärna. Någon regel, enligt vilken 
n är kort eller långt, har jag ej funnit. 

Att landskapets nordspets konsekventare än övriga gräns- 
trakter till Norge genomfört denna norska utveckling, beror 
tydligen därpå, att målet där på ömse sidor omges av samma 
företeelse;  se Larsen Solor s. 101, Leffler Konsonantljuden s. 69 
r. 16 f., Noreen Inledn. till Dalmålet 2: 9. 

av n (eller enl. § 18 anm. av n) i övriga trakter ock 
ställningar. Ex. ovan under 1, Fr. Lj. § 185, Bä. Lj. § 53: 4. 

Anm. I ändelsen best. plur. -urna, -urna, -orna motsvaras rspr 
n  av r eller n; se därom §§ 148-151. 

1) ekorre. 9) Järpliden. 
 Medskogen.  Ortnamn. 
 bion Be.  kvar, Be. 
 hon Be.  Be. 
 bio.r, Be. 
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hörn järn värn gärna stjärna spjärna *kirna 1  tjärn 

hon 	jan 	van j 4n 	sto 	spi .ct n tgin t,san 

	

Agna jOly 	— jin.a sepna 	— .013a J9(elY 

	

— .20 In 	  yceln 
hor, 	jon 	j ckr, 	scår, 	spj itr,49-in 	tr, 

	

hor, jan 	— j ,e?na s&na spi epna gina ya^ 

	

hor, jan 	— jcii,a &sona spjegna gina y gr, 

	

ha-  n2  jan 	— ,ge_na sAr,a spAna gina g-ar, 

	

han jan 	Ana sina spAna g-epna yar, 
ckr,a J Col, 	— J ePria fcr,a spAna { 7  .- yin.a gSr, 

	

hor, jan 	___ ',tro sn a spi4na gina ygn 
lan 	j e_ema fina 	— gina yar, 

	

likna jan 	Ana fåna spjana5  gina 

	

hkr, iCin 	jana får,a — „sina 9cin 
. . . . . _ 	__ 	— i (Ina 	— spjepro §ina 	deon§c'en 4  

hor, 	j ar, 	.1491,9 fåna 	spjana {§4'?-na  19 }9cet4 §cp 

	

hor, jan 	— jana såna spj ana gina ran 

	

hkna 5  jan, 	— jana6  såna spjana rina yar, : 

	

hor,7  jan 	— jar,a6  far,a spjana 'ina 'Gr, 

	

hkr,a j ar, 	— jå.na  fana 	spjana jszn.a „sar, 

	

hon 8  jan 	— jana fåna spj ana — ran _ ___ Jdna 	_ 	_ 	_ §(471' 

	

hor, jan 	— j ar,a fåna 	spjana ,p,na „sar, 

§ 23. Rspr s motsvaras: 
av j ,.., s (eller enl. § 18 anm. j) i KSK ock Lu, t. ex. 

kors koj Bj Lu, ke,s, KskBj, i morse i mfda Bj 
ko Lu 	 hörsel h6fal "Ksk, h4491, Bj 

Pärsson pcb ja KsK, pcbsa Ksk, yrsel gya/ Ksk 
vek ja Bj 	 styrsel. stel Bj 

var sitt vd.,,itt Bj 	 lära säj lck ...jce I3j 
Storfors strfkif Bj 	 för säj 755.4cej, f6ce Lu; 

av & (eller enl. § 18 anm. ,9) f. ö., t. ex. 
kors kas VINÄKsTAPFKraöNmKrFäGåRitNnsFRÄD, 1ce,5 AlÖlRä 

(Skärfjäll); 
Pärsson Asa VinNÄKsTA16FFÄÄD 9 3ÄvÄSe BaKiLSid, p4a 

FeLe (se vidare § 15: 2). 

kärna (smör) v. 
spjana på annat ställe i listan. 
ki2kna Re. 

7) hon Ro. 
Jfr § 15: 2. 

3-220478. St,. /madam. Kallstenius. 

2) Yngre: hon. 
Ortnamn. 
Ana Re. 

8) 120" Re. 
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§24. Rspr 1  motsvaras: 
av 1 efter lång vok. på grund av r-börtfall, om icke mycket 

stark association hindrar, t.. ex. 
Karl' ha allm. sädesärla sitscga VII3j VäGra 
kärl keda RuKsKNIÖLVÄllaGra 	BYX, s.s&"/IIFÄRa, bida Sid 

EdBkSstGiGskBnÄrNyKiN 	OvSil, lindla Sv 2  
sFÄ,kckl nFITRLe, hel Fe0å, farlig nat FÄVsknNÄStnR;  (4- 

el a Eda, ral vF 	 hg Ar, nclin M, Rtlen 8FR, 
pärla pctl nEältaniSmo, vida 	f41u3  Le 

VaAl, p&la f. ö. • 	 härlig &Ni F.äsFa5; 
Märk: etlb 	Nm 'årligen'. 
Anm. 1. Hit höra även 41a Bj 'ugnsbotten' rspr äri14, kNa 

Gra, sktgköl 	(kl a Nm) 'rem, som sammanbinder slagans båda 
hälfter', kij/ 8FR' 'fågelrede' (jfr Fr. Ordb. ss. 88 ock 53), ilat. Hö 
St 'pjollrig' (§ 17 anm. 5) ock vaa 'FÅ, vilar 6Fn5  'vara virrig', 
vat FÅ, vilat Gi 'virrig' 6. 

Anm. 2. Det långa / i seesckla etc. torde bero på föreg. vokals 
förkortning i mindre betonad ställning, sedermera i flera fall överfört 
på 	simplex, som är sällsynt 7;  i piely måhända på västgötskt 'infly- 
tande 8. 

Anm. 3. Av märla äro följ. former anträffade: mepla nNäSvHö 
Est5USkSilBskMKöKsk, Initb sil, Inctl Gå, ing Ve, meelp Ru 
målja SidElTrTöövJBa, met/j EkD, mt D, måkja Ha, mak, nItv 
"Ny. Av dessa är säkert formen från Gå rspr.-lån, ock »tå/ja etc. 
sammanhänger naturligtvis med no. malje, om vilket se Falk-Torp 
Et. Wb. 

Anm. 4. Appell. karl har --- liksom i rspr — i nästan hela vrml. 
-r, se § 89: 1: a. Dock finnes ett belägg med 1: hl Le. . 

av 	(eller enl. § 18 anm. 1) f. ö. Ex. finnas i Bä. 
Lj. § 53: 5. 

§ 25. Rspr r motsvaras: 
1) av h i början av ord ock sammansättningsled, vid fr-

dubbling ock — i mindre grad — i simplicia mellan svagtonig 

N. pr. 
I andra trakter användas former, som förutsätta äldre -rsl-

-rtl (fvn. ertla): s&scish Al5FIAG1V8kStEdBkAr (best. f. 
seesciaa 	setheiga SkÄåNyKöEdaGsk, linhåsld "NÅ, righitga 
BnHa. Simplex ärla är sällsynt; följande former äro antecknade: c_sela 
61tRuVikNsölNÄKstSstvI'ND, 	Gru, cl VikVaGiNorTrTö 
iesla 6F). 

faslig. 	 4) Jfr vgm., Lm s. 89. 
5) Fr. Ordb. 	 6) Jfr Lm. s. 5 f. 
7) Se not 2 ovan. 	 8) Se Lm. s. 84 f. 
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vok. ock följ. huvudtonig vok. inom ett område, som med ut-
gångspunkt i sydöstra Värmland synes med var dag utbreda 
sig norrut; 

Dr E. H. Lind, uppvuxen i Torskebäcken i FÄ, känner 
icke från sin barndom, 1860-talet, något h, ock i hans 1896 
under medvärkan av hans bror, skomakaren L. J. Eriksson ut-
givna samling 'Värmländska ordspråk, ordstäv ock talesätt, 
förekommer endast r. Men 1899 konstaterade jag, att 4, var 
allmänt vid Torskebäcken ock även användes av ovannämnde 
Eriksson — bland andra skomakeritärmer jag av honom fick 
lära mig var även tdiskpåmp. 1 förra hälften av 1880-talet 
hörde jag själv för första gången h användas av en min skol-
kamrat från hiebiekan mellan Pärsbärg ock Filipstad -- jag 
minns det speciellt i detta namn. Samtidigt hade det vunnit 
burskap bland den yngre generationen i Hällefors (Västman-
land)1. Ännu 1905 ansåg jag h saknas i själva Filipstadi, men 
1917 fann jag det där vara ganska utbrett bland barnen. Mellan 
1899 ock 1903 hade dess frekvens märkbart ökats i Rä. 1 FR 
var h i slutet av 1870-talet okänt 2, men 1901 anträffades det av 
SLa. i Öm ett par gånger hos 20-åringar ock ofta hos barn, 
ock 1915 fann Er. det i alla socknar i FR hos personer upp 
till 50-60-års-åldern. Vid undersökningen 1901 av RadIJ ock 
102 av NorSstGru anträffades intet h, men 1912 konstaterades 
dess förekomst där, i växlande grad, av Re. I In anträffade icke 
Sa,' 1897-99 något tk, 1  rnen vid kontrollundersökning av Bm. 
1915 ock KLa. 1917 befanns det vara rätt spritt, dock icke i 
DnF(SF). 

En anteckning om undersökningen i NDSnionRGuEk av 
KLa. 1917 är av det intresse, att jag anser mig böra meddela 
den in extenso: »h förekommer hos enstaka individer över hela 
det område jag undersökt i ung. samma utsträckning. Ofta 
flera fall inom samma familj. Vanligast är det hos barn, men 
finnes hos alla åldrar. Ibland ärftligt. Det gäller i huvudsak 
r-ljudet såsom uddljud ock vid fördubbling. Någon gång, så-
som i Tutemo by i Sunnemo, kan h epidemiskt sprida sig inom 
ett helt område ock bli rådande. I Tutemo har det börjat i en 

Se Kalletenius Sv. Lm. 1906, 8. 53. 
Fr. Lj. §163, 
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familj hos ett av barnen. Synes urspr. endast ha v.arit en ren 
ovana, som detta barn lagt sig till med. Senare spred A sig 
emellertid till de övriga barnen inom samma familj ock från 
dessa till barnen i grannskapet. Bibehålles hos många av dessa, 
fast de vuxit upp.» 

Utbredningen av fr, inom vrml. synes f. n. (1918) vara föl-
jande: VIÖL(med Kristinehanin)KsKFÄ(med Fi)NDFRÅn(utom D 
nFsF)RaöUnUVÄSstGruNor(oc k? GraKil). 

av or omedelbart efter apikokakuminal kons., särskilt 
då det är sonantiskt. Ex. konstaterade dels i FÄ (se Bä. Lj. 
§ 6: 6 ock § 81: 1), dels i de av Ra. undersökta socknarna: 
ärter ky LåSst; 

av r i övriga trakter ock ställningar, med den inskränk-
ning som anges i närmast följande §. Ex. torde vara över-
flödiga. 

§ 26. r har bortfallit: 
i plur.-änd. -ar, -er, -or i DnFnNy, t. ex. 

hästar heesta 	 saker såka 
kyrkor t§å4 jsa 	 röster råsta; 

Enligt KLa. 1917 har -r nu återinförts i nNy ock södra 
delen av D (till mellan Ranshy ock Nedergården), där ändelsen 
av honom anges som -ar. Bm. 1915 uppger däremot (liksom 
Sa. 1898), att r saknas i nNy ock citerar hcksta Ljusnästorp, 
Kyrkebol, heeste, Ennarbol. 

mellan obetonad vok. ock följ. kons., t. ex. i jälpvärben 
ha, ce, va, p?rce 2  FÄl3nG5kNyÄåBa, phi2  sFn3Grx; 

framför annat r ock i allmänhet framför h, se Bä. Lj. 
§ 111: 3, § 9; 

framför j i några fall: 
förarglig fsmi,ilz FÄ genom dissimilation; jfr farcirilt "NÄ, 

ferciriia sFit3  
merkurium mårk9 sFR4  genom dissim.; jfr marktilia GraNm, 

nzarkiicl) nFÄ, markulje Dahlgren (Flöga) — tydligen 
folketymologi 

Mariestad majast4 Nm. (ortn.) 
Mysa förmodligen allmänt 

1 ) tg-4.9 Dalb. 	 2) plägar. 
3) Fr. Ordb. 	 4) Fr. Lj. § 169: 7. 



§ 27 	 LJUDLÄRA: KONS. r, ö. 	 39 

märg ma2 FdnUÄbStno — ?luff) resp. mar) ö.1, se 67: 2 
märke mdty LyFeLeÖmVs, mat a Ekö, 9n4t,,si nNy, yngst D — 

f. ii. r-former, se § 67: 2. 
§ 27. å är i vrml. dels affrikata, dels ren frikativa. Affri-

katan är konstaterad i DnNynFR, nordöstra Gå (Älvsjöhyttan) 
ock östligaste Fä (Saxån)2, dessutom i midljud i Ly.3  Dess 
livskraft är större i midljud än i uddljud: i midljud träffas 
den även i några ortnamn från västra delen av 'FÄ: Kotjärnen 
kötOn, Kotjärnsåsen köt§ce.seista, Motjärnshyttan mdtpcestsita 
Nm ock Skåltjärnen sktfibscbr, Fä. I uddljud däremot är det 
explosiva elementet ganska ostadigt även i de först nämnda 
områdena: Bm. fann 1915 ren frikativa i "Ny ock t. o. m. vid 
Likenäs i D (däremot ett enstaka 9,49.2o vid Sälje i Ek); enligt 
KLa. 1917 skall gränsen mellan affrikata ock ren frikativa v. 
om Klarälven sammanfalla med sockengränsen "Ny—Ek, men 
ö. om älven gå s. om Stackerud i Ek. Från andra trakter än 
nu nämnda uppges ren frikativa4. 

Affrikatan betecknas av Noreen för D ty med uttryckligt 
angivande, att p vore trognares, av Sa. för D ock "Ny y;  ett 
beteckningssätt som även av mig använts för FÄ, ock av SLa. 
för FR ty. Då ren frikativa förekommer, användes än §, än y 
som tecken. Enligt min mening kunna bägge uttalen före-
komma inom samma trakt2, men vanligen har en undersökare 
bestämt sig för det ena ock använder det genomgående. Så-
lunda använder Sa. p för Än (utom för Gu, vars lista ren-
skrevs 1909, 12 år efter undersökningen) ock vidare för Gra, 
undersökt 1909, men säger där i en not: »På grund av en gam-
mal vana (eller ovana) skriver jag oftast p, ehuru det riktiga 
tecknet är p. p användes vidare av Wd. för Nm (utom Sid, se 
not 3) ock av Db. för HöBaBskM, men Re. uppger för alla 

Belägg saknas från NK ock Ån utom SmoGu(sF). 
Kallstenius, Sv. Lm. 1906, a. 52. 
Se ex.-saml. § 30. 
Wd. använder visserligen i typordlistan för Sid, den första han 

ifyllde, fl, men Be. opponerar sig energiskt mot affrikatans existens 
där ock anger y. Wd:s skrivsätt berodde väl på gammal vana. Under-
sökaren av aNÅ använder typen j ensam, men det är tydligen en fel-
aktigt använd typ — hans 'mlf. är även behäftat med andra brister 
— ock Re. uppger y. 

Dalb. § 5: 2 ock 6. 
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dessa trakter g-. Slutligen användes också § av KLa. för Smo, 
ock av 1.,er för RuVik Övriga undersökare ock trakter ha 

Efter dessa upplysningar torde ex. vara överflödiga. 
Anm. 1. Tjäle uppträder överallt, utom i 'RKsk ock alternativt sNi 

Kst (gitka), med t i st. f. C: tyr OnNyEltnRvSmoVsöruLeFeLyGräSe, 
tUra Jö(utorn Ba)SkJövTöllö — kan resp. tee?Pa f. ö. Det är tyd-
ligen obruten form. 

Anm. 2. I några ord, där rspr. har 	uppkommet ur k framför 
främre vok., uppvisar vrml. mer eller mindre allmänt k: 
kärl kcal Feöm, 1cl Le62i.TA.41, kipla BFÄNoEdBkSstNÅGrHaGra 

ViÖLKsKRu 	hå/a, som uppges såsom äldre) — däremot 
piera/ TF, yiela Eda. Till förklaring av formerna se Bä. Lj. 
§ 60 anm. 

Kerstin hs,4i FAK5tnNLIEdNorBkG15133RaMGskBnArNyND5ÅFe., kes,4e 
D, kb..site Le, Icta öm. Se BL Lj. § 60 anm. 

kittla lcitla Bj5FGra5UND, ki FänÄSmo, ktld NI.EdNorBkSstGIBa 
GskBnArÅåNyKö, kag Grä, kéel 5ÅFeLeötnEk — men &tia 
VIVäKst, alternativt ya Grä, yid, Gå. 

kittlig kitlt Fä, kital NorGskNySmoRa, kal SvGiVskStHöNmöÅLe; 
däremot kitslig gisk Fä, gijli Lu. 
Om de två senast anförda orden se Wigforss S. Hall. § 50, 

anm. 2, där en tilltalande förklaring lemnas på det k som i denna 
ordgrupp är ganska spritt i sv. dialekter (jfr /åla 'kittla', kUayi 'kitt-
lig' S. Hall., kila 'kittla' vgm.4, kela Frändefors, kiaa Åm 'kittla', 
Wel Åm 'otålig, lätt irritabel', orn bästar5. Härmed äro ock att jäm-
ställa rspr. kisa smekord för katt, Skeern. ock Sörb. kes lockord på 
kalv, kåsa d:o på ko (eller kviga), rspr. kisa 'mingere', använt då man 
talar till barn (även i Set lcisa med uttryckligt angivande, att det 
brukas om barn). Vid sidan av rspr. kisa ock ka står även den 
dubbeltydiga interjektionen k<5, som ytterligare stöder Wigforss' anta-7  
gande. 

Anm. 3. Framhållas hör, att karl har k i hela landskapet, trots 
det att vokalen mångenstädes är <2; se § 89: 1: a ock jfr Bä. Lj. 
§ 60 anm: Från Sv är antecknat ett enstaka Ictzd 	Ici_dr köld, från 
grannsocknen Lå däremot glid. Beror kid lcv_dr på analogi från kal 
kall? Från Sst Uppges best. pl. /Ona (till obst. pl. kor); här är 
analogien påtaglig. 

§ 28. Rspr. j motsvaras: 
1) i DnFnNy av 

a) sonantiskt z, då det ursprungligen eller på grund av bort- 

1) Jfr dock a. 39, not 3. 
ybs4i. 

Enligt uppgift av lektor S. Landtmanson. 
Åm. s. 80. 

2) Alternativt även Sr». 
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fall av slutljudande vokal står i slutljud (av ord ellet sam-
mansättningsled) efter tautosyllabisk kons.; 

b) sonantisk t y i det specialfall av nyssnämnda ställning, att 
stamvokalen är p; 
Övergången gäller såväl gammalt 3 som gammalt j (0. Ex. 

i Dalb. § 9. 
Anm. 1. Märla tillhör samma typ, men uppges från D i dubbel-

former: mål) ock mål?, från nNy blott i formen nuarj. Jfr § 24 
anm. 3. 

2) i GiNm(utom Tr)JöFRnRvEknNyDnF(T) ock i viss ut-
sträckning — se ex.-samlingen — även i GranUllilRaEd(Sst?) av 

g framför d ock 
k framför t, 

då rspr j är uppkommet av äldre 3. Ex.: 

	

a) nöjd 	höjd 	böjde 	töjde b) böjt 
Sv 	nogd 	hogd 	kittla 	tivda 	bokt 
Lå 	» 	» 	bbgda 	tbgda 
Gl 	» 	» 	» 	» 	

bokt 
» 

Gi 	noid 	» 	bby da 	tbida 	» 
Vsk nogd' 	»1 	» 	hijda bokt ,  
St 	» 	» 	bbgda 	 bakt 
Elö 2 	nagd 	hogd 	» 	tbgda 3  
Bl 	nogd 	hogd 	bkyda 	tbida 	beyt 
Sid 2  nogd 	hagd 	bbgdal 	» 	» 
Sil 	nogd 	hogd 	bågda 	» 	» 
Ho 	» 	» 	 » 

» 
» 

»•  

» 
» 
» 

t6gda 
» 

b ad 
» 

> » » 1  » » 
nogd » bbgdo tbgda bukt  

hugd » thgda bokt  
nogd hogd bågdal » 

» » » » 
» » » » » 4 

» » » » 
» » » » » 
» 5  » » 5  togda '6  » 5  
» » bbgda tbgda bukt 
» » bågda tågda bokt 

1) Därjämte former med j. 
5) Slöjdstuga : sZkdstilga. 
5) Därjämte former med t>t 

2) Re. uppger vok. som 0. 
4) töjt: tokt. 
6 ) Därjämte tivda. 

Tö 
I.ga 
Ov 
J 
Sk 
Ba 
Bsk 
M 
Gsk 
Bo 
4r 
Aå 
Ny 
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a) nöjd 	höjd 	böjde 	töjde b) böjt 
Kö nogd hogd bkda tkda bokt 
Eda 	» 	» 	2, 	» 	» 
ÖA 	 bkd 	th.2 ' 	» 	 » 
°Ä 	» 	» 	bogdi 	— 
Se 	» 	— 	» 	t9(d) 
Grä 	» 	lind 	bkdl 	— 
Ly 	» 	 » 	— 
Fe 	) 	— 	b(d) 	— 
Le 	— 	 bikl 	— 	» 
Ys nojd 	 bkd 	 _ 

» _ bokt 
» tOgd Nit 
» » bokt 2  
» » » 
» » » 

8F 	» 	 » 	bkda 	— 	» 
Gra 	» 	» 	» 	— 	— 

bbida 	
_ 	bojt 

Kil 	» 	» 	 — 	» 
Ra 	nujd 	hygd 	bt d 	— 	btut 
Ed noid hoid ktda — bokt 
Sst 	» 	»  

Anm. 2. Från Nor äro antecknade dubbelformerna noyd 
hojd •••• hed, från Gru 1459d ,s,  hoyd (men blott noyd) — relikt av 
äldre uttal? I Al finns värbet slågda slöjda antecknat. 

i Bsk83{GskBnÄMNyKöEdaJSkSt av g i pronomina mäj, 
däj, säj: meg, deg, seg (... bortfall i svagton, § 35 not)8; 

Anm. 3. Löja tycks allmänt ha g (iiiom i de trakter, som be-
handlas i § 32), belagt som kga 8RVisFÄlla, lik 8FR9, lka SUD. 

i Än(utom Smo? Gu)FRJöNmGIKILGRuGranNÄ av g fram- 
för ett ö eller vt, som uppkommit ur samn. dift. 2u, liksom 
framför ännu bevarad dift., t. ex. 

Plöjde: p?Mgd. 	 2) Sa. skriver bogt. 
Fler ex. ur Dalb. §§ 148 ock 145: böjd bogd, dröjde drkd, 

plöjde pk‘gd; töjt tOkt, nöjt nact, plöjt p?rokt. 
På annat ställe i listan skrives kda. 
Frågetecknet är upptecknarens. 
Folkskolinsp. E. Gran6r, Västerås (född i Bsk), uppger 1921, 

att Bskv numera har j-former (Bskö däremot g-former). 
I Ar träffas interj. eijanam.(tgan »uschiamäj», men pron. uppges 

med -j. 
Jfr säga § 32 (s. 52). 	9) Fr. Ordb. 

Om nogd 	_ 
n  Rv 	» 	hogd 
Ek 	» 	» 
"Ny 	» 	»- 
D 2 	» 	 » 
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gök gök Dn Ny Ek "R Fa Jö Sid Fr G i Ku, Gnu Gra "NÄ, gyk HoB1 
SilvFTöÖvKa, g8yk SkJ alt. KöEda (gak sF) — däre-
mot heter det pk GuSmoiNDFÄKsKVIOLVÄHaKstaNÄ; jfr 
isl. gäukr; 

'göpa2  göp DEknRFRRa, göpa JöNmGiBuisUBk, g8ypa KöEda, 
, (gap a 8F) — däremot jöspa FÄVÄlla, men även EdnNÄ; 

jfr isl. gaupa; 
göpen göftn DEkFR, gösf(t)na BaMBn5fikrÄåGlGiVskStHöFd 

Gra, gåftna Gsk — däremot 3.4na Bj, jöf(t)na °FÄ, men 
även LåSvGinUBkEdnNÄ; jfr isl. gaupn; 
Hör månne även adj. ger (n. ggt) "Ny 'uppstående på 

mitten, om skidor ock slädmedar' till samma ordgrupp? Jag har 
icke lyckats finna någon antaglig släkting. 

5) i övriga ställningar ock trakter, med den inskränkning 
som anges i följande §, av y eller k (y4). Dessa ljud kunna 
säkerligen växla utan åtskillnad i samma trakt, ja hos samma 
individ i alla ställningar utom vid fördubbling, då Väl alltid 
j inträder; men upptecknarna hava i regel bestämt sig för det 
ena eller det andra tecknet. Sålunda använder Lg. (RuVik, 
kontroll i IlsRÖLVI) genomgående k utom i slutljud ock t. o. m. 
betecknar k, som långt i ett sådant ord som töja, Ng (VÄÖLVik) 
likaledes genomgående k (även i slutljud), Bd. genomgående 
k i KöEda (men ej i Ny), jag själv k i midljud i Bj, alt. i FÄ; 
f. ö. användes j. Efter dessa upplysningar torde ex. vara över-
flödiga. 

§ 29. Bortfall av j torde i ganska stor utsträckning före-
komma efter -r5  i det enklit. pron. jag, se Bä. Lj. § 115: 2; 
jag saknar dock belägg utom från FÄ ock Äå. 

Likaledes saknas j i fjät fot 6  Stn0FÄKsKsNÄA1VikNs — 
däremot bet sFRIsit — ock i mjärde nzeifka VIBjOLLU , mgra 
'iFVäKstGrEdNorJöKILNDKr, mVr FäGå, mdk vÄGräSmo. I 
bägge fallen ha vi väl att göra med obrutna former: is!. fet, 

Sommaren 1920 uppgav dock KLa. för mig formen ok. 
lodjur. 	 3) 	ghftna individuellt. 

i) Bä. Lj. § 72:1. 
5 Wa. uppger från de tre av honom undersökta socknarna 

TÅGrä) vet jag i formen 4t-a. I denna ordfogning saknas j på intet 
annat ställe. 

6) fotspår. 	 7) J. M. 
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fsv. mzerde. Om gikt ekt FÄPftLåsknNyD (jämte yngre jekt 
1. jikt) se Nor. Aschw. Gr. § 311 anm. 5; om, pret. av typen 
bjöd bg se § 168: 2 ock om förbind. ni  se § 14. De j-lösa formerna 
för gyttja i nREkvnNyD (se § 7 anm. 2) förmodar jag bero på 
kontamination med något annat ord. Vilket?1  

I de uppteckningar, där subst. vilja ock infin. vilja äro 
uttryckligen åtskilda, uppträder subst. med kj (någon gång /j) 
ock infin. med 1; Sålunda subst. vbkja Vil3j.N.Ä2NorSstHönUBa 
NBnNdsFÄVik, Vaj nni, vi/J snts, vaja öv, men inf. vila 
nNÄKstsFÄ, vit nFÄöÄ3v.Ä., vla Vi. Det är då sannolikt, att öv-
riga antecknade former med j äro subst. ock däremot de utan 
j äro inf.: 
våkja EdBkGruÖLVÄGISkICOUGskArÄå, vltj Grä, 
vila sIlKsksnliaJFdKilBaNyKöEda, vi/ öÄömÄD, vga sRSid. 

Infinitivformen förklaras naturligt ur presensformens starka 
frekvens. 

Anm. Pejorativt j-inskott efter f ock p visa några ord: 
fjant 41%1I 'fjant' : fant (allm.?) 'landstrykare' 
»åtar D 'pladdra' :pgra KilFi 'prata fort ock suddigt' 
kgppiis Rå 'liten kolhög' :pgk Lu 'hög, knöl'4. 

Av samma art förmodar jag j vara i följ. ord, ehuru jag ej kan 
uppvisa några säkra stamfränder utan j : Nts6  n. 'avfall' Nm, fjask 
m. 'fnask, avfall' etc. D, fjait6  In. 'liten obetydlig person' D, Deat6  'gå 
utan att uträtta något' D, pjask' 'smörja, lort' Ra, pjaskat 'lortig' 
Ar, pyåskt 'skräpig' Fä, pjogk 'en liten räst i ett kärl' (om torra 
varor) ArD. 

ps FILM 'idas' är antagligen uppkommet genom kontamination 
mellan gitta ock idas. 

§ 30. Rspr. k i midljud efter starktonig vok. eller efter på 
starktonig vok. följande kons. motsvaras av ö, då det fordom 
stått framför palatal vok. (resp. i), inom ett område, som omfat-
tar vid pass nordvästra hälften av landskapet med Ek som öst-
ligaste ock Tö som sydvästligaste socken. Palataliseringen är 
genomförd i mycket olika utsträckning inom olika trakter. Se 
härom närmast exempelsamlingen å s. 46-47. 

7) Jfr? 19kka Lu 'slam'. 	2) Även 1,n9. 
Fr. Ordb. 
Jfr Rz. pjuk s. 504, puk 1 s. 511. 
Jfr fjas Rz. s. 140, fjäs Sörb. s. 32. 
Jfr fjollt, fjollta Rz. s. 161, Sörb. s. 32. 
Jfr pjask Rz. s. 503. 
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Kö saknas palatalisering i byarna Årtakan, Hovdane, 
Växvik, Hälle, Skällarbyn, Hallebol ock Sandgården (södra 
tredjedelen av socknen) enligt uppgift av Re., inföding. 

I Grä uppges palataliseringsområdet väsentligen omfatta 
byarna Sälsjön, Ängen, Ulvsjön, Kalvhöjden, Mangan, Tiskare-
tjärn, St. Mangen, Bårsjön ock (mindre säkert) Kymmen. Pa-
lataliseringsgränsen skulle då gå ungefär från sjön Kymmens 
sydspets i riktningen SSO, ungefär parallellt med sjön Rottneni. 
Gränsen mellan Ekö (med palatalisering) ock Ekv (utan 
d:o) uppges av KLa. vara Klarälven, med Ämtbjörk som syd-
ligaste utpost för målet i Ekö (vilket tydligen är en fortsätt-
ning på målet i nNy). Gränsen c:a 1900 mellan Bskö (med 
palatalisering) ock Bskv (utan d:o) 2  har ej kunnat fastställas; 
jag gissar den vara ungefär sjön Värmeln ock därifrån åt NNV 
till gränsen mot M. Enl. uppgift 1921 av folkskolinsp. E. Graner 
(född i Bsk) saknas numera palatalisering även i Bskö. 

Mäst konsekvent är palataliseringen genomförd längst i 
norr, inom D ock nNy, därnäst dels i Ekö ock ÖmFeLy, dels 
i EdaGskMBskö ock Sk. Några socknar ha blott ett ock annat 
ex., sålunda har jag från NyHovFSilFlö blott ordet stycke med 
å; dessa socknar höra tydligen icke till palataliserings-
området, utan det enstaka exemplet är inkommet från grannmål. 

Anm. 1. aska uppvisar palatalisering ock assimilation till r inom 
skilda trakter: Askan tqa ÖLLu, ä'csa A16F, &äa HaBfFännRä, tis.a 
NÄLåskGiStBaBsköMNo (åskväder tikvckr Ek, eusivc:pr D) — men 
ihaka SkArEda, åska f. ö. (även alternativt NitStEdarkSkO). 

Anm. 2. Vissa upptecknare skilja mellan b• ock k, andra (de 
ilästa) icke. Av skäl, som jag anfört Bä. Lj. § 7 13, har jag i denna 
översikt i likhet med sistnämnda nppteeknare icke iakttagit denna skillnad. 

Anm. 3. k bortfaller i trekonsonatism, dock icke före r eller k. 
So Fr. Lj. § 206: i, Dalb. § 161, 13ä. Lj. § 104: is. I ska skulle 
saknas k i Vi ock alternativt åLt sa sida (inflytande från Vgm.). 

Anm. 4. Om inskott av k mellan s ock adj.-änd. -lig i några 
fall se Fr. Lj. § 205, Bä. Lj. § 120. 

§ 31. Rspr. g motsvaras av k omedelbart före perspirerad 
kons., t. ex. 
dags-(värke) das- allm. (delks- nN.Ä.BasFR3nÄn) [forts. s. 48] 

, i) Uppgiften .är lennad, till Be. av, gästgivaren på Uddheden. 
Utom möjligen i ett ock annat ord såsom d4-a, iegya (Re.), 
Fr. Ordb.•. 
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dike rike skrika vika skrikit steka röka 
D (Nn) Myt rit 	skre vik 	skrefr stgtyil _ 2 

(Sa) ditt 	ritt 	skritt vt ,st 	skrek sktpt 	rits. 
'Ny » rik skrik vi 
sF 	dika rika skrika vika skrika stielka rit,ka 
Ekö dip rik skrik vik skrek  stek rts 
Ys — — » — » » rök 
Om dity rity » vik — stety reity 
Le 	» 3 	- 	skrity - — 	skrek 	» 4 	nstty5  
Fe 	» 	rik 	skrik — skri/a stek 44-3  
Ly 	diy7 	49- 	sktly 	— 	» 	steg- 	re.g. 8  
Grä 8 	» 	rik 	skrik vik 	skrek stek 	rök 
Eda diya — — vikal° — st4ka röka 
Kö » 11 raka — » — » 	» 
Ny — — rika skrika » skrika steka 	» 
Bo 	» 	 » 	» 	» 	» 	» 
Gsk 	diya 	» 	skriya 	» 12 	» 	» 	» 
M dip" » skrip » » » » 
Bskö » » skrika » skrUa » » 
Hö 	dika 	» 	) 	» 	— 	 » 
Sk 	03.04 	» 	skrifal4  » 	skrksa15  staka rbka16  
4 	- 	» 	skrika 	» 	skrdea 	» 	- » 16 

OV 	dua 	» 	» 	 skrikt stad rika 
Tö 	dika 	» 	» 	 » 	» 	» 
Ka 	dtsa 	» 	— 	 » 	» 	» 

Av öka, ök finna vi.  Sk ö.ya, ils, J öka, ök, Öv öka, 4san 
(b. f.), Tö ,f.k.9, gg, Ka ' öka, g k, Bl g y (n,  ek); av söka Sk söp 
(Wd.), srYka (Re.). 

Stycke beter Bl stpya (äldre) , stilsa (Re.), HovFSil stPasa 
[det enda ex. på palatalisering i Sil , stika (Re.)]; säck å alla 
ovan anf. lokaler scels., 

1) bleka: bh.tyt. 	 2) kröka: krityt. 
t är enligt Er. problematiskt (sålunda möjligen blott y?). 
stek Er. 	 5) råk Er.? 
»g^ här starkt explosivt snarare än ty»: SLa. (sic!). 
»g' starkt aspirerat» SLa. 	8) rik Er. 
N:a Västerrottna, strax öster om det område i Grå, där palatali-

seringen huvudsakligen inträtt (se s. 45). 
viken b. f.: viga. 	 11) 	dika.  
viken: b. f. viya Tvärud, Treskog, Bortan. 
-y- enl. Re. 
Uppgifterna med 9- härstamma från Be., uppgifterna med p 

från Wd. 
15 skria 	skrga. 	1 6) Be.,  enl. Wd. -0-. 
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stycke mycket nyckel änka 	sänka kyrka bäck 
stytyy mytyy 	— 	ceytya 	— 1  ty4tt 	bcetyan b. 
stytyy myto nhtpak 	eeytpt 	seentpt tasktyi 	bchtpi 

» 	nålsalr 	» 	» 	» 	» 
stytju mu 	nytpyl 	ctlypa sk a yeerpa2 	bcek 
stkp 	myg 	nifkak 	eeopa b. sk 'byka b. beepan b. 
styty3  myty 4 	3 	iegka b. 	- 	ty(jtya5  b. beelyan b. 

	

» 	nbtya?r eenty sk tyQty 	» 
styty 6  — 	nidyht/07  » 8 	» 	tyårleag b. bcety 

mytyl° nUyekk ch9.41 	— tyiltyai2  b. — 
st§ty mQ(t)y nåtyak 	» 	seegk yetyal 3  b. — st 14 2414 	nålsak 	» 	» york 	bcek 
sty-ya15  mia 	nålsk 	&yxa seegya yårya 	Key 

16 224.f. 	» 	» 17 sek a 	» 	bcek 
16  /23.4 	» 	eegka 	» 	yårka 	» 

stytja 18  måka 	nhkak 	» 	» 	» 	» 
stb-a19  må. 	» , 	eegya 	seeglea yårya b. bcey 
S10p 	— 	» 	C'eä9g 	seegpa 'hua 	bcep 

_ 	» 	» 	» 	» 	» 
20 _ 	ngtleak 	eegka 	s&gka Orka 	besk 

styya må nåkak eegya21  » ybrya12  » 
23 » 	» 	x, 24 	» 	» 25 » 

..SWP  » 	»  499  »  pårka » 
måa 	» 	iegka 	» 	 » 

» 	» 	» 	» 	» 	» 

1) dränka: drcetp. 	 2) I Medskogens by Orka. 
3) es,  SOIS. 	 4) , mo.  

... yårka. 
StO Er.; tycker: t§tpr SLa., tglsar Er. 
nåkk Er. 	 2) eegk Er. 

9) t är enligt Er. problematiskt. 	10)  jag tycker: jce tytyar. 
»y här starkt explosivt snarare än tx»: SLa. (sic!). 
,,„ tyårka. 

18) yarka En. Ytterligare ex. nacke : neity, stacka (inf.) : sttity, 
jfr stack (s.): stak. 

Från Se uppges tycker: tiar ,-, tykar, mycket: mgx ..., m*9 
..., my'k; men då sagesmannen länge bott i Grä, torde icke myckat vara 
att bygga därpå. 

lycka: Wa (ögla, åkerlapp), lika (fortuna). 
ståta. 	 1-7)  

— stPlsa; lycka: /åtp (ögla). låta (åkerlapp); *bleka: bitya. 
lycka: låya 'ögla, åkerlapp', lålsa kollina'. 
ståta  Re. 	 21)  -e.,  n 	enl. Wd. eenpa. 

22) lie, enl. Wd. §iirp. 	23) Re., enl. Wd. sta. 
24) Ro., enl. Wd. eegka. 	25) Re., enl. Wd. pårka. 
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segt sekt allm. (sakkt SkEda, segt ,s, sekt aNX) 
lågt läkt allm. 
byggt bykt allm. 
nyttigt nötikt GskKöEdaJTövFÖv, nhtekt Ka, nbtukt Sla (jfr 

nedan § 35). 
Anal. Inom Gr(utom GiVsk)Nm(utom SidSilTr)Jö(utom I3aBskGskBn) 

motsvaras rspr. g av k i pret. ock sup. av värbet tagal; k förekommer 
dessutom i GiNATrBnGsk i samma pr et., t. ex,. 
tog tok HoBlTi3TTöövSkJIKaNliGskBnArNyKöEdaSvIAGi, tuk GlStHö 

MÅåår 2  
tagit töka HoBlvFSvLå, Ulka GIStHöTöövSkJIKaMArktNyKöEda. 

Dotsanima gäller subst. tag tak GiVskGskArBnNyNm. Jfr iim. 
tok toka tak (Am. s. 109 ock 41), vgm. tak (Hof s. 289). — Om 
gnägga se nästföljande §. 

§ 32. Rspr g motsvaras inom ganska betydande områ-
den av frikativa, j eller y. För studium härav hänvisas till 
exempeltabellerna a ock b, som emellertid böra kompletteras 
med efter tabellerna följande upplysningar. 

a) 	viga 	vigde 	flyga 	bygden 
sNX 	vba ,,, g 	vigda ,.. g 	flrpia ,,, g 	bggda -,... g 
nN;i8 	vtya ,s, g 	viyda ,,,,,,, gi fkkra ,, g 	bggda 
Bk 	vba 	vigda 	flrPga 	bggda 
Sst 	viga ,s, g 	viyda ,s,  g 	 bgyda ,s, g 
Gru 	» 	 » 	 NYP '- 	7,  
Vsk 	» 	 » 	 » 	 bggda 

vigda Vitvba 
ijda 	

Nja 	bglda 
v Bl 	» 	 » 	 bggda 

Tr 	» ,.. via 	vigda 	 » 	 » 
Kö 	viya ,.., g5 	» 	 Nya ,s, g 	» 
Ny 	vigg6 	viyda 	flryga 	» 
Bn 	» 7 	vigda 	Ingå 	» 

byggde 	seg 	 egen 	egna 
°NÄ 	bPjda g sej g 	klan 	egna 
n,NÄ 3 	Nigda «g4 	sey j g kran i 	egna kna 

Som i hela vrml. heter tcg, i inf. 
Byn Dalen. 
Fonnerns med y uppges vara äldre än de med g. 
»Äldre personer begagna i dessa ord ofta j i st. f. g.» Bro. 

segt : sejt sekt; vagt : vcejt 	vcelet. 
stig: stly g. 	 6 ) niga: ktra. 

7) niga: niga. 
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byggde 	seg 	egen• 	egna 
Bk 	bygda 	seg 	gan 	____ 
Sst 	» -- Y 	sv ^, g 	e§yan ,s,  g 	Ona , g 
Gru 	» 	 » - g 	» 	.... g 	» 
Vek 	» 	 » 	 gan 	kana 
Vit 	bylda 	Sfi 	 klan 	ejna 
Bl 	bYgda 	 » 	 » 
Tr 	» 	 » 	 » 	 .gna 
Kö 	» 	 seg ,,, sgs 	.,7,an ,,, g 	kyna ,,, g 
Ny 	» 	___ 	— 	— 
Bn 	» 	 seg 	gan 	kana 

hög 	öga 	väg 	vägar 
sNÄ 	kW ,,, g 	ta ^, g 	vej ,.. g 	vevar ,.. g 
nNÄ 	hu ..., g 	gya ,s,  f 	vy ,.. g 	veyr ,s, g 
Bk 	Agg 	gga ,,, yga 	veg 	veegar 
Sst 	hu , gyya ,.. -k 	vcecy ,.., g 	vepyar ,s,  g 
Gru 	» 	,... g 	» ,.., g 	» 	''' g 	» 
Vsk 	» 	 » 	 » 	 » 
Vä 	ho 	ta 	vcej 	vevar 
Bl 	Ag_g 	» 	vcej 	vevar 
Tr 	» 	 kga 	 » 	 veegar 
Kö 	Agg .., heyg gga ‘s. injga vceg 	vevar 
Ny 	 » 	 » 	 veegar 
Bn 	Agg- 	» 	 »1 » . 

vägd 	ljuga 	fluga 	låge 
sNÄ 	vcejd , , , g 	j4ja -, g 	Nja - g 	lila ,s,  g 
'NÄ 	vceyd -.j ,.. g 	»ya rs, g 	fkitya ,s,  g 	Nya ,s,  g 
Bk 	vcegd 	j4ga 	fråga 	lka 
Set 	(v4yan ,,, g) 	jiiya , g 	Nya ,,, g 	ly a -, g 
Gru 	( » 	-g) 	» 	fkiitya -g 	» 
Vek 	(viga) 	» 	 » 	 » 
Vit 	vcgd 	giga 	Rrila 	lila 
Bl 	(vinan) 	Aiga 	fga 
Tr 	( » ) 	» 	 fnga 
Kö 	vcegd 	iiiya ,s,  g 	Nya ,s,  g 	lgg 
Ny , 	— 	freiga 	lefga 
Bn • 	vekt 	 » 	 » 	lgg 

måg 	skog 	skogar 	dag 
°Nä 	mur 	skcjg 	skågar 	dy ,s, g nNä 	M43 ,s,  g , 	.skQy ,... g 	skåyar -, g 	dc»,  ,.. g 
Bk 	 skQg 	skkar 	dg 
Set 	mg 	sky ,s, g 	skyar , g' 	dy ,.., g 
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måg 	skog 	skogar 	dag 
Gru 	may ,s, g 	skoj -. g 	sköyar ,s, g 	day ,s,  g 
Vek 	_ 	 » 	 skögar 
Vä 	— 	skog 	skögar 	dc; 
Bl 	ni ag 	 » 	skögar 	dag 
Tr 	_ 	 » 	 » 
Kö 	mkr 	 » 	 sköyar 
Ny 	— 	 » 	 » 
Bn 	 » 	 skögar 

dagar 
sNit 	digar - g 
nN ii 	d ityar - g 
Bk 	ditgar 
Sat 	&var - g 
Gra 	» 
Vek 	» 
Vä, 	dar 
Bl 	d4ar 
Tr 	» 
Kö 	dagar 
Ny 	» 
Bn 	» 

hage 	bygge 	vägg 
g 	bPgo 	vreg 

h a ya ,s, g 	» » - 
h aga 	» 	 » 
haya .s. g 	 » 

» 
— 

haga 	 vceg 
» 	 » 

haja 2 	 » 	 » 
kaxa •••• g 	» 	 » 
hag (n.) 	b P la 	— 
haga 	bt a 	vceg 

b) väg vägen vägar 
D (Nn) vcpg _.... _ 

(Sa) vcpg vckgan   viga "N y  > 
Ek » veegar 
nRy » » » 
Vs » » » 
Öm » » 
Le » 
Fe » » _ 
Ly ve,2 v&yan vee2er ,,.. g 
Gra v ce2 3  vckjan v&jar 
Se voj » _ 
Bn vceg vc'egan viegar 
Gsk » » » 
M » » 
Bsk » » 
Eda » » 

egen seg stiga 

	

ej an 	_ 	stig 

	

,)an 	seg 	stip 

	

egan 	» 	stig 
eg 	» 	» 

» 	» 

	

_.... 	» 	» 

	

g•an. 	» 	» 
_ » _ 

	

..._ 	» 	stig 
_ _ — 

kian 4 	so 	sti2 
_ sel — 

	

gan 	seg 	stip 
» 	stiga 
» 	» 
» 	» 

?9,gan sa,kg 

1) skogen: shöjan. 
3) ^ vcvj 	v. ' 

3) hagar: hagar. 
•••• blan. 
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stigit 	viga 	vigde 	rygg bygga 
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byggde 
D (Nn) steg 	— — bWY — 

(Sa) steg 	My vigd ry,) b#» bygd 
inNy » 	vig » rgiY .  » » 
Ek » » rp.) 	• bk » 
mitv 2 » » » » 
'Ys — » 1' byg » 
Om vig » ryg » » 
Le » 	— » rg/ » 	,.., 	1  .-• » 
Fe » » »- bp.1 » 
Ly — »» » » 2  

Grä stO 	_vi,),vij vijd » » byyd 
Se sk) ,  g 	— » byg - bygd 

viga Bn bstbla vigda ryg bk9a Ygda 
Gsk stka 	vija » ». ; » 
M » 	viga » » » 
Bsk » 	» » » » 
Eda » » » 	3  » 

brygga ligga vägg 	väggen väggar lägg(en) 
D (Nn) bry» 	lut 	vceg .... j 	vceja 	ln4  

(Sa) bry,2y 	lijt 	vcbyz 	vck2a 	v(b2a 	lc'eyan 
dlNy 	 » 	 hg 	» 	p 	» 	lce,-2 
Ek bry 	'sj vce 	» vieyar lceg 
"nRy 	» 	»- 2 	» 	 »- 	lc52 
Vs 	br,yg 	— 	» 	» 	» 	klan 
Om 	» 	hg 	vceg,i. 	» 	» 	16e.2 
Le 	» — j 	» 	VGE.) 	» 	» 	» 
Fe 	bryj 5 	 » - 	g vckgar 	» 
Ly 	 » 	» 	— 	— 	» 
Grä — 	 » vckla vie,)ar6  — 

Ej belagt i ob. f. utom i komp. rpgkrujhar ryggknotor; b. f. 
Tyian. 

bk (efter 1:a klassen). 
3)1 Ny anges formerna bka, brka, men tiga, liga. 
4) Ytterligare ex. från D: lägg: lceg j, äggar: ceja, ägg f.: cc), 

läggen: luvan, hägg: hcej, ryggar: ryja, myggen: myja,n, legat: 
Uj, tagit: tej, slagit: 8/0, tvagit: tv4). 

3) Bryggan: bryja. 
6) Ytterligare ex. från Grå,: flugit: fht, stege: srdj, stegar: 

st4ar, tiger: «pr, flyga: in2, niga: ne'2 	nej, hög: ho, öga: 

-cl 
— 0, mygga: mg2, gnägga: knik2, bygden: bgjda, odygdig: 

4kgde, tiggde: tigd. 
4-200172. Sv. landsm. Kallstenius. 
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brygga ligga 	vägg väggen väggar lägg(en) 
Se 	brD2 .., g k 	ve, ,.. g våga 	 l(e.) 
Bn 	brifja 	liga 	vceg 	» 	vågar lce-g - 
Gsk 	 » 	» 	» 	; 	» - 
M 	» 	 » 	 . » 
Bsk 	 » 	» 	» 	 » 
Eda 	 » 	» 	» 	 _ 

I 'R förekommer jämte g även frikativa eller i åtminstone 
i följ. ord: vägen yrkan 	tutan 	vckt,an, ljuga Ika 	-j- 
/-, stuga stka 	ljög kg 	-j, ljugit lIfIga 	-j- 	-e. I 
Bj är (3c/Pidt 	öckgcli anträffat. I 'FÄ är j,  konstaterat in- 
tervokaliskt efter u som variant till g 2. 1 Ni träffas egendom, 
-skap som Oandönt, -skdp (äldre former) 	kanchånt, -skåp; i 
GiSt ck2andc)nt 	.gandcint. 1 Hö träffas y y alternerande med 
g hos adj. på -ig, t. ex. nödig nkltj, *krydig 'kry' 
vettig vdv 	-y, stormodig ste2rmödtg, stridigare stridtgara. 

Ordet gnägga har följ. former: knå2 EkGräök, knåp Ba 
GskÄåArKöSvLåGlVskSt, knbjaNy, 1cnet„a 4  Eda. 

Om tygel tyglar ock spegel se § 17: A, 3. 
Säga har praktiskt taget i hela landskapet j eller bortfall 

av frikativan (detta i formen sia FrG1StHöaUBal3skNy); g-form 
ska blott i SilvEHoKaTöövJSkKhEda. Likaså pron. mä,j, dä,j, 
säj utom ett område i V. (se § 28: 3), ock sup. dragit, tagit i 
de trakter, där sup. icke övertagit pret.-vokalen (§§ 89: 1 c, 90). 

Exempelsamlingarna visa, att vi ha att göra med två olika 
principer, 

dels bevarande av gammal frikativa 3, resp. palatalisering 
av densamma till j efter vokal (antingen endast efter främre 
vok. eller efter vilken vokal som hälst), 

dels övergång av postvokaliskt 3 ock g till j framför 
främre vok., resp. i. 

Se-listans meddelare var måhända ej full vittnesgill, emedan han, 
bott i Grå 51 år. Två anteckningar på sedeslappar av SLa synas tyda 
på att palatalisering förekommer i större utsträckning vid Bäck (nord-
östra Se) än eljest i• socknen. De lyda: »fat* tfra båk dt sa kNka,. 
clitktan,, vceyan, tevan a Ala, tncen hcb-swiar vt kHka, äga». — »am 
st)clan sa di, at &n cv tåt måp. 

Se BL Lj: § 7 anm. 3. 	3) Fr. Lj. § 199. 
4) Pret. knegda, sup. knekt, jfr § 28: 2. 
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Den förra principen synes ha sin brännpunkt på NÄ, den 
senare i den motsatta polen, DnF. Från ömse håll strålar före-
teelsen ut till omgivningen med i regel avtagande styrka. 

I NÄSstGruYsk råder den förra principen i största ut-
sträckning: där tycks varje äldre 3 efter vilken Vokal som hälst. 
kunna motsvaras av frikativa (i sNÄ y, i 'NÄ 	y framför 
kons., f. ö. y), överallt dock 	som åtminstone för nl•TA. an- 
ges som yngre uttal. Även i Kö förekommer frikativa enligt 
Bri. i icke ringa utsträckning i ungefär samma fall, dock icke 
framför kons., men Re. rättar det överallt till g. Vä uppvisar 
i stor utsträckning j efter främre vok. (framför kons. tecknat 

slt synes intaga 'ungefär samma ställning som Vä, ehuru 
med vida sällsyntare frikativa; så t. ex. är frik. ej konstaterad 
framför kons. Bj har åtminstone ett ex. på j mellan y ock d. 
Målet i Nm-socknen Bl visar i det avseende, som här behand-
las, stor likhet med det geografiskt långt avlägsna Vä-målet, 
I Bl:s grannsocken Tr synes råda en tendens att i slutljud efter 
lång främre vok. ha j, att likaledes framför nutida främre 
vok. ha j, då detta står efter lång vok., oberoende av dennas 
kvalitet, men att däremot framför bakre vok. i f. ö. samma 
ställning ha g, som likaledes 'alltjämt står efter kort vok. Här 
synas alltså båda de ovannämnda principerna råda, ehuru prin-
cipen om frikativa före främre vok. har helt andra belägg i 
Tr än i D-gruppens mål ock ehuru Tr-målet saknar varje geo-
grafiskt sammanhang med dessa mål. Sådant sammanhang 
föreligger däremot i någon mån beträffande Jö-målen BnGskM 
EdaNy, som ha frikativa i bygga ock brygga, men även, i väx-
lande utsträckning, på grund av ställning efter lång främre 
vokal. 

Principen frikativa framför bevarad eller fallen främre 
vok. resp. i råder väsentligen i D.NyEknRvVsörnLeFeLyGrä 
ock i någon mån i Se, men i LyGräSe synes principen frika-
tiva efter främre vok. möta, ock särskilt i Grä ha de bägge 
principerna åstadkommit en uppmjukning till j av hart när 
varje g ock 3 efter främre vok. 

Egendomligt är, att stora luckor synas uppträda inom om-
rådet för frikativa efter vok. Sålunda är icke frikativa kon-
staterad i NorGruKstAl3F, ej häller — utom möjligen i något 
enstaka ord — i EdGiLåSvSidSi1G1StArÄå. Å andra sidan upp- 
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träda enskilda ord med j-former utanför de egentliga palata-
liseringsområdena (se s. 48). 

Förekomsten i vrml. av j eller y motsvarande rspr g ut-
märker sig alltså ej för någon större reda. Detta beror väl 
dels på att två (eller tre) palataliseringsprinciper rivalisera, dels 
på att målen i detta avseende äro stadda i upplösning, så att 
rspr:s uttal intränger hos den yngre generationen. 

Rspr g motsvaras av v allmänt i 
krage kråva ViKsKsFÄOLVÄNDNXEdaiö(utom Eda)KfL(utom Ra) 

Nm, kråv nFICFRSmoGu (men kråga Eda, kråg Ra); på sina 
håll även i gnaga, suga, stuga: 

gnåva ViöLND.NÄEd2BkSsts113, gnåv nEi — f. ö. gnåga4  resp. 
gnåg; 

sikva BjVasFÄ, sv Fä — f. ö. endast belägg med g (eller y); 
ståva öLöFNÄNDSvLåGiVskHaGraGauFdKilnU — f. ö. g (eller y). 
Från Vä uppges dessutom — alldeles isolerat — duga &va. 

Då hage, mager, laga, ljuga, fluga endast uppträda med 
g-former (g, y eller j), kunna ovanstående v-former knappast 
vara ljudlagsenliga i vrml. — så mycket mindre som vrml. i 
icke ringa utsträckning uppvisar g i st. f. v, se § 5 — utan 
bero väl på invärkan söderifrån (jfr vgm. krave5, gnava6, stuva7 ). 

Rspr g motsvaras i midljud framför n av g i de 
flästa trakter, då icke association hindrar, t. ex. 
dagning dågnzg Bj.NX — inga fler belägg; 
byggning bkgnig FA Ru Vi Vik Bj Öl Kst Fd Kil Ba Nr, VA  Smo ; där-

jämte en form med ass. gn -÷ n: bpnig BRViNsKskBstöks 
Från Grä uppges bp,)ntg (enl. § 32); denna form kan vän-
tas i nFRuÄD, men belägg saknas. 
I uddljud inträder ass. gn  -› g individuellt på några håll, 

t. ex. gåva Ed. 
g saknas på grund av bortfall av 3 i svagtonig 

ställning i åtskilliga fall: 

7) Rockkrage kråv, löskrage kråg Fä. 
g 4va.  
Sannolikt även i SvLåGi, belagt blott i sup. gne2va SvLå, 

gnitva Gi. 
Belägg saknas för KSK. 	5) Hof 181. 

6) Hof s. 137. • 	 7) Sandström s. 26. 
8) Fr. Lj. § 220. 
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taga ta allm. 
draga drg allm. 
pläga p4-ce resp. pb•al 

Särskilt överflöda 
-igen, -igt, t. ex. 

jag je DSvTr, jce G1Nm(utom 
Sil)EdaNyBnGskÄåArnFu2Ek 
nNy, ja nREkLeelm, ya f. ö. 

exemplen hos adj. på -ig ock adv. på 

färdig 	 fedri, fåJre 	-en, fru 	-un 3  
farlig fgi, fjlen, flau' 
skröpligt skröpKt), skröpke(t)3. 

Undantag gör betr. dessa adj. ock adv. området HöMAr 
ÄåBnGskEdaKöSkJövTövF(Sil). 1 Hö uppträder j y 	g; 
i M visar . sig bortfall i °böjda former ock framför t, däremot 
g framför vok.: 
hurtig(a) hi* -Iga 	 redig(a)4  9-Ma -fga 
händig(a) heent 	 rolig(a) re.ka 
ledig(a) kclt -fga 	 roligt röktt 
lydig(a) 	 . 	nyttigt nkat. 

1 Sil uppges av kyrkoh. A. PeterMn en böjning nötti -it -ija, 
roll -it -ija, tili -it -ija, men detta bestyrkes ej av -Wds upp-
teckningar, som uppta pluralerna dnioha, konsha5, tQh; 

i ArÄåBn sker bortfall i regel endast framför t: 
färdig fighg Ar 	 skyldig Ok Arj.å 
hastig håstig Aå 	 nyttigt nkit ArAåBn 
konstig kånstzg ÄåBn 	roligt rOzt ArAåBn. 

I GskKöEdaSkJKa0vTövF sker icke ens framför t bortfall, 
litail i stället inträder övergång till k: nekt GskEdaKöJövTövF, 
nkekt Ka, nkukt SkJ. 

Utom de nämnda områdena har jag ett belägg med g (mot 
14 utan) från Ny. Däremot träffas inom områdena i -fråga åt-
skilliga ex. med g-förlust utöver de angivna fallen; jag har 
belägg i Ar, 3 i Äå, 2 i Bu, 2 i Gsk. 

Anm. 1. Så vitt av de bristfälliga beläggen kan bedömmas, synas 
följ. ord tämligen allmänt uppträda i följ. former: 
krog krQ (FÄFdiCilLåFaNÄND) 
loge /Q (FÄFdKilölJLåGiStKstGraFaNDSmoGuBaNi) 
krig kr (FANiSvFdKilKstNnFaSmo). 

1 ) Se § 26: 2: sälls. annat än i pres. 
Fr. Ordb. — I J uppges jäg betonat. lä obetonat. Detsamma 

gäller pron. mäj, döl, säj, vilka i obetonad ställning synas kunna för-
lora slutkonsonanten även i de trakter, där den är g, se § 28:3. 

Om de olika avledn.-ändelserna se § 195-199. 
Riktig(a). 	 5) Sie! 
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Jag har inga andra belägg med g än krQg, krlg Gul. Här 
föreligger emellertid intet bortfall; se Bä. Lj. § 114 anm. 1 ock jfr fsv. 
ladhalo : be (Aschw. Gr. § 154: I, C: 1, b). 

Anm. 2. Om skenbart inskott av g se § 5 anm. 
§ 36. Rspr g motsvaras: 

i DnFnNy av y, så snart efter detsamma stått eller står 
ty främre vok. resp. i eller prepalatal explosiva. Ex. från D 
finnas i Dalb. § 159, vartill bör läggas änka enl. Nus beteckn. 
*ceytyi, enl. Sas eeyt§ta; av samma art är även wytyele 'höge-
ligen' Dalb. § 151. 

Här lämnas en liten samling ex. från nNy: 
ängen &ya slänga slet ringa rpyy 
ängar ieva spränga spreyt änka eqitp,5  
hänga hcep tränga trieyi 4  äng dip 6 

sängen Mya dynga 4_0 säng sc'eyt 6. 
Anm. 1. I Ekö är y belagt i det enda ordet änkan eey9a7. 

_Även i 8F synes detta ord vara ensamt med y: obest. form celyp (ej 
belagt i best. form). 

allmänt framför dental kons. av n, så ofta icke associa-
tion eller inflytande från rspr hindrar; t. ex. 
hingst /mist sRLuNDEdaBsk6URaöÄLyFeLeVs, hzns VskEdBk, 

hinsk GskBnArÄåKöÖm — men hzest BjKrBfGiLåSvnNÄ 
pingst pznst oRKsxBaNDGIsEdBknIWURaLaBföÄ0, pins GskBn 

ArLyFeLeÖmVs — men _mest KröÄ" 
änka nty LyLeÖm, &ng- FeGräll — men &gya JGsk, ieepa 

BsköM; f. ö. -ek (utom DnNy, se föreg. mom.) 
sänka sientya DnNy — men seeva BsköM; f. ö. -ek" 
tänka teentp DnNy — T. ö. -ek- 
rynka rpnte018  D(Sa) — f. ö. -ek- (ej belagt i 'Ny) 

Meddelade av KLa. 
Säkerligen riktigare *eey1§2, enär man eljest skulle vänta sig en 

form med n; jfr nästa inornent. 
Jfr § 26: 1. 	 4) Länge heter lnz. 

5) Jfr not 2. Om dränka se § 37, om sänka tänka rynka se 
nästa moment. 

9) Analogisk form. 	 7) Obest. form ej belagd. 
8) Ej belagt i Hö. 	 9) Fr. Lj. § 150. 

19) SLa. 
I betraktande av nasalens kvalitet kan man misstänka, att även 

FeGrä ha affrikata (t§ eller ty); jfr DnNyEkö föreg. mom. 
Dock pres. seentyar (inf. sc'eek) Le. 
Man skulle vänta sig 'rpnt,,sy (§ 28, 1: b). 
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bänk bcenty 	b(egk LyLe — f. ö. -gk (jfr bänkvälling 
§ 37). 
Formerna Ingst pist äro säkerligen rspr.-lån; det folkliga 

ordet för hingst är i Bj vrbnska, i G' fa. 
Anm. 2. Rspr gn motsvaras av ni i ugn ont allm.' .riL4 för-

klaring se Bä. Lj. § 67. 
Assimilation av gk 	kk uppvisas av vrml. i 

några fler fall än av rspr: 
*sank sak 'sjönk' FÄnNÄsFa2D3; f. ö. ej belagt men antag- 

ligen täml. allm. 
*svank svale 'sänka' (subst.) LuGåsFa4  
*gulspink gispé1 'gulsparv' Fii8Fa 4, gi.jkspni) Al, g4kspils 0F 
*grftspink grdspel.e sFR4 0mD 
ink. 5  ek nNy 
ankel i;i1e't sFR2 Ra6 B5k, i)tkka NmGraFdBskf 
"bänkvälling beekvcgag7  Ek 
dränka dr/ Ek, dreetg- Ly, dKetp nNyD, dreelea Ka, driva J 

— f. ö. -gk- 
dränka säj dreek-sce LyLe 
drunkna(s) dritlertas Kön, drgyas 4'11,2  
länk het (pl. liekar) Bak 
sjunka Söka ViGi(utOm SvGI)ÖLVÄGRu(utom Bk)Kigutom Ra)Ba 

BskMND, sök RaökvÄSeGräGunRöD, pika KsKsFÄ, feit 'FÄ 
48, 	LyLeEkönNy, sök nRvEk, sea NmJö(utom BaM) 
SvG1Hö alt. Låsk — men sinka Bk, sk ÖmVs. Se f. ö. 
Fr. Lj. § 155: 3, Dalb. § 118: 2, Bä. Lj. § 87: 3. 

Rspr f motsvaras liksom ts av s, 5  (ev. f): 
1) I mid- ock slutljud har det fullständigt sammanfallit i 

utvecklingen med (§ 23); alltså: 
hässja hee,sa eRRttViNsNÄGIGRuJöKr, hela KsKÖlLuVik 9, 

Viku)  — f. ö. heter derthiej _jsa eller h&is 
r yssja rha 3RVi, 	

yl 
Ra, 	 f. ö. innehåller ordet sk: ryska 

GraFdÖvBskv, rysak Ar, ro,fekil SkJ, rosk TövF, rysk f. 5. 
Endast i Al är og antecknat; skall nog föreställa rspr. 
Fr. Lj. § 155: 3. 	 3) Dal. § 213. 
Fr. Ordb. 
SVDISt på buden hos hästar ock nötkreatur, särsk. å extremiteterna. 
Dahlgren (Qvest-Lars). 	7) Ett slags »sluring). 

8) SLa. 	 9) Ng. 
15 Lg. 	 11) Jfr hak 'hyska' ib. 



58 	 KALLSTENIUS, ViRMLANDS DIALEKTER. 	 § 38 

2) I uddljud användas av resp. upptecknare: 
J av Wd för Nm, Lg för Vik; 5  av Ng för ÖLVÄVik, Lg 

(kontr.) för Ksk, Bd. för NyEdaKö, Re: (kontr.) för Bak ock mig 
för FÄBj; s, av Be. (kontr.) för NmNyEdaKö ock f. ö. av alla 
upptecknare för alla nu ej nämnda socknar'. Ex. torde efter 
dessa upplysningar ej behöva anföras. 

Enligt min uppfattning är s, av gammalt vrmls egendom. 
I sammanhang med inträngandet av h från vgm. har även det. 
sydvästsvenska S-ljudet 5  följt med ock erövrat Ksalikrii, men 
besynnerligt nog enl. bestämd uppgift av Lg. i hans kontrollan-
teckningar icke Vi; det av Re. i Bak iakttagna j' var måhända 
individuellt ock Bds j' ock Wds f säkerligen felaktiga. Enligt 
speciell uppgift av Wa 1912 förekom emellertid 5  även hos yngre 
personer i ND ock enl. KLa. 1917 även i södra delen av AD 
Vadbeträffar f, sota enl. Lg användes i Vik, kan det troligen 
träffas även i FA, ock KM (inkommet österifrån). Jag måste be-
känna, att jag icke kan draga någon fix gräns mellan de båda 
uttalen f ock 5, ock att jag numera ofta är mycket tveksam, 
vilket av dessa tecken jag bör använda för att återge ett i 
mellersta Sverige (t. ex. i Västerås) hört f-ljud — däremot kan 
jag icke erinra mig, att jag vid tiden för uppteckningarna i 
FÄ ock Bj (1898-1900) tvekade om användningen av j. 

Anm. 1. Stjäla stjälpa stjälk uppvisa överallt obrutna former 
med st: 
st» nREknNyD, stctk SmoGuYanFÄlta, stifka f. ö.2  
stfikp nRvEknNyDLyFeVsöm, stick') örnsFunFÄRa, step a f. ö. 
stek DEköSmoGunitökvÅGritHaGraNDBFÄKILVALKsKVI, stukk SyLå. 

VsknEdGruSidSeLynFnEknNy, stek nFÄJöKstStGlGiVskHöNm 
(utom Sid). 
Av sjätte förekommer obruten form med s (analogi efter sceks) 

överallt, där det belagts: sibt nfisFR 3, see ta KuVaA1uFN.12FAG1KöEdaND. 
Anm. 2. I pret. av skjuta ock *skju.va4, där i fsv. sk  stod 

framför ur 2u uppkommet ø, bevaras denna ljudförbindelse överallt i 
vrml.; den förekommer dessutom även i perf. part.: 
sköt sksyt JSkKöEda, (skdut SF,)  skut HovFTöövKa, sköt f. ö. 

Dock j för ömVs(SLa). KLa. använder för Smo S, men vid 
personligt sammanträffande med honom sommaren 1920 fann jag, att 

sannolikt varit det riktiga tecknet. 
Dock anges i Ny 5cYra — rätt misstänkt. 
Fr. Ordb. 	 4) Ty. schieben. 

5) MY anges för Tr. 
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skov sk8t,cv Eda, sköv ölEdNorBknlglia6URaBaGskEnArNnökvÅFeLe-
ÖmVsDn (f. ö. saknas belägg) 

skjuten sköt zt GtEdNorSstn.NICURaBaGskEnÅrNyKöNnöÄFeömni (f. 
saknas belägg). 
I de västligaste trakterna träffas ett par anomalier: 

skynda säj sketn-so Äå, skitna-se Tr, skynda på skuna pd Kö, 
skölja skitba Nm(utom Tr?) sickja Låsk; f. ö. överallt 5. Detta. 

suare är väl att förklara ur en ursprunglig böjning fylla 
skälde skält, jfr Sandström s. 33. 
§ 39. h är i regel bortfallet i de enklitiska pron. han 

(h)an ock hon (h)o; likaså i uddljudet hos senare sammansätt-
ningsled efter kons., t. ex. Motjärnshyttan mötp-estita Nm. 

I hocken är bortfall av h vanligare än kvarstående därav; 
det senare uppges endast från TVäsNÄGiVskStHö3Ul3nEdanNyD,. 
dessutom alternativt för FÄFE,ÖLKöAr 1  ; uppgift saknas från. 
ND ock BAD. 

Anm. Ett egendomligt fall av tillskott av h visar i LåskSvSid_ 
värbet åka hka LåskSv, (h)dka Sid (jfr äm kika, Åm § 9: b). Ora_ 
ordets former i vrml. f. ö. se  § 80: 3, b. 

Ålgården han, Högvalta &kan. 



Kap. 2. Vokaler. 
A. I starktonig ställning. 

Rspr i motsvaras i sup. ock perf. part. av 1:sta 
avljudsklassens viirb av g, t. ex. 
drivit dHv ÄnntRanKal, dreva ridit re ÄuFuNmGituGiNm 

nFV, dreva f. ö. 	 ri 6åRä, r f. ö. 
bitit be't Ntz bita (jfr not 1) 	driven drevan allm. 

Företeelsen är en yttring av den bekanta Götalands-över-
,gången i e i öppen stavelse, men torde även bero på anslutning 
till pret.; sådan anslutn. synes kunna förekomma även i trakt, 
där pret. bevarat dift.: för Sk uppger Wd sup. av bita stiga på 
-ett ställe som Wa stiga,  på ett annat som beeyta stiejga. Jfr 
även § 167 ock märk, att modernt rspr i stället låtit presens-
vokalen segra. 

Ett annat ex. på övergången i 	e, där likaledes rspr bar 
i, är bit, som överallt i vrml. utgår från fsv.,biti3: best. f. beten 
-överallt, utom TöJEdaBnGsknNyD (bieten4). Märk även *kvike 
hvOca kve'k 'kvickrot' ViniAlStNnsFu, 'kvicke' i kreaturshorn FÄ. 

Rspr i motsvaras av e: 
1) framför k i orden 

-dricka drelsa dra:, allm. (Vs z?) gikt jekt allm., jfr äldre det Fä 
sticka stelsa stels, allm. utom öl 	FaLåsknNyD (fsv ikt); även 

Vä(}rFÄKsK(i) 	 izkt Fä 
slicka sible.p a161,p allm. utom gick jek allm. 

LyVä(47A?(i)5 	 fick fek allm. utom 1ÄDT116B8k 
sikt sekt allm. utom Fä(z) 	M ock alt. Hö (ce); 

Om fördelningen se Bä. Forml. § 39. 
Enl. Re, ra enl. Wd. 
Wd uppger visserligen i listan för Sk s. 103 subst. biten bck,ffin 

-ock part. biten betan, men jag förmodar, att detta blott beror på en 
-omkastning av orden. — Från FeLeVs uppges akut akcent, men akcen-
-terna hos SLa äro ofta misstänkta. 

Jfr § 49. 	 5) Belägg saknas från ÖLJÖNnt. 
6) Ej belagt i nnt. 



	

41 	 LJUDLÄRA: VOK. i, I. 	 61 

Exemplen äro givetvis många fler. Från FÄ känner jag 
företeelsen i bricka ficka flicka klicka skicka spricka vicka 
vricka, klick kvick prick, plikt(a) riktig, samtliga represente-
rade på samma sätt i FR, kvick dock där med långt e, som jag 
i FÄ känner endast i komp. kvd:savar. Ett annat ord av samma 
typ är likaledes *dekal 'honfår' taa NDBF Ä,té nFRnRGunNyD2, 
icao RaSmoEkD 2; men tik 'FÄ ock som lokord till får tikara 

	

'TO 	tikara VIOL. Att ordet i sådan utsträckning har i, 
tberor säkerligen på att det är eller tjänstgör som lockord. 
Dess ce i ji.D är mera svårförklarligt. Det ce, som flerstädes 
uppträder hos fick, är väl direkt utvecklat ur samnord. e; att 
icke gick gått samma väg, tillskriver jag värkan av j-et. 

Anm. 1. SLa. har följ. former: dra Fe, stiik Fe. sekt Fe, yek 
:SeLe, fak fcek Se; dra 5:ASeLyLeöm (drik Vs), ste'k öÅSeLyöm, sekt 
5ÄSeLyöm. I alla socknar i Fu, som han undersökt, beteckar han ti 
motsvarande rspr e i regel (men inte alltid) med a. I nFa, särsk. Fe 
ock Vs, får a dessutom ofta representera det ö, som motsvarar rspr i; 
så däremot i regel icke i 5ÄSeLy, där alltså en bestämd akustisk 
skillnad skulle finnas mellan vokalen i å ena sidan sitta sikt gift ock 
å andra sidan getter eld hem. Då emellertid varken Nn i Fr. Lj. ock 
Fr. Ordb. eller Wa. vid undersökning av vÄGrä lemnat antydan om någon 
Lådan distinktion, utan endast känna till e, ock då vidare a, är långt 
ifrån sällsynt även i listorna från 5ÄSeLy som tecken för ö motsva-
rande rspr I, har jag ansett mig nödsakad att fatta variationen som ett 
uttryck för den tveksamhet inför de enskilda ljudens beteckning, som 
torde vara varje primärundersökare av dialekt väl bekant, men som 
sällan får ett så blomstrande skriftligt uttryck som i de av SLa. ifyllda 
listorna. Jfr vidare § 61 anm. 3 ock § 45 anm. 1. 

Anm. 2. Kort-  betonat i, som icke övergått till e, betecknas av 
Ng i alla av honom undersökta områden (VIÖLVik) a. Lg, som kon-
trollundersökt ÖL ock Vi, anser kvaliteten vara 2; Re., som kontroll-
undersökt 5FVÅ, tycks ej göra någon invändning mot Ng:s 2, men an-
vänder själv i tillskrivna ord 2. Wd använder i listorna för Bl o. Sid 5  

i de övriga listorna 2; Re. rättar här 2. till 2. I betraktande av 
grannskapet till Dal kunde nog 2 väntas i någon utsträckning. (Jfr Am 
-§ 22). 

Anm. 3. Framför g kvarstår 2 (resp. 2, anm. 2.). Endast från 
RuVik uppger Lg ligga lbg9, vigg veg, från ÖL därjämte alt. 149. 
Av tigga uppges däremot ingenstädes annat än i-form. 

1) No tikka. 	 2) Bin. 1915. 
8) Dalb. § 45. 	 4) Fr. Ordb. 
8) Ock i stor utsträckning på ordbokslapparna från NK. 
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framför r i orden 
virvel virvel allm. 
virke ark nnSmoGuVsÖmRa, verya JSk, verka f. ö. (utom 

vårkj .  HöBaBsivBnArÄåNyllöEda, våra BskölVIGsk,. vfirk 
nREkvÄGräFe 	vOry 	v -hy Se 	vOty Ly, v4rk 6Å, vi 

&Ity 	vs@rik Le, atp Ekö, 291. nNyD); 
-Från FÄ känner jag dessutom lirka lerkal lerk, *pirka-

p0.ka 2  perk, bägge representerade i FR (lerk, perk). Till samma 
grupp.  hör även sytsa (siressa Var. Rer. Voc.) sko EdBkGiGsk 
BnArAåen, ses nFÄ, ses. Se, ses, 	se$, 8FR3, sos, Ly, shres Fe,. 
ses Le, ts&.,! 	tsk 	sera Öm, pl. sitrosar Vs i f. ö. ej belagt 
Om den olika beteckningen av ö-ljudet se § 45 anm. 1. Om 
ferv ferm se § 65. 

framför t i orden 
pr. 	mitt me t allm. utom ilsk sitta geta set allm. utom Ksk 

ni nNyD (t 4) 	 nAnNutom4AvÄ) ock ?Tö- 
ditt det, sitt set som föreg. 

Från FÄ känner jag bitter Mar, bittida bety, hitta het, 
kvitt kvet, kvitto 1cato5, mitt (adv.) met 6 , vittna vet». Jfr 
FR, som dock har i i vittna (säkerligen även alt. förekom-
mande i FÄ). I kitt synes endast i förekomma (beroende på'ä), 
Hit hör även *kitte yeta HöGra, yita 	nFÄBFR7  'kätte', 
no. kitte. 

framför d i middag m&la FXBRViViksNÄSvStHallstTRa 
NnsFa — men mifela GlflöBskMGskArÄåNyKöLy, mida ÖF. 

Av samma slag är förmodligen nedra F.'hi ängslig (eg.. 
*sviddrad, se Bä. Lj. § 139: 2: g) obk greda (se § 65). 

framför s i orden 
fisk fesk allan. utom lisknni (i) 
lista lesta lest8  allm. utom Ksk 

FÄ ock alt. Ns (t) OL (i) 
mista mesta mest allm. utom 

Ksk (i) 

I samma form belagt även i A1SvG1St511M. 
I samma form belagt även i Gra. 
J. M. 	 4) Dalb. § 180 uppger dock e. 

5) Likaså Nm. 	 6) Likaså Sv. 
Fr. Ordb. 
I FR synes ordet mäst ha formen /est. 

3) Ej belagt i SmoGunFu. 

(i); 

kvist kvest allm. utom KSK 
nFÄD (t) 

viss yes allm. utom nFängKsk 
?Tr (i) Al (i); 
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- 	Företeelsens utbredning synes i övrigt mycket växlande: 
frisk fresk  niNm(utom ?Tr)nFRRaSmo, frisk sFuKilBa, frisk 

ÖLV Ä frisk f. ö. 
pissa  pbga 	p6s sFR1, pis nni, f. ö. el belagt 
gisten jåstyb,  GriEdBkBaGskBnAr, 'Utan Rau-AVsFA, f. ö. ej belagt 
kista  med t överallt, ,där det är belagt (GfEdBköUGskBnArni 

RauÄLyÖmVsVi) 
tistel med i överallt utom tbstal SidB12Vi3, tipk pl. tbsbr4  (!)sR. 

Det konsekventa t hos kista beror på invärkan av ö; hos 
tistel synes det visa, att fsv. hade långt i i pistii. 

6). framför 1 + annan än dental kons. i orden 
sils« savar allm.  utom KaTö skilja faga m. m., se här förut 

OvSk (0) 	 § 19 A. 
silke sblka VINIKstFdnUNDsFA, vilja s. vbk,p in. ro., se här 

s6lk  nnsFR5 	 förut § 29. 
Anm. 4. Framför 1 + dental kons. (även 1 + 1) inträder icke 

-övergången annat än i ganska ringa utsträckning: 
ilsk ilsk  F/I8F0 	 stilla stila stil stil allm., dock e 
vilsen 2i/s9n VikFi1sFn 	 sR,RuVikNs 
spilta spiltar n. FiksFu3 	ville vga V1örVialaSidB1Si1, f. ö. i 
mild m2/ allm. (VÄL 2) 	spiller ny siMla...iyei sFRRa6  
sill sil allm. (VÄL 2) 	 lille lbla sFABsk°Ulfst, /6/ nnsFn. 
.spilla spila spi l allm., dock spbla 	F. ö. saknas belägg, men då  e 

RuVikk 	 finns i 'FÅ, är det nog ganska alhn.7  
Till samma grupp hör mjälte muta Ru, milt nNyD, milt ViVik 

NsKslinFuGu, miltar 8RNiGnIsTGRuKILNmJöNDFisFnSmonR, multa  Va, 
nilt ÖtVä, miltar 

7) framför f i orden 
drift  dreft VI KSK ÖL öF VäN4GilisTGRuKigutom6U)NmJöNnEKFR 

nNyD —men drift Al, drift ölT (ev. sj) 
gift  jeft ViOL Al KST Fd Kil GRU NÄGINM(UtölD.Tr)JöÄD(utom D) 

— men yift alt. Öl;  jift KsKFÄNDFOUnUTrD, alt. NsKil 
sNÄGunREk 

1) Fr. Ordb. 	 2) Av Be. ändrat till tut!. 
Av Lg ändrat till tis,Za. 
De sista två formerna äro komplett omöjliga, vad 	beträffar: 

.det skall väl vara /. 
ö) Fr. Ordb. F. ö. ej belagt. 
e) Dahlgren: »Speller nye viser». I snI tror jag mig ha hört 

samma form; men från nordöstra Fä har jag värbet spil-sce 'klyva säj'. 
7). Jag tror mig dock ha hört /i/ i Rå, ock i Gå finns sjönamnet 
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gifte med samma vokalisation som gift 
vifta vbfta vft VIÖPFVä1NÄGlVskHöKsTNorBksUSidB1HoTöÖv-

JSkBaB5kG5kKöEdaNdFÄsÄÄD(utom D) — men veefta St. 
Ny, vifta VaAl, vifta vift KsKsNÄSvLåSstFdnURaTrKaArÄb. 
viSeGräÖmD, alt. FäNmGunREk ; 
Från FÄ ock sFa2  finnas även exemplen skrift, skift, skiffer. 

framför p i orden 
slippa slbpa ViBjÖLVÄHaKstSidnUNDTÄ, skp Ra — men sliepa-

NÄ Gi öra GRU Fd Ki15UB1TrSi1KaTöÖvJS kJö, 814 FR, 114, 
slipa Ksk, 842 nFÄ 

klippa_ v. kHpa ViÖ1VÄT3aKstnUdUSidBISilvFHoKaNDBFÄ, kp 
men kkkoa NÄGIGraGauKilTöJSkJö, IcHp 5Ä 2vÄGrä 

Äu(utom Smo), kb1.22 FeSmo, kk6.1) Se, larke Le, ligt62? Ök, 
kgva Va, kkipa KsKTr, Ulv nFÄL 4  

knippa knb_zpa SvLåGlVskStEdsUGskBnArLu, knåp RasÄLyFeLe: 
Vs; f. ö. ej belagt; 
Till samma grupp hör väl 149. a HöBa141GskAr, ip sFa2  'läpp';: 

jfr ty. Uppe. 
Märk: kippas giva sFÄND, 	nFÄsFa 2: på grund av é, 

intet e. 
framför nasaler; tämligen fåtaliga ex.: 
framför g i orden 

springa Nr. sprbea nNÄSvLåGIGiVskStFdKilSidB16TrSilvFHoKa.. 
TöÖv, f. ö. i, där det är belagt: det tycks saknas Granlö-
BaBskMNyEdaKö ock f. ö. leva med litet liv (ersatt med 
kåta, eta, rietta m. fl.) 

ikring ikyie SvLåskG1GiSt, eljest i på. de få ställen, där det är 
belagt. Jag har intet citat från Nm, där e kunde väntas-
(jfr ovan springa ock Ätn. s. 78 not a). 
Av ring finger ingen finnas inga citat med e. 

framför ni orden 
brinna bra VIÖLVäflaKstLuBf, brOi_ alt. Smo, däremot brina. 

KsKNDKr, brin FÄAD, f. ö. breev,a brie' n, (alt. även HaKst. 
nRD) 

1) Dock 8/412 FeöruVs. 	 2) Fr. Ordb. 
SLa. 
Subst. klippa är ej säkert belagt mer än som kHpa nnövSk._ 
Värb: 'kippa' (efter andan); subst.: 'knippa, härva: 	' 
Wd; Re. uppger -i-. 
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rinna rn_a VIÖLA1VäsFÄNm, h3na AL, f. ö. rilla riv,' 
kvinnfolk lcatife'kk VIÖLNÄGIllsTGRuKraöFE. (utom Ly?), men 

kviiifi?rkLy, ki2,fgkk KskGunRE k,kvirifickk D,— kv byif itkk nNy 
Om dessa ord se Bä. Lj. § 139 mom. 9. Till samma grupp 

hör språkhistoriskt sett vbistar, som anföres § 65. 
Linning heter Urtag sFR2 sFÄ; f. ö: saknas belägg. Jfr lita- 

tg FÄ 	ock (?)1fnig nFÄlVI gräns. Spinna skall enl. Lg 
heta spina 	sphia OL; f. ö. blott i. 

Märk vidare pluralerna mina dina sina mhta GI(Litom Sv> 
JöJSk, måla TöÖv, flta Fas (utom Vs); m3na ÖLV(, mina Sid4  
SilKas, mina Bk, f. ö. mina min (samma vokalisation hos dina 
sina). Mask, sing. heter däremot överallt min din sita; lika-
ledes endast i-former i skinn blind vind binda inte minst5. 

c) framför m i orden 
himmel hbilial nrÄGIBkSstGruNm(utom Tr?)JösFanNyD, -3- VÄL, 

-i- f. ö. 
timmer thiar GlVskStHöGRu(utom Ed)FtPURan(utom Sil)Jö 

FRÄD(utom D), Marta,- D, -a- VÄL, 	f. ö. 
grimma giga gr6m allm. utom GlTrHoKaTöÖvJSkGskBnAt-

ÄåNyKöEdaFanNyD, alt. Gu (-a-); 
dimma d6in BFR6, men digt,) dim NDF.X; f. ö. saknas belägg. 

Till samma grupp hör emta Nm, inta NDsFÄGi, imt nFÄsFR 
'idissla'; jfr pmt "Ny, Ond D, no. ymta. 

F. ö. är icke uppvisat annat än i framför bevarat m7, så 
allm. i lim rims timme (alla tre 	fsv i); imma (belagt Hö 
FaNDFX (i kan bero på uddljudet, men även återgå på fsv i 
eller ö), simmas. 

§ 42. Rspr I motsvaras av e i orden 
dimpa di'ela D, se Aschw. Gr. slippa i vissa trakter, se § 41: 8 

§ 83,, 1: a 	 brinna i A15FNÄGIKsTGRuKå. 
fick nADFaBskM, alt. Hö, se 	NmJöFaGuD 

§ 41: 1 

Vid Fastnäs i "Ny hörde Bm 1915 r4. 
Fr. Ordb. 
I Fr. Ordb. uppges min. För FeLe uppger SLa. men (jfr-

ovan anm. 1). 
Intet kvantitetstecken i listan. 
I detta ord uppges dock e 	a i Ru. 
Fr. Ordl. 	 7) Jfr § 42. 

8) Rimfrost. 	 9) Se dock § 43. 
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ce i brinna ock slippa beror väl. på sammanblandning med 
bränna ock släppa. Märk, att ryka i DnNy utträngts av röka; 
jfr även stockholmska »skorsten röker». 

Rspr I motsvaras av ö i orden 
virke JöHönt(utom ÖmVs)ÄD vilja (s.?) Grä, se § 28 

(utom SmoGu) se § 41.2 	klippa v. NÄGIGraGauKilTöJ 
middag GlHöBskMGskArj.åKö 	SkJöÄDFR(dock Le -8 -, 3A -e-), 

	

' NyLy, se 	41: 4 	 se § 41: 8 
silver 14TilOvSk, se § 41: 6 	timmer D, se § 41: 9, c 
skilja uAvASenRv(Ek -e-), se simma sht D (Dalb. § 27) 

	

§ 19 A 	 nitton n4tan D (Dalb. § 27). 
Rspr gr motsvaras av y utom i några enstaka fall: 

-av ag, i nysa: nNyD ngts (enl. Sa;..i. Dalb. s. 215 anges -y-); 
il i nysa: HöSilÖvJSk nitsa, vAGräLeOm nås, Ka nås; 

jfr § 14: 2; 
g i ryka: nNyD rktpt: det svaga värbet har utträngt det 

starka. 
Anm. Slutljudande y blir (liks. 1) till sin sista del allmänneligen 

-frikativt. Detta måtte vara särskilt framträdande på vissa håll hos 
ordet ny: ny, Grä, ny 2 GlHöBaBskMBnArÄånNyD', f. ö. ny. 

Rspr y' motsvaras av ö 
1) framför k i orden 

tycka tölsa VIÖ1A1NÄGIKsTGauFdKilnUSidB1TrBaBskvArilåNAT 
Kö, ta Bskai — men tjk tf4 KsKVa8FV1PURaNDFICA 
vÄSeLyFeVsSmonREk alt. NsFdKil, tyåöa tyåå SilvFHoKa 
ÖvJSkGskBnEdaLeGrä alt. KöSe, tytyy nNyD 

;stycke st6Isa på samma trakter som Uj/sa (därjämte Vä), sta 
BskuM — men stylsa styk i samma som eka tyls (utom Vä 
Ekö), styööa styöö i samma som tyåöd to å (därjämte Ekö), 
stpt,sy nNyD 

mycket nVälsa VIVaAlHaKstSstGruFdKilnUBnÄb, m.ka LåskGra 
Ed°13TrTöBaNyEda alt. Bit, 92/4'NÄGI(utom Låsk)NorBkSid 
B1SilÖvJSk2GskArÄåKö3  — myb myk KskÖlöFVäiTRaNd 
DiöÄSeVsSmo1RGu4Ekv; my alt. Se, my Gräv Ä, myöö LyFe 
LeÖmEkö alt. SeVs, mytpy nNyD 

.nyckel nölsek ViÖ1A1NÄGIGraN0rB8kGruFdKi1NmJöLuKrsFaSm0 
nRGuEknNy, ntilcka VaVäHaKstEdSstnU, nblsab 6F, nåtglIk 

En räst av ja-jö-stamsböjningen? 
I dessa 6 ni-socknar är det av Re. rättat från fiQd. 
Rättat av Ro. från inka. 	4)  
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Febe, ni tpar D — men %åka- 3UltaVs, nilsak ND alt. Vi, 
nYkek KSK GåRä. 

byxor böksar VINÄGIKsTnaö (LuLy?) — men bykser KSKOL 
VAGRuKILNDFÄ(utom Lu?)FR(utom Ly?)./b1, alt. ,HaKst 

lycka kikal6i VäGiKsTGRuKanNABaArÄåAbBfaFR2nRGuEk,låra  
BsköM — meti iplea öFFiKr, f. ii. ej belagt 

yx OkS NÄGIBIKaTöövJSkJö(utom Ba) — f. ö. yks3 ; 
Anm. 1. Det ur 'Y uppkomna korta ö tecknas av Wd i SidB1Tr 

Si! ock av Ng i alla hans listor (VIÖLVik) 0, av SLa. i FR omväx-
lande 0, n ock 0. Lg, som undersökt RuVi ock kontrollerat OLIKskVI, 
använder huvudsakligen typen 0, men menar därmed 9 ; därjämte an- 
vänder han typen 0 ock menar därmed 04. Därför har jag låtit Lg:s 
korta 0-typer byta plats. Själv har jag i FL ock Bj använt u som 
tecken för kort 53; jag har i dessa trakter tyckt mig finna, att mellan 
ö ock å föreligger en kvalitativ skillnad, som är tillräckligt stor för 
att motivera särskilt tecken, alltså något 'större än den enl. min mening 
oförnekliga kvalitetsskillnaden mellan ö ock é. Wb. använder likaledes 
n (där han inte rent av tillgriper 0 6). Db. använder i listan för Hö 0 
för alla ö (långa ock korta), men Re. vill där ha 0 överallt; bådadera 
är nog överdrift, se § 52 anm. 1, § 57: s, § 58: i, § 59:1. För övriga 
trakter användes för kort ö -<-• Y typen 0, ock lie. urgerar den även 
för SidB1TrSil. Ng:s 0 (VÄÖLVik) skulle säkerligen vara n 7 ; ock jag 
misstänker starkt, att det ö, som av undersökarna tecknats 0, skulle 
ha tecknats 0 av mig, om jag gjort undersökningen, ock att alltså ingen 
kval, skillnad föreligger mellan Mak Gra ock nitIsak Lu. 

, För sådant Y, som icke övergått till ö, användes y av Wd för 
B1Sid ock av Ng för ÖLVik. Re har ändrat Wd:s y till y. Lg 
skriver om ÖL, att kort y, där det ej blivit ö, är y, dock ibland fram-
för nasaler y; ock rent °betonat skulle 'man möjligen kunna finna y 
i Vi, eljest icke. Efter dessa ändringar eller anmärkningar av veder-
börande kontrollanter misstänker jag, att Wd:s ock Ng:s y mera bero 
på teoretisk spekulation än på direkt observation. 

Anm. 2. , Framför g förekommer blott y; så i ryggs, byggas, 
bygd8, mygga 9. 

1) bYksa D(nNy). 	 2) Fr. Ordb. 
Från 31J uppges Pk.S.9, ganska misstänkt form. 
Eller möjligen ett ännu öppnare ljud, dock icke 8. 

9) Ingen kvalitativ skil'nad på grund av 0-ljudets ursprung. 
Som förmodligen är väl kraftigt tilltaget. 
Framgår bl. a. därav, att Lg är belåten med typen 0, se ovan. 

s) Om olika former se § 32. 
9) my, a GskBnNy, Mijo Eda, m62 Ekö; f. ö. blott MPga resp. 

myg på de ställen, där det :är belagt. 
5-20017.2. Sv. landens. Kallstenius. 



68 	 KALLSTENIUS, VÄRMLANDS DIALEKTER. 	 § 45 

2) framför r i orden 
kyrka: eörke ökIrk allm. utom ööröe Mrå JSkBsköMGskKöEda 

Fe, t§ktit nNyDi, '&H0 Ekö, ååtg- LyÖmVs, ydrk Ra. Sär-
skilt är att märka ybrka ArÄå, ybrya JSk, men ykka Gr 
(jfr § 30) 

styrka störka Vgittom Ns) NIGrilaGraEdSstGruNmJö(utom Bn), 
sthrk SF RS — men styrka stprk NsKsKÖLVÄNorBknU3URa 
BnNnFÄvÄSeEk; f. ö. ej belagt3  

dyrka dirka sRViNA.Gr(utom Gi)ÖvJSkBaBskMGskArKö alt. Vik 
— men dyrka dprk RuVikKskÖLVÄNorBkSstGrunUaURa 
SidB1TrSi1KaTöBnNrEdaNnvÄGrä0m. Beträffande dårka 
LåskGskAr anges uttryckligen bet. 'dyrka upp priset på 
auktion', ock samma bet. anges av J. M. för FR dprk. Då 
f. ö. icke anges, om bet. är 'dyrka upp priset', 'dyrka upp 
ett lås'4  eller 'dyrka sin Gud', kan exemplet ej med någon 
säkerhet bedömmas. 
3) framför t i orden 

flytta into Ni allm. (utom flråta CU,  ft -åt Ra) 
bytta böta b8t allm. (utom bbta CU,  bo t Ra, bPta Ksk) 
nyttig nötz5  allm: (utom ni '43Ra, nPti nEiKsK); 

Från F.:41FR2  känner jag vidare skytt $öt. Av samma slag 
är rotan nsFa2, *Man nFu2D6  'sjutton', no. sytten. Om gyttja 
se § 7 anm. 2. 

Märk öyta öyt 'springa, skutta' FäsFa2: y bevarat på grund av å. 
4) framför d i krydda kr? sFa 2; inga belägg f. ö.; 
5) framför s i orden 

syster söstar VIÖLVÄNÄGIHaGraGnuFdKilnUNmJöndoNDBf alt. 
Lu — men *ter Fgutom Bf?)KskKst alt. Vs; 

syskon söskan KskÖLVÄnNÄGillaGraGnuNm(utom JSk)LuKrBf 
nRöBaBskÄå, pinan JSkBskMGskBnArNyKöEdanRvEknNy 

	

WIR (dock shskan Se, 84nöÄ7 , Askan 	spskan 
Bj, *kan nnk 

1) tygti D enl. Dalb. § 150. 	2) Fr. Ordb. 
Ordet är ej vanligt. Man använder hällre en konstr., som inne-

håller adj. stark, ock y-formerna tyda på att det är lånord. 
Detta heter dock åtm. i FA vanl. lbrke resp. ib'rk (eg. lirkå,). 

6) Resp. -te, -tu, se § 195, § 197. 
Dalb. § 172. 
Enl. SLa.; .sh$C, enl. Fr. Lj. § 81:1 ock Fr. Ordb. 
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kyssa Ma SvLåGlGiVskStnNÄBIKGskBnAr — men ypga 313, ég..? 
1_4yVsÖm; f. ö. saknas belägg; 
Bit bör även (utom i Vi?) räknas ryssja, som dock blott i 

TövFJSk uppvisar ö-former; se § 38: 1. 
Anm. 3. Adj. rysk har i hela vrml. endast formen rysk; visser-

ligen uppges i listorna från Arv.FJ resp. ry,5ak msk rek, men jag 
misstänker, att dessa former i stället tillhöra s. ryssja, se § 38:1. 

framför 1 i orden 
hylla s. hölp höl Vi(utom Ns)VauFVäsNÄ1Gr(utom Sv)KgrGuu 

JöFdnUSidBfTrSkBl9ÄvÄSmonRGuEk — men hyla hfrl Ns 
K6KA1N.Ä6URaSilKaTöÖvSkLuKrnFÄSeGräLyLenNyD 2  

fylla v. föla RUVik3GiVSkStlitiGRU(UtOm Ed)FdJö(utöm NyKö 
Eda); f. ö. -y- 

skyldig MÅ m. m. FRGI4  se § 10: 1, skylla sk °F115  — men 
.91.a resp. 591FA;. f. ö. saknas belägg; 
Av samma art är även på sina håll tolft, se § 19, anm. 1: 3. 

framför f i lyfta 18fta 18ft allm. (utom laft Ra); 
Från FÄ känner jag 9 i syfta snyfta hyfsa (alla med 0 i 

FR) ock *gryffla 'grymta'. 
Anna. 4. Om 'Y i rspr. funnes framför v, skulle samma motsvarig-

het gälla som framför f: hyvel höyal överallt (utom hbya1,6  5URa). 
Märk särskilt, att i Ar h6va1 uppges som äldre ock luka/ som yngre 
form, ock att formen i Hö uppges som 726/29/ 7 ; jfr § 58, anm. Av 
samma art är dövbg ments, d»vab• Hö 'dymling'. 

framför nasaler: 
a) framför g i rynka r8gka HöBaBskvArJSk, rågo BsköM 

— men rygka rfigk ViKsKOLVÄNÄHaKstNorSstGrunt.T9URaNm 
(utom JSk)NyNnnFÄsFunR, rynty Le, rpntpi D9. Dynga har 
endast y-former: clpyy nNyD, dy g Tita, dkga ÖLB1Si1, f. ö. 
dyea resp. dog. 

Re. 
Ordet är måhända icke överallt så folkligt, utan ersatt av spe-

cialbenämningar som brIk 'hylla på spiskappan', /4ga 'hylla i en bastu'. 
Lg; gob Ng. 
Säkerligen finnas flerstädes ö-former, men belägg saknas. 
Fr. Ordb. 
Rätt tvivelaktig form, icke minst på grnnd av sitt k. 
Rn. 	 8) J. M. 

3) I Gi(utom Hö)EdBkÅåsFiörnVa finns i stället belagt skrYgka 
sk/rynk, i Le shrygk 	skirygty. 
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framför n i orden 
synd sön NÄGIGraGnuFdKilNmJön(utom? 6Ä)Ätb alt. Öl, son 

61.311a(4?1) — men sy t.p ViKskVAHaKstnUFÄ alt. Öl 
pynta pant SFR2  - men pynta pynt FÄ; f. ö. ej belagt; 

Märk skynda säj SYn-se FlisFu 2; se ock § 38 anm. 2. 
framför m i orden 

bekymrad beybmra nNÄSvLåGlGiVskHaGrallorl3kSstGruEdnURa 
BaB5kMArhsFu2  — men (be)yymra FX 

krympling kr6mph,,e VÄGräGtGskArBnBaEÄ, krbpkigi 
Från F.Ä. känner jag skrymma skAma skr6n4, grym grum5, 

rymma Km FäNm; jfr SFR skråm6 , groly 2, Kbm 2. Till samma 
grupp höra väl även skrömr BFÄBFR 2, skrymt7  nn ock *skym8  
Söm BfLuöÄ2N-ÄGränRGuVeLåG1G1VskGraGuuKraaB5kMAr — 
men Synt BjKrFäNm alt. Lu (ske VikÖlAl alt. vÄGrä, shom nn, 
SvLåGlGiVskHöNmJö 9). 

Rspr'y' motsvaras i vissa uppteckningar av e (8 
eller e) i nyckel (§ 45: 1), kyrka (§ 45: 2), flytta bytta nyttig 
(§ 45: 3), syskon (§ 45: 5), lyfta (§ 45: 7), synd (§ 45: 8, b), 
skrymma (§ 45: 8, c). 

Rspr 	samn. tei motsvaras av bevarad diftong i 
JSkKö (med undantag av byarna Ärtakan, Hovdane, Växvik, 
Hälle, Skällarbyn, Hallebol ock Sandsgården") samt i Eda inom 
byarna Väsby, Morast, Långlanda, Tälle, Kortlanda, St. ock 
L. Hög, Mellbyn, Lerot, Häljeboda, Håvilsrud, N. ock S. Ämte-
rud, Sjögervål, Haga, Hammar ock Hultebärg (däremot icke i 
Vittensten, N. ock S. By, Öjenäs"). Diftongen betecknas av 
Wd för Sk cej, för J (ex, av Bd. för KöEda et. Re., som kontroll-
undersökt dessa trakter ock har sitt barndomshem i Kö, anser 
den böra betecknas a, dock med den upplysning, att den i Sk 
närmar sig cg. Jag har här valt Re:s beteckningssätt". Ex. 

1) SLa.; jfr Fr. Ordb. 	 2) Fr. Ordb. 
.8) Fr. Lj. § 118. 

Även = 'teckna sig 	'varsla'. 
Morsk; ful. 	 6) J. M. 
'Spökeri'. 	 8) Adj. 'skum'. 
u-former äro antecknade från VIÖL6FVäKstaUSeFeömVsSmonR, 

men det är osäkert, om de ej gälla su bst. skum. 
Som ha g. liksom vrml. i övrigt. 
Även 8F bar (naturligtvis) bevarad dift., av Sa. tecknad cc . 
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rep raft,p vete v4t9 rev räv 
ek e4,k, flere Nov. skrek skra.kk 
ben bal,n bet ba4 steg stag- 
mer map- red teg tg. 

Rspr ä motsvaras av i uti orden 
sked Ji allm. utom Vi (fe) 
ge jv Viki Al, n Ru, 31 f. ö. — utom je. NsSmo alt. Kst, ÖL 

Vik 2  alt. sit 
se sg, FÄlij — f. ö. se (ej belagt NixtrlöBskMnRGuEknNyKsk 

Grann) 
smedja smid VisNÄHallstEdNorBkG1GiVskStNhiGskNyKöEda, 

smi Bn, smba VäArÄå, smila nNÄSvLåGraSstGruFdKil — 
smea ÖlöFHöhUBaBskMND, Sme "Ul3fNmGåRä6ÄvÄSeGrä 

Ra4, smkja KsaaKrFi, sm62 FäLynFRSmonRGuEk, smbp 
nNyD; smce2 BFR 5, alt. Ra4  (smck2a Bf sälls.) 

Elin ib 8NÄNorBkG1GiVskStBskGskMBnArÄåSe; se § 17, B: 1. 
Rspr ö motsvaras av ä i några ord i vissa trakter: 

1) motsvarande fsv. 
sele sV.a BlTrSilKaTöÖv, sct/ EkönNy 	sF), så/ D6  - 

sel f. ö. 
stege steg  nNyD (steega BF) — men stegal vÄFd, stb22l Kil, 

steg, n. ölJ, step 	step "NÄ, step Bion, ste.ya Vsk, stgy 
Grä, stega steg f. ö. 

fena fipna JSkKö, fcen Eda — men fen BjFigrgutom Ns)NnnU 
VskGRu(utom Nor)Bn, fena fen f. ö. 
Jfr formerna för bit § 40. Kan hit föras även Elin e.ekt TF, 

(Vre 	hkki D)? 	är vanligt i Karlstads dopbok o. 1700. 
Märkas bör, att smed leder senor endast ha former med 

e: sme, kar 	ler), senar (sena DnNy). 

1) Ng. 	 e) Lg.  
8) set? Kö. 	 4) Dahlgren: Mäster Fälling. 

Fr. Lj. § 26. 
I Dalb. användes a som tecken för det mycket öppna ä i D. 

Artikulationen beskrives § 1: 13 såsom »med tungan i indifferensläge»; sam-
tidigt uppges dess akustiska intryck ligga nära a. Då jag här genomgående 

,använder a som tecken för »reducerad vokal», har jag, följande Sa:s 
föredöme, här valt a som tecken för det mycket öppna ä. i D ock nNy, 
utan att därmed på minsta sätt opponera mot Noreens beteckning ock 
artikulationsbeskrivning, som jag varken kan verifiera eller kriticera. 
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2) I följ. ord förekommer också, i större eller mindre ut-
sträckning, ce: 
brev brev GlStKöJSkJö8FR1  — f. ö. brev, som även uppges 

frän BÄÖmVs av SLa. ock från viGrä av Wa. 
fredag frdda 8FR1 Ra2 St — Nda FÄ (jfr fribda Solot., Larsen 

s. 112) 
freda fre'l nFÄsFR1  

kedja åeep å'e2 allm. utom åbja 	GruBkSvLIGiVskHöBas 
Bskö4NyKöEdaSeGräFe5, g GIStArÄåvÄ, ,s0 M 

tredje tree2a TöövSkJ — trOa tre) f. ö. 
spegel, segel, segla se § 17, A: 3 ock jfr fsv spceghil, swghl. 

Rspr ö motsvaras av 0 i ved vg HööUJSkJö(utona 
ArÄå)nFÄöÄvÄGu, vo (obs. kort 01) ArÄäGl, f. ö. ve (som även 
förekommer alt. JGunFÄ). 

Rspr ö 	samn. 83 i motsvaras av bevarad ditt. ek 
inom samma område, som har dift. ek motsvarande rspr ö 
samn. a3i, se § 46. Re. upplyser, att i J blir reducerat fram-
för d ock t, de enda kons. som av Re. betecknas som långa 
efter q; t. ex.: 
etter 	åkt?r 	fresta 	 fraksta — men frbsta Sk 
getter Mar 	elda 	åkla — men aa Kö Eda 
hett 	ht 	hem 	he,km 	men hem KöEda 
bredd 	brakd 	rem 	rakm 	men rem Eda6. 
Ex. från SF: Aktar kokt fresta rcesm, Ha hem. 

Ann. Om e för rspr 6 se § 109. 
Rspr ö *- samn. 9u motsvaras 

1) av bevarad diftong inom samma område, som har be-
varad dill. för samn. ml, dock icke i Häljeboda ock Håvilsrud 
i Eda. Diftongen tecknas av Bd. för Eda om i allmänhet, men 
i preterita kröp bröt flög o2,7 , för Kö am (men likaledes pre-
terita kroip brott fiviy8 ), av Wd för J ou ock för Sk ou. 
Kontrollanten Re., från barndomen förtrogen med målet i Kö, 

2) Dahlgren: Frierfäl a . 
4) Re.; enl. Db: ,?ea. 

1) Fr. Lj. § 27. 
3) Mr; enl. Db. 

Då ick4 hela socknarna KöEda ha dift., är det lätt begripligt, 
att kontraherade former tränga sig innanför diftongområdet där, särskilt 
i sådan ställning där förkortning brukar inträda. 

Däremot bjöd bom, ljög 'osig, söp somp, sköt skotat. 
Däremot bjöd bg, ljög kg jamg, söp samp, sköt skamt. 
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betecknar diftongen i KöEda med 81,G ock anser den sannolikt 
vara identisk i JSk; han tycks icke ha något att invända mot 
beteckningen kroip brott firgig i Eda, men ändrar krgip i Kö till 
krtrypi — om han är nöjd eller ej med Kö-formerna broa 
firing, undandrar sig bedönamande. Här har jag valt Re:s be- 
teckning (i sF tecknas motsvarande dift. av Sa. au). Ex. 
öga 	hyga 2 	räd 	rsy 	gök 	gsyk 
*göpa dryp 3 	lös 	isys 	söp 	ssyp 
blöt 	b(("82,..4t 	löv 	hmv 	sköt 	skot ,-, 
gröt 	gnyt .' 	hök 	141‘; "sköv 	sksyv 5  j 

av a° i återstoden av Nm(utom Sid), dessutom i Hälje- 
boda ock Håvilsrud i Eda; t. ex. 
blöt 	bkut 	kröp 	krz_tp 3 	flög 	 fkug 
lös 	ius 7 	njöt 	nit 	rök (pret.) ruk 
hök huk sköt skut nös nus 
gök 	ok, 8 	*sköv 	skuv 	bjöd 	buio; 

Framför två konsonanter inträder förkortning: löst n. lust 
(låst Tr). 

Märk: öga 4. ga'TF, gga KaSilTr(Sid), gya Bl (jf rock not 2) 
ock köp Cgp, röd rg., lön lgn överallt. Om öka ösa se § 53: 3. 

av ett öppnare ljud än g i andra ord än preterita efter 
2:dra avljudsklassen, nämligen: 

a) av & i nNAGIÄ1Ar (Högvalta), t. ex. 
köp 	opii (_- y SynNÄ) gröt grot 	 hök hk 
*göpa grYpa (y- nl•TÄ) 	lös 1S 	 gök gglc 1-2  
löv 	lov 	 lön lgn 	 rtkl 9^§k (-y SvLå 
blöt 	bl,gti 2 	skön son(g-Ar13Äå") 	GinNÄ), 

Utanför diftongområdet krg_p. 
Så även i Tö. Från öv uppger Wd åUa, men Re. äga. 
Blott belagt f Kö; fvn. gaupa 'lodjur'. 
Ej belagt i JSk. 
Ej belagt i Kö; got. skanf, ty. sohob. 
Betecknar överallt i denna framställning ett ljud, som 

säkerligen är detsamma, som (under tecknet u) beskrives i Am. s. 36 
ock för vilket numera, sedan denna min avhandling redan börjat tryckas, 
typen 8 införts i lmalf. 

lgs Tr. 	 8) ggk Tr. 
3) krgp Sil. 

SilvFTö, bg BlÖv, bjj Trio, svagt Ka, svagt TrSil (ock Sid). 
Så även JSk enl. Be. (-égp enl. Wd). 
Så även Sid. 	 13) »Finare» Rn. 

14) »Lånord» Ro. 
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samt med endast få belägg: 
löpare lbparal Gi 	 *mör 
skröplig skraph HöAr 	Stör 
döv 	dav HöGi 
	

lök 
rövare ravara HöGi 

	
*tröka 

nöt n. ngt HöArnblÄ 	hög 8. 
*röta 	rata2  HöAr ' 	nödig 
tös 	tgs Gi 	 'fröd 
"bön 	kans Hö 	 "söd m. 
*ta n. tgk4  GiAr 

tgra5  HAiGiAr 	spö 
*möla 	 Att 

ingr 7  LåskÄå 
star HöAr 
lok HöGi 
t-raka 8  1-3öGiLåsk 
hag HöAå 
na,du Hög 

HtiGim 
sg" HöArAå (finnbyg-

den) St 
spa Hö no. spau(d) 

spau(g): 
Det tycks i dessa fall knappt spela någon roll, vilken före-

gående eller efterföljande kons. är (jfr § 53: 3). 
Framför två kons. inträder förkortning: löst lost. Göpen upp-

visar formerna Oftna GIVsk, gbptna Gi (därjämte gåftna ArAå, 
Oftna nNÄLåGi, ,i4ptna Sv). Ovisst är, om hit skall föras mbsti 
Hö 'mellanmål': jfr(?) no. mauska 'de graadig'. 

Däremot ha vi preterita krgp skgt Ng lag; dessutom bröd 
bra Hö (jfr Am. § 46) fvn. brauä, öga ga12  allm. 

b) av g, 8 eller e i nFuLy enl. SLa. i följande fall: 
*göpa dp LeVs, gap FeÖm, blöt b1i2t, Febe, bt LyÖm 

gap 	,g0p Ly 	 Vs 14  
göpen goftn nFR13 	 gröt grot FeLe, grot ÖmVs (ej 
löv /gv Febe, /ev Vs, /gv /gv 	belagt Ly); 

Öm, /gv Ly 
Preterita kröp sköt flög etc. ha g, likaså köp lön lös hök 

gök" röd. 

1) Ostlöpe. 	 2) Råma. 
3) Böna, fvn. bann. 	 4) Ledsamt prat; jfr fvn. Daul. 

Prata ihärdigt ock odrägligt. 
Åta enbart; jfr no. maula 'wde uden sur. 
Myra, YVD. maurr; jfr migr BFR. 

5) Härda ut; jfr fvn. prauka. 	5) nfklz "NÄ. 
lo) Groda, fvn. frau6. 

Honfår, pl. får; fvu. sauår. Märk: sa GinunNi6UBaGskBn 
jkål9-ynR6Å. 

Invärkan av uddljudet. 
gåfk 	-å- sFR enl. Fr. Ordb., gbftti, Se, gåftn ° ÄGtäLy. 
Märk: (lägga) i blöt i b?l'at Hö. 

16) Från 611. uppger SLa. alternativt gak. Om begynnelsekonsonanten 
1 gök, *göpa, göpen se § 28: 4. 
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e) av x,  eller e i DnNyEk, t. ex. 

*löp /4132 "Ny 	 *nötbänk nktbient9i5  "Ny 
löp lgp3  nNyD 	 löt /et D 
löpa 41;4  "Ny 	 'flöt fket D 'flöte' 
blöt bkfflt DnNyEk 	 spröt spret Ek 
gröt grxt DnNyEk 	 *fröd frej D; 

Preterita kröp etc. ha g, likaså köp löv lön lös hök gök 
*fröd ('groda') röd. 

Anm. 1. Företeelsen i fråga, en räst av det öppna ö-ljud, som i 
fsv. tid såsom utveckling av samn. 2u hade en betydlig utbredning, 
är nog numera satt på avskrivning. Om Ar upplyser Rn, att blott tre 
familjer i »Högvalta stora gård» 1906 hade kvar 0, som eljest överallt i 
socknen utträngts av 0. För Hö uppgav Db. 1897, säkerligen på grund 
av mindre exakt observation, 0 som det enda 0-ljudet, medan Re. 1913 
uppgav 0 som det enda. I Rn:s ordbokssamling 1906 visar sig emellertid 
en fördelning av 61 ock 0 inom Hö, som alldeles stämmer med Gi för övrigt, 
om också måhända med något konsekventare 0. än i övr. socknar. Det 
fir dock ej otänkbart, att 0 kan ha varit alldeles utträngt 1913-. 

I "Fit ock "Ån finnas tydligen numera endast ganska svaga spår 
av det öppna 0-ljudet ur 2u, men de ovan under b ock c anförda 
fallen synas mig med bestämdhet tala för att även i dessa trakter gam-
malt 9n för icke så lång tid sedan tämligen allmänt motsvarats av ett 
öppet ö-ljud av något slag. 

4) av ø i övriga trakter. Ex. torde vara överflödiga. 
Anm. 2. Ordet röv visar i så gott som hela landskapet mer eller 

mindre egendomlig vokalisation: re.v 6RGunNy 7, 	Vs, rxv D8, röv 
FINuKstörnöl.KsxViNs, rav "NÄGiEdKILK5tenek9i§eLy, ?rav Nu; 
f. ii. ej belagt. Ordet är knappast ännu nöjaktigt förklarat, se im. s. 97. 

§ 53. Rspr 6, som är uppkommet ur Sam. oy, motsvaras 
av dift. 	i böjningsformer framför d ock t i JSk: 

hörde hit,kda, körde yin,jda, hört 1282," kört ysyt; 
av u i böjningsformer framför ock t i 01nNISvLåG1StHö 

SilKaTöÖvMArAåNy: hörde håla, körde Usla, hört hut, kört ht; 

Noreens beteckning' i Dalb.; Sa. använder 0 (med rakt streck), 
men är medveten om att typen ej riktigt återger uttalet. 

Korg, i vilken man bär säden, då man sår; fvn. laup. 
Sluttning, utför vilken timmer nedsläppes i en älv. 
Om kreatur. 	 5) Gödselränna bakom båset. 
Fradga, fvn. frau& Formen fre känner jag även från Alv-

sjöhyttan i Gå. 
Jfr uttrycket kam 'b harka "Ny 'råka i svårigheter'. 
Dalb. § 381/2  (1879); märk kam at hkkrbva D Sa. (1899). 
Av mig hört juli 1919. 
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inom nNÄSidSi1JSkGrÄåAr(Högvalta). _Måhända uppträder a här 

lösa v. lbsa nNÄGISidSi1JSk 	NriAå) 

huvudsakligen efter labial, 1, r ock s, samt framför n: 
blöta v. bhYta nNÄGISkArÄ 	löna .lbna GrAr (ej belagt NÄ 

ArÅå 	 rök s. rgk nNÄGISidSi1JSkArÄå; 

3) av a i annan ställning än nyssnämnda böjningsformer 

samt med endast få belägg: 
*böke bbka' Hö 	löte n. rgta6  HöGi sköta s,ka HöGiAr 
fösa fgsa HöGi 	löga v. lbga Hö 	skör &ty Hö 
*rnöka m1ca 2  Lå 	*löga s. kga 7  Hö 	*stönig stånata 9  SvLå 
*flöte fkata 3  Hö 	strö v. År& Hö 	*enstönig i3stanat 9  Hö 
*slöke s,Zbka 4  Lå 	*rös rus HöGi 	ö on StHö 
"slöke 0.9ka 5  Gt 	rör rar Hö 	stöt stati° Hö; 

Om regeln även gäller ö <— samn. aiw, är mindre säkert 
Jag har dock exemplen frö (ty. samen) fra Ar, slö ggg (ej 
vass) GlGiStFlö, .M.4 (ej vaken) Hö. Jfr även § 54 anm. 2. 

Framför två kons. inträder förkortning: löste lbsta, lönt /Ont. 
Märk sy överallt i dö höra köra öra ösan ock ökall (utom 

i2ka Sk); ö heter gn LåbGi, g(n) LåskYsk, f. ö. g (utom &Hö, 
se ovan); hö heter hm; J12,  hg, Sk", f. ö. hg liksom i hela land-
skapet (utom Gr8kBöntEknNyD: hy). 

Anm. 1. Blöta bbsxta SilKa, bkgta Sid (liks. TöövB1Tr): formen 
i SilKa, som synes förutsätta gammalt gu, är väl helt enkelt nybildning 
till bkut (§ 52: 2). Subst. rök rak TrTö (Ok BlKaöv) är mera svår-
förklarligt: analogi efter pret. rak? Preportionalanalogi l*at :bkgta 
l3izs : /bo = x: råka? 

Anm. 2. Samma . område, som behandlats i mom. 3, hår 6t även 
i en del lånord i förbindelse med ovan nämnda konsonanter, t. ex. 
pöbel p6val", bös 4815, möbel Int4bal, förmögen farmkan, plös 

Göra mjuk, no. moykia. 1) Byke, jfr fvn. bank. 	 2) 

Flotta, v. 	
Et. Ordb. slokja f., slokje n. Genus? 'Angelica'. Se Torp, Nyno. Uppsalastudior s. 98 not 4. 

Jfr även Hellquist, Ark. VII s. 32, Lidb, slanka v. 
Genus? 'Liten skral bro'; jfr fvn. 
Tidpunkt. 
Löja. Se Torp, Nyno. Et. Ordb. 1 oya. 

Tjurigt envis; jfr no. stoyna. Stenröse. 	 9) 

Redskap ått slå på en mila med. 
åuka), då de äro svaga, utgå Ösa, öka antar jag (trots SE Dusa 
gammalt oy. Märk göa JGsk, ur svaga värb efter 3:dje klassen, alltså med 

-k- f. ö. 	
13) Svd (intet kvantitetstecken). Ro. 	
15) Inbilsk, högfärdig. 14) Pack. 
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.phS 1, fröken frtsikan, spöke spOka, alla från Hö. Hit hör må-
hända även det ovan angivna skör 8694. 

av x sporadiskt efter v ?/. r i EknNyD: 
"svöp synas nNy blöta v. bk..kt EknNyD röka rk § EktP, 
*svöp sywp4Dill•ly rök s. rxk Ekö"NyD 	rkt§i nNyD-; 

Däremot lösa //s, ök 01e, dö dg, hö hy, sköt myt 6 , *ösa 
47nN y.  

av i övriga trakter, dock med förkortning framför två 
kons. ock med de inskränkningar, som anges § 56. Ex. torde 
vara överflödiga. 

§ 54. Rspr 6, som är i-omljud av ö, motsvaras 
1) av o i samma område, som angivits §53: 3, utom Sk, 

-synbarligen i större utsträckning än ö -4-- oy; t. ex. 
böta bota hela området 	snöre snOra hela området 
söt sot 	d:o 	 föra fra nNAJGrArAå, Rras 
föda v. f§.1. VskStHöJArAå, men 	SidSil 

fd f. ö. 	 förde fOda nNAJLåGiSt, f4da8  _ 	. 
bön bon nN ÄGrJArÄå, klis Sid 	SidSilVsk 

Sil 	. 	 fört f§it nNAJLåGiStArÄå, 
grön gron hela området 	SidSilVsk 
höna hOna G' (ej belagtNÄNmJö) snöra sniSlra hela området 
söka sOka hela omr. utom Sv (-0-) snörde snOda 	d:o 
bröder bror hela området 	snört sn64 	d:o 

samt med endast få belägg: 
döpa dOpa Ar stöda st e3 9  HöGl 	 röra rbra HöGi 
pröva pr4va Hö -kör  lo g-or LåGrl HöArÄå '1 	trög trogl 4  Gi 
gröda grå Hö *klör" kr SvLåerlHöArÄåls 'fläka Inka" 
löda /6 Hö 	före n. fra Hö 	 kök yok Hö; 

Torp, Nyno. Et. Ordb. pissa. 
Falk-Torp, Et. Wb. skjor. 
Knuten på en gjord, no. svoyp sveip 'knut'. 
Mjöllager kring kvarnstenen; slam, som älven lemnat efter sig, 

även tobakssås kring munnen; jfr no. svoyp sveip 'sving, rundgang' 
Rosa. 

rak, rjk Ekv. 	 6) Skarv. 
7) össlev. 	 8) Säkerligen rspr.-lån. 
9) Gränsa. Jfr ?sk 'logis' Ar. 	15 Kor. 

pgr VskSt, kor Sv; best. form ygota LåGIVskHöArÅå, yhna 
SvGi, höna St. 

Klor. 
kkgr GiVsk, kkon St; best. form lart5na LåbG1VskStHöArAå, 

k,hira SvLåsk, lc¼ira Gi. 
Urg. Lautl. s. 43. 	 15) En stor flat yta, jfr flak. 
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Framför två kons. sker förkortning, t. ex. sökte sbkta, sökt 
stitkt, grönt grant. 

Märk med gt: göda jg (så i hela vrm1.1), med invärkan av 
j-; nöt, f. ngt Glnn, rspr.-lån; *ör gr 2  Gi, med invärkan av 
uddlj udsställningen. 

av g i några ord i "Än: 
möta mtt D 	 snöre snctr nRvEknNyD 
möte mgt D 	 snöra sn&r ib. 
söt st D 	 snörde sn.,td ib. 
bröder bnira D3 	 snört sn g4 ib.; 

Däremot ha vi endast g i söka bön grön föda göda föra4; 
märk även skOgr n. D 'dåligt väglag, som sliter skodon' (eg. 
skofdre). 

Anm. 1. öppet ö-ljud för i-omljud av ö tycks vara längre kommet 
på väg mot förintelsen än som representant för Qu. I söka grön 
föda uppvisades 0 1906 inom Ar endast av två familjer i Elögvalta 
ock i snöre förde fört blott av en 20-årig flicka i Dalen (invid gränsen 
till Hö), vilken hade 0 framför ursprungligt r i åtsk. andra fall, jfr 
§ 56 anm. Vad ffi i 11Ä.D beträffar, lemnar säkerligen det följande r 
i flere av orden det starkaste stödet, se § 56:1. 

Anm. 2. Det genom progressist i-omljud uppkomna ö synes täm-
ligen konsekvent uppträda som 0 (vid förkortning 0): 
sjö f(g) allm. 	 *ljöt6  j.0t HÖ — men j.0t "NÄ 
'rajög mjgg5  "Ny 	 *ljömmen Ontan 7 6Ny. 

I snö har utvecklingen på sina håll gått ända till y: sny BaBsk 
MStElöFd, snyg Ra, f. ö. i hela landskapet Sng(g). Jfr även-  § 53: 2 
(frö, slö). 

av f. ö., dock med förkortning framför två kons. ock 
med viss inskränkning framför apikokakuminaler, se § 56: 3-5. 
Ex. torde vara överflödiga. 

§ 55. Rspr. ö, som är uppkommet ur samn. eller ur bryt-
ningsvokalen 0, motsvaras, om det icke står i uddljud, inom 
de områden, som behandlats i § 52: 3, av något öppnare ljud än 
0. Måhända är det icke en tillfällighet, att i alla ex. en labial 
eller labialiserad kons. går närmast före vok.: 

I Ek är dock angivet j40/, säkerligen starkt påvärkat av rspr. 
Yr; brunstig (om svin). 
Enl. Dalb. § 381/a  (1879); enl. Sa. (1899) brgr. 
Jfr SidSil mom. 1. 
Kraftlös; fvn. miår. 	 6) Ful; fvn. liåtr. 

7) Norrskenet; jfr fvn. liömi. Avledning: 02)2n "Ny 'vara norrsken'. 
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"mal mfg• GskBn — mcek »NÄGiLåskG1VskStAr, eljest mcd-

på de ställen, där det är belagt. Jfr § 88 anm. 1. 
mjöl mitg• »NAGINmJö, mygk »Rv — miqk FaEloNyD 
fjöl fmk SvLåskGiVsk, fhgr »N2iLåbG1StflöNmJö — fygk FRÄD 
björn b,yon »NÄGISidArÄå, bjolt. Sil, bygn, FeLeVs, bign »RvEk 

»Ny, bygn D 
smär smor »NAGISidSi1JSkArÄå, smgr FeLeVs, smer LyÖm, 

smgr »RvEk»NyD. 
Däremot finna vi överallt öl : )9.4. (uddljudsställning). 
Allm. anm. till det öppna Ö-ljudet. Vid personligt samman-

träffande med Ina. (från Smo) sommaren 1920 konstaterade jag, att 
han i avsevärd utsträckning hade 0 i sådana ord, som enl. § 52-64 
vore berättigade därtill, t. ex. grot skot bkot gron kr, men tiden 
tillät icke någon utredning av förhållandet. 

§ 56. Rspr 6, oavsett sitt ursprung, motsvaras 
av .T framför r i ett ock annat ord i nordligaste .Ä1): 

för prep. fgr D, töras tgr D; jfr ock § 54 anm. 1. Märk 
emellertid g i höra, köra, öra, *töre (tri f. »Ny, eljest n.). 

av sy, i böjningsformer framför d ock 4 inom diftongom-
rådet i KöEda3: 
hörde hiryda 	körde yitxda 	snörde snåyda 
hört hsyt kört ysy,4 snört sn8y4; 

Däremot skörd.red, börda bilar (jfr köld ygd). 
av tt i böjningsformer framför d (cl k) ock (t) i 4FB1 

TrGskBn : 
hörde 	hitsia 	 hört 	hut 
körde 	&qa (yi_tka Bu) 	kört 	&tt 
förde 	 fii4a (filka Bn) 	fört 	fat 
snörde 	snd.a 	 snört 	snut; 
i viss mån även eljest framför r ock apikokakuminaler över 
områden, som knappast låta sig fixeras: 

mjöl öl 	fjöl köl smör björn börda skörd 
Yik 	 fttl 01 - uk 
Al mpar - fg-4* 	 biyla jtvl ,5F uk 	» 	ånk smur kur, 	— 	» 6 

i) Mal (insekt). 	 2) Fet tallved, fvn. tyri. 
§ 47, § 52:i. 
Förde fört, som äro mindre folkliga, heta /Ma fgt. 
1 nU uppges i stället -g-. 	6) Enl. Ng, fdd enl. Lg. 



80 	 KALLSTENIUS, ViRML ANDS DIALEKTER. 	 § 56 

mjöl öl 	fjöl köl smör björn börda skörd 
nN Ä 	— 	ItIr 	— 	— 	 — 	bit?,•9 
Sv 	— — Cub. 	— bt_dr 
Lå 	— — » 	— » 
G1 — — — » — 	 ) 
Gi 	 1 	bitird 
Vsk — — — 2 	 » 
St 	— 	— — 'C vdr 	— 	» 
Hö 	— 	— — 	» 	— 	___. 	» 3 	— 
GRU 4  	» 	_ 
Nm 	— 	— öttk 5 	 btd• 6  — 
Jö 	_ 	_ 	____ 	» 7 _ 	_ 	A 8 	___. 

iff" ND 	  b— — 
Bf   —» 3  — 	— 
Rä 	_ _ _ _ _ 	betk 9  _ 
Se 	 - 11 » — 
Smo 	  » 12 — 
nRö 	 bita 
nffir  	bitc3 
Ek 	 — 
nNy 	 bvtZP 	— 
D— — — — — — 	— 

4) av 8 i böjningsformer framför d ock t i nU; ex. anföras 
ovan Inom. 3, I Smo anges i samma fall 0 — Q, men uppteck-
naren KL. är ej säker på den senare kvantiteten. Det är 
möjligt,fratt han förväxlat e ock e (eller x). 

5) av e (o eller 8) i några ord framför r ock apikokakuminal 
på vissa håll utan för mig skönjbar regel (jfr ovan 3): 

g.g.- 	 2) y er 	• 

I Hö äro dessutom antecknade kölna xijna (lus att torka 
malt i'), vörda viara ('lyda'), 4viin 'vårdslös'. 

Utom Nor. 	 5) g"Ojr SidBl. 
6) Hda Tr, b 7r °F. 	 7) Köla ye_tka. 

bzr BaBskM. 
Nen; även mjölnare mara 	ntbnara. Se Bä. Lj. 

§ 137 : 1. 
 

bl td• Lynnt SLa. Er. antecknar för Ly »0 åt u». 
KLa. använder typen tiL (med rakt genomstreck), men på gruncl 

av personligt sammanträffande med honom anser jag tt vara ett lyck-
ligare tecken. Jfr § 70 ock § 74. 
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smör mjöl fjöl mjölnare börda skörd 
Vi 	 — 	 Wo' — 
Vik 	 — 	— 	 -» 2  
Ns 	_ 	_ 	 böka 
Bj — — 	 — » 

— 	 _ 	» 
Yä —' _ 	 — » — 
01 — — 	 — » — 
.NÄ — nufsg• fiQk Inårxa — — 
sINTÄ 	— 	» 	 — 	 —  

G1 	— 	» 	3 	måikara 4 	— 
KST 	 — 	 bga 
Nor_ — 	 — » 
Fd 	 — 	— 	» 	— 
Kil 	— 	 — 	 bsk ___ 
'111 	 — 	 böka  — 
°II 	 bb.da 	— 
Ra 	 — månar bijk — 
Nm 	— 	m,. 	 ____5 	— 
Jö 	— 	» 	 _G 	— 
ND 	 — _ — bga — 
sFÄ 	— 	 — 	» 	— 
nni 	 — 	 bö'k 7 	— 

— 	 — — » — 
°A 	— 	— 	 bfik 	— 
Ly smör 	 — 	 — — 
Om 	» 	 — 	— 
(SF smsr »tok fj)k — bsk —) 

Anm. 1. Lördag uppvisar följande former: /Ma GIStHöEdaLe 
Fd (,. yngre -d-), ioct NsVäsI‘TÅLäGiGraNDSmoKil ('se  -6), iöida KSK 
GåRä, /b54.a Vi(utom Ns)BfFi, alt. BjFdKil, f. ö. ej belagt. Jfr no. 
laurdag lördag m. m. 

6) av tit framför r d r, i några ord inom det område, som 
behandlats i § 53: 38, dock, vad ställning framför r beträffar, 
sannolikt icke i ÄåAr 8: 
för prep. fr nNÄHö 	 hörn h19» nNÄGI (hin Sv) Ar 
före adv. fira ib. , 	törnbuske tömbitska Hö, thlo- 
skörd sIstd Hö 	 bitska GiAr; 

1) Lg, bbka Hm. 	 2) Lg, bra Ng. 
fjogr LåbGIStElö, fj.ök f. ö., se § 55. 
Eller -ara enl. § 102: 1,1. 	5) Se ovan 3 (s. 80) med not 6. 

8) månar Gak, mjejndr Bn, 9411,3ra Ar, f, ö. ej belagt. 
biAJ Ra. 

Belägg saknas alldeles från Nm. 
3) Utom individuellt i Ar, se anm. 2. 
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Anm. 2. En 20-årig flicka i Dalen Ar (intill Hö) befanns 1906 
ha 0 i följ. ord: for prep., *förl adv., före prep. ock adv., före s., 
föra med pret. förde o. part. fört; f. ö., tycks det, i alla ord 0 av 
vad ursprung som hälst. Märk, att ö i nämnda ord står mellan f ock 
följande r eller apikokakuminal. 

Anm. 3. Från Pärsbärg i Fä har jag efter en sagesman antecknat 
0 i öl fjöl 	)2) kölen björn; jag har det intrycket, att uttalet var 
tämligen individuellt. I Smo är av Ina. växling g 	13 2  angiven i 
hörde körde förde snörde hört kört fört snört, mjöl öl björn skörd. 

7) av g i övriga fall, dock med förkortning framför två kons. 
§ 57. Rspr 	samn. 2u motsvaras 

av sl,,c inom samma område, som har sy för rspr 
(se § 52; i), dock icke framför m, t. ex. rött n. Int JSkKöEda, 
blött n. bk82,,ft ib., höst hyst ib. (jfr raut bkaut haust ET); 
däremot dröm drofg, J, dront SkKöEda, tömmar tåriar JSk 
tåttor Eda. — Tröst röst synas för litet folkliga för att i all-
mänhet ha behållit den gamla vokalisationen: trost rost J, kost 
rost f. ö. 

av a, inom det område, som anges § 52: 2, dock icke i 
allmänhet framför m: 
blött Nruf BISilvFHoKaTöÖv, bkot Tr, höst hast BITrSilvFHo 

KaTöÖV 
rött, n. följer röd med -0-- (§ 52: 2) ock samma vok. ha tröst 

röst. 
Framför m: tömmar tumar Ka, ticmar Tö, tåntar Öv, tåniar 

Sil, tdougr vF, tbnzar BITr; dröm ström öm ha överallt -0-. 
av ett öppnare ljud än o i ung. samma ordning, som 

angivits § 53: 3: 
a) Här innefattas 'även vok. framför m i J: 

a) blött n. bot nNÄGIArAå; rött n. rot GIVskStHöArAå, f. ö. -.0-
tg) dröm drom nnadArÅå tömuar thuar (resp. -ars) Dn 

ström stram ib. 	 GLArAå, tbniar J. 
Öm har -o-, måhända beroende på uddljudsställningen, må-

hända även på mindre grad av folklighet; det senare torde gälla 
tröst röst ock (?)höst, som alla likaledes ha -0- (tröst röst 
dock o i HöÄå). Från Hö har jag vidare snött sno 'knappt', 
ödsligt Ma 'svårt'. 

Förr. 
Måhända = b, jfr § 55 anm. ock ovan mom. 4. 
Se § 102:1: h. 
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Exemplen synnerligen svaga: 
blött n. bot LyLe, bk8t Fe, höst kost Le, kost Se 

bkot Se 	 röst rost Le, rost Se 
rött n. rot LeVs 	 tömmar 44mar Le, t&I:nar Se. 
dröm drom LeVs, drom Se 

Om de korta ö-ljuden i FR se vidare § 45 anm. 1 ock 
§ 60: 4. 

Här finns egentligen endast ett ex., blött n. bkxt. nNyD, 
naturligtvis starkt påvärkat av m. bet. Måhända hör trn 
"Ny (krampa på ett ställe') hit; man skulle emellertid kunna 
misstänka, att kvantitetstecknet blivit felplacerat ock att ordet 
heter *t241e (fvn. rauka), jfr tröka § 53: 3, a. 

Rött tröst höst röst dröm töm öm strömmar ha alla -0, 
4) av o (o eller u) f. ö. enl. § 45 anm. 1. 
§ 58. Rspr 	samn. oy motsvaras 
1) av o inom det område, som anges i § 54:1, dock icke 

framför m i SidSil: 
blötte Nråta nNÄGI1SidSilJ böja bå2a nNÄGI2SidSilJArÄä. 

ArAå 	 böjde bida nNÄGiVmkSidSil, 
trött trut nNAGI9JArÄå3 	bågda LåG1StliöJArAå 
nött not GIJArÄå4 	böjt byt nNliVs.kSidSil, bo/et Lå 
töja Mia uNÄGI2SidSilJArAå 	GlGiStHöJArAå, bo/et Sv 
töjde 01)4 nNAGiSidSil, tåg- tröja &åja 5  Hö 

da LåG1JArAå, 439 da Sv.57.5k 
drömma dr&r_na nNÄGIJArAå glömma gkbma 11NÄGI2JÄrÄå 
drömde dråmda ib.6 	glömde gkåmda ib. 7  
drömt dromt ib. 	strömma str&ma nNÄGIJÄrÄå; 

Gömma gömde ha -0- överallt (utom nNÄ u), med invärkan 
av y? Vidare har jag 'beläggen höjd hogd jkåArGIJSil (men 

SidSil enl. Wd), ödsla 4s,Za Gi, *ökt8  okt Sv, Natt Hö (märk 
uddljudsställningen i de två sista). 

Anm. Ett par lånord med anträffat 	: stsival Hö stövel% htival 
Arliö hyvel (däremot h0v9/ Gri f. ö.); men ffinstar Gi fönster. 

2) av rå (u eller u) f. ö. enl. § 45 anm. 1. 

1) Ej Vsk: -å-. 
3) SidSil -0-. 
5) Livrock (äv. tröja); jfr 
oy, som jag där funnit. 

6) drbmna HöAr. 
8) Tiden mellan två måltider. 

Ej Sv: -0-. 
nNiSvSidSit -0-. 

tr62 D, det enda ex. på .T motsvarande 

7 ) gkåmna HöAr, 
Jfr Am. § 47: a, i. 

6-200172. Sv. landsm. Kallstenius. 
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§ 59. Rspr *- i-omljud av ö motsvaras 
av 	inom det område, som angivits § 54: 1, dock ej 

framför in i SidSil: 
född bd GlVskStIRgArÄå1  bönder bar nNÄGISidSilJArÄå 
mötte nussifa nNÄGIArAå2 	höns hons nNÄGrAr 4  
sött 	st3t nNÄGISidSilJArÄå dämma dblya nNÄGTJArÄå5  
fötter f6tar ib. 	 tömma thna nNÄGIJATikå 
rötter rgar GriAr 3 	 dömt domt ib.5  
böcker b6kar nNÄ GiSidSilJAr dömde dbmda nNÄGgutom Hö) 

Aå 	 JAå5, dbmna HöAr ; 
Med endast få belägg (huvudsakligen från Hö): 

"söpel Opak' HöGi nöjd nagdHöVskJArs 	plöja pkbp Hö 
*stött, ad. st0t7  Hö slöjda sRticla Gi 	plöjde pkogda Hö 
lödde 164a Hö 	slöjdstuga sAkdstika Hö plöjt pkokt Hö. 

Däremot står 0 överallt i gödde, jfr göda § 54: 1; likaså i 
söcken sak HöAr. 

av x i några ord i nji.n: 
mötte mkt nNyD — måt Ek böcker Mkra D 9  
sött skt nNyD — sot Ek 	bönder Mnra Dl° 
fötter fkar nRvEk, fitra nNyD större sta D (ej belagt nNy 
rötter rktra D(ej belagt nNyEk) 	Ek); 

Till samma grupp höra språkhistoriskt Mtra 'böter', ty&nra 
'kor', kk,inra 'klor', blyfkt 'barfota', alla från D, se Dalb. 
§ 381/2. — Nötter heter nara (påvärkat av rspr.). 

av ø (tk eller a) f. ö. enl. § 45 anm. 1. 
Anm. 1. De i denna § citerade orden äro på sina håll i FR upp-

tagna med mer eller mindre öppet ö-ljud, men torde där lämpligen 
diskuteras i sammanhang med kort 0-ljud i allmänhet. 

Anm. 2. Om i-omljud av ö haft någon specialutveckling, kan 
icke av mig avgöras, i brist på säkra ex. 

Anm. 3. Rspr ott 	2 tycks knappt ha haft någon särutveckling 
i någon viss trakt. De ord, som kunde diskuteras, äro mjölk ock kött. 
Mjölk har e praktiskt taget överallt: mjekk VillsxöLVÄNÄGIKsTau 
KIL(utom Kil)Nm(utorn Tööv).1öFint(utom FeVs)Ån, mjakk KilLe, alt. 
MikKsk, minkk VS, 9njokk Tööv. Att vokalen så konsekvent är 
så öppen, beror väl både på. ursprunget"-  ock på ställningen framför k. 

1) f'04 nNliSvLåGiSidSil. 	2) mhta SidSil. 
3) Ej belagt NÄNmÅå. 	 4) hons SidSilEkå. 
5) -0- SidSil. 	 6) Koll. 'sopor'. 
7) 'Stadigt', jfr fvn. agr. 	8) nojd ,,, noyd "NÄ, f. ö. -0-. 
2) Dalb. § 381/2; enl. Sa. 1898 bara DnNy, Mb? Ek. 

Dalb. § 381/2; enl. Sa. 1898 bkinra DnNy, bhar Ek. 
Som dock kan vara ä, se Sandström s. 14 f. 
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Kött heter såyt Ki1.181JRaFnEknNyD, f. ö. 60_ (resp. 6n9t ock ö0t enl. 
§ 45 anm. 1). Specialutvecklingen till y i Fn ock en del av Än ock 
KIL kan knappt ha något med ursprunget att göra; jag antar, att den 
beror på ställningen mellan å ock t.2  

§ 60. Rspr å, oavsett sitt ursprung, motsvaras 
av x framför r i några ord i "AD: dörr clwr EknNyD, 

förre fåera D, mörkt 22tx "Ny, sörpa skrp — men körtel W.t 
"Ny, smörja smbri nNyD, sörja sår nNyD, börja bkrt nNyD, 
spörja spri nNyD, mörk »tork nNyD. Jfr även kyrka § 45: 2. 

av a i ganska stor utsträckning framför apikokakumi- 
Daler; framför d ock t 	kt sker i regel förlängning (i ..ÄD dock 
endast i ringa mån): 
följa Wia NÄGgutom Sv)BkSstGruNm(utom Tö)Jö, fåk" LeEk, 

fitki D; jfr fgrja AlöFHaGralT, Mb.) RanRöGu, fikja NDnU, 
Mb °Å, fbkia Ed, f. ö. 0, a 1. a. enl. mom. 4 

skölja fåk» NÄGgutom Sv)BkSstGruJö, sidg LenNy, sidri D, 
skiarp Nm; jfr yja APFöIJ,  sj Ra, sidga NDnU,&jvÄ, 
&Nja Ed, f. ö. 0, n 1. o enl. mom. 4 nedan 

bölja biarja SidKaTöÖvJSk; jfr bita ND — Mya SidB1TrGsk 
ArÄåSstVsk 3  

följde 1'44 Va5FNÄGIBkS5tGru5URaNmJö, fin Le, fild EkD; 
jfr fida Gra, fijd GunRö, fida "H, figyd °Å, 6da Ed, fia 
(!)Vä, ISM SmonRynNy, f. ö. -9- 

följt /kg NauFNÄGIBkSstGruNmJöD, ftct Le, fat Ek; jfr fit 
GraGunRö, fit nIJ, fajt °Ä, 64 Ed, M (!)Vä, fø nRv, 
f. ö. -g- 

köld å JO öFN4åGlGiStTöJSkBaBskMGskArNy, sad "Ny, Cub-
StHöNm(utom TöJSk)BnÄåKöEda — märk uq4 RaöX4, 
yol Se, tod D, yyd KSK, f. ö. -g- 

vört vatt ÖlBa viittar nNÄGIEdBkSstNmJö(utom Ba)SeLyFeLe 
nREknNyD, vuitar Vs;..  jfr /M. HaNuFgutom NmBf), vojttar 
ViNs6FK5tN0röUNDBPA, v&t  ViVikNm, var n11°Å.Grä(sF); 
v0.4 KskGru, vh9r SR. Märk båtar Al, båtar -- /nitar Se. 

Numera vanl. ersatt av -0-. 
Är namnet yyt(h)yta Kytthyttan, S om Fi, ett bevis för att 

formen förr haft större utbredning? Det föresvävar mig, att jag i 
gamla papper sett namnet skrivet med ö i första leden, men jag är ej 
säker på saken. 

8) F. ö. ej belagt på de ställen, där följa skölja ha a. 
4) Men 9^0 Fr. Lj. § 105: 6. 
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samt med endast få belägg i några ord: möljal mickja Hö 
(enl. Db), lngja Hö(enl. Rn), mört mu t Hö — mo FisFR 2, 
störta stia Hö; 

Anm. Stöld, lånord, har blott 0 (0 1. 0 enl. mom. 4 nedan) ock 
ld (utom strid Ha). 

av o eller e i samma ställning söm i föreg. mom. På 
spridda ställen, huvudsakligen, tycks det, i VÄKsTN(KIL, men 
även annorstädes, åtm. i vissa ord. Ex. ges i föreg. mom. ock § 59 
anm. 3, vartill bör läggas der 8irR2Htt 	dek FÄ; der Gå; 

av e, a eller a f. ö., så som angivits § 45 anm. 1, 
d. v. s., enl. upptecknarnas sätt att använda typerna, u i Kii13j 
(Kallstenius)RuVikÖLKsk(Lg)°URa(Wb.), 0 ÖLVÄVik(Ng), 0 
Smo(KLa.), e n o täml. om  vartannat FR(SLa.), f. ö.» 0. SLa:s 
stora variation i beteckningen synes visa, att han varit tveksam, 
vilket ljud han hört. Men han har tydligen ej häller varit 
fullt säker på typernas ljudvärden: å s. 96 i listan för öA  finns 
följande not: »Med u betecknar jag vanligt kort riksspråkigt ö, 
t. ex. öster höst», men å samma sida i listan för Se, där han 
genomgående har typen a, finns följ. anteckning: »Här tydl. 
riksspråkets korta ö-ljud» ock på nästa sida: »Tydligt ist = riks-
spr:s å». I allmänhet synes SLa. använda o för ömFeLy, u för 
LeVsöÄ, a för Se. 

Att anföra ex. vore enl. min mening att i onödan inkräkta 
på utrymmet. Den akustiska differensen mellan de uttal, som 
de olika beteckningssätten föreställa, är säkerligen minimal. 
Jfr § 45 anm. 1. 

§ 61. Rspr il motsvaras av e: 
1) i några ord med samn. ö, dock icke i hela landskapet: 

a) knä lene LåskG1VskStHöBkFdKil6UNmJöFR4Än(utom Gu) — 
f. ö. -ce 

.:tra tre nNÄGIBkFd5nUNm(utom JSk)JöFR6Än(utom SmoGu), trcel 
J, tre„k Sk— f. ö. &cp 

fä fe Hö6U5KaÖvSkBa5BskMBnArNm 5FR(utom 5Ä) Än(utom Smo 
Gu)7  

1) Spad. 
3) Således även VÅGrä(Wa). 

 
7) Dessutom i sms: ffi* ÖLVILuKr, figdta GrillaBnÅåNdsF.1, 

fkcit nniSmo; däremot simplex i dessa trakter fo, förmodl. (såsom i 

2) Fr. Ordb. 
ggC-e 	gge VS* 
-e 	-ce Ve. 
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i sär i ser 	— f. ö. ej belagt. Jfr särdeles sMlas Hö, 
sedNas BFR 2  

här her DEdaHöArGsk — her KöNyjiAMBaStLåFaÄÖLVÄ 
där der DEdaHöArBn — der KöNyAåBaG1FaRiÖLVÄ 
Pär per GskBnArNyEdaSkSeGräFeLe — f. ö. per; 

Med 4 sistnämnda ex. torde — trots samn. — böra sam-
manställas bär n. ber HöBnGsk. 
b) pret. grät lät (ljöd') *bläs ('blåste'): 
gret BFR3FXD4. grect har jag i min barndom hört i Fi; formen 

träffas även hos Fröding, Räggler I s. 15. F. ö. saknas 
belägg för ordet. 

let A1FÄGIEdBkICILG5kBnArÄåSe5Ä3Sm0 — het BjEstnFR; f. j. 
ej belagt 

bires NmBfnNÄGIKstGraGRuKIDNm(utom JSk)JöNDFRÄD — bkes 
KSK Vraks JSk5; svag böjn. dessutom på de flästa ställen, 
se § 167; 
2) motsvarande fsv ET3 i 

ätit Ua Ru6ViVik6Ö1VÄHöHa6Fdlli1Nm, N FeLeD — f. ö. epta 1. 
(dda 

äta 

	

	Ra5ViVik601VÄHöHa6FdKilJSkBa6KöEda, et Le6  — åt D, 
f. ö. cp- 

släde sZe JSk — däremot slå D, f. ö. -ce 
späd spe Hö; spe nisFit'. Jfr ?sMe.da 8241)0.4 Bf 'bröstböld' 
späka splca Bf, spk BFa2; f. ö. ej belagt 
*skrän7  skren Bf — skren Fä5URaGskBnAr8FR5ÖmVs, skrgn 

GrEdBk; 
I D ha vi dessutom de starka sup. drep 'dräpt', hev 'hävt', 

grav 'grävt' (men mtv 'vävt'); se Dalb. s. 214 ock jfr ovan 
ätit. Märkas bör även ordet bär ovan mom. 1: a. 

Anm. 1. -skäl: vegy FÄHösFc8, vievy 819Fi; kärna (smör) 
vb.: yer, GåRPREk, ååna Nm(utom Sid)GskBnArNyKöEda, tptrj nNyD, 

Få) väsentl. använt som skällsord ock icke i bet. 'kreatur'. — Av fähus 
har jag anträffat följ. former: fcM4s SvLåbölJ, fikus Smo, figuts 
Rä, figs LåskG1StNm, fyks Vsk, fjty BnArNm. 

1) Fr. Ordb. 	 2) J. M. 
3) Fr. Lj. § 20. 	 4) Dalb. § 215. 

Men sup. bk,sesa. Märk, att pret. i RöEda(ock 8F) heter bires 
(icke diftong). 

" 0-. 	 7) Mager. 
3) Fr. Lj. § 18. 
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f. ö. öc_kna 1. 64 (även FÅ). e- (ock 2-)formerna i dessa ord återgå 
utan tvivel på fsv. I. 

3) motsv. fsv Cc i orden 
kläde kh' BFR1, jfr kirös Solot.  (Amund B. Larsen s. 29) 
skräda skre 2  BfD, jfr skr6neit s  BPFR 4, skrö no. (Ross) — men 

skrcp NmFäKrAFR5GiEdBk0UGskBnArVs, skr&meit Fi, skri- 
meit FR 5; skr& Öm 'avskräde' 

tjäna Una HöVskFdBaBskMBnEda, ön FRnRvEknNyD (4na 8F) 
åeena åctli f. ö. 

Anm. 2. SVh1d 8F Ällö, SHV sFu5  'svänga hit ock dit' (t. ex. om  
en släde) torde icke direkt motsvara rspr sväva, utan fvn. sueifa. Om 
kedja se § 49: 2. 

ÄRM 3. Er. upplyser i sina kontrollanteckningar från FR, att ce 
i "Fa, särskilt vid norska gränsen, »ligger åt a-hållet». Om detta gäller 
både cp ock ce, upplyses icke. 

§ 62. Rspr ä motsvaras av .4/ framför r ock apikokaku- 
minal kons. i följ. fall: 	 • 

1) mellan v ock (nutida eller forntida) r täml. konsekvent: 
tvär typ.  Ö1VÄnNÄGIKsTGRuKuNmJöNDF.X 66 ÄvÄSeGräVsSmonR 

"Ny, med kort vok. tvar FeÖmEk, tvar D' — men tvcer 
VIKHIVasNÄ 

värld vcdr Ru6VikÖlVÄNÄGillaKstBkSstGrulligutomölJ?)NmJö 
FÄ6Fidu — men vgk ARViNsBsR, vc_e4 VaEdNoröij (sist- 
nämnda form antagligen lånord) 

värd adj. vcar FÄAFRDRa8; f. ö. saknas belägg. 
Till samma grupp höra språkhistoriskt följ. ord: 

var 'varje' FÄ (men her 8FRDJö, f. ö. ej säkert belagt), fvn. 
huerr 

vor adv. 'var' V011sKÖLVÄGRuKigutom Fd)FÄNDSmoGunRö — 
her 	GrNmiojööÄvÄ Grä ilÖmVsnRvilEknNyDnNÄ", hr FeLe 
(AF), vcer 8NÄ; jfr fvn. hu.ergi ingenstädes, huert vart 

vdr 'vara' .  jälpvärb AFRLe — men vefra GiBkJö, dy D", våra 
Bj8 F2.05LVÄEd, v'Or nFÄFeÖmVs; f. ö. ej belagt. Jfr fsv. 
veera vara 

Fr. Lj. § 18. 
Vinkelhake med rörliga ben. 
Fr. Ordb. 

7) Se nedan § 63:1. 
vor Vik. 

") var. 

2) Tälja av en stock på båda sidor. 
J. M. 

 
8) Dahlgren: Bränvinsfördarve. 

lm) hur Sid. 
12) Se nedan § 63: 1. 
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tvi vaka 'tvi vale' FÄ, jfr fsv. vserpa 
åftavetk 'aftonvard' FÄND, it$.vcik sFR1; jfr fvn. dagverör 
kvar, 'kvarn' Ru2nNÄGKutom SvAstGru2FdKil2nURaNm(utom Tr) 

JöntnRvEknNy, kvan D; kve.n2  BNÄ, kvar, ViKsKFÄVÄKsT 
Ed NorBkSv31.1TrNDFÄSmonRöGu ; 
Märk, att ce allm., synes uppträda i svära: svc2era SFS,  svctr 

nFÄsFR3D4; ock mellan v ock urspr. H: väl vek FÄBasFR3. 
framför ursprungligt (d. v. s. icke genom flexion upp-

kommet) -r3 i ÄnFRNDKILKsTGRuGiJöNmNÄVÄ ock sporadiskt 
FÄ i följ. ord: 
fård6  fak sFR3NnNyKöBnBskVskGiLåSvsNÄ3F — fok RäGåLuVa 
färdig7  fetirtt D, fet(n) 'FR, fakug Gsk, fgra Sm0sFR3NDKi1 

31.18GraG1StBaBnNyKösN2iÖFBfRä, fakig ArEda — 	Lu 
*-härdig3  -kikut Le, -kikat Öm, -kikat BFB"LyStGskArÄå,-kikata 

Kö, -hcike 9F13, 	-h4kt GuRaSvNmFäRä (intet be- 
lägg med -cp-) 

*härd'i hak 9FR91•Tm12111112 Fä13  A1139F13  (intet belägg med -ce-) 
härd hak SvLåLstGruGskBnArÄåsFR" — men helt BfRäSv 
gärde jtjk D14EknRSnlosFn3Ra, Vtka NnKilGralgaGiG1SvBaMKö 

EdaNmVÄsNÄ — yekk FÄ, j" LuKrBfVa 
*gärd" jak EksFR3GraGi3F — jcfk LuKrVa 
"märde16  se 29 
fjärde Nk ÅDFR, fja GraFlöKöSidTrKaTöÖvJ, fjetda StB1Si1 

SkJö — fje.k NmGå, fjcPA RaNmRä, fAka nNÄRuVikNs 
KSK, fjepda BRViÖLVÄNÄSvLåGiVskHaKstGRuKa(utom Ra) 
ND. Med sitt vitt spridda d eller I visar sig detta ord 
starkt på- rkat av rspr, vilket även förklarar det ymniga -ce-. 
Jfr f. ö. näst föreg. moment. 

framför urspr. -rn i Nm, mindre konsekvent i JöLåskG1 
StilöNÄ, t. ex. 

1) 
3) 

Fr. Lj. § 33. 
Fr. Ordb.  

2) 
Dalb. § 67. 

 Dock icke i D, se § 64.  Färd; fotspår. 
 Färdig; frisk ock färdig.  Faktiskt uppges fezdt. 
 1 komp.* kut-, *kur-, `krugg-, *kruk-, *lut-härdig 'kutryggig'. 
 J. M. 	 11) Skuldra. 

12) Belagt i best. pl. hMrcin. 13) Belagt 	i 	best. 	pl. hetkara. 
14) Dalb. § 50. 15) Jäst på maltdrycker. 
16) Mjärde. 
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järn jgr, NmJöLåskG1StHönNÄ1 	ig.n D, f. ö. -- 
tjärn öar, Nm2Jö(utom M)LåskG1StilösNä — yein D, f. ö. --
gärna J4na SidB1TrSi1KaJSk, j4tta TövFHo — je_ona Öv, yeln D, 

f. ö. -te- (även JSk enl. Re) 
spjärna siajdina SidB1TrSi1KaJSk, spjetna Öv — f. ö. -e-, där 

det är belagt4; 
4) framför urspr. k i ett par ord i den utsträckning, som 

anges genom exemplen: 
*mes tåk DnNyEknRvSmoVsÖmLeFeLyGräSe, kaka Jö(utom Ba) 

SkJÖvTöHö — tca tedfa f. ö. (även alt. Smo)8  
i jäl (i häl) t 	Jö7NmLåskG1StHö — t j4k NÄLåbGiLy, t fik 

SmoLe,.. alt. Fe, r yer nREkv; t hg alt. Le, t 1 EkönNyD, 
r h 	OmVs(8F) — i ykk f. ö. 
§ 63. Rspr Ei. motsvaras av z i D: 

framrör -r ock urspr. -rn, 	se Dalb. § 678. Ex. 
å nämnda ställe, vartill kunna läggas tjära t,sar, tjärn ton. — 
Und. angivas å nämnda ställe. 

i äta åt, dräpa dr4p, släde sk; se nämnda ställe. 
§ 64. Rspr. ä motsvaras framför urspr. -k i nordligaste 

Värmland av något öppet ö-ljud (g, 8 eller Q, se exemplen): 
*stälit9  stkk nREknNyD, stij.k 	stctk Vs 	stcYr skeka f. ö. 
väl vg.k D (Dalb. § 39) 
i jäl (i häl) se § 62: 4 ock märk, att Q uppträder i detta ord 

även i LåbGiNÄ 
*sandmäl sånmerio m. nNyD, fvn. melr" 
*sättmäl SeettNer 12 n. "Ny, jfr? fvn. meldSrna. 

Und. läk% se ovan § 62: 4. 

Även från So uppges jqn, f. ö. i FR endast -(6:-. 
Dock 'cell °FTr. 	 9) 	Nm. 
På många håll är ordet icke brukligt, så t. ex. FIBAKILBa 

BskMSmoGu. 
Tjäle. 
Från %Ilsk ock alt. Villat uppges 7c_seka. 
Ej belagt Eda; pgr Kö. 
Där vokalen anges som a (se s. 71 not 6), i VSpr. I, s. 516 v. 
Stjäla. 
Brant sandstrand vid en älv. 
Ordet kunde måhända även sammanställas med fvn. me i samma 

bet., se ovan § 55. 
'Sammanrakad sträng hö' Sa. 
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Rspr å motsvaras av e i några ord i den ut-
sträckning, som framgår av exemplen: 
vänster vbistar Vi(utom Ru)KsKÖLVAG1VskHöHaKstGruKILJö 

(utom Ar)NnnsFu — vinstar Nm(utom vF•lHo), 2244,184r Ra 
NÄSvLåGiGraGuu(utom Gru)HoArFeLeÄn 2; fsv. vin stre. Jfr 
§ 41: 9, b. 

grädde gråda ÖlVanNÄGgutom Sv)KstEdBkJö (ej belagt BskM) 
Bf, gr&1 RaeäSeLyömVsEk — greeda BjVaSCULuBr, gr -dc] 
FäNmGå, f. ö. ej belagt. Jfr § 41: 4 ock Tamm Et. Ordb, 

kätte ybta ElöGra — gifa TÄND, yit nFÄBFB.3, jfr § 41: 3 
gäspa ibspa Låsk nNÄNI — yispa BjVaVäNDBf, yisp Fä 48.FR3, 

f. ö. ej belagt. Både e ock i utgå väl ur fsv. ä, se Tamm 
Et. Ordb. ock Nu Aschw. Gr. § 103: 1. 

ärg er) StGsknNÄKstNDFPFOLe5, f. ö. ej belagt, men antag-
ligen ganska allm.. e. Jfr fsv. Sr 'koppar' ock se Tamm 
Et. Ordb. erg. 

skärva sårva "NÄ, yrs Fä (jfr ?sbrva best. sg. 'magsjukdom' 
8FR 6) 

skärv Serv Fä — sterv "Nä 
denne, -a da SvLåGIGiStKöEdaGsk, de D', dåna aNy 8  — 

da HöMBnÄåAr, alt. GlStGi, eken, 81-1R3 ; 9 dbila LåStG1 
Gsk1:0 7, daila "Nye — &bila HöMBnliArsFus, alt. GlStGi 

'detta dfa  LåGlGiStGskKö dbte D' — dckfa MBn, alt. Gsk, dikt, 
BFR3 ; 10 dbta StGiGlGskKöllD" — deeta HöMBnsFu, alt.,GiGsk 

dessa da SvLåGiSt, elbse D7, dbsna Kö — deesa Ar, dis 413Rai2; 
13c/b4a LåGiStD4, dee4a HöMBnGsk, dia GlsFus, alt. Äå 

igen vål Hö — ijc FAsFu3. 
Rspr å motivaras av I överallt i 

mjälte. matar f. 013,NAGI 141(sTGRuKIL"NmJÖNDFICFRSmonRv, 
matar AlT, milt f. ViVikNsnFuGu, milt ÖlVä, milta m. Ra 
Va(oF), milt nRöEknNyD. Jfr ty. mils. 

 
 

TF  minstar, J yngre 11628t9r. 
vinstar 4E. 5) Fr. Ordb. 

 Flämta (om en fisk på land), jfr da. gispe. 
 Belagt i värbet ärga år, (se om vokalen § 41: 1). 
 J. M. 	 7) Dalb. § 181. 

8) Bm. 9) Den där. 
10) Det där. 11) Därjämte dbtna, Mana. 
12) Dahlgren: 	Bränvinsfördarve. 73) De där. 14)  Ej belagt Hö. 15) Ej belagt 51JRa. 
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På vissa håll dessutom i vänster kätte gäspa dessa, se 
näst föreg. §. 

§ 67. Rspr å motsvaras av a framför r ock apikokaku-
minaler: 

mellan v ock urspr. r tämligen konsekvent (jfr § 62: 1), 
dock icke i VrKsKÖLD: 
värk n. vark allm. utom vark DSv (alt. St), verk ViKsKVa 

(alt. GruKrGå) 
värre våra NÄGIKsTGRuNmBaGskArÄåNyKöEdaFdKiinNy, vår-

rar VÄliötaMBnNDFÄFB,SmonRGuEkKIL, vah BfLu 
men våra D, vckrra VIÖLÖm, veekar RuVikBjLuKr,vcvt Ksk 
VikKr 

värst va tit allm. utom vat D, 2,F.it ViKsEk 
värmel värma KsKsFÄND, vårm nFÄsFu2. Att ordet i KSK upp-

träder med a, visar med bestämdhet på anslutning till adj. 
varm, jfr Bä. Lj. s. 158 not 18. 

i övrigt framför urspr. r åtminstone i följande ord ock 
trakter: 
ärter anar Ru3VikÖlVÄNÄGIKsTGRuKIL4NmJö4NDLuKr3BfFä8Nm4  

FuSmonRGuEk, åtra nNyD — (senar 6RRuViNsKsKVaKr 
FäGåRä; alltså med ung. samma fördelning av a ock ce 
som i föreg. mom. 

ärva årva ÖLVÄNÄGIKsTGRFKIL(utom Ra)NmJöNnsFÄ, arv nFÄ 
RaFRÄD(utom D) — årv D, ierva ViKsK. Den stora ut-
bredningen av a synes häntyda på anslutning till s. arv; jfr 
Bä. Lj. s. 158 not 18. 

märke 9narka NÄGIGraGau6KIL(utom Ra)SidB1TrSilvFHoKaBsk 
vBnArÄå,NyKö6, mårk 6ÄvÅSeGrä1anRGuEkv, mårå'a Tö 
05°,JSkBsk6MGskKö3Eda, m(ity LyFe6LeÖmVs, mettpa Ekö, 
mztp nNy — nzrtr D7, nukrka VIKSKÖLVÄllaKstNDBFÄ, 
meerk nFÄFe5Smo 	 ' 

märg mar,' BNÄGI6K5tEdN0rKi10URaBaGskBnAr9ÄåNyKöEdaNd 
KraBfFa3NmGåFaGu, maj FdnUÄbSmo mer, ViKsKVÄ 
LuKr3Fä3  

7) Värme; 	eld (särsk. vådeld). 2) Fr. Ordb. 
3) Alternativt.  Akut ake. FdKilKöNm. 
5) mår/ca Sst.  måra. 

 Enl.-Sa; Ml* enl. Dalb. § 129.  Ej belagt Hö. 
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märr marr sFit1NmBfLu2Fa2ND — Incerr KrLu2Fä2Gå, f. ö. ej 
belagt 

färg far, LåGskBnArÄRTyKö — far, Sv, fcerj ViBjÖLBNA.G1Vsk 
StKstKilötTRaNDRivÅGräÖmVsSmoEk, f. ö. ej belagt 

härre håra NÄLåHöNmBaBskMGskÄåKöEda, hår nRv3Ek3, hår-
kc:er nNÄStEdGskBnAröÄSeLy, pl. hårar vÄGrä — hår D, 
heerra ViKsKÖLVÄGlVskKstNorBkSstGruöIJNyNnsFÄ, heer Ra 
nFÄÖMVSSMOGUnREknNy, heerrkc'er NorFÄFeLe, -kår Gra. 

järta j åtta öFNäGt(utom Sv)Guu(utom Ed)FdnUNmJö, jettt Ra 
FRÅD — men Vetta ViKsKOLA1SvIlaK5tEdKi1ölJNnsFÄ, 

särk sark sFu1Ra4  — men sarlo D, ~k FÅ, f. ö. ej belagt. 
Språkhistoriskt hör även ärla hit på vissa håll, se s. 36 

not 2. — Märk med ce överallt bärg (ej belagt Nm), jfr Åm s. 149. 
3) framför urspr. k: 
aj framför Zy i vFHoKaTöÖvJSk, mindre konsekvent i Kö 

Eda. I följ. ex.-saml. betecknas de nämnda Nm-soeknarna 
med Nm: 
älg Og Nm, a- ce- Kö, ce- Eda välja våkja Nm Eda, -a- 	-ce- 
bälg baj Nm Eda 	 Kö. 
htligdag lai 1,(9)d4g5  Nm KöEda svälja svRia Nm Eda, -a- -ce- 
tälja tåkja Nm Eda, -a- — -ce- Kö 	Kö. 

Samma ord uppges med -a- i Ny (dock hälgdag hiebadcitg), 
f. ö. ce med undantag av RÄD, se § 69. 

b) framför Mc, kv i LåG1StEIöJöNm: 
kälke ååklea 	 skälva Sakva GlStGskBnArÄå 
bjälke bjidrka6 	 KöNy — men fieHa SvLåVsk 
hälft se 19 »nå. 1: 3 	EdI3K158F.Ä, feekv nFBRasFul, 
älv altv Aä — cekv 	 "å'kv ÖmVs, f. ö. ej belagt. 

Anm. Avvikelser: 
stjälk stek GlGiVskSalöSstKstNm(utom Sid)Jönn, stank VilBjöLVÄ 

HaGrallornU5URaNDBF.Ä.5ÄnliGuD 8, Stark KskEilTÅGrä, stukk NÄ 
SvGi 2Vsk 2EdGruSidBa 2SeLynFEEknNy 

själv Sak JöStllö, Sek NiSv2LäGiGraNm(utom J), alt. Kö, jkk alt. Ksk, 

1) F. Ordb. 	 2) Alternativt. 
_o_. 	. 	 4) Dahlgren (Köke). 

Formen utan -a- uppges från KaövKö. 
Övriga trakter ha -ce-, utom BREkuNyD (-ffi.), se § 69. 
-8- Vik. 	 8) Alt. även NÄSvVs. 

2) Best. f. s,åkva. 
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&vd' G1J, Sarv VäFdSeLyömVsÅn(utom Smo), seh FeLeSmo alt. 
Kil, Scekv f. ö. 
Om något a inträder framför kp, synes ovisst: stjälpa stgp Ly 

VsuRvEkDnNyl, stinga Leöm, steekp skarpa f. 6.2, jälpa: inga former 
med a, se § 19 anm. 1: 1. Bägge nämnda värb kunna ha sitt konse-
kventa ce inom a-området på grund av systemtvång, då de äro eller 
åtm. ha varit starka, av typen smielta : smalt : »gata. 

Subst. *dälpa ('fördjupning i vägen orsakad av trafik, särsk. vid 
slädföre): dcbkpa Fä, dctkp sFa3, cl.Vp D har jag icke funnit inom 
a-området. Jfr f. ö. valp § 93 anm. 3; det a, som i detta ord upp-
träder på vissa håll inom området i fråga, kan vara rspr-lån. 

Rspr ä motsvaras av a framför r ock urspr. ra i D. 
Ex. Dalb. § 67 (där ljudet tecknas 9 4 ), vartill kunna läggas 
värk vark, värst vast, ärva etrv; — dessutom fem fam. 

Anm. I Sv uppges värk vark, i Sst vark vark ock märke 
marka 	metrka. I FÅ ock Bj är a ingen sällsynt variant till co mot- 
svarande rspr ä, enl. min uppfattning ymnigare framför nasaler än 

' eljest.5  Dessutom har jag personligen den uppfattningen, att Väner-
slättens mål ännu oftare än FÅ låta a inträda för kort co, ehuru jag 
icke funnit något spår därav i uppteckningarna; a som representant för 
ä har rent av synts mig som ett av karakteristika för * vad som popu-
lärt kallas »Karlstadsmålet». 

Rspr ä motsvaras av w framför urspr. k i DnNy 

älg xk,) nREk, t nNyD 	sväljde sv kd nREknNyD 
bälg bej nREk, bkh, nNyD 	kälke å Vrk ib. 
tälja tkkj nREk, twh nNyD 	bjälke bign ib. 
välja vkky nREk, vwkx nNyD hälft h EknRvD, hcc. "Ny 
svälja sv&ki nREk, sv wkx nNyD älv wkv nRD 
hälgdag hwkic/4 nREk, -dag "Ny &lipa dkk.p6  D. 

Undantag: stjälk själv stjälpa se § 67 anm., jälpa se § 19 
anm. 1: 1. 

Anm. Måhända förekommer ffi sporadiskt även i "Fa: SLa. uppger 
om Vs stal), att vokalen ligger mellan e ock co, ock Er. uppger om 
Le stigp jg.p, att vokalen ligger mellan 8 ock co. 

stkkp. 
Saknas GraTöövSkJ, ersatt av vidta, ock är nog även på andra 

ställen föga vanligt. Från "FÅ känner jag step (starkt v.) i bet. 'stupa' 
(om kreatur); i bet. 'stjälpa' är det svagt, men föga brukligt. — I 
typordslistan från Eda upptas på ett ställe stRrioa, men på ett annat 
steehia. 

Fr. Ordb. 	 4) Jfr s. 71 not 6 ock s. 90 not 8. 
Se Bä. Lj. § 13 anm. 4. I Bj. har jag antecknat fäm fa/p. 
Fördjupning i vägen orsakad av trafik, särskilt vid slädföre. 
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Rspr å motsvaras av ett o-ljud framför ursprungl. 
k mycket konsekvent i Smo, mera sporadiskt (frånsett stjälk 
själv stjälpa jälpa, se § 67 anm. ock § 19 anm. 1:1) i Vs. 
Ljudet betecknas av KLa. för Smo med ett modifierat u (med 
rakt genomstreck), samma typ som Sa. använt för k, men KLa. 
upplyser om dess kvalitet följande: »s användes av mig, där 
Samuelsson synes mena s, t. ex. i skår (skurit). Jag anser den 
närmast likna stockholmskans mycket öppna ö-ljud före r. Det 
är kanske ej fullt så öppet, ett mellanting mellan u ock e.» 
Vid sammanträffande med KLa. sommaren 1920 anser jag mig 
ha hört ett mellanljud mellan tt ock o (eller 8), då KLa. skriver 
u. I stället för KLa:s typ använder jag typen s, som emellertid 
i dessa ex. torde. vara något misstänkt. 

Här nedan citeras exemplen ur § 69 från Smo ock Vs: 
tag Smo, iv Vs 	 hitkid4g Smo, håkjcick Vs 
buk) Smo 	 sviid Smo, svo'dVs 
tick, ted9 Smo 	 Smo, g-åkk y(Nrk Vs 
viarj Smo, (veck,' 	våby Vs 	(holt Smo, hcet Vs). 
sved.).  Smo, svedy Vs 

övriga ord äro icke belagda. 
Rspr ii <-• fsv. ii motsvaras -efter urspr. i några 

ord av y: 
tjuv åyv sannolikt allm., men belagt endast LåGlGiVskStHaGra 

BknUBaGskBnArKöEdaNDRIBFRiFeVs(sF) 
tjuva (tjuga) g'..va öFnnIslor, 9-pv °FRI, yyv VaSst, pig9 

F. ö. torde ordet vara föga känt .ock ersättes av högaffel; 
de på några få ställen (TRaFe) angivna former, som äro 
direkt motsvarighet till rspr tjuga, äro väl lånord. 

gjuta Ma Kr, gjutare Agan FäRä. Jfr ji,_ct EFR1. F. ö. saknas 
belägg. 
I sjuk tjur ljuga njuta njure bjuda förekommer endast a. 
§ 72.. Rspr 	fsv. i . ö. motsvaras i nFÄ av ty, se Bä. 

Lj. § 14: 7, i övriga trakter av g (dock uppger SLa. för Le, att 
ljudet ligger nära ut). 

Anm. SLa. uppger för Se skruv skruv (men skruva skriv), 
duva dilv. Om denna kvantitet synes Se vara ensamt. Jfr § 108: 9. 
För ljuga uppges Ok Se, »g FeLeVs, j4  öm, »kg Og Ly; 
eljest il. 

1) Fr. Ordb. 
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Rspr 	fsv. ii motsvaras i sup. ock perf. part. 
av 2:dra avljudsklassens starka värb överallt med undantag av 
Nm (utom Sid, som i detta liksom flere andra fall följer huvud-
regeln) av 0: 
flutit Nta fk4t fJrits1 	strukit str4ka strg 2  strtga, 
skjutit skiåfta skdt skkti, 	ljugit 1kga 3  144  lkgz. 

Nm-socknarna (utom Sid) ha a: fkiga skifta strigca 
Då ifrågavarande socknar utom JSk i pret. ha a (se § 52: 1, 2), 
visar det sig, att hela landskapet utom JSk ock delvis KöEda 
genomfört preteritivokalen i supinum; jfr § 40. Om kvaliteten 
hos u se s. 73 not 6. 

Rspr ii 	fsv. it i öppen stavelse i andra ord än i 
föreg. § behandlade motsvaras av u i NÄGIGau(utom Nor)NmJö 
nItEknNyD samt vissa delar av av FR (se därom nedan anm. 3). 
Även i FÅ förekommer någon gång tt, se BL Lj. § 14: 4. 
Smo användes ett ljud, vilket bestämt avviker från det, som i 
socknen normalt representerar fsv. ö; det tecknas av KLa. 
(med rakt genomstreck), men jag anser, efter ett samman-
träffande med KLa. sommaren 1920, att det ligger mellan u 
ock 	(eller möjl. i?). Ex.: 
burit biya NÅGriGau(utom Nor)NmJö, bfir  nRElinNyD(Smo) 
skurit skira skår ib. 
stulit stiJka st ijk ib. 
?mulor smii7tar 5  ib. (dock smgar SvTr) 
mulet mi_cka NyEda, ma_k nitEk, mijki nNyD -- men måka NÅ 

GiNmGauJö (utom NyEda), 
fura fiya nNÅGf(utom Låb6)SstGruNm(utom Sid°)Jö, fur nitEk 

nNyD(Smo) 
duga clima NjiBaÄåNyKöEda, din Ek; f. ö. ej belagt inom om- 

rådet 
flugor fkkar NÄGIBkGruB1SillloilaTöÖvJSkJönREk(Smo), fkina 

nNyD — men fkkar EdNorSstSidTr(VF?) 

Om fördelningen av formerna se § 107, § 167 ock § 168. 
strigc öm enl. Er., men stOk enl. SLa. 
lå9a Bn, Mja OU. 
l 	Grä, 	Ly (på annat ställe i listan uppges jfig). 
smetka nNyD, se § 26: i. 
fira; gäller måhända även °Filo. 
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stuga stiga GlStHöSillloKaTöÖvJSkJö, stirg nREIK(Stno  — men 
stbga nNÄSvLåGiVskGRu stitg nNyD. 
Anm. 1. Att mulet i så stor utsträckning har e, beror sannolikt 

på anslutning till moln mon. Tjugu har förmodligen liksom i ärm all-
mänt tA (resp. zu), men beläggen äro ytterst svaga. 

Anm. 2. I sluten stavelse är förhållandet osäkert. Märk å ena 
sidan gul gtk BkHöÄå (antagligen allm.), *gut gut' M, gudslån gåsHin, 
Äå; å andra sidan kol hål § 81: 1. 	, 

Anm. 3. I FR synas förhållandena stadda på glid. Nor. Fr. Lj. 
ock Fr. Ordb. uppger endast g, d. v. s. 49'; till grund för dessa arbeten 
ligger som bekant väsentligen målet i OA  ock °Ä. I J. M., transskri-
berad av Noreen ock antagligen väsentligen baserad på målet i Grå 
ock Se2, träffas u i hithörande ord, t. ex. bulna b. Vid undersök-
ningen efter 1900 angavs i ök g  -0-, i °Ä.4  ock Grä4  -8-, i Se5  -ft- i 
fluga stuga flugan flugor smulor, men ilat i st. f. eirkumflektering i 
mulet stulet smula skurit burit fura6, i Ly ännu konsekventare ittzt 
eller å& i et. f. eirkumflektering, men u eljest (flugor flugan smulor), 
i FeLeöm u överallt utom i vissa fall framför r (fura får Fe, fir 
Le; skurit skattr skår Fe, skår Leöm; burit bir FeLe, bitr öm) ock 
i Vs ut över hela linjen. Kontrollanten Er:s anteckningar överensstämma 
med SLa:s däri, att han vid cirkumflektering anger diftong i Ly (men 
även i FeömVs); hans anteckningar äro synnerligen svåra att dechiffrera, 
men det förefaller, som hans mening stulle vara, att diftongens första 
komponent i allmänhet är In. -u (d. v. s. 8) ock andra komponenten 
rspr. -u. Han anger äm. -u även i Grä. 

§ 75. Rspr. å 	fsv. ö. motsvaras i andra trakter än de 
i § 74 angivna av ett långt e-ljud. Detta är angivet som i 
Vi (dock i Ns snarare e)8, likaså i Ksk9Kill°, som e — 8 i Bj 
ock Fr', scrm e f: ö. Ex. angivas i föreg. §, mutatis mutandis. 

Pojke. 
Jan Magnusson var född ock uppväxt i Se, men bodde från 14 

till 65 års ålder i Grå 1/4  mil V om kyrkan i en bygd, där enl. hans 
egen uppgift »Sunnedialekten» talas, sedan (från 1903) åter i Se. 1905 
var han SLa:s sagesman för typordslistan för Se. 

2) SLa. 	 4) wa.  
5) Jfr not 2. 	 g) »Snarare far» SLa. 
7) Detta i burit fura. 
g) Enl. Lg. Hm använder för BRViNs e, Ng för Vik Q. 
g) Etzel. 	 1°) Kärre. 

11) Jfr Bä. Lj. § 14: 3 ock Sv. Lm. 1906 s. 53 f. Enskilda per-
soner synas genomgående ha 8, t. ex. meddelarinnan för typordslistan 
Nm ock hustru åt meddelaren för typordslistan Kr. Ljudet g är nog 
f. ö. ganska vanligt i FÅ ock synes sannolikt vara statt i spridning på 
bekostnad av Q  (ock u). 
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Därvid skall dock observeras, att stuga har u i ViKsiSaKstB1 
TrnNyD ock alt. sFX, duga u i VI (alt. 8 Ru), att fura heter 
fiya Va Bk, fyr VikEd (samt gul gyk sFÄNDsFR1, giftk fln). 

§ 76. Rspr. 	fsv. ii motsvaras inom samma trakter, 
som anges i § 74, av u, vid ersättningsförlängning av u (i Smo 
måhända ett mellanljud, se § 74): 

i sup., perf. part. ock pret. konj. av starka värb, t. ex. 
druckit dråka NÄGIGau(utom bunden bånan NÄSvLåbGiSil 

NorNmJö, drids nRElinNyD 	BaSeLyFeLenREknNyD, bikt 
SeLe(Smo), druutk LyFe0m, 	Om, bån LåskG1VskStGau 
dratk Vs 	 (utom.. Nor) Sid Bl Ka J Sk Gsk 

spruckit språka språk spruutk 	ArRnAåNyKöEda, bi_tan Hö 
spriitk som föreg. 	 Tö0v, båtnan Vs 

spunnit spåna spån ib.2 	sprungen språp,an NÄBRBsknR 
brunnit bråna brån ib.2 	E k(CriEdSstGim GskArAå Vs) 3  
bundit bitna bd n ib.2 	bunde båna NÄGIGau(utom 
sluppit gåva siftp ib.2 	Nor)NmJö, biin f. ö.4  
svulten sviatan (f ö.ej belagt) spunna spåna spån i samma 
tvungen tvigan Aå (f. ö. ej be- 	trakter som föreg. 

lagt) 	 brunne bråna brån d:o; 
åtminstone i följande utsträckning dessutom: 

stubbe stål2a NÄGIGau(utout Nor)NmJö, stå SeLynFRnRnÄD(Smo) 
klubba kkåba kkåb som föreg. 
dubbel dåljal ib. (dock Mal 7FTÖÖVJSk) 
gubbe gåb sFR5  
rum rum NÄGgutom .G1HOGRu(utom Nor6 )SeLynFRREk(Smo) 

— men rom NmJöGlHö, rum, nNyD (rop ÖA, rsm vAGrä) 
dum dum NÄGIGau(utom Nor6BaBsk111BnSeLynFanREk(Smo) — 

men dom NmGskArÄåNyKöEda, dum nNyD (dety öA,  doy 
vÄGrä), alt. diam Smo 

tumme ttim BFR 5  
skum s. skum nl•TÄ (jfr skem BFR') 
skumma v. slanta Bk (jfr skäm °FR I) 

skum adj. skum BFR5  — men skon nITÄSvLåGlGiVskBk, ,soy 
LåGlGiVskGauBaBskMArnÄGränRö; jfr Bä. Lj. § 140: 4.7  

1) Fr. Ordb. 	 2) -24- Vs. 
I de inom parentes angivna trakterna belagt i bei4sprtitedn. 
SeFeLeömnREknNyD; tycks saknas i LyVs. 
J. M. 	 6) -0-. Samma form i Itä. 

7) Skam utan angivande av om det är s. eller adj. uppges i följ. 
former: skum StSstSeFeömVsuRv, skomHöGruNmJöEknNyD,sk8mTÄGrä. 
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humle hionka nNÄSvLåbGiVskGau(utom Nor), hittnak SeLyFe 

nRElinNyD — men Unika LåskG1StHöNmJö, hiuttA• Vs, 
hinitA• Om (hånt.ak öÄ, hintak vÄGrä) 

*tuppe tike 'tupp' DSmo 
luft luft sNäGlNm(utorn Tr)GskÄåNyKöEda°Ä.SenNyD — men 

left nNÄLåskHöG-ruBaBskMAr (i8ft vÄGrä), haft FeLeVs, 
luft f. ö. inom området 

huvud håva NÄGIGnu(utom Nor)BlJö(utom GskBnEdaKö), håv Sel 
FeLeÖmnREknNy(Smo), hu D 2  — men hihd Eda (sFÄKsx), 
hiicv Vs(nRK), &ston Ly, häva SilTrKaJSkGskBn(VaNs), höa 
TöÖv, håva KöSid(NorFdnUöUKsTV ÄÖlND, håv Ra°Ä, hiivd 
sR.RuViV ikKil, håv vÄGräSrno) 

stund stun BIJSkBskMGskBnArKöEdaEk — f. ö. inom området 
stön, som även träffas i JBskEk liksom i övrigt inom land-
skapet (dock stun VaVäKst ock alt. Vi) 

kunds kåna NÄGgutom SvVsk)BkNmJö, kim SenRvEk — men 
kzk FeVs (kåta öÄ, kån vÄGrä), f. ö. inom området hån 

brunn brun nNÄGIEdBkGruBlKaTöJSkLynFR.RvEknNyD — men 
brun Sst(Nor)SidnRö (brett vÄGrä, brucn 4)3  

brunnen best. f. brun BlKaÖvKöFnnilvEknNyD, briin SvLåsk 
BnLy 4, brun nNÄJSk, bricn LåbG1GiVskStBkGruGskArÄå 
NyEda, brtim, HöBaBskM — men brun nRö briin Ed5(Nor)Sst 
(brån 'TÄGrä, briicn öÄ) 

buske bitska Äå 
sucka sicka BISilKaTöSkBa6Bn, såls, °ÄLeÖm — men sicka GlHö 

vFJBskMGskArÄällö, såta Eda, 	Ly(Grä), skle Se7FeVs, 
sik f. ö. inom området (även alt. Öm) 

burk burk NÄGIEdBkGruNmJöSeLyömnREknNyDSmo — men 
berk Sst(NoröÄ), butrk FeVs, burk Le (berk vÄGrä) 

ulv «kv Äå. 
Anm. 1. I D ock ännu mer EknRy synes u såsom motsvarighet 

till rspr 	ha vidsträcktare användning än inom området i övrigt. Se 
Dalb. § 80, jfr ovan dum rum ock märk vidares: 

1) Enl. Er. närmare 0. 	 2) Sa. Enl. Dalb. § 31 hitvu. 
8) Ordet synes saknas KsiONÅGraTrSilövNnSe ock f. ö. ej vara 

vanligt. 
4) brie 	 5) Trots obest. f. brun. 
6) Db; enl. Mr söka. 	 7 ) Pret. Sids. 
8) Jfr ock anm 2. 
7-200172. Sv. landsm. K allsten ju s. 
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hund han 	hu n nNyDnRö hundra luinra nRvEk, /timra 'Ny 
under linar nRv, pi n Ek, pun 	DuRö 

nNyD, /:03dr nItifo 	 ull u/ nRv, u/ ullöEknNyD 
unna Ml nRvEk, ficn nNyDultö 	gull gul nRv, gul nRöEknNyD. 

Anm. 2. I Ksk ock Sr» uppges a för alla korta u (som icke 
uppträda som 8 eller 0). 1 betraktande av de angränsande målen i FÄ 
ock Bj synes man kunna ha rätt att misstänka detta vara fel för 2a, 
vilket beträffande &no bestyrkas av ett personligt sammanträffande 
mellan mig ock KLa. sommaren 1920. 

§ 77. Rspr 	fsv. ii motsvaras av ett kort e-ljud av 
den i § 75 angivna kvaliteten (med samma kvalitet vid ersätt-
ningsförlängning): 

i sup., perf. part. ock pret. konj. av starka värb i andra 
trakter än de 	föreg. § behandlade 1•  Ex.: druckit spruckit 
spunnit hunnit bundit sluppit (bort)sprungen bunde spunne 
(§ 76: 1 med insättande av i § 75 angiven vok. ock med iakt-
tagande av att sup. i nFÄ alt. ändas på -2) samt bunden hålan 
NsOlAlVäGrallorFd4Gu, be#71  RaNd, b'ån HaKstni, bOn Va, båg 
°Ä, bina2  Grä, Nem, RuVik;" 

Anm. u förekommer alltså ingenstädes i vrml i sup., perf. 
part. ock piet. konj. av starka värb. 

i ung. de ord, som behandlats i § 76: 2, i andra trakter 
av landskapet än de där nämnda., dock i mindre utsträckning 
än eljest i ViKsK (ock FÄ); vad ställning framför m beträffar, 
bör även § 78: 2, 3 observeras. Ex.: 
stubbe stå ÖlVÄKsTNornU6UND, stg. Ra5Ä3Gu, stag Vgutom 

Ns)Kil, stab °ÄGrä — men stiidp KsK 4sFÄ, shah "FÄ, stitba 
Ns 

klubba Ickbba k1,b, kHdp kb — kkialp kW, lari4a som föreg. 
dubbel Mal Ö1VÄHaN0rFdnIPURaöÄ5, Mal BRRuVikKil°ÄGrä 

— men dual KsK 4FA, dbdl ViNsVaKstNn 
gubbe 09 ND g -db TR6  — Och Oh FÅ 
rum rem NorFdRaGåRäGuöÄ, alt. Bf, ram KilNm°Ä.Grä -- men 

ructri lesKsES., rum VIÖLA1HaK5t'1J 5 IJND, rom 6 FVä7  
dum dem GrallorFdRaöÄ, d8m KilyÄGrä — men dium Ksx.F11. 

alt. S1110, dum VIÖLV ÄllaKstnUTNDI 

 Alltså ViKsKFÄÖLVÄNDKILKsTNorökvÄGrä. 
 Förmodl. femininum.  Även i norra delen av Se. 
 Se § 76 aum. 2.  Även vFTöövJSk, se § 76:2. 
 Fr. Ordb.  Jfr också § 76. 
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tumme tgorta BPFX, tåni nFÄsFa,; jfr tum tem sFR1  — tuon FÄ 
skum skem2  AINorFd, sk8m3  VikKil, alt. vÄGrä — men skum2' 

Vi(utom Vik)ÖL6FVäKst6 ÄnUND 
humle 12,4mb ÖlVÄKsT11J 611, htbnak NDRa, himb, alt. BRViVik, 

himAr Kil — men hiumka KSK, alt. sFÄ, lusumab• FÄ, hmka 
alt. sRRuVikNs (se f. ö. § 76: 2 ock § 78: 3) 

rumpa rbmpa ÖlVÄKsTFdniPUND, alt. sFiBjsNÄNor, råma Ra5Ä. 
SeLyÖinGunRvEknNy, alt. nFÄnRö, rimpa VrKskKil, alt. 
BjeFÄ, rbmp vÄGrä4FeLe, alt. "FÄ. Märk How D, r4mp 
Vs ock se f. ö. § 78:2. 

stump stomp ÖIVÄKsTFdKilnUBURaNd5Ä, stomp sitRuViVikvÄ 
Grä5  — men stump SeLy6nFR, stump BjFÄ, stump Va (se 
f. ö. § 78: 2) 

*strump7  stromp FÄNDBFR,' — striump FÄ (»finare») 
luppes  tbpa BRÄND, t61) nFÄBFR1  
huvud ha ND, håv Fu» — Huva hat?? FÄ 
buske bbska TÄND, bbsk nFÄsFRI 
burk bork 	ÄlKsTNorFdnI 3URaND8FRi, alt. FÄ, bork RuVik 

KskKil, alt. BjFÄ, — buirk alt. Bjni (»finare»), burk ERViNs 
ulv oN FÄ3sFRI; jfr Ulvsbyn eisbin Al. 

§ 78. Rspr motsvaras av o 
1) framför g i hela landskapet, t. ex. 

ung q allm. kung kov., allm. utom kog Sil, 
ljung yon LåskTrKaTöÖv, jog 	/mg Tö0v, knog VskGru 

f. 	 tunga tqa tq..allm. utom töva 
lunga löga 16g allm. 	 Sil, tåga Tö0v 
bunke bögka lågk allm. 	sjunga föga fq 
lunka lögka 16gk allm. 

Anm. 1. Sjunka är mycket avvikande: sögkd RuNsKsk (s6gk 
smo), fåka sRViVikNsöLVÅNkLäGiVskStilöKsTGanKiL(utom Ra)BaBskM 
Nn, s61j Ra7Å.SeGräSmoGunRöD, 	Byn, fetk nFlköÄ, &åk Ekv, 
sht nib', sic FeLeömEkönNy, Seelsa SvG1(11ö)NnaBsköGskBnArÄäNy 
KöEda. 

Fr. Ordb. 
Osäkert, om det gäller s. eller adj. eller bådadera. 
Adj. 'Detta har f. ö. formen sorn LåGrlGliVskGraGauKILNnBa 

BiikMArvÄGräGunRö, Son't LuBf, 5yjz BjKrNmFä alt. Lu. 
-ou- enl. Er. 	 5) Mellan u ock 8 enl. Er. 

6) Mellan u ock ut enl. Er. 	7) Strumpa. 
8) Tupp. 	 8) Som skällsord. 

10) Belägg saknas nFitÅn. 
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framför mp i större delen av landskapet, särsk. NÄGI 
GRuNmJöÄD, t. ex. 
stump stomp KskNÄGIGuuNmJöÄ.DiFV; jfr f. ö. § 77: 2 
sump somp KskNÄGIGuuNmJöFdvÄSeGräligutom Smo) — men 

semp 6F VäaURa, sonp Ru, alt. Vik, stamp nKsESmos, 
sump sRViVikNs 

rumpa römpa NÄGIGuuNmJö, råmp "Rö (jfr f. ö. § 77:2) 
klump kkomp BFR4D5Smon (f. ö. ej belagt) 
pump pomp 8FR4D5Sm0n (f. ö. ej belagt); 

i övrigt framför m mera sporadiskt (jfr § 76: 2 ock § 77: 2): 
rum rom NmJöGlElööFVä 
dum dom NmGskArÄåNyKöEda, alt. Ek 
skum skont NmJönNÄGI(utom St)GruEk"NyD 
humle hömka NmJöLåskG1StElö; 

i några andra fall, framför f, p, k, g, sporadiskt: 
lufsa löfsa Bjsn, 16fs nFÄ — men löfs sFR6  
upp 029 Nm 
buckla böhka öFVäKällaKstKil8USidB1SilBaMND, böl_cak Ra, 

bökar ÖLGIElaGräGRunUTrKaTöÖvFu, högar D — men 
birkb J, båtar SkGskBnArKö; Hdika Bf, bedsak NmGåRä; 
bigka RuVik, bhgka Ksk, båga. Gå, btigab• KrVik, bhgak 
BRViNs 

bucklig bökkt GrVsk, bökkat St, bökbut ÖmVs, baka Gl — 
men bidan Bn, UPPÅ GskAr, bgikkt BfFäNm, Uigh Bj, 
bhgki, sRVi (f. ö. e,j belagt) 

uggla ögb Vf(utom Ns)ÖlAlVä, alt. Kil — men itgar öknRy, 
iugh Kålen, ittgak nFliSmo, itgka &gak f. ö. 

hugga höga ViND, håg SFR4SMO - men Haga hug FX 
tugga tina RuÖlVä, alt. SR — men tåg tåga håg tåga tåg som 

uggla 
glugg gkog RuViVikÖlVä — men ey,2 D, f. ö. med samma vo-

kalisation som föreg. 
o framför gg sammanhägner tydl. med vgm: det synes ha 

sin största utbredning i landskapets sydöstra hörn. 

15 Smo har dock möjligen även stamp. 
2) stump. 	 3) Jfr § 76 anm. 2. 
4) Fr. Lj. § 	54: 2. 2) Dalb. § 64. 
6) J. M. 7) »Snaraile ikah SLa. 
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Anm. 2. 1 västligaste Värmland förekommer i ringa utsträckning 
tst (0?, se § 83 anm. 1) som motsvarighet till rspr. 	framför k, g, p. 
Ex. sucka § 76: 2, kung tunga ovan mom. 1 ock vidare upp ap 
Gans. Märk, att om i Gin heter ani. — Utanför området träffas 
a i buckla bucklig i FÄ (se ovan mom. 4). Märk även sjunka ovan 
aum. 1. 

Rspr i i övrigt motsvaras i KsKnSmo (ock nFR I) 
av ut, eljest av u enligt uppteckningarna.2  Jag är icke övertygad, 
att denna skillnad i typ alltid innebär en akustisk skillnad. 

BFÄ har jag ibland hört det korta u ha en klang, som lega 
det långa ljudets rätt nära, ock jag anser det sannolikt, att en 
upptecknare, som vant sig att teckna at även för kort 	då 
skulle ha tillgripit detta tecken. Vid ersättningsförlängning 
inträder alltid 1.,,t (utom i "FÄ: ty, vilket där närmar sig g). 

Slutet ii — au eller u — förekommer särskilt allmänt framför 
/, tt, st, t. ex. 
ull itd. KsKnSmoFeVs, alt. SRVi, ul f. ö. (utom nRy ul, se § 76 

anm. 1) 
gull gud gu (gtd) som föreg. 
unna iitua KSK"Fik, i4 nF.VÄSeFeVsSmo, ?Aug 	f. ö. (utom 

nRvEk in, se § 76 anm. 1) 
hund huolhu.i (hall) som föreg. 
lust hast nSmo, lust f. ö., där det belagts. 

Rspr å ±- <by å motsvaras med få undantag av gg. 
Und. äro emellertid 

1) med e (jfr Ära § 29 — om kvaliteten se närmare § 82): 
slå ('ferire') sie resp. si8 allm. (men med kort vok. ArÅåSe); 

sith 'secare' heter sia ViGrauGiNmJö (däremot sig Ksk, gg+ 
Gran, sie_ 8F13, f. ö. ej belagt). e är tydl. uppkommet i 
svagton, se t. ex. Ärn. s. 103 if. 

åt prep. t VikBjöFsNÄSvG1StBaB5knsFa3nR (f. ö. ej belagt). 
e beror givetvis på svagton. 

låda låda öFLåGlK5TöUND5FÄ, l4 RanFPFR3 Ly, lbela Kil (f. ö. 
ej belagt). Märk, att vokalen överallt, där ordet träffats, 
är kort. 

Huvudsakligen FeVs att dömma av SLa:s listor. 
Om KskSmo se § 76 anm. 2. Hm låter i listorna från "IIVi 

ut ock u växla. I listorna för 'NÄ kan man inte se, om det står ut 
eller tt. 

Fr. Ordb. 
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skåp ske) LåGlGiStEdaNyÄåGskBn — men skap Rall' (f. ö•  
ej belagt) 

belåten belbtly, FÄRa2  
grannlåt grånNt FÄ — men grålle BFR' 
fråga frk D3  — men frak nnTai fr« nFPFal, frdtga sFÄ; 

2) med ce: jålpvärbet låta lieta leet (obetonat även 	allm.; 
det är den gamla vokalen i pres. sing. som segrat (jfr även 
fråga mom. 1 ovan ock fara § 89: 1 b); 

3) med a: 
i VÄGINÄGruuKILKszNmJöndu (utom Gu) i ord med 

fsv. förlängning av å, framför rt: hårt hat — men hett ViKsx 
ÖLFÄGu; vårta våtta vått — men vettta ViKsKÖLBFÄÄb4, 
nFÄGu; 

Framför urspr. rö är saken oklar: hård heter hak överallt, 
där hårt heter hat, eljest kg.; svål är belagt i formen (-)syclik 
BfNnMsntl, men gård har formen ok endast nNyD(sF) samt 
komp. tånager 'TF, eljest gak. Enda belägg av mård är mak D5. 

i enstaka ord: fåra ('sulcus') fr allm. utom Rtra 5F, fr 
GraEdavFKaD, far TöÖvJSkKö, fr RuVik, fr SR; åka åka Gl 
HöGskBnAnkåNyKö (alt. Nm 	haka). f. ö. är vok. et; se vidare 
§ 39 anm. Redan i fsv. torde ha förekommit växling å 	å i 
detta ord. 

§ 81. Rspr å fsv ö (—) motsv`aras i det område, som 
anges i § 74, av u i åtm. följande ord (vokalen bibehållen vid 
förkortning) 

1) med lång vokal: 
kol kuk NÄG1Gau(utom Nor)NmJöBfSenRvEknNyDSmo — men 

bak LyFeLeöm6Vs, f. ö. med -e- eller -8- enl. § 82 
hål huk — hud., hek, hek såsom föreg. 
håg hug NÄGIGRu(utom Nor)NmJöSeLyLeÖmnRvEknNyD — hyn 

FeVs, f. ö. -e- eller -8- enl. § 82 
råg rng etc. såsom föreg. 
tråg trng 1317Tr7SilJNyKr71tRvEknNyDSmo — f. ö. Q eller 8 enl. 

§82 
råge rina Vsk7BkGruNynRv, råka BITr — f. ö. e eller s enl. § 82 

1) Fr. Ordb. 
3) Dalb. § 75. 
5  ) Dalb. § 56. 

Q.  

2) Dahlgren (F18ga). 
4) Lånord ur rapr.? .  
6) Mellan ix ock ut. 
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båge bgga NÄG1GskBnArÄåNyK6Eda, bik:nRvEknNyD — men 
bc)ga Ggutom Gl)NmBaBskM, be2g vÄGräLyFeLeÖm, bg 
SeVs, f. ö. -e- eller -8- enl. §82 

sorl sui nNÄLåGlGiStIlöBaBskMÄIArNyKö, f. ö. -et eller -x- 
enl. § 82; 
mera sporadiskt i följande ord: 

tål tak TriN3n2Rä1l3f, f. ö. -Q- 1. -8-
fåle fgr LeOmnRvEk, f. ö. -Q- 1. -8-
spår spgr BliTrivFNy, f. ö. -e- 1. -8-
skåra skgra StB1Tr, f. ö. -e- 1. -8-
läge lgga J°F, lgg Sil, 1Vgg Vs, ltftga BITrSk, f. ö. -e- 1. -8- 
sovit &iv nRvEknNyD3, f. ö. 	1. -8-; 

2) med förkortad vokal: 
fågel fig A-  NÄGIGRu(utom Nor)NmJöSeLyLeÖmnNyD — men 

filg FeVa, f. ö. med -e- eller -8- enl. § 82 
sovel se § 5, med vokalisationen som föreg. 
skovel skitvak NÄGt(utom GlHö)Gau(utom Nor)SilSeLyFeLenNy 

D4; skuivak Vs, sktivak Öm, skårak ViliskEilvÄGräSmo, skövar 
SidB1Tr, slukaZP f. ö. 

Rspr å 	fsv 6 motsvaras med angivna inskränk-
ningar i regel av ett e-ljud, angivet som 8 i Vi(utom Ns)KskEil, 

e i Bjni, f. ö. e. Det lider knappt något tvivel, att vid beL 
teckningen en rätt avsevärd normalisering till förmån för e ägt 
rum. — I Rä kan någon gång utan skönjbar regel i inträda (in-
dividuellt ock till synes i stället för vilket långt e som hälst). Ex.: 
son son, san allm. 	 skåra skåra skår, skåra skår, 
sova såva sov, såva såv allm. 	se § 81 
sov pret. sov, sv allm. 	spår spor spor, se § 81 
lov lev, lev allm. 	 tåg° tog teg. 
knåda kne, kns allm.° 

Anm. Märkligt är det hos båge ock skovel i vissa trakter upp-
trädande 0, se § 81. — Ovan heter dva Le (jfr Åm. s. 96), bya 
Nm, öva Fä, f. ö. ej belagt. 

Rspr ä 	fsv a motsvaras i vrml på följ. sätt: 
1) framför gg av a i VÄBNI7Ggutom Sv ock Grinsbyn i 

1) Q. 	 2) 8.  , 
Däremot sova sen, ib. 	, 
Även Ba enl. Mr, men enl. Db -0-. 5 ) Utom kggg öm. 
I bet. 'rep'; om n-former även förekomma, kan ej avgöras, då.  

ordet är svagt belagt. I bet. 'bantåg' heter ordet vanl. teg. 
Dessutom i de intill Gi stötande gårdarna Knösta ock Ström i nNi. 
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Låby(sTGauKri,(dock växlande med å-ljud i Fd)TöÖvJSkJöND 
FRÄD(utom Gu), alt. i Öl; eljest å-ljud, t. ex. 
gäng gag 	 • vrång» vrag 
tång tag 	 ångra ågra ågr (1. bh ågar) 
lång lag 	 stånga ståga steg; 

Anm. 1. Å-ljud uppträder alltså i sådana ord i ViKsKFIGuVa 
(alt. öl)nNkutorn gårdarna Knösta ock Ström)SvSidBITrSidvFHoKa (ock 
delvis i Fd). Detta å-ljud anges som a av Hm för sRViNs, av Lg för 
Vik, av mig ock El för KSK, av mig för FÄ, av Sa. för Gu, av Ng 
för (51, 2, av Br. för 'NÅ, av Rn för Sv ock av Wd för SidTrKa; men 
som 0 av Lg för Ru ock av Wd för B1Sil. I anteckningar efter kon-
trollundersökning av ÖLVI upplyser Lg, att det korta betonade å-ljudet i 
dessa trakter kan vara såväl 0 som et, ock att det förefaller, som om 
0 skulle vinna terräng på bekostnad av a. Wd:s 0 i B1Si1 ändras av 
Be. till et. 

2) framför gk av a utom i de ovan under mom. 1 angivna 
trakter även, åtminstone alternativt, i VII3jsF V. Exempel ock 
belägg äro icke talrika: 
stånka v. stågka BRRuViVikBjsNÄVÄLåGIGiVskStKstBkFdKil5U 

BaGskBnArNyKöEdaNDLuBf, stågk 5ÄGräÖrnEk — stågka 
VikSvKr, stågk FäNmGåRa 4, stbgka Öl5  

skånk skagk VIN VaVICNALåGiVskStKstRkKilGskBnArÄåNDsFÄ 
FaSmoEk — skagk ViVikSvNmGå 5, 

jfr hank hagk överallt utom ,hk nFASvSidB1TrSil6vFHo; 
3) framför ursprung!. mb: våm vam AlTNÄGIKsTGRullm 

(utom Ra)NmJö(utom Kö7)ÄbFa(utom Vs)nREknNyD; vam VaKö 
Vs; vant Vi5KsKÖ1Ra9NdF2iGu(sF), vom Vä. —. Jfr 
kam kam sRViAPFNDKILKsTNÄGIGRuJöFRNmt, alt. F.K10, men 

kant RuVikNsKsKFÄ, korn ÖLVä 
dam(korn) dant dam (dom) som föreg., dock dam i hela Vi 
lam s. lam BjNmD, lam KskRuVikNs, lam" f. ö. , 

4) framför ursprungl. nd: stånd stun nNÄLåVskStBaBskM 
ÄåSe, st s); KilvÄGrä, ston vFiloKaöv, stan FeLeVs, ston Vii, 

Spant. 
I andra ställningar uppger Ng i regel 0 för kort å, som icke är 0. 
Se BL Lj. § 166;3. 	4) Rspr-lån? 

5) Inga belägg från Nm. 	6) Wd uppger c0, men Be. 
7) Ej belagt Eda. 	 8) ••• 0. 
2) Jfr dock vamm, Dahlgren (Flöga). 

»Finare». 
Mäst i sammansättn. lammunge. 
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(Siln, alt. RuVik, stan f. ö.2 ; *vånd-alig3  vånetki FiBj. — 
Jfr i övrigt 
sand san BjVa(alt. Öl)VÄNÄGIKsTGRuKILNm(utom Tööv)JöND 

FÄFRÄD, san TöÖv 4, san ViKsk, son(-  san) Öl 
brand bran överallt, utom bra Yr  
grand gran överallt, utom gran Vi, gron Öl 
band s. ban KskA1NÄGIKsTGRuKILNmJöÄbIPRÄD(utom Gu)FA.5, 

ban VII3j5FNdRiGu, bon ÖL Vit 
and an FeÖm(alt. Bf), an aRViVikVÄsNäGIKstEdBkBaGskBnAr 

ÄåNyKöEdaND5ÄvÄGräSmo, an RuNsKsKFX, on ÖL 
hand han GiGraEdBk5URaGskBnArNn5...̂LyÖmVsEknNyDni5, 

han VikNsKsKFÄGru, hon ÖlVä 
rand ran LyD, ran ÖmVs, ran eRViBjäLVÄNÄGIKstEdBk 

Kil5URaBaGskBnArÄåNyKöNDF.Ä5ÄvÄGräSm0, slutligen ran 
RuVikNs 

blanda bkåna SRV i Vi kRjOLAT  ÄN ÄG illuK stE dB kKil 'J U BaGsk Bn Ar 

ÄäNyKöEdaNnsFÄ, bkån RannivÅGräLyöraVsSmo, bkåna. 
RuNs; 
5) framför urspryngl. .1d: 

hälla håla6  VIKsKÖLVÄNÄGIKsTGRuFdKilnUNmJöNDTÄ, hå/ 4  
Ra5ÄvÄSeGräLySmo; Udd 5U; hål nni; hed FeLeÖmVsnREk 
nNyD 

vålla völa NsBFVäNÄGIKsTGRunUNmJönt), vol RavÄSeGrånREkD, 
Våld Vi (jfr självsvåldig 5its,v4lt Bj8F:4); våla KskuU; 
SeÖmVs (jfr självsvåldig sipsveth Kil, seesvegt sFn7, våld 
val Smo, för fan 1 våld fein z vd FÄ) 

Ro. uppger -a-. 
Betr. sttot LåMLe ock stan. FeVs uppges uttryckligen, att ordet 

betyder 'blomster'-, 'potatisstånd' eller dyl., ock för Se uppges stan. 
'marknadsstånd'. Det synes då sannolikt, att å ena sidan övriga angivna 
stun stsn ston stan betyda 'blomsterstånd', samt att å andra sidan 
ifrågavarande former i denna bet. ha större spridning, än här angivits 
(t. ex. stun i övriga Gt-socknar ock Stan i ")n?). 

'Motig', 'besvärlig', 'som sätter sig på tvären'. Vånda synes 
ej — utöver D vdn 'besvär' — existera i vrml. annat än som rent 
lånord. 

Även för Bl uppger Wd a, men Ro. rättar det till a. 
'Finare». 
Fördelningen av e ock 8 enl. § 75 ock § 82. 
Fr. Ordb. 
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ålder ålar AlNÄGIGauFdnURaNmJöNouÄvÄSeIGräLy, ålar Kil; 
ålar KstrVa3UB1FÄSm0GuV12, 6/yr ÖlöFVä; dr FeLeÖmVs 
nREknNyD 

fåll fel RaTr; fa UÄbEil(sKVaAl5FVI2, fol ÖlVä; fal NÄSv 
LåbGiVskGRubUNd; fal GlStHöLåskNm(utom Tr)Jönt3Än4  

sålde sålda NÄGIKstGau(utom Nor)NmBaBskMÄåEda, selta Gra 
FdGskBnArNy, sålta Kil; sålda KskHalloröl(alt. TA), såld 
RaSmonREkö(alt. SeVs), sålta sGViNsBYTVänUNDBF Ä, sålt 
FuEkvnNyDnFÄ, sOlda Al, sblta ÖLRuVik 

såll sal BjVaA1öFKstBaÄåNyKövÄGräSm0niVi2, so/ ÖlVäKil, 
f. ö. ej belagt. Eget är, att detta ord, som väl icke är 
kulturord i högre grad än t. ex. fåll, genomgående synes 
ha å-ljud. 

Jfr mångfaldiga magafåldtga Aå, magfåldia Vsk, magfcilde sFR5; 
6) i övrigt å-ljud, t. ex. 

åskan Mer:c V16VaVä, öska FdKil, bya ÖL , 6gt 6 F, åska KSIC 
FÄSvLåbVskKstGraEdNorBIOURa, aska NÄGlTrSilKaGsk 
ÄåNyKöEdaÄn, ei4aka SkEdaAr; dessutom ytterligare former 
med J' i § 30 anm. 1 

åtta bta FdKilVäTÖL6V16 , f. ö. åta åt 
blått Vrot, Vrett som föreg. 
sådde såda, såda såd som föreg. 

Anm. 2. Låtsa los 5FGskFigFa5FdGiSt, les KskKil, f. ö. ej 
belagt. 	 • 

§ 84. Rspr å 	fsv ö( t.) motsvaras i det område, som 
anges i § 74, av u i -åtminstone följande ord: 
-spotta spåta NÄGIGRu(utom Nor)NmJö, spi tt SeLyFeLeÖmSmo 

EkönNyD — men spakt Vs, spåt öÅGunREkv, spåt TÄGrä 
brosk brask NÄGtEdBkBaGskBnArNyKöFeLeÖm — men br8sk, 

vÄGrä (f. ö. ej belagt inom området) 
OSS a FeLeÖmSmonNyD7  — f. ö. e inom området (jfr även 

§87) 
doppa dizva 	dika, dåv, dåv son? spotta (dock -e- Sst) 
morra mitra mår — Inåk, mår, mår som spotta (dock -o- Tr) 

Jan Magnusson uppgav 1905, att en ock annan i hans barndom, 
1840-talet, sade dbr. 

,s, 	0.  Ej belagt Le. 
 Ej belagt Gu.  Fr. ordb. 
 , a.  Dalb. § 81. 
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kork kurk NÄGgutom Vsk)BkGsk-BnArAåKöEdaÖmSmoD", gurk 
Ekö — men kutrk Vs, kork VskEdNy3Ä, ksrk vÄGrä (f. ö. 
ej belagt inom området) 

korv kurv BlTrKaTöÖv, f. ö. -e- inom området 
stolpe stiarpa NÄGIEdBkSstSidB1Si1JSk" stedT SeLyLeEkö — 

men stdarp Vs, stgrpa GruTrKaTö0v, stigp 3AGunRSmo 
EkvnNyD, stig:p vÄGrä 

golv gukv nNÄLåbG1GiVskStFlöEdBkS5tJö(11t0m KöEda)SeLyLe 
nRvSmoEknNyD — men guary Vs, geN SNÄSvLåskGrund 

4GunRö, gsb.v vÄGrä 
folk fakk LyFe2LeÖmSst3nRvEk, fittp, nNyD — men ftukk Vs, 

f. ö. -e- 
holme hezhn SeLyEknNy — men harm vÄGräFeLe, f. ö. itegyna 

hm 
klocka ldritka SidSilvFHoKaTöÖvSkMGskBnKöEda, kkick SeFe 

Öm — men khetk Vs, kkåka NÄGI(utom 01)BkGruBlTr, 
kkbk EknNyD, kkåk GränRv, lobitka GlEd(Nor)SstBaBskAr 
ÄåNy, kHik ukÄSmoGrunRö (jfr § 85 ock § 86). 
Med endast ett belägg för vartdera ha vi gosse gizsa nNi 4, 

tofs tafs D', hoppas loszpas D'. 
Rspr 	fsv ö es, 	motsvaras av o framför kk 

i några få ord inom en stor del av landskapet (jfr § 86): 
bock bok VIÖLV ÄN liGi(utom GI)K5TGRUFdK1lnUNDIJÖNDsFitLe5  

Ai 	men bak KsKFÄGl 
bocka båta VIÖINPNÄKstKilBaÄåNyNn, båk öÄvÄGräSmo --

men båka Kö, baka BFÄBj, beds ''FÄ (f. ö. ej belagt) 
tjock öols VAutom Ns)ÖLVÄNÄGgutom GOKsTGRuKu(utom 61J) 

Nm(utom JSk)BaBskMNDsFunRö — men öuk SkFenNyD, 
984; nRv, pek Ek, öale. NsKsKFÄSmoLeÖmVsGskBnArÄåNy 
KöEdaJG13U. 
Anm. Av pocka har jag endast beläggen påk 8FR6 , p&ka påk FÅ. 

Rspr ä -6- fsv ö motsvaras framför kk, med de in-
skränkningar som angivits i § 84 ock § 85, i EdaLeÖniVsEk 
nNyD av e, i FenRy av 8, f. ö. av å (i FdKil3FVä ock alt. ÖLVI 
o, eljest a), t. ex. 

Dalb. § 81. 
e.  

5) Ej belagt FeömVs. 

2) 
4) Uppg. 1918 av biskop Lövgren. 
6) Fr. Ordb. 
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stock stek stsk stok stat 	locka leka lät etc. 
rock rek vik rok rak 	hoeken (h)åkani etc. 

Om formernas fördelning se regeln. — På samma sätt 
heter antagligen plocka, men som belägg finnas blott pketica 'FÄ, 
påk nnefR2, pk  FR2. 

Anm. Lock (ty. deckel) utgår från fsv form med kort k: lek 
överallt utom /8k RuVikBRKskKilFeSmo, alt. Fil3j, lek AlöFSvHaKst 
EdöURa ock alt. (»finare») NsNorn. 

§ 87. Rspr å -6- fsv 6 motsvaras med ovan angivna in. 
skränkningar av ett e-ljud — e eller 8 — väsentligen enl. § 
75 ock § 82, dock e i vÅGrä, men i stället 8 framför r i SeFe 
Le (ibland även ö i 8ÄLy): 
orka irka KillIskArt(utom Ns?), alt. BjsFÄ, årk SmoSeLyFeLe 

(alt. 'FÄ), f. ö. orka ark — märk dock &rh 61J, iikka Bl, 
g-ka BNA. 

torv tsrv KilKskVgiatom Ns?) SeFeLe, alt. BjF.Ä, torv f. ö. 
korv Uri) korv som föreg. 
torp tsrp torp som torv 
korg kin 	kary Ly, f. ö. med samma vokalisation som torv 
orre 14r DÅ», f. ö. med samma vokalisation som torv 
sork serk serk som torv, dock ej belagt KsidlaGranNÄFdlCil 

nUNmBaBskMNyFa(utom vÄGräÖmVs)Än(utom Smo) 
om 88 KilKskVI, alt. BjFÄ, et.5 611, es f. ö. (märk dock § 84) 
frost frost EkövÄSeGrä, frust 43, frost Ly, frest FeKilKskVi 

(utom Ns?), alt. BjFA, frost f. ö. 
kosta ktIst Fe, kista KilKskNutom Ns?), alt. BjsFÄ, kasta kast f. ö. 
kors k8ss koff som torv (dock kes, Se, ej belagt för FeLe) 
koppar: första stavelsen har 8, 19 som torv, dock kivar Sk (ock 

hivar sF); om senare stavelsen se § 102: ii 
troll trsl trel som torv. 

Ex. äro även, för andra trakter än de i § 74 angivna, de 
ord som angivits i § 84, med undantag av klocka (se § 84) ock 
delvis brosk: brusk RuNsSt, brucsk BjFÄ (f. ö. belagt som brssk 
BRViVikvÄGrä, brosk VÄFd5lJRaNnsFn2), varjämte kan observeras, 
att morra i BFÄ alt. heter mitra. 

Anm.. L Komma uppvisar överallt i vrml en vokalisation, som 
om det utginge från fsv ä: kanta OLVÄFdBil, alt. Vi, kdoya keim f. ö. 

Om bortfall eller kvarstående av h se § 39. 
Fr. Ordb. 	 8) SLa.; enl. Fr. Ordb. -0-. 
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Jfr härmed kummin keitna Bf, k&m Fal (kämmena vgm 2, kb Mg Am 3). 
Om synes av de skäligen klena beläggen att dömma heta city JöGx, 
Ont Nm 4, f. ö. om 8m. 

Bort heter 1)60 NsBjSyStBaGskBnArÄåNyNdSeFÅGu, bot VA, svag-
tonigt dessutom bak Al5URaMBnLeömFÅ — men b« sNÄ, b8 Rak 
ock allra sydöstligaste Kr(Fallet); borta bMa GlStÄåEdasFk, bdtt 'Fal 
GunFÅ, böta öl (även bak åtm. FÅRa5) — men bg4a BjsNi, bb.a Ksk. 
Obs. särskilt Bj: borta bå.0 : bort be0. 

Anm. 2. Sommar har märkligt nog i stor utsträckning -a- i 
första stavelsen: samar HöBskhrlAr5Å6TÅSeGräLyömEknNyD, sitmar 
Nm(utom Sid Bl Tr) Åå6 Ny Kö Eda, samcir Gsk Fe Le, har f. ö. -å-, -å-
(seemar SF). 

Anm. 3. Ett anmärkningsvärt antal ord med fsv -6- framför enkel 
kona, vilka i rspr ha förlängt den på vokalen följande konsonanten ock 
sålunda behållit rotvokalen kort, ha i vrml i stället förlängt rotvokalen. 
Några ex. (vokalisationen enl. §§ 75 ock 82, då ej annat anges): 
borr bgr, bor7  se § 75, men -0- flotte fk .gta fkåt, Nta fköt 9  

även TÄGrä, -8- Fe 	 flott n. fir.ot BjFÅsFa 1  
borra båra bår, böra bår som föreg. brottl° brot FÅ, br8t Vi 
sporrar spiirar etc. 	 look ('deeker) se § 86 anm. 
skotta skida skåt ete.8 	 droppe drillad dr42), dr()pa dr4p11  
skott Sht Skot 	 mosse lnåsa mås, måsa mås. 

§ 88. Rspr å motsvaras av a 
motsvarande fspr6.3 i var (pron. ock adv.), vara, aftonvard, 

tvi vale, kvarn, se § 62: 1; 
motsvarande fspr 

a) framför ursprungl. k i följ. ord: 
galen Oka f. allm., gx.l. eller går,s m. allm. 
svala s. sv4N nNÄGI(utom Hö)SstGruNmArÄåNyKöEda (alt. Ra), 

svak FeVsnRvEknNyD; sv4ka sv4k f. ö. 
sval adj. svak nNliKaJBaBskMnRvEknNyD (svakk GlVskStGru 

GskBnArKöEda), sv' f. ö." 
svalt n. sved VinNAG1GiVskStGruKaJSkJönRvEknNyD, svat f. ö. 

1) Fr. Ordb. 	 2) Hof s. 187. 
Åm. s. 89. 	 4) Jfr Ani. s. 114. 

5) Dahlgren (Bonnspelmaen).  
ber ÖM. 
Ej belagt LyFeLe. Alt. Shit NmRä. 
Nid Ly; rhs3ta Ha. 

V) 'Brottet på ett avbrutet järn' o. d. Brott 'förbrytelse' är lån-
ord ock har kort vok. 

dr4pd Ny. Kort e A1VäEdNor5UTF, alt. Ha. 
E j belagt SkÄäNy. 
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tala ter LelnRvEknNyD, alt. SM°, t4b telk f. U. 

am n 	nNÄGOU2RaGskBnArBÄFeLeF2i2  — men av, D3, an Ed 

BkÖmVs. 
Däremot finns endast a i mala inka Inåk allm., stal ska- 

allm.4  
Anm. 1. Al har mycket varierande former: ådal. BaKöEdaEkö, 

(War smo, Mar FdöÄ 5, lidar vÅGrä, &dar nFR5, eidar Kil, ad ad 
"NÄ, ael 8NÄ,cpd Lu, (0," KrLu, 	Fi6V1(utom Ns)BjVaVÄKst'llr, 

Vs. 
Mal (insekt) är belagt i följ. former: Ing' GskBn, äcp4' nNiLåsk 

GlGiVskStAr, ni car VlBjVÅBk5URaNDROAGräVsSm0. 
b) i övriga ställningar: 

skata skeda skit allm.7  
skat(e)8  shigta Sv, skåt BFR5nFÄ, skat LåGIGiVskStGskBnArRÅ 

(f. ö. ej belagt) 
gata getto gejt allm. (utom VI9KsKVa: g4ta) 
vad pron. va ViKsk"NÄSvKsTGRuFd5URanR, va (kort a!) BjsN.Ä. 

KilnUNDFÄVsSmoGu, ho GiSidBlvFlloKaTöJSkJö(utom Ar), 
ho (kort e!) BNIFdSilJArvÄSeGrä; het, TrSilÖvJ, 	kont nib.  

EknNyp, (ha °F) 
blad bh °AvÄSeGräLyLe"RvEk"NyD — 	f. ö. 
glad ghl 8FR1°SmoEk — men ea NDF2i (f. ö. ej belagt) 
gladan gkethkjk "Ny — men er49 ND (f. ö. ej belagt) 
glas eras SidvFlloTöKaÖvNutom vÄGräÖmVs)nRvEknNyD — 

ghts f. ö. 
garn gan nNÄGgutom Sv)SstGruFdnURaNm(utom Tr7F)JöFftnRv, 

gc,e_n BNIEknNy, gan D; gan ViKsKÖLVÄSvKsTEdNorBkKil 
°UNDRiSmoGunRö, alt. 8NÄLåskStVs 

klarna kketna SidKaTöJ, Måna ÖvSkBskMGskBnÄåKö, klår, 
öÄGrä, kka'n EkönNy, kkt,in D; Pråm Gra, kkdr, nREkv,. 

ki4na klan f. ö. 

7) Uppges även från 'Fa i Fr. Lj. § 33 ock Fr. Ordb. 
2) 	-a-. 	 3) Don. § 91:1. 

I Kö uppges dock därjämte stpYr. 
Fr. Ordb. 
I Lu uppges (0* = 'fast alved', ciej• ock (e. 	'lös alved'; i Kr 

uppges ak = 'skör alved', cpb'= 'segare d:o'. 
Ej belagt Nm. I Bj har jag hört sk4ta som »finare» form. 
Trädtopp. 	 9) Ns dock alt. dito. 

70) Fr. Lj. § 33. 	 77) Milvus. 
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fara v. färd KsknNÄGIGraGuuKIL(utom Ra)SidB1TrSilvFHoKaJö• 
(utom KöEda)Äb, fär RanterunRvEknNy, igra JSkKöEda,. 
fr D, fr a ViBjÖLVA.snällaKstTöÖvNdeFli, f4r nRäSmonRä 

snara snår FeLeVs"RvEknNyD — snåra snär f. ö. 
bara adv. bår a RvEknNy 2  — båra bär f. ö.3  
svara svår nRvEknNyD — sviya svår f. ö. 
hare hår nRvEknNyD (alt. ÖmVs) — higra hår f. ö. 
smal smal NyFu4nRvEknNyD — smal f. ö. 
fan fän (fin)  sannolikt allm., men med ytterst få belägg 
lat lat D — lat f. ö. 
trana trån D — tråna trän f. ö. 
lakan lakan D — f. ö. endast -a- som rotvokal (om andra sta- 

velsen se § 102 anm. 1) 
gap ggp Ggutom Sv)GraGauKILNigutom Tr)JösFa5ÄD, alt. sNA., 

Ns — gc_xp f. ö. (även alt. SidB1). 
Flera ex. finnas i Bä. Lj. § 130, Fr. Lj. § 33, Dalb. § 49._ 
Däremot finns endast a i t. ex. 

mat mat 	 tak tak 
spade spå (spåa) 	 baka båka bäk 
*skade 6  skå (skåa) 	 hake haka håk 
snart snat 	 hakan håka 
gran gran 	 hage häga hg 
*vane' vana vän 	 mage m4ga mäg. 

Såsom av exemplen framgår, är det särskilt landskapets 
nordspets som gynnar a: lat trana lakan ha denna vok. blott 
i D; bara svara hare ha den i nRvEknNyD (det sistnämnda 
även alt. i VsÖm); snara i samma trakter jämte ännu en bit 
av nFR. Ock om a uppträder hos ett hithörande ord i vrml,. 
är alltid nordspetsen med em det, ifall utvecklingen inte gått 
ännu längre, till a eller ce (garn klarna fara). Några regler 
för uppträdande av a kan jag f. ö. icke ge. 

Anm. 2. Framför 4 (t) 	rt är vokalen kort, så vida inte för- 
bindelsen rt varit tydligt sekundär: 
karta kåt. td VaViSvLäGlStKstnU61.113aGskBnArliöNnsFA, Hitt RanFlöÄ 

vÄGräSmoGuEk 	kå9 VffljNÅVskEdBkFdKil, alt. SvG1BFÄ, 
FeLeömVs, alt. "FÅ 

1) ^' -g-• 	 2) Ej. belagt D. 
Även bås (<-- *baras) FÄnFa (Fr. Ordb.). 

Öm- 	 5) Ej belagt "Fa. 
6) Skada, s. 	 7) Vana. 
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kart katt allm. (dock uppges bot Ru ock alt. Vik) 
fart fatt allm. (dock uppges fast RaRuVi ock alt. Vik). 

Jfr snart ovan. 
§ 89. Rspr å motsvaras i vissa fall av ett ä-ljud, näml. 
1) av ce 
a) i ganska stor utsträckning i karl: kr FÄBiNÄVaAPF 

Lå5kG1GiV5kStHöNmEdBkS5tGruKILJöND0ÄvÄGräLeÖmVsGu — 
men kar ViVäKstGraSvLySmoLåb, dessutom alt. FABjNAVaAl 
ÖFG1StRaND; kor D. 

sporadiskt i fara v.: fr a JSkKöEda (pres. far fr Ho 
TöÖvJSkKöEda), garn gc§n sNÄEknNy, kvarn k,vc,en BNI (se § 
62:1), lada / 	RölEk, l 'Ny, alt. D 	14), 14 (14a) f. ö. 

i supina tagit dragit slagit ock motsvarande perf. part. 
(kort ce) i ViKsKÖLVÄKstnUNDFÄnRGuÖmöÄ: tna tiejj2  teep, o. s. v. 
Märk även *stagit (stått) skela q..1, steeA Ra. 

2) av a i D åtminstone i följ. ord: 
karl kor 	 lada 14 
fara v. f4r 	 vara v. vår 
garn gon 	 draga dråg. 
klarna klrån 

§ 90. Rspr ä motsvaras av ett kort e-ljud på vissa håll 
i supina tagit dragit slagit ock motsvarande perf. part., näml. 

av e i EdSstGruFdKilRaBaGskBnvÄSeGräLy: tb.la Mji etc., 
av as i FeLeVs: tåj »  dråj slå2. 

§ 91. Rspr å motsvaras av o i supiner ock perf. part. 
av 6:te avljudsklassens värb inom Nm(utom JSk ock delvis Ka 
Tööv)Gr(utom GlStHö) ock Bk. Vad farit beträffar, gäller 
regeln endast i SvLåSidB1Sil, se § 92 anm. (ock f. ö. § 172). 

§ 92. Rspr å motsvaras at n i sup. ock perL part. av 
6:te avljudsklassens värb inom JSk(delvis KaTö0v)G1StHöJö 
(utom Ba) ock NÄ; ex. anföras i § 172. 

Anm. Farit heter föra (resp. för) ViKsdkViniNDBILKsTNor 
°ÄvÄGräSmoGu, Rya (resp. Air) VskGiEdBkSstGruiloSeLeörrinREknIsTy 
D, fitcr LyVs. Ordet behandlas alltså överallt i vrml (utom i Sv 
LåSidB1Sil), som om det skulle vara utgånget ur ett fsv *förit 
*fiirit. 

la BRA,. 
teeij dreetj Sieet, öÄ enl. SLa. Om formernas fördelning f. ö. 

se §§ 100, 107. 
Jfr § 41 anm. 1. 
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§ 93. Rspr ä motsvaras av ett särdeles öppet a' 
1) framför gg i hela vrml (utom ÖLVä?), dock på sina håll 

växlande med a: 
lagg lag allm., 	lag VikNs; lag ÖLVäEd 2  
tagg tag allm., •••• tag VikNs(FÄ8); tag ÖLVä 
plagg p?rag BYPNÄGIGRUND4FR 41  (pkag Fr) 
dagg dag i allm., men dag 8RViOLVÄKi18USvEdN0r, -a- -a-

ViknUBaFÄ 
*agga5  åga åg GiVskStEdBkSstGru8URaND6Ä6FÄBjGsk..kr, åga Sv, 

åg °FR 4  
*knagge 7  knåga knåg LåG1GiVskStHöBkRaFÄsFR4, ggi:tga Ed; 

Anm. 1. I några ord synes a vara övervägande. Detta är särskilt 
fallet med bagge (blott använt som öknamn på norrmän): med a (a) 
har jag inga belägg utom för RuNm (ock möjl. Sid) samt ortn. bågkul 
Gå; vidare med vagga (a endast i KsitGåRäRuSilKaJHoTöövGeR). -Aven 
flagga ock fragga ha a i stor utsträckning (så i Gi ock Gnu), men 
orden äro för svagt belagda för att tillåta någon slutsats. 

2) framför kk inom två icke sammanhängande områden, 
dels sydöstligaste hörnet' (KsERuVikNs), dels norra delen (FR 
nRvElinNyD); i förstnämnda målet 	a, som alltjämt vinner 
terräng. Ex. 
tack tak KakRuVikLyFeLeömVsnRvEknNyD; tak f. ö. (även Bj, 

alt. VikLyÖmVs) 
stack stak KsRltuVikNsGräLyVsnRvEknNyD8, stals f. ö. 
black bkak, BFR4, bkak FÄ 
klack klak aF 4, kkak BjFÄ 
nacke nålsa KskRuNs, nåk RaFR(utom ÖmVs)uRvEknNyD, nidsd 

(även Ns), nåk f. ö. 
backe balsa Ksk, alt. RuVikNs; Ulka båls f. ö.9  
blanka bb•ålsa Bj, bkålp TO; 

Lg. anser, vad RuVikNs ock Ksk beträffar, att ljudet rent av 
bör tecknas a. Den yngre generationen låter a (a; i stor utsträckning 
ersättas av a. 

En gubbe i Ed hade alltid a framför g; hos andra växl. 
»Finare». 	 4) Fr. Ordb. 

3) Ro baklänges. 	 6) SLa. 
Kutting. 
Eget nog synes a förekomma i större utsträckning hos s u bet. 

stack än hos pr et. stack; jfr stak 5.: stak pret. BjnB.vEkGrä, 
stakfåla ortn. Bj. 

Alltså endast a i n orts Värmland. 
8-200172. Sv. landsm. Kallstenius. 
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3)..  framför gg sannolikt blott i sprang i KskRuVikNsKst 
SNÄVsOmLe, däremot sprag f. ö. (ock vagn va(n) allm.). Bär 
är väl a delvis beroende på proportionalanalogi från rinna: rann, 
brinna: brann. 

Anm. 2. Vid ersättningsförlängning motsvaras rspr ä av g, t. e. 
i större delen av landskapet skallen sket/ (skal), grannen grån(gretan); 
se vidare §§ 109:1, 134: 3: b, 137: 3: c. Hit hör språkhistoriskt fan : fån 
(fan), se § 88:2:b. 

Anm. 3. Rspr ä motsvaras i valp i stor utsträckning av en 
vokalisation, som tydligt visar, att det utgår ur fsv. th (jfr §§ 69, 70): 
vcekp nNÄSvLåskVskGrallorBkKi1B13Å1SeGräFeLe, vedrpa Ed, vekp Ly 
LeVs, vxkp nRvEknNyD (gvcdp SF), varp f. ö. (alt. även DMIKil). 
Av kvarka finnas antecknade •  kvårka SstEda, kvierka D (kveerka 5F) 
best. form; f. ö. blott a-former. 

§ 94. Rspr ä motsvaras av a 
framför g k g med den inskränkning, som angivits i § 93: 

lagd lagd allm. 	 anka ågka åk allm. 
lagt takt allm. 	 vagn vag (vagn2 ) allm.; 

framför st, dock ej undantagslöst: 
fast fast i allm., men fast RunREknNyD, vacklan VikNs. I 

Smo uppges adj. heta fast, men konj. fast; i Kr har jag 
iakttagit adj. fast, konj. fåstn. 

kasta kista kåst i allm., men kåst uRvEknNyD, vacklan NsSmo 
faster fåstar BjekEdBk6URaGskBnAröÄLyFeLeÖmVsFX (dock 

fdstar antecknat i södra delen av Rä)..  
bast bast altRuViVikA1NÄKstNyNnEiöÄ3vAGrä, men bast NOF 

VäKr 
kast' kast GiEdBIKÖIJRaGskBnArFuKa (f. ö. ej belagt); 

Däremot har man överallt a i gast hastig rast (lånord?). 
Anm. 1. Trast : trost BjVaA1öFSvUG1G1StEdBitBaGskBnArikåNy 

KöNdFAFR — trast VäVsk, trast 2u. 
i åtskilliga fall framför in. Exempelsamlingen är icke 

tillfyllestgörande, men man synes dock berättigad till den slut-
satsen, att a är vanligare ju längre västerut, ock att KsKVIÖLFÄ 
väsentligen uppvisa a: 

a) framför mp: 
lampa låmpa BRViA18NÄIAG1GiVskStKstBkFdKilTBaGskBnAr 

>Mellan ce ock e> SLa. 
Denna form antecknad i ÖLSidKaTrSe. 
Fr. Ordb. 	 4) Vedkast. 
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ÄåNyllöEdaND, låmp BFRSmoGu — men låmpa RuVikNsBj 
ÖLTVäsFÄSv, låmp RanrinFu (f. ö. saknas belägg) 

stampa ståmpa ViVÄNÄGIKstBkIliPUGskBnArND, ståmp FRSmo 
— men ståmpa sitRuVikNsan. alt. Sv, ståmp 'FÄ (f. ö. ej 
belagt) 

hampa håmpa BNÄ,  Mini) TÄGrä — men håmpa BRRuNs, kamp 
ViVik (f. ö. ej belagt) 

kramp kramp BRRusNÄKstFdKilNDGräSmo — men kramp FÄ 
VikNs, alt ER 

trampa tråmpa LåGlGiVskStBk6UBaAr, tråmp 5.hynFR — men 
tråmpa 018F Äl 

kamp2  kamp FR3, men kamp 15LEK 
amper åmpar BFR 3NDBfFä4; 

b) i övriga ställningar: 
skam skam GranUNmÄb6ÄnUGräÄn — men skam VIÖLVÄKÄNd 

NÄGIllaKstGuuKIL(utom nU)Jö 
gamla gåmka Nm5(utom J), Omak LynntÄn(utom Gu) — men 

gåna-a gåniak f. ö.6  
hamn hamn Nm 7(utom J?)EdaFeÖmVs — hamn f. ö. 
hamra håmar ÖmVsSmonREk, håmra Tokil(Sid), håmra håmar 

f. ö.; 
Däremot ha vi endast a i namn (utom namn Tokil[Sid]). 

Om kam dam lam se § 83: 3. 
framför ursprungl. nd i andra trakter än llsicV.tFÄÖL. 

Ex. finnas i § 83: 4, vartill kan läggas: handel hånal BFR3  
sNÄLåNm — men hånat 51.1, håndl FA. Undantag (med a) äro 
land brand blanda (jfr § 83: 4). 

Anm. 2. I Nr synes a inträda även framför ut: kant kant. 
framför ursprungl. rt: svart svan allm. (jfr § 88 anm. 2); 

Vanl. dock tro (d. v. s. tråda), som även f. ö. torde vara den 
vanligaste formen. 

Häst. 	 8) Fr. Ordb. 
Vid Skåltjärn. 
Den oböjda formen heter i Nm: gåmal SidSilvF, gåmal f. ö. 

(ej belagd Ho). 
I Fr. Lj. ock Fr. Ordb. uppges gåmak i BFR, men SLa. ock 

Wa. uppge -å- för 8ÄvÄBeGrä. I nordvästra Fä har jag en gång hört 
Omak', likaså en gång i Bj. 

Dock icke i Tenvik (men väl i Tokil) i Sid. 
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6) vid förkortning av ct, t. ex. haft hat allm. 
§ 95. Rspr ä motsvaras av a i D framför r. Ex. i Dalb. 

§ 68, vartill kunna läggas: arm arm, arg drz, skarp skarp, narr 
nar. Undantag: mark mark, varg van. 

§ 96. Rspr ö motsvaras av u 
i nekande prefixet o- i hela landskapet utom ViKsKÖL 

ock alt. FX, där pref. är o-, t. ex. ojämn 4jc'emn, ovett itdt 
VÄLlaGrallor5UNDFÄFRÄD, f. ö. it/Mt inom området i fråga; 

i ett par verba pura i NmJönt, delvis GIKIL ock :iii): 
sno snu SidBlKaTöÖvSkBaGskBnArKöEdavÄSeGräFeLeVsnNyD 

LåskGIStFdRa — sno f. ö. 
tro trä vFHoKaTöÖvJSkGskBnArNyKöEda 	men trut Vs, tru 

FeLenRvEknNyD, tro f. ö. 
gno gnu vÄ (f. ö. ej belagt inom området). 

Däremot bar man överallt o i bo ko bro. 
§ 97. Rspr ö motsvaras av u 

i preterita slog stog drog i ett tämligen samman-
hängande område av GrJöNm, näml. StGlliöM(Ari)ÄåNyKöSk 2  
J 3Ka4Öv5Tö 4. aZgg uppges dessutom från IlovF.SilB1 ock tuk 
från GlStHöMÄå(Ar'). Alla övriga värb av 6:te avlj.-klassen 
synas inom området i fråga ha -o-. 

i bog nNÄ bug (bog f. ii.) ock i tro nnt6nÄD; se § 96: 2. 
§ 98. Rspr ö motsvaras av u-ljud i följ. fall: 

av u i pret., sup. ock perf. part. av de i § 96: 2 nämnda 
värben i där angivna trakter, dock 

av u (ut) i pret., sup. ock perf. part. av tro i nFR".Ä.D, 
se § 96: 2. 

1 övrigt ha vi 
gom gum ÖLKstND, alt. Ru, gutm BjECN2i7, gam nN2iIikSst 

GruSesLynFa, alt. 5Ä -- gem AlöFFIaGrallornU5UVik9, alt. 
5Ä, gam Ed, gott ViVäGiRaNmJövÄGrä (jfr §§ 76: 2, 77: 2, 
78: 3) 

Blott hos en 20-årig flicka i Dalen, nära Hö. 
Slog vacklar mellan -vt- ock yngre -Q-. 
Drog vacklar mellan -g- ock yngre -Q-. 
Alla vackla mellan -vt- ock yngre -Q-. 
Slog ock stog vackla mellan -g- ock yngre -Q-. 
tu i Vs. 	 7) Osäkert läst, möjl. u. 

9) Enl. SLa.; enl. Er. -0-. 	9) Enl. Ng.; enl. Lg. 
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lomhörd /itMhdC.1 "FR (f. ö. ej belagt) 
blomma blitma nnEda, bkicma NÄGI(utom Stliö)SstGruSi1J11ö, 

barn Ekö8FR1  — bl Oma HöNorBaBsk1VIArÄå, 
b/e'm SeLy, bkema VikNsAIStHaEdnUSidNy, bkOm ÖmVs 
nREkv, bm Le, b/urna sR 2Ru2, bkikna VaTr, bk0923 nNyD, 
bUma "NÄ 2  Nor, bbima Gra, bköma aRRuViViklIskÖPFVä 
K5tFdKi1°1.1NnsFÄ, bköm RanniFeSmo 

blom blum 	bkum BlKaTöÖvSksFRI — blom GskBn, blrem 
oFR8, blom Nm, bitsoy ViNs, blom "NÄ (f. ö. ej belagt). 
Anm. Rspr 6 motsvaras av 0 8 t2 0 eller e på sina håll i blom(ma), 

ock av e a på sina håll i gom; se straxt ovan. 

B. I svagtonig ställning. 

Rspr i motsvaras — frånsett supiner — av i allm. 
Dock uppges beträffande ÖL av Ng. ock Lg., betr. \Tji av Ng., 
betr. VI av Lg. (ock betr. Vik av Ng.), att vokalen där är 	Wd. 
uppger för Si1B1 i, men Re. ändrar till i. Jfr § 41 anm. 2 ock Am 
§ 5. Ex. äro huvudsakligen ord på -is, -ig ock namn som 
Karin, Elin: fjärding fjepdzg sRViNsHaKstFdKilRaGu, fjc_selrzg 
KSK NÄ Sv Lå Gi VskGau(utom Ed)öUNDFX, D Ole GlStHöEdNm 
(utom, enl. Wd, B1Si1)JöFRÄD(utom Gu); fi 	RuVikÖLA1, 
fifftg TVä, fjåbg B1Sil. 

Adj. på -ig i § 195; Elin § 17: B: 1. 
Anm. 1. I de av1.-ändelser -(1)e ock -(1)en, som på sina håll före-

komma, föreligger väl en övergång i --> e ana:og med den i §§ 40 ock 
41 behandlade. På andra håll synes utvecklingen ha gått ända till a. 
Om dessa av1.-ändelser se §§ 196, 202. 

Anm. 2. Eget är, att ingen av de upptecknare, som använt kon-
sonantiskt i i sina uppteckningar, därvid valt typen 2. , utom Be. be-
träffande den väst-vrml. diftongen g. 

Rspr i motsvaras i supiner av i i "FÄ, se Bä. Lj. 
§ 165 not 3 ock språkkartan, Bä. Forml. § 39; f. ö. av a eller 
bortfall. På samma sätt förhåller sig även neutr. av starka 
perf. part. ock av adj. liten, se Bä. Lj. § 165 not 3. 

Rspr e i förstavelse motsvaras av e, som emellertid 

1)  J. M. 2) Värb. 
Fr. Ordb. 
Alltså 2 i alla av Ng. och Lg. undersökta trakter. För aRViNs 

uppger Hm. 2. 
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icke torde vara kvalitativt fullt identiskt med starktonigt e, utan 
närma sig a., se Bä. Lj. § 13 anm. 1; för Ly skriver även SLa. 
bagripar. 

En hel del upptecknare använda emellertid a: Ng. för ÖL 
(men ej för Mik), Ke. för Kil(men ej Fd), Wa. för nUnÄGrä, 
KLa. för Smo, Sa. för .Ä.D utom nNyD(4F) ock Re. vid sina 
kontrollundersökningar (JöNniGiGuuKILKsTVÄ). Db. skriver för 
HöBaBskM bafcib bagripa, men reAra, Rn. för Gsk likaså (för 
övriga av honom undersökta trakter, BnArÄåGiGuu, blott e), 
Bd. för Kö bafc4a, men begripa. Det synes mig mycket tvivel-
aktigt, att man har •samma ljud i första ock sista stavelsen av 
de sist citerade ex., ock det synes mig troligt, att typen a varit 
riktigare i förstavelse på de håll, där upptecknaren valt a. 

Anm. I några fall uppträder 2: 
emot tmOt allm., emellan mega allm. 
gemen pmgn 2FnlnU, däremot jemgn ViFikVaVisNÄGill5tEd3URaGsk 

BnArÅåNn, jam4n ÖlKilSmo, yentan NyKö, jbnicen Eda; gevär 
jivckr BfNDBFB1, gesäll .7284 BFR1Ra 2  

regera nytra NyKö — f. ö. endast re- (eller ra-). Förklaring av 
formerna utom den sistnämnda lämnas Fr. Lj. § 10. 
§ 102. Rspr a motsvaras i efterstavelse av reducerad vok. 

utom i följande fall: 
1) det motsvaras av a 

i fem. personnamn såsom Anna åtta, Tilda tida, allm. 
(se Bä. Lj. § 152, Anm., c); 

i best. form av svaga fem., allm., se § 142; 
i avledningsändelsen -an, allm.: 

Håkan 	hdtka allm 3 	undan 
utan 	itta 	 hemman 

Anm. 1. Lakan uppvisar på de flästa håll former, som utgå ur 
*laka;  i regel har det a i andra stavelsen: kkari SidBISilHoJSkKö 
EdaNy, alt. FäVik, li1tä GskBnÅå, bi kan vi; ligan AlVäLåG1Gi 
VskStHöKsrGituKu.TrBaBskMArNnvÅGräSeFeSmouRE101Ny, alt. Fä, 14b2n  
el; ligan SvBfGåRliömVsGu, alt. 2RSmonREk, lakan D, i4karta ÖL 

6F Vä. 
Anm. 2. 

Sa fåna), 

1) Fr. 0 
Utom 

Blåna uppges 
Utom 

rdb. 	 2) Dahlgren (Solparasolle). 
D: kika (Dalb. § 91: s; saknas hos Sa.). I NssNillaTr 
hdtkan, som väl är lånord. 
211ViNsVänNi3UÖmGunREk, där henian uppges. 

fina allm. 
Urna allm.4  

Avledningsänd. -nad i skillnad synes allm. ha -a-(pna 
men beläggen äro rätt fåtaliga. Månad har däremot, 
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till synes allmänt, ersatts av måne (nia:na ~fin), t. o. m. någon gång 
av dettas synonym *tungel tåg: i Gå har jag hört sötigtöera i 
bet. 'sommarmånaderna*. 

i perf. part. av 1:sta svaga klassens värb, t. ex. målad 
maka(t)1, med undantag av LynFR.RvEknNyD ock alt. vÄSeGrä, 
där dessa part. bildas starkt: målad metn; 

i pret. av 1:sta svaga klassens värb inom två områden, 
dels Nm(utom JSk)SvLåGrnn(men ej sNiiI), dels ViVaKsKFl( 
Gus, t. ex. målade ma; 

i supinum av 1:sta sv. klassens värb likaledes inom två 
områden, det ena sammanfallande med det förra av de nyss 
nämnda, det andra utgörande en del av det senare, i det att 
Bf, västra delen av Fä, norra delen av Lu ock alt. Va ha a 
eller bortfall ock nliji i eller bortfall (se språkkartan i Bä. Lj. 
ock § 107 nedan); 

i penultima av best. pl. -arna inom ett stort område 
omfattande GlSvLåskNm(utom JSk)Jö(utom KöEda)HöFRÄDRa, 
alt. sUnn (varvid dock är att märka, att detta icke gäller feminina 
subst. i GlSv sLåsk sNmsÄåNyArGskBn); efter -r- dessutom i Gi 
StFd, alt. KilNDBFÄ (om de växlande formerna se § 148: 1-5); 

i obest. plur. m. -ar i TöllovFTrBISilSidSvLåsk, alt. Låb, 
t. ex. skogar skkar; mera sällan i f., dock nästan alltid i 
nämnda trakter i systrar såstrar4  shstrar, dessutom Sv socknar 
söknar: öar kar, .BI desamma ock väggar v&gar (se §§ 122: 1, 
124: 2, 125 anm.); 

i avledningsänd. -are i de i mom. h nämnda trakterna 
ock dessutom i återstoden av Nm(alt. Gl)KöEdaNy(alt. ÄåAr) 
G-skBnLeÖm(alt. Fe), näml. -ara (t. ex. tigara) SvLåskNm(utom 
JSk), -dra (t. ex. tigira) NyÄåAr, -ar (t. ex. tigar) JSkKöEda, 
-dr (t. ex. tigdr) G-skBnLeömFe; 

Detsamma gäller i samma trakter avledningsänd. -ar i som-
mar hammar koppar, av vilka de två förstnämnda f. ö. fler-
städes (GIFR, hammar även Nm) övergått till typen -are. 

I AlHaKstSst =grad. Om formernas fördelning f. ö. se 
§ 183:2. 

Enl. KLa. mridra, enl. Sa. däremot mear. 
I SvLåskNm emellertid sådana fem., som i målet ändas på -ar 

i obest. plur., se mom. h. 
T. o. m. i Ö v, som endast uppvisar några få mask. på -ar. 
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i komp.-änd. -are i alla i mom. i angivna trakter utom FR, 
t. ex. rikara SvLåNm(utom JSk), rikåra KöEda, rikåra f. ö.1; 

i sup.-änd. -ast TrKaBn, alt. SvAl2nni(ock? J3B13), t. ex. 
rikås4a BuSv, rikas f. ö; 

i avledningsänd. -al i gammal i NmKöEdaNyGskBn (se 
f. ö. § 94: 3 b ock jfr §§ 17 anm. 2 ock 200); 

motsvaras av a i EkönNyD i plur.-änd. -ar, av1.-ä,nd. 
-are (men ej i -ar) ock komp.-änd. -are; jfr §§ 106: 1 ock 159; 

motsvaras av ä-, e- eller öppet u-ljud i best. sing. av 
ord på -ar(e) i Fd1J5URan(utom Le0mVs). näml. 

av å-ljud i Fd5UGaykÄ (vid kyrkan), men eget nog icke 
vid Bogerud nära gränsen till Ra 4, t. ex. 
skojaren ski 	vA, skb2ar, Ra, skt324n 	-or, -ar, Fd 
klockaren ldråkbp. vÄö.A. (vid kyrkan), kkedsan Ra5U 
hammaren hbruftr, TÄ, hångim Fd, hetman Ra5U 
sommaren Sk/413 TÅA. (vid kyrkan), skyan Ra, sin -on 

Fd; 
av e-ljud i nUbli. (vid Bogerud) GräFe, t. ex. 

skojaren skåjgr, Grä, -8r, 'TU, -891 Fe, 42-  n ö Ä 
klockaren /dragfri Grä, kbik,8r, nU, khick8n Fe, kkgtkO:n ÖA 
hammaren håmijr, Grä etc. som skojaren 
sommaren sclmin Grä, sbmar, nU, såm8ri Fe, såtv,69/ 5Ä; 

av to i SeLy, t. ex. 
slet1)249/ SeLy, Pridsin, SeLy, hå,yin, Se, -vin Ly, sårituri Se, 

Ly5  
Anm. 3. I Leöm ha dessa ord -a- (jfr ovan mom. 1: i), i Le 

dock någon gång 	8 (kkiaS491 	ock yngre -871 ) ;  i vs -a-. 
§ 103. Rspr o motsvaras av: 

reducerad vok. i plur.-änd. -or — dock a i EkönNyD, 
se §106: 1; 

a i best. plur.-änd. -orna i Är•FsRa, alt. 5UnF.Ä. (jfr 
§ 102: 1: g ock § 150: 1, 2). 

För GIJ anges i böjn.-läran -åra, men i ljudläran -ara. 
Ng. uppger oböjt -as', böjt -as. 
Wd. uppger -a- i vissa ord, Ro. uteslutande -a-. 
Detta betyder väl, att även inom Ra annan vokalisation finnes. 

b) Att hammaren sommaren ha motsatt akcentuering i ultima 
i Se ock Ly, beror väl på ovarsamhet hos upptecknaren; man kan miss-
tänka, att i bägge socknarna förekommer i båda orden -ån, •••., 
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§ 104. Rspr å motsvaras av a: 
i morgon ock afton allm.: morgon möra allm., afton 

iefta D, åpta nNyl, afta f. ö.; 
i patronymika på -son: -sa allm. utom de i § 15: 2 an-

givna trakter. 
Anm. Ögon, öron ha former bildade på samma sätt som övriga 

neutrers pluralformer, se § 128. Syskon har änd. -an, se § 45: å. 
Fruktnamn på -on torde icke förekomma som värkliga dialektord. 

§ 105. Rspr e motsvaras: 
av a i slutartikeln för fem. sing. ock neutr. plur., allm.; 

ex. i §§ 142, 152; 
av å-, e- eller öppet 1-ljud  framför rk (n ) i best. sing. 

av ord på -ar, -aZ,  i FdnU5URaBFRLe, nämligen 
a) av å-ljud i Fd5URavÄ 2, t. ex. 

åkern &lån vÅ, Osar, Ra (ej belagt 5UFd) 
fågeln fågdri 'A, Nur/ Ra, fig 	-an Fd 
nyckeln nåkeini "A, nålsar, Ra5U, nia » 	-or, Fd; 

b) av e-ljnd i nU5ÄGräLe, t. ex. 
åkern dkijg Le, disdn Grä, 	nu (ej belagt 5Ä) 
fågeln ftiggn 3  Le, fijgdri Grät  Ngn 'SÅ, figan 
nyckeln nblsir, Grä, nblch 	 -an nU4  

Anm. Enl. Fr. Lj. § 105: i: b motsvaras rspr O av 8 i vÄeÄ även 
i best. sg  framför 1, t. ex. spegeln spee,241, men detta bestyrkas ej av 
Ers kontrollundersökning. Jfr § 137: 6: b ock anm. 7. 

c) av it i SeLy, t. ex. eilige fitOn 'Min Ly, &kart fågan 
n&Ilsin Se; 

3) av g framför k d n i FÄ, se Bä. Lj. s. 35 ock nedan 
§ 106: 4. 

§ 106. Såsom reducerad vok. fungerar: 
1) a5  i böjningsändelser framför r i DnNyEkö. Detta r var 

1878 försvunnet i D ock 1898 i både D ock "Ny (1917 måhända 
alternativt återinfört i "Ny ock en god del av D, se § 26: 1). 

Se § 1: 2. 
Även i 3Å vid kyrkan? Härom finns ingen uppgift. Jfr 

§ 102: s: a. 
Ultimas akcentform är ej angiven. 
12194,471, obest. form ntdpitir Le. 

3) I Dalb. anges vokalen som a, men jag har här av skäl, som 
anförts s. 71 not 6, följt Sa:s beteckning. Enl. Bm. är vokalen i 
Ennarbol i "Ny a (däremot i Ljusnästorp ock Byrkebol a). 
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Även förekommer a i av1.-änd. -are, där r alternativt kvarstod 
1878 ock 1898. Ex.: 
skogar sköga(r) 	 jäntor j ienta(r.) 
sängar sa(r) 	 snickare sn,ka(r) 
saker ska(r) 

Se vidare § 26: 1, § 122: 2 ock 3, § 125: 1. 
a i andra ställningar i D enl. Dalb. § 34 ff ock då förmod-

ligen även i nNyEkö(ock Vs? se nedan anm. 1). Sa. har här be-
teckningen 9. Ex. i Dalb. §§ 34-37. 

x användes av Noreen vid transkriptionen av J. M.1  
ock av Lind i Värml. ordspr. 

g användes av mig för FÄ framför k n d t; se Bä. Lj. 
s. 35 not 2. Skäligen misstänkt är, att ett liknande beteck-
ningssätt varit lika berättigat — eller oberättigat — då andra 
upptecknare använt k. 

a har f. ö. använts av alla upptecknare med de undan-
tag, som anges här nedan i anm. 1 ock 2; ock användes i all-
mänhet i denna framställning. 

Anm. 1. I typordlistan för Vs använder SLa. i böjningsläran e, 
men i ljudläran a. Måhända har SLa., när han kommit mot slutet av 
listan, observerat, att man ej haft att göra med värkligt g ock därför 
ändrat beteckningen. Man kunde misstänka ljudet a, se ovan inom. 2. 

Anm. 2. El. har för Bsk uppställt en växling e s. a allt efter 
föregående vokals kvalitet. Han skriver: »Observeras bör skillnaden 
mellan sista ljudet i bite ock sista ljudet i båka. Sista ljudet i 
bite är detsamma som andra ljudet i betyda, beiyna etc. Ljudet 2 
förekommer i slutet av ord, om i föreg. stav. finnes någotdera av ljuden 
a, a, 8, tc, ta, y, a etc. Varemot det andra ljudet, vilket jag tecknat 
med e, förekommer, om i föreg. stav. finnes a, e, t, cc etc.» EL menar 
väl alltså: a efter labialiserade, e efter delabialiserade vokaler. 

. Det är utan tvivel en riktig iakttagelse, att föreg. vokal invärkar 
på den reducerade vokalens kvalitet — det göra även konsonanter: k 
har en annan invärkan än t. ex. r — men det är lika säkert en över-
drift att tillgripa e som tecken för den reducerade vokalens »ljusaste» 
variant. 

§ 107. Reducerad vokal bortfaller i svagtonigt slut-
ljud i ÄnFORa(alt. öl.J) ock nFä (d. v. s. RäGåNm ock norra 

Däremot vid korrekturläsningen av Sahlströms historier på Fryks-
dalsmål (1915) 9. 

Västra delen av Grä (Sälsjön, Ången, Ulvsjön, Kalvhöjden, 
Mangon, Tiskaretjärn, St. Mangen, Bårsjön, Kymrnen) uppges ha kvar- 
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delen av Fä, ock Bf, se språkkartan till Bä. Lj.). Ex. torde 
vara överflödiga, sådana kunna till övermått hämtas ur Fr. Lj., 
Fr. Ordb., Dalb., BL Lj. ock BL Forml. samt på nästan varje 
sida i denna översikt. 

stående a (uppgift till Be. av gästgivaren på Uddheden i Grä). Jfr 
samma områdes särställning i fråga om palatalisering, § 30. 



Kap. 3. Kvantitet. 
A. Kvantitetens fördelning. inom lång stavelse. 

§ 108. Rspr lång sonant motsvaras av kort: 
framför två eller flera kons., t. ex. mjukt mjukt mitakt 

allm., blåst Nrast allm., Karlstad Utleta allm.; 
Anm. 1. Då i en lång starktonig stav. kort sonant åtföljes av 

mer än en kons., är den första kons. något längre än den eller de när-
mast följande, om den har förmåga att förlängas. I likhet med vad 
jag tillämpat i Bil. Lj. (se därstädes § 18: c) ock i överensstämmelse 
med Rn:s uppteckningar lämnar jag denna förlängning hår obetecknad. 

framför 4 (t) 	rt, dock icke då 4 (t) är Uppkommet 
genom böjning' eller genomskinlig sammansättning eller avled-
ning, ock icke i kjortel mq (4.0. Ex. i Fr. Lj. § 104: 4, 
BL Lj. § 18: B: 2: b: a. Fallet är en avart av mom. 1. 

framför s ock & (cs) i enstaviga passiva inf.- ock pres.-
former. Ex. i Fr. Lj. § 104: 2, Dalb. § 91: 2, Bä. Lj. § 18: B: 
2: b: 13. Från andra trakter äro beläggen svaga, men regeln 
gäller sannolikt allmänt. 

framför j. Ex. Fr. Lj. § 104: 3, Dalb. § 91: 3, BL Lj. 
§ 18: B: 2: b: y. 

framför ra. Ex. Bä. Lj. § 18: B: 2: b: d. 
ej sällan under (stark) biton, se Bä. Lj. § 18: B: 2: b: e; 
framför t 	urg. ht, t. ex. slät sicet2, fläta fkietas fet, 

tät tcet4, träta treeta5  treet, rödsot rksot6. — Und, dotter 
ch)tar (allm.?). 

framför kons. + red. vok. + kons. i en stor mängd fall, 
t. ex. åker s. &kar (ökar) allm., fågel figak NIt fligak; se f. ö. 

Utom i Jo 09D, se § 20 anm. 
Dock slet KsK°I.T. 	 3) Dock fketta gRViNsBj. 

4) Dock tt RuViNsKsK. 	5) Dock trctta Bjöu. 
6) Dock rkscjt BR3FHaKstNor6USid. 
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Fr. Lj. § 104: 6, Bä. Lj. § 18: B: 2: b: g. Fallet hör historiskt 
under mom. 1. 

framför v i några former, 
huvud se § 76: 21  
hyvel hikal allm. 
levande 14ans FÄ, lbpatta Sid2  
behöva behöva sFÄSid, behå?? 

nF.K8Fa 
Se ock § 72 anm. 
Däremot ha vi t. ex. rova röva röv, leva Mya Uv, pres. 

lever kvar. Exemplen lever s., näver, skovel falla under näst 
föreg. MOM. OM  över se nedan anm. 2. 

o framför g i "FR ock alt. i norra delen av SFR enl. 
Fr. Lj. § 104: 5 samt i (delar av) An, jfr Dalb. § 91: 4. Vid 
undersökningen o. 1900 uppgavs förbindelsen -og i öÄSeGräLy 
FeLeSmonNyD — däremot -og i vÄÖmVsnRGuEk. Det synes 
högst besynnerligt, om de mellan Smo ock "Ny liggande nRGu 
Ek ock det mellan Fe ock "Ny liggande Öm värkligen skulle 
ha -og. Ex. finnas ä anf. ställen. 

i en hel del enstaka fall, anförda Fr. Lj. § 104: 8, 
Dalb. § 91: 5 ock 6, Bä. Lj. § 18: B: 2: b: n; vartill kunna läggas 
låda, se § 80: i, ock jälpvärbet låta, se § 80: 2. 

Anm. 2. Då ett ord upptas till starktonig ställning ur svagtonig, 
blir kvantitetsfördelningen ofta kort sonant + lång kons. Så är givet-
vis kvantiteten hos jälpvärbet låta ock prep. Over att förklara. På 
samma sätt förklarar jag även jag menar ya lnbuar FÅGi, t. ex. ya 
måna.,du ce stbh 	ya måtta...du ce skolt 'jag tror du är tokig', 'du 
är bestämt tokig'. 

§ 109. Rspr kort sonant motsvaras av lång: 
1) då efter den följande konsonanten något ljud bortfallit, 

se Bä. Forml. s. 32 not ock Bä. Lj. § 168. Ytterligare ex. i 
Fr. Lj. § 105: 1, Dalb. § 90: 1. Särskilt bör emellertid märkas, 
att förlängningen icke inträder i ord av typen tullen skallen 
munnen grannen annan i DnNyEk(Rv); ej häller, av typord-
listorna att dömma, i FR UtOM OA—  något som icke framgår 
av Fr. Lj. § 105: 1: b — ej häller framför d +- kj d, hd i Ek 
4TyD (se § 60: 2 ock Dalb. § 90: 1). Ex. på förlängningen 

Und. göra Tööv med htis.a (ock 5F med /24). 
Uppgift av Wd. 1918. 

utan skönjbar regel, men allm.: 
lever s. lbvar allm. 
näver s. ndvar allm. 
skovel se § 81: 2 
över övar allm. 
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finnas § 6, § 19 anm. 1:1 ock 2:b, § 133: 1, § 134: 1, § 136:1, 
§ 137 1, § 139: 1. 

framför slutljudande eller antesonantiskt r(g) ock ci(d), 
se Fr. Lj. § 105: 2 ock 6, Bä. Lj. § 18: B: 2: a: a. Regeln 
gäller icke, vad d beträffar, EknNyD, ej häller överallt i FaRe, 
se köld § 60: 2. I Dalb. § 91: 1 uppges även kort sonant fram-
för r, i moln mav,, aln ae, svalna svår., stelna st, men Sa. 
uppger i typordslistan för D i dessa fall lång sonant + kort 
kons. 

i feminina former av min din sin en ock i hon allm.: 
ms dg, sg, el ho; 

i en mängd ord, där fsv. hade kort son. + kort kons., 
men uppsvenskan genomfört förlängning av konsonanten. Några 
ex. finnas samlade § 87 anm. 3. Se vidare Fr. Lj. § 105: 4, 
Dalb. § 90: 3, Bä. Lj. § 18: B: 2: a: å. 

sporadiskt framför r i en del enstaviga ord: 
barr bar VinNÄKstA16FBallöEdaFdKi1nUFÄNDvAGräV5GuEk — 

men bati, sRVikNsBjVäk, alt. sFÄ 
dörr der BaÄåNyKö, dr Gå ___ men derr ViBjaNÄKSTVIiÖLKIL 

FÄNDFRÄD 
förr fr ÄåFdRaBfNnvÄGräSmoGu, frKiiNm, fr AlBaNyKö 

Eda, fr Vit — men ferr Bj8Nlill5tÖLLuKrFrFä, flä.(ar) Vi, 
for ÖF 

torr kw SvSidllovFTöÖvSe, alt. "NÄ — f. ö. torr 
borr, se § 87 anm. 3 
ärr cer GåBaKöölJvÄ -- men err Bj8NÄKstVÄlli1NDFXSmo 
märr mar KöEda — f. ö. morr marr, där det belagts; 

Anm. Norr utgår ur fev. norr ock heter nQk allm.;,endast i Ru 
ViksNÄKstAlVäöt ock som )finare) form i FA är repr-lånet norr an-
tecknat. 

i ändelsen hos bestämda sing. av ord motsv. rspr -are 
ock -er, -el i Fgutom VsÖm) ock Fd (ock? nIPURa), se 
§§ 102: 3 ock 105: 2 med anm.; likaså i ultima i best. sing. av 
neutra som lakan äpple i uÄvÄSeGrä, se § 144: 2. 

1) Dock ha JSkKöEda e. 



§ 110-111 	LJUDLÄRA: KVANTITET. 	 129 

B. Stavelsekvantitetens förhållande till stavelseintensiteten. 

Det av mig i FÄ iakttagna ock i Bä. Lj. § 19: 1 
utförligt exemplifierade förhållandet, att förbindelsen kort huvud-
tonig sonant + kort kons. uppträder, då ett ord, som ändas på 
akut huvudtonig vok., ingår sammansättning eller ordfogning 
med ett följande ord, som börjar med konsonant, synes med 
tämlig sannolikhet, att dömma av iakttagelser av Re. ock Rn. i 
västra Värmland ock av Bm i nordligaste delen av landskapet, 
vara utbrett över hela Värmland. De fiästa upptecknare skriva 
visserligen t. ex. peLdcei, men detta kan alltför väl betyda 
pei.Acej. Själv upptäckte jag företeelsen först genom experimen-
tal-fonetisk undersökning; men då jag fått uppmärksamheten 
fäst därpå, kunde jag fastställa den även med örat. 

Kort huvudtonig vok. i slutljud förekommer i 
vissa trakter i subst. ved, pron. vad ock värbet slå ('ferire'), 
se §§ 50, 88: 2: b ock 80: 1. 

Anm. 1. Om kvantiteten vid cirkumflektering se Bä. Lj. § 18: 
B: 1: e ock d. 

Anm. 2. I Fr. Lj. § 105 anm. har Noreen antagit, att lång vok. 
skulle kunna i FR förekomma i »obetonad» (d. v. s. svagtonig) stavelse 
i sådana ord som gossarna gan, spegeln spie1, ock i Bä. Lj. 
§ 19: 3 har jag antagit detta vara en svag möjlighet efter bitonig 
stavelse i t. ex. *i fornhävderna z ffinitievdcin 'fordomtima'. Men i 
V. Spr. II, s. 123 uttalar Noreen enl. min mening mycket berättigade 
tvivel, att ifrågavarande stavelser ha lägre grad av intensitet än halv-
stark. 



Kap. 4. Akeent. 
A. Exspiratorisk akcent. 

Om förekomsten av upptakt i vrml. i några fall, 
då rspr icke har sådan, se Fr. Lj. § 106: 1, Dalb. § 86: 2. De 
där angivna fallen torde gälla tämligen allm. i vrml. Särskilt 
bör även märkas, att några adj. ock adv. på -lige) med det 
nekande prefixet o- (sannolikt tämligen allm.) ha upptakt: 
*o hej dligl ohch FÄ, uhcle 8FR 2, uhä'jli Ra 3, omöjlig omti)/?, 
FÄ, um6,71e sFn2, orimlig °rival FÄ — men itrimle 8FR2. 

Om upptaktslöshet i vrml., då rspr har upptakt, 
se Fr. Lj. § 106: 2, Dalb. § 86: 1, Bä. Lj. § 25: 2: a (exemplen 
bra nog, med nöd, kontorshärrar, kvarterställe, butelj, kaplan, 
patron) samt anm. Åtminstone den i anm. behandlade före-
teelsen, att kopplade mansnamn (Erik Gustav o. d.) ha grav 
huvudton på första namnet, torde gälla hela landskapet. Frö-
dings betoning »Lelle Karl-J611am synes mig deciderat ovärm-
ländsk. 

Akut huvudton förekommer i vrml. i större ut-
sträckning än i rspr. Den förekommer nämligen bl. a. 

1) i perf. part. av värbala »fernkomposita» med enstavig 
»partikel», så länge orden värkligen ha participial betydelse — 
då betydelsen glider över till att bli rent adjektivisk, inträder 
en stark tendens att införa grav betoning. Regeln synes gälla 
allmänt utom i Vi ock Km (samt? NnöPTVä), bestyrkt genom 
exemplen utburen avskuren. Talrikare ex. ges Bä. Lj. s. 59. 

1) Väldig. 	 2) Fr. Ordb. 
3) Dahlgren (Körkstöten). 
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i sammansatta tillnamn, t. ex. Bergström bdriström, 
Granberg grånbcer; 

i komposita med enstavig förled ock a i komp.-fogen, 
ex. i §191; 

i imperativet av 1:a svaga klassens värb, vilken form 
bildas utan ändelse (i anslutning till övriga imperativer), t. ex. 
ropa råp, dansa ci cins. 

§ 115: Grav huvudton förekommer i något så när samma 
utsträckning som i rspr inom det område, där reducerad vok. i 
slutljud icke bortfaller (§ 107). Dess frekvens inskränkes emeh 
lertid, särskilt inom bortfallsområdet, men även utanför det-
samma, av grav-cirkumflexens inträde (se § 116), vilken in-
skränkning endast mycket svagt kompenseras genom akcent-
flyttning bakåt (§ 113). 

Anm. Enl. Noreen V. Spr. II, s. 200 har vrml. icke egentlig grav, 
utan cirkumflex i första stavelsen av tvåstaviga grava trakter. Fram-
ställningen grundar sig dels på Noreens egna iakttagelser, dels på min 
framställning i Bä. Lj. s. 543  — 554. Denna min framställning grundar 
sig emellertid på teoretisk spekulation ock icke på direkt iakttagelse: 
jag kan icke med mitt öra avgöra, om tvåstaviga grava trakter i Fl 
ha egentlig grav eller cirkumflex i första stavelsen. Säkert är i varje 
fall, att cirkumflekteringen, om sådan föreligger, i första stavelsen av 
en tvåstavig takt i vrinl. är akustiskt vida mindre framträdande än i 
en enstavig .takt. Jag använder därför i denna översikt, liksom de 
allra flästa upptecknarnal, tecken för grav akcent i tvåstaviga takter 
ock skriver alltså t. ex. tiara (icke 

§ 116. Grav-cirkumflex2  förekommer: 
då efter grav huvudton en stavelse apokoperats. Detta 

gäller hela landskapet, men fallen äro ojämförligt talrikast i 
området för bortfall. av slut-a (§ 107) — söder därom utgöras 
de flästa exemplen av best. sing. av vissa mask. subst., se 
§133: 6, § 136: 1, 2, § 139; 

i.Fa(RaSmo) i stället för akut-cirkumflex (se nedan § 117). 
Enl. Fr. Lj. (1877) § 107: 8 förekommer akut-cirkumflex efter 
upptakt (betala bettfik, kalaset bads, begripa begrip) ock dess-
utom (§ 107: 9: a) även eljest i vissa bestämda former (hunden 
hiin, salen seil, riset ris), men i senare fallets utbytes akut- 

i) Alla utom Noreen, Ng. ock mig själv. 
2) Se Bä. Lj. § 21: 3: a. 
5 Däremot ej i det förra? 
9-200172. Sv. landsm. Kallsgenius. 
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cirkumflexen i regel mot grav-cirkumflex (hån, sal, ris), ock 
enligt Wa:s bestämda uppgift om vÄ ock öA  existerar nu ej 
längre någon akut-cirkumflex i dessa trakter'. — Efter upptakt 
synes akut-cirkumflexen numera ersättas av akut (beta). 

Anm. Infinitiver av typen göda ha i hela landskapet genom bort-
fall av å ock kontraktion av änd.-vokalen med rotvokalen övergått till 
verba pura ock fått akut: göda jg. allm., föda f§t VskG1StHöJArÄå, f0 
f. ö. En ock annan av dessa inf. träffas dock någon gång okontraherad 
ock då med grav: rida ria vFTööv, vrida vria Tööv. I sådant fall 
inträder naturligtvis grav-cirkumfiex inom apokopeområdet: vri 5Ä2Ly 
LeömVsnI•TyD2Gå, alt. KrRa. 

§ 117. Akut-cirkumflex3  förekommer: 
då efter akut huvudton föregången av upptakt en sta-

velse apokoperats i "Få, t. ex. begripa begrip, betala betde 
Anm. 1. I ÅDFR inträder numera i denna ställning akut, som även 

alt. träffas "FÅ; i Ta har förr akut-cirk. här funnits, se § 116: 2, ock 
SLa. uppger även rey:cbr öm, begrip vs. I Ra skulle, av Wb:s uppgift 
vid ordet fundera att dömma, i stället grav-cirkumfiex inträda, men 
denna är då i detta fall enastående i vrml. ock därför måhända misstänkt. 

i best. form av akut akcentuerade mask. subst. på n 1 
r ock vok. i FÄVIKKANÄKsTGRuKm(?)nNÄGIJö(utom Kö?), 

se § 133: 3: a, § 134: i: d, 2:C, § 137: i: c, 2: c. Jfr även § 133 
anm. 3. 

Anm. 2. Vid personligt sammanträffande med KLa. (från Smo) 
sommaren 1920 fann jag, att han vid kort vokal tämligen genom-
gående använde akut-cirkumflex i st. f. grav-cirkumfiex, t. ex. bonde 
Uti, sjunka 56; däremot bonden bi).n. 

§ 118. Bicirkumflex 4  förekommer: 
i senare sammansättningsleder, vilka som simplicia ha 

cirkumflex (akut-cirk. eller grav-cirk.), t. ex. fläsktullen se 
§ 137: 5, avskuren (t)sk, 	-skinn 

i best. sg. hos mask. subst. på -are5, -er, -ek i öAvÄGrä 
SeLyLeÖmGskBn, se § 102: 3, 105: 2, 133: 2: b ock anm. 1: 2, 3; 

i best. sg. hos mask. subst., som ändas på annan svag-
tonig vok. än e, i FÄND.IPURallaVs, se § 141: 4: b: (1; 

SLa:s akceutangivning är, särskilt vid cirkumfiexen, alltför för-
virrad för att tillåta några besi ämda slutsatser. 

Fr. Ordb. ock Dalb. känna endast till formen yrt. 
Se Bä. Lj. § 21: 3: b. 	4) Se Bä. Lj. § 22: 2. 

5) Redan i obest. form hos ord på -are i GskBnLeöm. 
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i best. pl. mask. ock fem. ån i FR ock alt. SmonRGu 
nFÄlla, se §§ 148: 1, 149: 1, 150: 1; 

i best. sg  hos sådana neutra som lakan äpple i vÄöÄSe 
Grä, se §§ 109: 6 ock 144: 2. 

B. Musikalisk akcent. 

Tonalitetsförhållandena i vrml. äro tämligen ofull-
ständigt undersökta. Säkra ock något så när fullständiga under-
rättelser föreligga endast beträffande shi1D 2  ock FP. Några 
upplysningar ang. sFnF ock "R äro dessutom lämnade av Bm. 

Alldeles tydligt är emellertid, att tvärs igenom hela land-
skapet i ungefärlig riktning NV—SO går en musikalisk akcent-
gräns, så att nFÄ (nordöstra delen av Fä, GåRäNm), största delen 
av nR4,Gu,(hela?)Ek,(hela?)Vs',nNyD, Letafors i oF ock F(utom 
sydvästligaste partiet) ligga på ena sidan (»kopparbärgssidan» 
så att säga) ock återstoden på den andra. 

Tonalitetsförhållandena torde NO om gränsen i det 
stora hela väsentligen vara desamma, som utförligast beskrivits i 
Bä. Lj. § 31-37. Inom detta område är det icke lätt att distinkt 
särskilja grav-cirkumflex ock akut-cirkumflex: båda äro i musika-
liskt avseende stigande-fallande. Skillnaden synes väsentligen 
vara den, att portal:n entot nedåt är vida mindre framträdande 
hos grav-cirkumflexen än hos akut-cirkumflexen ock rent av 
tycks utebli, då stavelsen innehåller kort sonant + perspirerad 
kons., samt att portamentot uppåt sannolikt i allmänhet 
sker hastigare i akut-cirkumflexen än i grav-cirkumflexen. Att 
den dialekttalande själv är medveten om en bestämd akcent-
skillnad, har för mig bestyrkts av kyrkovärden Gustaf Aronsson 
i Gåsborn. • 

SV om gränsen torde tonalitetsförhållandena lika-
ledes i det väsentliga vara likartade ock tämligen överensstämma 

1) Fr. Lj. § 107. 	 2) Dalb. §§ 3, 88, 89. 
Bä. Lj. § 27-43. 
Edebäck ligger Ö ock Myra V om gränsen enl. Bm. 
Jag anser mig kunna sluta detta av att SLa. för Vs i större 

utsträckning än eljest använder cirkumflextecknet -, då man eljest skulle 
vänta sig 	(jfr s. 132 not 1 ock § 120), ock även i någon mån av 
Er:s uppgift, att i Vs i akcentavseende råder »salig förbistring». 
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med det tonfall, som beskrivits i Bä. Lj. § 38-43. Små varia-
tioner förekomma tvivelsutan. Sålunda tycks målet på Väner-
slätten i Viss mån ha sitt eget tonfall (me'r utpräglade porta-
menton?); men det är möjligt, att vad som karakteriserar detta 
mål ock gör, att det värkar mer eller mindre släpigt, mera 
har med kvantitet ock taltempo att göra än med tonaliteten. 



DEL IL BÖJNINGSLÄRA. 



;'Xj " 

,e4<  

- i. 

4 Yi 

orjdr '  



Kap. 1. Substantiv. 
A. Numerusflexion. 

I. Maskulina. 

§ 122. Mask. av typerna häst präst stege ha följ. änd.: 
-ar i SvLåskSidSi1B1TryFfloTö, mindre konsekvent -ar) 

i LåbÖv, t. ex. 
hästar 	hckstarl åkrar 	åkrar 	stegar 	stkar 4  
stolar 	stökar 	seder 	sktr 2 	timmar timar 
gårdar 	dikar 	präster prckstar 3  grannar granar; 

Anm. 1. Vänner är endast belagt under formen veenar, men 
ordet kan misstänkas vara rspr-lån: för TF är antecknat, att ordet saknas. 

-ar i Ekö: hästar heestar, pojkar påjkar, selar seglar. 
Belägg för typerna präst ock stege saknas. Enl. KLa. 1917 
förekommer samma änd. i hela "Ny ock enl. kyrkoh. Widings 
uppgift till KLa. s. å. i S delen av D t. 0. m. Nedergården. 
Bm. 1915 uppger däremot ändelse utan -r i hela "Ny, se nedan 3. 

-a5  i "NyD"F (jfr ovan mom. 2), t. ex. 
hästar heesta präster prcksta stegar stiga 
båtar 	bekta 	vänner viena 	grannar gråna; 

-ar f. ö.6  

Låb båtar vekar, men heestar stökar gåkar åkrar fitgkar 
sMnar skråvar såmrar 4ar sar; öv hckstar båtar stökar gåkar 
veegar nå.k-kar fågkar stbiar skricvar såmrar, men åkrar b p_ar 
star. 

öv sar, ej belagt SvB1SillTHo. 
preestar Låböv. 
Låb stkar ståkar timar stizkpar yåkkar, men hårar sHar 

grånar bögkar; öv hårar sckkar bökar, men stkar ståkar timar 
grånar ståkpar yåkkar. 

Jfr s. 71 not 6. 
Dock kanske icke Vs, se § 106 anm. 1. 
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Anm. 2. Med stamslutande -e sammansmälter ändelsens -a enl. 
Ro. till é i BkSstGruGlGiStVskGskBuArÅå: seder ser. 

Anm. 3. Skor skOar Ly, skor BjFil3kRagSeFeöMV5; f. ö. ej 
belagt. 

Anm. 4. Son sen uppvisar, måhända i hela landskapet, en pl.-
f orm, som utgår ur äldre *svallar eller 'synar. Den är belagd som 
sönjar Bfl•TosFa1MKö ock som sbnya D2. Det egendomliga j är känt 
från åtsk. andra trakter, t. ex. Västerbotten, Hälsingland ock Uppland 
(Rz s. 698 b), men, såvitt jag vet, oförklarat. — sknar KrBj kan 
skäligen misstänkas vara ispr-lån: sen är '. ej vanligt, utan ersättes i all-
mänhet med pejk. 

§ 123. Rspr ph-änd. -ar efter akut -huvudton motsvaras: 
1) av -ra i nNyDnF: fötter fitra, bönder binra, bröder 

br,tra; 
:2) av. -ar f. 
Anm. Brand flekteras i ,SilTöövJGskArBnKöEdaVa (atom? vAGrä) 

efter § 122. Detsamma gäller fot fQt i Ly. — Bröder r efter bort-
fall av d kontraherat till brör, dock i Fa .med 01.j. former: brgfrar 
SeVsöm; brfsirar Fe, brojrar Le, brfir ÖÅvÅGrä, brOrar Ly. 

§ 124. Mask. av 'typen skojare behandlas på följ. sätt: 
Obest. pl. = obest. sg. är antecknad från ÖvSidikRuNs, 

alt Vik. 
And. -ar tillägges, varvid såväl ultimas som penultimas 

vok. bortfaller, i SvLåTrTö: sg. sköyara: pl:',§kbyrar. 
And. -a tillägges i nNyDnF: sköjä(r): skevra. 
And. -ar tillägges (med bortfall -av eventuell ultimavok.), 

Varvid • • 	 - 	: 
penultimavok synköperas, i sRVi(alt. Vik)A1nNÄ4HaKiL 4  

NoGrä ock (alt. med kvarstående penultiinavok.) FÄ: skflojar(a): 
sktVrar; 

penultimavok. kvarstår f. ö. Om penultimas .vok. se 
§ 102: 1: i. 

Anm. And. -,ar kan misstänkas i Ekö, men belägg saknas. 

1) Fr. Lj. § 196: 2. 	 2) Dalb. s. 205. 
Om -ar förekommer i Ekö, kan jag i brist på belägg ej av-

göra, men det synes saunolikt. Jfr också föreg sida not 6. 
1' 'NÅ ock nU uPpges penultimavok. som bortfallen redan i sg: 

Skbjrd. 
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II. Feminina. 

§ 125. Starka fem. utom enstav. kons.-stammar ha följ. 
ändelser: 

-a i nNyDnF, t. ex. sängar sie9a, systrar såstra, sorger 
sf?r,20. Obs. ärt sg. ålar: pl. åtra. 

-ar f. ö.2  
Anm. Inom det område, där starka mask, ha änd. -ar, förekommer 

samma änd, hos några få feM.:gf:ar SvBI (men har SidTr, Jtars Tö, 
4nar4 Lå), såstrar SvB1, såstrar LåSidvFöv (men såstrar 	veegar 
BITö (vegar f. ö.), segar Bl (segar f. ö.). 

§ 126. Enstav. kons.-stammar ha följ. ändelser: 
1) -ra i nNyDnF, t. ex. getter jåtra, böcker b&kra, tänder 

tcbtra; många fler ex. i Dalb. s. 204; 
Anm. 1. Avvikelser uppvisa: 

ko ko, pl. tyknra, klo Pro, pl. kk.inra, båda belagda blott i D. 
lus Itts, pl: låsa, zaus Ings, pl. mk_sa, gås gås, pl. .jcbsa (enl. 

Dalb. yes) 
tå tg,'INy, tån D, pl. tina. 

2) -ar f. ö.s, t. ex. getter »åtar (,tar Eda), böcker b6l.ar  
(böka-r Ly), tänder tc'en,ar. 

Anm. 2. Avvikelser uppvisa: 
a) ko 109_, pl.. kor BjFÅÖLVÄSvSt(alt. Gi)EdBkEdaFe(alt. BÅVs)Smo, 

kOar Kö alt. Ly, gr Vsk(alt. GOGskBn, gr LåGlArÅå, Utlar 
alt. 6:ALyLe, Ceittar öm alt. LeVs; f. ö. ej belagt 

klo ick(2, pl. kr ViBj(5LVIBNIGiVskKstEdBkKilnUBaG5kBnNyKöEda 
FÅ, alt. vÄGrä, kkor SvLåGlArÅåSmo,_ Mrt2n(!)St, kar Ly, 
kkbar 6Å, alt. vÅGräLeVs6, lar69191' Om, alt. LeVs; f. ö. ej 
belagt 

ta sg. tet, pl. tqr BlvF, alt. (~ tcer) (ng — formen är troligen 
rspr.-lån, tar AISilKaTööv, alt. FrLy 8, tånar snliaKst, alt. 

ter) vä 	Mar) FÅ, tcer RuöLSvHöSidTrBaBskMGakBnArÅå 
NyvÅGräVs„.  alt. Vik 6Ns6V0Ä, ter JSk(sF), te_nar SmoFd, tckrar 
Se, tcsprar OnaLeFe, alt. Ly 
sg tet(n), pl. tånar KSK 

Obest. sg. sån. 
And. -ar kan misstänkas i Ekö, men belägg saknas. 

8) Obest. sg. 03 (kvantitet obetecknad i både eg. ock pl.). 
4) Obest. sg. >g». 
6) -ar kan misstänkas i Ekö, men belägg saknas. 
6) lchlb3,ar 	kkor. 	7 ) ••••• sällsyntare tånar. 
8) teerar. 	 8) ten. 
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sg- teln, pl. &Anar öFGrallorKilnURaNDnREk, alt. Gl, tcknar Låb 

	

GiVskEdBkSstGru, alt. 	teer) nNÄ, tcenar Smo, tcen St, alt. Gl, 
tcer Läsk, alt. "NÅ 

Sg. hin, pl. tipnar 
b) gås os, pl. yes (men Osar RaTö, ',Tsar' Sil) 

lus itts pl. 16.sar HöBlKaTööv(alt. J)BsköMGeltBnArÅåNyEda3ÄTÄ 
GräFeLeömVs, //Unr RaKöLy(alt. J), /Igs LåskStSil(alt. Gi), 
lö f. ö.2  

§ 127. Svaga fem. ha följande ändelser: 
-a inNyDnF, t. ex. klockor kkbka, gator gOa; 
-ar f. ö.3  

III. Neutra. 

§ 128. Neutra bilda obest. pl. på följande sätt: 
1) med ändelsen -a i nNyDnF 

med akut akeent, om sg. har akut, t. ex. 
tak 	sg. kk. 	pl. kika 	skott sg. skut pl. slaga 
golv 	guke 	glik 	 bånava 	band 	ban 
hål 	huk 	hfpka 	bärg 	bcrert 	bra; 
bol 	bök 	bdka 

men med grav akcent, om sg. har grav eller cirkum-
flex, t. ex. 
öra 	sg. k 	pl. kra 	äpple sg. iepak pl. 4ka 
öga 	#.g 	 dike 	cifyi 	elitp 
j ärta 	jå4 	jbt4a 	stycke 	stpt§y 	stptya. 

Undantag synas de neutra bilda, som ändas på huvudtonig 
vok.; enda belägg från undersökningen på 1890-talet är träd 
sg. pl. tre. 

Anm. Enl. Dalb. saknas alldeles den plur.-bildning, som anges under 
a, ock förekommer den under b angivna blott hos de tvåstav. neutra, 
som i sg. ändas på svagton. 21. y: alla övriga däremot ha pl. = sg. Här 
har 	målet alltså efter 18 70-talet tagit ett stort steg vidare på den 
analogibildningens väg, som pl. cliya stpt9a o. d. innebära. Emeller-
tid är det att märka, att St.. i sin samling till ordlista för D upptar 
itnarbar 'andbo'. båkkr 'bakläder', bet 'bett', be?8,(g 'korsformigt 
bordsben', detehO 'smörhål i gröt', fht 'flöte', gkelshtks 'glasflaska', 
jObt.br 'smultron', jitcr 'juver, it2t 'jullöt' m. fl. med pl. = sg. (däremot 
erv 'lieskaft' pl. årva); alltså råder i D åtskillig vacklan. 

Akcent? 
Enl. Re. saknas ordet i Sk — lyckliga socken! Mus är ej be-

lagt utom D. 
-ar kan misstänkas i Ekö, men belägg saknas. 
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2) med ändelsen -ar' 
i LyFeLeömVsnRGuEk sporadiskt hos de neutra, som 

i rspr ändas på svagton. -a ock -a, t. ex. 
dike sg. dk : pl. dikar LyFe Öm nRGuEk ; men sg. Og- : pl. 

dityar Le 
täcke sg. teels : pl. teelsar Ly alt. Öm, t&k Vs alt. Öm; sg. pl. 

tiels Le 
äpple sg. eeve4. : pl. eepkar Vs, eepe?,  LyLeömnRGuEk 
öra sg. g'y : pl. tirar ÖmnRGuEk, "dr FeLyLeVsGu 
öga sg. "fg : pl. tågar  ÖmnREk alt. VsGu, kg LeFe alt. VsGu, 

sg. pl. 	Ly 
järta sg. åt :j 	pl. jOttar ÖmnREk, ott  LyFeLeVs; 

i Ly även hos neutra, som i rspr ändas på kons. Plur.-
änd. föregås av grav alm Antecknade ex.: 
golv sg. gukv : gichar, tak sg. tak : pl. titkar 
bord sg. bok : pl. bgrar (däremot hål sg. pl. Ma). 

Samma slags pl.-bildning är för Öm alternativt angiven av 
golv; jfr nedan mom. 3. 

av ord på -en i på vissa håll genom invärkan från rspr 
ock överallt växlande med ändelselöshet. Fall äro antecknade 
från RuViVikEisNÄTÄGräND, men träffas antagl. nästan Tar som 
hälst 2. 

3) genom akut akcents förändring till cirkumflex, men för 
övrigt ingen förändring i Öm hos de neutra, som i rspr ändas 
på kons. Antecknade ex.: 
skott sg. sket : pl. sk4t 	bord sg. bQk : pl. biY• 
hål 	h1t 	Ibbb• 	golv 	grary 	ON 3. 

Däremot har tak sg. pl. tok. 
4) utan ringaste förändring f. ö. Ex. 

tak sg. pl. tok 	 öra 	sg. pl. kra 
golv sg. pl. gekv gukv 	betsel sg. pl. bEiesel 
dike sg. pl. d/ka d/k diå4  diaa 4  lakan sg. pl. de former, som -an 
träd sg. pl. tre tre tra,k 5 	givas § 102 anm. 1. 

Ekö har förmodl. -ar. 
Den äldre upplagan av typordlistan, som använts på de allra 

flästa ställen, saknar sådana ord. 
gitkvar, se ovan mom. 2:b. 	4) Se § 30. 

5) Se § 61: i: a. 
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B. Artikelflexion. 

Obestämd form. 

§ 129. Obest. form bildas liksom i rspr av materialia ock 
pl. utan artikel, eljest genom obest. fristående artikeln in. en, 
f. e, n. et .  (resp. wt a e,2,J JSkKöEda).. På grund.  av .sandhi 
modifieras artikeln' så, som angives i Bä. Forrnl. § 6 anm. 1 
ock anm. 3. 

Anm. I f. förekommer en biform a, uppkommen genom nasale-
ring av kort svagtonigt e; den är belagd vid Huildsnäs i västligaste 
Bf, i Nor ock Ra', nien kan misstänkas ha.  vida större 'Fipridning. • 

Bestämd form. 

1. Singularis. 

a. Av maskulina. 

§ 130. Då subst. ändas på labio-labial, labio-dental, dorso-
kakuminal eller velopalatal kons. med eller utan följande 
-a, behandlas det enl. Bä. Forrul. § 7:1 ock lo. 

Då subst. ändas på t d s med eller utan följande 
-a, behandlas det enl. B. Forml. § 7: 2 ock lo. 

Då subst. ändas på tdsal 	med eller utan 
följande -a, behandlas det enl. Bä. Forml. § 7: 3 ock.io. 

Då subst. ändas på r, b" med eller utan följande 
-a, utbytes r k i best. form mot 33, som slutar ordet. Därvid 
är vidare följande att observera: 

Föregås r2  av kort starktonig vok., för/änges densamma. 
Ex. i Fr. Lj: § 105: 2 ock Bä. Forml. 7: å; inga belägg f. 
men regeln gäller säkert hela landskapet. 

Akcenten behandlas efter nedan 3-6 givna regler med 
und. av hierra hrr, som i best. form behandlas, som öm obest. 
f. hade akut (se nedan 3): hcb-12. resp. Tu:g. 

Föregås r, k av kort svagtonigt 	så 

Dahlgren: Per Erssas friing (styv som a stang). 
k kan icke föregås av kort starktonig vok., utan att en kons. 

följer efter ?r. — Regeln gäller vid såväl h som r. 
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förlänges detta under akcentförstärkning i öÄvÄGräLyLe, 
varjämte vokalens kvalitet förändras. Om akcentens ock vokal-
kvalitetens art se § 105: 2. 

förändras vok:s kvalitet i 	till 8, i 41.Ma till a (men 
kvant: ock akc. behållas oförändrade??). Ex. i § 105: 2. 

sker ingen ändring f. ö. i övriga trakter, t. ex. åker 
ob. f. dk_ar : b. f. cVar , - fågel ob. f. fögak råga?"' : b. f. fiSgal3 
fitgai?, nyckel ob. f. nk1M nölsak niVdra : b. f 

Anm. 1. Ord, som i rspr ha avl.-änd. -are, måste behandlas 
särskilt: 

Normalt ha de ob. f. -ara (inom apokopeområdet -dr): b. f. 
I öÅvÄGräLy behandlas de efter mom. 2: a ovan; i Se inträder 

i b. f. ft.n, se § 102: 3: c. 
SvLåskiNm(utom Sk)ÄäNy ha ob. f. -ara : b. f. -an; SkKö 

Eda ob. f. -ar: b. f. -an; GskBnLeöma ob. f. -år : b. f. 
KIL har b. f. 	(nu -8n), dock varierande med -an (ob. f. 

-ara ••••• -ar, "U -ra 4 ); för Kst uppges best. f. -en 
nNyDriF ha ob. f. -a(r) : b. f. 

3) Föregås r, ,?/. av lång akut vok., så 
förändras ale. till akut-cirkumflex i ITIKsK(ÖL?)FÄNDRa 

aUnUKstlIaGnuGaö(utom Kö), t: ex. tjuren ef,o3, stolen gå:3; 
Anm. 2. Enligt Re: skall ingen akutcirk. i detta fall förekomma i 

GrauGskBnArÅåNy, utan orden böjas efter mom. c nedan. Här torde 
alltså »skollärermåles) påvärkan ha burit frukt. Å andra sidan före-
faller det egendomligt, att KstHa skulle ligga som en ö med akutcirk., runt 
omkring omgiven av akut. Sannolikt kan väl den böjning, som angivits 
under a, åtminstone alternativt uppträda även i Gra, liksom jag med 
tämlig säkerhet påminner mig ha hört den i Vik. Från öl uppges av 
Lg. yn 	9-49" men Ng. känner ej till någon sådan form i ÖL. 

Anm. 3. I RuVi (undersökta av Lg.) Ksk (unders. av El.) HöBa 
BskM (unders. av Db.) anges, i st. f. vok. med akut=eirk., akut vok. 
a, t. ex. st4an. 

förändras alio. till grav-cirkumflex i FR, alt. Smo, t. ex. 
tjuren 	stolen st613; 

e) förblir akut alle. oförändrad f. ö., t. ex. åt.49., ston. 
4) Föregås r, av lång vok. med biakut, så 
a) blir alle i stället bicirk. i de under moln. 3: a ock b 

behandlade trakter; 

i) Låb har ob. f. -ara — -ara : best. f. -an. 
Fe bar ob. f. -ar 	-år : best. f. 
Fd -qtyk. 
Denna ob. f. uppges även för nNi. ock av Mr. för Ba. 
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Anm. 4. Regeln beror på teoretiskt resonnemang: belägg finnas 
endast från FÅ (se Bä. Forml. § 7: 4: b). 

b) blir ake. oförändrad f. ö. 
Föregås r, Zr av lång grav vok.', förändras akc. till grav-

cirk., t. ex. hare ob. f. h4ra : b. f. hebn, skola ob. f. sk0a: b. f. 
sk. 

Anm. 5. Formen anges som h49n RuVikKskVaVPINÅHöGralKaTö 
övSkBaBskM; jfr anm. 3 ovan. 

Föregås r, k av cirkumflex vok. 2, blir akc. oförändrad, t. ex. 
hare ob. f. kir n.FABFRRaSmoGunRö : b. f. h4r, ib. 

hår ömVsnRvEknNyD : hån ib. 
bärgsskola ob. f. bck,skijk "FÄ: begiSr, ib. 

§ 134. Subst. ändas på konsonantiskt n, 
1) föregånget av kort akut huvudtonig vokal: 

Ingen förändring inträder i Nm(utom JSk)KönFRnRynNy 
DnF, t. ex. brunn ob. ock b. f. brun, hund ob. ock b. f. hun3. 

Vok. förlänges, men i övrigt inträder ingen förändring, 
i ÖLVA.(?)NÄ Fd(?)Kil(?)JSknRöGu(Gra?4), t. ex. ob. f. brun bra.: 
b. f. bryn brun, ob. f. hun: b. f. han. 

Anm. 1. Från Vii uppger Re. hijn, ock från FdBil uppger Re, 
att i samma ord en dragning åt akut-cirk. visar sig. 

Vokalens kvantitet behålles, grav-cirk. inträder i BFR, 
t. ex. brztv ÖA,  brr vÄGrä, bre02,3  Ly, hån BÄvÄSe (men kiln 
Grä, hu in Ly). 

Vokalen förlänges, akut-eirk. inträder f. ö. I stället för 
akut-eirk. använda vissa upptecknare akut vok + a, se § 133 anm. 3. 

2) föregånget av lång akut huvudtonig vokal: 
Ingen förändring äger rum i ÖLVÄNÄ(?)HöGraFdlli1Nm 

BaBskMKöV5Än 6, t. ex. sten ob. ock b. f. sten (stgn JSkKö). 
Anm. 2. I "NÅ anger Br. sten, men Re. känner ingen sådan form. 

Alle. ändras till grav-cirk. i FR(utom Vs), alt. även Smo, 

Gäller icke apokopeområdet. 
Gäller endast apokopeområdet. 
Belägg saknas för detta ord från KönRvEk. Enl. Dalb. § 172 

anm. 1 skulle man i norra ÅD snarast vänta sig formerna *briinn 
lvånti,,, men typordslistorna ge intet stöd härför, ej häller Bm:s kon-
trollundersökning. 

Intet belägg, men jfr nedan 2: a. 
3) I listan står brii91, men SLa:s akcenttecken äro ofta förvirrade. 
6) Smo har dock alt. grav-cirk. 
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t. ex. ob. f. sten: b. f. stat. För SeLyFe anges sten,  men st4 
gen, för Le ste.n stört gtin,, för Öm sky 	sten. 

c) Ake. ändras till akut-eirk. f. ö. I st. f. akut-cirk. an-
vända vissa upptecknare akut vok. + a, se § 133 anm. 3. 

3) föregånget av kort cirkumflex vok. — typen förekommer 
blott inom apokopeområdet: 

Ingen förändring inträder enl. typordlistorna i FunRvEk 
nNyDnF, t. ex. granne ob. ock b. f. grein. Enl. Fr. Lj. § 105: 
1: b däremot böjas sådana subst. i ÖÄ°Ä efter mom. b nedan, 
ock enl. Dalb. § 172 anm. 1 tillägges i D(nF) sonantiskt n ock 
akeenten blir grav: bonde ob. f. bön: b. f. bånni. 

Anm. 8. Inga belägg finnas efter bi-eirk. vok. Enl. typords-
listorna skulle man vänta sig t. ex. ob. ock b. f. "st&bön, enl. Fr. Lj. 
ob. f. *störbön: b. f. *stefibön ock enl. Dalb. ob. f. 'störbön : b. f. 
*störbånti. 

Vokalen förlänges i nFÄRa(ock? 6.Ä°Ä., se ovan mom. a), 
t. ex. ob. f. grått : b. f. greini. Belägg saknas efter bi-eirk. vok., 
men det lider intet tvivel, att samma regel där gäller. 

4) föregånget av lång cirkumflex vok. — typen förekommer 
blott inom apokopeområdet: 

Ingen förändring äger rum, t. ex. vana ob. ock b. f. 
Inga belägg efter bi-cirk. vok. 

5) föregånget av kort biakut vok.: 
Inga andra ex. äro kända än komposita, ock dessa behandlas 

som vederbörande simplicia (efter mom. 1 ovan) med insättande 
av biakut i st. f. akut ock bieirk. i st. f. cirk., t. ex. fähund 
ob. f. feehån : best. f. feehiin, 	-hån2  eller .han (för fördel- 
ningen av formerna jfr inom. 1: a—d). 

6) föregånget av lång biakut vok.: 
Inga andra ex. äro kända än komposita, vilka sannolikt 

behandlas som simplicia enl. mom. 5 ovan, sålunda t. ex. grå-
sten ob. f. gnisUn : b. f. grgistM resp. greisgn. 

7) föregånget av svagtonig vok.: 
Intet annat ex. är känt av mig än länsman ldnsman, som 

i b. f. i regel torde bli oförändrat; alt. kan emellertid akeent-
förstärkning äga rum hos ultima, varigenom ordet kommer att 

1) I Ra uppges emellertid i denna form akut-eirk. 
8ÅvÄSeGrä. Formerna meddelade av Er., som dock skriver Ab-

hiin, ett beteckningssätt som synes mig mer än misstänkt. 
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falla under mom. 5 ovan. Akc.-förstärkning är belagd i 3FVä 
GRuKn,GIJöRK. 

8) föregånget av kons.: Beläggen äro mycket få, mera all-
mänt endast famn, som uppges heta: 

i nFR ob. ock b. f. famn 
i Grä ob. f. famn : best. f. fåmn, i Se°Ä3Ä. ob. f. famn : best. 

f. famn' 
i bFVäGIGauKILJö ob. f. famn : b.- f. fomn2  
i ni ob. f. famn: b. f. tärnan. 

Anm. 4. Vagn heter i alla nämnda trakter ock sannolikt i hela 
landskapet ob. f. vag ock böjes efter § 130. 

Subst. ändas på sonantiskt n: endast 1 ex. är av mig 
känt: botten böt, i best. f. oförändrat. Emellertid abstraheras 
gärna ur denna form en 'obest. f. bet, belagd i FR ock ND. 

Subst. ändas på -na — gäller icke apokopeområdet. 
n föregås av kort grav vok.: 

Vok. förlän ges ock slut- a bortfaller över hela området. Där-
vid inträder antingen grav-cirkumflex eller grav vok. a före 
n, det senare alternativet uppgives fr. RuVik (undersökta av Lg.) 
Ksk (unders. av El.) VaVii (unders. av Ng.) HöBskM (unders. av 
Db.) KaTöÖvJ (unders. av Wd.) ock Gra (unders. av Sa.3), t. ex. 
granne ob. f. gråna : b. f. gran gran 
bonde 	böna 	b4n4  kan. 

n föregås av lång grav vok.: 
Beläggen äro svaga, men intet tvivel råder, att de behandlas 

efter mom. 1 med bibehållande av vokalens kvantitet, alltså 
vana ob. f. v4n : b. f. vån v4an 
måne 	?mima 	md_in man. 

n föregås av biakut vok.: 
Belägg saknas, men med ganska stor säkerhet skulle så-

dana — väl uteslutande komposita — behandlas efter mom. 1 
ok 2 ovan med insättande av bicirk i st. f. grav-cirk. (ock 
biakut i st. f. grav). 

Anm. Jag känner inga ex. på -na efter svagton. vok. eller efter kons. 

Ly har ob. f. famn : b. f. fcimnan (rspr?). 
famn Gak. 
Sa. uppger med stor bestämdhet, att man i Gra i många fall 

alldeles tydligt icke •har cirk. vok., utan grav vok. + a. 
KruuSe uppger för Est b(29n. 
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§ 137. Subst. ändas på konsonantiskt /, 
1) föregånget av kort akut vok.: 

Ingen förändring inträder i Nml(utom JSk?, jfr § 134: 
1: a ock b), t. ex. boll ob. ock b. f. bel. Samma böjning kan 
väntas i Kö, men belägg saknas. 

Vok. förlänges, men f. ö. inträder ingen förändring, i 
öFGau (utom Bk)BskMNyFdKil, t. ex. tull ob. f. tu/ : b. f. 

Vok. förlänges, akut-cirk. inträder, i FABjVäGiBknUÖU 
RaGskBnArÄåEda, t. ex. ob. f. tud (NO : b. f. 	"FÄ). 

Vok.-kvantiteten behålles, (grav?-)cirkumflex inträder i 
FR, t. ex. (exemplen äro meddelade av Er.): 

ob. f. tsk : b. f. tå/ vÄ 	 ob. f. tel: b. f. tå/ 	tåln 
tsl 	bilat Grä 	 tQa Ly 
tul 	 tåln Se 	 tu/ : 	tåla 4. 

Enl. Fr. Lj. § 105: 1: b inträder vokalförlängning i öÄVÄ: 
vallen ved, kvällen kv4/. 

Ändelsen -n (sonantiskt?) tillägges i nFR 2aNyDnF3, t. ex. 
ob. f. tu/ : h.  f. tåln FeLenNy 	ob. f. t8/ :b. f. tign Vs 

tel DOm teln D, tåln Om 
2) föregånget av lång akut vok.: 

Ingen förändring inträder i ÖLA1öFGraK5t4FdKilNmBa 
BskMKö (ock? nNyDnF), t. ex. sal ob. ock b. f. sal, sil ob. ock 
b. f. sgl. 

Anm. 1. Efter uppgifterna i Dalb. § 172 anm. 1 skulle man i 
DnF (ock "Ny) vänta sig b. f. 	*sfk. I typordslistan står det 
sg/ "Ny ock har det stått saln D, men n är överstruket. Bm. uppger 
för D"F ob. f. sil : b. f. sim. 

Grav-eirk. inträder, f. ö. ingen förändring, i 9F.RnREk, 
t. ex. ob. f. sg./ : b. f: sl Se, ob. f. sql : b. f. sig ö.AnREk. 

e) Akut-eirk. inträder, f. ö. ingen förändring, inKsKVänNÄ 
Ha(Grarr?)GinU6URaGskBnArÄåEda(Ny?), t. ex. ob. f. sgl sil: b. f. 
sed sil. Vissa upptecknare använda akut vok. + a i st. f. akut-
eirk., se § 133 anm. 3. 

Anm. 2. Re förnekar cirk. i Gun(utom Bk) ock Ny ock uppger, 
att cirkumfiekteringen är mycket svag i GskBnArÅåBk, däremot stark i 
Eda (särskilt i Hög ock N. Ånnterud). 

1) I Ka finns enl. Be. en svag dragning åt akut-cirk. 
8) Alt. även SeLy, se mom. d. 
3) Hur förhållandet är i återstoden av Ån, saknar jag underrättelse om. 
4) Åtminstone vid Jannebärg, enl. Be. 
10-200172. Sv. landsm. K a I Is ten in 8. 
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d) Ändelsen -n (sonantiskt?) ock grav-cirk. inträder i nFR, 

t. ex. ob. f. sal 	: b. f. sK_Iln FeÖm, sq:/n Le, si/n Öm, sin Fe 
Vs. Jfr dessutom anm. 1, ovan. 

3) föregånget av kort cirkumflex vokal — gäller blott 
apokopeområdet: 

Sonantiskt n tillägges ock alle. ändras till grav i DnF enl. 
Dalb. § 172 anm. 1, t. ex. kulle ob. f. kes/ : b. f. kåk. Samma 
böjning kan väntas i nNy (ock återstoden av AD?) .FR (ock 
LySe?), men belägg saknas. 

Ingen förändring kan väntas i SeGrä (samt återstoden 
av BFR numera?), jfr ovan mom 1: b, men belägg saknas. 

Vokalen förlänges, f. ö. ingen förändr. i 'FÄ ock dess-
utom enl. Fr. Lj. § 105: 1: b i aÄvÄ; t. ex. kulle ob. f. Uti 
nn, 1e 'FR: b. f. 	nRki, kål 4.Ä°Ä. Samma böjn. kan väntas 
Ra (ock nRGu?), men belägg saknas. 

Anm. 3. Ex. med bicirk. i ob. f. saknas utom för nFÄ; men med 
all sannolikhet gälla även i det fallet samma regler. 

4) föregånget av lång cirkumflex vokal — gäller blott 
apokopeområdet: 

Ändelsen n (sonantiskt?) tillägges i nFnlnNyDnF, t. ex. 
sele ob. f. sal:  b. f. san 'FR, ob. f. scN : b. f. sc_Un 'Ny, ob. f. 
stg : b. f. set/n DnF. 

Ingen förändring inträder i nFÄRasFn (jfr not 1), t. ex. 
sele ob. ock b. f. se. 

Anm. 4. Ex. saknas efter bicirk., men efter all sannolikhet gälla 
samma regler där. 

5) föregånget av kort biakut vok. 
Beläggen äro rätt svaga, men av tillgängliga ex. att dömma 

behandlas subst. efter mom. 1 ovan, med insättande av biakut i 
st. f. akut ock bicirk. i st. f. cirk., t. ex. ttäsktuu.: 
ob. f. fk.ksktfjl DGIJö, fkiesk- b. f. firieskt6l BskMNy, -tål 5F 

tå/ Grä, firiesktti/ nFuSe 	GRU (Utom Bk) 
LyVÄGnu KIL, fkcksktzld 	fk&slctegl GiBkGskBn ArÄå 
FÄ 	 Eda, 44/ VänlYTRasFÄ, 

-tift/ nni; Priesktig Sek, 
fkeeskt 2  Grä, t 2  A; 
fircksktOn D, -ttkin nFRÖÄ. 

Alt, även i SeLy, som dessutom ha böjning efter b nedan. 
Om akc. jfr s. 145 not 2; alla ex. från FR meddelade av Er. 
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Anm. 5. Efter lång biakut vok. saknas belägg. Förmodligen sker 
böjningen efter inom. 2 ovan, mutatis mutandis beträffande akcenten. 

6) föregånget av svagtonig vok. -a: 
And. -n tillägges i nFnNynFuLySe, t. ex. 

spegel ob. f. speejal 	b. f. speejaln ÖmVs 
sp4a1 	 sp4-aln LeLy 
spelat 	 spb3aln nNyDnFFeSe. 

Anm. 6. För griffel uppges av Er. änd. -n i hela Fa(utom gråfe 
Grå); de uppgivna formerna äro grefaln 81Fe, gråfaln °Ä, grefaln 
LyLe, ~aln örnVs, grifaln Se. För DnF uppger Bm. grifalnl. 

Vokalen förläuges ock förstärkes till -å-, men f. ö. sker 
ingen förändring, i Ö.Ä.YÄ enl. Fr. Lj. § 105: 1: b, t. ex. spegel 
ob. f. spel : b. f. spee2g. 

Anm. 7. Er. uppger ob. f. spiejal : 1). f. Sp&2a/ 3Ä, ob. f. 
sp4a1 : b. Y. spdi °Ä, ob. f. spkal : b. f. sp42cel (med halvlångt 
eller långt 1) Grä. 

e) Ingen förändring inträder i FÄVÄNDlIsTGRuKILGIJö 2, t. ex. 
spegel ob. ock b. f. spie2a1 (spkal KstFd). 

§ 138. Subst. ändas på sonantiskt 1: Inga säkra ex. finnas 
utom FA, där ingen förändring inträder (Bä. Forml. § 7: 8). 1nFD 
nNynFR inträder antagligen änd. -n, i ö.Ä. måhända -4/ i st. f. 
se Fr. Lj. § 105: 1: b axeln åks6+1. 	• 
, 	§ 139. Subst. ändas på 	— gäller icke apokopeområdet. 

1 föregås av kort grav vok.: Nästan alla kända belägg tyda 
på att vok. överallt förlänges ock slut- a bortfaller, varvid vok. an-
tingen blir gravcirkumfiex eller också efterföljes av -a, så som 
angivits § 136: 1; t. ex. skalle ob. f. skåla : b. f. skål sFÄNDBj, sk bl 
Gra, stolle ob. f. ståla : b. f. stal nen. Det enda, som talar 
emot allmängiltigheten, är bulle ob. f. Ula : b. f. Ulan BlTr; 
men ordet är av vacklande genus i Nm: för SidSilvFlloKaTöJSk 
uppges b. f. Ula, ock det är väl i denna feminina form vi ha 
att söka ursprunget till mask.-formen Ulan (i Öv uppges bål). 

1 föregås av lång grav vok.: Överallt har man bortfall 
av slut-2 ock antingen grav-cirk. å vokalen eller vok. + a enl. 
§ 136: 1, t. ex. sele saa b. f. sels resp. sbl (den senare formen 

Belägg saknas för både spegel ock griffel från EkGunRSmo. 
Inga belägg finnas från VillsköLNINm. 
Sa uppges från kVA., men Re., som kontrollundersökt ÖFVä, 

uppger där sa. 
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är uppgiven i srgillöBaBskMGra). Från RuViklKsKSvNm — där 
ordet f. ö. har ?r, se § 17: B: 1 ock § 19: B — saknas ex. 

Anm. I ställning efter biakut vok. saknas ex., men med all 
säkerhet behandlas sådana ord efter mom. 1 ock 2 ovan, mutatis mutan-
dis vad akcenten beträffar. 

Subst. ändas på -n, -e, -ria; 	(-u,, -u, ng; -1, 
-19): Belägg saknas utom för FÄ, se Bä. Forml. § 7: 7 Ock 8. 
Sannolikheten talar för att sådana ord i allmänhet behandlas, 
som om kons. vore n resp. 1, se §§ 134-139. Någon tvekan 
kan råda om behandlingen av ord på i uÄvÄ, om sådana finnas, 
t. ex. *itk4, *Inöq, se Fr. Ordb. ock jfr § 137: 6: b ock anm: 7. 

Subst. ändas på annan vok. än e: 
1) Vok. har akut huvudton: 	 • 

And. -n tillägges, utan förändring f. ö., i Ö4VÄsNii(alt. 
nNÄ 1)GraEdNorGruNmBaBskMNyKöEdaÄDVs, t. ex. sjö ob. f. 

: b. f. Sen, by ob. f. by : b. f. byn (byn NyEda ock som ort-
namn, men ej som appell., SvLåStVsk). 

And. -n tillägges, vok. får gravcirk., i sFR(utom Ly): 
ob. f. 	: b. f. 8,4n. 

And. -n tillägges, vok. får akutcirk. f. ö. Ett par upp-
tecknare använda, i stället för akut-cirk., akut vok. + a, näml. 
Lg. för RuVik, El. för Ksk.. Sålunda ob. f. J: b. t. jr (eller yan)2. 

2) Vok. har cirkumflex huvudton: And. -n tillägges, f. ö.. 
utan förändring, t. ex. spade ob. f. syd: b. f. sp4n. 

Anm. 1. Osäkert är, om typen förekommer utom apokopeom-
rådet; jag har tyckt mig i °F.Å. höra ibland spd, ibland 8p49; i det 
senare fallet blir b. f. måhända sp4an, men kanske snarare sp4n. 

3) Vok. har biakut eller bicirk.: Orden behandlas efter 
resp. mom. 1 ock 2 ovan, mutatis mutandis beträffande akeenten. 

4) \Tok. är svagtonig: Jag känner inga andra ex. än så-
dana, som motsvara rspr -nad, -on (skillnad, morgon) — i 
vrml. ändas dessa på -a. 

a) And. -n tillägges utan vidare förändring i GRu(utom Bk) 
FdKilvÅFeVsnNyDnF, t. ex. morgon ob. f. måra : b. f. nåran, 
skillnad ob. f. sa:  b. f. sb:nan Fd, ob. f. 	: b. f. &Odin Kils. 

1) 	böjning efter c nedan. 
Samma slags böjning uppges av SLa. för nFR(utom Vs, se ovan a): 

sjäinh LyLe, s,gfan Feöm, byn bYn LyFeLeöm, skon skön LyFeöm. 
Ordet tycks sakna b. f. i FÄLG 



§ 141-143 	BÖJNINGSLÄRA : SUBSTANTIV, ARTIKEL. 	 151 

b) Änd. -n tillägges, ock vok. förlänges ock förstärkes 
a) utan vidare förändring i °ÄSeGräLeGraö, t. ex. ob. f. 

möra: b. f. mbrdn; 
p) med inträdande av bieirk. i FÄNDnUöURaFlaVs, t. ex. 

ob. f. sina:  b. f. 	°URa, ob. f. sa :  b. f. .9,04n RtinU, 
ob. f. möra : b. f. ntörein. 

Mim. 2. Från övriga trakter saknas belägg. 

b. Av feminina. 

§ 142. Feminina få i best. sg. änd. -a, t. ex. säng ob. f. 
sg:  b. f. sc'egga, klo ob. f. ick(2 : b. f. 1tNa. 

Därvid är följande att märka: 
Svagton. slut-2 bortfaller. t. ex. gata ob. f. gata : b. f. gata. 
Svagtonigt -a i av1.-änd. -al, -ar, -an bortfaller (ock 1, 

1, r, 	bli 1, 	1, r, n), t. ex. axel ob. f. åksal å1es1 åksj 
13. f. åksla åks,Za åksla, syster ob. f. söstar *tar: b. f. söst;ct 
skstra, socken ob. f. s6k(t)en : b. f. sök(t)na. 

Anm. 1. -a- kvarstår i formen sbstara i G1GraGauGskÄåEdanNy. 
Anm. 2. Tån heter &lina °FnNied(ntom Hö)GanKsTKILBaNnGunR 

Ek, alt. BfKsk (f. ö. ta). Formen tdna motsvaras av ob. f. teln, 
som dock ej är belagd i BfKstlla, där ob. sg. heter tet, men ob. pl. 
tdnar, se § 126 anm. 2: a; tet.n i ob. sg. är väl givet abstraherad ur 
en tidigare böjning ob. f. sg. *tö, : b. f. sg. *tana. Jfr ob. f. etn : b. f. 
dna Gral, ortnamnet Lassana i Närke ock Sv. Lm. 1905, s. 90 r. 8 f. 
På samma sätt: ö ob. f. ön :b. f. ina LåGiSt, ob. f. @ 	@n : b. f. 
tia 	tina VskGruEda 2. 

c. Av neutra. 

§ 143. Best. sg. bildas i Vi genom änd. -As (med bortfall 
av -a- efter svagton. -a), t. ex. 
golv ob. f. gekv : b. f. garvat bo ob. f. bo : b. f. kat 
tak 	tak tåleat strå stret strdat 
träd tr(e 	trckat dike dika dikat. 

Anm. Lakan ob. f. 14kan : b. f. litkanat allViNs, =anat RuVik; 
hemman ob. f. han : b. f. hitnanat BRViNs, ob. f. hbma : b. f. 

F. ö. blott et : da, belagt i ÖLV:i.FlköknR. 
F. ö. blott ö : öa. Av andra på starktonig vok. slutljudande 

feminina än ta tt ö känner jag inga dubbelformer med -n- i vrml. 
Märk dock ortn. lånsbr&a Vak. 

3)1 SR n,  2 (utan -t). 
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hinzanat RuVik; Öra ob. f. ›ra : b. f. fltrat 	ijrat BRNs, 	f. ö. 
— på samma sätt _ögat 	ögat, ,9&at jeWit. 

§ 144. Best. sg. bildas i ijÄvÄSeGräRal ock Öm 2  
genom grav-cirkumflektering, om ob. f. ändas på akut 

huvudton, t. ex. golv ob. f. gekv ggrv gukv : b. f. gv Oh 
0.1)3, tak ob. f. tak : b. f. täk, strå ob. f. sir.: b. f. strå vASe 
GräÖmRa4, träd ob. f. tre: b. f. trc ÖAIta, ob. f. tre : bp f. tr'd 
TÄGräSe Öm; 

genom förlängning, förstärkning ock alt. bicirkumflekte-
ring av svagtonig slutstavelses, t. ex. 
lakan ob.f. /4keri: b.f. lakköA 	äpple ob. f. ee.220.: b.f. &lag- öÄ. 

14kun, 	klan Se 	 ktaa?(• 	ievtar Se 
l4k 	1tVG Gir &vak keskGrä; 

hemman hbman hbnicin, vAGrä7  
utan förändring, om ob. sg. ändas på cirkumflekterad 

stavelse, t. ex. dike ob. ock b. f. clik (dig- Grä), öra ob. ock b. 
f. kr. 

§ 145. Best. sg. bildas i LynNutom 0m2)Än(utom GO) 
utan förändring, t. ex. tak ob. o. b. f. tak, strå ob. o. b. f. stra, 
öra ob. o. b. f. kr, dike ob. o. b. f. clik (clfty Le, cntp, nNyD), 
lakan ob. o. b. f. 141canLy, 14k8g Fe, låkan LeVsD, lakar, AD 
(utom GuD). 

§ 146. Best. sg. bildas i GIGRuSidBlEaTöTrSkGskBnArÄå 
Eda utan förändring, om subst. ändas på huvudtonig vok. (eller 
dift.): 
träd ob. ock b. f. tre (tre EdNorSst, tro, SkEda) 
bo ob. ock b. f. bc9 1° 
strå ob. ock b. f. stra. 

Anm. Strået uppges i öv som stret. I "NA. uppges alla under 
regeln citerade ex. ha akut-cirk. i best. form: tr b strdi. 

1) I Ra 	böjn. efter § 147. Om 61J saknas bestämd uppgift; 
men det förefaller, som om böjningen där skulle vara densamma som i Ra. 

g) I öm ibland 	böjn. efter § 145. 
Öm Oh. 
Åven "U ock Tr enl. Re. 
Gäller emellertid icke Raöm ock endast delvis °Å, som i detta 

fall ha böjning efter § 146: lakan b. ock ob. f. 141C2r, Ra°Å, 14kan 
Öm, äpple b. ock ob. f. 440' RaÖm°Å. 

Ob. ock b. f. ktkan,  °Ä. 	1) Belägg saknas för ö  ÄSeRaöm. 
g) Jfr dock not 5. 	 g) Efter § 147. 

10) 1 betydelsen »lösörebo»; »näste» heter i regel 'b1t (b. f. bdka). 
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§ 147. Best. sg. bildas i övrigt 
genom tillägg av -a, om obest. form icke ändas på -a, 

t. ex. 
golv ob. f. gekv : b. f. Mya 	öra oh. f. 4r 'FÄ : b. f. dra 
tak 	tak 	tdica 	bo 	bc) 	bOa 

d dike 

	

	dik n n. 	dika 	strå 	str4 	stra;  
Anm. Måhända är det icke omöjligt att i nFÅ bilda best. f. av 

ord, som ändas på cirkumflekterad stavelse, utan förändring, alltså 
dik, dr; jfr § 144:3. 

utan förändring, om oh. f. ändas på -a, t. ex. dike oh. 
ock b. f. dika (diåa), öra oh. ock b. f. dra. 

2. I pluralis. 

§ 148. Typerna båt präst timme (mask.): 
Best. pl. bildas genom följ. ändelser lagda till stammen: 

-ån i FR ock alternativt dels' SmonRGu, dels2 nnita, 

t. ex. 
båtarna begkin 	gårdarna ge,thin 	vännerna veenån 
stolarna sti2hin 	prästerna preestån timmarna timån; 

-ån alt. i SmonRGu; ex. ovan under 1; 
-ån i EknNyDnF, t. ex. 

båtarna bd tån 	prästerna kreestårp timmarna timan; 
-dna i BaB5k111G8kBnBrAållöGl, t. ex. 

båtarna btAtdna 	gårdarna geardna 	vännerna veendna 
stolarna stcYrcina prästerna preestana timmarna timcina; 

Anm. 1 Ny anges ändelsen som -ana. 
-ana i LåskSvSidB1TrSilvFilollaTöÖv, t. ex. 

båtarna bditana 	gårdarna gkana vännerna vienana3  
stolarna stcYrana prästerna preestana timmarna timana; • 

-ana i JSkKöEda. Efter dental inträder alt. -na eller 
t. o. m. -na, efter -n bortfall av ändelsens n ock ersättnings-
förlängning av stam-vok., vid stamslut på r k bortfall av än-
delsens a ock assim. till -na, t. ex. 
båtarna bdtana Sk(Wd.), becka JKö(Re.Be.), bdttna Eda(Be.) 
prästerna preestana J(Re.)Sk(Wd.), preesto Kö(Be.), preesna 

Eda(Be.) 
timmarna tim ana JSkKöEda 

1) 	dn.  
5 vienara Låsk, veenana BlKa. 

2 \ ) ^, -ara. 
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vännerna vctna Eda(Be.), vee:na Kö(Be.), 14,na JSk (Re.), veenana 
Sk (Wd.) 

hararna Maria Sk(Wd.), hna KöEda(Be.), hema JSkKöEda (Re.) 
stolarna sti2ana Sk(Wd.), sta KöEda(Be.), stOyka JSkKö(Re.); 

7) -ara f. ö. Ex. torde vara överflödiga. 
§ 149. Typerna åker skojare (mask.) böjas efter föreg. § 

med följande modifikationer: 
Best. pl. på -ana, -ån, -dn har större utbredning än eljest, 

t. ex. 
tikaråna AlGi, sköjaråna TKEK, ålsråna skålrcina nU, sktbrana n1•11 
barn Kil', skaran FdKil, eikrån sktaKin 
&krana skåjrana ND, skbjarana Kst, fiearana sidvaran(a) sFÄ. 

Anm. Synkopering av 2:dra stavelsens vok. i typen skojare är 
angiven i nNiSvLåbnUSidB1TrövBaBskMNyNovÄGräLyFe; kvarstående a 
i KsicAlöFLåskG1GiStElöKstFdKi1uURaGskBn ArÄåsFÄÖÅLeVsSmoG unREk, 
kvarstående a i nNyDnF, kvarstående a i KaLeöm. 

I typen åker syn,koperas 2:dra stavelsens vokal överallt utom 
AlGiFdKi1GskBnArsE126ASe, där vok. överallt är -a. 

Böjning efter § 148 mom. 6 förekommer i samma trakter, 
som där angivits, ock med iakttagande av där givna regler: &kana 
JSk, kana Eda, s1cb2ana JSk, skineima Kö(Be.), gårvåna Eda(Be.). 

And. -ara med bortfall av stammens -ar- förekommer på 
några få ställen: ålsara VskGru, &Icara EdBk, skåjava VskSst, 
sköjjara EdNorBkGruKil4RuVik4VäNÄ 4. 

F. ö. är ändelsen -ara med bortfall av stammens a, alltså: 
&krara, sköjrara. 

§ 150. Typerna säng sorg ö gata (fem.): Best. pl. bildas 
genom följande ändelser lagda till stammen: 

1) -ån, -ån, ån enl. § 148: 1-3, t. ex. 
sängarna seen, -ån, -ån5 	öarna .4-n, -ån, -ån 
sorgerna sörjan, ån, -ån 	gatorna gatån, 	-ån; 

2) -åna i HöBal3skM: segana, skjana, Lidna, gegtåna. 
Anm. 1. Utöver detta område träffas kana Sv, söknana Sv, 

såstrana SvSidBlövKa, veegana KaTöövB1, n&kana Ka. 
3) -ana, alt, med bortfall av penultimas -a- efter dental ock 

Kä. har följande not: »Denna fryksdalsdialekten tillhörande plural-
form har min meddelare alltid använt, men den i Kil vanliga formen 
är åkrera,. 

synkopering. 	 3) Även Tö. 
4) 	skåjrara. 	 5) .9'5'601 nNyD. 
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apikokak. kons. samt lång vok., i Nm1LåskG12  ock Jö (utom 
BaBskM), i Bn alltid bortfall av -a-, t. ex. 
seegana (sena Bn) 
sbrjana (såryta Bn) 
kana SidGaTöÖvSk, åa JGskArÄåKö, eitna NyEdaBn 
iana KaÖvNyKöEda, ivana  Tö, nona Låsk, b.tia ÄåKö, ina Gsk 

BnAr, g:na JSk 
&ana g4t0ia (dttna GlArEdaBn); 

Anm. 2. 1 LåskG1 är -ana i utdöende; numera har man i regel 
böjning efter mom. 4. 

4) -ara f. ö. Ex. torde vara överflödiga. 
§ 151. Som enstaviga kons.-stammar flekterande mask. ock 

fem. bilda best. pl. med följ. ändelser lagda till pluralstammen: 
-(a)na i G1Nm (utom Sid ock vFlio)Jö.(utom BaBskM), t. ex. 

fötterna fåtana SilKaTöÖvSk, fötna BlJAåNyKö, fcktna Gsk, 
fåtna G13Ar, fitna Bn, fc'etna Eda 

böckerna bölsana G1B1TrKaTöÖvJSkGskArÄåKöEda, bana BnNy 
jetterna jétana TrKaTöÖvJSk, éa BlGskÄåKö, jétna GIBnAr 

Ny, Atm Eda; 
Anm. 1. Brand uppvisar blott på få ställen böjning efter denna 

typ: br ekna Ny, brepna brcenana (ake.?) Sk. Jfr § 123, anm. 
-(a)rcin i uÄSeLyFeLeÖmVs: 

fitarcin ÖA,  fisitarcin Fe, fitrcin Se, ftrein LeÖm (Mön Ly, jfr 
§ 123, anm.) 

bölsarc_in 3ÄSeFeVs, barin Öm, b4krcin Le (bkiin Ly, jfr §126: 2) 
Manin 3.ÄLyFeVs, j&rdn SeLeÖm; 

Anm. 2. Brand flekteras efter § 148. 
-rån i vÄGrä, -arån i Ek, -ran i nNyDnF: 

fitraii banat Otrgn blbrcknrqn vÄGrä 
fktarån birlsarån jetarån brc'enarån Ek 
fitran bhkran järan (breincin) nNyDnF; 

-r_ana i HöBaBskM: f4tråna Ba, ft4trdna Hö, fhtrcina BskM, 
biSlorcina HöBaBskM, brdnråna BaBskM, brdnardna Hö, järna 
HöBaBskM; 

-ara f. ö. Ex. torde vara överflödiga. 

1) Se dock anm. 1. 
3) Även Låsk. 

2) Se dock anm. 2. 
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Anm. 3. De i § 122 anm. 3 ock §, 126 anm. 2 behandlade 
orden uppvisa betydliga avvikelser även i best. pl.: 
sko best. pl. sköna FABjBkFel, sköna ND; skOn RaöÅLeLyömVs 

Fel — f. ö. ej belagt 
ko best. pl. Una FÅBjödFVäStGsk1Ny1EdaNnöÄ1, kåra AlSOGilEd, 

y4n,a Sv'GilGakl, pina LäGlVskHöArÅå, y4na Bn_, 74f ra Gil, 
narein 	tyhnrein FeLeöm; kb.ana KöNyi, kgn Ly — 

f. ö. ej belagt 
klo best. pl. kkifna Va, kkcina öl, kHna Gskl3nNyKöEda, khina Låb 

GlVskStArÄå, kkdra FÄVIBjVisNiGiKstEdBkKilnUBaND, khira Sv 
Läsk, kHnardn 5Å, khjuarijn öm, *kran FeLe, khinretn 
kkånrani °Å, kHrcini vÄGrä — f. ö. ej belagt 

tå best. pl. tchna RuVik1NsBj1VaöliVäi1NÅ1GliStHöFdBalBskMGskBnAr 
ÅåLuKri, Mna J 1Kö, tchnein Smo, t&nara 8R, tdnara /NTÅLåb 
GiVskEd, tctra VikiSvLåskSid, tran BÄSeLy1FeLeötnVs, tcbretn 
vÅGrä, kbm (Wd.), tcha (Re.)Tr, tbna ; t&nån Ra, tetnetna sal, 
tånan GunR, trindtn EknNyDnF, tdnara Bj"FNäisNÄKsTNorKiinu 
Nnsfil, tkin nFÄLyi Mona vFKaTöövB1, «mai Gl; jfr § 126, anm. 2 

gås best. pl. jebSan EknNyDnF, idsana °FövSk, gdisan Ra2ÅLyLeVs 
. 	pftsana TÖM, Asa f. ö. 

lus best. pl. Men& vÅ.SeFeLeömVs, lds(in vÄGrä, /Åsatt EknNyDnF, 
14sarcina IlöBskö, ljsråna BekvM, ljsana TrSilTöövSk2GskAr, 
hisna Ny, 14sna GIBnÅåEda, Rena Kö, iiedin RaLy, li'Asa Läsk 
GiiBavF, /i5.5ct f. ö. 

Belägg saknas för mus. 
§ 152. Neutra bilda best. pl. med följande and. lagda till 

stammen, varvid i andra stavelsen befintligt -a synkoperass: 
i EknNy 	t. ex. 

tak b. pl. td_thitt 	 dike b. pl. Mån, Ek, "sån, "Ny 
gtikvän golv 	 äpple 	iepHtn; 

f. ö. överallt -a, t. ex. 
tak b. pl. kika 	 öra b. pl. 4ra 
träd 	trda trk (tr4a) 	äpple 	csepket 
dike 	dika 04a 	 lakan 	låkana, -913a, lana'''. 

Anm. I de fall, då n. på -an i bilda pl. på-dr, lägges slutartikeln 
-a till denna ändelse, t. ex. bagerierna bahrfara Ru ; jfr § 128: 2: c. 
— I Ru uppges en alternativ best. pl. di,kana iirana 	dika fy:ra); 
den är naturligtvis »finare». 

I D uppges av Sa. best. pl. brinan (men däremot pErva, hg-a, 
bdrja, tr4a, dltpa, ?ra; jfr Dalb. § 172). 

i) Alternativt. 	 2) Enl. Wd.; »saknas» oul. Re. 
Dock icke i ordet lakan. 
Dock 14kana KaTö, -ana Kö. Oni ordets obest. sing.-former 

se § 102 anm. 1. 
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C. Kasusilexion. 

§ 153. Utom grundformen finns endast genitiv, om vars 
form ock förekomst se Bä. Forml. § 13. 

Även egentlig genitiv saknas nästan helt ock hållet i 
nNyDnF. Se därom vidare Dalb. § 173. Sak samma synes 
gälla Fe (hela CFR?), att dömma av Sahlströms kQa a buskan 
'»Buskens» ko' (Sv. Lm. B.14, s. 26 r. 4), lok a botr, 'björnens 
lort' (s. 36 r. 17). 



Kap. 2. Adjektiv. 
A. Deklination. 

I. Obestämd form. 

§ 154. Maskulinum singularis: 
Maskulinum sing. synes i regel bestå av adjektivets 

grundform, d. v. s. den form som direkt motsvarar rspr:s form 
i m. ock f. sing. av obestämd form. 

Därjämte förekommer i attributiv ställning åtminstone i 
FÄ ock FR en biform på -an (resp. -n, n rn. m.) hos enstaviga 
adj. Ex. för FÄ i Bä. Forml. § 14: 2. Från FR finnas följ. 
belägg: 
lång kvm. SeLyFeLeÖmVs rik rikt Le 
ren r:Q.n Qjn 	 het h«en 1,e0m 
hel han Om 	 grå greien OmVs. 

Även av gammal ock vacker förekommer i FR i någon ut-
sträckning biform på -n (assim. till n): Omen FeÖm, vdtkeri Fe. 
Den största livskraften har mask.-ändelsen -en säkerligen fram-
för suffigerade pron. (n)en ; se Bä. Forml. s. 30 r. 5 if. 

Anm. Av annan art är tydligen den biform på -an (-n), som i rätt 
stor utsträckning förekommer i ~RÅD av adj., som motsvara rspr -ig, 
t. ex. duktig datt 	dicktian Ly, rolig rlhe 	ri2han Le, röhn 
Bn, dålig ddike(n) D, stenig sannt(en) FeLeömVs. Detta framgår 
bl. a. därav, att formerna på -an hos dessa ord förekomma.i predikativ 
ställning ock detta åtminstone i vissa fall snarare än i attributiv. Så-
lunda uppges motsättningen drcegan e dicktian : en datt dile& Ly 
ock vidare han va rgnan Fe, clien ken, va röktan Le. Jfr de fsv. 
biformerna på -lighen ock Dalb. § 175 anm. 2. 

§ 155. Femininum singularis: 
Fem. sing. torde i predikativ ställning alltid — utom i 

adj. liten? — kunna bestå av adjektivets grundform. 
Därjämte förekommer en biform på -a: 
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av adj. liten överalltl: lita 8RRuVik.213jA1VäGgutom 

GI)HaGraGRuFdnUSidB1TrSill(aTöSkBnÄåKrBfFäNmGåÄn(utorn 
Smo), lita Vi Vik sNsKskÖLÖF 4nNAGIllstFdKilTRavFÖvJö(utom 
BnÄå)NDNmRäFRSmo. — I FX är formen på -a allenarådande, 
även i pred. ställning; hur förhållandet är i pred. ställning i 
övriga trakter, kan jag ej avgöra. 

av övriga adj. på -en i stor utsträckning såväl i predika-
tiv som i synnerhet i attributiv ställning. Vid dessa adj. är 
följ. att märka: 

a) I FRnNy lägges fem. -a till mask.-(= grund-)formen, 
vilket är belagt med följ. ex.: 
luden Mana 5.Ä., kana LyÖm, litvana Vs, lena "Ny 
öppen dvIza Fe, dpana Se 
naken nåtpana "Ny 
bruten bråtna LenNy, brifttta Fe, bigtana Vs 
galen gan,a 8ÄSeLyFeVs. 

Märk dock lekt Se, n4lca Se, iwa "Ny, Ma nNyLe, alt. ÖA. 
y) I övriga trakter, där fem.-änd. -a användas, lägges den 

till ordets rot: 
öppen åpa Vi(utom? Ru 5)ÖLKsRVAGIK5TGRu(utom Ed)Nm(utom 

Sil) Jö(utom BskMBn)SmosFÄ, öva NX6EdSilBn, 6pa BsköM 
"REk 

naken nåka Vi(utom Ru)KskÖLVÄnNÄKstGIGRuNmJöNnFÄSmo 
bruten bråta8RVIKsKÖL4FVäKsT"NÄGRuGISidJöNDRÄSmonRGuEk 
luden la Vi(utom Ru)IlsRÖLVX"NÄHalistGruHöNm7Jön, lea 

GI, lda SvVskSt 
galen geka NsKskÖLVÄKstGranNÄGRuGiRaNmJöNDEÄÄn (mask. 

gijiit eller gen?). 
Perf. part. antaga säkerligen ingenstädes fem. -a, då 

verbalbetydelsen är levande; jfr Bä. Forml. § 15 anm. 1. 
Även övriga adj. på -an använda, jämte fem.-form på -a, en form 

För 'NI uppges dock formen Natt 	m.). Målet i 'NÅ synes vara 
statt i starkare upplösning än på andra håll, enl. uppgift av Ra., ock är 
dessutom ej särskilt väl undersökt. Från Ru uppges växlingen lita War. 

Lg. 	 ) Ng. 
4) -P, jfr § 41 anm. 2. 	5) Formen angiven somkpa. 
8) Dock åpct "NÅ. 
7) För SidSilTFHo ej belagt. Ordet synes ovanligt i SV Värml.; det 

ersättes av rågata TrLåsk, gc_it LåbStEd, li Hallor (även alt. FÅ). 
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i fem. = grundformen, särskilt i predikativ men även i attributiv 
ställning, i FA. ock troligen på de flästa håll. Ingen annan form 
än grundformen är angiven för KILnU8NÄ°ÄGräRu; detta beror 
antagligen på en tillfällighet. För ND uppges uttryckligen väx-
ling. För D uppges i Dalb. § 175 anm. 2, att fem. är = mask., 
men Sa. uppger formerna n4tpana, getka (båda = nNy); 

av enstaviga adj. i vida mindre utsträckning än av adj. 
på -an. I pr ed. ställning förekommer den förmodligen aldrig; 
bestämda uppgifter härom finnas från FÄFRD1. Men även i attri- 
butiv ställning är den antecknad blott från ÄpFiFRÖURaGrallsk: 
hel: hela 12n NyUkKäVsGräSglallsk lång låga VsFe°U, leiga FÄ 
grå greia ADVsOmFeGräSeAFÄGra het h0a nRGuLeFeLyFX. 

På de flästa ställen anges uttryckligen, att en biform = m. 
förekommer. 

Anm. 1. I 'Fa synes även en annan möjlighet till fem.-form 
föreligga: cirkumflektering av vokalen. EK. hl Vs, gr i Le. 

av adj., som motsvara rspr adj. på -ig, i vissa fall; för-
hållandet är rätt invecklat ock kan icke anses vara fullt utrett: 

a) De på -dta, -a4a äro indeklinabla. 
#) De på -al synas sakna särskild fem.-form. 
y) De på -u ändas i nNy i fem. på -dta: lanstru2  : kan- 

strata. 
d) De .på -i kunna i FAFRBÄD ha änd. -a, t. ex. stenig 

sMni(a) Nm, konstig kånsti(a) GåRä,FeÖm, kånsti(a) Se, duktig 
diclata "Rö, dicktia nItv, &kW& Ek. Detsamma gäller de på 
-ut(en) i nFR, t. ex. stenig stbut(a) LeÖmVs. 

De på -in (-in, -Jan) synas i JönFR ha f. -t(a), i nNyD 
-ina (i Ek = m.), t. ex. 
rolig m. röhn : f. rgn Bu 	duktig datin : clicktinanNyD 

r4.kian : rgria Om 	dilettn : cliktin Ek 
besvärlig besvcklin: besvckli M 	trevlig tråvkin : traja Hö. 

d) De på -en (-å_ln). synas i Jö ha f. -ea 	e?), i nNy -ena, 
i D -e 	-ena, t. ex. 
lycklig m. 	 f.lklcha Gsk farlig fgle(n) : fetle(na) D 
rolig 	KAN : r.Ma Gsk rolig r4ken : re2kena nNyD 
barnslig båns,Zen: båns,Zea Gsk dålig de(n): cldh(na) D. 

Anm. 2. Om f. hos de på -ug(an) ock -at föreligga nästan inga 
underrättelser. Att -a kan förekomma, visas av tigga Gsk, sikrökatallNy. 

1) Dalb. § 175 anm. 1. 	 kånstrat. 
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e) Av andra tvåstaviga adj. än de i mom. a, bock d be-
handlade är denna bildning sannolikt inskränkt till :26 ock FR 
(Utom ök:Li): 
gammal f. gicmka SeGräFeÖmVsSmonREk, gåmka Gu, gånieka 

Le, gionaka nNyD 
vacker våkra Än(utom nNyD), milcara FR(utom Önivkiji)nNyD. 

Anan. 8. Den största livskraften har fem.-formen -a alltjämt utan 
tvivel framför suffigerade pron. -ne. I dentg  ställningen kan den upp-
träda t. o. in. hos de under mom. e behandlade adjektiven i Fl (BL 
Forml. § 15: 4.) ock sannolikt på de flästa ställen i landskapet. 

§ 156. Neutrum singularis: 
1) I allmänhet tillägges ändelsen -t, t. ex. långt lagt lagt, 

helt helt (he,flt), lågt lakt, hett het. 
Specialfall äro: 

med förlängning av t: grått grat, nytt nye 
med assimilation: stort stpt, fult filt; 
utan skönjbar ändelse, då grundformen ändas på -t före-

gånget av svagtonig vok., t. ex. nymålat nindb•ati ÖL, konstigt 
kånstrat "Ny. 

2) Adj. på -i, -in, -in, -e, -en, -n kräva särskild be-
handling: 

De på i kunna i Fl både ha ock sakna änd. -t, se Bä. 
Forml. s. 33. I övriga trakter synes endast form med änd. 
vara belagd. 

De på -in, -in synas alltjämt ändas på it, t. ex. rOtt 
Bn, besvckli,t M, ditktit nNyD; jfr § 155: 3: d: e. 

De på -e synas i FR ändas på -t, t. ex. nYre : re2ket uÄLe, 
men i D vara ändelselösa, se Dalb. § 175 anm. 2. 

De på -en, -6n ändas i n. på -e, t. ex. rö.ken:r0e nNyD, 
bånsAgn :bånsZe Gsk. 

3) Perf. part. efter 1:sta sv. klassen med änd. -a 2  kunna 
både ha ock sakna neutr.7änd. -t. I Fl — ock förmodligen annor-
städes — fördelas formerna i regel, men icke alltid så, att 
ordet i attributiv ställning har -t ock i predikativ ställning 
saknar ändelse; se Bä. Forml. s. 33. Några andra belägg äro: 
målat: mat Gru6F, nidika(t) EskÖlFdKilnURaNd, mdika VäGI 
NmJöGrä. 

1) Se § 183: 2: a: y. 	2) Se § 183: 2: a: 7. 
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4) Adj., som i rspr ändas på -en, behandlas i n. på följ. sätt: 
1 FÄ utbytes ändelsen mot -i, eller också bortfaller änd. 

ock ersättes av cirkumflex', t. ex. liten m. lt : n. titt 	lit, 
luden ni. lån : n. låt 	l, avbruten m. åbrdttat :n. itbr4tt åbr4t. 

I 'Ny ock DnF förekommer enl. Sa. änd. -i i ordet galen 
rn. gejr, : n. 0.412. Enl. Dalb. § 175 anm. 2 är änd. -a hos så-
dana ord. Sa. har (utom galet) ex. öppet npa I1Ny, naket rtåt,sa 
nNyD, ludet l NyD.. 

I Ru få dessa ord i attributiv ställning änd. -at, i predika-
tiv ställning -a (sällan -at), t. ex. et  n4k2t bar, : b4r,at ce nåka 
(någon gång n4kat). 

And. -(a)t är även, besynnerligt nog, angiven i flera fall för 
FR (från Se norrut): öppet åtaat Se, hvat FeLe, iTat ÖmVs, 
naket nåkat SeÖmVs, ludet låt SeGrä, lt Ly, ldtvat Vs (där-
emot bv Grä, tråk Grä, l LeÖm, lit hela FR; likaså målat ni,* 
vÄSeLyFeLeöm 8). 

I övrigt utbytes -(a)n mot -a, som i apokopeområdet i stället 
bortfaller ock vållar cirkumflektering. Ex. torde vara överflödiga. 

§ 157. Pluralis: 
1) I allmänhet bildas plur. genom änd. -a lagd till grundfor-

men, inom apokopeområdet i stället ingen änd., men cirkumflekte-
ring av starktonig slutstav. (jfr Bä. Form!. § 17: 1: a ock b), t. ex. 
långa laga låg 	 rika rika rik 

låga låg 	 heta Uta (h4ta) het. 
Specialfall äro: 

vacker s. vålsar: pl. vara vålc_9r 4  galen 5. Ost: pl. Ma gdi 
naken nåkan 	nåkna nåkan gammal gioyeb.5  gånd•agå,nte?r. 

2) Adj. på svagtonig vok. bli oförändrade i pl., åtminstone 
inom apokopeområdet: kånsta, rcYfe, kånstru. Detta gäller även 
utom området perf. part. av 1:sta sv. klassen på -a:oidtka. Se 
§ 158 anm. 2. 

3) En del adj. på akut vok. kunna likaledes i pl. bli oför-
ändrade, se Bä. Forml. § 17: 4. Allmänt torde detta gälla grå 

Ev. torde även änd. -2 kunna förekomma. 
8F har i allmänhet i i dessa ord f Öppet ?pi, naket 7492, 

galet ON (men ludet 41%710. 
För 6.A. ock i predikativ ställning för Vs anges mdin, = mask. 

(attributivt Vs indtka). 
Vs har även i pl. akut akc.: våkar. 

a) Även andra former, se § 17 anm. 2 ock jfr § 94: 3: b. 
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gr, bift bk. Oböjd pl. av ny ny är antecknad i ViJ (i nNÄSv 
LåG111öKi1nUBaBskBGskBnArki, heter pl. np2a, ock i OLVABk 

4) I vad mån övriga adj. kunna i predikativ ställning bli 
oböjda i pl. — jfr Bä. Form!. § 17: 5 — kan jag ej utreda: inga 
upplysningar äro därom lämnade av undersökarna. Men tämligen 
säkert är, att företeelsen icke är inskränkt till FÄ. 

II. Bestämd form. 

Best. form föregås vanligen av best. fristående artikel, 
sg. m. f. den', n. &e, pl. de FR3  Smo, da f. ö., ock överens-
stämmer med pl. obest. form. Det enda märkligare undantaget 
torde vara den lille den lga resp. dcen 

Anm. 1. Några enstaviga superlativer ha alternativt best. form 
lik den obestämda. Följande belägg finnas: 
den ggst F.113jRaÅbEmoSvLåViVsk 

» c'elst 1113j, den minst FÅ, den st4s,4 FiBj; se vidare Bä. 
Forml. § 19: 6. Jfr även § 160: 1: a—c här. 

Anm. 2. Allm. anm. Indeklinabla torde adj. vara i allmänhet 
i samma utsträckning, som angivits i Bä. Forml. § 19. Sannolikt äro 
alla adj. på svagton. -a — med visst und, för perf. part., se § 156: 3 
— indeklinabla. 

B. Komparation. 

I. Rspr -are, -ast. 

Komparativ bildas med följande ändelser: 
1) i SvLåG1NmÄåNyKöEda ock alt. "NÄ -ara4, t. ex. rikara, 

våkrara; 
2) i nNyDnF -a, t. ex. rAka 	rikra D enl. Sa.); 
3) f. ö. inom apokopeområdet -ar% eljest -ara6, t. ex. rikar(a). 

Genom sandhi underkastat samma modifikationer beträffande sitt -n 
som obest. art. m. en (se Bä. Forml. § 6 anm. 1 ock anm. 3). — Hos 
Sahlström s. 20 r. 11 nedifr. (Fe-mål) träffas den goda geten dena 

Yeta• 
dceta Ly, da Fe (Sahlström flerst.). 
dosa Ly (p ronominets form angives dock som da). 
I G1J anges i böjn.-läran -åra, men i ljudläran -ara, i KöEda -åra. 

3) I nFi alt. även -ara. 	6 ) I 5F anges -arar. 
11-200172. Sv. land" Kalls t en iu s. 
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§ 160. Superlativ bildas med följande ändelser: 
1) tvåstavig': 

i Bn ock alt. Sv. med -as,ta, t. ex. rikasta; 
i NÄLåGiG1StV8kGuu(utom Nor)TöJSkMGskKö ock alt. 

Sv med -as,ta, t. ex. rikas; 
i Vä (ock SF) med -asta, t. ex. rikasta; 

2) enstavig: 
i TrKa, alt. nNÄ med -as,t, t. ex. ri1cast 2; 
i SRViNs ÖF  Hö KST NorKILSidB1Si1ÖvBaBskNonsFuSmo 

nRGuEknNy, alt. nNÄ med -ast, t. ex. rikast; 
i RuVikKsKÖLnFuD med -ast, t. ex. rikast. 

II. Rspr -ro, -st. 
Vi finna samma omljud ock typer som i rspr. 
§ 161. Komparativ bildas med följande ändelser: 

-ra i 8RViNsÖLVäNÄSv Låb Gi Vsk IlsTGRunUTöÖvBn, alt. 
RuVikAlLåskG1FdKilNDB1TFÄft, t. ex. 
längre 	ldgra 3 	äldre 	&lra 4 	yngre 	ggra 5  
lägre lcbgrå mindre minra högre hdgra; 

Anm. 1. Komp. av hög bildas efter § 159 i 511VikBjLuBfa3 
Vak St Hö Fd Kil RaBaBskMBnNnSeGräLyFeLeömVsSmonRGuEk, alt. RuVi 
nNiKstKö. Dttsamma gäller komp. av gammal i RunNiSilTöJ, alt. 
FiEkLå, ock komp. av låg i VskStBkBnRagSeFeLeVs. Mindre heter 
smdiara SyLäb, smdra Bn. Grov grov har i SvLå, en underlig komp.: 
grgvra; f. ö. torde det måst kompareras efter §§ 159-160. 

-ra i nNyDnF, t. ex. ldgra, cara; se vidare Dalb. s. 210. 
Märk högra högre enl. Sa. 

-ar f. ö. inom apokopeområdet samt i KsKÖFFÄStliöSid 
TrKaSkBaBskMGskArNyKöEda, alt. RuVikAlNuEdKi1G1LåskB1 
vFÄå, t. ex. ideal., kgar6 , dar, gear7 , minor, hdgar. 

Anm. 2. Efter bestämd fristående artikel torde dessa kompara-
tiver utom apokopeomrädet i större utsträckning än eljest ha formen -ra 
(moln. 1 ovan); sålunda anges formerna dcen ggra (égra), dcen (bira 
för 6FTrKaBaBskMGskAr; i JSkNyKö uppges i denna ställning formerna 

1) Märk: i obestämd form. 
3) I Al uppges oböjt -as, böjt -asa. 
3) lera U. 	 4) ieira GranU. 

hgra GlövÄ.å, alt. 'IM. 
bligar Ar ock 	lekar) FÅGsk. 
jgar BaBskMGskAr. 
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dcen kgrcira, dcen cblreira. Men även efter best. fristående artikel 
förekommer form på -ar åtminstone i FPNIG1KilSidEda. 

§ 161N2. Superlativ bildas överallt med änd. -st: lcegst, 
lcekst, celst, ygst, minst, hökst. 

Anm. Då komp. bildas efter § 159, bildas sup. efter § 160; 
alltså på vissa håll — se § 161 anm. 1 — hbga.s4(a), legas4(a), 
gri2vas4(9)1. Någon mot komp. gamlare småare svarande superlativ-
form är dock icke belagd. 

1) gryvas4 Sv, ej belagd Lä; jfr § 161 anm. 1. 



Kap. 3. Pronomina. 
§ 162. Personliga. 

Jag: 	)g, ja, jo, je (jäg), se § 35. 
mäj : 	ing, mej, enkl. mo  (ma D), se § 28: 3 ock Dalb. 

§ 179. 
Du: 	da c (dig n.). 
Daj: 	dog, dcej, enkl. &e (da D), se mäj ovan. 
Vi: 	ve BFR1Fe2D3, v Fii, f. ö. ej belagt. 
Oss: 	ag, eg, 84, n se §§ 87 ock 84 (enkl. ees D, se Dalb. 

§ 179). 
Ni: 	ne BFR1Fe4D3, ni FÄ, f. ö. ej belagt5. 
Er: 	er sFitlFÄ, ne D3, f. ö. ej belagt. 
Han: 	han; enkl. (h)an, efter vok. ofta -n. 
Hans: hdnsas VikNsBNÄGIEdJö(utom Gsk?), alt. FÄllsKRu 

BFR; hans ViVÄNorSstGruGsk, alt. RuKsRFÄRaBFR; 
has "Fa, alt. D3, has alt. D3; hinnans alt BR; f. ö. 
ej belagt. 

Honom: htMern Gi6GskBnÄåNyAr(Högvalta), 14nam NorSst 
GruBskMFdEda; hbnamKöAr(Ålgården)47 ,hbniam 
alt. Ksk, hön" vÄSeGräLyD3 ; Honan Bk, h4man 
ViBjÖLFÄNT ÄsNÄKstKilnUTRaBa, alt. Ksk; enkl. 
-an, -n. 

Säj: 	sog, sej, enkl. sce (sa D3), se mäj ovan. 
Hon: 	12Q; enkl.(h)o. 

1) Fr Ordb. 	 2) Sahlströua s. 8 r. 4 nedifr. 
Dalb. § 179. 
Sahlström s. 14 r. 15 nedifr., e. 20 r. 4 uppifr. 
Förekommer i S. Värml.? Fröding skriver: »Vill I höra sant, 

som varken skarvar eller klipper» (Jägar Malms hustrur). 
Hö ej belagt. 	 7) Enl. SLa.; håiyan Fr. Ord b 
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Rännes: heenas VIKsKVaAPFSvLåbVskGlStJö(utom MEda?) 

hcknasas Gi ock alt. med föreg. VillsKFÄRa 
Bsk, hienasas Öl alt. Bf; has VäLåsk; Uttas 
sNÄKstMEdasFuD, hånas nFB,1 ; f. ö. ej belagt. 

Hänne: heena VillsKÖLVÄsNÄGt(utom Låsk)GRuKiL(utomRa) 
Jösn, hba Låsk(alt. Sv?), hctn nFiRaFu; ho D2 ; 
f. ö. ej belagt; enkl. na  Vilisk alt VaVä, a FäRa2  
sFR4  alt. VaVä, (h)o D2, f. ö. ej belagt. 

7) De: 

	

	de Fa(utom Ly?)sR alt. Vik; d1 RuViVikNsBjÖLVÄ 
BINTÄGIGuulKILJöninNyD(Ly?); f. ö. ej belagt (obe-
tonat dt RuViNsÖLVÄ). 

Deras: dras VillsKÖLVÄVskHöFdIGINorStGruKILBaBskM 
sni; &rasas alt. med föreg. EstinUBf; db-as Ly 
ÖmVs2, des nKäFeLenNyD; cksas vÄGräRa2, alt. 
Ly; dionsas anG1GskArBn6ÄåNyKöEda; f. ö. ej 
belagt.. 

Dem: dum VA, dem BsKVÄFÄGI(utom GlHö)GRuKstErL 
BaPÄSeöm, alt. Bn, dum sNÄGlHöJö(utom Ba)Ly 
LeD7, dumt Fe, dwn Vs; di (obeton. dam, efter 
vokal ram) D2; f. ö. ej belagt. 

§ 162V2. Possessiva. 
1) Min: 

Sg. m. mi allm. (dock mitt Öm); 
Sg. f. nt/ allm. (dock mf Öm, mu ÖL); 
Sg. n. me t allm.2  (utom Ilsk nNyD, se § 41: 3); 
Pl. mina Bk, mina Sil, mina9  SidEa, 'nåta Gi(utom Sv) 

JöJSk, mbia TöÖv, men FRuKutom Vs), mina min f. ö. 
2) Din, sin: 

Formerna bildas i full överensstämmelse med motsvarande 
av min; märk dock din rin (f. sg. rt) D enklitiskt efter vok.11  

Enl. SLa. även 615.; enl. Fr. Ordb. hienasas. Sahlström (Fe-
mål) har hien.as. 

Dalb. § 179. 	 3) Dahlgren: F16ga. 
4) Fr. Ordb. 	 ^, dras. 
6) 	&mas. 	 7 ) Enl. Bin. 

För "FR uppges mat, jfr § 41 anm. 1. 
Utan kvantitetstecken i listan. 
Fr. Ordb. uppger Mu; för FeLe uppger SLa. mån. 
Dalb. § 125. 
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3) Vår: 
Sg. m. var NmÄD1(utom Smo)OiAlBjNs, alt. VsGrävÄRu 

Vik, varan 8NÄKstGra, alt. HanUNmvÄ, 	°URa, van, °F, vån 
f. ö. (alt. RuVikHanUNmvÄGräVs); 

Sg. f. var RuVikBj ÖL AlöFnNÄ G-I 2  GRU Krgutom Fd)Nm 
(utom Ka)JöNDFÄFRnNyD, vån Vä ock (alt. med föreg.) RuVik, 
vara BRViNsKsksNÄKsTFdKaSmonRGuEk ock (alt. med var) Ba 
NmRävÄ — den sistnämnda formen torde knappt uppträda annat 
än attributivt (predikativt ersatt av var), men som sådan sanno-
likt även annorstädes, än ovan angivits; 

Sg. n. varat VisNÄGra, alt. Vik3Fä4vi4, vont alt. Ru° 
Vik°, va47  ÖURa, vått f, ö.; 

Pl.: inga belägg finnas utom vr FÄ, vdr EFA.138  ock 
den enklitiska formen van Fe8. 
4) Er: 

Sg. m. r NsBjkAlSidSilKaSmonRGuEk, alt. (med eran) 
RuVikFÄ, nr nNyD10, en, Vä, .dan Gl, bdan Äå, bdar, HöBa n 
BskMGskAr12, s °FÖv, b.as SkKö13, ras Ny, &ras TöKöEda, 
eran f. ö.; 

Sg. f. = m. ÖLA1VäSidvFTöNyKöEdanNyD, ciar Gliiö 
BskMGsk, bela ArÄå, era f. ö. 14  ; 

Sg. n. et ÖLVä ock (alt, med rat) RuVik, ett BRNsAl 
BstSicluRGuEk, ne4 nNy, net D18, = m. TöNyKöEda, rat f. ö.18; 

Pl.: inga belägg finnas utomra 4. Fä, n6- D8. 

Enligt Sa.; Dalb. s. 180 uppger för D van. 
var Gl. 

vont enligt Lg., vett enligt Ng. 
va.4. 	 5) •••• VOt. 
vdrat. 	 7 ) Måhända osäker form. 

8) Dalb. § 180. 
2) Sahlström s. 12 r. 11 uppifrån. 

Sa. anger ingen cirkumflex i D, men däremot i liNy; jfr Dalb. 
§ 180. 

Enligt Db.; enligt Mr. eran. 
Ej belagt i Bn. 
»Till äldre personer» Re. — antagligen menas därmed; vid tilltal 

till en person, som är äldre. 
Ej belagt för BlTriloövJSkBn, 	er RuVik. 
Enligt Sa.; enligt Dalb. § 180 = m. (ner). 

 Ej belagt för BlTrlioövJSkBn. 
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§ 163. Demonstrativa. 
1) Den, det, de: 

Sg. m. ock f. den Dl, eken ViKsKÖLVÄGRuKuBansFR 2; 
f. ö. ej belagt. 

Sg. n. blott belagt som dce Dl FPFR2, som personl. pron. 
svagtonigt da Fe.' 

PI. torde helt överensstämma med pers. pron. de deras dem. 
2) Denne, den här; detta, det här; dessa, de här: 

Sg. m. ock f. de Dl, d 	Ny4, diena NorSst, diena Ly5; 
dnia-hckna Kö, ~-he:na Eda, den a hckna Ny, dcen hckra ViÖI 
VÄEdGruFdnU, dcen hckra NorSstKiPURaBaRiSe, dcen håra vÄ6 , 
dcen ha'Li,er Grä6, dcena hr Öm, deen-hr VsFe, dcen 14r ViKsK 
ÖLRanSeLe. 

Sg. n.: inga belägg utom de Dl, cUta Ly, de hr(a) FL 
Pl.: inga belägg utom de DI, dis Ta2Ra7 , di hr(a) FL 

3) Den där, det där, de där: 
Sg m. ock f. 	dchtta4  D, dåna Ny4,. (deetta? Nor Sst); 

dbna-dckna Kö, deena-d4na Eda, den-dn a Ny, dcku-dr Vs, dcena-
dcbr Öm, dcen-dra V1ö1radGruFdnU 6U, dcen dckra NoaSstKilBa 
Sen, dcen cl.åra A6, dcen dager Grä6, dcen dr VilisKÖLRan. 

Sg. n.: inga belägg utom dhtal D, dce dckr(a) FL 
e) Pl.: inga belägg utom dbsal D, di dr(a) FL 
§ 164. Relativt. 
Som rel.-pron. användes blott som. De enda belägg, jag 

har därav, äro som FÄD8sFa2, sam Fe'. 
165. Interrogativa. 

1) Vilken, vem: 
hoeken: (h)åkan (h)41san; om de olika formerna se §§ 39 ock 

86. Ordet böjes i sg. som adj. på -an; i pl. äro blott följ. 
former belagda: iikra &Isar n, åtar 

	

1) Dalb. § 181. 	 2) Fr. Ordb. 
Sahlström s. 20 r. 6 uppifr. m. fl. ställen. 
Enligt Bm. Om enklit. former efter vok. i D se Dalb. § 181. 
För Åå uppges den här = dckna, den där = dcbta; detta kan 

väl omöjligen vara riktigt: det är väl samma pron. i olika genus, vare 
sig det nu motsvarar den här : det här eller den där: det där. 

Enligt Er. 	 7) Dahlgren (Brännvinnsfördärve). 

	

Dalb. § 182. 	 3) Sahlström flest, 
10) Dalb. § 183. 
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vem: Inga andra belägg finnas än vem F.VVIKsKNA.ÖLVÄllsT 
GannUNDRaTÄGräSmonRGu, vcem Vs 

2) Vad: vo, va, ho, ho, hot, /tont; se § 88: 2 b (s. 112). 
§ 166. Indefinita. 
Endast några få upplysningar kunna lämnas. 

1) Någon, något, några: 
Sg m. nijn, ntn  FA3jBNÄGII(stGRuBILJöFR(utom V s), nean 

VÄÖLVI(utom Ns), ngn KskNo, alt. RuViVik, nhan alt. sRVik, 
no n VsnNy ock (, nun) D. 

Sg. f. nåa FliBjVAIGIllstGuuKILJöFR, alt. sltRuVi, nega 
KskNs, alt. RuVi, nha alt. sR, no D. 

e) Sg. n. nå FÄBNIGIKstGauKILJönt(utom Vs)nNyD, nba VÄ 
BjÖl, alt. Nutom Ns), nöp KskNa, alt. RuViVik, %ha alt. sR. 

d) Pl. nåa ÖLGIBkKilBnÄåVsSmo, alt. FÄVikNs, nåra 2  alt. 
Visn, 41' 2  vÄSeGrä, alt. FÄ, nöd,. FeLe, nögra8  KsKsNÄKstNor 
SstGruKIL(utom Kil?)GskAr, alt. sFAVI(utom Ns?), några BaNy 
KöEda, nbgar ,ngr nFÄSnio, nifjra alt. 'R. 
2) Ingen, intet, inga: 

Sg.. m. in förmodligen allm. (belagt blott FISFRGIEdBk 
GskBnArAå). 

Sg. f. iga förmodligen allm. (belagt för samma ställen 
som m.). 

Sg. n. iga FAEdArÄånNallmänt?). Därjämte förekommer 
int« belagt Fan, alt. GsksFB,Smo, itne belagt KstGraLåGiBk 
Bsk, alt. GsksFa. — Substantiviskt förekommer int Fe4nFÄSmo. 

Pl. iga GiBkBnArÄåVssFÄ — förmodligen tämligen allm.; 
igra Gsk, igar 1TÄ - sistnämnda form med bortfallet r före-
kommer i uttrycket iga f1t6r 'inga fler' FeLe. 

1 ) r. vent 	vant. 	 2) Förmodligen måst svagtonigt. 
3) Lång vok. i penultima. 	4) Sahlström s. 6 r. 15 uppifrån. 



Kap. 4. Viirb. 
A. Starka värb. 

I. Tiirbaltemata (inf., pret. id., supin.). 

§ 167. Pret. ind. rspr -ö- (eller -å-): 
bita bita bit 	bet1 	4.ta bet (bdt alt. .F2 )  
rida ri vanl. 	re4 	rb r 5  

ria8  IV j 	1  re JSk 
gråta gregta gr4t 	gret 6 	grta gret 7. 

Efter 1 böjas vb av typen bita, t. ex. slita: slita slit, skita: 
sita sy, kliva kkiva kv, riva riva riv, pipa pipa pip, vina vina 
vin, stiga stiga stig. Skrika skrika skrik är i NmBaGskNyKö 
i allmänhet svagt (2:dra klassen). 

Efter 2 böjas vb av typen rida, t. ex. vrida, svida, lida, 
dock med någon variation beträffande förekomsten av inf-formen 
vria vri o. s. v.; dessutom bli bh (aldrig *ba *bi?), som dock 
oftare än något av de andra värben torde ha svag böjn., då det 
överhuvud användes i pret. ock sup.: det ersättes där i stor ut-
sträckning av vart : vatt, *vurtit : vikne vötte etc. 

Efter 3 böjes låta (ljuda) leda Ut, som dock i pret. har 
formen hpt i BjKstnFR ock i sup. lita BjKst, lt FeLe, /ect 

bat JSkKöEda, se § 47. 
Alla starka värb ändas i sup. i nFil alt. på 2; detta angives 

icke vidare här. 
°FTöövÖÄLyFeLeömVsnNyDGå, alt. KrRa. Fr. Ordb. ock Dalb. 

känna endast formen n. 
I allmänhet — även i Kö, ej belagt för Eda. Svagt (3:dje 

klassen) Gru ock alt. HaSidÄå. 
Svagt (3:dje klassen) Gru ock alt. HaSidBaGskBnÄån. 
grqt känt från Fi ock Kst (Fröding: Räggler 1, s, 15). Hela 

ordet är mycket svagt belagt, se § 61: i: b. 
Förmodligen förekommer även sup. med -e- i FiBst. 
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ÖmVS; ock vidare blåsa bkyftsa Wrifts i 111•117GIKEit 'Gra 'Ed 'Nor 
BkSstGruFd 'Kil "U '11,a 2Nm3JöNn 1Lu4Bf141°ÄiSeGrälFe5LaÖm1  
VSÄD. 1 Ess är temat bbisa:bk.Ts:H4sa svag böjning (2:dra, 
klassen). 

§ 168. Pret. ind. rspr -ö- : 
fHga6  fk4g6  1) flyga firyga fkyk fkog 6 	 fula" NI  12 - 	f8g 8  infvg 9 	
fkina (Nm utom Sid, § 73) thzg l° 	
844 6  Skkft 6  skot 6  

shyt (JSkKöEda) 	(Nm utom Sid) 
sktIt'° 
sop6 	 sba  6 $p6 
nyp (JSkilöEda) siffla (Nm utom Sid). 
sttpl° 

böjas vb av typen flyga, t. ex. krypa kr»a kOp, 
f0s, flyta frp.ta fk9.t, ryka rp.ka Ok, bryta blVa 

(ty. 'schieben') Silva Siv, 

bs 	(JSk KöEda) 

log6  
/0.2  16 
bo 6  (bo") 
	

(bp) b0. 

lOga6  146  
16207 mi ls 

(be_ca) bi (Nm utom Sid). 
hl° 

1) 	svag böjn. (2:dra klassen). 
3) Pret. Vraks JSk. 
5) Sup. bkds. 
7 ) SeGräLy, alt. KilBnEda. 

	4) Alt. pret. bHesta, sup. Nyast. 

8) JSk (§ 52:i) 

2) Alt. bHst i pret. ock sup. 

6) I allmänhet. 

9) KöEda (§ 52: 1). 
1e) Nm (utom SidJSk) samt Häljeboda ock Håvilsrud i Eda, se § 52: 2. 
11) Alt. Bn. 	 12) SeGräLy. 
18) Blott krypa ock bryta äro belagda med -02,- i prat. i KöEda, 

se § 52: 1. Biformerna med -2(-) i pret. tillhöra naturligtvis endast 
värb med stamslut på -g. 

Icke i NR (utom Sid) eller KöEdaLy, se s. 173 överst. 
'Fa. 	 16) BnEdaGrä, alt. Kil. 

17) Bn5U. 	 16) Grä. 
19) Svagt (3:dje klassen) i EdNorGrultaFeömVssR, alt. FliBjVskSt 

HaBkKilnUSidTrSiliKaJBaÄb; i supinum dessutom i ViEskNilKstGraHo 
BuNdYÄGrä. Ordet är på sina håll ovanligt ock ersättes i bet. 'inbjuda' 
i GiEd av bedja be. 

90) NiGranUkbvii ock t. o. m. TrHo, vilket tydligt visar, att formen 
är lånord. 

Efter 1 
frysa fri/sa 
bry`t 18. 

- Efter 2 böjes fullständigt *skjuva 
ock med avvikelser: 
ljuga :14 Vige  6 jilig  6 

Agg  15 
bjuda:19  bju 



hög5 	höga hag 5  

f6i12  i allm. 
f8/13 

föls 
fel 
falt 12  

fa 13  
fa14  

håla" 
höla2° 
hålas' 

hål Ra 
h6/2° 
hd"; 

hölls 
hel17 
hett" 
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Efter 3 torde stupa ock suga böjas, men tillräckliga belägg 
saknas. 1 Nm(utom Sid) ock KöEda böjes ljuga efter detta 
paradigm, al1tså:34ga : i ayg »g : 

Anm. Nysa uppvisar en del oregelbundenheter: WASa : ngs :ngsa 
Ny, nås : ngs : ngs vÅGräLeöm, flåsa :n8u,s:ngsa Kö, ni.k.sa :n89,0 : 
nå.sa  Eda; Os : nigs : nj3 ffs fiRvEkD 2; nj4s : nigs : njgs nNyD(Sa.); 
nysa nys : nks : ngsa ngs f. ö. 

§ 169. Pret. ind. rspr -6.: 
1) Hugga, falla, hå11a,3: 

hugga höga håg i allm. 
12494  lifig4  

falla fåla får 
feeb7  

hålla håla" hål i allm. 
hål nFunREIK.NyD 

igya Kö(Bd). I Ly uppges följ. pdgm för ljuga: iåg : jag: 

Dalb. s. 215, där dock supinum anges som nyst. 
Ej belagda i KskölnnHöHaGrallorSstGru51JMBskNatÅn(utom 

BjVan. 
I Gå ofta -tt- (Bä. Lj. § 137:2). 
Ordet böjes efter 1:sta svaga klassen Fe. 
GskArÅåNyBn. 
I allmänhet; fält Bk, alt. (med fe!. ock fe/t) Ru. 
GiFdKilBagvAGräLeömVsD, alt. (med f01) nu, felt VskSt. 
LåskGIGskArÅåNyBnKöEda. 	11) fila RuNs, firb Vik. 

alt. Se. 
GiVskStBaFdKilRavÅGräLeömVsD, alt. (med Ma) nu. 
UG1GskArAltNyBnKöEda. 
Alt. svagt (hålda, helt) BaKst. För Ra uppges pret. hg, 

sup. hål. 
Så i allmänhet; men higt alt. (med helt) KöEda, (med htki ock 

helt) sRu. 
SvIAG1GiFdK115ÄGräLyFeLeD, alt. (med helt) BavÄSmo, (med 

hOZ) nu. 
VskStBkGskArÅåNy, alt. RuBaKöEdavÅSmo. 

18) slUtuVikNeVaA15FKst. 
ViBjVäsNitEdnUllöNnnSeLyömVs,_ alt. Eda. 
GIBkFdKilGskArÄåNy, alt. (med höla) sNitnUEda. 
5ÅvÄGräLeSmoD; för Fe uppges hål. 

jag ('  
 

SmoD). 

 
 
 

2)  
10)  
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2) Sjunga, sjunka: 
sjunga söp Såg allm. 	sag' 	sizga 2  Såg 2  

såga 8  Si422 8  
sjunka sögka shgk i 	

(16495
867es 

I6k9  161-e  t se § 78 	 sök6  sije 7  
$149  ,f(!'4 	anm. 1'. sak4 	se'isas söks 
sök sick 	t 	 tsicka 9  siik.s. 
seeka 

§ 170. Pret. ind. rspr -ä-: • 
binda bing bin 	 banl° 	böna bön13  

bant", Ud" bitna biznis 
brinna brina brin" 	bran allm. bröna brån 

bråna 14 	 (braVFLy) brizna brizn 
' 	breena brie'n 14  

slippa sliva oliv" 	slap 16 	slöpa döp 
&Apa slöp15 	 sliiva sliii 
slee s/41315  

springa spriga spri" 	sprag 	spröga sprög 
språga" 	 sprag 18 	spritga sprig 

dricka dråka dråk 	drak 	dröka drök 
drak 18 	dritka drilk 

sitta 	sita sits° 	 sat i allm. såta 	såt 
M g sk 20 	 sat 21 	sitta 	slit. 

F. ö. saknas tillräckliga belägg; men det är anledning att 
antaga, att de flästa i Dalb. § 186: i upptagna värben i vrml. i 
allmänhet böjas i anslutning till ovan angivna exempel. 

Belagt blott för FIDNDG1StHöMG8kBnKöNyhMAr. 
Belagt blott för GskBnKöÅåArStGIFlöD. 
Belagt blott för ND ock Fä (där även Pkga s si träffas). 
Belagt blott för nNINDFiSFRD. 5) ÖLVsnRöGuD(Sa.). 

6) nRvEk. 	 7) EkönNy. 
HaGrallorEdKilnUNDEPÅGrä; sna sRVi ock alt. (med Ma) 

Ru, (med Silga) Vik, (med Oka) Kst; s1j Smo. 
NAGISstGruNmJöSeD (Dalb.). 
I allmänhet, men ban KstSeLy. 
LåGiVskStGRuBa, alt. (med ban ock bat) A. 
GlHöJöNm(utom SilHo bat), alt. (med ban,) Grä. 
Om formerna i supinum hos detta ock övriga värb under denna 

§ se §§ 76: i ock 77: 1. 
Se § 41: 9: b. 	 15) Se § 41: 8. 

18) slap Se (ej belagt Ly). 	17) Se § 41: 9: a. 
18) KslatuVikNsKsVNILeömVs, se § 93:3. 
12) EknRGuVsRa517NAKskRuVsk (alt. Ns), jfr § 93: 2. 
20) Se § 41: 3. 	 21) KÖFR(UtOM VS), alt. Smo. 
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§ 171. Pret. ind. rspr -å- (ock -å-): 
skära Fera fc_år (-4- D) skr 

bära Vera bctr (-4- D) bar 

stjäla steeka st' i allm. skit allm. 
st ,E* uRvEknNyD (stc2k alt. Kö) 

cl ge 	j2 i allm. 	g i allm.  
gcjv 

icbsa  20 hk, 21 

låsa 22  

Om supinformerna av detta värb ock bära stjäla se § 74 
med anm. 3 ock § 75. 

KstSmoNs, alt. FÄRuVikBl. 
vFKaTööv, alt. J; svagt (3:dje klassen) SidBkLy, alt. nIsTÄlla 

BOA. 
Vi(utom Ns)BjVaVäKst, alt. UTAND. 

3) KilFrÄvÄGräSmoGu. 
HöBaBskMNyEdaKö, gilwa Sid. 
LäGlVekBIJSkGskBnArÅåSeLeömnREknNyD, alt. nNi; gitt Fe, 

giffiv Vs. 
HaGrallorGru. 	 9) EdSstSil, alt. nNÄ. 

1°) KskAlKiSvGiBkFdRaLy, alt. FiltunUSidBaND°Ä. 
11) Nsöl6F, alt. RuVik(E1 >finare»). 
12) bo, JSk, be,(!) °F. 
18) Svagt (3:dje klassen) SmoGru, alt. KsknNliBf. 
14) ChPFV.K.Kst, alt. ND b0: alt. FÄ; bet alt. Kst. 
13) St, alt. (med but. ock bet) lin. 

Svag form f. ö.; dock bed nfiSmo. 
Ej belagt i NmKskHöBaBskMÅn(utom DSmo). 
sog LyLe. 
Svagt (2:dra klassen) i VIK8KÖLVI8NA.KsrKilGåRäLyVs, alt. nU 

FäND6ÄvÄGräSmo; las — les Lä. 
SvEdBk, alt. (med N.sa ock hest) ND, (med /4.9a) Vsk. 
ömnREkVs, alt. (med /ost) vÅGräLyGu. 
GlGiStGruBlKaJSkJö, alt. (med /est) nNÄHö, (med k8a) VskSst. 

Märk även lösa Dahlgren, Köke (Ra-mål). 

be 	be" 	 ba 13  

S0 17 	se (so Kö) 	secg i allm. 
sg BjFX (§ 48) 	sog &Gräls 

Till denna grupp hör även 
läsa 	lipsa lcks 	i.c.ts  19 

skära skörl 
skåra skår' 
böra bör 
bård bfir 
stöka stök 
stijka ståk 
094 gå 5 
gifta 6  g4 7  
get 8  gut 9  
jit l° jet"- 
1459 14  (b4a alt. Kö) 

nNyD 
bat" 
set (st Kö) 
szt BjFIL 
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§ 172. Pret. ind. rspr -5-: 
fara f4ra far § 88: 2: b, for 1 	 f(Dra SvLåSidB1Sil 

fara far § 89: i: b , 	 föra för I § 92 med 
fr a far § 89: 2 	 fiya får f anm. 

ta 	tg 	 kg i allm. 	tb,gal N1ca 2  
fig} § 31 anm. t4g93  t4k94  
tuk 	 Vela 5  Wel 5  

tål? 6  MV 6  
dra drg 	 drQg i allm. 	drp.gas 

drag D 	 drtfig7 	drima 9  
dreej g 10 drit'l  10 
dreja" drg,2  12 

slå 	sie 13 	 slog i allm. 	Arma14 
s,Zgg7 	gina  15 

sita  io sieej  lo 
suja  16 site 

stå 	stig 	 stQg 	st4a 18 
stim 7 	stima 19  

stieja 5U, steej Ra 
staP° 

Anm. Beträffande Kak uppger El., att formerna tQ, drQ, SiO före-
komma jämte kg, drQg, stQg (däremot endast slQg). 

1) GiVskBkSidTrSil. 	 2) HoBlvFSvLå. 
N.11M. 
GlStHöTöövSkJKaMAJANyKöEda. 
VIKSKÖLVÄKSCIURPRGUÖM5Å. 
EdSstGruFdKilRaBaGskBnFR(utom göm); gtga KstHaGrallor, 

säkerligen rspr. 
Se § 9 7 : 1. 
SyLäGiVskBkSidB1TrSilvFllo, alt. KaT ö öv. 
nNIG1StElöJSkBskMArliNyKöEda, alt. KaKööv. 
= not 5, dessutom Ra. 
EdSstGruFdKilBaGskBn ; drka HaGrallor

' 
 säkerligen rspr. 

SmoEknNyFR(utom diLelm), dock 	dr å g Fe. 
'Percutere', palpitare', se § 80: i. skt secare' är svagt, där 

det finns, se § 80: 1. 
SvIAGiVskBkSidTr, alt. Sil. 

12) nNiG1StHöBlvFHoKaövTöJJö(utom BaBskM), alt. (med skga) 
Sk, (med &g) Si!. 

EdSstGruFdKilBaGskBn. 
FR(utom °Å)SmoEknNyD. 
SvSidB1SilTF, alt. (med stat) TrHo. 
nnelHöBskMKöEdaKaTöövJ, alt. (med stat) Sk. 
F. ö.; dock någon gång 	stad GåRä. 
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II. Övriga former. 

§ 173. Pres. ind. 
1) saknar ändelse 

i uRvEknINTyDnF hos starka värb med stamslut på kons., 
t. ex. bol, spri, far', st?', bd, stgg, sup, fryg, kam, bcer2; där-
emot tar, sler, siar; 

i hela landskapet, då stammen ändas på -r eller -k, 
t. ex. far fktr fer fr, bär ber, stjäl stcek (jfr mom. a); 

2) har ändelsen -er (efter stamslutande vok. -r), föregången 
av akut akc., f. ö. 

§ 174. Pres. imperativ torde överallt bestå av inf.-stam-
men utan ändelse ock med akut akc. Jfr dock Bä. Forml. § 37 anm. 

§ 175. Pret. konj. har mera sällan egen form — i regel 
fungerar pret. ind. i dess ställe — men då den förekommer, 
bildas den överallt genom änd. -a utom apokopeområdet, ock 
genom graveirkumilektering inom detsammas. Den stam, som 
därvid användes, synes nästan genomgående vara supinstam-
men, om värbet har starkt supinum4. Endast hos värben av 
6:te avljudsklassen, § 172, tycks vacklan råda: 
fore föras Or°, fiwa7  för8, fizra2  
droge drga11  clrik12  drina,12  dreeja" driej" drb2a16  dre117  

§ 176. Particip: 
1) Om pres. part. se  § 183: 1. 

felr D. 	 2) bar D. 
I Rä äro dessutom formerna bå.gt spkit (jämte bkt spk) an-

tecknade. 
Eljest förmodligen pret.-ind.-stammen; så t. ex. i regel hos 

värbet se. 
Vik(Ng.)Ns6LAISvLåSidB1Si1Bf. 
Gå6Ä, alt. Rä. 
61111uViVik(Lg.)Ksk4UNDLuKr. 8) RaFävÅGräSmo, alt. Rä. 
NÄGgutom SvLå)Gau(utom Nor)KaTöövJSkJö. 
SeLeömullEknNyD, f iitr Fe. 
8191SvLitGiVskGrauSidB1Si1Ba(Dg.)Nu8ni. 
RauFiFanNyD. 

18) nNiG1StHölKaTöövJSkJö(utom BaGskBn). 
14) ViKskVaVi. 	 15) nR.  
16) Ba(Mr.)GskBn. 	 17) SmoEk. 
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2) Perf. part.: 
Grundformen för perf. part. består historiskt sett av supin-

stammen + en. Härvid tillämpas emellertid reglerna i § 131, 
132, 133:4-6, 134: 3-6, 137: 3 (139: 1). 

Perf. part. flekteras som adj. på -en. Härvid märkes, 
a) att fem.-änd. -a ej torde förekomma, om vär balbety-

delsen är levande, i vilket fall grundformen även användes 
som obest, f. sg (§ 155: 2: b: y); 

p) att formen för n. sg. (ock obest. f. sg. -a, då den förekom-
mer) utgår från supinstammen. 

B. Svaga värb. 

I. 191rbaltemata (Inf., pret., supin.). 
1:sta'klassen. 

måla m dika mer 	mecka' 	 m&a3  Mik2 4  
Mdb 2  me.  2 	Mdd'a Met. k 3. 

Till 1:sta svaga klassen höra en massa värb. En del äro 
förtecknade i Bä. Forml. s. 52-586. Somliga värb, som i rspr 
böjas efter 2:dra svaga klassen, böjas på vissa håll åtminstone 
alternativt efter 1:sta; se därom § 178 anm. 

2:dra klassen. 
a) Pret.-suffixet är historiskt sett -d-: 

leva 	kva lev 	lhvda le'vd 	left (levd alt. nni.) 
styra styra styr 	stYqa st94 	styt (styd alt. nni) 
stänga st&ga steee7  stkgda it&gd 	stcegt (itcegd alt. !FÄ) 

stn 8  Sktgn 
följa fåk» m. m.9  fkda m. m.9 	fkt m. m.9  VM fttd 

alt. nF:4). 
1) ViK8KVanNÄSvIAG1GiNm(utom JSk)Fi. 

F.  ö.  
sitViNsKskKrFinNISvLåGiNm(utom JSk), alt. (medmika)RuVikLu. 
an, dock me.dr i de västligaste trakterna. 
F. ö. I typordslistan för Va uppges i formläran änd. -a, men 

i ljudläran träffas låsta lka. Målet i Va är enl. Lg. mindre äkta på 
grund av närheten till Kristinehamn. Det är därför lätt att förstå, att 
de rspr närmare stående formerna på -a dyka upp där. 

Härvid är emellertid att märka, att regera reickra rejee:r reykr 
i FR ock alt. Fl (samt förmodligen även annorstädes) i pret. heter 
rejdda reyöd red; jfr § 117: i med anm. 1. 

skevt 12 NyD. 	 8) Se § 9: 2. 
9) Enl. § 60: 2 ock 4. 
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b) Pret.-suffixet är historiskt sett -t-: 
fösa gissa fb's 	f6'sta f8"st' 	f6st 2  
köpa örYpa åö^p 	'ftd8  66"ft 8 	Örlft 3. 

Beträffande vilka värb som följa det ena eller det andra 
paradigmet, torde det vara tillräckligt att hänvisa till Dalb. 
§ 189 ock Bä. Form!. §§ 42, 43. 

Anm. Åtskilliga värb vackla mellan 1:sta ock 2:dra klassen. 
Detta gäller särskilt pret. Sålunda är pret. efter 1:sta klassen antecknat 
för styra i ViNsD4, stänga i ViViknUllr6ÄLyFeLeöm, bränna i Bsx 
BrSk 5, klösa i Gå; tämja har pret. tcenza6  RuViVikKsk, teenza 6  Al, 
teemya NÄ, tim» Ar7 Ny, tem) Grä, teemna Ed. 

I sup. är böjning efter 1:sta klassen antecknad för styra Ns, 
stänga Bsk, bränna Bsx, tämja BsknNÅGrä. 

3:dj e klassen. 
TO 	ro 	röda råd 	 rod 8  rot. 

Så böjas svaga verba pura; en samling finns i Bä. Form!. § 44. 
Anm. Att märka är, att de starka verba pura, som ha svagt 

supinum, nästan undantagslöst låta detta ändas på -t i hela landskapet: 
fat, gat; stat (någon gång stad GåRä), Nrzt (bket), set (szt.). Så 
även jälpvärbet ha: ha : håcla hexcl : hat. 

Oregelbundna. 
sälja s&kja sce19 9 	sålda sedd } 	salt sat'° 

sälta salt 	§ 83: 5 
sblda sälta 

skola pres. sa" ska" 	sida" skåla skål 	(sup. saknas). 
För övriga oreg. värb måste jag hänvisa till Dalb. §§ 190, 

192 ock Bä. Forml. §§ 42 (slutet) ock 45, då uppgifter från 
andra trakter nästan fullständigt saknas. 

II. övriga former. 

Pres. ind. 
1) Första klassens värb ock de av andra klassens, som i 

fast alt. Gå, Bä. Lj. § 137: 2. 1) 
2) 

 
 

tydiga, 
brinna, 

 
8) 

10) 
12) 

fast alt. Gå. 
Dalb. § 191. 
Formerna brckna RöMNyEda, 
jfr § 9: 2. — I GrekBnArnREk 
som där heter brckna brchz. 

Inf. tienta. 
nFÅStnoGunREk, alt. Ns. 
Som sålde, enl. § 83: 5. 
Bort vok. i ÅåNyliö. 

3) Jfr § 1:1-3. 

breb TÄSeLyFeLeöm äro dubbel-
är värbet starkt, sammanfallet med 

7) Inf. temp, pre. teemnar. 
skkt nNyD. 

11) Vi, alt. ÖL. 

12-200172. Sv. landsm. Kalls tenius. 
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fsv. ha pres. med bindvokal (väsentligen 3:dje fsv. svaga klassen), 
lägga till inf.-stammen, som har grav akc., 

-a i nNyDnF, t. ex. indka, stiya, st&ya, fitkja 'Opa; 
-ar' f. ö. (även inom det område, som har plur.-änd. -ar 

hos in. subst.). 
Anm. 1. Pres. av nyssnämnda 2:dra klassens värb anges med 

akut i RuViVikKsköL°FNÅRaSe, alt. sliKst. Här har alltså övergång 
till nästa mom. inträtt. Några värb ha även på andra håll akut, så-
lunda star övSkVsSmo, g-4par NsFäönn. Märk: styr VI(utom Ns) 
KsköLA1VäNÅSvKstRaSmoGunREk, alt. Ha; eljest stprar. 	brebnar öv 
SkArömVsSrnonRö, brcen nRvEk är väl på de -flästa håll starkt, se 
EL 179 not 5 . 

2) Övriga värb bilda pres. ind. på samma sätt som starka, 
se § 173, t. ex. duger: dag nRvEknNyDnF, &kar d6gar f. ö.; 
tål: te k allm.; gör : jar D, jcer FR, 'gr FÄ; ror : ror allm. 

Mun. 2. Vänja, tämja synas tämligen allm. ha övergått till 
böjning efter typen följa; detsamma gäller nästan överallt valja2. Dessa 
bilda därför pres. efter mom. 1 ovan. Ha hcb torde som j älp v ärb 
överallt sakna pres.-änd. 

Pres. imperativ består överallt 3  av inf.-stammen, 
med akut akc., t. ex. mak, styr, lev, rQ. 

Om inf. ändas på -la, -b (19), 	-na (-ga)4  efter konso- 
nant, kommer därvid 1, (1), k, n, rt (g) att sonanteras, eller också 
utvecklas en svarabhaktivokal, t. ex. hyvla höel, kavla kava?". 

Particip. 
Om pres. part.5  se Dalb. § 187:3 ock Bä. Forml. § 40: 2. 

F. ö. har jag inga underrättelser utom levande låvcina Sid, 
sittande såtana Sv, liethkana lättäkande (utan lass) Sv. Härav 
drar jag den slutsatsen, att ändelsen är -dna (-ana) inom ett 
måhända täml. betydligt område av SV Värmland, ehuru jag 
icke kan exakt uppge, vilket område det gäller. Jfr § 148: 4, 5. 

Perf. part. 
a) av 1:sta klassens värb har följande ändelser: 
a) -ad i AlHaKstiSst: mdtkad kålad v&ntad; 

1) I Ekö antagl. -ar, men underrättelse saknas; jfr §§ 106:1, 122:2. 
2) Perf. part. med -a- är blott anträffat på några få ställen: rcAd 

DKsx, alt. LNIFI, vald Kil. 
I Ns ock Kst uppges dock den enstaka formen vcknta ock i 

Ru växelformer: 	nteika, kal 	kåla, vent 	vienta. 
Gäller naturligtvis endast utanför apokopeområdet. 
Såväl starkt som svagt. 
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) -at i eRViVikNskEdNorBk, alt. (med -a) RuKsKLuBfRa: 
»dikat kålat veentat; 

y) -a f. ö. med und. av DnFnNyEknItv ock i allm. FR 
(varom se nedan d): mdka kåla v&nta. 

å) I DuFnNyEknRvöÄLyFeLeÖmVs ock alt. (med form efter 
ovan) vÄSeGrä bildas perf. part. av 1:sta sv. klassen som hos 

starka värb: ma'13 (alt. mdc.ka vÄSeGrä), kåln DnNy, kåln 11FR, 
kålan 4, alt. (med kåla) Se, veentv, (alt. vcknta Se). 

2:dra klassens värb bilda perf. part. av supinformen 
med utbyte av ev. t t mot d 4 resp. Ex. torde ej behövas. 

En särskild participändelse -n efter nasal i stammens slut-
ljud finns i ett stort område i norra ock västra delen av land-
skapet, se § 9: 2, där ex. lämnas. 

3:dje klassens värb bilda perf. part. av supinformen med 
utbyte av ev. t mot 1. Ex. torde vara överflödiga. 

1) Märk dock Fröding: målate träbooker (Räggler II, s. 21). 
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Kap. 1. Sammansättning. 
A. Bindvokal i kompositionsfogen. 

I. Bindvokalen är a. 

Inom ett betydligt område av SV Värmland upp-
träder bindvokalen -a- i kompositionsfogen, då första leden — 
frånsett ev. slutljudande -a — slutar på konsonant ock andra 
leden börjar på konsonantl. Sin största utbredning har bind-
vokalen inom G' ock Nm, där antalet med ock utan bindvokal 
synes ung. jämnstort. Betydlig utbredning har den även i NÄ 
EdBkArÄåNyKöEdaGsk. Ej sällsynt är den i GruBaBskM. Utan-
för nämnda områden träffas endast mera isolerade fall, vilka 
inom apokopeområdet — helt naturligt — äro ytterst sällsynta. 
Typerna äro väsentligen följande. 

Förleden är substantiv. 
1) Förleden ändas i simplex på -a. I detta fall är bind-

vokal synnerligen vanlig inom området i fråga. Några ex.: 
a) förleden mask.: bidsafikk 2  Vsk; bima1a'4mp Gi,- -pcitnk 3  

Gl, -bPgda Vsk, -gykrig St, -hm Ar, 	Bk; hitraf4t5  Gsk, 
-gr d Ny, -mint Ny, -krågk Bk; kr4vat4k6  GskEd; m4gafilttt7  
Gi; sket.tatdra8  NyKö; t&tagrcks VskAr; ien,abhta9  GiEdBkGsk; 
skålarabga Vsk, -kina St; dömaraketla Gl.; 

Utom i ortnamn har jag funnit typen i fråga i 42 olika 
fall, därav 6 med förled på -are. 

Efter vokaliskt slutljud hos första leden (utom -a) är bindvokal 
en omöjlighet. Framför vokaliskt uddljud i andra leden förekommer 
den någon enda gång, t. ex. mittabekaklara G1 (ortnamn). 

Gnomer. 	 8) Bondepraktika. 
4) Bondeseden. 	 9) Antennaria dioica. 
6) Kragtag. 	 7) Bladmagen. 
8) Torr ved i talltoppar. 	9) Blindtarmen. 
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Emellertid Uppträda även samma slags förleder utan bind-
vok., t. ex. kråvtaki Vsk; mkfilsan2  Äå, -h093  Stliö; &nbt4ta4  
vF; döma46mta5  Gi. Undantagslöst synes detta vara fallet med 
härre-: hårgdk SvLåVskHö(h&r- St), -hkr SvGiVskSt; 11,2to4r,5  F. 
Jag har ex. på 20 förleder utan bindvokal, därav 6 på -ar.6  

förleden fem.: clnavdr EdÄå; filafånt7  St, -k6na Nm, 
-tcklsa M, 	Gsk; fkigadgf: Gi; j.kkajgr8  ÄäKö, -b4 9  Kö; la.cksa- 
vis Ar, -brc'ev,vzn St, -diik Äå; pårjakålca SvG1Gsk, rivaskift" 
Vsk, -tiv,a111  Hö; sv4k9bkåni18  NyKöEda; tbeaspietta 13  GiVskGsk. 
Utom hos ortnamn har jag funnit typen företrädd med 67 olika 
förleder. 

Ex. utan bindvokal: firksnkoa5  Bk; niescUck Äå; rivhåp" 
Hö, -tirja" Hö; sv1ib015  Hö, -biitmlaid. Märk (undantags-
löst?) kvbIlfäkk. Jag har ex. på 14 olika förleder utan bindvok. 

förleden neutr.: 
a) starkt: hicralcct/a" Läsk, -fkok 17  Bsk, -sHm" Äå, -svim18  

Bk, -sv41t19  Ed, Ivitvaldrd Gsk; Akcepkastio12° Lä, -kg.21  Gi; 
/ktag6 22  GskNyBk, tbmbåska GiAr, Was/dta" SvLåsk, -s1cit 23  
GiLåb. Jag har ex. på 12 olika förleder. 

Ex. utan bindvokal: tk.,båska Hö, j bfth4r4a 24  St, t4fs,kett 23  
HöSt. 

fil) svagt: i kafkl Gi; gaska Hö, kgast0i, Ny, 84gatån, Eda — 
de enda ex. jag har av detta slag; jfr emellertid nedan mom. 2. 

Utan bindvokal: &Rbl- Lå,sk, ,fs,,bilca ib. 

1) Kragtag. 	 2) Bladmagen. 
3) Maghinna. 	 4) Blindtarmen. 
8) Ortnamn. 

Dessutom 2, där senare leden börjar på vok.: sgrilika (stropp, 
i vilken selpinnen stickes) Sv, h4rågka Sv. 

Trasvarg. 	 8) Dyjord. 
9) Dybotten. 	 19) Räfs-skaft. 

11) Räfs-pinne. 	 19) Ranunculus (grav akc. Ny). 
Tungspene. 
Räfs-huvud (d. v. s. allt annat än skaftet). 
Svalbo. 	 16) Huvudbonad. 

17) Flygvärk i huvudet. 	18) Huvudyr. 
19) Huvudsvål. 	 29) Potatisstånd. 
21) Potatisblast. 	 22) Nyckfull. 
23) Torr talltopp. 
94) Den »hinna» på ögonen, som gör, att »kärleken är blind»; jfr 

7ftashckr,a Hö, iift(h)0,a FÅ. Märk även lktasgp: Nm 'nyckfull 
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förleden är, säkert eller sannolikt, gammal gen. pl.: 
ex. med bindvok.: 4agrc'fs Gsk, 	Bk, -b6k2 BskGruKöi 

fiskar6s3  Lä, -xcin Äå, -hånlara °NÄ m. fl, komp. med fesk9-4 ; 
fdrag-tik Gi, -sil/ St; himsahbh Hö; Jeestabe: LåskNm; kårkatriekara 
Läsk, -dråg-cir Gsk, 	ArBk; laksanckt Ed; lbni,ask9n5  Läsk 
Nm; siekaho:g6  Ed; sånastraf St, -fuk Br; shsnabetr, GlEda, såskana-
kan St; tånavårk ÄåNy, -gdk vF; varps/Gak StBk; iegarelal GiAr, 
-kre:10 Äå, -vcbktg Äå; imafk6g8  LåskGsk, -vaks Låsk, -gåkavdr 
Äå; ågnabOy Gi, -br4n GskNy, -lcjk GiGskArÄåEdHö, pgnasata 
VskEd, -10.1c GIBk, --60n EdBk, 	nag Ed. Utom ortnamn har 
jag 28 tämligen säkra ex. på sådana förleder. 

utan bindvok.: U9.4911° Bsk, -å" Bsk; iese Gl; kark-r. 
föt Läsk; tåntistal 12  Aå; iegraa7  St; .)fr,g6t Vsk. Jag har ex. 
med 10 sådana förleder. 

förleden är, säkert eller sannolikt, gammal gen. på -a(r): 
förleden mask, med bindvok.: bibnahi Ar, -tån Låsk; 

bcbyakvign Gsk; driegaböls Vsk; Onsakakal4  Gi; kataskn15  Låsk, 
-gcriPal6  Vsk; preestageik LåbEd, -kräva M; eekjastlAk 17  LåskGi, 
-stark" Bk, 9-4r Ed. Jag har ex. på 11 olika förleder. 

utan bindvok.: bpjnbc'§r Sv; dreesa9/triel8  Vsk; ke4g4kai6 ; 
Vsk; eekir.'y Ed; ligsMal (sannolikt lånord) StElö.; 

förleden fem. med bindvokal: å1tv9f4 Gsk, -/d9/19  Eda; 
aspakiv Tr, -bark Sv. m. fl. komp. med åspa-; biårkavO° Läsk; 
billesafika Gl, 	Gl; nabitska m. fl. komp. med ena-; filabögka 
SvGIHöGskEdBk; "9R-kak6 St m. fl. komp.; mgasfkk Ar; 
neemnakcbr EdaLåGi; sdigaspön GiNy m. fl. komp.; takaris St 

1) Ett slags fågel. 	 2) Ärtpung. 
Fiskfjäll. 
Det enda utan bindvokal inom området anträffade ordet har 

senare leden börjande på vok.: RskPeak Sv. 
Kraftlös. 	 6) Hög av säckar. 

7) Ägg-rede. 	 8) öronvärk. 
Iris. 	 19) Ärtreva. 

11) Ärtsoppa. 	 12) Tandfistel. 
13) Ungkarlshotell. 	 14) Jöns' Kalle. 
15) Kattflinta. 	 16) Brunstig, om katthona. 

18) Drängpojke. 17) Chamenterium. 
19) Älvstrand. 
29) 12 komp. med bjhrka- äro belagda. 49Prkapir, är namn på 

ett ställe i Lå, b,9årkyceSydna namn på bredvid liggande tjärn. 
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m. fl. komp.; &eahitval Gi, -d4n2  Gsk. Jag har ex. på 47 
olika förleder. 

utan bindvokal: åkvstraas Gsk; bhkshc'egs,Za Sv, byksfeega 
Vsk; filbögka Vsk; mjgrkfkbar Vsk; målsårk Sv; 9ukrykctr GiGl; 
&nhicpa 4  HöSt, ckeheiva4  Gsk; hånt4k 5  Sv, -kvar, Lå, -v61,0 Lå. 
Jag bar ex. på 16 olika förleder; särskilt bör märkas, att jag 
icke funnit något ex. på bindvokal med hand hall som förled. 

Anm. 1. I St förekomma ortnamnen 4riega, egendom i Byn 
byn', ock bYnsina, torp därst. 7 ;• ock i Äå bPa4årpe, egendom i Byn 
bytt, samt bbrbostc4a soldatboställe ib. Det kundevara frestande att i 
dessa ord se gammal gen. sg. byar med bevarat (resp. assimilerat) r; 
men jag antar, att formerna äro att förklara som komposita med byare4  
som Rz känner från vgm., men som eljest icke synes vara belagt i vrml. 
Märk, att orden på -are i Åå ändas på -ara r. 	i St på -ara. 

4) Förleden synes icke kunna med säkerhet föras till någon 
av förut nämnda kategorier. Här kräves fullständigare ex.-sam-
ling: 
betrkaldr Gsk br2k9st4ga St 	lukahna Gi 	Idampaskr<jv 

-bitk 8  Kö 	 fkieskasdar Sv håfrajdt" Nm 	Bk 
-slaga 	Låb 	hiottavcikp Ho kåstavh Ar 

beilsabh4910 Gsk -fHt M 	 Bk 	kåbaleik Ar 
-rämlf 	-Otta Ar 	hitautr  20 	kåpadrOsa Ar 

b3nl9v4ri2  Sv fåkkafakar15 M hiestasveins Ed kei;•mastO Gsk 
bråstavårk Äå 	-nusit" Äå 	-hciv Bk 	WIsanamn Ed 
bicrkagk Ba 	go får 16 	-krdtft Gi 	knkaaner Äå 
bdisabakkalsVsk 	Eda 	 -fkoitara 	ki2pal4 21  Låsk 
dritgkabr414 	håkmaksa17 Ed 	Äå 	Gi - 

LåskBk 	håtabritt18  Bk 	-påt Lå 	-ntlt 21  St 

1) Gräshoppa. 	 2) Ängsull. 
3) Strömdrag. 	 4) Gräshoppa. 
5) Handtag. 
8) Den del av en slaga, som man håller i handen. 

Därjämte bgnnina namn på en ö. 
Börda av bark. 	 9) Ett slags värktyg. 
Majanthemum eller Convallaria. 
Chamenteriuna angustifolium. 	12) Bolstervar. 

13) Stock mellan båsen. 	 14) Bröd av drank. 
15) Folkfasoner. 	 16) Mansfadder. 

Skjul för halm (stolpar med tak på). 
Hattbrätte. 	 19) Gast. 

20) Halvmogna jortron. 	 21) Dumsnut. 



hov akas4p Gi 
k4vys2skr6v 1. 

Läsk 
Vsk 

lbbastOsa 2  Bk 
(Gi akut) 

nötakrkar SySt 
Äå 

årmasiv,a3  Gi 

östakdka Vsk 
Bk 
-Hink 5  Ar 

ps9lg 6  Låsk 
-r6sa 7  Låsk 
-vcå» 7  Läsk 

potebtaktu Sv 
påstahön Ed 
ri)saNg 8  .Ä.å 

r&gnabrjgaNm 
reept40-° Gl 

rvasdtics St 
-hi Ar 
-skam". Ar 

sårkafga 12  St 
.speopmcdr Ed 
sprMbicrk 13  

Bk 
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bh/ca/tåg" Ed 
9etnalåtb15  Äå 
~ber GlÄå 

Tr 
ickvagetba16 Låsk 

-417  Tr 
vivabwr Äå 
krigabcer Äå 
pcfronatr6 Ar 

-tctgar 4  Gi 	Htlsap3k 9  Ed 	spittakkPsa Sv svinahåri, St. 
En del av dessa ord kunna måhända vara gamla komp. med 

gen. pl., t. ex. svinahtiti. ock ri§vahf, men för gruppen i all-
mänhet måste jag antaga analogibildning efter den sammansätt-
ningstyp, som är historiskt motiverad i de här förut anförda 
momenten. 

Ganska vanliga äro emellertid även komp. utan bindvokal, 
t. ex. 
hiAttbtti 	 1cal6k Vsk 	Mgyjk Gil 	r&gnici:jka 21  

_hil9 	 kå.prpa" St 	OtkrhfarSt(y.) g-if ts.bcer 
hiesthöv F 	lekabånn Nor r.kvhi Läsk 	vi,lbcer Vsk. 

I dekomposita synes en tendens finnas att låta bindvokal 
bortfalla mellan de bägge led, som bilda förleden:22  jfr ge.rkia-
Hasa : yepnbakaskin G1, tgafed 23  Nm : tb/faiast&P Sv, bihrkay ekr, : 
bjhrkgyesydro Lå — men mgabceka6ciara Gl, b:nagetavår Äå. 

Anm. 2. 	Egendomligt månggestaltat 
St, åftavcib• Sv, åftvcik Vsk, åftancik 

är aftonvard: åftavcik Låb 
HöNy. 

 Skrovet till en kolsläde. 2) Levisticum. 
3) Ont sinnelag. 4) Ormbunkar. 
5) Ostklimp. 6) Dumsnut. 
7) Dum resa. 8) Sjukdom. 

 Myrjord. 10) Bitvis. 
 Skakel på en s. k. »räv», ett slags skottkärra att forsla sten med. 
 Särktrasa. 	 13) Spjälkorg. 

14) Hugg av >torsken». 75) Stranden av en tjärn. 
16) Otäck gubbe. 17) Crattegus. 
18) Biten av hund. 19) En hop hundar. 
20) Plocka i kapp. 21) Rägnby. 
22) Detta 	gäller 	i 	så fall givetvis icke endast det här behandlade 

momentet. 
23) Underlägg till golv. 
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5) Såsom en särskild grupp synas en del ord böra samman-
föras, vilka före bindvokalen ha »muta cum liquida», vare sig bind-
vokalen låter sig förklaras efter något av momenten 1-3 ovan, 
eller icke: 
åplatH Ed 	stinlaknat St bbsZatP Äå 	kitvkafpjk 6  Nm 
håvlahclest' Äå 	-bkelca Äå 	hais,ZabicskaLåb råp7ra1c67  St 
håvlalcds Gi 	pig/awbv 2  Hö skrågagrds4Gi söknabå Gi 

-bk NyKö ilks,Zabk d Ny dag4amdk 5  St etdrapkcjg  St 
hbvlaspdn Vsk UgaUtana Gl bgkakåt Äå 	tigtvabldm8Gsk; 

däremot utan bindvokal: rigaismyra2  St, ee,salsy4na 9  St, 
ditgakmdP Låsk, bgakydna 9 	kb-) St, knicvakrYgl° Nm, bbtn- 
vika Gi, vistarb/4m 2  Gsk; jag har ex. på 11 olika förleder på 
-ar från Nm ock Gr. 

§ 186. Förleden är adj. 
1) Ortnamn: 

En grupp ord visa sig genom sin akcentuering ännu — 
åtminstone i viss mån — vara ordfogningar av ett adj. i best. 
form ock ett subst.: baka-pånall Ar, grona-veil Äå, laga-irOra 
M, laga-dån Ar, stora-bdrja Gsk; stora-144 Äå, lala-bråta 
trina-hma Låsk, trina-mtka Läsk. De sista fyra äro märkliga 
genom sin obest. form hos substantivet. 

Genom akcentflyttning uppkomma så värkliga komp. 
med bindvokal: 

a) med senare leden i bestämd form: itcpaddni2  vEl; kålp- 
bdkan Läsk; leteam6stt Låsk, 	Låsk, -294ra Gl; lblabåtn Läsk; 
-hdgan Hö, -hcelvatastdpa Ar, -vd/ Äå, -vårmal Vsk; störar/ko 
Hö, -sAkta Låb; tpskaydria Äå, vcesksteni2  TF; 

13) med senare leden i obestämd form: heekjab013  Ar; 
tinavd,k Ar; lgavile ArÄå; stran4r Låsk, -bg:r Låsk; stygamyr12  
Nm; varmalan12  Nm. 

Form utan bindvokal är emellertid minst lika vanlig: »lod 'dn 

1) I ordlistan översatt »solvhäst); jfr håva ÅåArGskNyEda, havla 
Bu 'solv'. 

2) Skomakeriredskap. 8) Spindelväv. 
4) Thlaspi. 5) *Dagvardmål, frukost. 
6) Kavelbräda.  Skräpko. 
8) Viburnum opulus.  Ortnamn. 

lo) Fumlig ock otymplig person. 11) Skogstrakt. 
12) Akc. ej angiven. 13) Osäkert, om förleden är adj. 
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Hö, kcilrcelabcik.ani Låb, kålvfka Hö; /igfirdga G1, -yelna Läsk 
HöÄä, -g-c'ela G1, -vcitna M; lghcelvatasbr9:tanal 1b1Hda Ar, -stka 
Hö; mksån Låb; skårpyc_ina Gl; smit/g-dna Gi; stcirm4san GlHö, 
störhnzga G1, stö&kkan G1, stö.at6;a Låsk; svåt12,4kman Äå, 
-g-cina 2  Äå; gcktbrtitara Gi; trinydna, LåskÄå3 ; — letyli St, -vdk 
Ar; lblmcilso Vsk; vårmlem Sv. 

2) Andra ord: 
Förleden är plur.: fkeraf4ldta GISt (fkerfaclia Vsk), 

miteafildtga dr4  Aå (magföldta Vsk). 
Förleden är superlativ: biestamör Nm; miestabOas M; 

neestavc'§ g Ny, -stka Eda. Ex. utan bindvokal tyckas saknas. 
övriga: gåmkavcika Äå; lus,49ad4g KöEda, heebm.6:s:6  Ny 

KöEda; lblakovcilja Gsk; Ninanckta Gi; bb,1tavcirk7  St; clilvasköb 
Vsk; 4vet9krctk 8  Eda; knamkr St; ktag4n9 ; reet.asival° Ed; 
sanackg LåbVskStÄå; th9br,411  Gsk; vitavis" NmÄå. I de fyra 
första exemplen är fbrleden säkert eller sannolikt bestämd form. 

Komp. utan bindvokal äro i högst betydlig majoritet. Några 
ex.: lastijg213  Hö; ihvc'pr Sv; tånvein" Läsk; vityis12  Vsk, -vis" 
Låsk; bk1cfis13  Sv; lcbtheikanal6  Sv; gi_drmiim Låb; fickeid" 
Särskilt kan märkas, att ingen av de många komp. med UH 
någonsin har bindvok. 

§ 187. Förleden är en inf. 
Ex. med bindvokal: åkacNnis GskKö, hilkadcjn's Sv; b4kabcit 19  

Äå; brienanctta Gi, -mcirka Äå; drbisaghis SvG1, -boga Nm, -yctrig 20 ; 
hbgajn Hö, -Teicb, Hö, -kitba Kö, -teln St, -no:s21. M; Ritnageis22  
Ar; Uvamdt 23  Nm, -ti BaNy: mbtasp4 Msk, -nuirk 24  GiArÄå, 
-krp:k Vsk; r03abet 23  St, -t4k 25  Nm; stacaphit Äå; sQi9alima26  

1) Jfr § 	185: 4 (slutet). 2) Även akut på förleden. 
3) Även grav på förleden. 4) Så! 
5) Måltid kl. 1/21 1-1 1 f. m. 6) Allhälgonadag. 
7) Någonting utmärkt. 8) Envist kreatur. 
3) Färgat garn. 10) Rät-skiva. 

11) Tunnbröd. 12) Vitsippa. 
13) Tvättstuga (»brygghus)). 14) Bra nog tunn. 
13) Bleklagd person. 16) Utan lass; jfr § 183: 1. 
17) Fullfärdig. 18) Åkdon. 
13) Bak-skiva. 28) Drinkerska. 
21) Näbbig kvinna. 88) Smörgås. 
23) Levnadssätt. 24) Metmask. 
25) Nappatag. 26) Sopkvast. 
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Bk; vjpvastrYr Bk; Jraver St. Jag har ex. på 70 olika för- 
leder. 

utan bindvokal: b4kbåt Bk, -stiga Hö; breert.90 Låb, 
G1, -vin St; kqngds Vsk; 0p/uns Gi; lps Låsk; segplinta Vsk; 
gripvbetk J; kitrhci7tat 2  St. Flere säkra ex. har jag icke från 
området. 

Anm. 1. Några fall av bindvok. -a i en infinitiv-förled böra 
här anges: kvameitg3  VskSt4, rOactb45  Ar, siablab46  Nm. Hit hör 
kanske även ritskavctr Ba. Jfr vidare § 189. 

Anm. 2. I några få fall• med värbal förled är denna icke infinitiv, 
utan en participform: spinnrock siacktardik Ar, spånreik Läflö (speinStO 
FÅ); blåsväder bkdisnavctr StArNyEda, jfr bketshei7t7  Ar. Hit hör 
måhända även brånagin 'brunstig' GiVsk 	bringeirs,  Vsk), brfflietk 
Sv adj. := 'som gör illa åt gärdesgårdarna'. 

Anm. 3. Den i FÅ vanliga typen för sammansatta subst., som 
skulle ha en inf. som förled, med användning av subst. agens som 
förled i stället för infinitiven 8, är även representerad i SV Värm-
land: 
ktkas,tiga Äå 	kkPvas,4k 9  Gsk måtaravdrLåsk spktark6na13 Nor 
dånsarbtitna Åå ibliasAga Åå 	rå.parliala12 	titgaralcdt Låsk 
dånsarbetna Fd lkar4ra10 Gsk 	Gsk 	 (-ara- St) 
dånsas,k(ka Fd m4karastcga11 spas&araydp svhaskkia 14  Ba 
jtare y &nto Bu 	Vsk 	 Läsk 	 fiestarpiga Låsk. 

§ 188. Förleden är ett adv. eller annan »partikel». 
Förleden ändas i simplex på -a. Då är bindevokal van-

lig, t. ex. insitr9bg,t 15  Ed, fkrafc'ela" Ny, lågasckna Ny, -On. Ed. 
Dock även t. ex. Mesiena GISt. 	 ' 

Förleden ändas på kons.: bindvokal är sälkut: Orastiga 
Äå, vc'estag4n Stersk, Astagyfin StÄå; men dessutom finnas synner-` 
ligen talrika fall av komp. med sk-, itdst-, 	n- utan bind- 

1) Ortnamn. 	 )'Kutryggig. 
Uppehälle. 
I St blott belagt i best. f. Uvameik. 

h) Våldshandling. 	 6 ) Slagsmål. 
7) Ässja. 	 8) Bä. Forrnl. s. 29.: 
9) 	laPPVSk 'stätta'. 	1°) Grunt badställe. 

Kvarn. 
Namn på en stenhäll vid sjön Gunnern. 
Spindel. 
I ordlistan översatt: »ställe, där det svevar». 

13) 	bårbåt 'blott'. 	 16 ) Inträffa. 
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vokal (även stftst4ga Äå, vdegn Gsk). För övrigt har jag blott 
ett par tvivelaktiga ord: ~gud' Nm, valde Ed, ieva/e9 2  Äå. 

II. Bindevokalen är -a. 

§ 189. Vok. -a i komp.-fogen förekommer, 
om förleden slutar på svagtonigt -a (som sålunda bevaras): 

. 	a) förleden är subst.: bakatårp Va, jilbceriam.4san Gi, k6fta- 
y4san Gl, paa/e9 3  Gi, Masöktti4  Ed, alla ortnamn; dessutom 
aftavcik Sv (jfr § 185 anm. 2); 

b) förleden är adv.: heevafeins Sv; th6vaskråka6  Gi; itia-
vc'endit Gi; mcblamön Låsk, -stO_ga St, -tönta' HöSt, -ycina Hö, 
-yctna Gi; åtasöktnds Gi. Lånord är antagligen ilav4an Ba. 

dessutom i några ord, som mer eller mindre bära lån-
ords prägel: klirat4k 8  Sv, -ht,- ArSt, -4.4. Ar; himlaviekva Ed; 
hbmrafo49  Hö. — Se även § 187 anm. 1. 

B. Utan bindvokal. 

1. -s- i komp.-fogen. 

§ 190. I de komposita med tvåledad förled är 	regel, 
t. ex. 

1) med ortnamn som förled (om förleden som simplex 
har best. form, blir den obestämd, tjärn mister i regel sitt n): 
preesbos& Gi, 1612ces6dan Gi, ..p«asgas,m4san Sv, st4asydna Hö, 
sgfgavcina St, Arshcemn0a Aå, basthoksycina, tårkulsycim Äå, 
jönsmysydro Gl, vc'ertstansbr6k, Gi, pewansvika Gl, lsyans-
mn 01, dryarsmPyka Gl, gårg-a8,220r Gl, bökgyes,brfjklo Gi, 
iagyas,bcbrja Hö, Nves,h4gda Låsk, Myasclioyan St, våvas,-
brtg:tana 

Språkhistoriskt hithörande äro även komposita, vilkas första 
led som simplex ändas på avledn.-änd. -ara, se § 194, t. ex. bastas-
tia Låsk, giAtasbakan Låb, håltasban St, kbstasrhiga Gi, 

 Okynnig kvinna, eg. *usoh-göpa? (göpa --.----: lodjur). Akc. ej angiven. 
 Avlång.  FL lånord. 
 Av Ma Segoltan.  Hädanfaren. 
 Hopknycklad.  Mellantomten, jfr § 3 anm. 
 Karlatag. 	. 2) Immerfort. 

10) Förledeu: basyckna. 
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btasycina Läsk, krånsasvika Läsk, linasncts Gi, slavaspina G1, 
sm4as,ydna Sv, stMasbk Gi, stasbOr St. 

Några fall utan -s- äro anträffade: kg-bretrhzga Vsk, 
bikb(ekbdIsan Nor, mittabcekabc_lara Gl,priesthogycina Hö, Ve,svaka-
klara Gl, oldwegMlson Nor; smål5ht9da Rä (aldrig -s- efter 
sjö som förledens efterled?). 

2) med appellativ som förled: Vrdtbaspanakdka Gl, kådas-
kk&ri St, ldelaskviel Gi, hdyfastvåsas Vsk, bögasgrctss Gi, sias-
gin4  Äå, liukosvielig 5  Låsk, timanstbrps G1, stMos,r6s LåskGi, 
siresbe:n1  VskYÄ, mbsamaseleg Nys, b4s,cegskv4a Bk, milans-
grctss Gi, nelvtosbfkkal° Eda, yårkvos,46mta Gl, ktsosgriltil Ny. 

§ 191. Enkelt sammansatta 
med ortnamn som förled, -s- i komp.-fogen är då regel: 

chisTeina Hö, flsgra 12  Låsk, hOsycinals ( ,,has-)Låb, h4kst4rpa 
Sv, sfinsha•man Sv, ydnskdsa Sv, ycisbr6tara St, 69.gcita Låb, 
.slivdna Sv, &våla Nor. Hit kan kanske även föras geigctran" St. 

med personnamn eller titel som förled, -s- är då regel 
(såvida förleden ej ändas på s, st, sk 1. dyl.): åronsbålsan Låsk, 
byk,bytt. Låb, -kqva Låsk, -1i4lta Hö, bcbgsbröa Nm, blsben" Tr, 
grikshsydals Nm, gånastömta Gl, hålvas,ns Gl, måtsastcimta Gl, 
?2kast6nda Gl, pci.scidn LåskSt, skas,tårp" Låsk, seltgsf4s,, Låb, 
y4910411 Låb, ee.salsycina Gl, kåpralsycina StLåsk, kbrparals-
nu)san St, kögsbdtkan St. 

Märk dock plarcbea Fä, linrotiega Fi, kågbc'eria Fä. 
Ett par senare led favorisera i hög grad -s-: 

a) -byn; här saknar jag belägg utan -s-: btgsYy.; Sv, grå,s- 
b0., SvLåb, hee/shn, Låsk, i/sbP12, 	,2alsytt Låsk, JOO* J, 
jk,byn (— 	lkbyn J, rbisbPt:18  Sv, st6s,b01 Sv, r6,5b01 

1) Vardagskläder. 	 2) Högfärdsblåsa. 
3) Polygonum aviculare. 	4) Nöthårsgarn. 

Linfrövälling. Märk bortfallet av n. 
Ortnamn. 	 7) Revben. Märk bortfallet av v. 
Jfr mbsemyokg FÅ. 	9) Spirwa ulmaria. 
Nyponbuske. Märk bortfallet av n. 
Ingen översättning angives i ordlistan. 
Tjärn invid gården fpol. Täml. långt därifrån ligger fj&ls,dn. 
Simplex är hkan Högen. 	14) Karlarna i gården. 

15) Skrives Elofsbyn. 	 16) Ale. ej angiven. 
Även skatojrp. 	 18) Skrives Rolfsbyn. 
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Låsk, teilsbyn J, nksbonl Nm, pc'elsbon Tr, jåsban Ho, ikhan vF 
simsban TF.; 

b) -bol: dtyasb4k St, bkisbO Gi, brcinsb0 GISt, chisbok Vsk, 
gråisbo Vsk, grinsbok Äå, gksbi!fi St, 36nsbar Vsk, låsbar 
VskSt, kkcbsb&b: St, rasb0 GiVsk, tb,b02  G1, ycktas,ba• Vsk, 
st'Asbö• St, eisb0 	dsbu?i• (äldre) Äå. 

Därjämte äro några få utan -s- belagda: bcbsakk St, gömsa- 
bok 	gizmsa-) St, tiAlnakk St, vkarb0 Vsk, csemnakk St; 
gigarbijk Nm. 

4) Här lämnas en lista på några andra komp. med -s-, 
någon regel är icke för dem anträffad: 

ortnamn: basjytna Gi, brcinseisan Äå, brcenarislisilsa GI, 
br4ksbetkan3  Vsk, bcbsvika Gl, gvik Gi, j6s,4årpa Gi, lcins-
brcjna Vsk, netvasydria Låsk, rånseis Gi, reoltgsbrja Hö, seds-
brkjk Gi, sk6ksnctsa Låb, -ddr, Gi, ske:is,t6rpa St, yee/astömta G1, 
yeekastNga, 6mstrcipa4  St.; 

med dunkel förled: breisdect St, dr6shålta St, ddksvika TF, 
frkyyjna St, gkcisf0r, GISt, -ydna Gl, g?retsf)(5» HöÄå, -cicimara 

G1, -luts Åå, -vika GI, 1z4,9-cina 01, (h),UndaskHek, 01, Jollras-
vika Äå, kålan TF, kci&vika Sv, knis114ida Nm, knblsvika Gl, 

Gl, rightsiida Nm, -74rra St, tr6msy4ria Äå, tcasydna Nm, 
hismark Nm, vielsalsfkka Vsk.; 

appellativ: åftasv41t 5  KöNy, beishdtka LåbFä, dasmckla 
LåskVsk, dkcksHrkara LåskG1, -vbrkara ÄåNy, Ogin LåskÄåFä, 
hcig,m0.6  Vsk, ici,2,gtik Sv, jeftaskna7  Hö, k4,2,./08  Vsk, Pree.s-
hdinal Ny, krisdipan Ny, -fikk Sv, kråfas,vctg Sv, kdOasp4tcel 
Äå, kvcasmgr Hö, lcinsvck StEÄ, l'inskn4a9  SvLåsk, -briAgda 9  
LåbVsk, lcbnsman FA, kespåkai° Gl, idts.,tvgi" F, lbt9sg4"Nm, 
öskhgan" Låsk, påp.sv6 Äå, Hnsktn14  Vsk, rbzsv4n14  Gi, 
rdcligsrlim" St, skIsAr LåskÄå, sk6kskr4all6  Vsk, -PH Gl, 

1) Skrives Nitresbyn. 	 2) Skrives Töresbol. . 
Snarast måhända att betrakta som appellativ. 
Ugnstrappan, namn på en höjd. 
Jfr § 185, anm. 2. 	 6) Hälft. 
Jfr s. 186, not 24. 	 8) Tunnband på ett kar. 
Linknippa. 	 10) Lärftspacke. 

11) Linnetråd, eg. lärftstrild. 	12) Nyckfull. 
13) Ormbiten. 	 14) Achillwa millefolium. 
15) Rådrum. 	 16) Litet, runt skogsmråde. 
13-200172. Sv. landsm. Kallat eniu s. 



gr4.1c6t. FÄNor 
-Uti) FÄ 

..tiå 15, -kd 
nRLåb 

-Ula" Vsk 
BäliGra 

gr4kvUt Nor 
-kv Gra 
-mön" 611 
-m4sann GISt 
-ris BFR12Gi 

StVsBk 
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-lånt St, skiltus,clihvai Gi, sepshårpa Sv, -eisZa 2  LåGlVskStEdBk 
ArA1°F, -jcika 01, tgMtas G1, vinyas,kkdr4  St, winsfc05  Ksk, vås-
drdg Vsk-Nm, -grak G1, -hdZ 01, -,94r Ny, -keola Sv, -leig6, -söt 
Låb Gl, -dra Låb.; 

märk dock t. ex. linbkcigan Låsk, sh)glitoP Vsk, -vetrma 8  
FÄ, våttl,,bHst Gl; 

c) övriga: betrsftic_19  GI, s,fs2svethi° Oj, våstdel, brsNra° 
v. 'brädfodra' Bk, bg,1z4gan nNy, örmsksigan Kr (örmhasigan Nm) 
'ormbiten'. 

II. Konsonantbortfall i komp.-fogen. 

§ 192. Vissa förleder, som historiskt sett såsom simplex 
sluta på -n, förlora detta i stor utsträckning, då de ingå som 
förled i sammansättnig. Förmodligen är bortfallet ljudlagsen-
ligt motiverat endast framför kons., D3en det finns ex. även 
framför vok. 

1) Mycket spritt är bortfallet vid gran, en ('unus'), sten 
ock järn, t. ex. 

a) komp. med gran: 
grigbark Bk 	gr4båska 81PA, 

-bår FÄNDEk 	-bitska VskBk 
sFR12 StBn 	Sst 
Gsk 	-bdtkan St 

-bösk nF.Än11, 	-1cciea?r14Bsk 
'FR "Ra' 	BFR" 

1) Turturduva. 	 2) Sädesärla. 
8) Tygstycke. 

Olycka. 
Timmerstock, som ligger i vatten.. 
Skogslund. 	 8) Skogseld. 

2) Står alldeles isolerat. 
1.0.) Självsvåldig; jfr s4svå/ St, s,etkctgara St. 

Vattentät; ansluter sig till övriga komp. med våS-. 
Fr. Ordb. 

16) Med akut å förleden; ex. för sFa hämtat ur Fr. Ordb. 
Grankotte; knippe av grankottar. 
grOccia Kö. 	 16) Grankotte. 

17) Ortnamn. 

4) Etymologiskt dekompos. 
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grAråsti Gu 	gråsfsH 5  FÄ 	gr4t4nara4  Bk gr4via Ed 
-1'09 2  Gsk 	-stetk Låsk 	442).  Ny 	-vdkstar 5  

grdskcjg Ra 	Ed 	-2M FÄ 	4ra6  Gl; 
Besläktade äro förmodligen några ortnamn: greps,,din grc'es4n 

G17 , gl4mra, Nor, grepbc'els (. yngre gr4nbd1s) Gi. 
Jfr med kvarstående n: grbbeg Kst, -kåt Ns, -kvest Bk, 

-/4v8  FÄ, -ris FÄ, -s4kk 3  FA, -våri 2  Bj, -vik6  St, -eisan6  Nor 
b) komp. med en: 

.etrva Sel° 
-etrvig G1 
-Urnas" Vik 
-tet" Ly 
-Weksa 13  FÄ 
-råk" FÄ 
-rc_krz 15  Sst 

-stetka FÄHö 
Lå,skVsk 

Sumpig slätt, bevuxen med granskog. 
Granrötter (koll.). 	 8) Granvidja. 
Hård granved. 	 3) Grantelning. 
Ortnamn. 	 7) Skrives Gransjön. 
Ett slags lav. 	 3) Solidago virga auras. 
Enligt Jan Magnussons uppgift till SLa. J. M. uppger akut. 
Uppföres här, ehuru avledning, enär det behandlas som komp. 
Enfärgad. 	 13) Ensligt belägen. 
Rak ända igenom. 	 15) Envis. 
Envis varelse. 
Med akut akc. 
Entränning. 	 21) Tvär ock underlig. 
Varligt. Uppgift av Jan Magnusson till SLa. med tillägg, att 

uppgiften Uale J. M. är tryckfel. 
Envisas. Jfr 4vetaskrdk Eda. 
Envist gnatig. 	 25) Stirra. 

26) Stendrög. 

-v« rot KskGu 
Nor SstFd 
KilAlÖlRa 
HöSvLåNsk 

.BskMNyHa 
Kst,-vättni 

-v«as23  ND 

-vAtasaa FÄBj; 
Jfr med bevarat -n-: n4ar:24, _etrvan Eda, -Ida" FA, -S 25  

Kst, -tit26  fln.  -tit.a 25  Ksk, -4id NDsNÄ; bnfirmi Öl, -skit 61, 
-sto:nat 15  D, -vd FÄ, -setnian NDSvBpGraFi, -5.492Kan) GISt ArÄå; 
62,tt4ms FÄ. 

e) komp. med sten: 
s4bjfjg 28  Ly skbkin, Ar 	stgroydro6 Låb stgråte MGsk 

GskKil 
trc_kgan FÄD 

GiSst 

SFR 17  - 
-stirat1.5  BFR" 18  
-Stdrig 18  Se 
-sthn" Nor 
-st4nIg 16 sFR17 18 
-stknat 15  GlÄå 

stät9tI 5  Hö 	0-c'eki(t)21  Gru 
-stdnai6VskBk -veika 22  Se 
-sint Öl 
-strc'egas12  Sk 

Kil 
-strdgt" M 
_tcknig  20 ND  

SmoArBn 
Grallor 
sFR 18  

 
 

4) 
6) 
8) 

 
 
 

14) 
16) 
18) 
20) 
22) 

17) J. M. 
Oavbrutet. 
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s4brdka1  Gi Seggri42ak5  Gsk seekcint Bn 	stUntåka3  Låsk 
-brirta 2  Bn 	-gåkv Ba 	 BnGsk 	Vsk 

	

Låsk 	-ffir Ba6 	-mår MAr 	-smdk3  D 
-bc'elsanl Gi 	-h4ganl  Gi 	-kkcim1°Låsk -såna 1  Gsk 
-bier Låb 	-hår,9 5  Låsk 	-rciryak6 Låsk 	-st"ctll Gsk 
-d 6  Ek 	-kg' Gi 	-rva4. 5  Ek 	-sht M 
-dika 4  Bn 	M 	-rcbvka 5  Gsk 	Gsk 

	

v. Vsk 
	

GIVskSt -rös NyArh -åra" 
-fåt StM 	-Mia Hö, -ki 	Gi 	stkisanl Gsk; 
-ffit VskLåb 
	

sFR 8 	-8922M 3  BaGsk 
Jfr med bevarat n: stMbechn GskFi, -hkda Låsk, -högara 

Vsk, -tkpa Bn, -0'13  LåbGsk, -ijrals Sv, -MIT" Gsk, -år" 
Gsk. 

Märk, att intet ex. med bortfallet n är anträffat i FÄ. 
d) komp. med järn: 

jrbgt nF.ä. 	jeprkbs,ten FÄ j?prie Ha 	 js,1c9:pa Bsk 

	

FÄ 	-hågk Ed 	 jepråfsa 18  Ed jckskoskåvka 2° 
-bråk Gu 	-kniv Gu 	 je§rilis 19  n FÄ 	Ly 
-bein FÄGu j4r1cr4k Låsk jeps,tde HaBk 
-båt Ly 	Alcbnty Ly 	yst4fr NnsFR16  jipråilGuGrallor 

j4rbån M 	igiegk Låsk 
	

6FNorGiEW -64r21  NnGu 
jeerbåt SFR 1C jiprpik Gu 	 LåskAr 	NorKil 

	

Ral6 	-pina BFÄNor j4sp« Låsk 	-§4rzg Gu 
9017  RaEd 	-phit Nor 

Al 	-pM Ed 
Märk: kNyckr Ra 'kofot' 

yt s,p4 NnsFB.15 	-våg FÄGu 
NorEdSst 	FÄGu 

(värktyg). 

. 
sten. 

4) Täckdike. 
är mycket sten. 

 
 
 

5) 

Ortnamn. 
Gärde med kvarliggande uppbruten 
Stenskvätta. 
Ställe i terrängen, där det 

 Jfr stkas,yåna Hö. 	 7) Pret. »högg i sten». 
 J. M. 
 Sår under foten av barfotagång. 

19) Stenig mark. 	 11) Ett slags fisk. 
12) Hård jordmån. 13) Stenör. 
14) Bärguv. 15) Fr. Ordb. 
16) Dahlgren (Börkstöten). 17) Järn-gjord s. 
18) Järnräfsa. 19) Järnklump. 
29) Den järnskodda skoveln. 21) Järntjuder. 



jipmsköd Öl 
-spd Sv 

jetnsp« Låsk 
c.b.rst§ir SvÄå 

-sprint 'R 
-4inlar 4  Bk 

)4nyista Låsk. 
j(kriqn FÄöm 

-22,5kg R:CR 
j4r,vc:fg St. 
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Jfr med bevarat n: 
bdna Vsk j?pr4r 2  Bak 

-bkckl_p Bk 	-1c'egk Låsk 
-bein FÄ 	(-a Ns) 
-hål FÄVi 	-lina BR 
-krök Ns 	-phit Ed 
-1c4rp 1  Ru 	-skre.i 3  FÄ 

2) I övriga komposita med förleden som simplex histo-
riskt sett slutande på -n är företeelsen sällsynt. Endast följande 
fall äro anträffade: 
ben: bgåkv5  Gak, 4.4.° Bk, hb,sabaceg7  
gren: grg,cbria 8  Nor, isolerat 
sen: sdceintan 9  Gsk, isolerat 
lin: lik $10  St, likönlo (kvant?) Eda, ligla 

	Gl; lisbrakel' 2  
St, lisbnigda12  Ar, lisg-årv13  St (jfr linfrd St) 

skinn: filt) Kö isolerat (jfr? fglt) 'skygglapp' s. st.) 
brännvin: brienvispåna St, -gåeana14  St, -påti5  Ar, breenviskvdt M. 

Från Kö uppges simplex brchin, isolerat. 
barn: bås,ijk NyBskGsk9FR16, b4srir7  BFR16 , betsri17  D, bast'Ak 

'FR 18, b4siee BjBskGskNDFdBk 
Märk även, att dekomposita med -tjärn- som mellanled 

nästan undantagslöst förlora n (§ 190: i). 
Kuriöst är hlMk Kö 'biten av hund', isolerat. 

Utan bindvokal, utan -s- ock utan kons.-bortfall. 

§ 193. Huvudmassan av de komp., som icke falla under 
§ 190 eller § 191:1-3, bildas utanför bindvokalsområdet19  utan 

1) Ett redskap. 2) Röd lera. 
3) Järnskrot. 4) Järnpinnar i en räfsa. 
5) Vad. 6) Smalben på en ko. 
7) Strumpben. 8) Ortnamn. 
9) Senfärdig. 19) Linfrö. 

11) Linnekjol. 12) Linknippa. 
13) Linkärve. 14) Brännvinspannan. 
15) Brännvinsbutelj. 16) Fr. Ordb. 
17) Barnvärk. 15 J. M. 
19) § 184. 
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bindvokal, utan -a- ock utan kons.-bortfall. Därvid bortfaller 
ev. slut-9 i förleden, t. ex. kabetti, tiskvctr, börlpfsijk. Där-
jämte utvecklas en svarabhaktivok. mellan kons. ock likvida, 
eller också sonanteras likvidan, t. ex. &ijakbkci, kvatvct, vis4-
pipa. Alla ex. här äro hämtade från BEi; utförligare samling 
torde icke behövas. 



Kap. 2. Avledning'. 
A. Substantiv. 

I Gr har utvecklat sig ett specifikt ortnamnssuffix 
-ara (av bindevokalen + senare komp.-leden -rud), som användes 
för personnamn (tillnamn, förnamn ock öknamn), t. ex. 
kOrfrltara Sv kalinskara Sv sitncicklara Sv mblelara Sv 
grbzieara Gi mårlAriara Gi strcinbckriara Gi mitnsara Gi 
heywinskara 94fikar2 Gi 	sc'etaNnara Vsk mbtara Gi 
jilsUnara Gi 	rciefcbltara Gi hinritara Gi 	b#1tara G1 
hlspesara Gi skömMitara Gi måtara Sv. 	ficfc'egara Vsk. 

B. Adjektiv. 

I. Motsvarande rspr adj. på -ig. 

Ändelsen -i torde förekomma praktiskt taget över 
hela landskapet. I FÄVilisKÖLVÄKsTGauKIL synes den vara 
allenarådande. I sFa förekommer den enl. Fr. Lj. § 17 väx-
lande med -e. Från Öm har jag 6 belägg, från Vs 4, Smo 6, 
Gu 6, nR 4, Ek 2, D 3; Nm 8; Sv 3, Lå 8, G1 2, Gi 4, St 8, 
Vsk 12, Hö 2; Ba 17, Bsk 12, M 1, Gsk 1, Ar 2, Äå 2, Bn 2, 
Ny 8, Kö 1. Ock många av dessa äro sådana, som omöjligen 
kunna vara rspr-lån, t. ex. kigtz,2  Ba, kaki ?ri3  Sv, slårt4  Om, 
kOjn5  Ba, sthi,6  Vsk, sikfta7  Vsk, tå/z8  Bsk ock många fler. 

 Endast några få avledningstyper kunna här beröras. 
 Karsk. 	 3) Kutryggig. 

4) Rolig. 5) Fånig. 
6) Envis. 7) Lagom fuktig. 
8) Mycket smutsig. 



kre2kuOmDnNy rpnym "Ny 
lamm D 	sinu 8  D 
nbtu ÖmD 	s0.4 Le 
r4nu7  "Ny 	steelsu Öm 
råktu D 	 flitaku D 

te2ku D 
tgru Ek 
thsAu D 
tht Öm 
icdtu D. 
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Anm. 1. Åndelsens -g kvarstår i viss utsträckning inom ett om-
råde i V Värmland; se därom utförligt § 35. 

Anm. 2. I M uppträder -n- i böjda former framför vok.: 
gbedett pl. -ina 	yåftt pl. -ina 	nått pl. -ina 	tktt pl. -ina. 
datt » » 	 » » ratt » 
hdgrt » 	» 	kånstt » 	» 	tödt 1  » 	» 

Anm. 3. Från GRu har jag ett par egendomliga ex. av pred. 
adj. på -it: han ce as.c.ekt(t)2  Gru, ho ce kiatt s  Nor. Samma före-
teelse är icke ovanlig i Smo enl. KLa., t. ex. pOkan ce stöld, köa 
va kitlit, e kd som va r&tt. Hur dessa former böra bedömmas, 
lämnar jag osagt. 

I BFR är enl. Fr. Lj., Fr. Ordb. ock J. M. ändelsen 
-e vanlig, dock — i (se § 195). Därjämte förekommer även -en. 

Ur Fr. Ordb. har jag hämtat följ. ex.: faken, fitlfaken, Wien, 

ickden, trasey. 

I nFR och n:LiD träffas ändelsen -u, t. ex. 
dkbpu 4  D 	kewtstru D 	rigu nNy 	På Le 
fa VsLe 
,senfaku D 
smdtfaka Öm 
inf4r/A "Ny 
Mu 6  "Ny 

Med bevarat g uppenbarar sig samma typ i Gsk: fahtg 

(n. -akt), he:gferug, tAgan (f. -i_tga, n. -akt, pl. -gan). I nFR 
förekommer jämte -u även -an enl. Fr. Lj. ock Ordb., t. ex. 
båkynn, fakynli, råktynn, sinyns 	sleetyn1' 12, seenyn,", 

sinttn". 
§ 198. I nFR finns änd. -ut, dock ej särskilt ymnigt: 

mutil 13 	kYrhakut" Le, lityhdrut15  Öm Mutat Le 
Nekat. Öm 	 -ut Öm 	kkigrut16  Öm 94sitt Öm 

1) Skojig. 	 2) Han är tvär ock underlig. 
8) Hon är kullig (d. v. s. hornlös, om en ko). 

*dälpig, storgropig (om en landsväg på vintern). 
Senfärdig. 	 6) Ivrigt uthållig i arbetet. 
Randig. 	 8) Ond, vredgad. 
Kylig. 	 10) Fr. Lj. § 105: 1, d. 

11) Fr. Ordb. 	 12) Slät, jämn. 
13) Trasig. 	 14) Kutryggig. 

Första stavelsens et synes mycket misstänkt. 
»Kringlig». 
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kr5krg2ut Le sl#ntp4t4  Ly skymt Le 	steekut Le, -ut 
skrOkuti 2 	snkutl 	stblut Le, -id 	Vs 
slåskrutl 3 	sötut Le 	Öm 	tretkut Le. 

Eljest är typen i fråga vanligen försvagad till -at ock upp-
träder som sådan synnerligen ymnigt i sFnJö5  ock angränsande 
delar av Ca. Några ex.: båleat Ny, fålsat6  M, fiat7  Gsksnti, 
rUkc'elpt Bn, hårats, kriAglicikat 6  StGskÄå, krökat MNyD, kr4kat 
ÄåsFRi°, tålatil .  GlGisFni. Från sFR har jag 88 belägg, därav 
ur Fr. Ordb. 25, rästen från J. M.12; vidare från Ba 2, Bsk 7, 
M 21, Gsk 9, Bn 6, Ar 13, Äå 6, Ny 10; Hö 4, St 10, Gi 14, 
Gl 8. Dessutom har jag från 	från Ek 3, nNy 4, D 10. 

I NmSvLåKö (ock EdaÄåBn) uppträder i st. f. när-
mast förut citerade typ ändelsen -ata (indekl.). Från Nm har 
jag 17 belägg, från Lå 28, Sv 11, Kö 7 (Eda 2, _Yiå, 2, Bn 1). 
I Dalsland är typen vanlig, se t. ex. Am s. 70 r. 19, s. 79 r. 10. 
Några ex. från vrml.: 
bålsata Låsk 	hårkata14  Nm 	krökata SvLåskLåbEda 
Nsatais Kö 	knata" Äå 	pkata" Låsk 
Plata' Eda 	kr41€ata SvLåskNm titvata Nm titvata Bn. 

Amn. Allm. anm. till § 1 95-1 9 9. A dj. motsvarande rspr -ig 
äro, liksom i rspr, till övervägande flertalet avledda av subst. 

II. Motsvarande såväl rspr adj. på -ig som på -].ig. 

Inom NmaRSPRÄn uppträder en egendomlig typ, 
med änd. -al. Den är huvudsakligen avledd av värb ock be-
tyder då »fallen för att . . .». Jag anser mig beträffande typen 
på -al böra lämna så fullständig ex.-samling, som möjligt är: 

1) Fr. Ordb. 	 2) Rynkig. 
Slankig, gänglig. 
Osäker bet.; användes om svintarmar. 
Dock inga ex. från KöEda ock relativt få från BaBnÅå. 
Nött i kanten. 	 7) Trasig. 

8) Rädd (»harig»). 	 9) Kutryggig. 10) J. M. 
11) Mycket smutsig. 

Detta synes häntyda på att typen är vanligare åt V i häradet; 
därmed stämmer även att SLa. har endast 1 belägg från Ly, kkhcikat 
(känt även från ArÄåSt). 

Full av boss. 	 14) Sjuklig. 
16) Dum.  15 Knölig. 
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åtal' NmKöEda5FR2  kital GruNorRa5FR 2  prittal BFR2  
D 

Warkal 3  5FR2BskGsk 
G1 

Mr hg sFR4  
f4scik Ek 
ntal 5  sFR2  
fictyal6  D7  
Nsa18  sFR2  
mitgfrUtal Bsk 
gn«a12  Nr 
gnc.ktal'° Aå 
grdicau. SFRS 
hit§a/12  (kvant?) Ek 
Iztoyal" 8FR2  

hikvai" Ar5FR2  
jemnra/ 5FR2  
kal SvG1GiVskSt 

HöNmGskNy 5FR 4  
LeEk 

Smo 
kkittralt n. Ar 
klial" BFR 2  
1cnfjpa/ 16  BFR 2  
kåstall7  sFR 2  
41COtal 12  Låsk, 

Nm 
Gi 

kiya12° Nm 
1csta127  Kö 
kkal Ek5FR 2  
b4k14tal BFR 2  
mbagal sFR2 Ek 
fregeita122  Ek 
kta123  BFR 2  
m(Yala4  D4  
mbta125  Nm5FR4Ly8it 

NnNorBaMÄå, -/ 
Smo 

råkka126  Kö 
rigta127  sFR2  
r4,tar8  Ek 
ric.5kal BFR 2  
rin,a/29  SFR  
reev,.ca30  Gsk 
r&ntet/31 SFR2  

reegnal LåskMNy 
4'114  

sk4ka132  BFR2118k 

skrönjal 	-å-)33  

skritnial Låsk34St33  
D33  

skricgaln Nm 
skvcetai 36  BkGruÄå 

NmEk 
s14sal BFR2D7  

rh,smdkal SmoFe 

1) Avig ock besvärlig. 	 2) J. M. 
Motig, besvärlig; ombytlig (om väderleken). 
Fr. Ordb. 	 5) Fetaktig. 

8) Folkkär. 	 7) Dalb. § 175 anm. 1. 
8) Utsatt för frost. 	 9) Vresig, sur. 

10) Gnatig. 	 11) Glupsk, no. graadig. 
13) Pussig. 

stängsel). 
vara i fred. 

17) Kostsam. 
18) Snuskig. 	 19) Kulen. 
20) Ruggig. 	 21) Kuslig. 
22) Som jämrar sig över småsaker. 	23) Olika vid olika tider. 
24) Motbjudande. 
26) Usel, skräpig. 

Som ratar mat. 
Som ränner omkring (t. ex. om  flickor). 
Rentabel. 
Som skakar (om åkdon); dålig, ojämn (om väg). 
Skrymmande. 	 34) Stor ock tjock. 
Ålderdomsskröplig. 
Som skyggar (om hästar), jfr skveettt FÅD i samma bet. 

12) Feg.  
14) Fallen för att hoppa (över 
13) Som ej kan låta något 
16) Knåpig.  

28)  
 
 

88)  
33)  

 
 

23) Motig. 
27) Skräpig, i smulor. 
29) »Rutschig», slösaktig. 



§ 200-201 	 AVLEDNING: ADJEKTIV. 	 205 
smeta-all D, 	Öm Fgkal NmNyEdanFa 
smchkall g Fa2  s4al StGsk 
strdalt n. Y-sk 	st6etci/ 9  "Ny 
spnal3  ArNy 	yipkallo Ar 
spnya/ 4  Ek 

itlall4  Ar 
v4v/sa/15  Nm 
vbdarall6  Ar 
vbdral 17  Eda 
vcMral17  Ny 
tal" sFa19Ek 

gal" Ek. 

4gal1i Läsk Nm 
trezscil Ek 
y2ta/ 12  LåskSt 

s,Ziegal8  Ar 	ypta113  sFa2  
Anm. Det ojämförligt största antalet ex. kommer från FR (33), 

därnäst från Ek (12), Nikt (10), DArLåsk (vardera 7); intet ex. finns 
från Bu, ock från BaBskSvG1GillönRnNy vardera blott 1. Vissa adj. 
däremot tränga utanför den vanliga geografiska ramen. Sålunda träffas 
m?.?tal i NoGruNor, kital i GruNorRa, skveetal i Gru. 

III. Motsvarande rspr adj. på -hg. 

§ 201. Änd. -B synes förekomma i ungefär samma utsträck-
ning, som i § 195 angivits för -i. Därvid är att märka, att 
dess 	är -k-, så vida ingen särskild anledning motiverar 1, 1 
eller Z, varom se § 17: A: 2, 3, B: 1, 2, 3, 4, § 18 med anm. ock 
§ 24. 

Från de trakter, där även andra av1.-ändelser brukas, har jag 
följande antal belägg: med k 11 Ba, 8 Bsk, 1 M, 1 Bn, 6 Ar, 3 
5 Ny, 1 Sv, 6 Lå, 2 Gi, 1 Gi, 4 Vsk, 4 St, 2 Hö, 4 Nm, 2 Le, 
2 Smo; med 1 motsvarande rspr. rh 1 Ba, 1 Vsk, 1 St, 2 Le, 
1 Smo, 1"R, 1 "F; med 1 av annan anledning 4 Ba, 5 Bsk, 3 M, 
1 Bn, 1 Äå, 1 Ny, 4 Lå, 2 Gl, 11 Gi, 2 Vsk, 1 St, 3 Hö, 2 Nm, 
1 Le, 2 Öm, 1 Smo, 2 nR, 1 Ek, 1 P; med s/ (a) 1 Ba, 2 M, 
3 Bn, 	3 Lå, 	1 Gi, 	2 1/sk, 
Några ex.: 	bedrdvki LåStBsk, 

1 St, 	3 Nm, 	1 Le, 	1 Smo, 1 Gu. 
bripkki 	Gi, clitgkt Lå, c/Erz Ba 

2)  J. M. 1) Åcklig. 
3) Clairvoyant. 4) Besynnerlig, besvärlig. 
5) Tröttsam. 6) Dalb. § 175 anm. 1. 
7) Påflugen, närgången. 8) Hängsjuk. 
3) Anspråksfull. 15 Smeksam. 

 Kall ock disig; ruskig. Jfr iagki Fä i samma bet. 
 Kylig; sval.  Köttaktig. 
 Av ull (ty. wollen).  Vansklig; vågsam. 
 Virrig.  Ombytlig. 
 Matfrisk. 13) Fr. Ordb. 

20) Ivrigt (adv.). 

spya/5  D6  
ncsis4kal7  sFa 2  
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BskLe, 	ArÄåG1LåStNm, låvkt Ny, trivkt StBskNy; 
BaG1Ra3, bes,aa BaEk, ti/t4  BskMBnnR, Mb Öm, kli Bo; vielega 
LåVsk, rbnoZi5  Gi. 

Anm. k Om änd. -alt se § 17: B: 3. 
Anm. 2. Om kvarstående g efter i se § 35 ock jfr § 195 anm. 1. 
Anm. 3. Särskilt i M, men även i Åå ock Hö träffas -n- i böjda 

former efter i (jfr § 195 anm. 2) ock -fin som alternativ form i 
mask. sg:  
ågskt8 	pl. -ina M hbdling pl. -ina Hö iLsln, f. -2, D. -2t Hö 
besvcklin » 	» M mc?,74/2 	» 	» M 	vdcdlin, » », » » Hö 
ffilin7 	» 	» M 	» 	» Åå nöZina" pl. M. 
4clågki » » Hö hPgkt i 	» MÄå 
deal, 	» 	» 8  M trbvkin'° » » Hö 

§ 202. I FR äro ändelserna -fe, -le (-le) synnerligen van-
liga, dock varierande med -ii, -h (-h). Massor av ex. kunna 
hämtas ur Fr. Ordb. ock J. M. Här ger jag blott några i nFR 
ock AD träffade ex.: Iii9fsle12  Le, råle Om, rhstle13  D, tile4  Öm; 
itnle Ek. 

Anm. 1. I FRÅD ock norra delen av Jö (särskilt Gsk) förekommer 
sporadiskt änd. -Un eller -16n (denna i synnerhet i Gsk), mindre ofta(?) 
-IM (någon gång -lan): 
gonbcb1U 14  Gsk detken 8FE18 	bråsZen 22  Eda kögkan Ny 
bårisnn Gsk 	 fln BFR18 	gagen" Eda lålckan Eda 
hPerbt18  Gsk r#sUn BFR" 	hPgkenls  Eda lidlan n  Ny 25  

	

lkn Gsk 	skrifpkM 18  Gsk jongtlen "Ny åbalik7tan28  "Ny 
ittn6stkn Gsk frdtvin1M 2° Gsk kögken Eda 	skråpkana pl. Kö 
r(Dkå GsksFilis vånskcipkenTR" röken Bn 	trivka(n) Kö 
itreytkn Gsk dntaen21 8FR18  statlen Eda 	(znt)viskkan27  Ek 
sereitkn Gsk 	hyykgn BFR" 	Men" Bn 	antlan 28  Eda, 
fråmstritUnn Gskbäns,kken Ek its,len Ny 

1) 
3) 
5) 

Vacker. 
Dahlgren (Flöga). 
Renlig. 

2) 
4) 
8) 

Otäck. 
Tidig. 
Ängslig. 

7) Fem. -2, neutr. -tt. 8) iga• 
9) hdli. 10) trbvh. 

11) Nordliga. 12) Hyfsad.  
18) Stor ock vacker. 14) Umbärlig. 

 Vacker. 16) J. M. 
17) Framfusig. 18) Fr. Ordb. 

 Svår.  Tvär (om personer). 
 Osnygg, vämjelig.  Skyldig (till ett brott). 
 Godmodig.  Tidig. 
 Liknöjd. 28) Oäven (kvantitet?). 

27) (Inte) vidare bra. 28) Ordentlig. 
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I neutr. ock adverbet är änd. i rätt stor utsträckning -19: 
bånskka Ek 	 forMla Gsk 	saka -ke3  Gsk ubetilella Kö 
bedråvka Ek 	hdla Gsk 	teemka -?re Gsk 	Kö 
bricich Gsk 	hifvka 2  Gsk 	tila4  GskBnVs eintlas Kö 
clitgka Gak 	laka 	Gsk skrifpka 5  Kö 	&nita Ny 
f4/9 Gsk 	ihlkka Kö 	uhdjla5  Kö 	ågkka7  Kö 
fkömka Eda 1  ra 	Gsk ubakvd9pla° Kö såmka pi. ArKöEda. 

Anm. 2. I KöEda förekommer änd. -ala(n); ex. i § 17: B: 3. 
Anm. 8. Endast 1 ex. på -1u är anträffat: fgut Le (adv. 'fasligt'). 

I Ta, östra delen av Jö ock angränsande delar av 
Gr träffas ändelsen -?rat, -lat, -at (-lat), dock ej så ymnigt som 
-at; jfr § 198. Ex.: 
gnåvkat 9  St 	kngat13  TR14  ramkat17  M 	vaat". Gi 
gröntlati° St 	knetvkati5GiGsk rizeratis 8FR14  Nat 22  HöSt. 
jgatil ArSt 	1cnet1ckat 16  BFR" sits,Zat" Bsk 
knefat 12 "Ny kretsht sFR  14 tiiVNt" Gsk 

I NmLåskÄåEda träffas några ex. på ändelsen -lata, 
-4ta ock (-kata, genom metates i regel utvecklad till) -ata: 
igata 22  Låsk sås.?ata 24  Äå 	s2nata 26 	skripta28  Nm 
krkflata Nm 	spreekkata Äå 	Låsk 	såvata 29  Eda. 
picslata23 picg- kningta" Låsk sb32ta26 Nm 

Nm 	nigata 25  Låsk skråkata 27  Låsk 
Anm. Allm. anm. till § 201-204. Adj. motsvarande rspr adj. 

på -lig äro i större utsträckning än de, som motsvara rspr -ig, avledda 
av andra ordklasser än subst., särskilt av värb ock adj. 

fulkeintke Gsk. 	 2) Hövligt. 
Tämligen. 	 4) Tidigt. 
Ofantligt. 	 6) Obehagligt. 
Mask. lika. 	 8) Ordentligt. 
Grälsjuk. 	 10) Mulen. 
Skämtsam; -1- tillhör kanske stammen. 
Rund. 	 13) Trasslig; knollrig. 
J. M. 	 15) Knåpig, fumlig. 
Bucklig. 	 17) Skräpig. 
Vinglig. 	 12) Lågmält. 
Senfärdig. 
Kan vara -at-avledning, se § 24 anm. 1. 
Pjollrig; se § 24 anm. 1. 	23) Skral. 
Otydlig i uttalet. 	 25) Dålig att gå, arbeta o. s. v. 
Som ofta jämrar sig ock klagar. 
Gammal ock skral. 	 28) Illa växt. 
Full av sopor (spar); faller väl egentligen under § 199. 

1) 
3) 
5) 
7) 
9) 

 
 

14) 
16) 
18) 

 
 
 

24) 
 
 

29) 



Tillägg ock rättelser. 

Till 8, 5, r. 3 f. Från t. f. komminister Axel Juhlin har jag 
1927 vunnit den underrättelsen, att språket i byarna Norra ock 
Södra Viggen i Nsk åtminstone numera har »grumlats av norskan. 
Norska namn, ord och vändningar äro allt annat än ovanliga». 
J. skriver vidare bl. a.: »Befolkningen är fortfarande genuint 
finsk. Sitt gamla språk ha de lagt bort och lärt sig svenska. 
Och denna svenska ha de inhämtat på skolbänken. Deras tungo-
mål är därför i påfallande grad grammatikaliskt riktigt. — — — 
Tonfallet i deras röst är i regel sjugande, beroende på deras 
finska föregåenden. Dialekterna i Alvdalen utöva intet nämn-
värt inflytande. Några kommunikationer mellan Nyskoga och 
älvdalssocknarna finnas icke. Nyskogaborna begiva sig alltid 
till Torsby, när de ska göra affärer eller söka doktorn. Jag 
känner visserligen några personer här, som tala dalbymålet, 
men de äro komna från Dalby. Detsamma gäller N. Ny- 
dialekten. En och annan inflyttar ju hit och tager sitt idiom 
med sig. Vederbörandes barn röna intryck av det, men smitto- 
samt för andra är det icke. Undervisningen i skolan är ett 
gott skyddsmedel. Vad vitsandsmålet angår, tyckes dess in-
flytande vara alls intet». I annat sammanhang upplyser J., att 
relativt många fortfarande kunna finska, men att detta språk 
nu endast i undantagsfall talas, i ty fall av 70-80-åringar, huvud-
sakligen i socknens västra del. 

S. 13, not 2 står Re., läs Wd. 
Till e. 18 f. (§ 11). -d kvarstår i 1:sta svaga värbklassens 

perf. part. i AlHaKstSst, se § 183: 2. Här kan inflytande från 
rspr misstänkas. 

Till e. 32 (§ 21: 1). Även i ordet fjärde förekommer mycken 
vacklan, se § 62: 2. 

8. 33, r. 26 står y, läs y. 
S. 34, r. 3 står kvceo . . . . bjey, läs kvce„y . . . . bpo. 
Till e. 36 (§ 24: 1). I en på Landsmålsarkivet i Uppsala 

förvarad handskriven uppsats av Märta EngMn »Produktiva ord- 
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bildningstyper hos substantiv ock adjektiv i målet i Karlstad 
landsförsamling 1» uppges s. 32 farlig fo, s. 75 besvärlig be-
svcklt. 

Till s. 38, r. 30. M. E. s. 75 uppger förarglig forcirjh Kst. 
Till s. 40, r. 2. M. E. använder typen p för Kst. 
S. 42, r. 28 står § 35 not, läs s. 55 not 2. 
Till s. 63, r. 12. M. E. s. 63 uppger silver silvar Kst. 
Till s. 87 (anm. 1). M. E. s. 5 uppger, att kort ö i Kst 

är u 	61; i uppsatsen normaliseras tecknet till u. 
Till s. 68, r. 22. M. E. s. 39 uppger sjutton san Kst. 
Till s. 89, r. 12. M. E. s. 70 uppger högfärdig kålchika Kst. 

» 	» 	r. 15. Tillägg efter Rä: Kst enligt M. E. s. 72. 
» 	» 	r. 23. M. E. uppger s. 38 fjärde fjctda, men 

fjärding fieektg. 
Till s. 126 not 1: därjämte på de flästa ställen vått 'vårt' 

ock på några ställen ett 'ert' (se s. 168 r. 12 ock 22), båda for-
merna antagligen upptagna ur svagtonig ställning. 

Till s. 129 (§ 110). I Kst synes företeelsen i fråga icke 
träffas. M. E. uppger s. 36 kodum ködum. 

Till s. 142, r. 10. Tillägg efter Nor: Ly (enligt SLa.). 
Till s. 147, r. 7. Tillägg efter Kil: Kst, enligt M. E. s. 36, 

där det uppges kvällen kvcbl. 
Till s. 149, r. 17. M. E. s. 39 uppger djävulen )valan Kst. 

1) Hädanefter här citerad M. E. 



Förkortningar. 
A. Territoriella beteckningar. 

Al Alsters socken 
Ar Arvika lantförsamling 
Ba Boda socken 
Bf Brattfors' 
Bj Bjurtjärns 
Bk Borgviks 
Bl Blomskogs 
Bu Bogens 
Bsk Brunskogs » 
Bskv västra delen av Bsk, ung. 

partiet V om Värmelns 
östra vik i N 

Bskö östra delen av Bsk 
D Dalby socken 
Ed Eds 
Eda Eda 
Ek Ekshärads » 
Ekv västra delen av Ek, V om 

Klarälven, ock dessutom 
sydligaste delen 0 om 
Klarälven 

Ekö östra delen av Ek, Ö om 
Klarälven norrifrån t. o. 
m. Amtbjörk 

Fd Frykeruds socken 
Fe Fryksände » 
Fi Filipstad 
FR Fryksdals härad 
FÄ Färnebo 
Fä Färnebo socken 
Gr Gillbärgs härad 
Gi 	Gillbärga socken 
Gl Glava 
Gra Grava 
Gnu Grums härad  

Grums' socken 
Gräsmarks socken 
Gunnarskogs 
Gustav Adolfs » 
Gäsborns 
Hammarö 
Holmedals 
Högeruds 
Järnskogs 
Jösse härad 
Karlanda socken 
Kils härad 
St. Kils socken 
Kroppa » 
Karlskoga härad 
Karlskoga socken 
Karlstads härad 
Karlstads socken 

Kö Köla 	• » 
Le Lekvattnets » 
Lu Lungsunds » 
Ly Lysviks 
Lå Långseruds » 
Låb 	» 	»bygd», jfr följ. 
Låsk 	» 	»skogsmark», 

nordvästra hörnet av Lå, 
kring Ovre Lofterud 

M 	Mangskogs socken 
ND Nyeds härad 
Nd » socken 
tiF 	Norra Finnskoga 
nFR Fryksdals härads norra 

tingslag (FeLe0mVs) 
nFÄ norra delen av FÄ (RäGå 

Nm, en del av Bf ock 

Gru 
Grä 
Gsk 
Gu 
Gå 
Ha 
Ho 
Hö 
J 
Jö 
Ka 
KIL 
Kil 
Kr 
KSK 
Kak 
KST 
K st 



Nm 
NI213 
"Ny  
"NÄ 

Nor 
nR 

"Rö 

Ns 
Nsk 
nU 
Ny 
NÄ 

Ra 
Ra 
Rä 
Se 
sF 
'Fa 

sni 

Sid 
Si! 
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Skillingmarks socken 
Sunnemo 
södra delen av NÄ (Botil-

säters, Olserusls, Milles-
viks ock Askilsäters 
socknar) 

Södra Råda socken 
Segerstads 
Stavnäs' 

vanskogs 
Alvdals härads södra tings-

lag (SmoGunREk) 
Trankils 	socken 
Töcksmarks 

Sst 
St 
Sv 
'AD 

Pr 
Tö 
Va 

VI 
vF 

Vi 
Vik 
Vs 
Vsk 
VÄ 
Vä 

413 
AD 
Aå 
5.F 
QL 
Ol 
Om 
ölj 
Öv 

Sk 
Smo 
sNÄ 

Fä, se språkkartan till 
Bä. Lj.) 

Nordmarks härad 
socken 

Norra Ny 
norra delen av NÄ (Kila, 

Tvota, By, Bro, Hugge-
näs ock Södra Ny sock-
nar) 

Nors socken 
Norra Råda socken 
västra delen av nR, partiet 

V om Lakenesjön 
östra delen av alt, jfr 

föreg. 
Nysunds 	socken 
Nyskoga 
Nedre UIleruds » 
Ny 
näs' härad 
Alvdals härads norra tings-

lag (nNyDnF[NsksF]) 
Ransäters socken 
Rudskoga 	» 
Rämens 
Sunne 
Södra Finnskoga socken 
Fryksdals bärktds södra 

tingslag (ÖAYASeGräLy) 
södra delen av FÄ (LuKr, 

en del av Bf ock Fä, se 
språkkartan till Bä. Lj.) 

Silleruds socken 
Silbodals » 

Varnums 
Västra Fågelviks » 
Visnums härad 
Visnums socken 
Visnum-Kils » 
Vitsands 
Värmskogs » 
Väse härad 
Väse socken 
Yästra Amterviks socken 
Alvsbacka socken 
Alvdals härad 
Algå socken 
Qstra Fågelviks socken 
Qlme härad 
Olme 	socken 
Ostmarks 
0vre Ulleruds » 
Qstervailskogs » 
Ostra Amterviks socken 

B. 
Bd. S. Bergendal 
Bm. G. Bergman 
Br. C. W. Bromander 
Db. N. Dalberg 
El. E. Etzel 
Er. Emil Eriksson 
Hm. H. Hultström 
KLa. Karl Lagerlöf 
Kä. K. Kärre 
Lg. H. Lindberg 

Undersökare. 
Mr. Anders Molinder 
Ng. P. G. Norberg 
Re. K. Rencke 
Rn. G. A. Rudin 
Ro. A. Roseen 
Sa. Sixten Samuelsson 
SLa. Sven Lagerlöf 
Wa. I. Wallin 
Wb. 0. Wibelius 
Wd. Folke Wikland 

14-200172. Sv. landsm. Kallstenius. 
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C. Litteratur. 

G. Kalls t e n in s, Värmländska Bärgslagsmålets 
Formlära. 

= a Kall stenius, Värmländska Bärgslagsmålets 
Ljudlära. 

= F. A. Dahlgren, Viser, Speller nye Viser och 
Sprett sprang nye Viser. 

= A. Noreen, Fryksdalsmålets Ljudlära. 
, Ordbok öfver Fryksdalsmålet. 

= Jan Magnusson, Tillägg till Adolf Noreens 
Ordbok öfver Fryksdalsmålet. 

= E. H. Lind, Värmländska ordspråk, ordstäv ock 
talesätt. 

--- J. V. Lindgren, Burträskmålets grammatik. 
= Landtmanson, Studier över västgötamålens 

ock r-ljud. 
= Sahlström, Fryksdalsmål. 
= J. Sandström, Studier över utvecklingen av fsv. 

ö ock ä i starktonig ställning inom västgöta- 
dialekterna. 

= Svartengren, Nö hört frå varmlanske skogs- 
bygda. 

= E. Noreen, Ärtemarksmålets ljudlära. 
förkortningar torde varje fackman förstå utan vidare. 

Bä. Forml. 

Bä. Lj. 

Dahlgren 

Fr. Lj. 
Fr. Ordb. 
J. M. 

Lind 

Lindgren 
Lm 

Sahlström 
Sandström 

Svartengren 

Älll 
Övriga 

Uppgift ä de ställen inom varje socken, 
ordslista ifyllts. 

där typ- 

Al 

av under- 
sökaren 

Höseruds- 

av kontrol- 
lanten 

av under-
sökaren 

Bskö Bråten 

av kontrol- 
lanten 

Finnebäck 
kullen D L,,ikenäs Ingen uppg. 

Ar Högvalta Högvalta Ed As Kyrj,Kbyn 
Ba Högboda Högboda Eda Västby N. Amterud 

Lerboda Ekv Råda Ingen uppg. 
Bf Fattiggården Ekö Byn 
Bj Låsseby Fd 	Högåsen Högåsen 
Bk N. Borgvik N. Bergvik Fe Ashagen Ingen uppg. 
Bl Trättlanda Trättlanda Fä Pärsbärg 
Bn 	Axland 
Bskv Edane 

Ipgen uppg. 
0. Furtan 

Gi 
Gl 

Rotvik 
Svenserud 

Kyrkbyn 
Hillringsbärg 



av kontrol-
lanten 

Ängebäck Se 
Malsjö 	sF 
Ingen uppg. Sid 

Tvärud 
	

Si! 
Sk 

av under- 
sökaren 

By 
Hjärpliden 
Medskogen 
Tok il 
Barlingshult 
Bön 
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av under-
sökaren 

Gra Mariebärg 
Gru Malsjö 
Grä N. Väster- 

rottna 
Gsk Bärga 
Gu Skyltåsen 
Gå Kyrkbyn 
Ha Ingen uppg. 

Ho Selen 
Hö Högerud 
J 	Fjuserud 
Ka Smolmark 
Kil Fagerås 
Kr Nykroppa 
Ksk Granbärga 
Kst Gäverön 

Karlstad 
Kö Djupendal 
Le Ortjärnshöj- 

den 
Lu Matlången 
Ly Kyrkbyn 
Låb Ed 
Låsk Ovre Låfterud 

Tobyn 
Nd Acksjön 
Nm Nordmarks- 

bärg 
"Ny Ljusnästorp 
"NÄ Kila 
Nor Rustan 
"Ity Åleby 

Gillesmyren 
Ns Hållunda 

Bärg 
Ny 	Toste bol 
Ra Högsby 
Ra 	Runne bol 
Rä 
	

Gran bärget 
Skärfjället  

Ålderdoms- Smo 
hemmet sNÄ 

t5elen 
0. Hungvik 
Slärteg 
Vennacka 
Fagerås 

Valåsen 
Gäverön 
Janne bärg 
(Växvik) 
Ingen uppg. sR 

Sst 
St 

Ingen uppg. Sv 
Ed 	Tr 
Skärmnäs, Tö 

Krogserud Va 
Tobyn 
Ingen uppg. Vi 

Vik 
Vs 

Ingen uppg. Vsk 
By, Bro 
Rustan 	vik 

Åto 
Äå 

Björnbråten 
Bärg 	91 
Hungalsvik Om 
Ingen uppg. 5U 
Ugglebol Öy 

6A  

Tutemo 
Kvaldserud, 

Botilsäter 
Finserud, 

Botilsäter 
Gperhult, 

Askilsäter 
Gå,smyren, 

Olserud 
Klockargår- 

den, Milles- 
vik 

V. Eketorp 
Åsunda 
N. Fjöle 
Gränsjön 
Källsbyn 
Elofsbyn 
Sjöändan 
Stommen 
V. Sund 
Nolhagen 
Aspe 
Degerbyn 
Rarsvalla 
Asen 
Lersjön 
Frö bol 
Flatvik 
N. Sanda 
Ostmarks by 
Bäck 
Bön 
Bogerud 

av kontrol-
lanten 

Ingen uppg. 
Ingen uppg. 

Tenvik 
Huken 
Holmserud, 

Kleven 

Övergården 

Tomten 
Asundatorp 
N. Fjöle 
Gränsjön 
K ällsbyn 
Törns byn 
Fattiggården 
Sundsbyn 
Kärren 
Månserud 
Ingen uppg. 
Degerbyn 
Karsvalla 
Ingen uppg. 
Lersjön 
Stridsbo! 
Averstad 
Odlingen 
Ingen uppg. 
Bäck 
Bön 
Ingen uppg. 



Efterord. 
Mellan den tidpunkt, då manuskriptet till detta arbete sändes 

till tryckning ock förordet nedskrevs, ock den, då detta efterord 
nedskrives, ha i det närmaste sju år förflutit. Under tiden har 
den man, som varit primus motor ej blott för hela värmlandsmåls-
undersökningen, utan även för denna sammanfattning därav, gått 
bort. Måtte hans minne ej vanhedras genom mitt arbete! 

Att tryckningen dragit så långt ut på tiden, har berott på 
tidskriftens ekonomiska förhållanden. Då det år 1926, sedan 
säx ark voro rentryckta, visade sig, att återstoden måste ställas 
på en oviss framtid, om icke särskilda åtgärder vidtoges, ingrepo 
två personer, som särskilt intresserade sig för arbetets snara 
publicering, nämligen föreståndaren för Landsmålsarkivet i Upp-
sala, docent Herman Geijer, ock den siste sekreteraren i Sty-
relsen för undersökning av Värmlands folkmål, lektor Sixten 
Samuelsson. På dessas initiativ har för bekostande av arbetets 
färdigtryckning insamlats en summa av 3,000 kr. Bidragsgivare 
hava varit godsägare J. Brynteson, Svanskog, apotekare W. 
Börresen, Stockholm, generalkonsul H. Duhs, Stockholm, bank-
direktör G. Ekman, Göteborg, grosshandlare T. Ericson, Stock-
holm, direktör G. Granhalt, Stockholm, direktör V. Granhult, 
Stockholm, kapten Th. Jakobsson, Stockholm, tandläkare H. 
Nordqvist, Stockholm, professor T. Segerstedt, Göteborg, 
Uddeholms Aktiebolag genom kabinettskammarherre A. Her-
lenius, Uddeholm, Värmlandsgillet i Västerås ock gross-
handlare A. Ågren, Göteborg. För ändamålet har även en 
summa av något över 600 kronor, utgörande överskott på de 
medel, som bekostat primärundersökningarna, funnits disponibel, 
varjämte Värmlands Nation i Uppsala iklätt sig garanti för 
eventuellt ytterligare behövliga tryckningskostnader intill 500 
kronor, vilken summa dock sannolikt icke torde behöva till 
någon del tagas i anspråk. Ock slutligen har Längmanska 
kulturfondens nämd efter ansökan av mig anslagit 1,000 
kronor såsom bidrag till tryckningen av de sju språkkartor, 
som åtfölja skriften. Dessa personer ock korporationer bringas 
härigenom en enkel gärd av djup tacksamhet. 

Svenska Landsmåls redaktör, professor J. A. Lundell, är jag 
skyldig stor tack dels för att mitt skrymmande arbete över 
huvud fått plats i tidskriften, dels för att det icke är behäftat 
med fler korrekturfel än dem, som nu värkligen finnas där. 

Uppsala i maj 1927. 
Gottfrid Kallstenius. 



Apercu des parlera populaires de la province de Värmland. 
Ce traite se base sur les recherches sur les parlers de la province 

qui ont 6t6 faites en 1897-1910 par plusieurs explorateurs å Finita-
tive de M. Adolf Noreen, et compl6t6es par des recherches de con-
tråle en 1912-1917. Comme l'indique le titre, le trait6 ne s'occupe 
que des parlers populaires suedois qui 6taient parl6s dans la 
province au temps des recherches, et neglige par cons6quent deux 
communes de la partie nord-ouest, Nyskoga et Södra Finnskoga, oå 
l'on parlait ä ce temps-lä le finnois et une sorte de langue littéraire 
(dans cette derniäre commune on se servait aussi du parler nory6gien 
de Solor). 

La premiäre partie traite de la phonologie, la seconde partie des 
flexions, et la troisiäme partie de quelques d6tails de la formation 
des mota. Pour les exemples, je pars de la forme — r6elle ou re-
construite — de la langue littéraire, et je donne la correspondance 
du parler populaire. 

Premier chapitre de la phonologie, les consonnes. Apres une 
consonne nasale d est repr6sente par n dans toute la province, si d 
n'est pas un 616ment de flexion verbale, et sur un grand territoire 
(consid6rablement eargi å partir d'environ 1880) du nord-ouest et 
du centre, mäme si d est un element de flexion verbal — singularit6 
commune aux parlers orientaux de la Norväge. Comme dans la 
province de Västergötland, r au commencement d'un mot et r double 
apres une voyelle sont represent6s par h (r velaire) sur un territoire, 
qui embrassait en 1918 toute la province sauf la pointe septentrio-
nale et le tiers sud-ouest, tandis que, environ 1880, il ne comprenait 
que la pointe sud-est. Dans les parties septentrionale et occidentale 
j -E- 3 å l'int6rieur d'un mot devant d est repr6sent6 par g et devant 
t par k; dans la moiti6 occidentale, j -E-• g au commencement d'un 
mot devant ö 	ancien est represent6 par g. Dans la moiti6 
nord-ouest k å l'ingrieur d'un mot et originalement place devant 
une voyelle palatale est repAsente par 6. 

Second chapitre, les voyelles. Comme en Västergötland, est 
repr6sent6 par e, et t-r" par ö, en beaucoup de cas, surtout devant 
k, r, f, t; dans la partie orientale, cette rägle a relativement peu 
d'exemples, majs dans la partie occidentale elle est en vigueur de- 
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vant d'autres consonnes aussi. Dans les eommunes de Järnskog, 
Skillingmark, Käla et Eda (å la frontiere norvägienne), les anciennes 
diphtongues aM et 2u sont conserväes; dans les autres parties, elles 
se sont däveloppäes en ö et 8, comme dans la langue littéraire. 
Dans une partie meridionale, 8 (<--• 2u, oy ou ö anciens) a un son 
assez ouvert. A la pointe septentrionale, ä devant k (1 caeuminal) 
originaire est represent6 par un ö ouvert, tres singulier. Entre v et 
r et devant k 	1.5 anden ä est tres rägulierement repräsentä par 
a (a ouvert) dans presque toute la province. Dans les deux tiers 
de la province, au nord at å rouest, 	ancien est representä 
par a (u impur), dana le tiers oriental par 0 ou 8 (formes diverses 
d'å 	im pur); la mäme regle s'applique å ii au supin, au participe 
passé et å rimparfait des verbes « forts ». ii devant g et d'ordinaire 
devant mp est repräsentä par o (o ferm6). å <— 	il) anden est 
souvent — dans le tiers oriental toujours — repräsentä de la mäme 
maniere que 	ii. Dans presque toute la province, ä, devant gg 
est repräsent6 par a (a ferm6). Dans toute la province,‘ä, devant 
gd, kt, -gg est representä par a, devant gg par a (a tres ouvert); 
dans deux parties, au nord et å la pointe sud-est, ä devant kk est 
repräsente par a, dans les outres parties de la province par a. Dans 
le tiers septentrional une voyelle finale atone a ätä apocopäe, eausant 
une accentuation double de la voyelle accentuäe präcedente — trait 
commun aux parlera du nord de la Suede. 

Troisieme chap., quantite. De peu d'intärät. 
Quatrieme ehap., accent. Au point de vue de raccent musical, 

on constate la difference suivante: une rägion parallele å la fron-
flere de la province de Dalarna et ayant 20-30 kilometres de 
large a 	aigu » deseendant (\) et le « grave » montant-descen- 
dant 	\), tandis que le —reste de la province a un accent 
opposä, c'est-å-dire: r« aigu » montant ( ,/—) et le « grave » deseen- 
dant-montant 	 ). 

Premier chapitre de la flexion, les substantif s. D'abord on 
s'occupe de la flexion plurielle, o ron eonstate que, dans une 
petite partie du sud-ouest, la terminaison ancienne -ar s'est conserväe 
et a partiellement ävine6 la terminaison -er, tandis que dans les 
autres parties -ar a ätä räduit å -er, å la pointe septentrionale, 
jusqu'å -a (voyelle prononcee sans älävation de la langue). Dans la 
partie septentrionale, les substantifs neutres ont la terminaison -a 
(le plus au nord) ou -er, dans la eommune d'Ostmark le pluriel se 
forme par accentuation double sans terminaison, partout ailleurs sans 
aueun changement. Le sing. däf. m as c. est tres varie, le fem. 
a toujours la terminaison -a, le ne utr e a la terminaison -et å la 
pointe sud-est (eanton de Visnum), partout ailleurs le däf. neutre 
se forme par la terminaison -e, par accentuation double, ou sans 
aueun changement (le plus au nord.). Quand il s'agit du plur. 
d äf., la province se divise en 7 territoires: 3 septentrionaux, 3 ocei- 
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dentaux, 1 måridional-oriental comprenant presque la moitiå de la 
province. 

Second chap. (adjectifs) et troisiåme chap. (pronoms) ont 
peu d'intåret. 

Quatriåme chap., verbes. La flexion des verbes « forts» est 
trås vari6e. Dans les tiers septentrional (les cantons de Fryksdalen 
et d'ilvdalen), les verbes «faibles, de la premiåre classe forment 
le part, passé commes verbes « forts», dans les communes de Rämmen 
et de Gåsborn (å rest) les måmes verbes forment le supin comme 
verbes «forts ». 

Premier chap. de la formation des mota, composition. Sur 
un grand territoire du sud-ouest on emploie une voyelle de liaison 
(å l'ordinaire e) entre les deux membres, partout ailleurs cette 
voyelle manque. 

Second chap., dårivation. Les terminaisons des adj. -ig et 
-hg ont plusieurs correspondances: 	-e(n), -u(n), -ut, -et, -al, 
-11, -lin, -le, -Un, -lot, -lete. 
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Arg. 1908: CAPPELIN, Arvid i Öshult. LAMPA, Bjärke härad. SAHL-
GREN, Edsbärgs härads sjönamn. OLSSON, Visor. MJÖBERG, 
Visan om älskaren vid gluggen. BUERGEL GOODWIN, Det mo-
derna isländska uttalet. 

Bilagor: WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452 (Vm. 3). 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356 (XIV. 1). 
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114 (XIX. 1). 
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60 (XIX. 6). 
KARLGREN, Folksägner från Tveta o. Mo härader (B. 2). 

Arg. 1909: JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. ULRICH, 
Livssaker o. dödsfångar, bödlar o. avrättningar. MEDEN, Hverdagsliv 
blandt danske almuefolk. NORDLINDER, Bärgsjö-mål. STYFFE-
LAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet. KARLGREN, Gränsen mel-
lan syd- ock mellansvenska mål. ULRICH, Rommanispråket ; Sigenarspråk. 

Bilagor: LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3). 
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96. 
FREDIN, Gottlandstoner, s. 1-128. 

Ärg. 1910: RUTBERG-, Bomärken från Kalixsocknarna. KARLSSON, 
Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. BJÖRK, Orsamål. PALM. 
Hemliga språk i Sverige. 

Bilagor: v. SYDOW, Två spinnsagor (B. 3). 
SWENNENG, Samnordiskt tei i sydsvenska mål (B. 4). 
LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 1909 (B. 5). 
TUDERUS, The österbothn. lappar under Kierai gebiet (XVII. 6). 
En rimkrönika om lapparna (XVII. 7). 
LEFFLER, Öster-Fernebo (XVIII. 7). 

Arg. 1911: Fästskrift till II. F. Feilberg på 80-årsdagen. 
Ärg. 1912: HERLENIUS, Blålnillafärder i 19:de århundradet. TLEFF-

NER, Anders Värmes faistoriek. SAHLGREN, Några dalboord från 
1600-talets shit; Några svenska ortnamn. LANDTMANSON, Menu-
etter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk. 

Bilagor: SANDSTRÖM, Fsv. ö ock ä inom västgötadialekterna (B. 6). 
CHAMBERT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket (XVIII. 1). 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272. 
GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7). 

Ärg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Helsingland. LJUNG-GREN, 
.Äkerbruk o. boskapsskötsel i Laske-Vedum. GEIJER, En gosse, 
märkvärdiga upplevelser. 

Bilagor: ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 3-226 (B. 8). 
JOHNSSON, Sägner från nordöstra Skåne (B. 9). 
WIGFORSS, Södra Hallands folkmål, s. 1-144. 

Ärg. 1914: LUNDELL, Om uppteckning av folkmål. JAN HALF-
VORDSSONS Uppteckningar. LINDSTAM, Folktro ock annat från 
Bohuslän. 



Bilagor: MAGNEVILL, Bjursåsmålets ordförråd. (B. 10). 
ERICSSON, Södermanlands folkmål, a. 227-236 (B. 8). 
WIGSTROM, Folktro ock Sägner, s. 453-556 (VIII. 3). 
Eva Wigström 1832-1901 (VIII. 4). 
BORGSTROM, Askersmålets ljudlära (B. 11). 

Ärg. 1915: GRANSTROM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersöknin-
gen av svenska folkmål 1914. STENBOM, Njurundamålets formlära. 

Bilagor: LUNDGREN-BRATE, Personnamn, s. 167-322 (X. 6). 
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-432. • 
SAHLSTROM, Fryksdalsmål (B. 14). 

Ärg. 1916: JOHNSSON. En småländsk bondspelman. OLSSON, Från 
Transtrand. LÄFFLER, Taksteinarsägnen. EM3LOM, Fonetiska skilj-
aktigheter inom Vadsbomålet. LINDROTH, °landsmålens ställning ock 
indelning. LEFFLER, Talets tonfall återgivna i en sång. GEIJER, 
Undersökningen av svenska folkmål 1915. 

Bilagor: AMBROSIANI, Riktlinjer för uppteckningar om allmogens 
materiella kultur (B. 15). 

Kg1. Bibliotekets visbok i 4:o. 
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 357-516 (XIV.1). 

Ärg. 1917: JOSEFSON, Seder ock bruk bland allmogen i n. Bohuslän. 
LOUISE HAGBERG, En dödssed i Hälsingland. NOREEN, Två dik-
ter på västgötamål; En bröllopsdikt på Tjörnsmål. ALVING, Kalmar-
målets ljudsystem. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1916. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 433-624. 
NOREEN, Ärtemarksmålets ljudlära, s. 3-114. 
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 5-100. 

Ärg. 1918: CARLSSON, En gotländs14'  bröllopsalt. ISAACSSON, Seder 
ock bruk i Varmsätra. NOREEN, Till kung Orres liirginria. Två tal 
på Västgötamål. GEIJER, Undersökningen av svenska folknfali 1917. 

Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 1—XIV, 625-733 (B.11). 

Ärg. 1919: GÖTLIND., En västgötsk bröllopsdikt. GEIJER, Under-
sökningen av svenska folkmål 1918. Institutet för ortnamns- ock 
dialektforskning i Göteborg 1917-18. 

Bilagor: LINDERHOLM, Nordisk magi I (B. 20). 
LINDGREN, Burträskmålets grammatik s. 165 ff. (XII. 1). 

(Forts. h.. 176.) 
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