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ljuden ägt rum, varav resultatet blivit te'. Hithörande ex. äro
endast: to räkn. 'två' (jämte tö 'tvåa'), tat m. 'tvål' ock teåk v. 'tvåla'.
Ord med för äldre å äro yngre lån ur rspr., eller påvärkade av detta, t. ex.
bblis v. blåsa
ma v. må, befinna sig
dah adj. dålig
/Ad v. plåga
skg• v. skåla
fr v. fråga
hav m. håv
swak ro. svål
swar m. svår
14n v. låna
v. åka.
Mr f. låda
Anm. 2. Före lång kons. eller konsonantgrupp förkortas gt: bk6i
'blåste', «mad 'svårt',. dikt 'åkte'. Märk därjämte följande ord med a
för äldre ä: drapah adj. dråplig', phfistar n. 'plåster', .238i4k 'påsk',
aska f. 'åska', åt räkn. 'åtta'. Här torde ock böra nämnas jälpvärbet
ma 'må', mod a förkortat i svagton (pret. Inåt), som brukas relativt
sällan, enär det i regel ersättes av nut (fvn. hlioSta) 'må, böra, måste'.

Vid tidigt inträdd förkortning av gammalt långt ä i
svagtonig ställning uppkommer i dialekten ett a som representant för detsamma. Detta är fallet i räkneord på fsv. -tån,
nån) 'någon'
nkm. -tan (ffintan 'fämton' m. fl.), i pron. nån
ock dess böjningsformer samt i prep. 6pa
*oppii
op-ä)
'på', 6ta
'åt' 2, adv. ånda ändå' (<-- npå), men do
(<-- p-å) 'då'.
§ 65. a2 förekommer även i följande ord:
eopri/ nom. propr. april
Mojc_bl m. linjal
å)rast m. arrest
p6c1ocöt n. plakat
ensIst n. avsked
sågnci)/ m. signal
komarcbt m. kamrat
siddcbt m. soldat
kår/9rd)/ ni. korpral
klabn m. orkan.
Däremot heter det kialcis n. 'kalas', saktt m. 'sabbat', sal&
m. 'sallad', vilka ord väl torde varit så »riksspråksmässiga», att
man i dialekten icke kommit sig för att i dem ersätta det långa
a med cp.
co i orden här ovan kan bero på analogibildning eller tidig
förlängning av äldre ä. I granndialekterna motsvaras ett äldre
ä av g (,s. Gt). Ja, inom nkalixmålets eget område har man, i
Jämför emellertid härmed Wigforss' redogörelse för ock förklaring av analoga fall i hall. mål (SHE. s. 263 f.). Se även
Lindgr. Burtr. s. 73 if.
Även adv. med betydelsen 'nära invid, ungefär'.
6-232822. Sv. landsm. Ruth er g.
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Törböle med kringliggande trakter, g som motsvarighet till rspr:s
ur ä uppkomna å, ock till det egentliga nkm:s co med samma
ursprung'. Det förefaller då möjligt, att man för granndialekternas långa a-ljud i de här omhandlade orden insatt co ock sålunda åstadkommit konsekvens i fråga om ljudmotsvarigheten
nkm. cp: Ök., Rå., Te a. Jämför i detta sammanhang uppgifter
hos Lindgren Burtr. s. 76 ock Nor. VSpr. III, ss. 155 ock 544, om
området för c2c som representant för äldre å. Utom i Nederkalix
socken förekommer a) 4-• å även i största delen av nuvarande
Töre socken (från Nederkalix avskildes Töre socken 19092).
I Widmarks — trots sin knapphändighet — annars mycket
upplysande avhandling om »Westerbottena landskapsmål» får
man förgäves söka efter någon direkt uppgift rörande utvecklingen av fsv. å i Nederkalix sockens målföre, medan han för
Nysätra, Lövånger, Råneå ock Överkalix uppger, att »långt a
höres — — — — i sådana ord, som i andra dialekter ock i
svenskan motsvaras av ord med å, i forn-nordiska med a eller
å, i gotiska med a eller e». Möjligen kan detta tolkas så,
att målet i Nederkalix hör till dem, som liksom »svenskan»
hava å för »långt a». Ett kuriosum är, att det i W:s avhandling ej står till att finna mer än ett enda ord, som belyser den i
nkm. förefintliga övergången av äldre ä till cp., nämligen ajåån3
'härifrån'. Däremot finnes i Widmarks manuskript flerfaldiga
å (ca?), bland andra följande4:
ex. på övergången ä
skerkilrår adj. alldeles klar 137
gjå. (jämte gji.) v. giva 131
nåk adj. klen, kraftlös, odug- måni m. måne; månad 148
fråk v. andas häftigt, flämta 158
hg 136
Det heter sålunda bat 'båt', bka 'blå' i Törböle ock överkalix,
bat (kvantitetstecken är ej utsatt av upptecknaren, N. Moosberg) bat,
bka i Råneå (uppgifter rörande ök. ock Rå. efter ordlistor, upprättade
för ök. av S. Stenberg, för Rå. av N. Moosberg ock R. Moosberg.)
Noreen anger 1916 a. a., s. 544 endast Nedre Kalix soili område för CP <-• rh . Enligt vad jag funnit, uppträder co E- å även i NederLuleå socken (Antnäs).
Jfr fvn. håäan, fsv. håDan. I dial. finnes även jåran, håran.
Formen An måste vara en analogisk nybildning efter mönstret av dcer
'där', dåran, döran, &ön (jfr fvn. fasan) 'därifrån'. Vid sidan av jer
'här', håran, csåran 'härifrån' uppstod även
Siffrorna hänvisa till sida i Widmarks manuskript (jag har insatt lm. k i st. f W:s motsvarande tecken).
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klrå v. klå 158
slå v. slå 166.
gråt v. gråta 164
co står för äldre ä
ä genom förlängning före vissa
konsonantgrupperi. Efter den först inträdda övergången ä ---> co
förkortades i dialekten co före lång kons. eller kons.-grupp. De
antecknade ex. äro:
co i uddljud: coli m. aln;
co i inljud:
bcokk m. balk
kcokv m. kalv
hearka best. f. halkan
kibkv v. kalva
karm m. halm
mcokm m. malm
hcot! in. hals
skweokk, y. skvalpa
hcoh adj. halv
skco?rm m. pärm
kcokk adj. kalk
siecUrv v. skälva
Wark v. kalka
tcbh m• talg.
Därjämte förekommer (av oklar anledning) co i följande ord: kcot m. 'kart', kwcou in. 'kvarn', kwcost m. 'kvast',
wcos2 adj. 'vass', vcoZs m. 'vals' ock vces v. 'valsa'2.
Anm. co uppträder i stället för cp vid förkortning före konsonantgrupp eller lång kons. Alltså hcot n. 'hårt' (vid sidan av hulk
'hård'), heini v. 'hårdna'. I sammansättningar övergår cp vid minskad
tryckstyrka till co, vilket vid ytterligare grad av akcentreduktion kan
bli 0. Ex. stcokfir
stokfir) m. 'stålfjäder'.

står i uddljud, inljud ock slutljud i tryckstark stavelse,
ock är — med några få undantag 3 — kort.
c) är vanligt för äldre ö i gammal kort, öppen stavelse före ett bitonigt a i nästföljande stavelse (jfr § 5, s. 37 f.).
o i uddljud: bwa prep., adv. ovan.
Därjämte finnas sammans. wanat 'ovan ifrån', öwani
'ovanpå'.
Jfr Nor. Aisl. Gr. § 119.
Om a) efter bilabialt w se § 63, anm. 3.
Långt o står i orden Mas 'Jonas', tömas 'Tornas' — båda
tydligen sena inlån ur rspr. — samt i ordet .9» 'spov' (onomatopoetiskt) ock i de § 64,2 nämnda 0, 0, Nk, 0k.

•
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o i inljud:
böal n. båge
böka9 v. puffa; böka
b6r43 v. borra
b6sa4 v. skräpa
bröta m. bråte
brötas v. brottas
elba v. duga
d6na5 v. dåna
döran best. m. pl. dörrarna
dröpa m. droppe
drösan best. m. avfallet av
agnar8

flöta v. flotta
fköta m. flotte
f61a7 m. fåle
fröra8 v. skumma
frösa9 m. frossa
gköpal° v. snöa vid blidväder
gHrail v. lysa till, glöda (om
kol)
gnöra12 v. gnida
• gaa m. ånga, rök"
göra" v. varas
/töas" v. önska

Detta ock flera andra ord, som äro svagt böjda mask. subst.,
förutsätta även i nom. den gamla obl. formens ändelse -a.
Jfr no. dial. boka 'grace'. böka är avljudsform till fvn. banka.
Fsv bora. Jfr no. dial. bora. •
Jfr no. dial. bosa 'bestroe med affald af ho eller halm' (Aas.).
Fvn. duna.
ock annat lättare avskräde vid tröskning. Jfr no. dial. drose
'korn som er aftwrsket, men ikke renset eller. droftee (Aas.).
Att observera är den akuta akcenten, som uppstått till följd av
ordets ofta förekommande användning som lockord till hästar, när dessa
skola infångas.
Jfr fvn. froäa 'skum'. Ett subst. frre2,cr f., förutsättande ett
äldre frau; finnes i dialekten, ock till detta ord är fröra naturligtvis
avljudsform.
2) Förutsätter fsv. frosa.
Jfr no. dial. glopa %live blod eller opsvulmet av Umeå' (Aas.).
göpa är avljudsform till gahlaupan 'löpa tillsammans, smälta', som
av Tamm Etym. Ondb. s. 222 förutsättes som grundform till nov. glopp.
Jfr Nor. Sv. etym. s. 31.
I svenska ock norska dial. glora 'glimma'. Även d'clur
'glimma, glöda' (fvn. glåra) finnes i nkm.
Jfr no. dial. gnura 'guide, knuse' (Aas.). I nkm. förekommer
även gnch 'gnida' — ett durativt värb, vid sidan av vilket gnöra
betecknar iterativ aktionsart. Jfr gköra 'glöda' iterat. ock gh31 'glöda'
durat.
av fuktiga dunster. Jfr fvn. gufa s. 'rök, ånga', no. dial.
gova, sv. dial. guva, gova, gåva. Även värbet gba 'ånga' finnes i nkm.
Jfr fvn. gor 'var'.
köas tyckes i nkm. förekomma blott i uttrycket: haa-soköas 'vilket som behagas'.
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hötal v. höta
jama2 v. klinga, eka
kb•öra3 klå, klösa
kköta v. klottra
knöra v. knåda
kö7ta4 v. svärta med kol
kölar m. kolare
kölna v. komma
köras') nom. propr. Hin håle
köta6 m. hydda
1cöta7 v. tälja (med kniv)
kr6ma8 v. krama
köpar m. koppar
16a v. låga
löa m. låga
löha6 v. skaka, rycka
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lömanl° best. in. höavfallet
löna" v. lyssna
lösa v. lossa; lossna"
löwa v. lova
mökals v. skotta
möra v. pyssla med ngt"
mösa mosse
måsa16 v. söla, arbeta smått
nasaböran best. pl. näsborrarna.
nåral° v. nita, nåda
pösa in. påse
pasaht adj. utstående"
påta" v. påta
v. råga
råa" m. råge
röka v. skaka

höta förutsätter fsv. *hota, en avljudsform till fsv. hata.
Jfr no. dial. ljoma 'lyde sta3rkt, klinge, gjenlydo' (Aas.).
I no. ock sv. dial. klora. Åven formen **dur (fvn. klcira) finnes i nkm.
Jfr fsv. kul, kol 'kol' ock kola 'bränna kol'.
3) Säkerligen lånord från fl. Jfr fl. kurki, kurjen 1. kuren 'lindrig
svordom' (Lönnrot).
Motsvarar no. dial. kota. Jfr även Sax&I Fi. lånord s. 154;
änsv. kåta.
Förutsätter fsv. 'kota. Jfr Nor. Sv. etym. s. 50.
Jfr no. dial. kruma 'klore, gramse' (Ross). Aven krönta 'krama'
finnes i nkru.
Jfr no. ock sv. dial. luka 'plocka, rycka'; luka är avljudsform till
fvn. laukr 'lök'.
19) Sannolikt besläktat med fvn. lnma 'släppa'; 43Man betecknar
sådant hö, som hästen ratar eller som, når han äter, faller ned på
golvet i spiltan ock där blir »avfall».
Jfr no. dial. luna 'gå stilla, som for at lura efter noget' (Ass.).
röra sig. Jfr fsv. lossa, lussa, losa.
Jfr no. dial. moka (Aas.).
arbeta jämnt, men makligt. Jfr no. dial. mura, mora 'virke
jtevnt og smaat' (Ross).
16) Jfr no. dial. musla 'arbeide smaat' (Ross).
Ordet är avljudsform till fvn. hniååa.
som en utspänd påse.
19) Jfr no. dial. pota (Aas.).
19) Avljudsform till fvn. hrtiga.
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röra v. bli röd'
skåpa v. skutta.2
sköra3 v. skåda
sköta4 v. skotta
smeAa ni. anrättnings
smeka v. smula sönder6
snöra-ni-sa, v. snora ner sigi
sömas pron. samme, -a.
såmar m. sommar
såpa 2 m. söt mjölk

söra" m. issörja
såra" v. beläggas med issörja
såsa" v. sova
såta v. sudda, stryka"
söwa v. sova
stöka" v. stöka, städa
ståpan best. in."
störa" v. stödja, förse med stöd
stöta" v. stöta, stamma
stråkan" nom. pr. Stråkan.

1) Om himlavalvet i fvn. roa 'kasts et rodt skin, en rod farve
fra sig eller over noget' (Fritzner).
3) hoppa lekfullt (om djur); fsv. skopa 'hoppa, dansa'.
Även sjycksköra 'skärskåda' finnes i dialekten.
Jfr fsv. saman skuta 'skotta samman, sammanföra'. skåta
har av mig ej observerats i nkm. annat än i uttr. sköta-sng (1.
-snpn) 'skotta snö (1. snön)'.
6) Bestående av filmjölk med brödsmulor i.
Särskilt smula sönder bröd. Jfr sv. ock no. dial. smola.
smeta ner sig (med snor).
Jfr fsv. sumber (jämte böjningsformerna samt ock soma). I
nkm. finnes även såntalit,t 'samtnalunda'.
3) Fsv. söpi 'klunk, skvätt, droppe'. Det kan anmärkas, att nkm.
mjokk betyder 'filmjölk'; 'skummjölk' heter ranmjtUrk (v. rån 'skumma',
om mjölk).
1.0) Avljudsformer till fsv. sör. Jfr även fvn. soni m. ock no. dial.
sora 'belEegges med en iisskorpe' (Aas.).
Skämtsamt vid sidan av det vanligare sötva — sova.
med en borste 1. dyl. Förutsätter fsv. *sota. Jfr no. dial. sota
(»ploogj'n gjekk bwriaa saataa aavaapaa» Ross).
Jfr fsv. stoka 'rasa, fara fram'? (Sdw.) ock no. dial. stuka,
tumle, leve' (Rosa.).
stoka
den sköra isen invid land, genom vilken man lätt far ner.
Jfr no. dial. stopa kroade igjennem los iis el. halvfrossen snes, saa der
blir meget dybt spor' (Ross), ock fvn. staup n.
Fvn. stoba.
Jfr no. dial. stota 'stomme' (Aas.) ock fan. stauta 'stöta', det
senare med avljudsstadiet -au-.
") stråkan är namnet på en fors, där vattnet har en relativt
trång passage mellan en stor holme ock den egentliga älvstranden. Jfr
no. dial. stroka 'gjennemgang' ock strok 'stromning'; »I Nordland
laser om en strom i et vanddrag, et sted hvor en elv rinder stridt»
(Aas.). Se även Noreens utredning VSpr. III, s. 123.
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stötalt adj. stapplande
töras v. töras, våga
strörai v. strö
tr6ra 2 v. trampa, tråda
töka v. tåla
vårar poss. pron. fem. sg. vår.
Kort o (, u enligt § 50), uppkommet av äldre ö 1.
förekommer även i op 'upp' (<-- äldre trycksvagt öp 1. up),
6pa 'på', 6pat 'uppefter, uppåt' (om de poss. pron. våg, vörer
m. fl. se § 64,1, anm. 4), vidare i de från rspr. inlånade i6an
'Johan', Osat' 'Josef', öhc 'Olof', 6da1 'Odal'.
Anm. Då vid sidan av det trycksvaga op en tryckstark form op
finnes, måste denna senare form förutsätta ett äldre *öp.
o förekommer i lång, sluten stavelse i ett fåtal fall,
nämligen i ordet f6gd 'fogde' (sannolikt ett rätt sent inlån från
rspr.) ock motsvarande äldre
i ställning före k ock is i följande ord:
bok m. bock
k6ks5 v. titta
jolss5 n. blandning, smörja
61ss m. oxe
piss v. krångla, knoga
pro& m. kalv.
Toilvölss n. »droppar»4

Diftonger.

24G 1. ZU,
växlande vid grav akcent med ljudförbindelsen ut 1. ju, är vanligen kort ock förekommer endast i inljud ock slutijud.
2,y 1. ty
mc 1. ju motsvarar en äldre dift.
2,y 1. ty — ut 1. tu i inljud:
bigs kbånt adj. julbent
kuk n. jul (på vagn)
bz•yr m. bäver
jz,10. f. jul (högtiden)
43.iut v. gjuta
jiyra best. n. juvret
fink v. damma, flyga6
liustar f. ljustergaffel
fiyksh*man n. pr. Fjuksholmen nut7 v. böra, få, måste
her. värb, vid sidan av strcp, som är durativt. Jfr no. dial.
strand, strod f. 'rad, rEekke' (Aas.).
Iter. värb vid sidan av durativt trco.
Mht. juchs
4) Sprithaltiga.
5) Ånsv. kuxa.
6) Om små partiklar i luften.
Fvn. hliåta.
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siur v. sjuda, koka
ity,t pres. sg. bör; får
spyt n. spjut
musk adj. mjuk
syis m. skjuts
niukl v. smyga
v. skjutsa
sjpius
niup v. nypa
v.
skjuta
shsiut
.
njurarna
niuran best. n. pl
n.
tjuder
/pyr
nius v. nysa
Mur v. tjudra
sik adj. sjuk
v. tjuta;
Mut
siuk f. sjuka
i
slutljud:
1.
2U
nk, 1. ti_f —244
räkn. sju
bu v. bjuda
m.
tjuv
bty pres. sg. bjuder
räkn.
tjugo.
flu v. ljuga
Jfr
om
kvant.
§
3,
anm.
Ej
sällan
märkes förskjutning
Anm
tu). Uttalet kan med hänsyn
till halvlängd på dift. n•••••n Ou
till diftongens kvantitet växla hos en ock samma individ. I allmänhet
tu skulle vara något längre än
förefaller det, som gravbetonat u
akutbetonat u••••• ty.

förekommer i uddljud ock inljud samt är alltid kort.
§ 72. al motsvarar äldre I före kons.-grupp.
al i uddljud:
ina for adv. o. prep. innanför
0 adv. illa
&Indra komp. inre
adt adj. n. sankt
ålnajt sup. innerst
02, adv. -in
ålnmett
m. innanmäte
åt."2" adv. inne
n.
ister;
ålstar
ama adv. o. prep. inifrån
.i inljud:
hk f. huvudduk
badt adv. bittida
v. hinna
43kft-sa v. gifta sig
v. klippa
dgags pres. sg. är giltigt
1ck6,0-tar n. klister
d011ar n. giller
knqkt m. knekt
43knas2 v. gråta
kwalk adj. kvick, livlig
f640.kft n. - gift
kwaot m. kvist
gkadar v. glittra
/41g v. ligga
gnåotar v. gnistra
målla prep. mellan
graot adj.- gles
1) Jfr da.

2) Släkt med fvn. gina 'gapa'.

mala.

•
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mama n. minne
målta best. f. mitten
nåiy: v. nypa, sticka

ai , cel.
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v. sikta

sa'ilst n. sikte
sålla best. f. sillen
sgvar n. silver
sålila best. n. sinnet, ilskan
saot sup. sist
spåltt v. spinna
stiid v. utfodra kreatur

paw m. pigg
v. picka
adj. riktig
n v. rinna
rågk f. ruska
Kyp f. rispa
v. draga, slita
not m. plogbill
stam adj. hård, spänd, mätt
råkst f. skåra
ta?,,stal m. tistel
ist V. rista, ploga
jyåot f. kista
salkt f. litet såll, sikt
våot pret. visste.
Anm. 1. I svagton heter det in 'in', 3necst 'innerst', mila 'mellan'
(jfr § 5, s. 38 f.).
Anm. 2. När i ett ord som Oh m. 'kätte' 2 står för äldre I —
ty det måste förutsättas, att ,Isit uppkommit ur ett äldre *kitta —
så torde detta bero på minskning av tryckstyrkan på I. jp brukas
nämligen ofta enklitiskt (t. ex. keokvpit 'kalvkätte').

(et
förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock såväl långt
som kort.
§ 73. ce . motsvarar äldre i.

cel i uddljud:

n. rägnby, väderil
cer m. id (Lenciscus idus)
e i inljud:
bkera best. f. blidvädret
den pron. dina

grchm f. grimma
grchn v. grina
gres m. gris
klen v. stryka smör på bröd
larchv v. kliva
knep v. knipa
knev m. kniv
Fvn. knippa.

ee.kras v. idas
cis m. is;
kreman best. m. snuvan
lek adj. lik
/em n. lim
lceln n. lin
itt v. lita
/ofliy n. liv
mckg f. mil
pel m. pil
pen v. pina
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ser f. sida
adj. rik
Dej m. kil
n. ris
»envas v. kivas
v. resa sig uppl
v. peka
term f. timme
ten f. tina 2
rckkv v. riva
ten v. smälta
skrev v. skriva
tensdet m. tisdag
s/cnk pron. slik
vek ra. vik
strem f. strimma
vek v. vika
swtm v. svimma
tv 'er v. vrida
sukek,n n. svin
met adj. vit;
sek m. sik
ok i slutljud:
stre v. strida
fre adj. fri
stot. m. stig
forbe adv. förbi
ste v. stiga
och v. gnida
swch v. svida
kre n. krig
sok, v. se
Wpt, v. lida
seq-n 3 v. sjunka, segna ned
kk, m. lie
tre räkn. tre
v. niga
tok, f.
f. piga
vok adj. vid
reh v. rida
ven t. viga.
smch v. smida
stre m. strid
§ 74. I vissa ord står e för äldre I före ng, nk, nd, nt.
Sannolikt har utvecklingen varit den, att I före de ifrågavarande
konsonantgrupperna varit förlängt vid tiden för övergången
i --> cf ,p,; sedan har dift. ns förkortats.4
(n i uddljud:
&olat adv. inte
c'el&ku adv. enkom
en,tna
pron. intet;
&gan pron. ingen
ieotfdr f. ingefära
cq i inljud:
keit§ v. hinka
bkend adj. blind
lend v. linda
grcelnd f. grind
mendar komp. mindre
htelest m. hingst

rek
res
res
ret

Om djur, som stiger upp på bakbenen.
3) Fsv. sigha.
En art fiskredskap.
4) Jfr §5, s. 26.
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meewk 1 v. minska
pckwast m. pingst
rihnd f. »rinda» 2
rielnds v. gärdsla med »rindor»
new m. ring

steept f. stinta, tös
siewk v. försena
ten n. ting
vcelnd f. vind
view m. vinge
r&le v. inringa (om djur)
vc4ntar m. vinter.
Anm. 1. Även i frcelsk adj. 'frisk', mcemst sup. 'minst' ock
otamcbinstuna, adv. 'åtminstone' står cek för fsv. I.
Anm. 2. I trycksvag ställning reduceras dift. cel till Ce därav'en form
cent 'inte' vid sidan av eemtat, mienclar vid sidan av mdundar 'mindre'.

§ 75. I ett mindre antal ord har fsv. ce före ng ock nk,
åtföljda av kons. i, utvecklats till ,op_.
cek i uddljud: ieek 4 n. 'äng', efs f. 'änka';
ce?„ i inljud:
Und3' v. hänga
stikk» v. stänka
sichy0 v. slänga
swt v. svänga
spriel,y43. v. spränga
sch2j, v. sänka
si sj chelc v. skänka
Wenjp v. tänka.
stchyt v. stänga
Anm. 1. Vidare må anges drcen m. 'dräng', sken m. 'släng',
m. 'sträng', vilka torde ha uppstått på samma sätt som c
" hyt,
d. v. s. påvärkats av en äldre pluralform på -iar. Att märka är dock,
att plur. numera i nkm. heter resp. driengan, sliengan, str&ngan.
På samma sätt har Anon adj. sträng uppstått i former med i före
ändelsens a.
Men dift. e1 står i några ord som motsvarighet till fsv. Ee före ng,
även då i följande stavelse stått ett sonantiskt i; så i cegal m. 'ängel',
feengals n. 'fängelse', liewt adv. 'länge'; &nian m. ?änkling' kan
vara att hänföra hit (på grund av fsv. nkil), eller det kan utgöra
analogibildning efter &n p. Även iengan pron. 'ingen' skulle kunna
medtagas här, om man vill förutsätta, att formen i fråga utgår från
f sv. Eengin. Riktigare torde dock vara att, som ovan § 74 gjorts,
antaga, att fsv. ingin ligger till grund för nkm. &legan. — Ordet
scen f. 'säng' .kan vara uppkommet direkt ur en äldre form sing,
vadan diftongen cm. här skulle vara ursprunglig (frånsett förkortningen).
Sannolikt föreligger dock analogibildning.

strceT

Fvn. minka.
Mindre trädstam, som är något tillyxad.
Fvn. hrinda? Jfr ags. hrind 'bark' ock ags. hrendan 'slita, skära'.
Efter plur. fsv. Eengiar, nkm. c'eotc“ plur. nyttjas mer än
sing. • Ordet kan möjligen vara identiskt med fvn. engi, sv. dial.
änge (Rietz).
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Anm. 2. Det är givet, att samtliga böjningsformer av de ovan
angivna exemplen även ha cet; sålunda heter det t. ex.. hihed pret.
'hängde', slcelet sup. 'slängt'; likaså står cq i sammansättningar som
ithesat 'längsefter', lcingsPm 'längsöver'.

ceu,
växlande vid grav akcent med ljudförbindelsen mu, förekommer
i uddljud, inljud ock slutljud samt är vanligen kort.
fvn. au. cey
cey 1. ceu motsvarar äldre
ceym adj. 'öm,
v.
'öka',
(buk
står i uddljud endast i några ord:
v.
'ömma,
vålla
smärta'.
känslig' ock ieum
ceu, 1. ceu i inljud:
ma/ctuAl n. pr. Malören
lAneini nom. prop. Binören
mckuk v. äta, tugga
bkce,yt adj. blöt
pret. sg. nös
neys
frceyr f. skum, fradga
best. pl. myrorna
psmcburan
best.
m.
det
ruttna
i
f&yskan
rönn
m.
rteyn
träet
rckut v. ropa (om kor)
knceys m. knut 1. knöla
skceyt pret. sg. sköt
krieum v. harkla
skieut pret. pl. sköto;
lceys adj. lös
cey, I. wu i slutljud:
kkeeu pl. klövar
bcey pret. sg. bjöd
ske y adj. slö
b&u pret. pl. bjödo
sncey adj. kal
cheys adj. dåsig
adj. trög, trång.
trceu
*okt f. klöv
gäller
detsamma,
som angivits rörande
Anm. Om diftongen cey
(ttk ", tu) § 71, anm.
tu

förekommer endast i uddljud ock inljud ock är alltid kort.
19y har uppkommit ur ett äldre kort y i lång, sluten
stavelse. 1 uddljud har jag funnit det endast i ordet ilyles f.
'yxa'; eljest förekommer det blott i inljud:
1) Både 14ncbuvi ock malcb,yn, äro namn på öar i Kalix' skärgård.
Senare ledet i namnen är fvn. aurr 'sand'.
3) på ett träd.
3) Fvn. daufr. Jfr fvn. dilla ock part. pret. dofenn.

ÖVERSIKT AV SPRÄKLJUDEN : MYT.

båyg m. bygga

fyk v. fylla
grtftp f. liten holme
hy1 f. hylla
kryd f. krydda
kryb f. krycka
14y1, f. ögla på ett rep
9241sak v. göra tecken'
nislot n. nystan
9.61Yg ni. rygg

ceo

(EU, ny, age.
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riiyD v. rycka
spMcla adj. skyldig
stlswg adj. ful
sold m. syll
sylt v. sylta
sykon n. pl. syskon
sotar f. syster
Mylchg ra. kyckling
triswg adj. trygg
ttlyk f. stycke.2

o-y .
förekommer såsom långt i uddljud, inljud ock slutljud,
som kort i uddljud ock inljud.
§ 78. u uppträder i nkm. som motsvarighet till äldre y.
no i uddljud: 6igpr3 v. 'yra, driva', 6jyt f. 'yta';
np i inljud:
bihpt v. byta
sjpepl m. skyl
dtpn f. dyna
sj.,96y1 v. skyla, täcka över
Syr räkn. fyra
stk15 n. stjärten på fåglar
grum n. gryn
styr n. roder
Myt f. gryta
stkr v. styra
Ithis v. hysa
sy m. syl
knkt v. knyta
sunt f. syn
lya adj. varmt 4
Men v. syna
14ses v. lysa
shonant adj. framsynt
lksa n. lyse
stlyt v. sköta, »syta,»
/sta f. påse6,
kyte, n. lyte
måzy/ m. boll
po'y/ v. bära på ryggen
mkr f. myr
tr.ton n. tryne
snyt v. snyta
then-cb v. tyna av.
blinka åt ngn.
hoprullat tunt bröd. hl. Dyrla 'virvla'. Om dial. former som
tyrlo, tyllo 'nystan, något hoprullat' se Hesselman Spr. o. St. IV, s. 107.
ter användes i dia]. även i betydelsen 'rasa, vara i yrsel'. Jfr
jr ock j9.1, § 18.
Om vatten.
Jfr nyno. stY1 m. (av *stSiyel enl. Torp Ordb.) 'gump, stjärt'.
att bära på ryggen. Jfr fvn. »11 ock kyllir 'påse, säck'.
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?_33() i slutljud:
nj adj. ny
Injty m. by
spe() v. spy
db) dem. pron. dat. det
shs§tge adj. skygg
v. lyda
sk v. vicka åt sidan'
ly v. uppvärma'
kw n. tyg.
mno n. mygg
§ 79. sy i vissa ord måste tänkas 'utgå från ett tidigare
np, som före konsonantgrupp förkortats. Detta k har uppkommit ur y-. I de fall, där y icke ursprungligen var långt, får
man alltså antaga förlängning före vissa konsonantgrupper (mb,
nd, ng, nk, ut, ra) vid den tid, då övergången av 5,- till .1.5p
skedde (jfr § 5, s. 26).
by i uddljud:
6y9j,,sah adj. ömklig
keek n. yngel
6y,fal f. yrsel
byegak v. yngla
&gra komp. yttre
kear komp. yngre
&ytan superi. ytterst;
tslyek-sa v. jämra sig
67 i inljud:
‘s/k9M f. slynga
dilsoydp best. f. dyngan
stiwybal m. stjälks
feynd n. fynd
sf,96ynd v. skynda
htlynd f. hynda
stan n. styng
måsold v. ro, backa en båts
&Mynt v. fästa upp6
m&ynda adj. myndig
Ayyj, n. sänke
mkn_t n. mynt
st9.50 f. synd
mknta best. f. Mentha
sbyntas pret. syntes
påse& v. misshandla4
tyg v. tynga.
råleybs v. rynka
Anm. Ett oy kan i trycksvag ställning förkortas till 0. Sålunda
uppträda former som btag,st 'ytterst', Anas 'synas', 00710 'syns'. Jfr
sonas-Ml 'synas till', som har upptakt ock sålunda säkerligen bidragit
till uppkomsten av formen Anas.

,Om vätskor.
Om båtar. Av fru. su6 f. I upp!. in. fl. dial. sida.
Roddaren sitter vänd åt det håll, dit båten framdrives. Avledning till fvn. mind 'hand'? När det gäller att m6101d, frestas särskilt
händernas kraft.
fara illa med ugt.
på en svamp. Förutsätter fsv. -*stymbil.
kjortlarna medelst band om livet.
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t3 .

97

41M
förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock är i regel
långt.
§ 80. tp,k motsvarar äldre
ävensom dift. iii föregången
av r eller kakuminalt 1.
•
oy, i uddljud:
gweLlgt v. ursäkta
&ysta adv. utifrån
oy,t adv. ut
tYustI4e,n1 f. pl. utlagör, skatter;
6gt adv. ute
oe i inljud:
bråg,t v. bryta
/60 v. luta
bov' n. bur
nung m. mur
dbk v. dyka
pst v. pusta
/160 v. flyta
r69,,tk v. ryka
frtiRs v. frysa
Kiv) f. ripa
gkko v. sluka
sk6eman best. ra. skummet
grL9y,s n. grus
sk65r v. skura
.b-gr6,0 2 n. litet grand
shigt f. skuta
liefr f. hud
slbst v. sluta
hegs n. hus
spr6gt v. spruta
kkatO m. klut, trasa
sp60 v. spruta
Ick6gt v. tvätta golv
stråyk v. stryka
kribkk f. kruka
stroyt m. strut
krbp v. krypa
stika• v. välta
knnt,t n. krut
stou adj. brant
M50. f. kula
sisiu v. supa
lcht v. springa
v2;thr adj. sur
10.4 f. lucka
tr.q0 m. trut
ls f. lus
teli?_z,r-Oknz v. tura om
v. luta sig ned
tbusn räkn. tusen;
oe i slutljud:
dr adj. dryg
råe v. förefalla 3
skris", m. skruv
fl v. flyga
fr nt f. fru
skrtle v. skruva
khlie v. klyva
sloy adj. slug
Det är givet, att ett flertal andra sammans. med &ut- finnas.
Jfr fvn. grät.
se ut.
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sttyk ni. kort svans

stig, v. suga

inteni. »truv»I
tO`u, f. tuva.

Anm. 1. fies n. 'fähus' utgår från en form *fils, som uppkommit genom sammandragning av fållas. Analogt är förhållandet med
hr n. 'huvud'.
Anm. 2. Nkm. hel,z,nd (hognd) m. 'hund' förutsätter förlängning
av u före nd vid tiden för övergången av fi. till tjt.R. Förkortning av
dift. .tnt har sedb inträtt. Jfr § 5, s. 26.
Anm. 3. I ord, som ofta stå tryeksvaga, förkortas dift. nt, t. ex.
fsv. fra, nay,( n5L) ÷- *n9y, +- fsv. nfi. (jfr
*e/QT.c,
i dou( cl)
§ 42). Härjämte finnes även en trycksvag form du, väl uppkommen i
svagton av Ini före övergången fl --->

förekommer i ud dlj ud ock inljud ock är alltid kort.
ny motsvarar äldre kort u i lång, sluten stavelse.
toy i uddljud: -60,A f. 'ull', ily,tmit prep. o. adv. 'under', ilyndaru
prep. o. adv. 'inunder';
tly i inljud:
pk f. pulka
btslyk f. bulle.
rtht.1 v. rulla
fnyk adj. full
r&yst v. rusta
g41,4,14 best. n. guldet
salcOud ra. sekund
hgahclta nom. propr. Hultet
sktlyg f. skugga
haflar v. kullra
sliny/d f. skuld
14tAtta best. f. luften
81)104 v. spotta
161yg v. lugga
stlyg f. sugga
9notn ni. mugg
.04 V. sucka
lniktutar adj. munter 2
thc,/ v. »tulla), snatta
phyg ni. plugg
Mykt v. tukta.
pNyudar v. plundra
OU
förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock såväl långt
som kort.
ou, står för äldre långt, slutet o (ursprungligt eller
senare förlängt).
1)

Ring nedtill på skidstav.

2) något berusad.
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oy.

Q g i uddljud:
oyk n. ok
oyt m. ort (plats)
myr m. ord
out f. ort (vikt)
Qymn m. ugn
oes n. os
yjdk m. orsak
öus v. osa
samt en mängd ord inledda med negationen -oyöyntira 'onödig';
oy i inljud:
bkQym f. blomma
mn n. jon
bråk 'f. bok
khy/c adj. klok
bouk n. bord
kkoyt n. klot
Nym m. bom
ko-byn f. krona
boyr f. bod
loym m. lom
Nyt f. bot; lapp
moyr f. mor
broyr m. bror
onout prep. mot
Myk f. gjord
nb.ya adj. grannlagal
do_um m. dom
nQyJra adv. nordan
clQyn n. don
nQyt f. not
rim n. dop
röus f. ros
aus f dosa
ro'y
Tt f. rot
dOgtar f. dotter
skrogt n. skrot
nydrogu £ pl. fordringar
sQyk f. sol
hyr n. foder
sop- pret. svor ,
hyt m. fot
stoy?r m. stol
foihr v. förlora
stoyp n. stop ,
gkQyp m. glop
skyr 2 adj. stor
Mon m. gom
tbyka adj. tokig
grQyp , f. grop
toym adj. tom
hyp m. hop
töyts(ta 3 m. torsdag;
jOyk v. jorda
oy i slutljud:
Nhöy n. behov
dQg pret., dog
bhy m. blod
fle2y m. del av golvet4
boy v. bo
gno v. gno
brou
f. bro
gQy adj. god
"
i) noggrann.
3) Även töujctd,

7-232822. Sv. tandem. Rutberg.
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t. ex.

2) Även skir 'stor;"'.
4) i ladugår4on (urinränna
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log, n. lo
ha,t1.4, m. handlove
nQy' adv. nog
hoy ni. ho
pkou m. plog
hoy D. vett
pr oy n. prov
Ou adv. jo
rou f. vrå
kkoy f. klo
skQy m. sko
knO:y ni. knoge
snQy v. sno
f. ko
trou v. tro ni. fl.
kr,f2e ni. krog
Anm. 1. Om okt E- vii se § 64,1.
Anm. 2. oy förkortas i svagton; så t. ex. i boykfdyt. 'bordsben'
(även boltf0t). I position förkortas (2,y i följande ord:
oysts ro. ost
ban,m6y2k f. barnmorska
proust4 m. prost
boynd m. bonde '
royst 5 m. rost
föystar n. foster
snoyd ni. snodd
höysta2 best. f. hostan
söykan f. socken
höyst v. hosta
MO, f. kjortel
möystar f. moster
öyysdki onsdag
samt vidare i alla preteritiformer av typen böyd 'bodde', råg 'rodde',
tröyd 'trodde'.
§ 83. I några ord, i ställning före ft, mb, mf, mp, e ock
ek, uppträder oy. Man måste antaga, att oy töre de nyssnåninda
ljudförbindelserna går tillbaka på ett äldre slutet ö, som övergått till oy, vilket därefter förkortats. (Jfr § 5, s. 26.)
ay före ft: gröe f 'groda', hoyft i uttrycket cipa-höytt
'på en höft';
oy före mb:
hbymbak f. humla
doymb adj. dum
hbymbak m. humle
dbymbst6hg m. dumbom
lbumban nom. propr. Lomben
dröymbak na. drummel
(en by)
gkbymbar v. skranda6
erdymbaiyiyk f. bjällra 1. klocka sbumbh pron. somliga
tröymb f. trumma; '
grbymbak v. grumla
'trumf';
ou före njf: jbortfru f. 'jungfru', trayMf
I trycksvag stelning no ••••• nu.
Förekommer även med långt Oy, alltså: hbysta, liksoin värbet
hyst 'hosta'.
,
4) Åren uttalat prQysti'
Ofta även uttalet oyst.
Förutsätter ett äldre '*röst; även uttalet royst förekommer.
med svagt ljud; fvn. gltunra.'
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ou före nav:
kkotortp m. klump
rtiymp f. rumpa
loynip m. lump
sloynip m. slump
pkounip m. plump
soyn4p m. sump
poyttp m. pump
stogtyp m. stump
påyntp v. pumpa
ströyttip f. strumpa;
Anm. Före li:28 ock nit (tydligen uppkomna av resp. mps ock
mpt) står oy, i följande ord: kk6 yntsv,.1 adj. 'valhänt', söytnta (1.
soynibta) pron. 'somligt', toyntt in. 'tomt'.
ou före e:
blink f. bunke
korn m. kung
&ink v. dunka
tou,en
adj. lugn
P
gåyy f. gunga
poug m. pung
v. gunga
pont m. punkt
Morr m. hunger
röttyk v. runka
hö oggra adj. hungrig
tsöyg v. sjunga
joog m. ljung
pygk v. sjunka
i6ug2 f. lunga
stå
f. slunga
Proyyk m. klunk
toug adj. tung.

Buckaler.
P
förekommer i uddljud, inljud ock slutljud samt finnes såväl
långt som kort.
§ 84. p står som motsvarighet till äldre p.
p i uddljud:
pgk v. Peka
prat m. präst
pdri, f. pänna
prb, v. prova
pantg m. pänning
pchn v. pina
pkg,kt m. plikt
påg& v. styra till, misshandla;
p i inljud:
drapa v. dräpa
knåpar v. knapra
dröpa f. droppe
lapsk adj. lapsk
,16palsa best. f. döpelsen
påvar m. peppar
Jfr ösv. klomso 'klumpig, ovig'.
Påfallande är det ouispr. j i jöyg (fsv. lunga).

len
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Mim, sup. tappat bpcen adj. öppen;

ptpa best. f. pipan
kiva best. f. soppan
p i slutljud:
dtlp v. döpa
krav m. kropp
hrnp f. limpa
nav ra. napp
Anm. p övergår före t

sup v. sopa
tap m. tapp
trdmp v. trampa
oup adv. upp.
åtminstone alternativt — till f

Jfr

§ 91.

b
förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes såväl
långt som kort.
b står som, motsvarighet till äldre b.
b i uddljud:
böra adv. bara
b}löht v. betala
bock m. buk
bhic adj. blek
bO'yk v. byka;
bkose n. bly
b i inljud:
retInbak v. ramla
bibcel f. bibel
sambek v. samla
b4kbab• f. bubbla
skrarnbek v. skramla
labdt m. örfil
tkanjbab• v. tumla;
laycbdr n. pl. lingon
b i slutljud:
nutA m. nubb
gdtb m. gubbe
nbibv. rubba
kirec:b f. klubba
tröymb f. trumma.
km,» m. kubb
Om ä föregår förbindelsen mb, övergår i nkm. b
till b i samband med att m reduceras till endast nasalt biljud
(ytterst kort nasal mellan vokalen ock det följande b; dock är
ck n.
även slutet av vokalen något nasalerat). Ex, la,b m.
'dam', kielb v. 'kamma'. (Däremot har man dam n. 'fördämning',
som är ett senare län ur rspr.)
Anm. Det är givet, att b måste i dialekten förekomma smil variant
till b i grannskapet av perspirerade eller aspirerade buckaler, men detta
har jag ej särskilt betecknat.

•

förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes( såväl
långt som kort..
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§ 87. ni står som motsvarighet till äldre m.
m i uddljud:
makt m. o. f. makt, kraft
mark m. mark
mecydal m.. mandel
*åt v. meta
mågar m. mangel
mt v. möta;
m i inljud:
fiscbilad pret. part. fördömd
lomsk adj. lömsk
Urnan n. hemman
söma pron. samma
kråma v. krama
stecmp v. stampa
låmcen v. lämna
stomp m. stycke av tåg o.
m i slutljud:
bgym m. bom
ri4m v. rymma
dam n. fördämning
sm v. sy, sömma
ram m. rom
tchm m. o. f. timme.
Anm. I slutljud faller m vid svagton. Ex. igqi adv. 'lagom'.
Om bortfall av m före b se § 86.

förekommer i uddljud ock inljud ock är alltid kort. w växlar
ej sällan med v.
§ 88 w svarar mot äldre hu ock i ställning efter k, s, t
— någon gång även annars — äldre v.
w i uddljud:
wayski v. vrenskas
wee0 v. vila
wgr n. vred, lålhandtag
wielmah adj. vämjelig'
w4ta n. vete
wcti,r3 v. vrida
wo
wa) pron. vad
wcelt adj. vit;
w i inljud:
&tunn adj., duven
. swåokon pl. sviskon
kwag adj:' 'kvick
-swat adj. svart
skwcUrk v. skvalpa
swchk v. svika
skw&lar v. skvallra
twågar v. tvinna
söwa v. sova
twihg in. tvilling
sw4 v. sveda
twcet adv. tvärt, genast.
i) gnägga högt; mit. wrenschen 1. wrinsehen.
motbjudande; fvn. hvimleiär? Nkm:s form synes förutsätta kldre

*hvimoOlig.

Bortfall av r i weer, wqr m. fl ord är givetvis en dissirnilationsföreteelse, föranledd av att stammens d. övergår till K'
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förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes både
som långt ock som kort.
§ 89. v står som motsvarighet till äldre v eller f.
i uddljud:
vagp m. visp
vaja v. varsla,
vchk v. vika'
våiv, n. vatten
v(emd m. vind;
vbka v. vaka
i inljud:
nåvcer n. näver
Inhtskd pret. behövde
növar m. navare
låvd pret. levde
salva best. f. salvan
netvcek m. navel
tha best. n. lukten;
nåva v. dra in en rev
i slutljud:
lav n. lav
Uhriv v. behöva
leg n. liv
drav n. drev
rav m. räv.
drchv v. driva
Anm. 1. Före perspirerade ljud antar V ett uttal som närmar
sig f. Jfr § 92.
Anm. 2. I råka 'driva, flyta omkring på vattnet' har v fallit.
Vidare faller -v (eller -f), stående i slutljud, om 9, eller y(' u) går
My 'love', st&y, 'stuv',
före. Ex. &ht 'tröga', ldrcey 'klöv', loy
sttlu 'stuva', th 'tuva'.

1
förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes såväl
långt som kort.
90. f står som motsvarighet till äldre f i uddljud, vid
fördubbling samt före perspirerade ljud som s ock t.
f i uddljud:
fny v. flyga
fr m. far
fig
v. falla
fal n. fel
fcp1,1 n. filmjölk;
fal m. fåll
f i inljud:
tafs m. tafs
Mular m. luffare
tdifcel m. toffel .
råts v. räfsa
itfs& m. officer;
saft in. saft
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f i slutljud:
kral m. klaff
f. soffa
kW y. luffa
traf v. träffa.
Anm. Mellan
, ock ot följande t har f fallit i orden hcbta
'hälften', tat 'tolft' ock täta 'tolfte'.
§ 91. f står för äldre p före t i opd som lika•kft 'klippt',
Imaft 'knäppt', Oyft
§ 92 f står tör äldre v (f) före t, ofta även före s. Ex.
)
haft adj. neutr. 'bra' (till hav), leefsas-vi. v. 'få nytt liv'.

förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes både
som långt ock som kort.
t står som motsvarighet till äldre t (fsv. p eller t).
(Om äldre t i vissa ljudförbindelser se §§ 101, 106)
t i 'uddljud:
tag m. tagg
tidru adj. tålig
tetv v. stoppa
tch adv. ofta
ta v. tåla
teg n. ting
tre räkn. tre
tayat adj. tyst;
t i inljud:
ma adv. mitt på
satt v. sätta
nattg m. näjonöga
syan räkn. sjutton
niYata best. n. nystanet
tåstamant n. testamente;
t i slutljud:
hat m. hatt
nayt adj. nytt
lat m. 16tt
not adv. sist
mat pron. mitt
tat adj. tätt.
Anm. 1. t blir stumt i trycksvag slutstavelse. Ex. Veta
hetat)
'litet', idka 'taket', sPn 'sovit', kala 'kallat'.
Anm. 2. t assimileras med stt följande s i t. ex. pkas 'plats,
§lgoy., 1 'moget' (om bär ock dyl.), sås 'sätta sig', kes-ni 'luta sig
ned',71Qys 'lots', spnt3 'skjuts', trekas -'retas (trotsa)'.
Äldre ud blir i nkni. nasal vokaldel t i t. ex. vi,t
'vända', biAta 'bundit', Kt 'kunde', grfhty, nom. propr. 'Granden'
(en strandslätt).
1) Av värbet

a

4bra. ;mogna'.
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förekommer i uddljud, inlju d ock slutljud samt finnes både
som långt ock som kort. (Om d i vissa ljudförbindelser se
§§ 94, 106, 108.)
§ 95. d står för äldre d (fsv. d, p).
d i uddljud:
dtsgt,k m. duk
m. dag
dijyn f. dyna
dchk n. dike
dtsyyr adj. dyr;
dn pron. dina
d i inljud:
sådi adj. sedig
/4.di adj. ledig
stignda adj. syndig
når adj. nedrig
teindar • n. tunder;
6di adj. redig
d i slutljud:
såg/ pret. sådde
grå(' f. grädde
pret. trådde
trcbd
pret.
lydde
låsa
f.
tänjbarhet.
togd
pret.
rymde
9^6 1nd
Anm. 1. Intervokaliskt ock någon gång i slutljud efter vokal
övergår d till r; det faller i regel postvokaliskt i slutljud, i samband
med att ändelsens vokal apokoperas, men även eljest. Ex. saran 'sedan',
tchran 'tiderna' (men tok kid'), sj(r) 'sked', vG, 'ved'. ar med
apokope av ändelsens vokal t. ex. lch 'lida', brg 'breda', löwa 'lovade',
meoka, 'målade'. — Undantag äro vissa ord som /43.di 'ledig' (ibl.
r4di 'redig' ock sW2 'sedig', vilka torde vara påvärkade av rspr.
Anm. 2. d faller före n, resp. assimileras med n, i stån 'stanna',
kkjentg 'klädning', råntg 'röjd Mark, äng'. I al 'kreaturs urin, gödselvatten har d fallit i ställning före 1 (jfr Rietz s. 6).
Anm. 8. d assimileras med g i fråg 'fradga', gbk 'glödga';
med s i t. ex. /04 'led vid, trött', ta-stis 'till staden'.
d övergår till d i grannskapet av perspirerade eller
aspirerade buckaler, men detta har ej alltid särskilt betecknats.

förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes både
som långt ock som kort.
Nkm:s 1 svarar mot äldre 1 i uddljud, vid fördubbling ock i förbindelse med gingival konsonant. Men dessutom
uppträder 1 även efter spetsiga vokaler (även då de nyttjas
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konsonantiskt), nämligen i —
e — a (e i avlednings—
ändelse efter kort rotstavelse). (Om 1 i vissa ljudförbindelser
se §§ 101, 106, 108, 111, 112.)
i i uddljud:
lijc adj. lång
lcbtcen,inal best. n. norrskenet
labst m. list, överskjutande kant kk adj. lik
14t v. söka, leta
likk 2 f. lucka;
1 i inljud:
*Mar n. giller
h&ls v. hälsa
abast adv. eljest
sala ra. sele
alåtglz adj. eländig
v. sälja
fegl m. fåll
slsg,t adj. slut
galt m. galt
tae best m. teln
gåt_cl_a best. n. guldet
vad adj. vild
hådk f. »hilka», huvudduk
ger adv. aldrig;
l i slutljud:
bad m. (plog)bill
sp'acel m. spegel
dcn14 m. hudutslag
simpl m. skyl
himel m. himmel
/pika/ m. kittel
Urval in. nystvinda
adj. trött
in. eld
m. väderil
nktp.o/ m. nyckel
ystrA f.
1. Efter a e, som ej är ursprungligt, utan har uppkommit
som svarabh.-vokal, står k. Det heter alltså grbymbak 'grumla', fisicd•
'fogar, lejtivcar 'kavle', såcek n. 'segel', tretimar 'trampa', äv. 'lägga
upp i trave' (vid sidan av vb. trbva). — När hånad 'handla', vcifcel
'våffla' däremot ha 1, så torde detta vara att tillskriva den omständigheten, att orden i fråga äro lånord.
Anm. 2. Dent. / står efter bakre vokal i götnal 'gammal'. Men
vid sidan av detta finnes giamak, som dock med förkärlek nyttjas vid
sammans. (som gyimakghb 'gammal gubbe', g)simatigS 'gammaldags). Möjligen är det så, 'att / hört hemma i avledningsändelser som
-il-, -al-, -ul-, där 1 kommit att stå i »primär förb. med en föreg.
trycksvag vokal, som ej är svarabhaktivokal» (Bogren Torprn. s. 118).
Jfr dock, att det i nkm. heter stb.puk 'stapel' (fvn. stgpull). TillTorde höra samman med fvn. låta 'lata eitk. korna til eller fra
ein stad' (H.-T.).
Jfr fvn. ltika 'lata upp ell. att, stengja' (11.-T.).
Fvn. pinull.
Fvn. dill m. 'flekk' (H.-T.), deg nyttjas ofta i smnrirans.
MO ock har så förlorat cirkumflex på diftongen.
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Simningen i 'gömd ock s/bpuk tyckes emellertid tyda på att avledningsändelsen ägt rätt stark biton, medan däremot gieimak måste haft
tryckstark stamstavelse att dömma av j-epentesen (se § 5, s. 29). Det
är väl då snarast i de som simplex brukade tryckstarka formerna gyiTbka
(s, gyinabka) 'den gamla', gyintban 'den gamle' (1: »Gammeln-» om
hästar), gyirftbku 'de gamla', gpsimbkaka. 'det gandare' m. fl. som
inskottet skett,
skett, ock sedan har det överförts till andra former, som icke
hade tryckstyrkan för mycket förskjuten till förmån för avledningsändelsen, såsom fallet tydligen var med Ond. Men enligt detta
skulle icke förbindelsen med en föregående tryck svag ureprunglig
vokal varit det avgörande får förekomsten av 1. Kanske äro gjcimak
ock Stbpub' till sist att •betrakta som »ljudlagsenliga» former, medan
gömal är nybildning i anslutning till de starkare företrädda avledningarna på -il-, där man ju skall vänta / i anledning av det föregående i. Om ej utvecklingen är denna, får det tjocka k tänkas vara
uppkommet på analogisk väg i gyeanak ock stOpuk, en förändring som
understöddes av att 1 i former som gyetnaka 'den gamla' ock stbpkan
'staplarna' i ställning efter b, p måhända visade benägenhet att förskjutas till ?r.
Anm. 3. När i 49.4. 'yla, tjuta', vg.k 'väl' ock s Og. 'skäl (Vs
tunna)' jämte en del andra ord (jfr §§ 6, 9, 17) k följer. efter
G, y, synes detta förutsätta, att en vokal öppnare än i, e, y tidigare
föregått 1-ljudet. För 034b• har jag antagit en utveckling ur *giTna
(fvn. gaula). I splk måste utgå från ett (tämligen öppet?) m-ljud,
liksom fallet synes vara med G i vOr (jfr växlingen vel : vad : val i
fsv.). En liknande förklaring torde få tillgripas i fråga om veekk 'välja'
ock SL9Ph 'skölja', som ha if. Däremot ha Såb 'sälja' ock .94,h 'sälg' 1.

/ står för äldre rl i orden pål f. 'pärla', må,/ f. 'märla'.
1 finnes, i annan ställning än ovan § 97 angivits, i
en hel del lånord ur rspr., t. ex. bal ni. 'bal', baldes m. 'balans',
cblbat nom. pr. 'Albert', saltbzt m. 'salut', salm m. 'psalm', scbh adj.
'salig', sal AL 'sal', skral adj. 'skral', smai adj. 'smal', &h f. 'olja'.
I följande ord har 1 eller u fallit: kyor rn. 'karl',
sko
ska pres. sg. 'skall', oscut pron. 'als intet'.

.2, finnes i dialekten konstant endast i några få
na.2,_
ord nämligen: b4 n. 'betsel', 14.2,1a adj. best. f. 'den
m.
'kjortel'
ock
svarar
då
mot
en
äldre
ljudf. 'nässla', j§e3y2,
förbindelse tsl eller rti. Dock kan .2, alternativt förekomma
efter ts. Ex. vie,9.2,t 'värdslig'. (Jfr § 108, anm. 2 ock § 111, anm.)
Som av exemplen framgår, uppträder i regel som långt.
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n
förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes som
långt ock som kort.
§ 102. n svarar mot äldre n. (Om äldre n i vissa ljudförbindelse te §§ 94, 104, 112, 134.)
i uddljud:
narv n. narv
noyt f. not
nasa in. näsa
ntlt v. draga not
ni räkn. nio
mågs v. nysa;
i inljud:
åna nom. propr. Anna
grecnt f. tavla
biemd v. binda
kncelv ni. kniv
fetna sup. funnit
snågpt v. snyta;
i slutljud:
fan pret. fann
san adj. sann
håln y. hinna
ta y adj. tunn
man v. mena
vgn adj. van.
Anm. -n faller ofta i trycksvaga slutstavelser i samband med
sekundär nasalering. Ex. etfta 'afton', mårja 'morgon', bta 'utanför'
(däremot btan prep. 'utan?), tetka best. plur. 'taken'. Om n-bortfallet
i ljudförbindelserna nd ock ng se §§ 94, 134.

§ 103. n blir tonantiskt efter d, 1, s, t ock / i t. ex.
Ud-tt 'ledde honom', påk 'pallen', vak 'vatten', visti 'vissna',
bett 'botten', j‘tbu.2,9ot 'kjorteln'.
fl
-§ 104. n förekommer, så vitt jag kunnat finna, konstant
blott i ordet marnni in. 'marknad' ock svarar då mot ett äldre k.
Möjligen kan det tillfälligtvis uppträda som variant till n i grannskapet av persp. buckal.

8
förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes både
som långt ock som kort.
§ 105. s svarar i regel mot äldre s. (Om äldre s i vissa
ljudförbindelser se §§ 93 anm. 2, 95 anm. 3, 101, 114.)
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s i uddljud:
sioyst n. slut
spån v. spänna.
sten m. sten
s i inljud:
hösa v. hasa
låsa v. läsa
vana adv. säkert'
s i slutljud:
döys f. dosa
hons pron. hans
how n. hus

shsiut v. skjuta
sco f. såg
.9.41c v. söka;
vånstar adj. vänster
bnsk v. önska
6,5tar adj. öster;
las n. lass
wcos adj. vass
cos m. ås.

Anm. I lånord kommer s att svara mot c, ps, z; ex. et,fsur
'officer', sam 'psalm' scelek 'zink'.

förekommer i inljud ock slutljud som långt ock som kort.
§ 106. t står för äldre rt ock kak. 1 + t.
t i inljud:
,pdtar n. porter
Uttra adj. bortre
vtitcta sup. blivit
fack n. fartyg
btran'best. pl. ärterna;
onelatch2 adv. emellertid
slutljud:
f§yt sup. kört
cloyt adj. dyrt
tut adj. torrt
hat adj. ihåligt
out
m. ort.
kcot m. kart
Anm. 1. Aldre förbindelse av rd t ger givetvis också t; alltså
till hoo?r 'hård' noutr. halt 'hårt', till vGÅr 'värd' neutr. vor värt'. I
t uppstått efter bortfall av en före
en del ord har ljudförbindelsen
t stående kons.; så t ex i hcbta hälften', lat 'tolft', fat köljt','sbyt
,
.
'sköljt'. '
Ex: itkit.
Anm. 2. Ett rts eller ?rts assimileras i regel till
'hörts', fetty 'följts'.
Anm. 3. Undantag från regeln utgöra några ord, där rt icke
övergått till t• Så t. ex. i farCra. 'fart', jifert n. 'järta', kj4rt f.
,efter bortfall av kons. mellan r ock t
'karta', st m. 'sort' ock
— 1 start 'starkt'; Syre 'sörjt':
'till yttermera visså.
kvfin; -ett föi•kortad; fdirrii'fitaatc_k2.,
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Efter alveolara ljud blir ett följande t gärna alveolart. Ex. byientrob 'björntråd', ketadn 'skorsten'.

förekommer i inljud ock slutljud, som långt ock som kort.
q står för äldre rd ock kak. 1 + d. (Om rd --->. ?('
se §131.)
4 i inljud:
hac/69,0nb adj. mycket dum
vedLj f. värdinna'
2,-re/4n adv. i förrgår
ar m. order;
4 i slutljud:
ådvaci nom. propr. Edvard
/9p42 pret. körde
h:64 , pret. hörde
cM 3 n. fogelkull.
Anm. 1. Åven i de fall, då ljudförbindelsen rd eller k + d är
uppkommen på det sätt, att en kons. mellan r, resp. k ock det följande
d fallit, har målet i regel övergång till 4. Det heter alltså mol (Åm ) 'sköljde', fdil 'följde', bpl (- bd) 'började' (däremot blott
sPrd
seird 'sörjde).
Anm. 2. Assimilation av 4 ock ett följande B kan äga rum som
t. ex. i gcbgtrckg 'gårdsdräng'. Jfr även vek,s94 'värdslig'.
Anm. 3. rd har icke övergått till 4 i ordet kjetrd f. 'karda'.
Efter ett föregående alveolart ljud övergår i regel
ett följande d.
Ex. bem46p 'barndop', yenla 'fjärdedel'.
4. förekommer (alternerande med t ock även 4) i
grannskapet av perspirerade, eller aspirerade ljud. Jag har
emellertid icke betecknat detta annat än i de fall, där ct tyckes
mig vara tämligen konstant, så t ex. i tdwidn 'torsdagen',
ketffin 'korsdöden'.

1
förekommer i inljud som långt ock som kort
1 svarar mot äldre rl. (Om rl --> 1 se § 98.)
adj. allvarlig
fecb adj. farlig
fa14i in. farled
stb-y/dk in. ock f. storlek.
Anm& i är ett sällan förekommande lind, även om man tar med i
räkningen, att det (alternerande med k ock .2) kan uppträda som motsvarighet till i i ställning efter ett föregående alveolart ljud.
1, h' är lika vanligt.
2) Även fp 4 fö'rekoMmer.
3) Hör samman med fvn. ock fsv. akt 'avla, föda'.
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n
förekommer i inljud ock slutljud, som långt ock som kort.
g står för äldre rn eller kak. 11 + n.
g i inljud:
43ierogan best. m. ödet ,
beivg. f. bulnad
fene,..pres. sg. vissnar, falnar keie, best. n. kornet
Mig,* nom. propr. Torneå;
fbeg f. »förning»2
n i slutljud:
kwcori. f. kvarn
m. björn
ma/dog
m.
fogeln
Meg
. nom. propr. Malörer'
ton,
m.
törn.
pres.
hör
honom
709-n
Anm. 1. Även i do fall, där förbindelsen rn eller ?(' + n uppresp. ock det följande n ,någon
kommit på grund av att mellan r,
vokal eller kons. fallit, sker i regel övergång till n. Ex. bepl, m. 'buren',
hy/ 'kålen', v4-22, 'värd den', biegig 'bärgning'.
Anm. 2. I ordet bcon 'barn har äldre rn givit n.
Anm. 3. ra har köntraherats med .9, varvid ett j uppstått, i b12
'barnslig'.

g uppträder efter föregående t,
'stjärten', h-g 'hörde honom', tc'eg 'gärsen'.

,9. Ex. sjp&tg

förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes som
långt ock som kort.
j svarar mot äldre ra eller kak. 13 + s.
j i inljud:
stkt.httia• best. f. stora flickan
beinar n. bolster
nkal n. vårsel
fa;k adj. falsk
vce,s•t adj. värst
fo,9-0 v. försöka
65p-,41 f. yrsel;
kopetit adj. kolsvart
j i slutljud:
net . ni. -nors
brks m. börs
tea,. pres. sg. törs
hci-k9 ni. hals
vq adj. varse.
(a. ,s nom. propr. Lars
Efter föregUnde t, 4, n övergår gärna ett s till cs.
Ex. fhttsdtt 'fortsätta', skeicb,sa, 'sköljde sig', bg-feesa 'bär. den
Även sådant sekundärt k, som uppstått ur rd.
kakor m. in. som av gäster medföras till eller från gästabud.
Även sådant k, som uppkommit ur rd.
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sig?' (Jfr emellertid om kontraktion av de ifrågavarande ljuden
till ,9 §§ 106 anm. 2, 108 anm. 2, 112 anm. 3.)
§ 116. I uddljud förekommer j som motsvarighet till fsv.
hi ock s i följande ord: ,scerl 'här'„så,ran 2 'hädan', säM2 'härifrån',
Ja 'själ', „såta 'sjätte', csbug 'sjunga', iirkek 'sjunka', ,sepk 'själ'
(Phoca), ,sov 'själv'.
§ 117. I inljud uppträder j som motsvarighet till äldre
s(s)1 i böjningsformer på -a, -u eller -an av hån f. 'hässja', håst
v. 'hässja', rY3s1, 'ryssja', åsi f. 'ässja'. Ex. hka best. sg. 'hässjan',
12,4sy obest. pl. 'hässjor', råytyan best. pl. 'ryssjorna', ka best. sg .
'ässjan' (vanligast gkauksa).
,s förekommer också i åtskilliga lånord. Ex. amuntjr
'ingenjör', mats 'marsch', mksonshöys 'missionshus', Jakt 'schakt',
spcejcint 'sergeant'. (Märk dissimilationen, som föranlett sj, i
stället för s i första stavelsen. Eller är det en folketymologisk
ombildning, där spcer- skulle svara mot rspr. 'skär-'?)
,
förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes både
som långt ock somkort.
r svarar emot äldre r. (Om äldre r i vissa. judförbindelser se §§ 98, 101, 106, 108, 111, 112, 114, 131.)
i uddljud:
rqk adj. rak
rl adj. rolig
ram, adj. ren
råk v. röka;
i inljud:
böra adv. bara
Ara n. strö
keeran best. pl. härrarna
~robr f. styråra
kark m. kork
tarp 11. torp
mark f. mark
vråk v. vräka;
i slutljud:
dQr3 m. dörr
tor adj. torr
ar 3 n. ärr
&r m. orre
fopr n. får
14r n. öre.
Synes förtitsätta fsv. hiEer.'
ts är på analogisk väg infört från per,
Vokalen har förlängts, medan däremot det slutljudande r är kort.
Jfr Nor. Asellw. Gr. §.
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r se § 95, anm. 1. Genom analogi har r
kommit in i frd,ra best. n. 'fröet'.
Om bortfall av r se g 89, anm. 2 ock 112, anm. 2.
Metates, vållande en omflyttning inom resp. ord av
har ägt rum i fesacer 'fjäril', kkitygår'krångla', kkielegar
'kringla', pgar 'porla', ',seder 'kärl'.
Om d

förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes både
som långt ock som kort.
§ 123. fy svarar mot äldre kl, kkl, tl (fsv. fl ock pi) samt
mär
detta står före främre sonant, som ej är svarabh.-vok.,
k,
ekler står i trycksvag böjningsändelse. (Jfr dock om k före
u, § 133, anm. 1, ock vid j-epentes, § 141.)
dialektens 6t;
i
uddljud:
k
c
Mut v. tjuta
1,96,ft m. käft
j§et& adj. tjock
jpr f. kedja
v. köra;
/Or
f.
tjuder
jpyr
fp i inljud:
syn f. stjärna
ttbipan adj. naken
adj. vaken
visOin
syo- f. sked
adj. ynklig;
bygfah
sipiut v. skjuta
fp i slutljud:
sc4g,92 v. sänka
dr401 v. dricka,
v. väcka
våls
Myt§ f. slynga
f. änka.
eety»
nWentsj, f. människa
Även
i
Otrur
'tjäder'
(ivn.
Di6urr)
uppträder fp. —
Anm.
Däremot har nian endast 1 i ,ttit 'tjuv' ock tittat 'tjuvaktig'.
I bylag219ab 'ohygglig' (fvn. uhyggilfgr) synes fp
svara mot äldre. .(fvn.) gg.
Vid sidan av fp finnes fy (jfr Nor. V. spr. I, s. 442);
ex. hb-ipiyta 'hört tjutet'.

flY
förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes som
långt ock som kort.
1)

Även drådc..

2) Även Sislyyj§.
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svarar mot äldre di, gi (1. gi) samt g, när detta
står före främre, tryckstark sonant'. (Om g före 61, uki ock u ock
vid j-epentes se § 136, anm. 1 ock § 141.)
ft i uddljud:
f. get
lbra v. göra
d5e4 v. gäspa
dpknu prep. genom
dpvtlr n. gevär
43.cerv adj. djärv
dstyp adj. djup
v. göda;
i inljud:
Nfrsigt v. begynna
eelytfira best. f. ingefäran
s/byyka best. f. slyngan
eemka best. n. ängen;
*. i slutljud:
dt,pyft f. dynga
stibet v. stänga
ly4 adv. länge
swchy4 v. svänga
sl&eds v. slänga
treekM v. tränga.
4(- g) uppträder som motsvarighet till äldre ggi.
i ttqt( tåg) 'tigga', bh* (oftare bilyg) 'bygga'.
I ordet tchkar 'kikare' står
för k.
ER med j§ analog affrikata #3 kan ibland uppträda vid sidan av 4, när t eller går före. Ex. hki-gpinu
chn 'hörde genom dörren', sweitdg.iusra '(de) svarta djuren', viet.,
dgbra 'värt att göra'.

9
finnes endast i inljud ock — åtminstone i tryckstark stavelse
— blott långt.
y svarar mot äldre n, följt av g. eller ki. Ex. ges
i §§ 123, 126.

förekommer i inljud ock slutljud ock endast som kort.
k svarar mot äldre 1 (utom i de fall, som angivas
i §§ 97, 101, 111) ock rd. (Om rd -› tj se § 108.)
k i inljud:
bkco adj. blå
larav m. klapp
gkåma v. glimma
/Wik f. klocka
1) Jfr § 75.
8-232822. Sr. landen,. Rutberg.
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vie v. välja
kcokv m. kalv
c'eh in. älg;
phyg m. plugg
k i slutljud:
vear pres. varder
m. gård
tolt m. tvål
hak n. hål
tar
n. öl.
kcpk in. kål
I orden kkcht 'krita' ock pHet 'pruta' svarar lt mot
äldre r.

k
förekommer i uddljud, inljud ock slutljud ock finnes som
långt ock som kort.
k svarar mot äldre k. (Jfr om äldre k före främre
sonant ock i ljudförbindelsen kl, kkl § 123.)
k i uddljud:
kark ra. kork
kyan pres. kan
köta nom. propr. Kata
kk(ik f. klocka
kcpt adj. kvick, livlig
knagst m. knekt
Uhu f. kaka
kråvt v. kräva
kåek f. kula
kwamt m. kvist
klar v. kullra;
kichn adj. kulen
k i inljud:
staka adj. kort
betkeent adv. bakerst
tåkcen n. tecken
löka in. lake
vikt sup. vikit;
redsek v. »rack1a»2
k i slutljud:
skurk' m. skurk
hak n. beck
speirk v. sparka
m.
bjälke
bicVrk
vdii
v. vicka.
v.
neka
nåls
Anm. 1. Som av exemplen framgår, bibehålles k framför 6t,
u samt vid j-epentes. Jfr § 123.
Anm. 2. k faller i frce?,,,st 'friskt' ock fce45 'färskt'; i baks 'beskt'
har metates ägt rum.
När n i förbindelsen ng reduceras till blott nasalt
biljud, övergår g till k i ord som la,k 'lång', sta4k 'stång', tatk
'tång'.
Imp. 2:a sg. av värben Mg 'ligga' ock låg (,.14g)
'lägga' heter resp. hk 'ligg' ock lak 'lägg'.
2) fara omkring utan styrsel.
sktlyrk.
1)
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g

förekommer i uddljud, inljud ock slutljud samt finnes som
långt ock som kort.
§ 136. g svarar mot äldre g. (Om äldre g i vissa ljudförbindelser se §§ 126, 127, 130, 134, 139.)
i uddljud:
g r adj. gul
gygp n. gap
giltu f. gata
erbp v. sluka
gnyl n. guld;
gripa m. grepe
i inljud:
kan' 2:a pl. imp. läggen
bzgjcicen v. begagna
rågan best. m. raggen
ingrck.kp v. begripa
tizgd pret. tiggde
bågd pret. böjde
v4g-e,n2 best. m. väggen;
bygd pret. byggde
i slutljud:
s4z,,tg f. sugga
lag3 m. lägg
tag m. tagg
pkazg m. pligg
blyg v. tugga.
ragg m. rygg
Anm. 1. Som av exemplen framgår, uppmjukas ej g i tryckstark
u samt vid yepentes. Jfr § 126.
stavelse före 6,
Anm. 2. Intervokaliskt g faller; detta gäller även om g, som
blivit intervokaliskt på grund av att svarabbaktivokal utvecklats mellan
g ock en följande konsonant (1, n, r). Vidare faller g (ock gill) i
slutljud efter föregående lång, tryckstark vokal. Ex.
nzacer adj. mager
bt9 v. böja
ricen n. rägn
drtyc adj. dryg
Skok adj. slug
Itexcek n. hagel
trel n. tråg
höet m. hage
ty) n. tyg.
lcp adj. låg

§ 137. I grannskapet av perspirerad eller aspirerad buckal
alternerar g med g, något som dock ej regelbundet betecknats.
Ex. slågsmcik 'slagsmål', talghtin 'ligghöna', troygt 'tryggt'.

g
förekommer i inljud ock slutljud ock är — utom i trycksvag avledningsändelse — alltid långt.
1)
3)

2

lag.

)

vågas.
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g svarar mot äldre ng ock mot n, som omedelbart
åtföljes av k.1
g i inljud:
bd/gOr n. bråk
kkaggra adj. krånglig
beeekan best. pl. bänkarna
meewk v. minska
clikek v. dunka
rchgan best. sg. ringen
höygar m. hunger
byggak v. yngla;
g i slutljud:
frkrog f. gärning
Meltg f. käring
shiseg f. slynga
thig f, tunga
strcew adj. sträng
tån v. tynga
,96,1kek v. sjunka
o adj. ung.
Anm. I ord med grav akcent kvarstår efter föregående g ett
g; alltså maggalf 'mangla' (men maga. 'mangan, lobitggar 'krångla'
(men lekeigar 'kränger).

förekommer i uddljud, inljud ock slutljud; det .finnes som
långt (undantagsvis) ock som kort.
j svarar mot äldre i i uddljud ock inljud före a;
03, 0; vidare svarar y i ställning före vokal mot äldre i samt
gh ock ghi (föregångna av resp. 1, r), som i dialekten hava
blivit sonantiskt i uti slutljud.
j i uddljud:
jaan adj. jämn
jeert f. järta
jceri n. järn
igkp v. jälpa;
j i inljud:
bicerh f. björk
mirja best. f. midjan
bjcen, m. björn
miokk f. mjölk
bgtya best. f. början
sagjan 2:a pl. imp. säljen
fdayan 2:a pl. imp. följen
snyceblc f. tunn spade2
feerjan best. pl. färgerna
vårjan best. pl. vargarna
hielria best. f. hälgen
Mgan best. pl. älgarna.
Anm. Bortfall av kons. i har ägt rum i böjningsformer som sel
'sälj', smyr 'smörj'. Om i i vissa ljudförbindelser som g, ki m. fl.
se §§ 116-, 123 ock 126.
i) Jfr om äldre ng ock nk i vissa ljudförbindelser §§ 130, 134.
2) av trä, värktyg vid bakning.
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I några från rspr. lånade ord står j slutljudande
ock långt; så i mii2"Maja', maj 'maj', kaj. 'kaj'. Även i uddljud ock inljud uppträder i en del dylika lånord; ex. Jökup
'Jakob', jimas 'Jonas', majdyr 'major'. Märk även jztgr 'jul'
.
(högtiden).
j har inskjutits mellan k, g ock ett följande a i
tryckstark stavelse. Ex. 40 'katta', kiezgcer 'darra på handen',
kygs 'kas', gy_zp 'gap', gyivcek. 'gavel'. (Jfr härom § 5, s. 29.)
Oursprungligt är j likaledes i raja 'reel' ock fcelidyn 'fiol'.

h
förekommer i uddljud ock inljud.
h svarar mot äldre h 2.
h i uddljud:
heocer m. havre
hco,9 m. hals
hiujr n. (vagns)jul
heer-m v. härma
hed/yrt m. holme
hör v. höra;
h i inljud:
bkhövas v. behövas
is,141,9ab adj. ohygglig
boosh6ka3 m. båtshake
p4rheist pl. parhästar
4nheistg m. inhyseshjon
skdjphörp best. n. skåphörnet
Jfr möja-lisa 'Maja-Lisa'.
Om äldre h i förbindelsen 12,1 ock hu se Å 88, 116, 139.

boshöka.
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F LEXIONS LÄRA

Substantiv.
§ 143. Artikeln är av tre slag: obestämd prepositiv
artikel, bestämd pleonastisk prepositiv artikel ock bestämd suffigerad artikel.
A. Prepositiv artikel.
1. Obestämd artikel.

Mask.
Sing. nom. m
gen. inu
dat. inu
ack. 2/2.

Fem.

Neutr.
2.

2n
2.
In
2
2.
Härtill kommer en pluralform ana, motsvarande rspr. 'ena'.
Ex. ja. sa ) m hast inuframund kjar 6pa Man 'jag såg en
främmande mans häst på åkern', u pgit i boyk et ni. bl-stielntsanar 'hon köpte en bok åt (en) sin lilla flicka', di ho-}-bain
&st 'ett barn har dött för dem'.
Pleonastisk' bestämd artikel
utsättes vid förnamn, oböjliga tillnamn, husdjurs egennamn,
därest icke namnformen till följd av sin bildning oföränderligen
är försedd med suffigerad artikel, samt vanligen vid orden far
'far', moyr 'mor'.
Den pleonastiska artikelns former äro:
mask, nom, on, an
fem. nom. na, a
gen. ens, hons
gen. an, ans
dat. nu, u 1. = nom.
dat. an, na, a
ack. on, an
ack. na, a.
2.

1) Tarmen efter Åström, Degerforsmålets formlära. Jfr även Bogr.
Torpm. s. 140.
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Anm. 1. Artikelformer bildade av sonant + efterföljande n kunna
i satssammanhanget synkopera sonanten. Jfr ex. anm. 2.
Anm. 2. Sådan artikelform, som utgöres av enkel sonant, användes endast undantagsvis i annan ställning än närmast efter ord med
konsonantiskt slutljud samt i uddljud i början av en sats. Ex.
bålsman 'Anna ock Jonas skola
a ana o on jdnas sko jpin
ha tjänst hos Bäckman';
dt ho kgista-milysa ons 6,4<sta tnt-snu 'de hava kastat Gustavs
mössa i sjön'•
a bkbum, te& cen't, ha nan etn cen a lina mffikk-a 'Blomma tål ej,
att någon annan än Lina mjölkar hänne';
ana-kcbts 'jag gav en krona åt Anna-Kajsa';
ja ,gya Mun
lcot &vitna ot u nils-eertk 'säg ingenting till Nils-Erik';
lat a brita vöra-t-fri 'låt Brita vara i fred';
on far o na myr ho 101-ttl-pbrkan 'far ock 'mor ha farit till
kyrkan'.

B. Suffigerade artikelns former äro:
Plur.
Sing.
-n, -an
-an,
mask. nom. -n 1. -an
-n, -u
gen. -n, -nu, -u
-n, -u
dat. -n, -nu, -u
-an, -n-, an;
ack. -n, 1. -an
-n, -an
fem. nom. -a
-n, -u (1.. nom.)
gen. -a, -n 1. -an
-n, -u (1.. nom.)
dat. -a, -n 1. -an
-n, -an;
ack. -a
-a
neutr. nom. -a
-u
gen. -an
dat. -an
-a.
ack. -a
utbytes,
enligt
regeln
§4, 5, s. 39, mot -ren
-an
Åndelsen
Anm.
efter kort tryckstark stavelse. För övrigt gäller, att ändelsens -n påvärkas av de språkljud, som gå före; sålunda sammandrages -n med
ett före detsamma stående k eller r till n, ock blir sonantiskt i ställning efter t, d, 1, L, 8 (-n, blir sonantiskt efter t, 4, j).
Paradigm.
Plur.
Sing. nom. m. Hsb), hästen
håstu (1. = nom.)
gen.
håstu (1. nom.)
dat.
håsttt
ack.

håstan
hå,stu (1. = nom.)
håstu (1. . nom.)
håstan
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Sing. nom. m. höran haren
höranu (I. = nom.)
gen.
höra» (1. = nom.)
dat.
höran
ack.
nom. m. fein fågeln
fawku (1. = nom.)
gen.
dat.
feieku (1. . nom.)
ack.
fiken
nom. f. 1,siebga käringen
gen.
jpieltgan (1. = nom.)
dat.
jpcMgan (1. = nom.)
ack.
jpeeliga
nom. m. san sonen
snu (1. = nom.)
gen.
snu (1. = nom.)
dat.
san
ack.
nom. f. kitnu kvinnan
karm, (1. = nom.)
gen.
kanun (I.= nom.)
dat.
ack.
kanu
nom. m. sman smeden
gen.
sinåru (1. = nom.)
dat.
sinetru (1. = nom.)
ack.
sman
nom. m. brom brodern
gen.
bröyru (1. = noM.)
dat.
bröuru (1. = nom.)
broyn, .
ack.
nom. f. bro g bron
bron (I. = nom.)
gen.
broyn (1. = nom.)
dat.
brott
ack.
_
nom. f. viva vidja
virjan (1. = nom.)
gen.
dat.
vfrian, (1. = nom.)
ack.
virja
nom. n. 164ta, landet
lean (1. = nom.)
gen.
let,tan (1. .= nom.)
dat.
ack.
14,ta
1) 1. = nom.
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Plur. hbraran 1. höran
höraru 1. kbm'
höraru 1. hörui
höraran 1. höran;
fiigkan
fag% (1. = nom.)
fagku (1. = nom.)
fitean;
Meligan
Mligu (1. -- nom.)
yeligu (1. =
pieligan;
samn
' sidnin
sitnin
sanin;
kanin
kanin
kanin
kanin;
smaran
=Am (1. = nom.)
~åm (1. = nom.)
smaran;
bröran
bråru (1. = nom.)
bråru (1. = nom.)
b6- ran;
bröyan
brbyu (1. = nom.)
brbyu (I. = nom.)
brbuan•,
vilyan
viriu (1. = nom.)
vitiu (1. = nom.)
vir.)4n;
14,ta
leu (1.= nom.)
kt,tu (1. = nom.)
14,ta;
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Sing. nom. m.
'
gen.•
dat.
ack

skown. skon
sko n
skoun
skott- n

nom. f. koy kon ,
koyn (1. = nom.)
gen.
ko yn (1. = nom.)
dat.
kou
ack.
Anm. Genitiven omskrives ofta.

Plur. = sing.;

koyn
byn
koyn
koun
_,.., •

Genus. Nkm. skiljer — i nära anslutning till
fornspråket — på olika grarnmatiskt genus. Ordens genus framgår av artiklars ock andra böjda bestämningsords form.
En kuriositet är, att frIsklo 'fröken' i dial. behandlas som
mask. Mask. subst. ändas i best. sing. regelbundet på -an
-cen 1. -n, ock fraan har uppfattats som ett mask. subst. i best.
form, frk som dess obest. form.
Numerus. Dialekten begagnar sig för pluralbildningen föga av ändelser. Den i obest. plur. vanligaste ändelsen
är -u (tydligtvis bildad analogiskt efter den best. formens ändelse
i dat. ock ack.); plur. på -u har dock vid sin sida en minst lika
bruklig biform, vilken antingen är lika med sing. eller skiljer
sig från denna blott genom annan akcent. De pluraländelser, som
i övrigt komma i fråga, äro -a, -i('.. -i) ock -ar -cer. Som medel
för plur.-bildning tjänstgör även vokal- ock akcentförändring.
Av nedan anförda exempel på subst.:s deklination framgår,
att en del subst. endast förekomma i sing. Naturligtvis gäller
detta i första rummet ämnesnamn.
Blott i best. plur. förekomma: ffistan 'främmande', t. ex.
gici-cbnt upat-telstan 'besvära ej främmandet' (= 'gästen, gästerna'), k?Pbte.ra (undantagsvis dock kkitcer, ob. plur.) 'boskapen'
neohn 1. cUrtncbkan 'barr'.
Deklination. Subst. ordnas här i film deklinationer. Som
indelningsgrund har tagits ändelsen i best. nom. plur.
Deklination I. Hit höra ett flertal mask. subst.
Ändelse i best. form nom. pl. -an.
A. Mask. subst. på konsonant.
1) Obest. plur. har bruten ake., obest. sing. akut; alternativt kan en obest. plur. med änd. -u ock grav akc. nyttjas. Ex.
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Obest. sing.
Best. sing.
Obest. plur.
Best. plur
arm arm
årman
å rm, årmu
årman
bept båt
bcöty,
bebt, beotu
Utan
bcetyk bänk
bckkan
biemku
beel han
daik odåga, slusk
ddlkan
&nk, dål.ku
dål -an
fal fäll
fålan
fek,
fåbk
gkup glop
gk6upan
glbypan
hakk holk
kikkan
heikk, håkku
håkkan
hed höst
Imistrob
ho'st, hbstu
höstan
hou,y1 hund
h6undtt
hOz.,nd, hndu
hkundan
21 eld
imn
lian
gan)
kjg,b kam
44,ban kj(tib, lej4,7iu
kikban
kjast »kast», hop, hög kjåstn
kjåstu
kjåstan
kakk laxnät
keikkan
kåk*, håkku
kåkkan
»arv pil
keikvan
kv, ketkvu
kåkvan
lalss lax
ldkstt
låks, lålssu
låksan
nak_ näck
nelican
n (nålsu)
nu kan
ped pall
_pe4
vilan
.2364
rao ryss
röysti
röys:u
röysan
skuk stol
sto.yri
stO.uk, stbuku
stöukan
tl tall
ten
ted; tålu
&klan.
Anm. 1. Oregelbundet böjas:
dr dörr
din
döra
döran
kjar karl
klan
köra, kbru
kbran
,so)k 6, s) själ (phoca) csaje
,seoka
',ycsokan.
2) Obest. plur. är lika med obest. sing.; alternativt kan en
obest. plur. på -u förekomma. Ex.
Obest. sing.
Best. sing.
Obest. plur.
Best. plur.
åksdk axel, tvärs1å 2 etkseirt
edesdku 1.= ob.sg. åksåkan
bbar bagare
b(iccrt
' brjic l.=: » bbaran
,
5keertg gärning
» diertiyan
4 eero4an 97 nn4u 1 .=
homar hammare
honan
homaru 1.=' » » homaran 3
ände
1,tei
—
=-- » » Man
kjåpkn kapten
kjåp4n
—
= » » kjåptåtan
lårar lärare
Mrcin
l4raru
1.= » » låraran
maj6ur major
majduri
—
= » » majöuran
råkar rackare
råkall
råkaru I.= » » råkaran
sketjar skojare
skeejan
sktaru I.= » 1. sktaran
skiktar slaktare
slåktati
slåktaru 1.= » » slåktaran
smitnzg smörja, salva smanzgan smånzgu 1.= » » smånigan
stök2g drummel
stbk2wan stbhgu 1.= » » stbhgan
seddcbt soldat
såldaity, sålekot
1.= » » såldobtan
yelar källare
19ielari
yelaru 1.= » » j,,slaran.
1) Även böjningen best. sg. sm, ol: pl. sik, best. pl. sikan finnes.
') Framtill i kälkar o. d.
)1, homran.
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B. Mask. subst. på sonant.
1) Obest. plur har grav akc. (undantagsvis bruten akc.),
obest. sing. akut. Alternativt förekommer obest. plur. med änd.
-u (grav akc.).
Följande subst. hava antecknats såsom hithörande:
Obest. sing.

beitv,, botten
bin korg
sta stad
sen så
trcbh »träig», klave
vcin varg
ebb älg
Avvikande äro
Obest. sing.

Obest. plur.

Best. sing.

beitrj
kran
stan
scon
trc'ebyan
vårian
(arian
följande ord:

Ulk (bdttnu)
kår (h&rju)
st4r
set°
tre b (trlekju)
vem (vetrju)
(eekju)

Best. sing.

Obest. plur.

Best. plur.

båtnan
kezrian
ståran
seoan
trea-jan
vetwan
eekjan.
Best. plur.

då«
dia (cK)
dn
de deg
inårani
måra
man
ma med
meontan
rneont
meontn
menni månad
småran
sm åra
sman
sma smed
van.
va
våan
va väg
2) Obest. plur. är lika med obest. sing.; r inskjutes i best.
plur. före slutartikeln. Följande subst. höra till denna grupp:
Obest. sing. ock plur.

bröta bråte
föla fåle
fråsa2 frossa
Km hage
höka hake
höna hanes
höra hare
kköva klave
höna spån
krba krage
16a låga
låntas hö-, halmavfall
mitria morgon
mim mage
påsa påse
röas råge

Best. sing.

bråtan
Plan
fråsan
höan
hökan
hönan
höran
kövan
hönan
krban (krbu)
lban
löman
micrjan
minin
påsan
råan

Best. plur.

bråtaran
(fålaran)
hbaran
hökaran
hönaran I. hönan
höraran 1. höran
kkövaran 1. kövan
könaran
kröaran
löaran 1. låan
mitryaran
möaran
påsaran

Variantform är måran. Även förekommer ob. pl. »gra.
Förekommer blott i sing.
på bössa; även djur av hankön.
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Obest. sing. ock plur.

Best. sing.

Best. plur.

såla sele
sålan
sålaran 1. sålan
skrökan
skröka skrake
skrökaran
sinökan
måka' filmjölk 2
—
spöran
spara spade
spbraran I. spöran
stå,an
ståa stege
ståaran
stbkan
stöka stake
stökaran
swåa »svege» 3
swaan
~Uran
swöka svale
swökan
swbkaran
»öka' tjäle
Joan
—
§ 147. Deklination II. Till denna deklination höra nedan
anförda ord, samtliga (på ett undantag när) femininer. Ändelse i best. nom. plur. -»n (s. -in).
Endast ett mask. subst. hör hit, nämligen san 'son'.
Best. sing. heter också san, obest. plur. sitni, best. plur. simili.
Fem. subst. med obest. plur. på -4 (— -x), obest.
sing. på -u.
Obest. Ock best. sing.

basu bläs
fina fena
Rika »flika», reva
friat fluga
ficru fura
g&tu gata
haka haka
krivu kräva
kitnu kvinna
kbku kaka
16ru lada
rink »ruga», ruva
sina sena
skrapa skrapa
snara snara
spila spillra
slyiru skära
stricku dust, ansträngning
stint stuga
swgru svala
»int tjära
trana trana
vika vecka

Obest. plur.

Best. plur.

Nrist
fint
fkib
fkin
fiol
gati
hain
kriin
kinii
kW*
lan
sint
rik»
skrap
snark
spili
sIsiri
sirat
stia,
swgib
—
trani
vikb

bkiszn
finta
firikui
Non
Rola
gatin
Milan
krimn
kinan
kal»
larm
sinin
rinn
skrapa
sabla
spilin
sjkirin
strichn
stinn
swåhn
—
tranin
vik*

i) Förekommer blott i sing.
2) med söndersmulat bröd i.
3) tåg av tvinnade vidjor, använt företrädesvis att bära hö med.
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Obest. plur.

Obest. ock best. sing.

vbku vaka
vbnu vana

Best. plur.

vbni

vbnin.

Anm. 2. sinu bar biformen sen f., best. plur. shzan, vbnu har
biformen vbna m., best. sing. vbnan; plur. sakas. Best. m. hsbran
'tjäran' uppträder även.

§ 148. Deklination III. Hit höra ett par mask. subst. ock
en stor mängd fem, Ändelse i best. nom. plur. -an.
Mask. subst. på kons. med vokalförändring i plur.:
Obest sing.

Best. sing.

Obest. plur.

Best. plur.

brtiran
bro
braur broder
f6tcer
f6tran.
Agn
faut fot
Fem. subst. på kons.
1) Obest. plur. är lika med obest. sing.; alternativt förekömmer obest. plur. på -u:
Obest. sing.

Best. sing.

Obest. plur.

Best. plur.

brbyga •
brbygu 1. = ob. sg. brbY gan
bry g brygga
bbygku 1. » » boyekan
bbygka
Kusk bunke
bbytan
byta
bbytu
b4yt. bytta
drettnlgan
dratnlgu
drettntg drottning dratniga
clakan
dåka
clideu
elak docka
fkeelggran
fireeggru
Naggar ,flinga fkiemgra
gnnådu
grmallan
grna kink blåsa grmgda
grbytu
gr.bytan
gryta
grkt gryta
Mdkan
MOku
Md.le huckle, duk Mdka
hakan
Mku
Nka
M"Yr skuldra
laman
hnu
kma
ht9n• höna
kkienlgan
kkientgu
kkeenig klädning kkientga
krbukan
kr.buka
krbuku
kråuk kruka
kw.chan
kwequ
. lcwcha
kw ch kviga
lampan
letnipa
lampu
Uhu -lampa
Vipan
lapa
ldtpu
Up loppa
UR- kan
164,ka
lbikku
kik lucka
1.=
'ångan
Myya
/1934,su
bsiy» slynga
mburan
moyr, moyr mor myra,mra mi2uru, nulyr
mcenispu
1. = ob. sg. mienzspan
m&nzsLs människa mcentsj§a
,
1. = » » pcbkan
pcpku
paha
pc:bk påle
rbysku 1. = »
rskan
r(4...!.ska
rIbtsk ruska
1.. »
rbutan
routa
rintu
r6ut ruta
rbyWan
rbyryipu 1. -= »
rbyyjpa
rheybs rynka
1. = »
siukan
siuku
siuka
siuk sjuka
84a/d-an
skjetlAu 1. = »
skyad- skakel skiakka
1. = »
skdaran
skalru
skillra
skalar skallra
smby,l,tra,n
smby,ltru 1. = »
sm4ltar smultron smbyltra
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Obest. sing.
smitar jortron
sten& flicka
ta tacka
Jpikkv renko
lp iirk kyrka
Ms tös
t / tuva
tuva
c'eop änka

Best. sing.
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Obest. plur.
Best. plur.
sniztra
snictru 1. = oh. sg. snectran
stielnta
stchutu 1. = » » stchntan
tecka
taku
1. = » » teck^an
jpeekva
j,seekvu 1. =
jpeekvan
pistrka
lybrku I. = »
Isbrkan
tösa
tösu
l.= »
t,ösan
tbu,a
tbuu
l.= »
tbuan
c'emtpu 1. = »
&k,919an.
(49.139a
2) Akcentförändring i obest. plur. ha följande ord:
Obest. sing.
Best. sing.
Obest. plur.
Best. plur.
brou
brått
bröu (bra)
brbuan
_
_ bro
brour brud
brislura
brgur
brburan
_
bour
böyra
bbur
bbyran
_ bod
fastar faster
fcistra
fastar
fastran
gcot (doragcbt) post' gcbta
gcbt
giotan
/unr hud
höura
hr
hburan
möystar moster
möystra
mbystar
mbystran
flak nål
ncoka
ncbk
neokan
rou
roy
röu
ren
.., vrå
rook bena
rcbka
n:ök
repkan
splr skata
spira
spir
spiran
soystar syster
soystra
soystar (såydru)soystran
soynd synd
stissnda
spynd
sbyndan
tavcek tavla
Ny%
tecyce
telaran
kor tår
tcbra
tcbr
Moran.
3) Vokalförändring i plur. förete följande subst.:
Obest. sing.
Best. sing.
Obest. plur.
Best. plur.
bo yk bok
bd yka
bökcer
bökran
boyt bot, lapp
bdyta
bötcer
.btsitran
dbytar dotter
ddytra (döytra) dötcer(döytar) dbtran
ht hand
13a,ta
håndar
håndran
los his
lusa
16~
lösran
ms mus
mdusa
möscer
mtsIsran
nciot natt
ncbta
nåtcer
nåtran
rat rand
rta
råndar
råndran
rout rot
rduta
rötter
rtitran
sta,k stång
stågar
stågran
stra,t strand
strta
stråndar
strandran
tack tång
t 41c a
tågar
tågran
tavi tand
tana
tåncer
tåndran 2
1) dörrpost.
2 ) 1. tånan.
9-232822. Sv. landsm. Rutberg.
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Denna flexionstyp närmast äro:
Best. plur.
Obest. plur.
Best. sing.
ffitran
tåtcer
tå.ta
mt get
gnåtran.
gnåtcer
gl4ta
gnet gnet
C. Femin. subst. på sonant. Obest. plur. har grav akcent, obest. sing. akut; alternativt .förekommer obest. pl . på -u
(grav akc.). Följande subst. äro antecknade såsom hithörande
_ sannolikt målets samtliga ord av ifrågavarande böjningstyp:
Best. plur.
Obest. plur.
Best. sing.
Obest. sing.
beekyan
bc'Eb, bcbkju
Mrja
bh bälg
hatsan
hast,
hatsu
h4a
hässja
håst
/Web, hkkju hcayan
hcb-kya
itchb hälg
salyan
salt, salyu
sålja
såk sälg
smin (sInkyu) stnkyan
sntirya
smin smedja
skyan
san, skyu
sk2a
san sorg
sIsph, si,spkju spyryan
slsgh större korg spykya
vkjan.
vn, vkyu
viva
vin vidja
Något avvikande äro:
Best. plur.
Obest. plur.
Best. sing.
Obest. sing.
gkisikan
gHåst
-åka
(ghlkya)
d
ghslåst ässja
s
råyjan
rpst, r-42u
/nja
rst, ryssja
sn
scb
scbci
SCO såg
töan.
tO;
tr3a
N tvåa
§ 149. Deklination IV. Hit höra endast neutrala subst.
Ändelse i best. nom. plur. -a.
A. Neutr. subst. på kons. Obest. plur. är lika med
obest. sing. Ex.
Best. plur.
Best. sing.
Obest. sing. ock plur.
kitta
bikta,
batt band
bcbna
bcbna,
bcon barn
båda
båda
b6ttst borst
f4ra
fg.r fel
fäla
fkrida
fHta
fhit flöte
ftyra
fcbgra
fcblear finger
'Ska
fra
Nr före
kika
haka
hear hål
heitstra
Utsira
hånar gryt
hbra
hgt.,ra
hr huvud
h6y,sa
h6u,sa
hos hus
bf.tka
kcika
kqk kol
kksa
katsa
kats kors
lr
lar- led, grind
Obest. sing.
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Obest. sing. ock plur.

bys ljus
ler liv
låyn lynne
lys ljus, fackla
nat nät
n&y.5t nystan
pqr par
påt pörte, ruckel
raMbstar register
råyst »ruste» (utrustning)
skett skott
spi spjäll
sykon syskon
,
Mstamånt testamente
trår träde, äng
mr år
&rcend ärende

Best. sing.

isa
lcbpa
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Best. plur.

hysa

492,a
ktysa
nata
1214sta
para
pbta
raMtstra
rkgesta
skeita
spila
sbyskona
tastamånta
&åra
åra
eercenda
19'r öre, öra
ikra.
Anm. Genom bortfall av sådant slutljudande r, som uppkommit
av d, blir böjningen oregelbunden av exempelvis:
Obest. sing. ock plur.
bra:(r) bräde
brq(r) bröd

lysa
nåta
nilysta
pdtra
pta
ratåotra
r4fsta
skita
spila
sykona
tåstamånta
tråra,
cbra
eercenda,
ra

Best. sing.

Best. plur.

bråra,
brtira

brara
bröra.

B. Neutr. subst. på sonant. Obest. plur. är lika med
obest. sing. Följ. ex. äro antecknade:
Obest. sing. ock plur.

bcbn berg
boy bo
strco strå
trq tråg

(4) öga

Best. sing.

bcbria
strcba
treia
a (a)

Best. plur.

bdria
bö ya
strcba
tre:ta
p.a (im).

§ 150. Deklination V. Endast nedanstående mask, ock
fem. subst. hava antecknats såsom hörande till denna dekl.
Ändelse i best. nom. plur. -n.
A. 1. Fem. subst., änd as i obest. sing.
obest. plur.)
på kons.:
Obest. sing. ock plur.

kkoy klo
koy ko

Best. sing.

kkoy
kou

Best. plur.

khyn
koyn.

2. Fem. subst., ändas i obest. sing. (= obest. plur.)
på sonant:
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Best. sing.

Best. plur.

(hkotrun)
hstru
hinkstru hustru
(ropn)
rco
rcp rågång
tcpn.
frp
tco tå
B. Ett enda hithörande mask. subst. har anträffats, nämligen sko n sko, best. sing. shoun, obest. plur. sky, best. plur.
skon. •
§ 151. Kasus angives hos subst. genom artikelns flexion.
Artikelns uppgift härvidlag kan övertagas av annat böjt bestämningsord. Subst. självt i obest. form är oböjligt i avseende på kasus, med undantag av att -s kan tilläggas för bildande
av ett slags elliptisk genitiv, när man med angivande av tillnamn, yrkesnamn eller titel vill beteckna någons hem eller husfolk. Detta -s tillkommer även vid subst. av nyssnämnt slag,
vilka för övrigt äro fullkomligt oböjliga. Tillnamn på -sa (eller
-,sa) få sin s-avslutning genom bortkastande av -a. Ex.
gyirvaj åra-opa-ievt 'folket i garvarens gård äro på
ängen (d. v. s. i skördearbete)'
di ho f nciar-sjuk ist pce-0,1s 'de hava fått någon sjukdom hos Pär Nilssons'.
Anm. 1. Undantag är ordet sma 'smed'; det heter nämligen:
2.82-Smg, 'hos smedens', bati-sm6 'från smedens (gård)'.
Anm. 2. Gen.-8 förekommer även i uttrycken td-båyg 'till byn',
'hem(ät)', tal-sk6ugs 'till skogs', ta-stås 'till staden', til-s)..
'till sjöss', til-sches 'till sängs', td-vågs 'till vägs'.
§ 152. Oböjliga äro: kiAnusdmcel ra. 'omanlig man', fösa
m. (1cånuf,26sa) med samma bet. som föreg. ord, iru f. 'vattenvirvel'
(stundom best. dat. sg. irun), 'åta n. 'mat', kfa, (ibland best. dat.
16ysti) n. 'meteor', nian m. 'man'
sg. kjexfan) n. 'kaffe', 16sn
(i betyd. »äkta män» förekommer plur. månar, best. plur. nikian),
nilsu f. 'vassla' (stundom best. dat. sg. misun), pdtsk (-• pisk) f.
'påsk' (sällan peiskan 'påsken'), pcbgast m. 'pingst' (sällan pchesttt
'pingsten'), nalgilsam 'rigabalsam', stöka n. 'slarver', sw3ru f.
'vasst bitande, massvis uppträdande små flygfän'.
Förnamn äro alla oböjliga, tillnamn likaså med den inskränkning som är angiven § 151, därest de icke äro enstaviga
eller sammansatta med -Mil, -bygd, -stram, i vilket fall de
kunna böjas medelst tillfogande av mask. suff. art.; böjligt på
samma sätt är namnet gripa Grape. Oböjliga äro även djurs
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egennamn, om icke namnet är bildat med någon form av suff.
artikel (tt mat ot kHpu 'ge mat åt Kläppen').
Ortnamn äro i allmänhet oböjliga. Endast sådana
namn, som äga en i målet böjlig senare sammansättningsled
samt beteckna en för den talande skäligen bekant ock närliggande ort, kunna få någon S0131 hälst böjning. Ex.
k& km Kalix
spålat Skellefteå
håpareinda Haparanda
stakhåkm Stockholm (-steck16uk Luleå (hl VM- till Luleå)
heikm i Stockholm)
pit Piteå
teeur Töre
råm. Råneå
Ulv Torneå;
däremot:
cokcerheihnan Åkerholmen
opa-oolccerhåkmu på Åkerholmen
mitriske, Mj öträsk(et)
TI-mitr6.5kan i Mjöträsk.

Adjektiv.
Adjektivet är böjligt i självständig ställning i såväl
best. som obest. form. Förenat böjes det ofta, när det står i obest.
form; sällan, när det står i best. form.
. Böjligt adjektiv skiljer vid flexionen efter genus ock numerus.
Emellertid är mask. sing. lika med fem, sing.; ock mask., fem.
ock neutr. plur. äro lika. Många adjektiv hava plur. lika med
mask. ock fem. sing. Är suffigerad artikel tillagd, betecknas
även kasus.
Anmärkas bör, att en avsevärd mängd av målets adjektiv
äro fullständigt oböjliga.

I. Adjektivet står självständigt.
A. Obestämd form.

Neutrum sing. bildas genom att till formen för mask.
ock fem. sing. lägga -t.
Plur. är lika med formen för mask, ock fem. sing. eller
skiljer sig från denna blott genom annan akcent, i enstaka fall
genom ändring i stamvokalens kvalitet.
Anm. 1.
märkes, att:

Med avseende på bildningen av den neutrala sing.-formen

nib + t blir mt (eller mpt); t (t), d (I) + t blir t (b;
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p, v + t blir ft; r, k + t blir t; rk + t blir rt, sk (sk) + t blir ibland
reducerat till st (st). 1 slutljud förstummat, postson. g återkommer (som
gg före neutr. t (om föreg. sonant diftongerats till Ou, som i dr.tyk
'dryg', så inskjutes ett f mellan e ock t — alltså: drovAft); likaså 22.,
som före g ock d övergått till ett nasalt biljud. Om stavelsens sonant
har lång kvantitet, så ändras vid tillägget av -t kvantitetsförhållandena,
så till vida som sonantens längd reduceras, den närmast följande kons.
(ej konsonantisk vok.) däremot förlänges.
Anm. 2. Oböjliga i neutr. bliva adj. rad (pl. red) 'rädd', ak (pl.
eti) 'trött'.

§ 156. Paradigm.
1) Plur. har annan akeent än singularis:
Sing. mask. fem

ag avig
braen brun
bcp motspänstig

di9AP djup
dr ay dryg
doymb dum
frceksk frisk
fcesk färsk
gritot gles'
gran grund
h%t hel
hav bra, god
hak ihålig
hcpk hård
kk931c klok
kkopr klar
krceg rask 2
kl kall
tak slapp, lös
la‘k lång
bys ljus
lcnk lik
motsk morsk
moik mörk
ncpk dålig, bitter
ond (g,t) ond
rask rask
rgt,nd rund
4264 sned
1)

otät, knapp.

sing. neutr.

Plur. mask. fem. neutr.

at
broynt
bcogt
4a.g.ft
droyf't
doymt
frce,,,st
fted
gr4st
grant
halt
halt (havt)
hat
hcot
kkoylst (kkaykt)
kkcot (kkcpt)
krcel„gt
kalt
takt
lagt
hyst
lcekt (linkt)
moskt
mort
ncolst
ont
raskt
roynt
skualst

brbn
droy
dbymb
freelsk
fee k
gr ot
gran,
hål
h.4v
h Con
kkbk
kkcbr
krhe
le&
,k
nus
lchk
m6sk
fk
ncök
6nd (4,,t)
recsk
råkind
skjeck

2) i vändningarna.

ADJEKTIV: SJÄLVSTÄNDIGT.

137

Sing. mask. fem.
Sing. neutr.
Plur. mask. fem. neutr.
skou,m skum
skourut (skoymt)
skilym
siat slät
slat
slåt
stra,k sträng
stragt
strk
4,
star, stor' stor
stat, stoyt
st&r, star
stoup brant
stoft
st6up
swco svag
swcogt
S W (15
swat svart
swat
swett
sr sårig
scot
3c-ör
solig sur
soet
sur
trai,k trång
trast
trti,k
trcey trög
tre
treeu
trot trött
truttråt
troyg trygg, tam
troygt
tråyg
twcer tvär
twcet
twår
tor torr
tot tår
va,fld vild
vellt
Vågd
vökar vacker
völsat
vökar
vol vid
vceit.
tutt
vcelnd vind, skev
vemt
vieind
wcekt vit
wcqt
wcht
ceym öm
ceymt
eeum.
Anm. 1. Neutralformen till svar 'svår' heter svart.
Anm. 2. I nedanstående adjektiv bildas neutr. genom tillägg av
långt t:
bkco blå
bkcot.
bkcö
Cht död
d6tt
cl.ågroo grå
grcot,
grcb
noy ny
nos«
n .4 y.
rco rå
not
rcb
rg röd
rot.
1'0,
2) Pluralis är lika med mask. ock fem. sing.:
Sing. mask. fem.
Sing. neutr.
Plur. mask. fem. neutr.
ayttlåen angelägen
ci9kilåtent
aydplåcen
folåmd fördömd, osalig foc/612it
foclåmd
fofås fåfäng
fofåst
fofås
gjanzak, gömal gammal
varnat, Omalt
giamak, gömal
lagrdy noggrann
lagrant
lagrsin
rolc'ey,9 rådlös, villrådig
rolceyst
roldus
skrettf4t1 full av skratt skr0fOylt
skr å-4'61,41
starågd storögd
starogt
starågd
trcbsam längtansfull
trcbsdrut
treoscim.
Anm. 3. ggtkni 'galen', iiinn 'luden', mithn 'mulen' förlora i
neutr. sitt slut-n vid tillägg av t, alltså gbbt 0. s., v.
1 ) stour 'stortalig, stor av sig'. star 'stor' avser vanl. yttre dimension.
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Följande adjektiv med sonantiskt slutljud böjas efter typen
sing. m. ock f. art?, artig, n. ärta, plur. m. f. n. ecrti:
9*.b snål, ivrig att få något
b}handa behändig
Oforbarmal} stor, väldig
bil} billig
gtp,/§ah ohygglig
girig,
arbetsam
diru
r4,ta randig
okkh dålig
råna rägnig
&Lkb, duktig
sed_ctal} saktfärdig
fab farlig
sMt sedig
fdka färdig
skalar} skadlig
foneindz förståndig
slipa snöig
grchna grinig
sagd} stillsam
harmak} förarglig, harmlig
staka kort
hetsta häftig (till lynnet) ,
strenra stridig, stridslysten
hamalt hemkär
stkyviku stortalig, skrytsam
hö yggra hungrig
stam stadig
hbsal} slarvig
swekkka sval
hblru hal
swbsal} slamsig, okvinnlig
hbvh hövlig
',Otal} kittlig
khiggra krånglig
titku tålig
krb.yka krokig
vretktOru vårdslös i tal
Myst} konstig
totmek vidrig, förarglig
lau lagom
agegtpal} ynklig.
m/ka mjölig
Oregelbundet böjas:
Sing. mask. fem.

era glad

gay god
lat lat
Vetn, ni., lcktar f. liten
smal smal
snar snar
van van

Sing. neutr.

Plur. mask. fem. neutr.

gka
gat
lat
Vetat
smalt
(snat)
vant

gköra
gery
lata
smet')
smala
(snöra)
vana.

Anm. 4. En biform till Uh) är nk, fem. Mar, neutr. lita;
den användes, när adj. står i mera svagtonig ställning ock hälst förenat.

Oböjliga: äro följ ande adjektiv:
bcerhant barhänt
bcerhcbja barhalsad
bcerk,z-r barhuvad
91o9 ,mogen
drbyinbka drumlig
climn duven
cleckma duven
detrilpå unken

alan ensam
bad?, tidig
b}4imn begiven (på ngt)
batik belåten
b}t6n bekymrad, orolig
brco bra
bcerbant barbent
bcerfisli barfota
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butna omornad
buskvaj inte oäven
d,ntråån trägen, flitig, ihärdig
rökksj§as hudlös, röd
dntigd enögd
dan egendomlig, nyckfull
rtitf•ka övervuxen 2
Håna rutten
falt ofärdig, sjuk
flen vänlig, smeksam
sk41at skallig
ståka 3 kort
!råm frusen
sibukat slokig, sluskig
fitgat folkrik
ståkabånt liten, kort
gjetmatigs gammalmodig
våg galen
st6kats4 stackars
stbymbka fumlig
hani skicklig, konstförfaren
/mimat (hcöma) drumlig, fånig switle, svullen
mina sydlig
h6cer höger
kk/npypsn, frusen ock styvnad' tivat tjuvaktig
trco tillgiven
kitkut kulen
Idtpcelrtsiyga puckelryggig
töukat (tbuka) tokig
kbm tidig
kitsan ängslig till mods
vak 5 värd
leit,kvtkut långväga
vånstar vänster
nntm öm, rådbråkad
våstår västlig
livat gladlynt
vöua 'oförvägen, dristig
linka lika, likadan
vbpin vaken
tbr, ljum
c'emku noggrann
mota mogen (om säd)
äms ömse
mktp, mycken
&tår östlig
nar nära, kort
butrchkas utrikes
nöuka nordlig
by,tscSyknas utsocknes
nhat (flöjta) noga, noggrann
betvetas utvärtes.
nöl sj ån naken
Oböjliga äro — med få undantag, som vid redogörelsen för
värben närmare angivas — även värbets adjektiva former.
Anm. 5. b4n, brcp, gybk holt, me sj z, ner, staka, stålsabånt
kunna kompareras; hr, ~står, vådas, ktar samt — underdndirma enarmad

stundom — ett eller annat av övriga »böjliga» adj. kunna uppträda med
suffig. artikel. Ett förstärkande suff. -ada kan tilläggas focicimd (alltså

foctömdacla).
B.

Bestämd form.

§ 157. Adjektivet får i best. form suffigerad artikel. Denna
är i sing. mask. nom, ock ack. -n eller -an, gen. ock dat. -u, eller
är den lika med nominativens ändelse. Sing. fem. har änd. -a
om händerna.
med grön- eller rödaktiga alger (om stenar nek annat i vattenbrynet, företrädesvis vid stränder).
j Någon gång neutr. stakat.
4) Blott i fören. form.
Neutr. vet nyttjas ibland.
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i samtliga kasus, sing. neutr. änd. -a eller, i något starktonigare
ställning, -ana. Plur. har lind. -an, i gen. ock dat. växlande
med -u.
Artikeln fogas till den form av adjektivet, som obest. mask.
sing. företer.
Adjektiv, som genom tillägg av suffig. artikeln bliva tvåstaviga, få grav ake., för så vitt de icke äro egennamn, bildade
av adj. i mask. sing. (swettg 'den svarte', men sweit Svarten»).
Anm. 1. Adj. av grupp I A, 2 kunna i regel icke stå med best.
vidfogad artikel (jfr dock II B nedan). Blott gjecmd• uppträder med
de stereotypa formerna gyimbag »Gammeln», gytimbka 'den gamla',
gyåmbk(na) 'det gamla', plur. gjetmlhan 'de gamla'.
Anm. 2. Åven fem. sing. kan, ehuru relativt sällan ock företrädesvis blott av adj., som genom synkope förlorat avledningsändelsens
sonant, få en förlängd artikelform, nämligen -ana.

§ 158. Paradigm.
Sing.

Plur.

shiran

mask. nom. ack. stek, den stora, gen. dat. stdru
(1. = nom.);
fem. nom. gen. dat. ack. stara
»
neutr. »
» steire, (stgcrana);
»

.,_- mask.

mask. nom. ack. /lust» den ljusa; gen. dat. nusui
fem. nom. gen. dat. ack. busa
neutr. » » » » busa

husan
=- mask.
»

mask. nom. ack. nn den röda; gen. dat. Km,'
fem. nom. gen. dat. ack. råa
neutr. » » » » nk

råan
= mask.
»

Oregelbundet är adj. Vett» liten:
mask. nom. ack. lz den lilla; gen. dat. 14,22u
fem. nom. gen. dat. ack. 142,1a
neutr. » » » » 14.2.1a

småan
= mask.
»

II. Adjektivet står förenat.
A. Obestämd form.

§ 159. Adjektivet i förenad ställning har i obest. form samma
flexion som det substantiviskt brukade obesi. adjektivet. Ex. »n
1) 1. = nom.
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bygght var 'ett bedrövligt
völcar bar 'en vacker karl';
väder'; ,ya ha hmt arbåt 'jag har hårt arbete'; (h)on ha dikt1gt2
Una o ark bana 'han har en duktig hustru ock snälla barn'.
Ofta sammanställes emellertid adjektivet jämte substantivet
så, att de bilda en svag sammansättning. Adj. har då
konstant samma form som obest. mask. sing. — dock kan tillfällig akcentförändring inträffa. Anmärkas bör även, att adj.
/eek, lik vid juxtaposition antar formen 121 (-121) i sing., smco
14, hl) i plur.
Uppträda flera adj. som attribut till samma subst., kommer
naturligen endast det sista att utgöra. led i juxtapositionen. Ex.
ko y hav krbylcah42za 'kon har krokiga horn'; men In lik artibcbt 'en liten trevlig båt'; völcat rikbet,t 'ett vackert rött band'.
När adj. ock subst. sammansmält till ett enhetligt uttryck,
kan detta ånyo i juxtaposition sammansättas med föregående
adj. Sålunda kan det heta: smosivdVköy 'små kängor'; tyna121-bcfm 'ett vackert litet barn'; 2,n bl-foti-stökar 'en liten fattig
stackare'; z. stå-jkalatk6u 'en stor, skallig (d. v. s. utan horn) ko'.
B. Bestämd form.
§ 160. När adj. nyttjas i best. form, förenad ställning, uttryckes detta genom sammansättning av adjektiv i obest. mask.
sing. ock subst. i best. form. Detta är den vanligaste konstruktionen. I detalj gälla de regler, som angivits rörande adjektivets obest. förenade form.
Vid starkare betoning av adjektivet ock särskilt i fall detsamma föregås av demonstr. pronomen, uppträder det som fristående ord, i sing. ock plur. i alla tre genus försett med ändelsen -a (-a kan tilläggas även adj. av grupp I A, 2). Ex.
nbyhcebdaskkira de nya hälg- den stara gam, den stora gården
dagskläderna
gy4matsc'e7t2ga den gamla gum- dom ha htsio,sa de höga husen
da sndka feikka, de snåla mänman
niskorna
/t/völcatstchtlyta den lilla vackra
ha vaom d&a tegran det
tösen
var de onda tiderna
kalvdra dell kalla väderleken
da byyjpal2a 122bcbna det stacvölcarvåra det vackra vädret
kars- lilla barnet.
fl4ggyfkka första gången
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III. Adjektivets komparation.
§ 161. Adjektivet kompareras genom tillägg av ändelse till
den positiva formen av obest. mask. sing. eller genom omskrivning
medelst mar, mag
För komparativ är ändelsen -an (undantagsvis -ara), för
superlativ -ast. Ex.
Komp.

Pos.

årz. arg
gka glad
gay god (om mat)
haftt häftig
kiinsti konstig
lbu lagom
mcIsal} sölig
rcnk rik
se. seg
sfpg,k styv, stel
stbru stadig
trce y trög
tor torr
völsar vacker
vo?„ncl skev
ceym öm

eman (årjan)
gkiian
gan
/lajban
lainsttan
lbuan
mö saban
rchkan
san
sfyikan
stbruan
trivuan
tbran
vbkran
vielndan
&urnan

Superi.

emast (etryast)
gkaast
gi2yast
haftiast
kiinsttast
(lbuast)
mbsahast
rchkast
shst
spi.A•ast
stbruast
trieuast
tbrast
vökrast
veelndast
immas&

Anm. Flerstaviga adjektiv kompareras hälst genom omskrivning,
likaså vanligen de BOM ändas på kort, svagton. -a. Ett undantag är staka
'kort', som har komp. stakan 1. ståkar, superi.. stakast 1. stakst.

Oregelbundna äro:
Pos.

brco bra
dah dålig
gray grov
gömal, gpimak gammal
gQy god, duglig
h hög
Ilak elak, ond
la,k lång
la2 låg
Vetlz, liten
mpbsi mycken
nar nära, kort
sen sen, trög
smal smal
st4r stor

Komp.

båtar, vågar
sånibar, vcer, clethan
grovar, gran
gyeanb?Pan
båtar
h6icer
vcer
lågar
lacer
mndar
mar
nckrman, naran
sblan, Anan.
smblan (smålan)
stor

Superi.

bast
samst, vcejt, clethast
grovst, gr-bast
alst, gjetmbhst
bast
hog st
vint
lagd
lagst
mcetnst
mast
neerniast: narast
Anast,
smalast
stag
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Pos.

Komp.

Superi.

tra,k trång
trågar, tra,kan
trast, trehkast
toyg tung
ttegar (Myggan)
toyest (tbyggast)
(n_te ung
6year
&gest.
Endast i komparativ ock superlativ förekomma:
Komp.

Superi.

Komp.

Superi.

bara bakre
beckcen
hhtra hitre
hchtet9ty heetc9i
Uttra bortre
bitta,st
nådra nedre
niercen
&Indra inre
ålna,st, hien ilyndra, undre kyti.da,st
fråmra, främre franist
&yra övre
bvce,st
fåra förre
bytra yttre
fog
bytM, btg't•
Blott i superi. förekomma makt 1. macen 'mellerst', sagt 'sist'.
En form av stegring åstadkommes genom att — i utrop
samt i allmänhet vid starkare betoning, särskilt efter uttrycket
ha var 'det var' — foga en ändelse -an eller -n till mask., -ar
till fem, sing. obest. fören. positiv form. Likaså kan betydelsen hos den positiva formen stegras genom ett framför adj.
ställt gi2yra, genom prefixen bak-, bak-, kap- (,, kok-), stan-,
twcer- samt genom infixet -böka- ock suff. -ada. Ex.
skin /ojar en stor karl
bahsweit becksvart
tawn bydåygdian åyg en sådan kakinört kolmörkt
odygdig unge
stanhcbk stenhård
ktvågar mar ett raskt sto
twceråri, synnerlig häftig
a, skirar pörk en stor kyrka
in ste)rbokaknchy en väldig
ha jcer goyra lagt det är rätt
kniv.
långt
din focibm dada 'bye din för(h)on jee ba-ncir han är bra stor
dömda unge.
§ 162. Komparativen är, när den ändas på -an, oböjli g.
Dock kan i neutr. sing. av best. självst. form ett -a tilläggas,
vadan det exempelvis kan heta: stå,kana 'det kortare'.
Böjlig .är däremot komp. på -ra, -r, -ar -er, i det att i självst.
best. form till mask. sing. fogas änd. -an (i obl. kasus växlande
med -nu), till fem. sing. -na, neutr. sing. -na, till plur. genomgående -an. Komparativ, som icke ändas på -a, förändras vid
tillägg av resp. ändelser till analogi med båkra, bittra etc. Sålunda komma resp. paradigm att bliva:
Sing.

m. bkraan
f. bkrana
n. bkrana
» vålldraan » våildrana » vålldrana
såm.,bra,an » så,inbrana » såmbrana
» Mgraan
» hbgrana
» hbgrana

Plur.

bkraan
våi.ldraan
såmbraan
hbgraan
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Plur.

Sing.

mchndraan
m. meelndraan f. meepdrana n. mchndrana
stbraan.
» stbrana
» stbrana
» stbraan
Märk, att det heter dan v&ran 'den onde'.
Superlativen böjes i enlighet med positiven; i obest. förenad
ställning förekommer superlativen dock icke.

Advarb.
§ 163. De «flästa advärb äro till sin form lika med obest.
neutr. sing. av adjektiven. De kunna kompareras i likhet med
motsvarande adjektiv.
Därjämte kompareras även följande advärb på sätt, som
överensstämmer med adjektivens komp.:
Pos.

Komp.

Superi.

halst
teet, 913Thitt gärna håler
vcetst
ver
41 illa
fp)11 före
f(9,9k
for
fbkast (fOtast)
fbytan (fb.ytan)
fegt (fat) fort
laest
lågar
länge
le'lnt
.
nermast
nerman
ner nära
tchrast
tegan
tch, ofta
v4kast.
v4kan
vak väl
Följande lokaladvärb förete en säregen komparation:
Pos.

bci1c2. (båka) bakom
båt borta
å/n inne
frtim framme
hielta på denna
sida
håga på andra
(bortre) sidan
ni nere
öwani ovanpå

Komp.

bagru bejkru balcaru
bakföre,
b-aktill,
bakom
båtru båtarn bortom,
bortre
ålndru åmdaru innanför, ini
fråmbru fråmbarn
framom, framföre
heeltru hintaru hitom,
hitre
hålstru ~amt längre
bort
nadru nedanför

Super].

bezkce,st betken»
bakerst

båtatst båte,sp
borterst
alnaJt inceM
innerst
framst frånysti
främst
h(seAtkst liceicetsP
hiterst
hålsast längst
bort
neercen neere.b't
nederst
&vm ovanför, högre bvcetst bvee,sti
överst
upp
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Pos.
ikoldt under

Ot ute

Komp.

Superi.

in,,t,ndaru mera inunder 4t,nda,st underst
&p fru bytaru &ytan &ytan- ötce,stt ytterst.

utanför, yttre

Anm.. liVell formerna bd/ca-, båta-, alna-, frånta-, Itielta-,
/tåga-, 'Wera-, öwa-, ön,tafor finnas.

§ 164. Även följande sammanhängande advärb må angivas:
ddran döran dcbn
dina dr där
dce0 dchban 1. dchdärifrån
åsan dit
alna inifrån
4,92, int inne
akn in
frånta framifrån
freon framme
fram fram
/tama hemifrån
ltdm hemma
kam hem(åt)
håran tsdran c bn
hina Jcer här
hcelt hchbsan 1. Ade
härifrån
pax hit
'Wera nedifrån
ni nere
n1 ner
weiran varifrån
wönt var(est)
wett vart
glgta utifrån
ute
ont 1. 6tat ut, utåt;
vidare öwa 'ovanifrån', öwant 'ovanpå': 'ovanefter' eller 'ovanifrån' heter öwandt;
tota 'efteråt', åt 'efter', Opat 'uppför' eller öpatåt, bu), öpa
'Uppe', ou,29 'upp'.
Att märka är även bett 'bort', öt-ot 'brevid, nära nog, ungefär'.
'Norrifrån' heter nOka, 'i norr' i ner, 'mot norr, norrut'
neirynn. Motsvarande »norrifrån» etc. finnas av namn på övriga
väderstreck följande uttryck: seina, i sr, st5rat; vada, 2. vasst eller
ve'..star, våstyln eller våstarot; osta, 2. ost eller i östar, 6stym eller
6starot. 'Nordost, -väst, sydost, -väst' heta — speciellt om vindar
— östn.Ma, våstnOgra, östsdna, vlstsån.a.
§ 165. Bland övriga advärb ock advärbiella uttryck må
här nämnas:
op (trycksvagt: o) av
an ännu
o även
oynt (trycksvagt: om um) om
km över
do då
mpi, p2,, int, t i
da då, likväl
nwr när, hos
so så
va med, hos
c_ets (trycksvagt: ce) ur
noe (trycksvagt: no) nu
for för
mdran medan
frco (trycksvagt: fro) från
tag (trycksvagt: ttl), tage.,s, ot åt
tags (trycksvagt: tas) till, cot (trycksvagt: ot) åter
till dess att
ötcer återigän

4
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43ivnu, Ogitnu genom
.jo
Ja ja
nå (tryeksvagt: na) nej
cent (trycksvagt: cent) icke,
inte
4ginast genast
snat snart
straks strax
so snarast i största hast
rå redan
onhp ånyo
sttu stundom
n&ntzn någonsin
va-ed för alltid
-ktoil i kväll
-kwchls i går afton
1-focl4n i förrgår
..fr-kwiln i förrgår afton
-mts'kyk, i-m&rjanst i morse
b-meiran i morgon
6vcer-m&ran i övermorgon
i dag
-gcbr i går
-fo-clån i förrgår
.-ti)r i år

.b-fiöyk i fjol
i-fordra i förfjol
() fara-vikun (i) förra veckan
ot vYrun nästa vecka
-12,öst i höstas
•
-höst i höst
lustans allestädes
chr-, må,ku-, nåu-, årustans
ingen-, mången-, någon-, annorstädes
krcheu omkring
rthtydaru runt omkring
hrsitottimp huvudstupa
bakkotas baklänges
omkull
ok
skjafötas skafföttes
åruktu annorlunda
må,kulå,tu mångahanda
nexuktu någorlunda
må,sta nästan
ninka noga
böra bara
/chk likgiltigt
lcekavåk likaväl
otameelnstuna, åtminstone
vaga åtminstone, säkert.

Räkneord.
§ 166. I. Grundtal.
30. trått
11. alav (även eelcif)
an (f. e, n. at)
40. ffirnti
12. takt)
to
50. fåmtl
tråtan
trcei,
60. sålssti
fibtan
ftpr
70. Asti
15. fåmtan
fam
80. &talt
16. såkstan
saks
90. nå0t
17. syan
s??,,t
100. lokindn
18. årttan
"dt
1000. taRsn.
19. nitan
ni
20. 1,,92y
ti
Vid sammanfogning av grundtal placeras det mindre talet
efter det större, enheterna följaktligen sist. htkindr* antar- vid
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

i) iv. fAutan.
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sammanfogning med annat räkneord formen höyndral (utom i
tryckstark ställning). Ex. ptutit 21, tratd4 32, gontztrcbl 43,
hon jw fod
arrtanhöyndrafåndtftim 'han är född 1855'. mekk
Uundr2. tesns 'många hundra tusen' (även mettk-htiundra, ma,ktOesn).
Böjligt är grundtalet en (mask. sing.). Stående självständigt eller tryckstarkt i förenad form får ordet följande böjning:
Mask.

Fem.

Neutr.

Sing. nom. an
» gen. ånu
anar
» dat. ånu I. = nom. ?mar 1. = nom. at
3, ack. an
at.
Trycksvagt ock förenat är detta grundtal såväl till form
som användning identiskt med obest. artikeln. Ex.
ha jcer cent böra Gn so reo-for, at a gja pOZI. (I. gUlt) 'det är
ej endast en som rår för, att det går galet'
dØ ot an (4nu; a, anar; at), ha firar skul hd) 'ge åt en det som
flera skulle hava'
ain,9-497Z böra a stint 'tycka om endast en flicka'
ja ska hs9..io ma våga an hast 'jag skall köpa mig åtminstone
en häst'.
Anm. Genitiverna P.nu, anar äro föga brukliga; man omskriver
hällre. Ex. ha ycer cent båra-fåla, årtu (anar) 'det är ej endast ens
far; hällre säges dock: fåk icer cent böra ner ånu felet 'är ej blott
hos en'.

Böjligt är även grundtalet to 'två' föregånget av båga
'bägge', bd) 'båda', dom 'de', i det att en ändelse -an tillägges.
Dock kan det jämte tc'o', båga t6an även heta bd), båga k.
Grundtal, som substantiveras, få fem. genus ock böjas efter
dekl. III. Ex. åtan ettorna, fyran fyrorna. Vid substantivering
är det blott talen 1—,10, 12 som komma i fråga.
II. Ordningstal.
§ 167. I självständig ställning böjas. ordningstalen såsom
självständigt adjektiv i best. form. ein 'den andre' utgör undantag.
i) Brukat som svordom har detta ord alltid grav akcent: ha var

hundra 'det var hundra'.

10-232822. 8v. kindsm. Rutberg.
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Ordningstalens form i mask. nom, sing. är:
fil,st n
11. eelaftv,
30. trattandn
åri
12. t&kftli
40. fkrdiandei
trirjan, trivå-n
13. tr&tancitt
50. Amtiandn
14. fj kutandijt
fj4n,
60.
15. fintandn
70. siuttandn
faink
16. salsstanck
,såtn
80. åttandn
sivanck
17. åytand,oi
90. n4tiandrob
atoncln
18. &rxtanciti,
100. liktendrande
nianek
19. nå.itanclti
1 000. Mitisteck.
tiandtt ,
20. jpivanck
ån böjes (såsom självst.) på följande sätt:
Fem.
Mask.
Neutr.
ånara, åra
Sing. nom. ån
åna
» gen. ånarur åru
= nom.
= nom.
D dat. ånaru, åric, ån = nom.
= nom.
» ack. ån
= DOM.
= DOM.
so
ha
jcer
'det är den förste
ha 'ter fbgt/ (fk.ta,
(den, det första), som har varit här'
u 6,unscrän je(r) faintancki nKonin 'på onsdag är don 15 dennes'
pcha hin jcer tnara, va hd) a2r 'den här pigan är den andra,
som vi ha i år'
ha jcer åna 'det är det andra'.
Ordningstalen uppträda även i förenad ställning (ock då
med något förändrad form; jfr ex. nedan). Därvid gälla de
regler, som angivits rörande fören. adj. i best. form (§ 160).
- 'Andre' heter då i mask. ån, fem. anar, neutr. åm,. Ex.
kna jr opa trirwöra,, stuandcbra 'barnet är på tredje, sjunde året'
åna-Aira yce völsrast 'den andra sidan är vackrast'
ha var fanitecin 'det var fämte dagen'; fjg-gjet,ka 'fjärde gången'.
Vid sammanfogning av högre ock lägre tal gäller, att endast sista leden antar ett ordningstals form ock böjning; de
övriga talen uppträda som grundtal. Ex. hOndrcii,stuftkytn 'denetthundratjugoförsta'.
Anm. Vid angivande av datum ock stundom även i andra fall
förekommer, särskilt då fråga är om tal över 20, en efter rspr. bildad
form, t. ex. dan Istuf,Ma, 'den 24:e'.
§ 168. Talförhållande utmärka även följande ord, nämligen
subst. clicsin 'dussin', Air 'par', mAyn 'million', bilV2un 'billion', &bo 'hälften', trmde:1 'tredjedel', Dchicia 'fjärdedel',
finitda Tämteder, csåtdd 'sjättedel' etc.;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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adj. hakv 'halv'; hcbkvanetn m. (lbcokveanar f., hakvetria n.) 'halvannan'; e/9mM/, eenweir m. (sånweir f., elnwat n.), wakein, waritin
(-?nar f., -etna n.) 'varannan'; wa-irki a (n. ?vaka-Mya) 'var
tredje';, c'egykal 'enkel'; dacel 'dubbel'; Nfeildi 'dubbel', tvåfaldig';
adv. tbfält 'tvåfalt', tregfeilt 'trefalt' etc.

Pronomen.
§ 169. I. Personliga pronomina.
Tryckstarka

1:a pers. sing.

DOM.

» » obl.
2,
plur. nom

» » obl.
2:a pers. sing. nom.
» » oh!.
»
plur. nom.
»
»
obl.
»
»
.»

»
»
»

»

»

fem.

»

D

D

»

»

»
»

»
»

»
»

»
»

»

»

neutr.

»

»

»

»
»
»

gen.

dat.
ack.

JO
rna

va

va

as

os;

don (do) du
dg

do, du
da

1

2.

hon han
hons
hönu, hon
hon

nom. hin (ho) hon
gen. hanar, hånats
dat. hånar
ack.

ho, ha

nom. ha det
gen. —
dat. ha »
ack. ha »

»

»

»

»

D

»

»

»

»

» m. f. n. plur. nom.
»
»
» gen.
»
»
» dat.
»
» ack.
»

»
»
»

mi,

2.;

3:e pers. mask. sing. nom,
»
2,
»

Trycksvaga

Ja jag

dom de
dbmce,s, dömu
dömu, dom
dom

1) Enklitiskt i uttrycket vå, t4 'vet jag'.

on, an
hons, ons
nu, u
on, an;
hu, a, 74
hånar
a, na
a, na;
a

—
å, na

a, na;
di
dömcets, dömu
du
du;
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Reflex. pron. 'sig' heter i betonad ställning s?, i obetonad
ställning sa.
Det re c i pr ok a pron. warånar 'varandra' heter:
i gen. waråna,s, waråru (warår)
i dat. ock ack. warånar, waråru, warår.
Exempel på personliga pronominas användning:
du fo fcel hk-a5-ma såran 'du får väl höra av mig sedan'
körna 'till mig kan « ni alltid komma'
tt/ nn
cent jpå.n-do (— du) as 'inte känner du oss?!'
ja, hon je-444kti, at hå-n yce....p oug 'ja han är duktig i anseende till att han är så ung!'
vöra 'lät han det vara (brydde han sig ej om det)?'
a fay/, so na siöy-hi-,sa 'hon föll så, att hon slog ijäl sig'
di 146-n-dömu idka m4k koy, so ja hav 'de hava hos dem (å
deras gård) lika många kor, som jag har'
tå-n sa cerlt c'ek for f4}-h&knu tu gråva 'tar han sig ej ledigt för
att följa honom till graven?'
st nu na ddar 'säg honom det aldrig!'
våt-du da 'kantänka (eg. vet du då)!'
ha vat-t 'det vet jag'.
Neutrum användes för att uttrycka missaktning i uttryck
sådana som: ha so ålar vt *gia-ham 'den som aldrig vet att gå
heml hå-so cent ha na hoy 'den som inte har något förstånd'!
II. Possessiva pronomina.
§ 170. De possessiva pronom. man 'min', ,dan 'din', san
'sin' böjas enligt nedanstående paradigm:
Mask.

Fem.

Neutr.

ma, månar
mat
Sing. nom. man min
= nom.
gen. manu, man
= nona.
= nom.
= DOM.
dat. mitnu, man
ack. man
= DOM.
= DOM.
Plur. mask. fem. ock ueutr. ~In i samtliga kasus.
Anm. Jämte den tryckstarka formen (man, dan, san etc.) förekommer i trycksvag ställning en biform: Denna biform heter: i mask.
sing. man, dan, san; i fem. sing. ma, da, sa; i neutr. sing. mat,
dat, sat; i mask, fem. neutr. plur. man, dan, san.
Den trycksvaga formen placeras i regel efter huvudordet.
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Mask.

Fem.

Sing. nom. vem, (your) vår
varar (your)
gen. vöru 1. = nom.
= nom.
dat. vöru 1. = nom.
= nom.
ack. vån,
= nom.
Plur. mask. fem. neutr. vörcer, vöur 'våra'.
Mask.

Fem.
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Neutr.

vört
= nom.
= nom.
= DOM.
Neutr.

Sing. nom. in, er
igar
ra,t
gen. Iru I. = nom.
= DOM.
= DOM.
dat. Pytt I. = nom.
= DOM.
= DOM.
ack.
= nom.
= nom.
Plur. mask. fem. neutr. 3rar 'edra'.
Exempel på användningen av poss. pron.:
drc'ekean dan (1. dan) ha fat va, månu tu skogs 'din dräng har
följt (med) min till skogs'
ma hg (1. bättre: leQu me.) jo vökran on de (danar) 'min ko är
vackrare än din'
Jöra-ekl kk6tara dn 'är all boskapen din?'
pkke.n vön, yce-lcklk steepta irar 'vår pojke är lik er flicka'
on foyr o såld br4ran-san fcor 'han for ock sålde sina bröders får'
on bspq ve san-s he,st (håstn sn-é,9) 'han körde med sin egen
häst'
u låntd
san-n o ~In o 'hon lemnade sina egna kläder
ock mina ock'
on bko &lax fåka va sat 'han blir aldrig färdig med sitt (arbete)'
du Un-cent .91,9ilk-öpa mat o dat 'de kunna ej skilja på mitt
ock ditt'.
III. Demonstrativa pronomina.
§ 171. Pron. don
dan 'den' förekommer blott förenat. I
självständig ställning ersättes det av de pers. pron. hon, hön, ha.
Pronominet heter i
Sing. mask, vanligen dcen, obl. form. även da
fem. de.
neutr. da. En dativform finnas i uttrycket utz-dtp 'däri,
däruti'.
Plur. mask, fem. neutr. heter de. eller dom.
Anm. Den plur. biformen dom är identisk med pers. pron.
3:e plur. i »tryckstark» form ock har dess böjning.
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'Denne, den här' heter i sing. nom. ock ack. mask. h6-hcen
eller hö-hona, fem. hö-hcen eller hö-hcena, neutr. hd-hen eller
h6,-hcena, plur. nom. ack. »per tria genera» döm-hon 1. dömhona. Första sammansättningsleden böjes i gen. ock dat. i enlighet med motsvarande pers. pron. i beton. ställning; senare leden
är i det hela oböjlig — dock antar den efter gen. hons samt
när första leden vid flexion blir tvåstavig formen hm. hö-itcen
etc. förekommer endast i självständig ställning.
För att återge rspr:s fören. 'denne, den här' användes ett
oböjl. hat eller kina, som placeras efter det subst., till vilket
det hör. Substantivet har vid förening med hm, låna alltid
best. form.
'Den, den där' heter i sing. nom, ock ack. mask. hön-dcen
eller hön-dona, fem. hö-don, hö-dcena eller hön-dcen, hön-dcena,
neutr. M-don, hd-dona, plur. mask., fem. ock neutr. i nom. ock
ack. döm-dcen, döm-dona. Pronominets flexion i övrigt ock
detsammas användning överensstämmer med vad som angivits
rörande hö-hon.
Även ett förenat dan, dina 'den, den där' finnes. Det svarar
emot hm, kina ock nyttjas som detta.
söma 'samma' står självständigt blott i uttrycket sönta yer
'det
gör detsamma'', samt i elliptiska satser, då söma vana
ligen får determinativ betydelse. Annars står detta pron., som
är fullständigt oböjligt, förenat med subst. eller med an (a, at) i
det substantiviska pron. söma ax 'densamma, samma en', vars
första led, som nämnt, är oböjlig ock vars senare led böjes som
räkneordet an (dock finnes även en plur. form data, i gen. ock
dat. växlande med ånu — något som ju räkneordet saknar).
tiAkcen 'sådan' användes vanligen förenat, men kan liksom
söma ock i samma fall som detta stå självständigt. Det rättar
sig då vid böjningen efter det underförstådda subst. • Dess böjning är i mask. nom. ock ack. sing. Utkora, gen. tikku, dat. tiekcen
eller ticku; fem. sing. i samtliga kasus tickar; neutr. sing. har
likaledes för samtliga kasus blott en form: ticka. Plur mask.
fem. neutr. heter i nom. ock ack. Hakor, gen. ock dat. ti.ckcer
eller ticku.
1) Ett vanligare sätt att återgiva 'det gör detsamma' är genom

ha ce-lchk, eg. 'det är likgiltigt'.
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doichk 'dylik' behandlas som ett adj. i obest. form ock heter
i mask. ock fem. do/4k, neutr. dolk,kt, plur. dalkk.
slcelk 'sådan' behandlas som ett adj., har neutr. shei», plur.
slchk. sleife har i mask. en biform slcseikan (böjt som tickcen),
i fem. en biform sleegar (böjt som fem. tickar).
b.akv 'själv' brukas som adj. ock subst.; det heter i sing.,
mask. fem. ock neutr. »kv, i plur. ON eller sov. Därjämte
förekommer en gen. ,so,?
. (med betydelsen 'egen'), som fogas till
poss. pron. eller gen. av pers. pron., samt de oböjl. formerna
sbkva 1. Jbl-va, csbimasta 'till ock med, självaste'.
Exempel på användningen av dem. pron.:
dcen håsk vii ya cent hcb 'den hästen vill jag ej ha'
da (bra var i ralktit bycbr 'det året var ett riktigt nödår'
lusky (han-dcen) ygn ya! 14 yce i rå/kista tskycivicbg 'den där känner
jag (till)! hon är ett riktigt »rivjärn»'
bökran din tålnis-ya oum; dom ska ya 1,99`p ma 'de där böckerna
tycker jag om; dem skall jag köpa mig'
broyg höns-hin ye.,gOsekpini 'dennes broder har nyss kommit'
frålsta ha faclerva cbkag far en. döm-den (dömu-clin) 'frosten har
förstört åkern (den växande säden) för alla dessa (människor)'
hancks-hin moyr yce...,sebn-hin 'dennas moder är härifrån (från
denna ort)'
kyag hin 4cer cent ecna, sen ha OM yer 'den här mannen gör
ej annat, än det som galet är'
ha yce.,0ma arbåt tuaii...cla 'det är samma arbete varje dag'
je bigycicen söma so dan 'jag begagnar samma (sort) som du'
hon yer &lti sbma an 'han är alltid densamme'
ticka pös ot ticku a.n 'sådant passar åt en sådan (»don efter person»)'
ticken hast fa...trk-hyndri krikyn 'en sådan häst för trehundra
kronor!'
ta knetpan din hel ncicer dolk 'tag de där knapparna eller
några liknande (eg. dylika)!'
titke-clin bkbymu vii ya hcb, dolc4k ha ya havi-fr 'sådana
blommor vill jag ha, det är sådana jag haft förr'
slegot hav ya sce0 for 'slikt har jag sett förut!'
di stöka-til-a-gblrit ot sa ,sv va y*p lånar 'de ställa det galet
för sig själva genom att jälpa andra'
ha ice-tdy san-,96,9 vettig o cent 40-u 'man får lov att använda
sina egna pängar ock ej•andras'
•
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(sgarvasta) (låtit?, tik, va fitirkan opa ee04,yan, till ock med
gammelfar gick med folket på ängen (i skördearbete).

jioirva,

Anm. pkv kan även betyda 'den, det, de rätta' i uttryck sådana som: ha va-clom-csåkv 'det var (just) de rätta @det var mig ena
ljusa fåglar»)!' ha-den icer b?I'vå-n 'den är just den rätta!'

'Självaste den' (svordom) återgives med endast ,07rvasta:
ha var fcel Jökvasta, ska ja cent fo utch-u 'det var då »självaste
den», skall jag ej få fatt i honom?!' o ,s0rvasta, wa ha jw
völccet 'åh tusan, vad det är vackert!'
IV. Relativa pronomina.
Relativa pron. äro: so, sa 'som' ock wa 'vad' (det som).
Båda dessa pron. äro oböjliga ock användas endast substantiviskt.
Exempel på användningen av rel. pron.:
vehndy„ so bkds fro östndyka, jcer wcos 'vinden, som blåser från
nordost, är bitande'
stim, so ja jft, va.,lietar 'stugan, som jag köpte, var liten'
ja hår cent, wa du si 'jag hör ej, vad du säger'
höta o alt wel-n töa, ycer wnt sant 'hälften av vad han pratar,
är ej sant'
want vår-a sa du göna åt 'vem var det du späjade efter?'

V. Interrogativa pronomina.
'want (trycksv. team) 'vem' är böjligt, så till vida som
en gen.-form på -s finnes för mask. ock fem.; för neutr. 'vad'
finnes en särskild form wa, lika i alla kasus. wam nyttjas endast som subst.; wa nyttjas som både subst. ock adj.
'Vad för en' heter weiforån. e42 böjes, när pron. står självst.,
som räkneordet an. tär pron. står förenat — då ofta förkortat
till weifor eller konstruerat så, att wa medels predikatvärbet
skiljes frän övriga delar av pron. — böjes an som obest. artikeln.
En plur.-form finnes, ehuru föga vanlig; sista ledet böjes dkså,
som angivits rörande an i söma-ån (dem. pron.).
'Vad för något' heter självst. ted-fo-ricicer (-ria), fören. weifa-ria; plur. w&- fa-4 r. wa kan genom satsens värb skiljas
från övriga delar av pron.
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håken 'vilken, vilkendera' brukas både självständigt ock
förenat. Det böjes som demonstrativet tickcen.
Rspr. 'vilkendera' återgives ofta med håkcen-cb-du.
'Hurudan' heter Min; det är oböjligt ock adjektiviskt.
Exempel på användningen av interr. pron.:
wam scq du åt vem tittar du efter?
wa-for- mientsj§ (wa-for mims») jcer hå-dej 'vad för en människa är det där?'
wa-for-ån mån-du 'vem menar du?'
wei 40-n fa-nacer 'vad gör han för något?!'
håken ska tci, 'vilken(dera) skall ni ta?'
1iku-4yks ycer hå-hcen 'vems är denna yxa?'
at wam (håken, htlku) låt-n 'efter vem söker han?'
hårt jce4b9a, na vav 'hurudant är tyget, som hon väver?'
VI. Indefinita pronomina.
§4 174. man 'man' brukas substantiviskt. Det förekommer
ej i annan kasus än nom. I övriga kasus ersättes detta pron. av
(in 'en'. För man nyttjas stundom uttr. meenislsa 'människan'.
an 'en, någon' förekommer i subjektställning, endast närdet ingår i uttr. jn o ån 'en ock annan', war-o-ån 'var ock en'
o. d. — En gen. på -s finnes, nämligen i uttrycken an-,96,5, ansaan, eat 'ens egen, eget'. För övrigt böjes pron. som räkneordet
an; när det står förenat, vilket endast förekommer i plur., heter
det ana.
anda 'enda', andasta 'endaste' äro oböjl. ock vanligen adj.
'Endera' heter åndara; det är oböjligt.
nån 'någon' användes — liksom åndara — såväl substantiviskt som adjektiviskt. Dess böjning är:
sing. mask. nom. ock ack. nån
norn . ock ack. nacer
plur. fmeamsy. g
gen. nåu
»
en . nåcer, nåu
»
dat. nåu eller nån
(självst. . nåce»
fem. samtl. kasus: når.
neutr. dat. nåcer, nåu.
»
nåa
neutr. »
nån ock dess böjningsformer reduceras i satssammanhanget
vid trycksvag användning; exempel: m. sg. nån nan, n. sg._
na
na, varjämte akcenten ej sällan blir akut i stället för
grav.
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'Någondera' återgives genom nem to du (eg. »någon av dem»).
'Någonting' heter na (s, na) eller nacer — det senare efter
prep. vanligast. 'Något litet' heter nedta.
&legan 'ingen' böjes som tåben, håken. Det nyttjas som
:subst. ock adj. Neutr. sing. ersättes ofta av chntna.
'Ingendera' återgives genom inean cb-du.
'Ingenting' heter chntna (eg. 'icke något') eller oilezyt (eg.
'alls ingenting').
mekkan 'mången' brukas som subst. ock adj.; det böjes i sing.
-mask. ock fem. som tåben; neutr. mat. Plur. heter met,k, i
gen. ock dat. med biformen met,ku.
'Flere' heter fr, är oböjl. ock brukas som subst. ock
adj. 'De flästa' återgives genom omskrivning (vanligen måsta
. cb-du 'det måsta av dem').
'Få' heter N (eller vanligare cent so ntehk 'inte så många',
netcer 'några').
wall 'var, varje, varenda' nyttjas endast som adj.; det böjes
på följande ssätt: sing. mask. nom, ock ack. wa, gen. wdru,
någon gång wan, dat. wan eller wdtru; fem. werar, neutr. wa
i samtliga kasus. Rspr:s "vardera' återgives genom war enbart.
I trycksvag ställning övergår wall till wan eller wan.
'Var ock en' heter weir-o-ån (a, a,t). war ingår även i uttr.
.w&-,sdn 'var sin', w&-jan-ån (w&-en- å f., wa-jat-åt n.) samt i

4nunir, etnivd4, war-anar.
wam, hddecen so helst 'vem, vilken som hälst', wa so hast
'vad som hälst', hårt so halst 'hurudan(t) som hälst'. want so
.halst är endast subst., ht'trz so hast endast adj., wa eller It4lccen so
hålst både subst. ock adj.; tvam kan få gen. -s, kåken böjes på
vanligt sätt trots sammanfogning med so hast.
När dessa pron. stå i förenad form, inskjutes det eller de
-ord, som av resp. pron. bestämmas, emellan dettas första ock dess
båda följande sammansättningsleder. (want so helst dock undantag härvid).
~bh) 'somlig, somligt, somsbutnbkz (trycksvagt
liga' är oböjligt — har dock någon gång neutr. sing. skumbht.
Det användes som subst. ock adj. Det ersättes ofta av ner
'några' eller ådal 'en del'.
'Somt' heter söympta; är oböjligt, fungerar som subst. ock adj.
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'Annan' heter ån. 'Den ene — den andre' heter dan å42 —
dan ån. 'En ock annan'' heter an o ån. 'En eller annan'
heter an hel ån. Dessa pron. äro subst. ock, adj.; an ock
4n böjas som de likalydande räkneorden, dan som demonstr.
pron. den.
'Båda' heter Vo; det nyttjas som subst. ock adj. 'Bägge' heter
båga; nyttjas som subst. ock adj.
'All' heter i sing. mask. al eller &lan, fem. alar, neutr.
plur. mask., fem. ock neutr. d. Pronominet förekommer både
som subst. ock som adj.
Exempel på användningen av indef. pron.:
man ta sa hl, wa man kjan 'man tar sig för, vad man kan'
man (meenisjp) ska fel cent tbra alt ha gbbt jcer 'man skall
väl ej göra allt vad tokigt är'
htn 'er an o ån, so ent je rad 'här är en ock annan, som ej
är rädd av sig!'
ha jce-nån, so noys ha vpn jor 'det är någon, som nyligen har
varit här'
hcb-i-scbkt nan lil-öykana hound 'har ni sett någon liten främmande (eg. 'okunnig') hund?'
du fo jp nåer-bkebbår o håna-fitn•'du får köpa (några) blåbär av hänne där'
ha jr krdygu påsk når ih.ku lacht 'omkring påsk är det ledigt
någon vecka'
sbymbh ska fel da til nr-da 'somliga skola väl duga till
någonting ändå'
(kwgan vet, hån mil,k a ska vbra 'ingen vet, hur många det
skall vara'
ja dgcer maet o mepi for oset 'jag gör mångt ock mycket
för rakt ingenting'.
wetri-cla fåra-nzåsta cb-du (måsta cil) tel stetru 'varje dag fara de
flästa (nästan alla) till staden'
man ska 40, ot weir-o-ån sal 'man skall giva var ock en sitt'
söympta yce-til-hntna 'somt duger till ingenting'
dan ån håp-åt dan etn 'den ene tar efter den andre'
hilken da so hast j&-ri til-vt 'vilken dag som hälst är han
att vänta'
wa u dian tc4, do-n 'vad i hela tiden gör han?'

158

=BERG, NEDERKALLYMILET.

4n kel åkte. an sa nu for vdra-va 'annan tid aktade han sig nog
att vara med'
(bd), båga) nåke. f6i•-a 'alla (båda, bägge) nekade till det'
anda, so jce-ttl-tbra,
sözpnpta 'det enda, som är att göra,.
är att lemna en del'
ja lit-fråst fo-ått nau-åra 'jag måste söka fä fatt på någon
annan'.

Värb.
Numerus ock person. Ändelser spela vid värbalböjningen inom nederkaliamålet" en obetydlig roll för särhållande av
numerus ock person, däremot s. k. inre böjning en så mycket
större, i det att biuten akcent eller vokalväxliqg eller båda i
samvärkan få ersätta ändelse, dock icke regelbundet.
Vid personböjning är det endast i pres. imper. 2 pl. som
särskild ändelse, -n, -at
-in eller -an, tillkommer eller som
överhuvud taget något slags speciell personform gör sig gällande.
Olika numeri särhållas icke genom tillägg av ändelse annat
än i pret. av 1:a, 2:a ock 4:e starka konjugationen — dock endast alternativt, ty singularformen, ändrad med avseende på akcenten, som övergår till grav (ej sällan »bruten») ersätter ofta
den egentliga pluralformen.
Tempus. För angivande av olika tidsformer kan den
yttre böjningen göra sig något mera gällande; vid klassificering
av målets svaga värb användes här ändelsen i pret. ock sup.
som indelningsgrund, för uppdelning av de starka värben däremot naturligen stamvokalen i pret ock sup. Pres. part. har
ändelsen -and eller -andas, -and eller -andas.
Rörande de olika ternpora må ytterligare anmärkas, att
plur. pres. ind. alltid är lika med pres. inf.;
pres. ind. sg. alltid är lika med pres. imperativ sg.;
pret. ind. är lika med pret. konj.;
pret. part. är, då det överhuvudtaget förekommer, lika med sup.
Modus. Indikativ ens alla tempora äro inom dialekten i bruk.
Konjunktiv, nämligen pret., användes blott i konditionala
bisatser samt i utropsatser, uttryckande önskan.
Av i m per. förekommer sing. samt 2:a plur.
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Pres. part. användes huvudsakligen endast vid värb, som
beteckna rörelse, ock föregås då alltid av pret. kom 'kom'.
Pret. particip ock sup. äro i dialekten vanliga former
av värben.
§, 178. Huvudform. Värbets aktiva huvudform nyttjas
med de inskränkningar, som ovan under modus angivits. Den
passiva huvudformen omskrives i regel. När s-former användas,
-åstadkommes reciprok eller absolut, ävensom reflexiv betydelse,
t ex. dt kkåsas o slcos 'de klösas ock slåss'; on beks han 'bits,
är sådan att han biter omkring sig'; on bykas 'han jämrar sig';
.on lcoyms 'han kommer sig, blir frisk'.
Översikt av värbens böjning.
De böjningsformer, som upptagas för angivande av. värbens
:tema, äro inf., pret., sup.
De starka värben förete — i väsentlig likhet med fornspråket — sex avljudsklasser; de svaga värben hava ordnats i
två huvudgrupper, 1:a ock 2:a konjugationen, den förra med
:två, den senare med fyra underavdelningar.
I. Starka värb.
§ 179. A. 1:a starka: stamvokal i pret.
pret. plur. ock sup. i ,, i.
Inf.
Pret. sing.
Pret. plur.
bcht bita
bet
bitit
bkcel bliva
b?ra
bkivu
driv driva
drav
drivit
gnch gnida
gne
gniru
Idrchv kliva
Id,ev
kkivit
ich lida
le
lim t
nia (nch) niga
ne
nått
rch rida
ro
riu
rchs resa sig upp'
rftS
risu
riv riva
rav
rivu
skrchv skriva
skrav
skrivit
slcht slita
stat
slitu
st ch stiga
ste
stiu
suutl (,swch) svida
swa
swiru
1)

om djur.

sing. e
sup.

bit,
bkivi
drivi
gniri
kirivi
lin
rii
rist
rim
skrivi
slit,
sth
swii
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Inf.

swieik svika

vrida
wir vika
wtr

Pret. sing.

sw k
vak
war, vre„

Pret. plur.

Sup.

swIku
vVo
nål%

swik4
vika
wPrt.

Mg böjes stundom svagt.
B. 2:a starka: stamvokal i pret. sing. ce!.., pret.
plur. ock sup. u.
Anm.

Inf.

Pret. sing.

Pret. plur.

Sup.

biol
&Åm
briltt
brictu
drirpt,
(drinou)
elitki,
(clicku)
firittz
tkittu
fkitu
fkio.
fricsi
friAsu
gkikpb
gkitpu
kkino
kkinvu
kritpt
kritpu
litti
lite
lin
link
nikp
nicpu
nån
—
ricin
—
slitit
sliktu
skitit
skittu
strich
stritku
stig»
stitpu
såpt
sidpu
Sin
sim
SCV14
Isått.
—
—
siskp finnas;.
nsp,
stop,
Anm. Aven pret.-formerna fkg, kv, lu,
pret. plur. till nåys ock rtly,k heta neeus ock reeuk resp., till dråep
ock dåuk alternativt drckup, cleeuk. Även övriga värb av denna grupp
kunna ibland ha en på liknande sätt bildad variantform i pret. plur. MO

Nu,- bjuda
brbt bryta
drhp drypa
d6uk (dtek) dyka
fir6u,t flyta
fr flyga
frhs frysa
gkbp sluka
k% klyva
krbp krypa
hut böra, måste
hu ljuga
nthep nypa
nthps nysa
råuk ryka
sl _ået sluta
siput skjuta
str4k stryka
sthp stupa
s bp supa
$§39, suga
j§ilkt tjuta
.

bcey
bryt
drceup
dcegk
flrceyt
fkeelA6
frceus
gbyeu
kkceu,
kr~
log
lieu
nwyp
nceys
rceyk
sl(eyt
skceyt
strceyk
stceyp
sceu

böjes ibland efter 1:a svaga. Vanligare än /Sått är dess svaga biform
0i4ta. 'Bjuden, bjudit' heter även bi. neles har i inf. biformen nus.

C. 3:e starka: stamvokal i pret. sing. a, pret.
plur. ock sup. a, undantagsvis u,
Inf.

brål4 brinna
brist brista

Pret. sing.

bran
brast

Pret. plur.

brån
breist

Sup.

briola
bråsta

1) Om inf. ock pret. sg. av hithörande värb gäller, att i fråga om
kvantiteten stammens första volt:. ibland kan få halvlängd, i enstak&
fall hellängd.
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Inf.

Pret. sing.

Pret. plur.

Sup.

beelnd binda
ba,t
bit
kitta,
dra4k dricka
drak
dretk
draka
fao finna
fetna,
fatt
tätt
fevivaln försvinna
focswsin
fomvan
foeswitna
haln hinna
han
han
Hata
ram rinna
ran
rå' n
retna
skr- all skrida'
skral
(skred)
skrida
slatp slippa
slap
slå?)
slapa,
sliefnt slinta
slaitt
sld62t
slanta
smal smälla
smal
smal
smala
smalt smälta
smalt
smalt
smedta
spagt spinna
span
spein
spetn- a
spralk spricka
sprak
sprak
spraka
sprihnt hoppa
sprant
sprant
sprante.
stalk sticka
stak
stetk
staka
stam, draga, slita
stan
stan
stetna
swal svälla
swal
szvål
swella
swält svälta
swalt
malt
medta
On sjunga
sk (stajc) 0,4
Åka
sångk sjunka
tsank
jetylo
,setyka
vao vinna
van
min
vana.
Anm. smalla har i pret. en biform smälta, skrål biformen skräila;-.
jämte pret. han, sup. helna förekomma ofta hat 1. /tamt ock havd.
D. 4:e starka: stamvokal i pret. sing. a, a, pret.

plur. ock sup. u.
Inf.
Pret.
Sup.
Vera bära; passa, anstå bar (,, bar) bitru
bitn
schsbka stjäla
stezb.
stit?ru
stith
spora skära
skyar
skitru
skitri».
Anm. Även pret.-formerna bibr 'buro', skr 'skur& nyttjas.
E. 5:e starka: stamvokal i pret. sing. a ,- a, pret._
plur. a), sup. i ,.. 2.
Inf.
Pret. sing.
Pret. plur.
Sup.
bi bedja
bi
• bd)
dräpa dräpa
drqp
drolbp
drIpk
do 1. do giva
gja
0
40
jäsa jäsa
ygs
—
(Jim)
läsa läsa
las
list
räka flyta, driva
rak
—
rlb
sitt sitta
sat
sd)t 1. sdit
sitt
vräka vräka
vrak
—
mikk.,
1) 'åka skridsko'.
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ARM 1. Några av de anförda vårben äga svagt eller oregelbundet böjda biformer; sålunda pret. plur. dripu ock dr4ft, j Ut, ii-Su
ock låst, ri.ku ock rått, vliku ock vre4t; sup. draft, jag, last, vrakt.
Anm. 2. Sup. Sitt har den lika vanliga biformen scita.

§ 184. 6:e starka: stamvokal i pret. sing. ou (plur. med
y.
„grav, d. v. s. »bruten» akeent); sup. y
Inf.

Pret. sing.

föra fara
gnba gnaga
.sköva skava
-såwa sova

foyr
gnou
skoy
sou

Pret, plur.

Myr
gnöy
sköy
söy

Sup.

fPri (fin)
gnpi (gnii)
sk4vi (skivi)
spvi.

Avvikelse i pret. förete:
Prat. sing.

Inf.

Pret. plur.

Sup.

kiomi (kim)
Hyn?,
kom
_körna komma
14ri
vöur
var
vöra vara
gnagt; skina,
sup.
gnägd,
pret.
gnba,
Anm. Även böjningen
vret. sk,jävd; såwa, pret. se'wd förekommer. -

§ 185. Paradigm för starka värb.
föra fara
far far
föra
förandas
bur

Inf.
Pres. ind. sg.
ind. pl.
part.
Pret. ind. o. konj. sg.
ind. o. konj. pl.
part. o. sup.
fimp. sg.
2. pl.

U bedja
bi
bu,
bä)
bf
bi — bi
bkn bin bkn

fkr2.
far — far
5,rin — finn;

Inf.
Tres. ind. sg.
ud. pl.
part.
Pret. ind. o. konj. sg.
ind. o. konj. pl.
part.; sup.
Imp. sg.
2:a pl.

br'do brinna
bram,
bråln
brand
bran
brån
bre
bra;
br4nan

beera bära
bwr
beera
bcerand, -as
bar — bar
bitru
bcbr
bicri
Ner
&ann;

Inf.
Pres ind. sg.
ind. pl.
part.

dreer driva
drcer
drchv
dree?„vand

" biu bjuda
biy
biu

fr
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Pret. ind. o. konj. sg. drav
bce
ind. o. konj. pl. drivu
bitru
b&t4
part.; sup.
driva
bitra
dmv
Imp. sg.
bay,
drchvan , drivan
2:a pl.
bivan.
Anm. 1. Pres. ind. sg. till körna heter kö/ni, pres. imp. sg. kOnt,
imp. 2:a pl. k76m191 ••••• kiman. Oregelbunden i pres. ind. är böjningen
av värbet vöra, som i detta tempus heter sg. jcer, pl. itira. — Pres.
ind. sg. till gnba, sköva, såwa är resp. gnag, skjav, sav ock imp.
gnian, skpvin skivan, skym
2:a pl. gn#an,
sivan.
Anm. 2. Jämte pret. pl. gnily, sk, såy uppträda även formerna
gneigd, skiård, seird.
II. Svaga värb.
§ 186. A. 1:a svaga konjugationens värb ändas i pret.
ock sup. på vokal.
1) Klass I: värb med kort rotstavelse; inf. -a utgör ändelsen även i pret. ock sup. All böjning saknas nämligen hos
hithörande värb utom i 2:a plur. pres. imp., där ett -n tillkommer. Ett relativt sällan uppträdande pres: part: på -nd(-ndas)
förekommer även. Ex.
batöka betala
kkömaklämma,krama sköka skala
bköka fläkta, flänga, läka skaka
sköra skada
tälja timmer
kina lyssna
smöka smaka
böka knuffa, puffa
masa söla
snöra ta med snara
döna dåna
mata mäta
spåla spela
dråpa droppa
möka (även oregelb.) spöra spara
fköta flotta
mala
stöva med stavarna
fråra fradga, skumma mima mana, påskjuta sig fram'
frösa frasa
minna
swöra svara
gkama gumma
möta mata, mogna trösa skräpa (särsk.
göpa gapa
nava dra in en rev
med hö o. d.)
hala söla
nåra kröka udden tröva gå, kliva, trava
höta hota
på en inslagen töka tala
höka haka
spik eller dy1.1 trönas sträcka sig
jbma jama
röpa eller rapa rapa wara vrida.
yöta äta
rösa rasa
vöka vaka
kkåta klottra
sala sela
völa vada.
2) Klass II: värb med i regel lång rotstavelse; ändelse -a
i pret. ock sup. Hit hör flertalet av målets alla värb.
Ex. dt 'andas!, pret. ock sup. 4,ta. I analogi .med detta
värb böjas exempelvis:
1) för att; få den att sitta fast.
11-232822. Sv. landsm. Rutberg.

2) vid skidåkning.
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MO kila
/dip plocka
bwåt berätta
b kålst skynda, rusa 1493,.t misshandla »kl bära barn på
ryggen
re,"ot rista
brå.st sprätta
sprk trava,springa twag slunga, kasta
404. gärdsla
(med ett ryck)
sp.ht spruta
gkit valla, vakta
stål/ utfodra krea- wåk tjuta, pipa
cleip doppa
we,'sk gnägga
tur
hailt& hantera, fara
dirk orka
stri,t spruta
illa med
vii'y våga
kyls smälta (smör, steifir utsmycka
rchild veckla, linda
st4 1t välta
flott)
upp
knyta
upp
st6
yta
kalla
k41
kjolen med band kr yra (om snö ock
lem, låna
dyl.).
om livet
mjp misshandla
Jfr även böjningen av aegar 'ångra', pret. ock sup. eggra.
Likadant böjas t. ex. Nreemar 'skingra, distrahera', kjacer
'darra på handen' (pret. ock sup. kiagra,), Ude, 'kollra', ilastar
'ljustra', måkar 'bräka', »vilar 'mullra, mumla', mMar 'mullra',
pilar 'porla', råka. 'slarva'.
Infinitivens stamstavelse har förkortats i t. ex.
bieb (pret. o. sup. walt (pret. o. sup. råm". (pret. o. sup.
rhyna) remna
wåt,96.) vässa
bed>) böla
dredicen (pret. o. sup. s&cek (pret. o. sup.
bein borga
såga) segla
dretkna) drunkna
feen färga
Num (pret. o. sup. &yen (pret. o. sup.
Hin städa
hma) öppna.
Nene.) flagna
stpn sticka fisk'
Anm. Märk stamvokalens diftongering i pret. ock sup. av ick(oti
'flytta', kristp 'kristna', vknt 'vissna': fkiwtja, kråona, vå4sna.

§ 187. B. 2:a svaga konjugationens värb ändas i
pret. ock sup. på konsonant.
1) Klass I: värb med kort rotstavelse ock ändelse -d, -4
i pret, -t, -t i sup. Flera av hithörande värb visa även vokalväxling i pret. ock sup. Till denna grupp komma endast följande värb:
Inf.

491 börja
been bärga
takt följa
kråm kräva
kwav2- kväva
rkol rödja
sålt sälja
1) med ljuster.

Pret.

b 'gul
bio'
bikrd
beil
få
kravd krtivd
kuravd •••• ktotivd
r4
såld

Sup.

byrt
byt
be
bcert
fat
kre,ft kraft
kwaft
rat salt
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Inf.

Pret.

Sup.

såf
stt sätta
set
smyrt smörja
smg ,.. smbuc 1 , smord smyr.t -,, smoyt
sf,,sib skilja
sf§åld
spagt
sippb skölja
sick/ - sjsycl
skat , slot
sprx sörja
syrd ,,, sard syrt -, 84rt
tim» tämja
tiintd
tamt ,,, tamt
kal tälja
tie'cl
tcet
våm vänja
vectid
va92,t
vava väva
vavd
veft
vilt vilja
vålld
vall&
Anm. 1. Därjämte finnas pret-formerna skeik 'sköljde' ock tckk
'täljde' samt sup.-formen vim 'vävt'.
2) Klass II: värb med lång rotstavelse ock ändelsen -d,

4), -k i pret., -t, -t i sup. Ex.
Inf.

Pret

Sup.

dr.i9m drömma
dra'md
drOirtt
dm dömma
da`md
domt
fa fålla
ftd
fgt
Sr föra
f lt •••• f61
fot •
Sy./ fylla
fyd
fiyt
ghim glömma
gkånid
gkomt
Mod, hänga
hchgd
hcelet
/gir höra
hot
kkåm klämma
kkgmd
kkamt
lgr lära
lcet
l cl
nånt nämna
nnad
nam.t
rbm rymma
ra'md
ramt
rr röra
r.6k rkl
rot
slchyt slänga
sliegd
slcegt
smtanyta, hopdraga sme5gd
smogt
snår kasta
sn6k snascl snål
snat
spnd spilla
spld
spallt
stg'm stämma
ståntd
stanit
gro' strypa
stra'gd
strogt
stram strömma
stra-md
stramt
stielyft stänga
st'dled
stcelet
sweeiyt svänga
sw&gcl
swelet
stint -sy
såntdsomt
bspr köra
IPYt
t1 töja
t6gcl
togt
ttOn tömma
ttlnid
tom.t
va'l fattas, bekomma vd/d - vedd
ve
tvc.h/ vila
wchld
wce,f.lt.
r
Anm. 2. w42/ kan även böjas efter 1:a svaga konj. kl.
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3) Klass III: värb med lång rotstavelse ock ändelsen -t
(‘. t) i pret. ock sup. Ex.
Sup.
Pret.
inf.
brynt
bryt
bryn bryna, vässa
bowt
1)60
HO byta
bot
båt
b4t lappa
dråyyls — drchyj§ dränka dråseet , drihyt dront — drwlet
40t valla (äv. 1:a sv. kl. II) 4.4
43'4
frod
fråst
fras förfrysa, ömkyla
/tamt
hå,In hinna (äv. dt. 3:e st.) MO
kelet
hielet
heelyAs hinka
jokit
Mtt
04.23 jälpa
kr6mt,
kråsont.
kromt,
leroymt
krympa
kråmp
la,d
uad
lgs låsa
lat
lå,t
lgt leta
lce0
l - ,t
lcht lita
it
/6agt
Wo luta (sig),
mant
månt
mgn mena
not
nåt
Mit nöta
post
på .5t
ps pösa
rold
rål_gt
ng röka
mit
råsegt
råyy j, rynka
nsly_ t
HO
råyy rycka
slaft
s/Aft
sigp. släppa
snoy«.
snågpt
snoyt snyta
siPYt
sjy9t sköta
sffit
sjxlyt
sjpchgt
sjpgk skänka
stwlet
st e'egt
stchMs stänka
stokft
stOlft
ståkp stjälpa
sånt
,,,
si0,gt
sent
sänka
"P schY19
sglst
sålst
.94 söka .
sytt
såg&
syn syna
soset
såyt.
skt sköta (barn)
ign tjäna
»int
»in't
»Y t
,I,Op köpa
»t/ t
ksky_t
tåy_t
tgy tycka
vakstl
vd,kst
v6,1ps växa
vat
vt
vt väta
verkt
vctrkt
?Ark värka
ant.
elyg
unna
dn
Avvikelse i pret. visa:
Sup.
Pret.
Inf.
brant
bri,t
brån bränna
rant
rii.t
rån »ränna»,. åka skidor
19ant.
1,5f,t
bån .känna
1)

Åven sup. valcse„.
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Anm. 3. Stundom förekommer anslutning till 1:a svaga konj., klass
II; så har man t. ex. till inf. /åt pret. ock sup. /ta.

4) Klass IV: värb med lång rotstavelse ock ändelsen -d
i pret., -t i sup. De nedan anförda exemplen torde utgöra
dialektens hela förråd av värb efter ifrågavarande böjningstyp:
inf.
Pret.
Sup.
Nr61,6 bero
bxröyd
båröyt
boy bo
båud
boyt
bi-åyc_l
bril;Ly(-sa) bry sig om
broyt
40 göda
da- dö (äv. oregelb.)
41
åd
"
clY.
ot
flybc_l
fkci) flå
Not
N flöda
fkot
fki5ci i
8 föda
fåcl
fot
ghy glo
gkåycl
gkoyt.
ghl glöda
er6c1
est
gno?,_c gno
gnåyc_l
gnoyt
gny gro
gröyd
groyt
kki kläda
kkid
lant
kkcbcg
kkco klå
khot
låd
Ud leda
lat
låd
lot
N löda
letycl
Ky lyssna; lyda
loyt
ndod
mot
ma) må, befinna sig
nibel
nco nå
ncot
roa ro
röyd
roat
råp,. förefalla
rtlycl
roat
skrå:, skräda
skråel
skrat
skinc sko
MO
sko ut
sn' snöa
snycl
snyt
snoy, sno
snåycl
snoyt
spcp spå
speod
spcot
0960
spoyt
8.23CP spy
sio ske
4.04
8,1914
strch strida
stribld
strsst
strco strö
streod
swå sveda
swåd
swat.
sco så
scbd
scot.
sy luta, vicka
såycj
soyt (sbya)
troy tro
tröga?
trogt
tr(o trå, längta
trebd
trcot
trco tråda, trampa
trifid
trat.
§ 188. Anmärkningar rörande svaga värbs böjning.
1) Om 1:a svaga konj. kl. I är redan nämnt, att all böjning saknas utom i pres. imp. 2:a plur. (ock i pres. part.).
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Detsamma gäller i fråga om samma konj. kl. II, med
den inskränkningen dock att i sistnämnda klass pret. ock sup.
särskiljas från inf. genom ändelsen
Ex. på imperatites böjning i 2:a plur. inom denna klass
äro: gan (till inf. i/ 'elda'), snran (till inf. s&lcar 'sockra'),
thYtian (till inf. firptt 'flytta').
2:a sv. konj. kl. I gör ingen åtskillnad vid böjningen mellan sing. ock plur. Härifrån utgör dock pres. ind. (ock
imp.) undantag i fråga om följande värb:
sjyytt skölja pres. sing. sjpy?r
feth följa pres. sing. fak
syr
syn sörja
krav
kravt kräva
tån
tarm tämja
kwav
kwava kväva
tceb•
tcNI. tälja
sa
salt sälja
vant vänja
sat
satt sätta
Ve,V
vava väva
smyr
smprt smörja
ml.
vi/t vilja
Sj§ilb skilja
8/0
Ex. på bildningen av imp. 2:a pl.: bknn bklani Märk.
dock, att imp. 2:a pl. till vaxa 'väva' heter tilvtn. Pres. part.
saknas. Pret. part.= sup.; har dock i sing. mask. ock fem.
samt i plur. ofta ändelsen cl —
2:a sv. konj. kl. II. Personböjning saknas utom i
t. ex. d6man. .
pres. imp. 2:a plur., som ändas på
Pres. part. kan förekomma, särskilt av värb som beteckna
rörelse, t. ex. kom rbmand 'kom rymmande'. Pret. part. = sup.
För 2:a sv. konj. kl. III gäller i fråga om personböjning vad som är angivet för samma konj. kl. II. Dock må
anmärkas, att den sammansatta ake. ersättes av enkel i sing.
pres. ind. av värben his 'lösa', sk 'släppa', våts 'växa'. I en del
andra värb inom ifrågavarande klass råder vacklan rörande
bruket av enkel eller sammans. ake. i sing. pres. ind.
Ex. på pres. imp. 2:a plur.: br6kynan. Pres. part. kan
undantagsvis förekomma; pret. part. = sup.
2:a sv. konj. kl. IV. Vad som sagts rörande klass II,
gäller även här. Ex. på pres. imp. 2:a plur.: la4an.
§ 189. III. Oregelbundna värb.
da duga
Inf.
bttöra begära
det
bniOr
Pres. ind. sg.
döa
ind. pl.
1»ffira
bffirandas
part.
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Pret. ind. o. konj. sg.
ind. o. konj. pl.
part.
Sup.
'rep. sg.
2:a plur.

b2,9139:yk
deigd
htQyk
IntQyjr deigd
N43.6yt
bktcyrb4Onn

demt

Inf.
drcib draga
Pres. ind. sg.
dra
ind. pl.
drcb
part.
dreoand
Pret. ind. o. konj. sg. drott
ind. o. konj. pl. driju
part. o. sup.
dr12
Imp. sg.
dra
2:a pl.
dr.aan
dran

dts1 dö
dg
da
dlaand
dQy dåd
dön
ckua dat
da
dgn

Inf.
Pres. ind. sg.
ind. pl.
part.
Pret. iud. o. konj. sg.
ind. o. konj. pl.
part.
Sup.
Imp. sg.
2:a pl.

åta äta

da äga
G
da

dta

ggd
ggd

cot
cbt

da, at
a
dan

iti

Inf.
1'4
Pres. ind. sg.
feik
ind. pl.
part.
fgand
Pret. ind. o. konj. sg. fatAd.
ind. o. konj. pl.
part. o. sup.
Imp. sg.
2:a pl.
fgan
Inf.
Pres. ind. sg.
ind. pl.
part.
Pret. lod. o. konj. sg.
ind. o. konj. pl.
part. o. sup.
Imp. sg.
2:a pl.

gra'« gråta
grcpt
grcbt
greptand
grkt
gritu
greota
grcpt
greptan

kt
tzn
fop
fcp
fcp

fo

fo
fo

få

fik
fch
fp

gritn grina, gråta
grn
grchn,
grckmand
gran greema
gran
grena
grena
grchn
grennan
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grova - gräva gräva Mya föra, sätta, lägga
Inf.
hav - hav
grav -, grav
sg.
Pres. ind.
häva
gröva -, gräva
ind. pl.
—
—
part.
Pret. ind. o. konj. sg. gro gretvd -grävd hoy - håvd
ind. o. konj. pl. gr by -, gretvd ,,, grävd My - hävd
hua
part. o. sup. grm ,... grym
hav
grav ,s, grav
Imp. sg.
han
glimt ,,, grymn
_ ,,, havon
2:a pl.
hal hålla
hal
Ml

Inf.
Pres. ind. sg.
ind. pl.
part.
Pret. ind. o. konj. sg.
ind. o. konj. pl.
part. o. sup.
Imp. sg.
2:a pl.

hag - Mg hugga
lugg ,,, hag
hag - Mg
—
hg
Myg
haga ,,, hage.
Mg n, hag
ledigan - hagan

hul
hål
hala
hal
Milan

Inf.
Pres. ind. sg.
ind. pl.
part.
Pret. ind. o. konj. sg.
ind. o. konj. pl.
part.
Sup.
Imp. sg.
2:a pl.

hd) - ho hava
hav - ha
hd - ho
—
har
hår
4,vb ,s, /dm
hpin ,... hlvk
hav
hionn - hkot

k& n kunna
klan
k&n
—
14,t
/CC
—
kayt
—
—

lälg ligga
kg ,,, läg lägga
Inf.
bkWc
Pres. ind. sg.
lå4g
14g ,,, läg
ind. pl.
—
part.
lco
Pret. ind. o. konj. sg. 1 dr
lcb
ind. o. konj. pl. lar
lagd (n. lagt, pl. letgd) —
part.
läa
lagt
Sup.
bk
lak
Imp. sg.
lågan
lagan - lågan
2:a pl.
Inf.
Pres. ind. sg.
ind. pl.
part.
Pret. ind. o. konj. sg.

laka läcka
lek
laka
—
läkt

låta låta, föranlåta
lat
låta
—
bh
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Pret. ind. o. konj. pl.
part.
Sup.
Imp. sg.
pl.

lti
lat
btin

Inf.
Pres. ind. sg.
ind. pl.
part.
Pret. ind. o. konj. sg.
ind. o. konj. pl.
part.
Sup.
Imp. sg.
2:a pl.

lava leva
lav
lava
låvandas
låvd
litvd
—
lava
lav
kvan

inökal mala
mak
möka
—
moyb• ,s, måd
möta/. — må
nt-Wh ,.., ma
»dal
mak
mitkin

Inf.
Pres. ind. sg.
ind. pl.
part.
Pret. ind. o. konj. sg.
ind. o. konj. pl.
part.
Sup.
Imp. sg.
2:a pl.

A säga
si
A
—
sår
sår
sagt'
sagt
st
san

ska skola
ska
ska

Inf.
Pres. ind. sg.
ind. sg.
part.
Pret. ind. o. konj. sg.
ind. o. konj. pl.
part. o. sup.
Imp. sg.
2:a pl.

sico — slo slå
sko — slo
sko ,s, s/o
—
sloy
slåy
slo
s/co — slo
shm,

Inf.
Pres. ind. sg.
ind. pl.
part.
Pret. ind. o. konj. sg.

scq ,s, sce se
scq ,.., se
scet, ,.... see
—
SCD

shia skoyld
sktil
sktiyld
skoylt

skul

sweeri svärja
swar
sween
—
soyr
sr
sbura
swar
sburan
_
tia tiga
tt
tia
—
te

Kan även böjas efter 1:a svaga konjugationen.
n. mat, pl. mål.
Van1i6st i uttr.:- ha XI' cent sagt 'det är ej sagt (= så givet)'.
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Pret. ind. o. konj. pl.
part.
Sup.
Imp. sg.
2:a pl.

scb
—
scet
sce,k — sce
schan — scen

te'
—
tia
tt
tian

Inf.
Pres. ind. sg.
ind. pl.
part.
Pret. ind. o. konj. sg.
ind. o. konj. pl.
part.
Sup.
Imp. sg.
2.a pl.

ve bliva, varda
vedi• — vear
ved—
vat — dit
völit
lånta
vbyta
__

våta veta
vett
våta
vatand
vålst
våmt
—
våta
vt
&Jan.

45.bra 'göra' böjes som Intöra, har dock annan akc., nämligen grav i inf. ock pres. ind. pl . samt imp. 2:a pl., bruten
ale. i pret. ind. Pres. part. förekommer endast i uttrycket ha
icer cen.t tbrandas 'det är ej att göra'.
gja 'gå' böjes som fco. Imp. sg. heter gja — ga, imp.
2:a pl. on.
Ut 'låta, ljuda' böjes som grcbt.
sta 'stå' ock kb — to 'taga' böjas som sko. Dock må anmärkas,
att imp. sg. av värbet sta jämte sta — sta även har formen stot.
Anm. Om töras 'töras' se under rubr. Deponentia.
§ 190. IV. Defektiva värb.
I högre grad defektiva äro följande värb:
gb•ant lyckades inte
lcer 'lär': ha her v6ra-d6y, so — -- 'det lär vara du, som' — —
rna 'må', me 'måtte': ex. flukt fri-ha 'måtte väl det'
slebtoncen 'skymma, skymmer': ex. ha ta hl slebloncen 'det börjar
skymma', ha slcbt,!yncen, 'det skymmer'
san (man, 4,7&tige,n) '»städja», besvärja (ormen, getingen)'
tor: ex. ha tor TO 'det torde hända'.
Även åtskilliga deponentia äro i någon mån defektiva (se
nedan om dep.).
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§ 191. V. Deponentia.
Oböjliga äro t. ex.:
bökas puffas, knuffas yeynas avlida
Kokas råkas
dOlas ta kragtag,
kras klia
skökas skälva, skaka
kämpa
kkts)sas slåss, klösas sjpdras göra grimaalas, åldras åldras
Urnas komma sig
ser
fezrie,s vissna
(bli bättre) 2
swatas svettas
fik-as färdas
lökas skaka
sweakkas svalna
fagnas visa sig vän- l&sas låtsa
swchnas vara osnygg
•
hg, smeksam'
Usekas lyckas
Mas varsla
fbtas fattas
mas bli morgon bsitas kittla
foffd,ras förfäras
»dalas munhuggas treisas skämta, retas
köas falla i smaken nipas nafsa
Mrkas torka
/temas bära sig dumt, nåi.as vara snål efter vagdas gå vilse
idiotiskt åt
något
vasnas väsnas.
Böjliga äro exempelvis:
Inf.

44>las gråta
»tapas minnas
nants nännas

rinnas rymmas

Prat.

Sup.

Motas
maotas
flanks
römdas
rökas
rykts
slo igs 4
spomdas
Mykas 6

rnaps
nans
röms

röras röras
rik9
råyhsas rycka tills
rokks
s/cos slåss
sks 5
si,sgonas skämmes
SO &nu
töras våga, djärvas
to, töras
s (ckiras) idas
(MÅS
cekst; m. fl.
Anm. Pres. ind. sg. av 45 apas heter ta2,928. I analogi med detta
värb gå samtliga böjliga dep. med inf. på -as 1. -2s(',-}S). övriga dep.,
utom töras, äro i pres. ind. lika med infinitiven. töras heter i pres.
ind. sing. teq.
Pres. imp. heter hos värb av typen dOvias i sing. Mos, i 2:a
pi. t4nasan. — Genom analogi kan stundom samma böjning gå igän
i ett ock annat av de >oböjliga» dep.
slam, töras, fras sakna imp. pl. En form sltst‘.san kan dock
förekomma.
Pret. ind. av dep. omskrives ej sällan, vanligen medelst hål-a
'höll på' eller töLt-t2/ 'började på att'. Likaså utbytes gärna sup. SUS
emot hoi-a-sick 'hållit på att slåss'.

1) vanligen om djur.
8) skälva.
5) Även slöas, slenas.

få det bättre.
Pret. pl. siöttgS
skyas.
6) 1 prat. pl. även tOks.
2)
4)
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Part. förekommer bland dep. endast i några uttryck: on kom
farandes 'han färdades' he. ice..lieta fat (tt-d2) 'det fattas föga
(däri)'; de 'Öra-fem:las (mas, t6rkas, vedas) 'de äro vissnade (av.
lidna, torkade, vilsegångna)'; ha ice,,Skas 'det har lyckats'.

Exkurs.
§ 192. Variationer inom dialekten.
Nedanstående översikt avser att åskådliggöra de väsentligaste avvikelserna från nederkalixmålet, sådant det talas i
dialektområdets centralare delar. De områden, som då komma
i fråga, ligga naturligen mera i dialektområdets periferi: i nordväst (gränsande emot Överkalix socken), i sydväst (gränsande
emot Råneå) ock i öster ock nordöst, där finskt språkområde
vidtager. Avvikelserna i de nordvästra trakterna av dialektområdet (Morjärv) ock i de sydvästra (Törböle) torde bero på
viss invärkan från närgränsande folkmål, i de östliga däremot
snarast på inflytande från riksspråket, ty dessa trakter ligga
nära köp ingen Kolik ock en del sågvärk. Det är företrädesvis
i byarna Näsbyn, Sangis ock Bredviken som förskjutningarna mot
rspr. göra sig gällande, yttrande sig måst i en viss anpassning
vad ordförrådet beträffar, men även i några förändringar av
«språkljuden.
Som jag redan i förordet nämnt, tyckes finskt inflytande
icke ha kunnat göra sig gällande. Ett mindre antal finska lånord förekommer visserligen, men de utgöras mäst av namn på
redskap ock annat, som kommer i fråga vid fiske. Däremot är
nederkalixmålets frändskap med de svenska dialekterna i Finland uppenbar, ock detta synes i sin mån vittna om att man
för Kalixdalens vidkommande har att räkna med en gammal
svensk kolonisation, som väsentligen skett österifrån.
Jag övergår så till en kort skernatisk översikt av variationerna inom dialekten ock tar då som avdelning I området i
ock omkring Över-Morjärv, som avdelning II Törböle med angränsande trakter, som avdelning III a) Sangis, III b) Näsbyn
ock Bredviken.
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1.

Nkm.
ce (<—

Nkm.
(-E-

äy
o
cp (4-- ä)
Q.,tt (4 - ö)

Nkm.
Ex. cbh älg
'cert järn
b&ra bära
böka baka
bcpt båt
Q ('.. QP)
bp blå
rek rik
skrtv skriva

Öm.

Öm.

Nkm.
Te.
o(4,8 före ?t,r) 2 br öre
fob. föl
9...Q röd
N's lös
böka baka
o (s, co)
bcpt båt
bNo blå
bo
bo?k
ap,

gh

Jan
bira
bkra)
kika
böka)
bot
bko
rolk
skriv.
Te.
69»
ft.'k (— fe()
ro
1O's
bcsoka)
böka
bat
144
ba9.

III a. Intervokaliskt ock slutljudande g, som eljest i dialekten fallit, står kvar i målet i Sangis. Dock gäller icke denna
regel undantagslöst. Efter lång, tryckstark vokal, som diftongerats,
är g i slutljud icke kvar; detsamma är fallet i s 'säga' ock tcLb
'taga'. Ex. dögan 'dagarna' (nkm. &min), skOusgan 'skogen' (nkm.
sloy, 'slug'.
sköyan), se 'seg' (nkm. se), men däremot f/65.c,
Jfr § 136, anm. 2..
III b. I Näsbyn ock Bredviken är g kvar eller faller i
samma utsträckning, som angivits rörande Sangis.
Men även intervokaliskt d är kvar, medan det annars i
dialekten intervokaliskt övergår till r; i slutljud däremot faller
d eller övergår till r, såsom eljest sker i nkm. Jfr § 95, anm. 1.
Ex. spöda 'spade', lbdu 'lada', brAda 'bräde', men va, 'ved', ich
'lida'.
i ord av typen larika.
y i samma fall som i nkm.; jfr § 17.
IS

Några i avhandlingen använda förkortningar.
Arknfil.
= Arkiv för nordisk filologi.
Dan. Nm.
= Danell, Nuckömålet.
H. o. T.
= HEegstad-Torp, Gamalnorsk ordbok.
Lindgr. Burtr. = Lindgren, Burträskmålets grammatik.
Nkm.
= Nederkalixmålet.
Rå.
= Råneå.
Sdw.
= Söderwall, Ordbok öfver det svenska medeltidsspråket.
SKF.
= Wigforss, Södra Hallands folkmål.
SoS.
= Språk och stil.
Te
= Törböle.
Vok. i o. y
= Hesselman, Vok. i och y i svenskan
Ok.
= Overkalix.
ökm.
= Overkalixmålet.
Om.
= övermorjärv.

Rättelser.
S. 4 rad 16 uppifrån står bibahållen
shkvå-ls
»
» 27
» 9
»
SoS.
»
» 19
»
8
»
norrl.
» 25 ?
5
»
norrl.
a
»
» 34
» »
.p
kloutn
»
»
4
»
26
7,
»
»
Inly0
»
5
» »
» lvår
»
6
» 28 »
»
» 10
» 31
» 29
»
» ht
» »
» )

»
»
»

»
»
»

» »
» 30
» »

»

»

» 38

»43
» 46
» »

»

»

»47
» 48
» 52

» »
»
»
»
»
»

54
p
55
63
66

»

»

) 67
» 73
» 74

»
»
»

»
»

»
»

32
» 38
2
»
3
»
» 36
» 27
» 15
1
»
» 19
» 30
»
9
» 23
»
2
» 40
1
»
»
2
» 31
» 14
» 31
» 33
» 22
»
5
»
3

»
>
»
»
»
»
»
»
»
P
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
p
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»

lq k
bta
4,
hit

s. 29

hy •
it

läs bibehållen
15.?rv'6,-n
»
» Nysv. stud.
> norrb.
» norrb.

)

hkoynip
htlynd
hr
» 10
» hcht
» la,k
» blkte,
»
»
>>
»

tevakt,

»
»
»

s. 30

»
»

brittu
kali
SPY

spi.,t
Pm

»
»

gak

»

f"Yba

»

»feljus)

»
»

råkarMuyd

»

o --(s-y

"

x
»

ht

s. 26

hy

a
t lttt

bric v
kan,

s. 30)

spt
spi,t
pv}
ilak
fr&YO a

o->is .9- y
»fegljus»

r4karh6y,Ild
kjecp4n
brkitå
&urnan
h69,sa
tisku

kiezpNn,

»

»brkdf.i
&urnan
n
»
ligtu,sa
» titiu

»
»
»
»

»
»

prep.

»

pret.

helgar

»

luktar

La these est une etude du parler des paroisses de Nederkalix
et de Töre (qui formaient une seule paroisse avant 1909). Du eke
Nord-Est, ce domaine dialectal touche au domaine linguistique du
finnois. Il est peu probable eependant que ce parler ait ete sensiblement influence par le finnois, et la limite linguistique suit aujourd'hui
peu pres la meme ligne de demarcation qu'il y a plus de cent ans.
Il existe egalement une limite assez marquee — qui suit, å peu de
chose pres, la frontiere de la paroisse — entre ce parler et les
parlera suedois des paroisses voisines, Overkalix et Råneå. Majs
tandis que le parler du premier domaine a Magi eontre des influences
de ces parlers, il se laisse influeneer, de plus en plus fortement, par
la langue commune qu'on apprend, avant tout dans les eeoles, å eeg
du parler populaire.
La these eontient d'abord un tableau des sons du dialeete (abrev.:
nkm.), puis une partie. relative å la quantite et å raccent. Dans
cette derniere partie se trouve un exposé d'une etude de M. E. A.
Meyer, basee sur des experiences phonetiques, coneernant la quantite
et raccent musical (rintonation) dans nkm. Dans le ehapitre suivant,
on (Studie en detail rinfluenee de raccent expiratoire sur revolution
des sons du nkm.; s'appuyant sur des exemples tires du voeabulaire
de ce dialeete, on soutient que &est de rintensite plus ou moins
grande, dans rarticulation des sons, que depend la position des organes
de la parole et, par eela meme, la qualite des sons. Un accent
expiratoire plus fort, eausant une tension plus forte des museles qui
sont en activite dans rarticulation, aurait pour resultat, comme un
reflet de cette tension, une tendance å prononcer les voyelles avec
la bouche plus ouverte. Si la tension est concentree surtout aux
levres, une Iabialisation ou une delabialisation plus marquee peut se
produire comme copsequence d'un accent expiratoire plus fort, ou
bien, si ron vent, å cause de raetivite plus grande que ron deploie
en produisant le son en question. En raison de ce qu'un accent
expiratoire plus fort eontribue å elargir rouverture de la bouche,
j'ai appele
relåvement » (elargissement) le procede par lequel
12-232822. Sv. landsm. Rutberg.
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une voyelle, sous rinfluence d'un fort accent expiratoire, arrive å
etre prononcee avec l'ouverture de la bouehe elargie.
Avec une position relåchee des organes de la parole, determinee
par un accent expiratoire plus faible, les organes, en meme temps
que la tension museulaire diminue, tendent å prendre une certaine
peu pres celle qui se
position de repos (position indifferente) —
produit dans la prononciation rerachee de la voyelle a (ce et
prononees d'une maniere relechee, sont presque equivalents) — d'ai.
s'ensuit une diminution de rouverture de la bouehe. Je designe ee
procede sous le terme c abaissement ». Toutefois, si la voyelle se
trouve dans le voisinage de certains sons, p. ex. les affriquees, reffet
normal du relevement ou de rabaissement peut se modifier un peu.
Ex. de relevement. å ancien devient co: vsued. båter -> nkm.
hot. ö ancien devient ou: vsued. bök -> nkm. boyk. å ancien
ancien devient osp: vsued.
vsued. his -> nkm. hoys.
devient
bita -> nkm. båget. i ancien devient cei: vsued. bita --> nkm. bcht.
anciens — probablement .iermes — dans des mota å
I, ii,
syllabe radieale longue deviennent des diphtongues. Ex. vsued. list
nkm. lagt, vsued. Lister --> nkm. /mot, vsued. rygger -> nkm. rtnig.
Un 57." anden de qualite plus ouverte a ete, sans doute, releve immediatement å 61: ysued. h‘Yrn -> nkm. hog. vsued. 15ifta -> nkm. /byt.
anden -devient o dans des mots å accent
Ex. d' a b aiss em ent.
egal (c.--d. des mots avec la syllabe finale anciennement secentuee)
du type bäka, qui se prononce böka dans nkm. (encore aujourd'hui
avec un accent seeondaire tres marque sur la finale). Si la syllabe
finale contient un -u, comme dans les subst. du type vsued. läda,
gen. dat. ace. lädu, l'o sorti de ä passait å N c.-å-d. l'o faiblement
accentues s'ajustait par rapport å rarticulation de favon å se trouver
plus pres de ru plus fortement accentue (harmonie vocalique). On
a done eu la serie vsued. lädu --> nkm. *löda -› lbdu. I anden
devient a (c.-.-d. se rapproche de la position indifferente); vsued.
liva -> nkm. Uva. Majs si la syllabe suivante a un I ou un
1,1 se maintient å eause de rharmonie vocalique; par eonsequent,
nkm. biti, vsued. viku -> nkm. viket. —
vsued. bitit passe
Anden ö -> nkm. 0: vsued. köma -> nkm. köma.
S'il se produit une forte diminution de rintensite dans des mots,
oii les diphtongues se sont formees en position accentuee, il s'ensuit
une simplification des diphtongues. En position accentuee, on dit
accentue 142,1a 'den lilla'
majs en position faible
done tag
(la petite), majs faible bl dans une expression comme lxl-stdotta
'la petite fille', l&lka 'lika' accentue — mais faible leka-brcb 'aussi
bien'.
Pour expliquer comment il arrive que eertains mots sont frappes
d'un accent expiratoire plus fort, avec, en consequence, une tendanee
changer la qualite, assez souvent aussi la quantite des voyelles,
nous signalons le fait qu'il existe, dans le dialecte, une disposition
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marquee å laisser raccent se concentrer sur un petit nombre de mots
dans la phrase.
Dans le chapitre suivant de la these on trouve un tableau
etymologique des sons, reparti en deux parties, la premiere traitant
les voyelles et les diphtongues, la seconde les consonnes.
La flexion est traitee dans un chapitre assez etendu; les variations dans le dialecte sont robjet du dernier chapitre de la these.
Pour caracteriser revolution des sons et la flexion, nous signalons
les faits suivants. ö ou ge anciens passent apres les affriquees 513.
et j§ å 2. Ex. vsued. giöta --> nkm.
t, vsued. sköt
nkm.
spin ø ancien subit un traitement analogue, en passant å y apres
f4 et J. Ex. vsued. göma --> nkm. 9 9m, vsued. köpa -->
nkm. abyp.
Autrement ö, is..3 anciens sont representes, en general, par a ou e ;
ö ancien, par Ist.
et y
y du dialecte, correspondant ä I, anciens, se
trouvent, entre autres, dans quelques mots å syllabe breve, tels que
shstp 'navire', hlmcel 'cier, Pm 'över', sYmi pl. 'söner'. Mais peut
aussi representer
ancien. Ex. driim 'dräpt', 13si 'läst'. Ici, le
passage
est conditionne par rharmonie vocalique.
a
e du dialecte correspondent å ö, 66 anciens, p. ex. ban 'ben',
et å 6, fe brefs, devenus longs, p. ex. tem pres. 'tämjer'. a bref
represente
anden dans båtar comp. 'bättre', nåsa 'näsa', etc.;
il represente 6 ancien dans ål prep. et adv. 'efter' etc.; il represente
ancien dans 8/ara 'släde', etc.
Par contre, ce represente, dans le dialecte, ▪ ancien devant
et devant r + cone., par ex. c'eh 'älg'.
Nous avons dejä dit que
repond å ö ancien, ex. 14k v. 'öka'.
Mais il peut aussi repondre å ‘54 ancien dans les cas oh il y a
allongement, p. ex. dr 'dörr'.
correspond å 6 ancien (d'origine diverse) dans plusieurs mots.
Mais, gråce å rharmonie vocalique, ce son a pu se former aussi dans
des mots du type löda
vsued. la) 'lada'.
represente
ancien dans une syllabe ancienne, breve et
ouverte, s'il y a un I ou un i dans la syllabe suivante, p. ex. &Ån
'burit'.
Quant aux autres voyelles, nous nous contentons de signaler
que a (faible a) repond å 6, ancien; a se trouve pour 6. ancien
dans les cas dt il y a nasalisation, p. ex. eht 'andas'. Par contre,
o repond å rt, ancien dans un grand nombre de mots å accent egal,
du type böka v. 'baka' (vsued. baka).
-› a devant 1 + cons.
(falla --> fe. a bref ancien allonge devient dans le dialecte a:
mat. Un a, originairement long, ou un a bref, qui a ete allonge
de bonne heure, se presente dans le dialecte comme co.
L'a du dialecte correspond d'ordinaire å 6 ancien; 0, å o ancien
dans des mots å accent egal. Ex. m601 'moln', böra 'borra'.
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Nous nous sommes dej occupe des diphtongues en resumant
le chapitre relatif å Pinfluence de raccent expiratoire sur revolution
des sons. Il faut observer qu'å cöte des diphtongues nouvelles,
formees dans le dialecte et signalees dans ce resumé, deux diphtongues
anciennes, savoir ju et au, se sont maintenues dans le dialecte comme
Dg ou bien, sons
diphtongues. ju ancien devient dans nkm. n,
rinfluence d'un ton greve, passe parfois å une diphtongue vague
tu; au ancien devient nkm. ce y (ou une diphtongue vague cey).
Ex. byk 'hjul', siSut 'skjuta', lceus 'lös'.
Quant aux e onsonn e s, nous signalons rintercalation, caracteristique pour ce dialecte, d'un j entre g, k et un ä suivant, dans une
syllabe accentuee. Ex. gjap 'gap' (par contre, par exemple göpa
v. 'gapa', parce que, dans des mots de ce type, la finale a eg
accentuee autrefois.) Il faut observer aussi le passage de dår å
bada.
rinterieur d'un mot. Ex. böra
La flexion du nkm. se distingue, entre autres, par le fait que
le changement d'accent, å cöte des desinences, contribue å la
differenciation des formes. Ex. arm 'arm', pl. km; min 'varg pl.
van; tor 'torr', pl. tår; brceyt 'bröt', pl. brebyt.
Pour une etude detaillee de la flexion, nous renvoyons- å la
collection d'exemples tres riche de la these.
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