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Förord.
Till grund för detta arbete ligga omkring 5,500 ord, som jag
somrarna 1897-99 upptecknade på Gräsön i norra Roslagen
närmast i syfte att lämna några bidrag till de vid den tiden
ifrågasatta undersökningarna av Upplands folkmål, men även i
förhoppning att själv någon gång få tillfälle att använda, dem
till en redogörelse för Gräsömålets ljud- och formlära i samma
stil som mina under åren 1882-84 tryckta: Upplysningar om
Vätömålet i Roslagen i Sv. Landsmålen II. 4 [förk. Vm].
Först efter 20 års förlopp, varunder mångahanda göromål av
annat slag upptagit min tid, ser jag mig nu äntligen i stånd
att — efter behövlig granskning av mina originalanteckningar —
sätta den länge närda planen i verket. •
En given följd härav är, att vad , jag här bjuder på icke kan
bli en skildring av Gräsömålet sådant det nu är, utan en återblick på hur det var i slutet
förra århundradet, särskilt hos
den äldre generationen, till , vilken mina viktigaste meddelare
hörde.
Sedan dess har jag icke gjort något nytt besök på de gamla
fyndplatserna och kan därför icke säga något ona de förändringar,
som målet möjligen undergått under de sista två decennierna;
att de skulle vara av någon större. betydelse har jag dock svårt
att tro, då ju 20 år icke äro en så lång. period av språkets liv,
isynnerhet då det gäller orter så pass avlägsna från »civilisationens brännpunkter» som de yttersta ändarna av en 25 kilometer lång ö i yttre skärgården utan-livligare samfärdsel med
någon annan plats på fastlandet än det lilla Öregrund.
Snarast skulle väl en förändring kunna misstänkas i fråga om
förekomsten av ljudförbindelserna by, gy och gg samt bp, dt och
gk (för mid- och slutljudande bb, dd, gg), som redan för 20 år sen
tycktes vara i utdöende; by, gy och gg hörde jag blott av min
äldste meddelare i norra delen av ön, och bp, dt, gk iakttog jag
endast någon enstaka gång hos yngre personer från samma trakt.
1-42663.
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Avhandlingen utgör i själva verket två monografier. Materialet
har nämligen till allra största delen upptecknats under samtal
och förhör med två gräsöbor, förre bonden Erik Hansson, född
1819 i Norrboda, öns nordligaste by, och fiskarhustrun Anna
Greta Jansson på Bjuröskaten, född 1844 i Bjurö by på södra
ändan av ön, vilka båda levat hela sitt liv på Gräsön. Andra
meddelare, som jag blott i ringa utsträckning anlitade och som
alla bodde i Norrboda, voro Erik Hanssons hustru, född i Kallboda, hans son bonden Johan Eriksson, född 1867, och dennes,
hustru Anna, född 1869, samt bonden Anders Jansson, född 1843
i Söderboda.
Noga räknat är det också två mål, som behandlas. I allmänhet
lika varandra, skilde sig emellertid målen i norr och söder i ett
par viktiga fall, i det att Norrbodamålet ensamt hade gg, bp, dt,
gk och delvis andra ö-ljud än Bjurömålet, som däremot hade
tsk, tsp i stället för Norrbodamålets rk, rp.
Var språkgränsen går fram och hur målet successivt förändras
på den långa sträckan från norr till söder, har jag tyvärr ej haft
•
tillfälle att undersöka.
I allmänhet voro mina meddelare mycket bestämda i sina
uppgifter om ljudförhållandena. Däremot förspordes i fråga; om
böjningsformerna stundom en viss osäkerhet, särskilt beträffande
bestämd singularis och pluralis av diverse substantiv, för vilka
ofta två eller tre olika former uppgåvos som användbara, utan
att jag kunde få klart besked om vilkendera skulle anses som den
riktigaste och för målet ursprungliga. Om och i vilken mån förekomsten av dylika växelformer beror på inverkan från riksspråket
eller på tänkbara analogibildningar inom målet självt, är en fråga,
som ej lär kunna nöjaktigt utredas utan kännedom om målets
gestaltning under äldre tidsskeden.
För att underlätta användningen av detta arbete jämsides med
Upplysningarna om Vätömålet har jag avstått från en strängt
systematisk gruppering av språkljuden efter fonetisk frändskap
och behandlat dem i samma följd som i sistnämnda avhandling.
N och B efter ett ord angiva, att ordet upptecknats respektive
i Norrboda och på Bjuröskaten; ord utan dylik beteckning hörde
jag på bägge ställena.
Uppsala i maj 1920.

August Schagerström.

Ljud och ljudtecken.
Vokaler.
Målet har följande 14 vokaler: i, y, y, a, a, a, a, g, 8,
o, u, u och a samt diftongerna cay, no, sy, uzi och s?.
Av vokalerna äro y, a, u alltid långa; y, a, u, a alltid korta;
z, a, a, 6k, 8, s, o än långa, än korta.

Buckaler.
Buckalerna äro 31 till antalet: p, b, m, f, v,
t, d, s,
n, 1, 4., .„r C 4, d, d, j, s,
n, 1, k, b., g, g, y, g, h och f, vartill
kommer affrikatan j.,9 (samt t och Is, varom se § 5 i slutet).
Av dessa förekomma p, b, m, f, v, t, d, s, n, 1, k,
r, t,
,9, 91,, 1, k, A, g, y, f, J,ds och S§ både efter korta och långa
vokaler, w, g och g endast efter korta.
t, ct , s och n träffas efter (stundom reducerat) k; n även efter
d- och g.
I fråga om beteckningen må först i allmänhet följande
meddelas.
Denna är i vissa fall, särskilt vad beträffar vokalerna, t. ex.
a-, ii-, e- och ö-ljuden, ej så känsligt fonografisk, som önskvärt
kunde vara och som den kunde ha gjorts av en skolad fonetiker
med nödig instrumental utrustning. I saknad av levande undersökningsobjekt från andra delar av landet med olika nyanseringar
av språkljuden har jag vid deras bestämmande endast kunnat
rätta mig efter deras akustiska likhet eller olikhet med mitt eget
uppländska uttal och ljudförhållandena i de Upplandssocknar
(särskilt Vätö), som jag bäst känner till.
På samma gång som beteckningen således ibland måste karakteriseras som »grov», i det att ett och annat tecken har en viss
latitud, är den också delvis omodern.
Sedan materialet upptecknades i slutet på 1890-talet, har jag
funnit, att några av de typer, jag därvid använde, rätteligen borde
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ersättas med andra mera riktiga, men jag har i alla fall — med
ett par undantag — här använt samma beteckningssätt, som förekommer i de under åren 1897-99 till Undersökningen av Upplands folkmål inlämnade ordlistorna och ordlapparna.
Till dessa ordsamlingar kunna därför, när de i tidens fullbordan inflyta i en större ordbok över Upplandsmålet, följande
upplysningar om ljuden i Gräsömålet och deras beteckning tjäna
som nyckel.
§ 4. i betecknar både långt och kort i-ljud. Det korta i-ljudet
har icke något, som för örat påminner om e-ljud och skiljer sig
så obetydligt från det långa, att det lika litet som i Vätömålet
(där det med reservation betecknats med k, se Vm § 1) behöver
utmärkas med särskilt tecken; skillnaden för örat mellan långt
och kort i-ljud är nämligen mindre än mellan a och a, u och u,
och ej större än mellan a och a, a och a.
Däremot använder jag här likasom i Vm y såsom tecken för
kort y-ljud, som är hörbart slappare (om också utan anstrykning
av ö-ljud) än det långa.
a är som kort tämligen öppet och närmar sig till cc såsom
i Vm.
a förekommer i korta trycksvaga slutstavelser, ofta alternerande med 8; möjligen är det ett liknande a-ljud, som uppträder i diverse trycksvaga, mellanstavelser, där jag emellertid i
regeln insatt a, från vilket jag i dessa fall haft svårt att skilja det.
a i ändelse före r (t. ex. håstar, röpar) närmade sig i N i någon
mån till cc.
a i ändelser, där ett n fallit, ligger mellan a och a och kunde
möjligen ha betecknats med a. Skillnaden mellan -a och -a i ändelsen är alltså något större på Gräsön än på Vätö.
Kort e. är i N något öppnare än långt och tenderar åt 8;
långt
är i B något mera slutet än kort c och tenderar åt e,
vilket förklarar, att jag i några ord från B betecknat det långa
ö-ljudet med i stället för det eljest använda 8, t. ex. i 6ra öra,
lost höst. I B är kort ö-ljud alltid ett tydligt 8, varför det från
B antecknade gbinta är tvivelaktigt och torde böra rättas till
gkinna. 1 N är det korta 8 jämförelsevis sällsynt.
Det korta 4-ljudet är mera öppet än det långa men skiljer
sig ej så mycket från detta, att jag ansett nödvändigt att utmärka det med särskilt tecken (o).

5
Diftongen ae.t (med mycket reducerat a) i 'stället för a förekommer sporadiskt både i N och B i sammanhängande tal. När
ett ord uttalas ensamt för sig lösryckt ur »satsen», höres merendels a; så var alltid fallet, när mina sagesmän på begäran upprepade ett ord, som strax förut under samtalet uttalats med aq.
sky i N och 8? i B ha mycket reducerade yi och ?. oy förekommer i naturligt tal ej så ofta som dess biform no och beror
kanske på en mer eller mindre medveten strävan att producera
riksspråkets icke-diftongiska ö-ljud, som man -också får höra ibland.
På samma sätt förhåller det sig med wp och 8 i B.
§ 5. b, d och g förlora utan allt tvivel tonen och bli perspirerade medier eller oaspirerade tenues under samma förhållanden
som i riksspråket (i närheten av perspirerade och aspirerade buckaler), men svårigheten att skilja mellan dessa två möjligheter
är för mig tillräckligt skäl att vara gammalmodig och skriva
b, d, g (ej b, cr, g) i sådana ord som kkåsKsta klädesborste, tisduig
tisdag, 28i,5gelk gärdesgård o. d.
bp, dt och gk avse att beteckna övergångsljud, som börja med
perton.erad media och sluta med perspirerad media eller med motsvarande tennis. Att döma efter intrycket på örat tycktes mig
det senare alternativet sannolikast och den »grova» beteckningen
tryggare än ett kanske fonetiskt precisare b', d', g' (eller Cp,
ort, ek?).
k har insatts som tecken för »tjockt 1» i stället för den äldre
typen på ordlapparna.
användes här endast i slutljud, varemot ordlapparnas 2 i
midljud mellan vokaler utbytts mot V, emedan 2 i denna ställning otvivelaktigt åtföljes av pertonerat /-ljud.
y har jag använt som tecken för vad som i allmänhet kallas
»j-ljud», vare sig detta vid närmare undersökning skulle visa sig
vara en verklig pertonerad frikativa (om också med svag friktion)
Vilketdera ljudet föreligger i varje
eller en konsonantisk vokal
särskilt fall, törs jag icke bestämt säga, men är snarast benägen
för antagandet, att »j-ljudet» är frikativt i alla ställningar.
g betecknar »ng-ljudet» även i ställningar där det rättare
borde tecknas med y.
har jag valt som tecken för »sch-ljudet» i stället för det i
Vm använda j. När nämnda arbete skulle tryckas, bestämde jag
mig efter samråd med professor Lundell för 5-tecknet, men var
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redan då något tveksam om dess riktighet. Är det nu så, att
det uppländska »sch-ljudet» i allmänhet är f, är väl också Gräsöoch Vätömålets av samma slag; vad mitt eget uttal av detta ljud
beträffar (vilket är detsamma som i dessa båda landsmål), bör
det snarare återges med f än med j, såvida inte båda tecknen
ha fog för sig, f före »lena» vokaler, 5 före »hårda».
dy betecknar den affrikata (k), som förekommer i riksspråkets
kedja, budget o. d.
ej använt i Vm, har jag insatt i feisgåfta N fårkätte och
fidgåna i stället för ty på, ordlapparna.
ii utmärker [i manuskriptet] stavelsebildande n, numera betecknat
med tz, [och i trycket utbytt mot n.]
[För den i arbetet använda accentbeteckningen hänvisas till
§§ 313-320. Vid utgivningen har manuskriptets gravis-accent
på °betonade vokaler i ord med akut accent borttagits. Akut
accenttyp återges i stället på numera brukligt sätt blott med' över
huvudtonatavelsens vokal. Stark biton anges som i manuskriptet
med '. För övrigt hänvisas till utgivarens iakttagelser om Gräsömålets accent- och ljudförhållanden i efterskrift till arbetet.]

Ljudlära.
Vokaler.
t motsvarar regelbundet rspr. långa i, t. ex. m vi, nt ni,
m9/ mil, c/fjz dike, smn svin, kvida kvida, vd vit, jima N ugnsgima, turk N Turkiet, lambdi N dräktig (om tackor), frami B
fram i.
i motsvarar rspr. korta i: se § 309.
i motsvarar rspr. e i andras Andreas, papir B jämte
papdr papper, syrinar N syrener, akadimon N akademien, haspit
hackspett, smia smedja, svialånd svedjeland, tigsk N jämte tågs
tegel, si se, tm tre, tri» N jämte traja tredje, veisaratri N vasserratre, varivtga,yin N var eviga en, allihopa, yinast genast, yiman
1. vfman N (ai4mam B) genom, yimansedt N genomsalt, »måg genväg, 6jin ogin (men jamån N simpel, yavdd N gevär, Atigg N,
yittg B geting, ydnstritvugar N gensträvig).
i motsvarar rspr. ej i miram N (mardi B) mejram.
t motsvarar rspr. y i ya,fir 1. jalyr N ge fyr (med ett
B (4vastråk N) dyvelsträck.
divalstrtik
gevär),
i motsvarar regelbundet rspr. korta i, t. ex. vila vilja,
ilgt'ar B bjärtgul, diska N diska, kvintimar N fruntimmer, inta
intet, minst minst, brdnvin N brännvin, iggan N, iedn 1. igan B
ingen, april jämte dtpril B april, inspatör N inspektor, kårs Karin, åma Emil, bh,sti/ N Börstil, kåra N örfil, «cm dussin, tidnig
tidning, supinformer såsom båndt bundit, dråcbt N, dråp B dragit
samt med starktryck, motsvarande rspr. svagtryck, i dfsiggar N,
tifsigar B äfsingar, sOlinit syssling, tvzliggar N, tvtligar B tvillingar,
trtliggar N, triligar B trillingar, mdslinyin N mässlingen, hdlsigan
Helsingen (en ö), sndsliny N Snesslinge, by i Börstil.
t motsvarar rspr. långa i: se § 310.
i motsvarar rspr. j i Asilta N persilja.

8'
i motsvarar rspr. e- eller ä-ljud i rimsa N remsa,
kkyvstita N, kNoi2stitzz 1. kkO2stita B klivstätta, vika subst. vecka,
kritar N kreatur, mila N, imila emellan, miladlik N mellandäck,
mila,st N mellerst, dil N delirium, bilivin B, bidivind N bidevind,
brisilia N bresilja, prins (press N) precis.
i motsvarar i trycksvag stavelse rspr. e- eller ä-ljud:
di det, didgr, dzhår det där, det här, im« emot, try'« N trefot,
fibarån N (fgberdrz B) februari, sinn« N (spe,ndt B) spenat, rilycjzi
N religion, riy.gr N reel, rodra väsnas, bråka, .2izird/ N general,
yisål N gesäll, inpfdr N (ise fgr a B) ingefära, 1'mill:ål ungefär, spi0i f åsk N, spil sj zfkcisk B spickefläsk, spiiKnit B spickekött, rgfiffiy/
B smaländan av en ryssja (men rpfagdzi B ryssjegarn, vårfin N,
vci2zn B varken, kcizili, kanske, htilvitt jämte hålvita N, hålveta N
hälvete, ketfi kaffe (men Webrika B, ketiakCola B, kcifelcvdzi B,
Wapectia B kaffebricka etc.), tvyvdki, tvlvdki B tvi vale, betklånits N,
bdklåsts B baklänges, karda.» N kanalje (men familia N familj),
svårit N Sverige, mirit N Norge, mittikii N, tåkit N Norrtälje,
i 1. e, N enklitisk negation (se Vm § 185).
Därjämte förekommer i i stället för rspr. e i ändelserna -in, -I,
hos adjektiv och particip på -en, -et t. ex. gdkzn, gdki galen, galet,
iåzychnin ensam, brOn, brgb bruten, brutet; i ändelsen -il (växlande med -al, -ak, -sk jfr § 106 d) hos substantiv t. ex. gel gaffel,
ignia lymmel, minda mandel, grånktittl grankotte; i maskulina
substantiv av typen feiny N fånge, finit unge, md4/imin N mässlingen, slint syssling, smIslinit N Snesslinge (by i Börstil); i
neutrala substantiv av typen rikt rike, tål.,st täcke, eibdyki N,
6b4f,qi B åbäke, samt i bestämd singularis hos substantiv av typerna väg, bälg, krok, stock, balk, säng, ask, berg, tak,
träsk, t. ex. v6,9in vägen, b(duin bälgen, krökin kroken, stitpin
stocken, barkin balken, vinit sängen, ei. fi asken, bötrit berget,
West taket, trdfi träsket.
.§ 16. i Motsvarar i syagtryckig stavelse rspr. ,u i keinigg 1.
kdtnigr 'N 'konung. [Jfr § 21.]
§ 17.«
motsvarar rspr. y i rikta rykta, hi l hylla, svd syll,
silie cylind'Ar (på geVär), bir& jämte kord N, bard N byrå.
§18. i motsvarar rspr. ö i krrart N (kålen, B) Kallerö, v4ki
1. Oka N Valö, vå.si B (vits8 N) Vässarö (men ragdny Raggarö,
tvik8 Tvärnö). ,
§ 19.. •ii"'flidtsvarar rspr.. a i hamla tårman B hela tarmen.
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i motsvarar rspr. 0 i nit jämte Myt 1. Wid N nio, tit
tidyi
1. tia N tio.
jämte
i motsvarar rspr. u i 1,K jämte tt uti, kdnigg 1. 1ct4ttagg N
konung, heinigg N honung.
i utan motsvarighet i rspr. finnes i ötft/k B asklöv,
ö,fistitmht 1. tigt samka B askstubbe, firgfifita 1. fåskftta N fläskflott, sefyik B sälglöv, stilatpfpa N sälgpipa, stciisdynihtiyg N
stalldynghög (men spilnigadyn3ah6g3g N), dynprKtdar N (dYnyarådar N) dyngkärra, fråntispfs N främre delen av en öppen spis,
där man eldar och kokar (men bdkspis N där man diskar), mitibåta N mittoft, ,mitipeist N mittposten i dubbelfönster, 914.43 1.
ne. N (nal B) nej, pdittal 1. p4nt1 N panel, famptinyt N champagne.
i saknas i yrkar N, ytkar B jämte årak Erik, ösan N
Asien.
?/
y motsvarar regelbundet rspr. långa y t. ex. ny ny,
kny N gny, Mv N tjuv, 10/Y/a knyla, knöl, drypa drypa, nysa
nysa, fag N fartyg, se_tth• N sattyg, och träffas även i åtskilliga
ord, som rspr. saknar, t. ex. grddYstgg N en liten fågel, troligen
gråsparv, Icirytö N avfall av lin vid skäktning, ryl N puckel, ylja
B tjuta (om hund, räv), ly ljum, skrya B ejderhona, slga lång
smal gren, stia jämte stYdja N ljustra (ål), fyra tål N skygga
till (om hästar).
y motsvarar rspr. korta y: se § 309.
y motsvarar rspr. i i stgdil N (sbl B) skrivstil, knyja
knia, ta upp lin från åkern, sdkatstya N, Ktkakstya B sakristia,
mil), stylniglra N
krokady)l N krokodil, ktigIrmYla N kolmila (men
stigbygel (men - sta/i/Isa kyrkogårdsgrind), Pryvstita N (k93v.stity B)
klivstätta, lypstYpt N, lYystYist B livstycke, tvy ven jämte tv!
vIth B tvi vale.
y motsvarar rspr. e i tyg/tömda N tvehovad, tvysköfta N
tveskaftad, tyytflollzg N tvetydig.
y motsvarar rspr. ö i bkyda blöda, ra N rödja, fylpådta N sköldpadda, fyr N skör, fyra N - sköre, (Vist N uppöst
(om magen), j§yva kväva (se Vm § 16).
y motsvarar rspr. u i hyka huka, böja sig ned.
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y motsvarar regelbundet rspr. korta y t. ex. ryg rygg,
nyls,ak nyckel, styrka N, stgka B styrka, fyrk fyrk, yrk 1. grjp N,
grki B yrke, ,t,sgnda,smås kyndelsmässa, ngstan nystan, trysta krysta,
gsta ysta, rffinia rymma; som exempel på dialektord med y kunna
nämnas årmbrgnd linning, bgksbrgnd N byxlinning, kbgndra B
klättra i berg, symta snyfta, ygla N kela (se Vm § 22), tykra nätflöte, agfta N skäkta lin andra gången, R•ett9nyylra N trä att
klappa lin med, tgga N knut (på garn och nät), tyrz/ B smörkärnstav, mgrp..,stindar N bli lucker och falla sönder (om lera).
y) motsvarar rspr. långa y: se § 310.
y motsvarar rspr. i i bkykst N blixt, bkgksta N blixtra,
kkyva klippa (verbet), grynd N (grind B) grind, skrgnda B skrinda,
grgfil N (grild B) griffel, yOnbar gimmer, ung tacka, snyig 1.
snip. N snipa (båt), fyren)» N firabend (ta.fyrdvan av nan N ta
avsked av någon), kkgvstitu B (kUvstitn, N) klivstätta.
y motsvarar rspr, e i bysmdn besman, matynm B materia, ryte,råra N retirera.
y motsvarar rspr. ö i Astz N, firti B fyrtio, åskmyrm N
askmörja, styna N ett slags fisk (stör?), sgrja issörja, fglya N
tvåårigt honföl, fglja N få föl, bgl,sbng N böckling, 14.5a bössa,
yein öppen, Yra öppna, ymsa ömsa, ssm,..ymst ömsom, mygsk
mögel, mggira N mögla, ggh ögla, ggka ömka.
y motsvarar rspr. 0 i krOmig N korsväg, genväg.
y motsvarar rspr. u i grgttra N, grg)2,ast N grundare,
grundast, grgila grund i sjön, Nynna N bli lugn (om väder och
vind), yggam 1. ig.5am N jämte sam N, just som, likasom, tynuilta
N vältra sig (t. ex. i snö) samt i perf. particip och supiner av
starka verb t. ex. brgtin, brgfy, bruten, brutit, fi-g5in, fi-gyi frusen,
frusit, fikin, fityr flugen, flugit, nystrypin N nystruken m. fl.
(se § 367,5).
e,
a motsvarar regelbundet rspr. långa e- och ä-ljud, när
dessa icke motsvaras av a (§ 57) eller förkortats till a (§ 44) eller
blivit 2a, (§ 289 a) t. ex. ed N ed, brad bred, hat het, håta heta,
våta N vete, trampåt N trumpet, has hes, båsa N tigga (Vm § 91 a),
en B subst. en, ban ben, kaptån kapten, grep grep, rev metrev,
nk ek, dag deg, hal hel, firar flera, salter B saltkar, kvatstår N
kvarter, logi, fefanyl, chiffonjer;
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kka N kläda, sad säd, åta äta, låsa läsa, lan N län, skrap skräp,
rar räv, j§åva N dyka, vag väg, vråka vraka, fkåka N bena i håret,
fal själ (anima), vak, vakt N väl, bra, andarfåk B (andarfgk N) andra
gången, hak jämte hak N häl, ryåra regera, dbajyt B (eibeigjp N)
åbäke, fij, fä, låiin N unken, skämd, samt en hel mängd ord, där
rspr. har långt öppet ii-ljud före r, t. ex. bar N bär (men bkeibar
B blåbär), bara bära, ba,,sta.n N grundsten, bedåra begära, basvår
N besvär, dar där, har här, dandår, andår, danhår, anhår den där,
den här, hårifrein N härifrån, Måra N förtära, hårad B NO .N)
härad, znyfår N, igefåra B ingefära, nar 1. nar N prep. hos (men
nar N, 1250" konj. när), nåra nära, nårara N (nårmara B) närmare,
nårvetru N närvaro, nå,sYnt N närsynt, paz- Per, genit. paj Pers,
pårum N, påran B potatis, far skär (men fetrgeik B skärgård), faxa
skära, svåra svära, sasåla sädesärla, Jr N kär.
a motsvarar rspr. korta e- och ä-ljud: se § 309.
a motsvarar rspr. i i arts B Iris (flicknamn), sårap N
sirap, 2årug girig, ivrig att arbeta, ja giva, slåka jämte slika N
slicka, mag, dag, sag mig, dig, sig, bravå, bredvid.
a motsvarar rspr. aj, ej i kåisa Kajsa, krYdnåhkar B
kryddnejlikor, j§åsara N kejsare, rianåro N Rio Janeiro, tzmota
timotej.
a motsvarar rspr. a i gren jämte gran gran, fågra N,
låga*, N fagrare, fagrast, avlåta N oblat.
e, motsvarar rspr. å ifråga N jämte fl-eka fråga, bråska N
B)
brådska.
(braska
a motsvarar rspr. korta e- och ä-ljud, när dessa ej
motsvaras av a (§ 57) eller förlängts till a (§ 38) eller blivit ja, yå
(§ 289 a) t. ex.
bradt N bredd, låda ledde, brat brett, hat hett, snat snett, håta
N hetta, låszn ledsen, lå,sna ledsna, rånfa N vrenskas, fap skepp,
bak beck, bask besk, hålgan N helgon (men hakomås B helgonmässa), lam N lem;
yåda gädda, gråda N grädde (men grådsnåka B gräddsnäcka),
bradt N, brad B brädd, skrådara skräddare, drat drätt, skakel,
rat rätt, mat N mätt, såta sätta, låta skötflöte, våta fågelvette,
mast mest, fkåsta N flesta, lagd N grop, ag B knivegg, agk N,
ag B fågelägg, vag vägg, bak N bäck, bkak N bläck, strak N sträck,
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kaks N cakes, ggkum N enkom, önunas (en Sladdarö-bo) ha motvilja mot mat eller dryck, 14sag N barnsäng, glrifsa N (glråfsa B)
gläfsa, håla hälla, hålsa hälsa, val 1. fal N väl (trycksvag« par-ksb
B Per Ersson, parmegso N Per Mattson, nånara N (ndrmard B)
närmare, namst närmast, dandfir, danhår den där, den här.
a motsvarar rspr. långa e- och ä-ljud: se § 310.
a motsvarar rspr. i i fak fick, jak gick, tråla N väderkvarnstrilla, tal 1. tt jämte ta B till, fan N skimmer, åna N jämte
ina innan, fatalt) chiffonjer, spatl N hospital, amared N amiral,
va vid.
e., motsvarar rspr. ej i mardi B (miram N) mejram.
a motsvarar rspr. lä i fc_Stbal N fotabjäll, målta mjälte.
motsvarar rspr. y i kråmpa 1. krffimpa N krympa,
barti 1. byrå N jämte bud b yrå.
a motsvarar rspr. ö i finsk». N fönster, kåldra B Kallerö, k4vara N Kafverö.
a motsvarar rspr. ou i ra,matist N reumatism.
a motsvarar rspr. a i as B nyckelax, låsa,p4 lassa på,
glråda gladde, såta satte, dråcip N, slgyt N, tacban N dragit, slagit,
tagen, fe,låka,sfåbar N skarlakansfeber, smikanda gin-manda ful N
alldeles full, akadimtan N akademien och superlativändelsen -asta
t. ex. keinsttgasta N konstigaste.
a motsvarar rspr. å-ljud i låta låta, låta vara, tillåta
(men hita låta, ljuda), lataAidar N låta åder, nianda nionde, tf anda
tionde, j,,stka,nda N (fstkanda B) tjugonde, jimanstilt N genomsalt.
a motsvarar rspr. u i ycival 1. igval N (idival B) djävul.
a utan motsvarighet i rspr. finnes i andarias Andreas,
fifavådar B fiskväder, eNnyaflretka B dyngvagn, fåbardri, B februari,
åvaskdp N grevskap, zipatg B (zTIO N) upptill.
a saknas i bindtkmdsk N, bintkmåsk B binnikemask,
yOgraff, N, 30-grafi B geografi, basOilt N besynnerlig, fmk N,
tindhg B underlig, vanyilja N (avanyåltum B) evangelium, tnd B
vide.
a har även i detta arbete likasom i Vm fått tjänstgöra
som tecken för det 0-ljud, som förekommer i andra svagtryckiga
stavelser än slutstavelser. Då jag ej sett mig god att avgöra
vilket 0-ljud (a eller a) som föreligger i de enskilda orden, har
jag ansett mest praktiskt att »normalisera» beteckningen med a,
bakom vilket alltså mången gång ett a-ljud kanske gömmer sig.
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Exempel på sådana ord äro bakika N betala, bafdig N beskedlig,
>våt/ N gevär, jamån N gemen, aitröpa N Europa, andaf‘ms N
Anders Jans, rkingdui B ryssegarn, (4lage,nh4t N olägenhet, iffimala, indeafinstar N innerfönster, peipa,speisa B pappersmåg N ett kärr,påse, tindatsta understa. Blott i gekdas N gående, röoidas N
roende tycker jag mig bestämt ha hört a.
I svagtryckig slutstavelse, där e-ljudet i regeln är a, har jag
funnit a i följande: beksag N barnsäng, Mara, B Kallerö, kdivara N
Kaverö, h6gstaii Högsten (ö), viitjtan B Norrsten (skär), råstan N
Rosten (by), findatstan B Understen (skär med fyr), a N enklitisk
negation.
4, a
motsvara
regelbundet
rspr. ä-ljud före k t. ex.
§ 57 a) 4, a
andarfg. N (men andarfik B) 2:dra gången, fakvag N färdväg,
fakas N bråka, ha bråttom, hognikigar N högfärdig, ofikag N
ofärdig (men vak, vakt N väl), fyak N fjärd, Agigg N, fygig 1.
1,94clig B fjärding, hak N jämte hak häl, smiahåk N (smidig. B)
smedjehärd, »k gärde, luivuxik N huvudgärd, makan, N Mälaren,
fgfr själ, säl (men fal själ, ande), (iferig N oskälig, fika stjäla,
Oka N förr i världen, versaris .sista dag N
j-§dka tjäle, f8r
Domedagen; .
lotikka N bjälke, bag bälg, Vika N smidesbälg, berjugar B
tjock, stormagad, dakg däld, hakg helg, hiargom64. B helgonmässa,
(men hélg&n N helgon), inakrsr N, znOrvar B inälvor, yikpa hjälpa,
,j-,Okka kälke, kvtikva N kvälja, mad. N mäld, spjåkka N gärdsgårdsspjäla, sväyit svälja, sakg sälg, se'tkya sälja, fåkka stjälk,
farm skälm, fiikpa stjälpa, fakv själv, .ffikva skälva, terga tälja,
terp N Norrtelje, viik2a välja, dikkara N kompar. bättre, våkva N
välva, a/rg älg, a/rv älv.
b) a motsvarar stundom rspr.,långa ä (jfr § 37), a regelbundet
t. ex. tåra vb lära, lådess • korta ä-ljud . före r, 1,
t, och
rina N _lärarinna, mar märr, nirfat N särskilt, tvar tvär, arigstlkdsr
N årder att ärja ner nysådd säd med;
kärl, m4.1a märla, 4f8//4/a N förfärlig, p41a pärla, dlig
ärlig.;
kala N Berna, hagar N Berner, bav&ritigg N beväring, briklttkia N brudtärna (men tåra tärna, fågeln), 34,n, järn, 34,a hjärna,
3490 gärna, kas4n N kasern, Mr/a bär- och smörkärna, fatspek, B
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fotspjärn, spniga B, sp(pla N spjärna, fåna stjärna, pa.,tvk N på
tvären, tmilm Tvärnö, t4n,igg N, tdritg B tärning, var N Verner,
411,0 ärende, als Ernst;
afdd affär, fjcicia fjärde, fAidtg B jämte fjcarigg N, fygrig B,
fcidtig N, rtitfilig rättfärdig, fkinant B Ferdinand, hk N (hdrad B)
härad, ye.vål N gevär, legi, /ka lärd, lärde, majkm_itg B märkvärdig, svgyi N svärd, thutfcid ungefär, vk subst. värd, var./ värld;
barg berg, blyets:0dr N bäjerskt öl, farg färg, färga färga, jäva
subst. färja, håra herre, hårman Herman, hårma N härma, hårva
N härva, heinn/ härvel, yårga N, yarg B ärg, yårkar N, )kar B
Erik, yarp N, yajp B järpe, yarv djärv, Mir kärr, j-§åra kärra,
jgcrgg N, karg B käring, marg märg, marka N, måjka B märka,
markt N, mksjyt B märke, nårmara B (nåntara 1. nårara N) närmare (men zgra nära), parmal6n N permission, &ark N, sak B
särk, stårka N, stå,ska B stärka, svåryz N Sverige, svarm svärm,
farm skärm, farp N, lam B skärp, fårva N skärva, tårpantin N
terpentin, tara tärna (fågeln), vark N, vak B värk, vårka N,
vå,ska B värka, mitts/ N, vitc9j,s't B virke, vånna värme, ådvårma
ögonbryn, vårpa N, vå,spa B värpa, ar ärr, tiva,..926r N köra ner
nysådd säd, arkabiskeip ärkebiskop, årva ärva, bktbar B blåbär,
fyårkbajvin N körsbärsvin (men bar N bär, fysrkbår N, j,s8,9kbar B
körsbär), fårggik N skärgård (men ikr subst. skär);
båta B Berta, edbat Albert;
davka N diverse, fatsk, neutr. fatst färsk, in.vå,stas, ittvå,stas invärtes, utvärtes, ,7ct gärs, jagqi.‹n B gärdesgård, yksta hjärta, ykstar
hjärter, låtska B (lårka 1. ihra N) lärka, fiskmåut B nät att väga
fisk i, må,sta N märkte, pa,sOn N person, smajt smärt, snajt snärt,
svå,sta svärta (sjöfågel), fast stjärt, tyckst tvärt, at ärt.
c) 4, a motsvara rspr. ä-ljud .också i följande ord: gracisnåj§a B
gräddsnäcka (gråda N grädde), håda B jämte håda hädan, rad B
(radt N) rädd, gkåfsa B (difsa N) gläfsa, Oval N (gm/ B) djävul,
tsandaybkla N tusandjävla, hålvitt helvete, dåna L dr där, håna
1. hr här, pigg N pann B penning, naj B jämte nk N (Anna
Blomberg), ni N, mit N nej, ha 1. ha N det.
4, a motsvara rspr. e i stab. 1. stakd N stel, st4kna N
stelna, tak" teln, nye. N reel, j§arketra N, ~kara B kyrkoherde.
a motsvarar rspr. i i arvat N (rvid B) Arvid, vårka N;
våsj,si B virke.
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§ 60. a motsvarar rspr. ö i siggan N, sigan B Singön (men
vådalånsman N Väddölänsman).
§ 61 a) a motsvarar sällan rspr. långa a före k, a regelbundet
rspr. korta a före k:
Orv/ aln, gcikm N (gåkin B) galen, tvi.) våki tvi vale (men ak al,
åcan alun, dåkkar dalkarl, dåkan,a N Dalarna, gåka gala, hak hal,
kvåk N kval, ltgjdkn N (ll,gAl B) linjal, måk mal, måka mala,
Inåkt B Malin, 6t4ka N Ortala, antdmasåkn N anatomisalen, skak
skal, skvåka skvala, svak sval, svåkna svalna, svåka svala, svåka
svale, tak N tal, tåka tala, batåka betala, otåltit N otaligt, tåktrås
N taltrast, vak N (var B) överdrag (t. ex. på bolster), vak strömmingsval, tralvå( N käpp i en väderkvarnstrilla, vdka N, dvåka B
dvala, våkin stel om fingrarna, våkfisk N valfisk, våkhånt valhänt,
vdki 1. vdka N Valö, åftanvåka aftonvard);
akmögan N allmogen, akmdsa N allmosa, akvåru N allvar, a-va,såm N allvarsam, akm alm, bakp balja, bakk balk, gåkga N galge,
hav halv, håkka halka, hakm halm, halis hals, kav kalv, kakk
kalk, kvåkmug N kvalmig, makm malm, såkva B jämte salva salva,
skam skalm, skvåkpa skvalpa, svag svalg, svåkka svalka, tag talg,
va/pk valk, veikma vadmal.
b) a motsvarar sällan rspr. långa a före r, a regelbundet dess
korta a före r, t, 4, g, j i kar karl, åfujkår N affärskarl, dåkkår N
dalkarl, skåra N skare på snö, var pron. var, vayin var sin (men
avdra N allvar, bar N bar, båra bara, brådskåra N brudfölje,
far fader, fåra N subst. fara, fåra •vb. fara, furvåra N förmana,
varna, håra hare, janån N, jånuårt B januari, fzbarån N, fabarån B februari, kar kar, kåra N maka, skjuta undan, kåre Karin,
kkar klar, kkåra Klara, kvar kvar, mar N kärr, nåra dörrslå,
nårvåru N närvaro, onårug N kinkig till lynnet, par N par, var
var, r)sbår ryslig, snar N snar, snåru snara, spåra spara, star
stare, svar svar, unvdra N undvara, var var i sår, var B, vak N,
våra vara);
alårm N (alårm B) alarm, arbåta B arbeta, arv N arv, arviggar N,
arvigar B arvingar, arg N arg, ark N ark, arm arm, arm dålig,
årvat N (årvid B) Arvid, bark N, bak B bark, bårmfin N barmskinn, bar6n N baron, dåra, N darra, fåra fargalt, gårva garva,
harv harv, harg N Harg, hårkka N harkla, harpa N harpa, karbås N karbas, Urblåst?, N karbollösning, karbin- B, karbir N
kardborre, karm N bokpärm, karva 1. karga N karva (med kniv
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1. yxa), knirpa N knoga, knåra N knarra, kvårka N, kvåjka B
kvarka, larm larm, mark N, mask B mark, dånmark N Danmark,
ntårkna N, mticskna B marknad, nåras N narras, park N, pajk B
park, sårga sarga, sarv sarv (fisk), skarp N, skajp B skarp, skå,rva
skarva, slarv slarv, snårka N, snåjka B snarka, spark N, spajk B
spark, spåra sparre, sparv sparv, stark N, stajk B stark, stara..34t
B stå rätt ut ifrån något, smirva svarva, tarv N tarv, tarm tarm,
tråknår B ett slags fågel som »hackar och dundrar» i trän på
våren, varg varg, varm varm, varp N, vajp B varp (men arånda N
arrende, fcirfdr farfar, järmör farmor, karafivn karafin, karamål N
karamell, karibal N karibel, karoli,na Karolina, Kirk B karott,
makarönar N makaroner, margråt Margrete, maria, mar B Maria,
paradis N paradis, parasål N parasoll, parap9 N paraply);
måta Marta, gvat N (ådvar B) Edvard (men fatii. g N fartyg,
öpatisk N opartisk (se § 66);
gan N gardin (men gadist gardist), kaciås N kardus, vatig B
vardag (men kalamömar B kardemummor, Monad B Leonard);
vant B jämte varmt varmt, a« and;
haj harts, jämt farstu, åjsl• N arshål, håjka sag N harkla sig,
kvast kvart, kvekstar N kvarter (mått), kvajtår N kvarter (logi),
ska jt B skarpt, stat starkt, svajt svart, vajt N adv. vart, vajin B
(vårfin N) varken, våjkna åta 1. våestria N, vana åts B varefter,
vajt imperf. vart, sigajbda B cigarrlåda (men fajbrör N farbror,
hajptir N Hans Per), alrvajetnt N allvarsam:
a motsvarar rspr. korta a, och a dess långa a: se
§§ 309, 310.
a motsvarar i allmänhet rspr. korta a i trycksvaga
slutstavelser:
a) dfrika N Afrika, amårtka N Amerika, alånda N Alunda,
mirbdcia N Norrboda by, beikka N Bolka by (men målpa N Medelpad);
måna N månad, påsma pasma (men verma vadmal), båka backe,
albatina Albertina, fkika flicka, åra öra o. d., genitiver av typen
yånasa N Jannes;
bådöta barfota, åkta äkta, ålahånda N allehanda, ålzhOpa N allihopa, andra andra, båda N båda, fkåra flera, ffitra yttre m.
(se § 357); best. sing. samt plur. av adj. i positiv t. ex. göda goda;
superi. på -sta t. ex. ståta största, ftigajta N fagraste, våkajta N
vackraste, hitajta N hitersta, keinstigasta N konstigaste, luilista B
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hela(ste); eita åtta, ålva elva; infinitiver t. ex. brina brinna, kåla
kalla, bråna bränna, trOa trycka, kåna; preterita och supiner av
svaga verb t. ex. måka målade, målat;
adverb t. ex. ånalånda N annorlunda, båra bara, bitiga bittida,
ditana N (dita,na B) dit, lika 1. lika B likväl, tida ofta, tibåka N
tillbaka, vida N vida.
stågan stegen o. d.; dan annan.
hårad (had N) härad; åvat N Edvard, jfr ålbat Albert, årvat
N Arvid.
anderas Andreas, alias Elias, jönas Jonas; genitiver av
typen stinas Stinas, ålasas B 011es, hånas B, håna,s N hennes;
fOftasgaslån N köpt, ej hemmalet mjöl, fOftaspjdnigg N artificiella gödningsämnen, mårknastånd N marknadsstånd (men mdnaspånig B månadspenning), sigasleida B cigarrlåda (men stgdr cigarr);
(tuaj annars, z...vintra,s i vintras, ikats i julas o. d. (men i..,såndas
B i söndags); superlativ på -ast t. ex. friskast friskast.
bbivialr N Vicia-arter, gåkviak N Lathyrus pratensis.
eiskar Oskar (men ådvar B jämte åvat N Edvard), åmbar
ämbar, påpar N peppar, faftOmar N Skepthammar, oståmar N
Östhammar; pluraler av typen håstar hästar, stågar stegar; presensformer av typen mar målar.
War, N altare, ågkara ankare, hånzara hammare, skrådara
skräddare o. d.; komparativer t. ex. friskara friskare.
a motsvarar rspr. e i trycksvag slutstavelse i best. sing.
och best. plur. av vissa substantiv t. ex. bdda N boden, gnåna N
grynen (se §§ 330, 331, 332, 336, anm. 2).
a utan motsvarighet i rspr. finnes i karåfa N kautschuk,
muntedja mustasch.
a
a motsvarar regelbundet rspr. korta a, när inte detta
i målet har övergått till a eller a, t. ex. gal N ofruktsam (om kor),
salt salt, /ilyokovåk liljekonvalje, miamoskin N marmor, tårig
N tallrik, vedb89:mås N, vålbarmås B valborgsmässa, ståna stanna,
Johån Johan, kånfir,st kamfer, pånstsn,åka palsternacka, pumarånskåk B pomeranskal, vimalkånt N vimmelkantig, ågsikta N ansikte,
gåms . gammal, håmara hammare, 08)- abborre, båkåga N sjö som
slår tillbaka mot land, fråga N fradga, gadt N, gad B gadd,
våte vatten, maj maj, aks N aktie, ktåtåklag B kutryggig, trslpåk
2-42663.
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trollpacka, påpkgya N papegoja, mas,måso B Mats Matsson, våsaratri N vasserratre.
a motsvarar rspr. långa a: § 310.
a motsvarar rspr. å-ljud i ståndara ståndare (del av
ett årder, hjärtstocken i en väderkvarn), stankr0 N ståndkrok,
månstånd N del av hästhalsen, där manen sitter, påramstånd N
potatisstånd (men mårknasteind N marknadsstånd), håla nätsänke,
poålåråda N dumheter (men pieilar N, mara N pjoller, pjollra),
dra.firrn,i,..val N dra för fan i våld, vamb våm, vragg N, yra&
B jämte vreg B båtspant, avlåta N oblat, kantralår N kontrollör,
peitmandå N portmonnä, fafanyå chiffonjer.
a motsvarar rspr. e- och ä-ljud i bomastik N domestik
(tyget), lgentgsprasånt N lysningspresent, salvåt servett, skråvlra N
skrävla, nånstans N någonstädes, våsaratri N vasserratre.
a motsvarar rspr. i i parmapn N permission.
a motsvarar rspr. au i aggsta Augusta, aggst2, augusti,
akfdn auktion.
a saknas i åbram Abraham, sc_ikris B Sakarias (kattnamn), antånitsåken N anatomisalen, fizirska N falaska, kritar kreatur, Mdar B ovanläder (på en stövel), hålrgomås B helgonmässa,
allhelgonadag, f sj Ods,smås kyndelsmässa.
a motsvarar rspr. a i trycksvaga stavelser:
i ändelserna -ak, -ap, -am och -an hos substantiv t. ex.
årak N arrak, keinoak N konjak, töbak 1. tgbak 1. tobåk N tobak,
sånap N senap, sårap 1. såråp N sirap, åbram Abraham, miram N,
nze„reon B mejram (jfr akvatsånt N allvarsam), hårman Herman, såfran
saffran, 4stan nystan m. fl., likaså hos adverb och prepositioner
på -an t. ex. titan utan, radan redan (jfr § 214 B 3 b, e).
i adjektiv och presens particip på -anda(s) t. ex. frånianda N
främmande, randa N, råsandas resande, fdrandas N farande, vintandas N väntad (se § 366, 369); blott undantagsvis -anda(s), t. ex.
låvandas N levande.
hos adjektiv och perfekt particip på -ada, växlande med
acta, t. ex. flrårada N flera, meiggada N många, nufdrada målad m. fl.
(inalles 19 ex. antecknade med -acta); däremot -acta i Mrada N
flera, dirmnada N domnad, duven, gravårada N graverad, höpråvada B
hopsnörd (se § 369).
i dvar B (åvat N) Edvard, Minant B Ferdinand, ggstav
Gustav, Monad B (i4on4t N) Leonard, målpa N Medelpad, lika 1.
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lika B likväl, ya vet inta ålfa N jag vet inte alls jag, alvakåra N
elvakaffe (men tilva elva), leiefradasmåra N långfredagsmorgon,
dUaria N Dalarna, etykkana N anklarna, håspana N hasparna.
hos substantiv, prepositioner och adverb på -a, motsvarande
riksspråksformen på -an (jfr § 214 B 3 b, e).
i bestämda singular- och pluralformer på -a av diverse substantiv (se §§ 325, 330, 334).
i stavelser före slutstavelsen: t. ex. papar papper, ata/arist
artillerist, matrja B materia, ramatist N reumatism, separat& separator, alci N hallo, balåst N ballast, kaleifya N. kaleif B galosch,
malåga N malaga, falår jaloux, falat N schalett, gabiist N galeas,
samat N sammet, andrakt N andedräkt, andåkt N andakt, anfövzs N
ansjovis, kanal B kanel, kanin B kanin, kanön N kanon, skansli N
hemlighus, spanyON spanjor, vanjilja N, avanyaum B evangelium,
rianaro Å Rio Janeiro, marfOrk N marskalk, maAisa N massera,
mafara N marschera, kcOta N kajuta, maxkl, N major, masak matsäck, avkil N ackord m. fl. (jfr § 310 c).
a
a motsvarar rspr. långa a i ord där detta icke enligt
§ 61 övergått till a. Utom de förut anförda många undantagen
från nämnda § med behållet a kunna nämnas följande exempel:
kal Karl, sal sal, sålig salig, sedu salu, smal smal, kanal N kanal,
raselva/ reservoir m. fl. på -ål, ekscim N examen, Omy a N jama,
fan fan, ,)an B Johan, håna bösshane, hans Hans, andalcins N
Anders Jans, buldån N buldan, yapånara N japanare, Ula karda,
ge'dvål, N gårdvar, ncitveffl nattvard, spåcla sparde, lyfulapåt N fjärdedel, kajta kasta, la,s Lars, ban, barn, kvar/ kvarn, bråsa brasa,
trå» trasa, åsan N Asien, ~låsa N massera, akipåf N ekipasch,
nzantåfa mustasch, håka kaka, skornåkara skomakare, spat4ke7r N
spektakel, kråka N kraxa, låkris lakrits In. fl. med -ak-, dckar dagar,
ma_ga mage m. fl. med -ag-, skåpa skapa, manifoska.pnar N människoskepnader, stapar stapel m. fl. med -ap-, gåta gata, skcita trädtopp, skåda skada, lcida N jämte lådzz lada m. fl. med -at-, -ad-, hiva
lave, fyråvan N firabend (ta-fyråvan av nein N ta avsked av någon).
a motsvarar rspr. korta a (se § 409).
a. motsvarar rspr. å i ålan B, ålo N ållon, e,kåleoz B
ekållon, åbråd N (Oråd B) åbrodd, gkåpcifr N glåpord, vOta vårta
(men svear svål).
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a motsvarar rspr. o i ktmhtiri N lomhörd.
a motsvarar rspr. au i tigas N, etgust B August.
a motsvarar lä i spdku spjäla.
.t?y, 0&9
Den regelbundna motsvarigheten mot rspr. långa ö-ljud
var i N omväxlande e, oy eller ay; någon norm för växlingen
mellan dessa vokalljud lyckades jag ej upptäcka. Till de exempel,
som finnas anförda i §§ 96, 97 kunna läggas följande från N:
4yi-a0 adjö, frp, froy frö, m6fa,sgei,9)3 gossen från Möskär, h.60919i kartans Höglycke (by), fastmay (aksenten osäker) fästmö,
hoytfd högtid; h4ns61t. håns6uk handsöl, niygigg, m2dkigg utsatt
barn, Or, to,dr öl, for båtstäv, firmåst förmast, for, ,f8v adv. förr,
förut, anhOyr anhörig, make, doyr dör, keintraNr kontrollör, /ikållikör, 6ra öra med sammansättningar ss. 6rigg örring m. fl., figra
1. fira slädföre, Astjyra, f8,stuAst förstöra, förstört, r6aja, ron rörde,
rört; fl vind förlig vind, doyd, doyd (A. J.) död, f k6yda flöda,
gkoyd glöd, gn6yda kälta, sitoyd kortklippt, ov8rfHyd, overf1t6yd
överflöd, boyt imperf. bytte, byta Böte (en ö), b6ytur böter, fk.6yta
flöte, loyt löt, n6yta nöta, n6tk1r64 arbetskläder, ryta, r6yta bli
rostig, taga röta, bitrgstsiytur Polypodium vulgare, loytneint löjtnant;
hoyst höst, hoys, hoys ösrum (i båt), kitrOys rolig, pigg i mun,
karbollösning, fi-rjykan fröken, Myka Hökhufvud, kri6yka
kröka, stOpka a.-vgg stöka undan, taga bort, sp6ykas spöka, dryg
drög (fordon), m6yg8ir möbel, pk6-yga, pk6ja, pl6ygda, pk6bogda, pkoykt,
pktiykt plöja, plöjde, plöjt, sloygd, plur. srOyda skicklig, kunnig,
b6yga böja, h6yga höja, h6ygar höger, bygd höjd, 16yga löga;
gr.4ypd gröpe, Aypan göpen, knoyp träkloss att bygga hus av,
stoyp vatten som stiger över isen, stetypa stöpa (fsti stoypar up,
när vatten stiger över den);
b6val bödel, st6v11, st6va (ståvil B) stövel, bah6yva behöva, loyvsta(bzikk) 1. kgpsta-biikk Löfsta bukten, hdrashogvdigg N häradshövding, s6yda, soyft, ffilsoYvd, sövde, sövt, fullsövd, st6yfta, stoyft,
stöpte, stöpt, 16yfta löpte, var löpsk (om kor), J.,s§kftasOdnigg artificiella gödningsämnen, lutin, htin högen, strOa, strta (strOa B)
strö, Mit (f Nit B) flöjeln, 5'9" 814.172 söm, sOnia, stjyina sömma,
Hyna böna, beikboy'ynur Sedum telephium, boyndåg böndag, Mveil
brädvägg i väderkvarnsvinge.
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§ Si. Från B har jag blott 2 exempel med a: gra öra och
hQst höst. Eljes motsvarades N Q, tity, ay regelbundet av i, 8? i B
(se § 97).
Q, Qy motsvara rspr. korta ö (se § 309).
§39, oy motsvara rspr. e, ä i 1c4y7v 1. anm N, kkov B
klev av, klrgva kliva och klyva; eibOyipi, N (eibM B) åbäke.
Q, ey, ay motsvara rspr. y i kys 1. Nys N jämte Osta
lyste, ma 1. myra N, jämte ~fra myra, åstelygdan N Östergylln,
brQyd N, brsd B brydde (sig om).
oy, oy motsvara rspr. u i hin)k 1. hoyk N, hok B hukade (sig ned) av hflka huka.
cp, &y motsvara rspr. 0 i knh9star N, knipstar B knoster,
snoy 1. snoy N, sno 1. sni2 sno.
e, 14o motsvara rspr. å-ljud i don N dån, nitina sag N
morgna sig, 924tijyg N, tog B notlina.

förekommer i B blott i några få ord och är även i N
relativt sällsynt. Det motsvarar oftast rspr. korta ö-ljud.
i B: for, f8r prep. för, yantligd enögd, Nnhibnan Lönnholmen
(by), glr6inta glömma, tr6,9a tröja, fabokrdk sjöbodkrok (användes
vid sköljning av stömming, i4v8r över, broleiv bröllop.
i N, stundom växlande med 8. Liksom i B i for, jan6gd,
treiya, broleiv och dessutom i oragrånd 1. iragrånd Öregrund,
fisida (fila B) födde, fhidjugår benägen att flöja (om hästar), drar
(ditrar B) döttrar, dot supin. dött, !sitar (filtar B) fötter, j§6tbub
köttbulle (men fäst kött, j,,såtina B kött-tina) rot neutr. (rot B) rött,
slog neutr. slött, sot neutr. (siit B) sött, bdiksr (biliwr B) böcker, jOkskiimara kökskammare, this» töcken, n6gas (nigas B) nödgas, någdai(n8gd B) nöjd;
dosbådt dödsbädd, 36sok gödsel, rost (rsst B) röst, tråsta (trista B)
trösta, astdmar Östhammar (men istarbyn N, istargOrk, N, Utavy6lan N. istarpilf N, istarika N), hoft höft;
bk‘va (bNla B) blöja, flylot flöja, l6ila (lildt B) löja, nijot sag nöja
sig, .2)7r61,1a 1. pHyga plöja, str61,gi'l. strtjja (strip B) strö, Ola Nja B)
töa, flroyt flöjt, froyd fröjd, st6vd 1. stekt/ (stkpi/ B) stövel;
bartima berömma, dram (driint B) dröm, drtima (drill« B) drömma,
dcbria (dåna B) döma, str6nigg (strinnig B) strömming;
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Undar (båndar B) bönder, nan rönn, fon (fån B) sjön, snon
(sn8n B) snön, ånska (ånska B) önska.
a motsvarar rspr. långa ö (se § 310 anförda orden).
o motsvarar rspr. å-ljud i bd ktrk N (becktråg B) baktråg,
iy6ins 1. vång N (ö-vokalen osäker; ijåns B) nyss, rna N (råna B)
rodna.
o- motsvarar rspr. slutna 0-ljud smul N partie. snodd,
refflad (om bösspipa).
o motsvarar rs pr. u i bådkdvka N budkavel, jåsboskig N
gästabudslag.
a motsvarar rspr. Y i b6p/ N bygel, reSk N imperf,
(rMa B) ryckte.
a motsvarar rspr. i i kkop N (kk8p B) klippte.
o motsvarar rspr. ä-ljud i ronsk N (r8n8k B) vrensk,
brunstig (om hästar).
1
3?

anträffades i N blott i några få ord: bRon järnstång
som uppbär spismuren, if k dräktig (om ston), mjaktgg 1. mytibgg
(mjaktg B) barn som lagts ut i skogen för att dö, såka-itt kasta
ut, Miggar presenter in natura till brudfolket av gästerna, måra
1. 24ra 1. m6bora (måra B) myra, årgrånd 1. aragrånd Öregrund,
nukar morgnar, i-mdn, i morgon, inga adj. neutr. mört.
Däremot var i B 8 med sin variant 8? mycket allmänt
och den normala motsvarigheten mot o, t2y9 och toy i N samt ou
i N. Exempel: bry? (broy N) bröd, do (dy N) dö, hy? (hoy N) hö,
m8? (n4.1yo N) humla, sly (slo N) slå (en människa), fy 1. fy? (No N)
sjö, sn8 1. smi? (sno, snåy, snoy N) snö, sno 1. sma. (snoy, snoy N)
sno, to (ty N) tö, y? (oy N) ö;
yk (gr, tvgb• N) öl;
dyr (dr N) dörr, 9.81. (rår, royr N) rör, smy (mr, smoyr N)
smör, styr (styr N) stör, rir (or N) stenig holme, fara, faara (figra N)
föra, hara, håpra (h6ra, hora, hyra N) höra, jam (ra, j6yra,
y6yra N) göra, Mra, j?ra (Mra, Myra N) köra, rara (rOra, rtjyra N)
röra, taras (t6ras N) töras, snåra (sn6yra N) snöre, åra (ra N) öre,
årkrida (atrkida N) örvax (men t5ra N B öra), årfil (nOnfil N) örfil,
hala (Sola N) hörde, macla (npjla N) mörda, fg/ (Led N) skörd;
bin (bm N) björn, hyrt (håg N) hörn, tara (ta N) törna, sätta
på grund, j ( N) örn, d rigeit (4ggeit N) örngott;
8
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N) töres, vågar;
(htsw, liqyji N) hörs, hört, ttrj (t N)
brådar (bn4yd8r N) bröder, brgd (broyd N) imperf. brydde (sig om),
bkod (bkoyd N) blödde, fipda (f6yda N) föda, grOda (gr6ycla N)
gröda, (gla (Ma N) göda, ld?da (lyda N) löda, nod (noyd N) nöd,
rod (royd, royd N) röd, slod (sloyd N) slö, spOda (spoyd,
spo:yda N) spö, k:Ida ((jyda N) öda;
bht, bkot (bkoyt N) blöt, bOta (byta N) böta, griqt (gryt N)
gröt, miqta (m6yta N) möta, Tig?t n. (noyt N) nöt, rota (royjta N)
rödmyra, sot (soyt N) söt, fitit (feffita, fota N) strömmingssköte,
fOta rb (f6yta .N) sköta, stfpta (ståyta, st6yda N) stöta, vefita (vefkiyt N) västgöte;
los (lys, lys N) lös, f,,sznOs (tunys N) tinning, fOsa (fiysa N)
fösa, båga (hysa N) brunnshink, hIhsa (hosa, hysa N) ösa, kkirpsa
(khjysa N) klösa, råma (rysa N) röse, rost (ryt N) gavelröste,
kmOstar (kn6ystar N) knoster;
bOka (b6yka N) böka, hok (hoyk N) hök, j g (00 N) gök,
(f,soyk N) kök, lok (loyk) N. lök, rok (ryk N) rök, sphfp
(spjjsi N) spöke, sijka, ska (s6yka N) söka, '?Jpa (opf§a N) ekstock;
fluyi (fnhoft N) fnöske;
drfiga (dryga) dröja, Pog (firoyg N) flöjel, kg, hog (hoyg N)
subst. hög, hg (hoyg, hdyg N) adj. hög, ondjgh (onokkt N) omöjlig, snga (sn6yga N) snöga, trog (tr6yg N) trög, tag (9206yg N)
?.;?ga (6yga N) öga;
notlina,
N)
döpa,
MI9
diEpa (dijypa
a, fri?Pa (t90:13a, JOY1" , JOY'Pa N )
köpa, .ski?pa (sto:ypa N) stöpa (ljus);
kv, lov (lov N)
dOV (doyv, doyv N) döv, • kkgv (kkoyv N) klöv,
löv, lofs (loyfs N) är löpsk (om kor), stsiva (sOyva N) söva, (mva
(6yva N) öva;
(3-6yma N) gömma, stram, strom (stroym N) ström, tom
(toym N) töm, Myma (t6yma N) tömma, 11?m (oym N) öm;
bon (b9r2 N) bön, driima (dr6yna N) småråma (om kor), gron
(grop N) grön, gr(insiska B grönsiska, hOna (h6yna) höna, lon
(loyn N) lön;
bg• (bola. N) bål o. d. med 8 B och sy N. Se sy § 107.
§ 98. s motsvarar rspr. å-ljud i . mar morgnar, z-mdn, i
morgon.
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§ 99. 8 motsvarar rspr. ö-ljud.
före 1r: båkda böld, Mb:d N köld, stard- stöld, mydrk mjölk,
marka N mjölke, nuåkka N mjölka, fikya följa yåkyas N kräkas,
fao a skölja, håNt8r hölster.
före r: fur prep. för, fur N förr, fira förre, f8r8 N före,
fårid 1. furåt N förut, frånzf8r8 N framför, urig B (rigg N örring,
b18rk N, b,28,9k B björk, fårkt& N, fåcsk8Z- B förklä, 49hrka N, 49å,ska B
kyrka, murk N, msk B mörk, smurg smörj, smårga smörja, snårpa N,
snkspa B snörpa, 887 N, 88,9p B sörp, sopa vb B sörpa (åt kreatur),
bårya N börja, såja vb N sörja.
före I, t,
yhdil N gördel, fått B (f.0,9ti N) fyrtio, furdtmn N
förnamn, bd,s(d N Börstil, f8,9t först, metkån N malört, m8,st N mört,
mttjt mörkt, f8c9t skört, bin törst, ms/ vört.
före d, t, s: igår lödder, stodt N. stud B stöd, ståla stödja,
fåtar B (Mar N) fötter, skafåtus N skavföttes, f8t N supinum skött,
8t8t N supin. stött, tr8t trött, ipt kött, brust bröst, Pråsydri B verktyg att göra skårsa i fjärdingen för lockets infällande, fås81 N
skötsel, j§k/a 1. /,la N, jgata B körtel, tråsk/eicla N trösklada
(men trioska tröska, tricskvårk N tröskverk), åst8r öster, åstarika N
Österrike.
före 1, m, n, g, f, v: ful föl, 88122 sömn (men seiman N sömnig,
saimnag N sömnig, seims149s N sömnlös), huns höns, Ugn N jämte
lygn lögn, lufts löfte, kkår8r 1. kk6var N Trifolium (Nivar N färg
i kort), l'891 röv, /ståvd B (ståril 1. st6m1 N) stövel, åvlddar B ovanläder.
§ 100. 8 motsvarar rspr. å-ljud.
före Z.: barma N vb bolina (men beikma N bolmört), bfistsr
bolster, fukk jämte fakk B folk, garv golv, harma holme, steikarm N
Stockholm, vrikshukm N Vaxholm, 1 .sh,81rstilika N lucka till lyshålet
på en spis, harj9a-år urhålka, k8kv B bösskolv, marn moln, såkra
solv i väv, stapa stolpe, t8kv tolv, taft tolft, tarman N, tarmein B
tolvman, 1287,1'M hövolm, ~ur årder (även (fidar N).
före r: bur borr, fur fåra i en åker, gur gorr, kdrbår N,
kitrbår B kardborre, mr norr, syr spår, tur torr, håra orre, knåra N
korra, måra N, mån) B morgon, måra morra, spåra sporre, stårkna N,
st4kna B storkna, tårka N, tikska B torka, årka N, b,ska B orka,
ås,/§z/ B "något stort" (t. ex. stor fågel 1. fisk), kurp N, km B korp,
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ksrprål N, kstsprål B korpral, skårpa N, skspa B skorpa, t8rp N,
ts,sp B torp, fisarbårg B, figgarbårj N, sybårg N fingerborg, dårga_
tål N dåna, dundra till (om åskan), ksrg korg, ssrg sorg, isrg torg,
8rgni8t N organist, bsamåstara N borgmästare, nårp N Norge, årjo
orgorna [kyrkorgel], gårma gorma, träta, gårmanda ful N stupfull,
nårman N norrman, st8rm storm, unjtfårm N uniform, ksrv korv,
sk8rv skorv, t8rv torv.
e) före
bkst borst, bag bort, båga N borste, borsta, båta N
borta, bå,sta N bortersta, fåpnark N Porsmark, k8,9 kors, k8,9( adj.
kort, k8,s(4n 1. kekstån N skorsten, no nors, ns,sk norsk, 88,8t sort,
ttrk torsk.
före d, g, s: abråd N, bråd B åbrodd, båda båda ihop folk,
gråsbådan N ett skär, s8dt N, ssd B soppa, trsgk 1. trog N jämte
trsg tråg, gåsa 1. geisa N gosse, låsa lossna, låna N lossna, ir88t N,
frast B frost.
före 1, m, n, v, j: tr81 troll, dåmnada N duven (t. ex. öl),
ssm,yomst ömsom (men sam pron. som, sam adv. som B), viols 1.
vång N, veins B nyss, kkåva B jämte khiva klove, /8v tillåtelse,
liva lova, skrsv B, skrav N skrov, skrhvkagar N skrovlig, skinn& B,
skeivsk N skovel, såva jämte såva N sova, åvlådar B ovanläder,
påjfyi pojke, skåNra B, skeVara N skojare.
8 motsvarar rspr. u i båkra bulna, båda buda, jdsbåd N
gästabud, jarp N, julf B julp, snåra N snurra (bromsen snårar N).
8 motsvarar rspr. a i bdnkåkv 1. bånkerv N vad på benet,
V8kp valp.
8 motsvarar rspr. e- och ä-ljud i kaufå,st kamfer, kofå,st
1. kafån N koffert, kamfali N kofferdi, lårka 1. lårjya N (1å,ska B)
lärka, rsnsk B (runsk N) vrensk, brunstig (om hästar).
8 motsvarar rspr. i i kksp B (kkop N) klippte.
8 motsvarar rspr. y i 18ft 1. lgfta N imperf. lyfte.
8 uppträder i åtskilliga trycksvaga ändelser motsvarande rspr. e-, a- eller å-ljud och ofta växlande med något av
dessa:
i ändelsen -8n t. ex. åftsn N jämte åftem afton, mårsn B
jämte måran morgonen, tir8n B jämte 4ran öron, teiksn töcken,
dylik, eiksn vilken, tålam N töcken, bår8n B borren, å,stsn N ärten,
gåkvsn B jämte ghkvan golven, nåmnsn N jämte nåmnan B namnen,
spdglsn B jämte spåydan N spöna.
i ändelsen -8 t. ex. /ift8 löfte, gks8 N jämte gksa yxe,
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ylle, fråms 1. fråma N framme, f8r8 N, frägtf8r8 N, inaffir8 N, åtafars, åfars N före etc. jämte midafilra, vafåra 1. vålm- N, siaufara B
nedanför, varför, ovanför samt åtskilliga neutrer i best. sing.
(där den vanligaste ändelsen är -a) såsom hågka haglet, tåkks
tacklet, tåers taglet, 4)npr4dra dyngkärran, nåmns namnet, skåta
1. skåta skottet, ssigka sovlet, böka 1. böka bordet, öka B jämte öka
ordet, 2Y5N B, rö?ra N rodret, yåka B hjulet, garv B jämte gakva
golvet, 484.8 N arshålet, lu7r8 B hålet, laftu löftet, mahka jämte
midtna N molnet, Hst8 B jämte rysta N gavelröstet, spg9d8 B jämte
spåyda N spöet, iiMrs årdret, såga seglet, tiers N teglet, teika
tocket, dylikt.
c) i ändelsen -8r t. ex. 86iIn87' sommar, åbsr aborre, 6";,k8r N
(åk&ra L åkara B) ekorre, blåmstar N blomster, svågar svåger, seikar N
socker, baks4sr bolster, bid8r N buller, silv8r silver, StgV87' styver,
brådar N, bråd8r B bröder, r68t8r N, råstar B röster, 9u1s8r näsor,
«mar B dynor, åndar prep. under, åsar prep. över.
Ofta träffas dubbelformer, den ena med -8r, den andra med
-ar eller -ur t. ex. gik8r 1. åkar åker, lånar 1. lånar lever„sgst8r
,
B
jämte gastar syster, fåt8r B jämte fatal- B, Mar N fötter, åntr N
jämte ein/ar änder, håndar 1. lindar händer m. fl.
Växling mellan -8r och -ur träffas i pluraler t. ex. hos åkin- B
(även åbwr B) och cikur N alar, grånar 1. grånar 1. grånar B och
grå,nar 1. grånar N granar, tåflur B och tåt lur N tofflor, och är
särskilt mycket vanlig hos feminina n-stammar, där också ändelsen
-ar är ganska vanlig. Se därom § 334 anm. 3.
Av de tre ändelserna -ar, -er, -ur är -ar den vanligaste och har
av mig antecknats för omkring 180 ord, medan jag hört -8r i
omkring 70 och -ur i omkring 60 (alla i pluralformer).
Alla tre ändelserna kunna förekomma efter vilken vokal som
helst i stamstavelsen. Dock är -ar vanligast efter e (45 fall),
a-vokal (35 fall) och i (30 fall) och träffas efter andra vokaler
(ä, å, ö, o, u och y) mindre ofta (10-15 fall efter var och en av
dessa vokaler).
sr är vanligast efter ö (20 fall), å (14 fall), a (12 fall) och e
(10 fall), men sällsynt efter andra vokaler (2-4 fall efter varje).
ur är vanligast efter i (15 fall), a (13 fall) och e (9 fall), sällsynt efter de andra (3-6 fall; efter u blott 1 fall).
I samband med denna lilla statistik bör dock nämnas, att den
exempelsamling, varpå den grundats, särskilt pluralerna av femi-
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nina n-stammar, icke är uttömmande, i det jag antecknat pluralis
endast för ett relativt ringa antal av de omkring 600 femininerna
av typen flicka, flickor (jfr § 334), och att jag icke efterfrågat dessa pluraler i det bestämda syftet att utreda förhållandet
mellan stam- och ändelsevokalen.
d) i ändelsen -8i, som växlar med -at, -al och -il.
ak (inalles 46 fall antecknade) är vanligast efter labialerna
p, b, v och in samt gutturalerna k och s (tillsammans 42 fall): ö.pst
apel, kanstdpst N konstapel, sktpst stapel, g_vak äpple, dreimbak N
drummel, dålsk N dubbel, grad. N grubbel, /Ivar N avel, Mut
gavel, smink svavel, skdivak N, skiivak B skovel, Omsk gammal,
högkst ankel, hika(r kakel, råkar N rackel (slam et r4k8k i bröstet),
Ma/rest:p B sakristia, &kåk& skakel, spatdkst N spektakel, tåla&
tackel, ffirkak N, fkijkab• B förklä, ng/p& nyckel, Inik87t B puckel,
tritskst tröskel, viek N vicker, klok hagel, nkak nagel, ktigst
tagel, mörk B mangel, seigak sovel, fei_gut B fågel, pfigst N påfågel, bikabsmår N, bijgaksmr B kyrkogårdsmur, dr4g8k dregel,
reiga/P B dörregel, ségs N, 84,gst B segel, spd,gst B spegel, j,sagskkitgg N kägelkung, birc_idigst B blodigel, tigs' N jämte tkst tegel,
mggst mögel, tfigst N tygel, gmjggst N möbel; efter andra konsonanter har jag hört 8 endast i ciksst N (jämte ökstit N) vagnsaxel,
61,5air N arshål, ,)6s8k N gödsel och fj åk& N stödjeträ för kälkbanken
på kälkmeden.
Varianten -at (at) förekom i 19 fall: dpat N, övat, fak (en
Sladdaröbo) tokprat, dumheter, skrdvatOkan N sjukdom hos nötkreatur, tffiva/r N uppstår, när två prata på samma gång, g4ma4,
hicmatgeit N hummelgård, htikat N huckel, vila& B, kcAsindMr N
kartnagel, lågat N, deo. B träknopp på sågställning, meggat N,
megat B, rdga/P N, s6ga1t N. spkat N, bkodigat N, ligatMån N,
kitat N tåtel.
al (al) (inalles 23 fall antecknade) förekom efter diverse konsonanter utan särskild förkärlek för någon: simpal N simpel, karibal N karibel, bibal B bibel, Kiva/ 1. Oval N ()dna B) djävul,
bival N bödel, himal B himmel, vimalkeint N vimmelkantig, (gal
axel, skuldra, cigkal N enkel, mikal N mickel (räv), ökat oxel,
trziskd/ N, ciggal N, cleal B ängel, tfl gal B, öksal B vagnsaxel, brånsal N
bränsle, kngtsal B snöre i stadlinan på en sköte, åsal N usel,
al N, ,A5al B yrsel, apeistal N apostel, måntal B mantel (åt lindebarn), tital N titel, pc_inial N panel.
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il (inalles 44 fall antecknade) förekom (jfr § 15) efter diverse
konsonanter utom k och g och var allenahärskande efter d, j
och r: knåvz/ N kläpp, stånipil stämpel, sigill, vimpel N vimpel,
bibel N, kabel N kabel, sabel N sabel, havd hävel, sanravel N sandrevel, hdrva härvel, virvel 1. vårvil N virvel, hffigel hyvel, Nrulgrvi/
tordyvel, sttivii N, st1/ B stövel, gel gaffel, grffifil N, grifil B
griffel, »fa skyffel, tel toffel, Mittel N, klinta kummin, loyzi
lymmel, pdnel N panel, Hird N örfil, stråiwilril B enkel beckasin,
tOy,/ kärnstav (i smörkärna), /iltetsi/ N liten gosse 1. flicka, pp,52/ N
litet barn, jpki/ N bakersta delen av en ryssja, ståst/ N städsel,
jpitz/ 1. »Ud kittel, kåta N kutting, kittel kotte (på gran, tall),
mcktd, mortel, måndil mandel, sadel N sedel, spindel 1. spindel N
en del av tunnaxeln i ett tröskverk, stgdz/ N stil, svindel N svindel,
fgndel B brådska, filel N gördel, Nya N bygel, itti N tygel, rågjii
1. råpl N dörregel, spåpz/ N spegel, inktsil nyckel, dcsjp/ B stor
fisk 1. fågel.
Dessutom har jag träffat d i fis/ N skötsel, al i Avul B djävul
och ul i åk,se:ik N vagnsaxel.
e) i fiirst 1. fsråt N förut (k1reika or fårst N), skaft ss N skavföttes, stakskm N Stockholm, vetksh8km N Vaxholm, tinds,s Anders,
andsrf0 1. andarfg- N andra gången, 4/8,sk4r N affärskarl, päiÄ,stsvika palsternacka, vaisrldn vårfrudagen.

§ 107. og hörde jag endast i N, där det huvudsakligen förekom före ?r. Motsvarande ord i B hade 8.
med ö i rspr.: b6i 1ra (bh?ra B) borde, fjeidr (her B) fjöl,
håns6a1r 1. håns« handsöl, knoak (knar B) knöl, jpyk (4ser B) köl,
nu.ov.dr (nver B) mjöl, stsiiika söla (men sii1ra-4t N kasta ut, seika-tål N
slå till), fisjake (fem B) spricka i berg, oyir 1. ok (er B) öl; likaså
smory (snurr B) smör.
med å-ljud i rspr.: kg?r (ber B) bål (på kroppen), ftisk6z.37,(Sker B) fänkol, f4dra (fera B) fåle, byk (ludr B) hål, ilusiedr (1hui7rug B) ihålig, koidr (ker B) kol (men kik vitkål), smogir N, (mer B)
smolk i vatten o. d., t6idra (ta B) tåla, v6itka (viga B) vårda sig
om, dvdrug ovårdig; likaså dina (dåna B) dåna, bullra (men
&ina svimma), saan (sen B) son.
med u i rspr.: gt5.kiek N jämte pta' gul, alr at smoalf aldrig
ett smul (men smfdrtt smula), soilk (ser B) subst. sula.
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a motsvarar regelbundet rspr. långa å-ljud av olika
upprinnelse, när icke målet i deras ställe har u- eller ö-ljud
(§§ 87, 90, 98, 100, 106). Som exempel på ord med a kunna
nämnas följande:
a å, bka blå, bra pi N brås på, bira byrå, slet slå gräs, sa vb
så, sa 1. sa 1. 88 adv. så, da N då, pa N på, hed. hård, ka7,- kål,
vOlta nät- och skötflöte, da- ål, far n. N får, var f. vår, var pron.
vår, avk44 N ackord, Ksta N tårta, pektsr N porter, pablvin N
portvin, sad N såd (i säd), blida N pron. båda, leida f. N låda,
lOda vb N låda (vid), f Nt fästing, Nia låta, ljuda, at, at åt, las N
lås, bkOsa blåsa, lkast N blåst, tr6Skug tråkig, fOgsk B (Piga?, N)
fågel, fraga jämte frdga N fråga, inkan någon, hav N fiskhåv,
sava N jämte sliva sova, pram pråm, rOma råma, skrdana skråma,
kana N sköka, /Mugg N konung, span spån, /(fina låna, dOna dåna,
svimma, fi-an, fran N ifrån.
a motsvarar rspr. korta å-ljud: se § 309.
& motsvarar rspr. a-ljud i av, a av, vug avig, rapa
rapa.
a motsvarar rspr. u i deka jämte dtna B, dicga N duga,
sab-a-tell N slå till.
a motsvarar rspr. ö i ba böla (om oxen).
a motsvarar rspr. ä i nar jämte nar N när.
a motsvarar rspr. ej i Oda, ad B ejder.

a motsvarar regelbundet rspr. korta å-ljud av olika
upprinnelse, när icke dessa i målet ersättas av u- eller ö-ljud
(§§ 90, 100).
Exempel: åkeira B jämte åkara B, clksr N ekorre, madt N s. modd,
bmc/ B (bradt N) brodd, sadt N sådd, bra N brott (av sjön), brditas
brottas, beity, botten, gett gått, gat adj. neutr. gott, rdta 1. nita N
råtta, slat N slott, sleita N slåtter, f4.at N flott, fetta N flotte,
flotta, lat N lott, skat skott, skOta skotta, Origrit N, iirigffit B örngott;
bkas N bloss, bas N boss, fra s. frossa, fkeisa fråssa, frast B
(frust N) frost, frukeist 1. frukast N frukost, Anstarpeist N fönsterpost, lisa N lossa (en last, ett rep), leisas låtsas, lasta N losta,
meisa N mossa, mdsa mosse, tras tross, a,5, as oss;
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Vrak N block, bak 1. buk B träbock, dia 1. dzika N docka,
deiktor N doktor, Vraka klocka, lak lock, ma N mocka, palsa seg
tal N pocka sig till, rak N rock, spunreik 1. spinreik B spinnrock,
stals 1. stuk stock, stakskm N Stockholm, seiksr N socker, tråk%
tråckla, Jpak tjock, a och, ak ock, seigs/r sovel, shivstr N (skånk B)
skovel;
deiva N doppa, drapa N droppe, havas hoppas, krav jämte
krttr N kropp, kapar N koppar, kapar 1. kiyar N koppor, beil2a N
bobba, seita soffa, gifta ofta, te/ toffel, teVeta toft, kafiral. kofrkst N
koffert;
bal N boll, fia vb N fålla, hala hålla, poilra N pjollra, sal såll,
sgila sålla, veila vålla, ldar ålder, gilja olja, beikma N bolmört;
bkeimstsr N blomster, breima N rodna, bramst broms, deimnu
jämte dfrmna N domna, keima komma, sant, sam pron. som, sam B
adv. som, seimIriga N, seimkzga B somliga, sanna N somna, sei»llnsommar, tamska B Tomssons hustru, tamt s. tomt, kdonpkzs N
kompani, sällskap (fora i-kanzphs N), kamps B (kamp& N) kompass, kamöd kommod;
gagg gång, drazygg N drottning, vans B (ty'ins 1. vgns? N) nyss,
keiwak N konjak, keinstzg konstig, kantant N riktig, (kgintant hasjp6t
riktigt hästkött), kantänt N alldeles (priszs kantånt f4k riktigt
sjuk) kant& N kontor, nan, någon, ta-nzinstana N, atminstand B
åtminstone, Can jämte 4ftsn N afton;
påtakala N papegoja, ka2a N s. koja.
a motsvarar rspr. långa å-ljud: se § 310.
a motsvarar rspr. a-ljud i a N inf.märke att (men at N
konj.), beigka N trä över medarna på en parkälke, veigka N gå av
och an, vakanhås vapenhus, afiktar N åtbörder, avlst N fridlyst
(om fågel), avkagg N avlång, etvgg 1. dvti.g N avväg, (men avgz:zd N
avgud, avråta N avrätta, anfti, N avsked, avtKda N avträde, avånd
N avund m. fl.).
a motsvarar rspr. slutna 0-ljud i yant N buller, dån,
yeimalamOn, N namn på ett kärr, brabzigk ångbåtsbrygga (i en stad),
krokadW N krokodil.
a motsvarar rspr. u i jam ljum, lakt N jämte lukt lukt,
bikta N jämte bikta lukta, m4gs6ig magsyra, tav N jämte ilk13 tupp,
selas B jalusi.
a motsvarar rspr. ö-ljud i braleip N jämte bro/Of bröllop, gkag N brännvinsglögg, gkeiga N glödga brännvin, hata höta
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åt någon, sffiman 1. sdnznug N sömnig, seimslks N sömnlös,
man N i sömnen, vyfa bart ta.,seims N vyssja barn i sömn (men
sam, best. Amsn sömn, sömnen).
a motsvarar rspr. y och vi i teiksn dylik, dk8n vilken.
a motsvarar rspr. e i akzpdf N ekipage, deim dem.
a saknas i spatål N hospital.
a förekommer i trycksvag ändelse t. ex. i (titan
afton, mår«, meiran N morgon, trgtan tretton jämte andra räkneord
på -tan, likgarn N likasom, ficsam 1. yOam 1. »sam N just som.
Jfr 8 i trycksvag ändelse § 106.

o motsvarar regelbundet rspr. långa slutna 0 t. ex.
bo bo, gnara N gnola, snor snor.
o motsvarar rspr. korta slutna 0: se § 309.
o motsvarar rspr. å-ljud i saparatOr separator, synöka
tal N smocka, slå till.
o motsvarar rspr. a i 6.7rafsd1» N avloppsdike, grobin
(en Sladderö-bo) grobian.

o motsvarar regelbundet rspr. korta slutna 0, t. ex.
bköma B (bNima N) blomma, from from, plröman B plommon,
köksa N koksa, 6k8 oxe, orm orm, mosk morsk, ost ost, östa hosta,
föstar N foster, möstar moster, sydöst jämte sychjst B sydost, 6/a N
011e, godåg goddag, potatis N potatis, bomicl N bomull, abokcit
advokat, ttm.otå, timotej.
o motsvarar rspr. å-ljud i makarönar N makaroner,
nöland N Norrland, nod, fån B nordsken, kofkt 1. kafrid N koffert,
Modd-a 1. åftavakaN aftonvard, halrgomås B helgonmässa, kom4tN ,
Monad B Leonard, liljokovalyo liljekonvalje, målmostån N, meirmostån B marmor, deiktor N doktor, påstor pastor.
o motsvarar rspr. u i kci4am6mar B kardemummor.
o motsvarar rspr. e i /i(901coulko liljekonvalje.
o saknas i »n B Johan, ksrpral N, ku,spral B korporal.
o förekommer i trycksvaga ändelser i
a) tiftovaka 1. iiftavedra N aftonvard, goåfto N god afton, gomo N god morgon, MAO B jämte måra N morgon, i,w:srmåro N
i övermorgon.
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neutr. på -o: se § 338.
singularis av feminina fl-stammar (§ 334) samt bestämd
pluralis av feminina fl-stammar och vissa oregelbundna substantiv
(§§ 334, 335).
mansnamn på -son, när förnamnet går förut: dbram-dbramsoN,
cindayAndetso, mas-kso N, yark-Mso N, åndwanso B, mas-måso B,
incignus-nuinso N, jan-påtso B, kal-teimso B.

u motsvarar regelbundet rspr. långa u, t. ex. du du,
hus hus, gr..31. gul, slug slug, jp4gu tjugu, sUga suga, ålisUpa N,
kil(sUpa B ölsupa, nåta njuta, dia N (om föl), hUta N huta åt, be
någon veta hut, pust smedjepust, bud N bud, tirvdclar urväder,
2.
4182'8 N, Uttsr B utför.
u motsvarar rspr. korta u: se § 309.
u motsvarar rspr. 0 i b‘mn (en Sladdarö-bo) böjd,
hionlåkur N, hunlUkar B hundlokor, kulårion N kolorum, bråk,
oväsen.
u motsvarar rspr. å-ljud i pe_ifigsle N (jämte fitgak N,
feigsk B) påfågel, sdgekkUr N segelkåre, dcigkupgrömar N Älchemäla.
u motsvarar rspr. ändelse -e i 4k,9/!1• N (även iiksar N,
aksd/ B) vagnsaxel.
u motsvarar regelbundet rspr. korta u t. ex. gg guld,
svålna N, sålma B svullnad, buldan N buldan, dum dum, /am B
mellersta delen av åran, tråmba trumma, dråmbuir N drummel,
rfimpa rumpa, stråmpa strumpa, brun brunn, sund sund, stund
stund, fånda sjunde, sånavddar sunnanväder, kåra N kurra gömma
sig, kånl N örfil, kåba 1. kåbpa N sterilt skär, kkål2a N klubba,
kria N krubba, nubp N, nu h B nubb, skrubp N, skrub B skrubb,
up upp, åpa N uppe, etvlå,12,1gg N, åpl4ig B upplänning, kåda kudde,
bild N kutting, ?<din N rutten, snåla N snutta, påtr a puttra, tutgr N
suptutt, putål. butelj, hit,?bön. N husbonde, g?rugk N, gkug B (jämte
girygk 1. glin N) glugg, tåga tugga, bukt N bukt, Made N huckle,
sålsa sucka, kugg N, kugn B kung, tugg N, tug B, gritmliug N
grumlig samt supiner och particip av typerna båndi, båneltn, /dukt,
håclyzn bundit, bunden, huggit, huggen.
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u motsvarar rspr. långa u: se § 310.
u motsvarar rspr. slutna 0 i bkånza N (Nrönza B) blomma,
brusk N jämte brosk brosk, jpaltritsk B liten (vatten-)groda, yånta N
Jonte, Johan, titbak 1. töbak 1. tobåt N tobak, guåfto 1. gaåftan 1.
goåfto N, goåftan B godafton, pulseiggur N polisonger, pumaretnskit B pomeransskal, mini supinum av rspr. varda.
u motsvarar rspr. å-ljud i båka bocka, dåka 1. dika N
docka, lika N locka, pkåka plocka, skråka N, skreilsa B skrocka
(hönsens läte), buk bock, skak N jämte skak skock, skrak B stackare, skrickug B arm, eländig, styck 1. slak stock, sltikna slockna,
slzki,szn N slocknad, Mak N, Msk B fågel, <jditga odåga;
hiva N vb koppa, Kipa loppa, grasitpa N, graseipa B gräshoppa,
snåpa N banna, ge ovett, ndtsyåpada N tillstukad, ståpa stoppa,
kåpar 1. hivar N koppor (men kåpa,: firåska N kopparflaska), knup
jämte knav B knopp, krav N jämte krap kropp, kricveis 1. kr4p4s N
kroppås, kap kopp, nat-zip N nätt opp, knappt, tap topp, åkatzips
1. dkaticfs N blåklint, tafs tofs, straf N, strap B stövelstropp;
_påta N jämte påta potta, nita 1. nita N rotta, täta lintåtte,
ftlitu N ett skär utanför Gräsön, grginklitzl grankotte, spat spott,
spåta spotta, igarkitt N, igekkeit B igelkott, mut mott i mjöl, brudt N,
brad B brodd, tådra N tråda (Nem titdrar h6yna N tuppen tråder
hönan) ;
hål hållen, hållit, kal-hålln B hel och hållen, valda N
jämte milda vållade, am om, iimkrig N omkring, rum N fiskrom
(men ram N rom, spriten), kåmin, kåmi kommen, kommit, håmp N
hopp (saltus), håmpa hoppa, kamp& N, kampds B kompass, spzitza
spånad, kurk N, kucsk B kork, skåra B skåra, rast N, rast B rost,
råsta N, reista B bli rostig, kåsta 1. keista N kosta, frakåst 1. frukåst N frukost, stivz jämte my/n N sovit, lafi N logi.
u motsvarar rspr. ö: sandåg N söndag, i-såndas B
i söndags, såndar sönder, såndrug N söndrig, ( ficrkitgk N skörbjugg), lziska löska, tråska tröska, tråskal .N, tråsksk B tröskel.
u motsvarar rspr. y i båsa B ekorrbo (jfr Schiick, Ur
gamla papper VII, s. 93: hvar och en sof i sin busa), svinbåsa
svinbyssja, vågsbåsa N stålrör kring vagnsaxeln i hjulnavet, yåtra
zhOp N växa ihop, läkas (om ett brutet ben), stzjbågy.a N stigbygel.
a motsvarar rspr. i i atalarist N artillerist, &dimp
hulling (jfr folfinit fölunge), spanreik 1. spri B spinnrock.
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§ 147. u motsvarar rspr. e i bådt supin. bett (av bedja),
låga legat.
§ 148. u motsvarar rspr. a i finfålin förfallen, fåli fallit,
fårtn, får% faren, farit, snårka 1. snårka N, snd,ska B snarka.
§ 149. u förekommer i trycksvaga ändelser:
likasom i rspr. i kinan. 1. kånzgg N konung, åkun, åka N
alun, ytivta B (val N) djävul, håvu huvud, jpågu tjugu, kritar N
kreatur, ku/ikrum N kolorum, bråk, oväsen, pirum N pirum, drucken.
motsvarande andra vokaler i rspr. i jpågånda B (yiganda N
tjugonde, pirum N (pårein B) jordpäron, potatis, ågkum N enkom
»sam 1. »sam 1. jåsani N just som, lågurn lagom, kvant N inom,
94 tum utom (men heinam honom, liksam N likasom), i singularis
på -u och pluralis på -ur av feminina fl-stammar och vissa oregelbundet böjda substantiv (§§ 334, 335) samt i adjektivändelsen -ug,
-ugar motsvarande rspr. -ig och växlande med -ig, -zgar.
Av omkring 100 antecknade exempel på dylika adjektiv har
ena hälften it i ändelsen och den andra i. Någon bestämd lag
för växlingen är icke skönjbar annat än så tillvida, att en viss
harmoni i några fall tycks råda mellan ändelsens och stamstavelsens vokal. Sålunda har jag endast funnit g efter kort z i
stamstavelsen, och endast ug efter tg-, oy, 8, og och ?, t. ex. bilig N
billig, vik bra användbar, finyiftig N giftig, riktit N riktigt, men
fbklyugar N benägen att flöja (om hästar), ost»kut N stökigt,
lirdrugar N löddrig, skrikkugar N sktovlig, övåukug N ovårdig,
kug B ihålig, fg B sprucken (om stenar, klippor); dä.remot fejit
vind N förlig vind, onutigki N, onkiert B omöjlig.
Efter i har jag ug i jpimugar (en Sladdarö-bo) molnig, men
ig i ivrig N ivrig, 6be„griplat N obegripligt, oslitlig N outtröttlig.
Efter a finnes endast ug: kvåkmug N kvalmig, y årgug ergig,
bålaugar B tjock, stormagig (om en katta), men efter a växlande
ug (2 fall) och ig (6 fall). Efter andra vokaler i stammen äro ug
och ig någorlunda jämt fördelade.
§ 150. u utan motsvarighet i rspr. finns i åktus N snål, rädd
om sig; jfr gömat•dre'dus N (skällsord på E. H. emedan han spillde
ner sig, när han åt).
§ 151. u saknas i akfön auktion, Janårt N (yeinziårt B) januari
och huvlåg N (htivulåg B) på betsel (men hUvujer N huvudgärd,
hitincskeik N huvudskål), ågus N, ågust B August, agåsta Augusta,
agåsti N Augusti.
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a
a motsvarar vanligen rspr, e i ändelserna -e, -el, -en,
-er, -erna, -ers, -erst, -ert, -es och -et t. ex. kåla Kalle, ståla ställe,
ksa yxe, skina N Skåne, våsanda N väsen, trOsta tryckte, fråma N
framme, åta ute, brånsal N bränsle, fligak N fågel, milsal N mickel
räv, frdhan N fräken, fr6ykan N fröken, tåkan N tecken, kåmban
kammen, vånar vänner, lådar läder, svåttgar N svettig, sitar sitter,
vånag vännerna, 4n da B Anders, milatst N mellerst, rdbat Robert,
4två,stas utvärtes, råsands N resande (particip), ktria barnet, böka
bordet.
Om andra motsvarigheter mot rspr. e i ändelser se §§ 15, 56,
64, 106, 139, 149.
a motsvarar i vissa fall rspr. a, o, i och tryekstarkt
e och ö i slutstavelser t. ex. argpa N Europa, Knast N jämte
rånast renast, Omaks/ N, gåndrast B gamlast, tOkigast N tokigast
m. fl. superlativ (se § 357), yinast genast, i-åftas N i går afton,
nia N jämte nit nio, tia N jämte tut tio, iiiman 1. Åman N (iOneim B)
genom, plur. av feminina fl-stammar ss. brilcar B brickor, ribar N
ribbor, krånar kronor, råsar N resor, gånger, v41fra N (vålfild B)
Valfrid, pcintal 1. pdnil N panel, v‘ika 1. vel N Valö.
a saknar motsvarande ändelsevokal i rspr. i åftanvaka
aftonvard, kvasvåka N kvällsvard, familja N familj, håna här, dåna
där, ditana B (ditana N) dit, fkdrada N flera, meiggada N många,
kaleindar B kolonn, sängpelare, seilar son , rantar-tkrig N runt omkring, hånsas pronom. hans, deimsas B deras, minas N, n4ga B nyss.
a saknas i bki...vdes bli varse.

Konsonanter.
P
p motsvarar regelbundet rspr. p t. ex. pe3 N på, piga N
pigg, rkpiga rospigg, påla N puffa, sktp N sup, kretp, krup N

kropp.
p motsvarar rspr. b i Åka]) Jakob, pigga N binge,
mag_ butelj, sågakpris N segelbris.
p motsvarar rspr. f i heipmans dreipar N Hoffmans
droppar, aps4r N officer, eikatåfs 1. eikatåps N blåklint.
p motsvarar rspr. v-ljud i hOpteig B hovtång (kvtigg N).
p motsvarar rspr. t i )åmpland N Jämtland, påsa tussa

(en hund).
p saknas i salm psalm, såltara N psaltare, jåNa B hjälpte
(även )61k/ ta), preimpt N prompt.
bp

Med bp har jag betecknat ett pertonerat b som övergår
till och slutar med ett perspirerat p med starkare explosion än
ett perspirerat (tonlöst) b (jfr § 5).
Detta ljud uppträder sporadiskt i N (ej i B) i mid- och slutljud
hos ord, som i rspr. och i B ha geminatau bb (jfr g 5, 195, 277)
t. ex. labp, best. kajan ett slags mås, nabp, best. naban näbb, nubp
nubb, skabp skabb, skrabp 1. skral?, best. skråban ett slags fisk
(lik simpan), skvabp, pl. skvabpar litet barn, skrubp 1. skrub, pl.
skråbar skrubb, stybp kolstybb, gåbpa 1. gaba gubbe, kåbpa 1. Ulm
sterilt skär.
Däremot hörde jag endast b i stab trä i vändbånken på en
vagn, beiba bobba, kråba krubba, skråba skura med sand (på fartyg),
snliba banna, snåbur bannor, uttiba stubbe, svaba.Ati sag äta fort.
b
b motsvarar regelbundet rspr. b (jfr § 162), t. ex. bo bo,
gliba gubbe, nitb B nubb, vålbsrmas N, vålbarmås B valborgsmässa,
dåmba N dumbe.
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b motsvarar rspr. d i bomastik N domestik (tyget).
b motsvarar rspr. 1 i tfimba vältra sig på ryggen (om
hästar).
b motsvarar rspr. v i abokat advokat, bgfa B (vgla N)
vyssja, skråbka N skrävla (skrå)ja & pråta N) jämte skråvka N,
skråvkag N pratsjuk.
b utan motsvarighet i rspr., förekommer i damb damm,
dåmba damma, kamb kam, kåmba kamma, lamb lamm, låmba lamma,
lambdi N lammdiger, dräktig, vamb våm, jpmb B ( jpm N) kim
[stav i laggkärl], Umbar N timmer, Umbra N timra (men fråntimar N fruntimmer), jimbaneigg N fimmelstång, drtimbs?P N drummel, tråmba trumma, jgmbar ung tacka som ej lammat.
922

m motsvarar regelbundet rspr. m t. ex. nujg mig, dam
dum, keima komma, fam N skimmer, fd,ma skimra, itgsjima B bakugnslucka, jima,bruk N Gimo bruk, kråma krama, kåmpas kämpas.
m motsvarar rspr. n i pdrumstånd N potatisstånd,
&filma B svullnad, yiman 1. viman N genom (vånetm B).
m motsvarar rspr. v i [kvant] B kvav (kvav N).
m saknas i jc,såpas N kämpas och det starkt avstympade
dg best. dan N delirium [»dille»].
m saknar motsvarighet i rspr. i /limpa hoppa, tieåmp N
ikapp, kamlsili N kofferdi, ståmka stubbe, sgmta snyfta.

f motsvarar regelbundet rspr. f t. ex. fat fat, skaft
skaft, skåla N skuffa, groft neutr. av grov grov, grofst N superl.
grövst, jarft djärvt, haft B haft (jämte hd) hdft hälft, tablt tolft,
thea tolfte.
f motsvarar rspr. p i bk4sifra N, vitsifra N blåsippa,
vitsippa (bhisiva B, /*siva B), jul! B julf (jskp N), ktfrispåtta B
lapispenna (lcikrispdna N), str af N stövelstropp (strala B), 61rafsdQ,si N
avloppsdike, nåfsa N näpsa, i diverse böjningsformer (av ord med p)
före ändelsens t, t. ex. pilt djupt, skarft N skarpt (skat B), svdlta N,
svgft N svepte, svept, d6g4fta N, dipfta B, dyft N, kraft B döpte,
döpt, Mipeta N, j§ipfta B, jponft N, 4941aft B köpte, köpt, stuyfta N,
stoyft N stöpte, stöpt (ljus), klyfta N jämte pres. toyfs N var löpsk
(om kor), jåkfta, jalift hjälpte, hjälpt (även jerta B), yfta stjälpte,
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skift N skapad (jämte sk4pada), slaft släppt av slåtaa, varft N värpt
(vatst B) av vårpa samt i orden aftåk N (även avtåk N, Kftptåk B)
apotek, septå,mbar B september (saktåmbar N), och feltlffimar N
Skepthammar (men kaptån kapten).
f motsvarar rspr. v i 7n4fti N, me_idfli,st B medvurst,
nuita,fal..hå, N jag måste väl det.
f motsvarar rspr. g i Okeifsfhit.a N (även ölravsflreita N)
örlogsflotta.
f motsvarar rspr. t i fe.såfta N fårkätte.
f saknas i åta efter, kst lärft, cidal B Adolf (ddalt N),
ålta elfte, kt6 N avfall av lin vid klyftning (ett slags skäktning).

§ 179. v motsvarar regelbundet rspr. v-ljud t. ex. vi vi, låva
leva, .knr kniv, litivayåk N huvudgärd, Ofa N (byya B) vyssja.
v motsvarar rspr. b i avlåta N oblat, fyretvan N firabend
i tatyordvan v nan ta avsked av någon.
v motsvarar rspr. p i avtåk N (jämte aftåk N) apotek.
v motsvarar rspr. j i kvåltva N kvälja (da kvakvs 2
mdgan sa ya vii sp?). N).
v motsvarar rspr. g i Okavsfhita N örlogsflotta (jfr
§ 376).
v motsvarar rspr. d i ?Rival N bödel.
v utan motsvarighet i rspr., träffas i avklid N ackord,
hadardt/ fjäril.
v saknas i hq, hava, bh 1. bi, bliva, yå, giva, a jämte
qv av, ölrafsdijr, N avloppsdike, ga N Olov, fitrist N fotvrist,
nara vråla, rån& N vrenskas, rensk N, rsnsk B vrensk, brunstig,
rånskhåstar B vrenskhästar (oskurna), yur juver, alyik N eunnus
på ston och kor, sålna B svullna, Odin svullen, såltzn svulten,
It4b/r4d B hovblad (Tussilago), sW4r, strndr, sO_ddtar styvfar etc.,
80,96.yn N, stsdn B styvson, Wste,si (även Oystgfp B) livstycke,
Wstec.,br41c N Löfsta bruk, ltsta..,bickk N (även leysta,.,beckk N)
Löfsta bukten, hakbrör N halvbror, haN.40p halvstop, tirkman N,
tskindtp B tolvman, ngtfaM N som nyss kalvat, få?rda N (även fbiltpda)
skälvde, J lispiligg 1. fåhspiligg N självspilling, lika B, lilsa 13
likväl.
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tv har jag endast anträffat i yionfra N jungfru, trumf N
trumf. Däremot sammIt N samvete, han-4,min,vån han är min vän.
t motsvarar regelbundet rspr. t, t. ex. bd tid, kat katt,
at konj. att, tvdtfat N tvättfat, tvaist qv tvärt av, fast14g N fastlag.
t motsvarar rspr. d i bant imperf. band, itilsla idissla,
~ål N fodral, ånta Anders (jfr jiinta N Janne), fatnant B
Ferdinand.
t motsvarar rspr. f i &talt N Adolf (4ded B).
t motsvarar rspr. k i irgsta krysta.
t motsvarar rspr. ra i ramatist N reumatism.
t utan motsvarighet i rspr. förekommer i fant fann,
iksvånt B (fetsvått, N) försvann, hin ta N, kant, lointi N (även hinda,
hundi) hinna, hann, hunnit, vant vann, (men ran, rann), f8/t B
(även ful, fal N) föll, hslt B, hult N (även hul N, håla) höll, breimst
broms, gala4st N galeas, saltpåtar N salpeter, kettifiqt kamfer, aldålast alldeles, nyst (även nys N) nyss, strakst N strax, s8m.-gmst ömsom, neinstin någonsin, däremot betklis N, bakideis B baklänges.
t saknas i
den suffigerade artikeln hos neutr. subst., t. ex. kijp, taket,
dilyz diket, knG knät, trG trät.
neutr. sing. hos adj. och part. på -an, -in t. ex. lita litet,
jpi öppet, bi-0 brutet; likaså i neutr. na.ga, na N något, inta intet,
teiks tocket, sådant, ha, hg N, di, da. N det.
supinum hos starka verb och a-konjugationen samt någon
gång även hos i-konjugationen, t. ex. slipi supit, maka målat,
lukt (även haft B) haft, &Koj p B jämte trykt tryckt.
a N att (inf.märke), los lots, kras krats, kråsa N kratsa,
fa8, N skjuts, låsa N skjutsa, leisas låtsas, 4)0, betsel m. fl. dylika
(se § 231) inam N, mas N Mats, mas...nuigo B Mats Matsson, /im/ N
skötsel, kikns lakrits, aks N aktie, basman N båtsman, basli4ka N,
bashaka B båtshake, ha,s harts, Urglik B blyerts, masåk matsäck,
spasåra N spatsera, faksf4t N apparat för linets skäktning, våska.,pa N
hälla vatten på malt, yg8.am 1. jåsam N just som, fkitiskålug N
flintskallig;
tras N (trast B) trast, fåsna fastna, yina gistna, 4gus N (4gust B)
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August, ~Ifk N (miLdfit,st B) medvurst, 34bird N gästabud, Astman N fästman, håstkårv N hästkorv, hastsbym N hästskosöm;
ålnar aftnar, dreinigg N drottning, /f8;•8 N (i.4f8)- B) utför,
kin Karin.
dt
Ursprungligt pertonerat d övergår i slutljud efter vokal
och i midljud mellan vokaler sporadiskt i N (ej i B) till d +t-ljud,
d. v. s. det pertonerade d glider över till och avslutas med ett
perspirerat starkt explosivt t, så att örat egentligen blott uppfattar ett ljud, (av) tenuis t (jfr §§ 5, 162, 278). Ex.: badt, pl. bådar
bädd, ,bradt bredd (men liga i bråda), bradt brädd, ladt 1. lad, pl.
lådar led i kroppen, aigdt ur led, årmbeigkleådtti armbågsleden,
rålådtti höftleden, men fitlå4 fotleden, håndlå4 handleden, radt
rädd, sadt sed, slådtfera slädföre, pågkaksinådt pannkakssmed(-vändare), snadt, best. snådti snedd, jr.drsvådt 1. -våd, best. -vådtt, pl. -tuidar
träring i ett hjul, vradt trälås på dörr, vzdt vidd, j§årgbådt ett
slags ölsupa, gadt, best. g6
gadd, kkadt stryk, stut, vadt vadd,
fådtar fadder, fyilpådta sköldpadda, brudt, best. briidiy„ brodd (men
abråd åbrodd), mudt, pl. mar mudd, udt, vidtar 1. pl. lidar udd,
udde, madt modd, sadt sådd, tadt, pl. teidar toddy, st8dt, pl. stsdtar
stöd, 88dt, best. såda såd, låtrödt 1. låtröd lättrodd, jecicitsgydt färdigsydd, såryspeidt sannspådd, nOdt nyfödd, trödta trodde.
Däremot hörde jag pertonerat d i sinad smed, kåda kudde,
sned snodd, refflad, båda badda, råda rädda, spy spydde, sia
sydde, seida sådde, röda rodde, s_peida spådde, våsköd vidskodd (om
stövlar).
d
d motsvarar regelbundet rspr. d, t. ex. båda bedja,
gkåda glädja, (låga N, d4ga B, dka duga, kåda kudde, j,94dra N
tjudra, mdarada partie. målad. Sålunda bibehålles i regeln d-ljudet
i en mängd ord, där det i det bildade vardagsspråket flerstädes
i landet försvunnit, t. ex. a) efter vokal i bkad blad, stad stad,
trejd tråd, ckyd N adj. död, fred fred, JO sked, vad ved m. fl.;
b) efter n i sand sand, strand strand, tand tand, grynd N, grind B
grind, hund hund, pund pund, stund stund m.
Om undantag från denna regel se nedan, § 199.
d motsvarar rspr. t i sprida sprita (ärter), pa midn N
mitt på kroppen, feta liga,- mid i våtna B skötarna ligga lika
långt från botten som från ytan.
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d utan motsvarighet i rspr. förekommer (jfr även § 306)
i indra, indata inre, innerst, indarfånstar N innanfönster, pktgd N
(pk, B) pligg, pkigda N pligga (men pkigkskr N pliggskor), strand
adj. sträng, tamd tam, hinda hinna, stykii/ N (stil B) stil, orcidada N
oroad, fkårada N flera, mag gada N många, råda N rå med, rå om,
rad N skogsrå, sloyd N, slsgl B slö, splsiyda N, spdgla B spö, grödblråd N groblad (ett ogräs, Plantago), vilda N (vila B) ville, bindikmask N (bintkmåsk B) binnikemask, kalandar B kolonn (på sänggavel), tyrånd N tyrann.
d saknas i våmdt N dvärgsnät, spindelväv, varav va,2 N
spindel, vaka N (dvdka B) dvala, vd,khånt valhänd (jfr Vätöm.
§ 123), p.» djup, Jur djur, 4val N, dval B djävul, Jan) djärv;
go s N gods, gas N- genit. guds, t. ex. i gab4n, N guds barn,
guslein N gudslån (t. ex. säd, mjöl, bröd), stas N (stådsara B) studsare (gevär), tzfrås till freds, tistås B tillstädes, j6sulr N gödsel,
ståst/ N städsel, ståla N (stå)la B) städsla (tjänstfolk), låsin ledsen,
låna N ledsna, brista bastu, reistun N rådstugan, skrask N skridsko,
brdska N, brdska B brådska, is pres. ides, bdsa tigga (se Vätöm.
§ 91. a) stask N stadsbo, sktspånzgg B pigstädsel, h4rash6uvding N
häradshövding, klråsKsta N klädesborste, sdsbånd sädesband, sdsOk N sädesgärde, sasåla sädesärla, trdsdkar N trädesåker, jasbåd N
gästabud, f6vastrå N sjövedsträ, dosbådt N dödsbädd, dosdOm N
dödsdom, låstang N, låste B ledstång, sishiksk N sidskakel, vifd,pa
sag N göra åtbörder, vå,sk6cl N vidskodd, vdstikada N vidstickad,
gasan. N gudson, gad4tar N, gafir N, gam& N guddotter etc.;
»åla kedja, ma midja, smia smedja, smiahdlr N, smiahdlr B
smideshärd, svilånd svedjeland, via vidja (men vd B vide, vid/4v B
videlöv), trdja 1. trfja N, trdja B tredje, stgja ljustra (ål);
brog N, bro B bröd, l lod, /6bg„gt B lod-bössa, sta städ, tra träd,
tragik trädgård, avg N avsked, p N jämte god god, goåfto N,
go4ftan B, goddg, gomåro N, gomin:an B godafton etc., golik B
ganska god, duglig, kr 1. bådar pres. ber, bG 1. bd imper. bed
(men imperf. bad bad), va vad (pron.), sta N åstad, iväg, mG, ma
med, ho_pmd N bredvid, va vid, bravå bredvid, vzkoftig lustig, tokrolig, eatz N (dtad B) alltid, bit z jämte bittga bittida, völfra N
(v4lfrid B) Valfrid, målpa N Medelpad, håva huvud, sa sade, kkG N
kläda, fiirkulr N, Askar B förkläde, MUA. N huvudkläde, blrOiftnin N
blodförgiftning, bragama brudgum, brt'Adtcin,a N brudtärna (men
bri,:zdskåra N brudfölje), valeir N (vadlår B) vedlår, rabånd N rad,
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mängd, slaf« grunt fisktråg, sta lina B kantlina (på nät, skötar),
stånig B drängstädsel, lagga. N ladugård, stan staden, mtlfic„! N (mddflitst B) medvurst, favåk N skedvatten, rdgaiikkånigg N redgarnsklänning, minåt midnatt, si(ilkåmard kammare innanför köket, nkbob N Norrboda by, f6bokr4k B sjöbodskrok, bc_5gaPsmr B, bagsksmiir N kyrkogårdsmur, reiblibes N rådlös, roktar N rödbetor,
r8101c B rödlök, r9b6nd8r N Rumex domesticus, i-6964a N, rota B
rödmyra;
barårma N bararmad, bårfata jämte &inf« N barfotad, barhåvda barhuvad, 6ymfc3ta N, d?mfata ömfotad, tvOkeifta N tveskaftad
(men tv06vada N försedd med 2 hovar);
b.Ogna N byggnad, bågna N hägnad, inårkna N, nikskna B marknad, mdnifoskåpnar N människoskepnader, mdna N månad, fina N
skillnad, spåna spånad, sålma B, svålna N svullnad, vtikna N, vina B
vålnad; nif_ika målade (a-konjugationens imperfekta);
en aldrig, ålra, alst äldre, äldst, Mra N skyldra, fråga N
fradga, giga N glödga (brännvin), inkas N, inkas B nödgas, ståga
sag stadga sig; bafålig N beskedlig, råna N, råna B rodna; sal
sadel, rob. roder, san sedan, san sådan; ke_trbiir N, kårbår B kardborre, abokat advokat; varlAstan,dag B var fjortonde dag; 4tstziga
1. andacsivi gu N granngård;
ja l eld, jåla elda, gal, gull, skal N (skuld B), pl. skåldar N skuld,
da a min skal det är min skuld, fOxidta N en slags oätbar fisk
(som också kallas f4r,Og N sjurygg), dra fin- fan i val N drag för
fan i våld (men vild vild, »4V N köld);
an N skördetid, bergning på hö, gran grund i s»n, gr,Ona
grund i sjön, vin B (jämte vind) ventus, rzn N (vind B) husvind;
best. sing. bon bonden, han hunden, san sanden, stran B (jämte
stråndiji B) stranden;
hånlara N handlande, svin(lla N svindla, /ivignigg N upplänning,
vina undan, vinvetra N undvara, cinvåg N andra gången (men anderfåk N, andarfåk B »andra färden», andra gången), varå N varandra, andrat N andedräkt, /ink N (iindhg B) underlig, sz/in cylinder, cylindern;
4titmlåns utomlands, lånsvåg N landsväg, stinsdny B Sundsängen (bynamn).
Härtill kommer en mängd sammansättningar med något substantiv på -nd i första ledet, t. ex. bång*. B apparat för täljning
av tunnband (men bandhc_ika B apparat för påsättning av tunn-
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band), bkansåd N blandsäd, brånmbr N brandmur, brånsfin N brandsyn, hånlkåda N handens övre sida, hånkkeiva N handklove, hån,lådt N handled, heuMga N hånlöva B handlov, hånsdult N handsöl,
långeinyin B landgången, lånm4tara N lantmätare, sanbågk N sandbank, sånvit§a B sandstensbryne, sanråml N sandrevel, sånrådu N
namn på en åker, stånkr6k N ståndkrok, strånpril 1. strånsp0-il B
enkel beckasin, stråfåra B ett slags sjöfågel (men stråndhåvra B
Elymus arenarius), tankiys N tandlös, tånsidg N tandslag (sjukdom), tånvårk N tandvärk, binvåka N apparat för nätbindning,
jjstnbfin N kindben, böngåk B bondgård (men b6ndt4u1t N hembrygt
öl), åvunfåk N avundsjuk, hånbådan N namn på ett skär, hunkei2a N hundkoja, hunlåkur N hundlokor, hunsfeit N hundsfott,
hunsvåkp N hundvalp (men hundåar B valpar), tanstilsa tändsticka,
vånbeigka N en del av vagnsunderredet, på vilken vagnlådan vilar.
s motsvarar regelbundet rspr. s, t. ex. soun N, sn B
son, is is, zAftas i går afton, skafitss N skafföttes; tzbåks, tabåks B
tillbaks, jpig/a N jämte Mila kittla, jOsla N jämte jrksia N, j,sala B
körtel.
8 motsvarar rspr. f-ljud i puns N punsch, Metei B jalusi
och svinbåsa svinbyssja [motsv. etymol. ej byssja].
s motsvarar rspr rs i skeisa skårsa.
s utan motsvarighet i rspr. förekommer i hånsas B
hans, dåmsas B deras, skansli N hemlighus (såvida det motsvarar
rspr. kansli), skråslzgar N krasslig och sammansättningar såsom
reigskk B rågkorn, stålsgåba N stalltomte, låpatsråla B tapetrulle;
såmsl6ys N sömnlös, men såfranbr4o N saffransbröd.
s saknas i kststån N eller ka,s4n N skorsten, nytt N snutt
(kvinnans bröstvårta), nåta N dia (om barn), kråka N kraxa, sturk N
stursk, soymamein N sömsmån, åkal axel, skuldra, ökal oxel, tal 1.
tal N, ta B tills och är starkt reducerat i sådana ord som Jit4ka
ljusstake, pumarånskål B pomeransskal, habossIce N össkaft, brunnsstång, slipstansfåk N slipstensskjul, lg.szziwfågk N lysningsskänk,
sam.s: fin N sämskskinn, åsktionka B askstubbe.
n
n motsvarar regelbundet rspr. n, t. ex. nu N nu, han
han, nånas, pres. nans N nännas, näns, nlIta njuta, nbra njure,
nfipan nypon, eu2,k14ga N anklaga, anfåtns N ansjovis, mangetk
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kkna N mangårdsbyggnad (men pågkaksmådt N pannkaksvändare),
ingeig B ingång, neinstans N någonstädes, åftan afton, meiran N
morgon jämte måra (A. J.), måro, bysnxin besman, ståta N satan
och räkneord på -an, t. ex. tråtan tretton.
n motsvarar rspr. 1 i pånstmåka palsternacka, vånzvosfigra B namnlösfingret.
n motsvarar rspr. m i kånfd,st kamfer, vant jämte varmt
varmt.
n motsvarar rspr. ng i pmst N pingst, gni a N yngla
(valpar och kattungar), samt, åtföljt av j och jy, rspr. ng-ljud före
vokal och k-ljud i drkyn (jämte dråggin, drågzn 1. drågan i N,
drågin i B) drängen, geinpn gången, yånyin ljungen, pitnyzn pungen,
rinyzn N ringen, slånpn jämte Musan B slangen, strånytn strängen,
tvårijin N tvungen, språnp N sprungit, .96inyt N (Mem B) sången,
Mit sängen, sånjar sängar, stainy stången, teinyt tången, åttyi,
ånyar N angår, feiny fånget, inpfår N (fåra B) ingefära, ånyi
unge o. d. (se § 326, anm. 1), Onya dynga, jyånya N (jyåga B) känga,
sinyan B jämte sigan B, siggan N Singö, f NJA, a 1. fkågga N flänga,
sprinja 1. spriga B springa, strgma anstränga sig, krysta, stånda 1.
stågya 1. stågga N stänga, drånjytn N dranken, Ori,jzn hanken,
sa,nbånjyin N sandbanken, ån jytn unken, ånjya B (ågh ya N) änka.
n ersätter lm(e)n i anåka B almanacka (N (kasa).
n motsvarar rspr. r i kkådtt kläder.
n motsvarar rspr. rn i fkon jämte fkoz (se § 237b)
och teina B tårna o. d. (se § 237 b).
n motsvarar rspr. s i mankfa mustasch.
n utan motsvarighet i rspr. förekommer i kugn (best.
sing. kan) pl. kagnar B kung, dåmna N jämte dia dämma,
ståmna vb. (imperf. ståmda) stämma, 14/ena läkas (om sår), ntigam N
äga om, rå om, mirfil N (årfil B) örfil, håndranda B den hundrade,
iånscimin ensam, ditana N, ditana B dit, safin N Sofia.
n saknas:
A) i midljud:
bå,sag N barnsäng, bågar N, bdcsåk B barnsöl, hambåsar N hamnbusar, jåmfåta N jämfota, nåtnfigra N namnfingret, nåmlosfigra N
namnlösfingret, ncimsdåg namnsdag, /ibokovedjo liljekonvalje, nams
B nämnes, ragskår regnskur, vågslidar N vagnslider, saymbsiys N
sömnlös, seimsn6yt N sömnsnöt (lat, sömnig människa), vyfa bart
tt.,seims N till sömn, vcitikömar N vattenblommor (Caltha palustris),
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vatspråta B vattenspruta, vcita vattentistel (Sonchus), 6gl6k ögonlock, 68vrei ögonvrå, t5gvårma ögonbryn, Covålra 1. årtavgra N
aftonvard jämte åfteinvåka, mgretvåka N morgonvard, miiraskeit N
morgonskott, i-åftas N i går afton, i-mgrss N i morse, fåman
famnen, vågan vagnen (men vagn), itggan N, gem B ugnen av
ng N, ug B ugn, teika »tockna», sådana, åka »hockna», vilka,
lagt lugnt, faletkasfcibar N skarlakansfeber, s4,pam4t N supanmat
(men siipanrgt N supanmat, s‘cpanmat B), spalåkasggg N sparlakanssäng (men spaltikansge B), tara tärna (fågeln), has N Hans jämte
hans, hacspgr N Hans Per, mas N Måns jämte mans B.
B) i slutljud:
fam, best. fånan (men plur. fåmnar) famn, ham vålnad,
aksåm N examen, lcileåm N lekamen (men laciman B), 88M, best.
sionsn sömn, ugg N, ng B ugn, ,t§al gällen (om mjölk), ylniatstalig N
interjektion av häpnad, förskräckelse (jfr .ydslandadigan B).
bestämda artikeln -en i singularformerna bon bonden, hun
hunden, san sanden, stran B strand (jämte stråndn, B) stranden,
vm N vinden, stnyn N, sn B sonen, sinn spånen, man månen,
man N månaden, brun brunnen (men bråndy, branden, tåndy,
tanden).
Ursprungligen kort n i trycksvag stavelse med levis eller
lenis:
i namn på -son, då förnamn går förut t. ex. d bram-dcbramso N, andacs-ånda,so, cinclats-Anso B, ande,s-måso N, jark-ko N,
jark-kåso N, kal-tåmso B, mas-pdp.
i flera substantiv på an, in, on, t. ex. mra N (A. J.), mår°
morgon jämte nuAiran N (men åflan afton) praclika N jämte pre,clikan predikan, tidspila N tidspillan, lggta N Vådan B) längtan,
vanta N (våntan B) väntan, sing. ygåna N jämte Urnan hemman,
sing. låka N jämte låkan lakan, sing. ngsta N jämte ngstan nystan,
vickma vadmal (vars -a skulle kunnna förklaras genom antagandet
av en äldre dialektform *valman; jfr dansvisan »väva valman å
slå tillsamman» etc.); cilt N, glin B Elin, m41a B Malin, kcjra Karin,
åla N jämte ålan alun (men diin dussin, råstn russin), kvito
kvitton, låko N lakan (sing. och plur.), sffisko N jämte srnskan syskon
samt en mängd bär- och fruktnamn på -o såväl i sing. som plur.
(se § 338), t. ex. halo N hallon jämte varianten på -an och -a.
Däremot har jag endast hört former på -n av födran fordran,
ggslan ängslan, 6nskan N, gnskan B önskan, såfran saffran, spct-
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låkan N sparlakan, hilgan N helgon, pluralerna ydnan N hemman,
låkan lakan, ngstan nystan, 2å,stan hjärtan, ygan N, ågan B ögon,
åran N, år» B öron, samt fem. sing. av adj. och particip på -en
t. ex. ne9in naken, br.Otin bruten.
i den suffigerade artikeln i sing. av feminina och i plur.
av vissa maskulina, feminina och neutrala substantiv (§§ 325,
328, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338).
i den trycksvaga formen ho 1. o av det fem. personpronomen hon t. ex. ohår den här, odår den där, o-yåna-o-åndra B
den ene den andra, o-nådra N, o-åvra N den nedre, den övre
(se § 358). Däremot har jag alltid hört -n i femininum av den
obestämda artikeln', räkneordet en och possessivpronomina, vilka
heta an 1. )491, jan, min, din, sin.
i vissa prepositioner och adverb på -an, t. ex. åta N jämte
åtan utan, i'ztafår8 utanför, åtapareik överrock 14ta,skrift N utanskrift, åna undan, åna N, ina innan, itiaffirs N, innanför, mila N,
mila emellan, mad åk N mellandäck, måda medan, råda N jämte
rådan redan, dåda dädan, håda, håda B hädan, nådafåra nedanför,
nidatål N nedtill, mista N nästan (nåstan B), såta sällan, fl-åma N
framman, framtill, såma N samman (sålnan B), freimåns N på högra
sidan räknat från den vänster om åkdonet gående körkarlen (jfr
tålmåns N på vänstra sidan), nöka, såna, våsta och irsta nordan,
sunnan, västan och östan i sammansättningen med stsrm, vådor,
vind och kåra; däremot n bevarat i fran 1. ifrån N ifrån.
En jämförelse med Vätömålet visar att regeln om bortfall av n
i trycksvag slutstavelse där har mycket färre undantag än på
Gräsön, där den starkast framträder hos flexionslösa prepositioner
och adverb. Att lagens verkningar äro svagare i N och B kan
bero på flera orsaker, i första hand väl en starkare inverkan från
riksspråket (t. ex. räkneorden på -on, om ej dessa vid lagens inträdande ännu hade lång vokal och starkare tryck på ändelsen)
i andra fall möjligen på en utjämning i flexionen mellan ljudlagsenligt fl-lösa former och andra former med suffigerad artikel
eller kasusändelser, i vilka fl-ljudet varit långt eller intervokaliskt
eller åtföljt av konsonant.
§ 215. n är stavelsebildande efter t, d, s t. ex. våtti vatten,
trdtdv, tråden, p-1g N grisen.
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§ 216. 1 motsvarar regelbundet rspr. 1:
i uddljud t. ex. ist' lov, tillåtelse, lapa loppa.
mellan två vokaler, av vilka den första är relativt trycksvag t. ex. al¢ N bråk, oväsen, aldrm N, alkm B alarm, ateinda N
Alunda, falt'sr svartsjuk, falt N schalett, baket N ballast, kakis N
kalas, kantralk N kontrollör, maka N malaga, spaldkan sparlakan, valetkada B skuren (om hästar), jainalanidg N namn på ett
kärr, karolina Karolina, golik B ganska bra, god, okg N olag,
rialådtiot N höftleden, betstaletva N bastulave, huliinji hulling, kaNtrum N bråk, oväsen, 8Mb:cl-a N småsova, smaldiliggar N småländingar, brobt bröllop, kalandar B kolonn, prydnadspelare på en
sänggavel, reiltilys N rådlös, rstiiak B rödlök, folitny fölunge.
efter uddljudande s t. ex. sid/ca slicka, slig slug.
efter midljudande t, d, s, n t. ex. grnkittlar grankottar,
såfflar N sedlar, tvytYdlig N tvetydig, sysla N syssla, hånlara N
handlande.'
efter G, 1, y t. ex. del N del, fg/ själ (anima), vtllånda N matstrupe, mz/ mil, vila vila, kkikinyla N kolmila, ryl N puckel, syl
syl, fYlpådta N ett slags fisk, jlug'N kylig. Undantag: hek , hak N
häl, :fd,ksvgb- N verktyg att skäkta lin med [av -vd] vek väl (men
trycksvagt fal 1. val N, valsigna N välsigna), myka N liten hög.
efter kort tryckstark vokal, då 1 är ordets slutljud och
då 1 efterföljes av vokal eller t, d, s, n, r t. ex. ka1 kall, st/ sill,
kula N dalkulla, ygla N kela med någon, iati, N alltid, salt salt,
mild mild, inta als N inte alls, frålsara N frälsare, aln ullen, noilra N
mullra, Ort aldrig.
Undantag se § 224 g.
i ändelserna -al och -il efter vilka konsonanter som helst
t. ex. simpal N simpel, ståmpil stämpel, karibal N karibel, kai/ N
kabel, bkal N bödel, st6m/ N, stinn/ B stövel, 14yil hyvel, alfa
toffel, himal B, himil N himmel, tita/ N, 4siti/ kittel, mOtt/ mortel,
sådd N sedel, pelnil 1. pcjiital N panel, elksal B jämte *sak 1. etksi'tk N
vagnsaxel, ilsal N usel, jOgi/ B bakersta, smala delen av en ryssja,
kiinl N örfil, etkal axel, skuldra, ökal oxel, tritskal N (trecsksk B)
tröskel, 0.gal B, ttil 1. typ& N tygel, tiggal N, 491 B ängel, b6,2i/ N
bygel, nbbijsil 1. ny)ksk nyckel.
Därjämte har jag antecknat -1 i fitsal N skötsel och Mul B
jämte yelval 1. Mal N djävul.
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1 motsvarar rspr. d i biltvin B (bzelzvind N) bidevind.
1 motsvarar rspr. n i ktimil kummin.
1 motsvarar rspr. r i målmostgn N (nuirntostån B) marmor, salvat B servett, rasalvål reservoir.
1 motsvarar rspr. rl i kal Karl, spalakan N sparlakan,
spalakasagg N, spalakansay B sparlakansäng, sasdla sädesärla.
1 har annan plats än i rspr. i peilra N bubbla på kokande vatten, seilra sorla, stilar sorl, sålrug N storpratig.
/ saknar motsvarighet i rspr. i tv0pcllig N tvetydig,
spilnabin N sprittnaken.
1 saknas i uddljud före j t. ex. jgd N ljud, yazIt ljum,
»ska ljumske, ytts ljus, »star ljuster samt i bt 1. bira bliva, bzr 1.
bb•zr bliver, ska N, ska, sa N skall, tz , ta B till (obetonat), eikszt
vilken, teiksn dylik, kor karl, anåka N, anåka B almanacka, åfay
balen N Alskärsfjärden, fimbacsteigg N flmmelstång, adar N jämte
0-dsr årder, våkma vadmal, vei.na B (vaknIt N) vålnad, vilham Vilhelm.
?/. motsvarar rspr. 1:
efter uddljudande p, b, f t. ex. pkitka plocka, blrQd blod,
f kviga fluga.
efter inljudande p, b, m, v t. ex. apbur aplar, stapkar plur.
staplar, apka äpple, vdpktgg N, vg,pktg B väppling, parapk?'" N paraply, skråbka skrävla, 40,12ka N käbbla, gritblra N. grubbla, gårfara
gamla (av Omsk), Mb N Gefle, gavkar plur. gavlar (av Msk),
skivar N, skdvkar B plur. skovlar (av skeiv8k, skiv81r).
Undantag: med 1: plur. knaplar N kläppar, stamplar stämplar,
sigill, vimplar N vimplar, 4bagripltg N obegriplig, kablar N kablar,
kariblar N karibel, sablar N sablar, biblar N, biblar B biblar, kavlar
hävlar, hUrvlar B (hårvtlar N) härvlar, yavlar N djävlar, h/ar
hyvlar, Nrugov/ar B (Nruigtnlar N) tordyvlar, bavlar N bödlar, st6ivlar N, stindar B stövlar (av knaptl, stampil, vimptl, k4bil, karibal,
bibzl, bibol, h4vz1, hårvil, yawl, hffityl, Nrulgytl, bvd, ståvz1,
stirtn1); likaså gåflar gafflar, grgflar N, griflar B grifflar, fgf/ar
skyfflar, tf lur N, tallsr B tofflor, (av gåfzl, grgftl, grifzl, fpfii,
tåld) veifla våffla, k4v/gn N kaplan, (bagrip/ig N obegriplig, avlåta N
oblat samt åtskilliga sammansättningar av typen jampland N Jämtland, itpland Uppland, seif/eik N sofflock, fråntlådar B ovanläder,

49
ramlåra N lös lucker lera, Utumlåns utomlands, av/pst N fridlyst
(t. ex. fågel), linvkig N betsel, indgdar B ovanläder (men avkeigg N
avlång).
efter uddljudande k, g t. ex. kkistar klister, gkas glas.
efter inljudande k, g, B t. ex. kåkka kackla, håkka N hucklet
(av hzikak), 10s,kig lycklig, bffikkigg N böckling, liders haglet (av
hågs), bkddigkar B blodiglar (av bkddigsk), skka segla, megkar
manglar (av maggak), pigka grodyngel.
Undantag med 1 äro: plur. åklar axlar på kroppen, alar oxlar,
tänder och träd, trgsklar N jämte tråskkar B trösklar, tfiglar B
jämte tfigkar N tyglar, e llir änglar (av åk al, åkal, tråsksk, t)gal B,
tfigsk N, åggal N, zigal B), yokligg N jämte jOktrig B kyckling,
itikla idissla, kåta/slag B kutryggig, ovånskhg N farlig jämte sammansättningar såsom grakland N Grekland, (inland N England,
tffiskland N Tyskland, asktåka B asklucka, 496ik/4k N tjocklek, Nikhiezs B baklänges, vaglik vägglus, saglivada N seglivad, saglåga
sänglag, Sekik ögonlock (men armbeigkkeldt 1. armbaktit N den övre
mindre utstående knölen på armbågen).
efter a, a, eg, 8, o och u t. ex. ly 4- ihjäl, hak N jämte
hek häl, vyer N reel, fåka stjäla, »term N Mälaren, gerin N jämte
Min galen, qkrk aln, VII, kantlina på skötar, vak strömmingsval,
svzika svala, ogk N, 84' B öl, binka N, Ulka B tåla, svqk svål, rå.ka
vråla, kand N Åland, eikånigg N ålänning, txftkna N (råna B) vålnad,
viktarAk vitriol, syjka, spole, Ack skjul, Okt N juli, irdikin mulen,
skåkar disk- och slaskvatten.
Undantag med 1 äro: fe schal, sq/ N sal (även k i antc)misern, N anatomisalen), sålda B Salvia pratensis, skral skral, smal
smal, f4tr4/ N fodral, kanål N kanal, knstQi/ N kristall, 430./ B
(//v4krk N) linjal, inadål N medalj, måka N metall, spatål N hospital, amare N amiral, jinrål N general, ksrprål N, ks,språl B korpral, vefra N, vålfrid B Valfrid, ålaksas B Alexanders, måh B
Malin, (lian B, ålo N ållon, dålar N daler, sålig salig, istarOlan N
Östergötland, seda, salt sålde, sålt, j9q/ B kjol, fia N fiol, tetrcift N Tolträsket [sjö på ön], 41ft/d N dålig lukt, 61aganhal,t N
svårighet, obehag, drul N drul, tålug virrig, tokig, Ni/i/ N galenskap (men tilarsprågg N anfall av galenskap).
mellan kort tryckstark vokal (utom a, i, y) och följande p,
(b), f, v, ni, k, g och j t ex. vskp valp, hakft hälft, taft tolft, fakva
skälva, ska ni skalm, fakka stjälk, akg älg, nstakp N Norrtälje

4- 42683.
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samt några ord, där det efter k ursprungligen följande p, v och)
nu saknas, såsom Jåkta B jämte )åkfta hjälpte, halrbrör N halvbror,
N som nyss
hasp halvstop, Mspiligg N självspilling,
kalvat, fåk4a följde, firkda sköljde, sv47t4a sväljde, /2vci4g nedsväljd, våkdo valde.
Efter trycksvag vokal i samma ställning finnes Ze i al-nikan N
allmogen, alinujsa N almosa, akvåra N allvar, akveksåni N allvarsam.
Undantag: ålbat Albert, vet/b8rmås N, vålbarimis B valborgsmässa, yulf B (ykp N) julf, sålva salva, hålviti hälvete, salm psalm,
nålkas nalkas, alr N cunnus på ston och kor, kanålit N kanalje,
ga1:4st N galeas, sada olja.
Efter a, i, y motsvaras rspr. 1 före ovannämnda buckaler av
1 t. ex. ',gipa N Medelpad, salpfigg N selputa, metkbom4 N namn
på ett träsk, falbdm N ett slags bom i en väderkvarn, ålva räkneord, elva, feilvånda B ett slags träspjäla på en vävstol, salkr4k N
selkrok, feilinginl N skällkläpp, hålgan N helgon (men hakgomås B
allhelgonadag), .91,05,1 N sillfjäll, silvsr silver, spilktim spilkum,
vi/hfu. N villkor, filja skilja, /i/Jokovåk liljekonvalje, bil'« N
biljett, bri„silia N bresilja, Ma N tvåårigt honföl, Ma N få föl.
efter kort tryckstark vokal (a, 8) i ljudförbindelserna
j, k» och Its motsvarande rspr. id, lk, ln och is, t. ex. dakd,
däld, makd. N mäld, barda böld, j,,s8M N köld, 8W-d stöld, bålltsin
balken, fåll» folket, hirepa hålka ur, Uhu bulna, Md74 moln,
Jecrk...dlrs N Erik-Olovs, halts hals, friNka N falaska, batstsr bolster,
liåirstyr hölster; jfr härmed § 216 f.
i ändelserna -alt och -8k (stundom växlande med -al, -il, se
§ 106 d) föregångna av p, b, y, m, k, g, g t. ex. dpak N jämte dpar
apel, cliMP 1. tivar äpple, sktpulr stapel, fetbab• (en Sladderö-bo) tokprat, dumheter, chil2d. N dubbel, skånk N, skirvalP B skovel, skråekf4/can N sjukdom hos nötkreatur, knak N (det blir bara tffli2ak,
när två personer prata på samma gång), gånialr 1. gånisk gammal,
hitmakffir N hummelgård, fårkar N, Asksk B förkläde, hålsak N
huckle, nylsuk 1. nytszl nyckel, vikak B, viksk N vicker, tritsksk B
(triiskal N) tröskel, bitg8irsmår N, bdgarsmiir N kyrkogårdsmur,
ftig0. N, feigs7r B fågel, p4.fitg8k N påfågel, laksk hagel, fgalt N,
igsk B igel, nkalr N, nksk nagel, rd,g4' N, rkslr B (jämte rasiil 1.
ragpl N) regel, skak N, sksk B, stig8k N segel, spkak N, siokslr B
(jämte spågy,/ N) spegel, tfgsk N tågar tegel, tigalrsttin N tegelsten,
ty)gsk N (jämte OM N Wal B tygel), (gak B angel, måggalr N,
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nuisa7,- 1. nicirk B mangel m. fl., samt i eilcssk 1. Czksåk N (åksal B)
vagnsaxel, ,76887; N gödsel (men fisa N skötsel), kar N arshål,
fgtraf N stödjeträ för kälkbanken på parkälkar, tdtak N ängståtel.
§ 225. k motsvarar rspr. rd i Ckfteinvp_ika aftonvard, rairravdb N
frukost, kvzilsvetka N kvällsvard, fik färd i fgs,kr,Ozda B färdskrinda,
‘147,,sKtp N färdsup, fz_ikvdg N färdväg, andarfik N, andalldk B andra
gången, hag ferzgdr N högfärdig, °Mag N ofärdig (men ficitg N
färdig), Mir N fjärd, fxdrzgg N, lgthg B (jämte Mcbg B) fjärding,
smiahgr N, smialuik B smedjehärd, y.V. gärde, Itzivujer N huvudgärd, fina i..,v,era N förr i världen, vezks,ans sista dg N domedagen,
tuy„mih, tvi varde, bok bord, bcibob• babord, stfirbok styrbord, damb67• N dammbord, heiba• B översta bordet i en ökstock, kvdnbök N
träfodral ovanpå kvarnstenarna i en väderkvarn, yQb. N jord, Mrmein N jordmån (men Måta N begrava), Oka B ring i en ryssja, .
bi'Likg(gr N bukgjord, sprig20?(• N ett • slags bukgjord, Oh 1. jc_kla
gjorde (jfr rycYrd 1. ri,gala N regerade, väsnades), zujlta nordan (men
nozlöst, nolvåst nordost, nordväst), of( ord, /YA) tordes (men smc_kla N
smorde), g6Z- gård, yilfsgeik (även jagyidt B) gärdesgård, gdzb•vc,i,z1N
gårdvar, h. ed. hård, neutr. ht, lufiY N hårt, tzz...hei.ko N hin onde,
veika vårde, flöte på nät och skötar, ti41,,eis-v(i N kommer till sans
efter ett slag e. d. l< ornas vid, jfr ornab migrzgg N, mydhp, B
barn utlagt i skogen för att dö, b6/zika N, bdka B börda, bilk:94, N
järnstång som uppbär spismuren, v6z,dra vårda, bry sig om,' 6v64cb•ag N ovårdig, vartill kunna läggas några, där även rspr. har
1-ljud, såsom flikas N fälas, bråka, ha bråttom, stab. 1. stakd N stel,
stel.» N stelna, VM( N ifjol, sve 1r svål,. vikna N (veizza B) vålnad.
§. 226. ?./. motsvarar rspr. r i fteisa leva överflödigt i mat och
dryck, fhisugdr N som lever överflödigt, kf ta krita, stdgb sag N
(stdgra sag B) stegra sig, fijka fora, ro/t roder, vak N (var B) var,
överdrag, Iciidv.e. N kuddvar (men gdzkvdcl N gårdvar), oksåkar N
orsaker, fikdur årder, s4k8k90a B (s4ka,s0a N) sakristia, vika- N,
vika. B vicker.
b• motsvarar rspr. rl i «nysådd N orlovssedel, zjkavsfkeita 1. 0.1eitsfteda N örlogsflotta; jfr (Yrafsdijyt N avloppsdike, som
möjligen utgått ur ett *urloppsdike.
k motsvarar rspr. d i våkma vadmal (jfr Vätöm. § 143).
?e motsvarar rspr. n i nzjicka N myckna, best. sing.
§ 230.. k utan motsvarighet i rspr. finns i fyra z hiniphs N
köra i sällskap, i kompani.

52

2 förekommer omväxlande med 11 och si i följande
ord: b2a3„ best. sing. bila B jämte b,)åsal N, bjåsla N betsel, ta,
plur. tillar tistel, fp/ N, plur. j0.11ar N (Ml med plur. jfflar B)
kjol, je4steig 1. jdIstsie B gärdsgårdsstång, j,snla B, jpiaa 1. 40,51a N
körtel, grilia B, grisla N grissla, hålla N skäktad och klyftad linfittja, kvill a jämte kvisla N kvissla, nå.21 a B, ni sia N nässla, vålla B,
våsla N vassle, jpilla jämte 4sisla N kittla, mg4la B, nigosla N vissla,
pre/21a B prassla, Attila B, ståsla N städsla (ståt/ N städsel), Mia B,
fia N grind med lösa spolar i.
Däremot har jag icke antecknat någon form med 2 av bråsla N
(han skråtar a bråslar), Osla N syssla, 8.0linyt syssling, snds/iwz N
herrgård i Forsmark, skråsligar N krasslig, trösk N trasslig, k4t.sal B ett slags snöre i stadlinan på skötar (jfr bje4 betsel), zigslan
ängslan, våksla N växla, röslc_iyin N, röslagan B Roslagen, guslzin
gudslån, säd, mjöl, bröd.
I uddljud hade såväl N som B si liksom rspr. t. ex. slask slask,
ska släppa; därför också si i sammansättningar såsom tånsldg N
tandslag, 4tsi4g utslag, km/giv/n uppsluppen.
2'

r motsvarar regelbundet rspr. r, t. ex. rida rida, grina
grina, hålar eller, bitar biter, kar kallar, håstar hästar, pråstar
präster, f kikar flickor, bcirjytn N barken, byirf,st N björken, måntft N
märke, /årbsa N lärka, pargg N, »arg B käring, virzugg N yrsel
(jfr rspr. surrning), i arkaistiska nominativen såsom jårkar N Erik,
gåntsbårkar N »den onde», h4par N hop, kvålar kväll, slåskar N
slusk, tökar N tok, War N suptutt, graveidar (plur. gravådrar) N
gravvård, och såsom långt i spåra sporre, såra N surra m. fl.
r motsvarar rspr. 1 i knisa N klase, kråsbår N klasbär
(Rubus saxatilis).
r motsvarar rspr. rn(y/) i tåra tärna (fågeln).
r har annan plats än i rspr. i fibarårz N, fabarårz B
februari, Alar sorl, såra sorla, tåra tråda (teipan tådrar håyna N
tuppen trådar hönan) och bårasyjuk N bäjerskt öl.
r utan motsvarighet i rspr. förekommer i gnistra B
gnista, bkdsifra N blåsippa, vitsifra N vitsippa, Orgrafi B geografi,
karåfa N kautschuk, låkrzspdna N, låfrzspdna B lapispenna, falfzr
jalou-x, svartsjuk, nådar N ned, råntaKikrie N runt i kring, frdmar-
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måsta N frammasten (förmasten), indarfånstar N innanfönster, i
arkaistiska nominativ av adjektiv t. ex. skårpar N skarp, skirar B
stor, nar ny, likdånar likadan (däremot nykt N nykter) samt framför
ett i rspr. till n övergånget rn i c_iskitrria N °skurna, tItskikyta B
utskurna, plur. av oskuren, utskuren.
§ 237. r saknas
ofta i relativt trycksvag stavelse, t. ex. a är, va, va var,
va varest, fcifår N farfar, lånt& N farmor, balåst N barlast, spalåkan sparlakan, van vår, lådan pron. eder, kkanåt N klarinett,
påshåkman B Kjärsholmen (generalstabens karta), påslin N porslin,
maj fra N marschera, målmostån N, mårmostån B marmor, attilarist N artillerist, Nitrat porträtt, logdåg N, 1sgd4g B lördag, åta
efter, båkåta (jämte bcikcitar N och åtarat N efteråt) bakefter, ja,9tåga N, kirovåsa N, spada N hjärteresset etc. (men r4taråsa N),
åvlådar B överläder (på en stövel), silin cylinder, lårina N lärarinna,
vå,s8 N, /Ån B (jämte visarm B) Vässarön, basånh N besynnerlig,
fink N, åndhg B underlig, andelåns N Anders Jöns, varjämte r
är starkt reducerat i fddin N fårskinn, f8rfin N förskinn, marJåkk N bröllopsmarskalk, sårfat N särskilt, stållåta B storsköte,
vårfin N (vin B) varken, ånde„rfargåkr, B andra skärgården, bp:0:fåra B Bjurskäret, isirfeksbdna N örskärsborna, Or fablb, N örskärsfyren, vet/b8rmels N Valborgsmässan.
i följande ord: dåna där, håna här, svinfkön B svinhusgolvet
(jämte fkori N, stålsfir6r1 N), bestämda pluralformer såsom bråna
broarna o. d. (se g 211, 327, 333), kal Karl, saoala sädesärla,
ålafsfkeita N örlogsflotta, Yr avsddil N orlovssedel, giddr N order,
födran fordran, mosk morsk, skasa skorsa, våfsclån vårfrudagen,
nåmara N närmare, nanut närmast, båda 1. Vrådra N bläddra i
bok, bNksta N blixtra, snika N snickra, nykt N nykter, k1t6vs N,
khas B klöser samt kortnamnen kåla Karl, låsa Lars, påla B Per,
biga N Birgitta, måja N Maria, dd N delirium.

§ 238. t motsvarar regelbundet rspr. rt i åtskilliga ord, där
rt icke enligt § 254 övergått till tst. Hit höra dels sammansättningar, där den första leden slutar på r och den andra börjar
med t, t. ex. f814ra N förtära, fag N fartyg, n8tayi N Norrtälje,
ötera N Ortala (bruk), smekta N smörtårta, spilat4k B spåntak,
tit k atzip s 1. dkartlifs N blåklint, atål N årtull, dels några namn m. m.,
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i vilka inflytande från rspr. torde vara anledningen till 1, t. ex.
&int Albert, albatfna Albertina, båta B Berta, mata Marta, rribat
Robert, frdlapdt N fjärdedel, c)patisk N en som är med vid ett
bröllop utan att vara bjuden, peitman jti N portmonnä, firt.i B (As(i N)
fyrtio, ht hårt av kr.Vr hård, såvida lagt ej är slutresultatet av en
utveckling hakt > heart > hr.gt > hat.
t förekommer efter n och k i varit B (jämte varmt) varmt
och tdirtrås N taltrast (såvida dej ej kanske riktigare bör tecknas
teriftrds).
t motsvarar rspr. rd i Mon dt N (Monal B) Leonard,
och rspr. d i tirvat N (4rvid B) Arvid.
t utan motsvarighet i rspr. träffas i sfAsta syrsa, karrAst
kamfer (men leCtrifs,siminmn N kamferbrännvin).

t motsvarar rspr. t efter k och s t. ex. svakt svalt,
gyb-t gult, ha/ft N hårt av kar hård, snakt snålt, ilzejgirt N ihåligt,
gdmskt gammalt, yla B (även y atfta) hjälpte, svalt t sväljt, takt
täljt, vakt valt av valr.,)a 1. vairga välja, fart följt, .fskt sköljt, twykt N,
t87ft B tålt, bifirstsr bolster, hal/M(5p halvstop.
t utan motsvarighet i rspr. förekommer i vci,^t N jämte
ve?r väl (adv.).
motsvarar regelbundet rspr. rd, när detta icke övergår till t• (jfr § 225):
,
i imperfekt och particip av verb med r i stammen t. ex.
spcluld sparde, smOyia N smorde, Ona styrde, 140 lärde, f,s6cia N,
mo B körde, lo lärd, 14mhe_44 N lomhörd, »c/ gjord. De enda
undantag jag funnit äro tOa tordes, ydka jämte y c_5ala gjorde samt
rugra N jämte riOld N, nyeira regerade, väsnades.
i följande ord, av vilka en del ha en mindre folklig karaktär
och på grund av inflytande från riks- eller stadsspråket vidmakthållit 4: fåriznant N Ferdinand, avbfal N ackord, ficbg N färdig,
rdtftirlig rättfärdig, (men offlag N ofärdig), matskva:lig B märkvärdig, ly40 fjärde, Matig B jämte f t_Urig B, fierigg N fjärding,
h* jämte kitta N karda (ull), m(y/ N mord, ma N, mdcla B mörda
(men 9nydhp,g N, myrRzg B mördat, odöpt barn), n4/14,12 norrsken
(men mYra B nordanvind, nökaki.ra N nordankåre, iråkastirrm nor-
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danstorm), sval N svärd, M N, M B skörd, dtb(War N, citb Nar B
åtbörder, mitv44 nattvard (men rifteinvdka aftonvard), grav44 B
gravvård (men ve.iht flöte på nät och skötar), v44 värld (men 1,..41n4k
alltid, fsri-vgra N förr i världen, resans sista cictg N domedagen),
jorkvcici N kyrkovärd samt hl N (hdrad B) härad.
efter kort vokal t. ex. 14onal B Leonard, goulin N gardin,
gaclist gardist, kåclam6mar B kardemummor, kas N kardus, noddst
nordost, nolvtlst nordväst, 349,1 N gördel, småla jämte sm&la N
smorde, simia N sörjde.
i sammansättningar såsom valejtg vardag, ndlråpn N nerdragen, sv/.m svordom (jfr lac14.m N lärdom av 70, se mom. a),
s6ika4rika N sockerdricka, j§d/a/Or N källardörr, milsOn vårfrudagen, ovsdr4g överdrag.
d motsvarar rspr. d efter ?i., n, j och s t. ex. jyllatsvakIMN källarsvaldörren, bdn/49n N barndom, tincldrptl N tor(n)dyvel, drula ärende, agg and, t9:,s(14g torsdag, hidisd4k N halsduk.
I utan motsvarighet i rspr. förekommer i plarvd/ N
gårdvar, yOgraff. N (Argraff B) geografi, mayS_IN major, spany04 N
spanjor, afal affär, yavd/ N gevär, Unpf44 ungefär (men basvår N
besvär).
d
c? motsvarar rspr. d efter 1, när detta i målet övergått
till ?i., t. ex. gueda gol (om göken), meda malde, vciirda valde, dakd
däld, bOrda böld, stskd stöld, jp81{d N köld, tigkda N, terda B tålde,
grimakolrålus skällsord på en som spiller på sig, Ackekig juldag,
samt efter bortfall av j eller v: sveUrda sväljde, tgkda täljde,
fiikda följde, 2ardas N ville kräkas (av "as N ha kväljningar),
fåkda sköljde, våkda välvde, f67rda N (jämte fikpda) skälvde, 94jp4d N som nyss kalvat.
d utan motsvarighet i rspr. förekommer i stakd 1.

ste N stel.
,9 motsvarar rspr. rs t. ex. tutsk torsk, sturk B (sturk N)
stursk, pain N person, t'Asint N ursinnig, fd,scint N sergeant, anda,stfigu 1. 4,st4ga N granngård, åndegiteu B sal, tyd. N arshål,
mcj,ska B morsa, mor, sMet syrsa.
Närmast hithörande äro fag)rår N farbror, sigaMida B cigarrlåda, s4ke,s0a N (sdksk,s0a B) sakristia, balujig N bergslag, vit,9.14s B
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1. vdy,412a 1. va N spindel, såvida ordet uppstått ur *(d)vär(g)s
(-buse, -gubbe), kisag N barnsäng, /ids* N, bcitsdk B barnsöl, fast
färskt, sta,st sturskt, 9061ta N jordsätta, begrava, ha,y harts, blphks B blyerts.
,9 motsvarar rspr. s i z,..116ystacs N, ?.vintra, i...p4skaj N,
z..Åka,s i höstas etc. (men t..seintras N, z-vgiras, i_pinst N, i....situdas B).
ts motsvarar rspr. Is i finzbajteigg N fimmelstång, ffindajmks kyndelsmässa.
motsvarar rspr. s efter n, n, t och k t. ex. kkeikav
klockarns, dkncstilsa N alnsticka, bågsvicrin N bortsvuren, förbannad,
fikskrfpnda B färdskrinda, ttikspreigg N anfall av galenskap.

,s• förekommer både i N och B i förbindelsen ,st motsvarande rspr. rt t ex. vd,sta vårta, t&sta N tårta, mst N mört (adj.),
vånna N varefter, ver,st vårt (pron.), phtvin N portvin, vagt vart
(imperf.), vita vordit (supin.), smst N, smyg B smort, by,st N,
lig,st B hört, kofil,st N koffert, valpcst vackert, måstetsteig N Mesterton,
jpg,sla N (även jyri4la N, j‘,911.2,1a B) körtel, spi,stus spiritus, ond ande,
rå, svå,stdr B svartstare, svagåk N svartsjuk.
Samt motsvarande rspr. rkt, rpt i stag starkt, m8,st mörkt,
md,sta N märkte, spå,std N sparkade, stan N stärkt, skaa B skarpt,
va,st B värpt.
Undantag, där rspr. rt givit t, se § 238.
ts förekommer i B (ej i N) i förbindelserna ,sk och
motsvarande rspr. rk t. ex. keinglbcksk kanelbark, bak burk, j§kska
kyrka, gjka orka, Asks?' förkläde, bitcs 49in burken, vå,s4sin verken,
irtsjp1 *orkel (något stort, t. ex. en stor fågel 1. fisk), mit,s,f9in murken, mcks/ jsz märke, viksjp virke, st49isdn'ok, styrkedryck, ståts/ya/sa
stärkelse (men ?-kz B yrke). I vci,sin varken (vcirfan N) står ,s i
st. f.
I sådana ord har N respektive rk och rf , t. ex. burk, våripin,
firrk8k.
,s förekommer i B (ej i N) i förbindelsen ,sp motsvarande rspr. rp t. ex. jam järpe, skap skarp, vkspa, vagt värpa,
värpt, kspreil korpral.
N har i stället yarp, skårpar, vårpa, varft, k8rprdl [eg. rp, se
efterskrift].
s,
s, inträder i st. f. rspr. s efter k, t. ex. Mrs hals, bit8.87ts,mbr N, bc5g8kgrailir B kyrkogårdsmur, f4N4p N färdsup, biks,48r
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bolster, falfs,påk själspäck, ysks, N supinum av jiggas kväljas, vilja
kräkas. Likartade äro ferska N falaska, fc_i4piligg N självspilling.
§ .257. g motsvarar såsom i rspr. ursprungligt rn i
ordstammar med in- eller slutljudande rn t. ex. brn barn,'
frag flarn, brotka N brudtärna, spcin,a N, spjna B spjärna, liktcjn, liktorn, våstat4ar N tjocka moln i väster, 4rda ärende, Oklar
mor(g)nar, t2 n, N, n B örn, z...mln N i morgon, i4n8t8n,åka palsternacka, påvt käringen.
ändelserna -rn, -ren och -rna t. ex. ftåddg N fjädern, sebun
sommarn, skomaari skomakar(e)n, stgig cigarren, cldmarhån, domherren, d ,cm, N, dn B dörren, firQg fähusgolvet, fin N fyren, fin N
fören (på båt), f87, N (obest. flit.) fåran i en åker (fkiran B), gnistdri N gråstarren, stqg N staren, hqn, N jämte hcirim N haren,
inpfig N (obest. anfildr) ingefäran, n/gg N det lilla skogskärret,
92citydg B nattvarden, mg N best. sing. av norr, sket,n, N (obest.
skira, m.) skytteskåran, ten tåren, clin, åran, n N, n B skäret,
»tig N juvren, an, ärren, t(ftria N tårna, sånuga N senorna m. il. (se
substantivens deklination).
e) sammansättningar t. ex. f8ricimn N förnamn, vgigeik B ett slags
årder, ndritipada N nersnoppad, tillstukad, han broyt szindn,a N
han bröt sönder henne.
n, ersätter lm(e)n i enecka N almenacka (anCtisa B).
g motsvarar rspr. m i vara B jämte varmt varmt.
g motsvarar rspr. n i a« and (*ar-and = å-and? jfr
värld < verald?).
n motsvarar rspr. r i hankig:g N beväring (däremot ba34/ng N tiggare), ragdro kartans Raggarö, t4g022/1 tordyvel.
n, ersätter n efter ?r, r, ,s och 1 t. ex. skeiNigkt N alldeles
nykter, &Una N, btslairna B oskurna, utskurna, virmg N yrsel,
hi,stgågak N kartnagel, vit,sgdt N spindelnät, vå,stria N, våga åta B
varefter.
t. ex. bågg N ryggg är stavelsebildande efter t,
fenan, fåtstg stjärten, mityckhz N nattvarden, vd(ly, världen, /dm N
Lasse(n), ytin N gärsen, grdpkån N kursen genom Öregrundsgrepen.
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§ 264. r, motsvarar ursprungligt n efter 1, när detta i målet
övergått till k, t. ex. akr, aln, liggiltr, N linjal, starna N stelna,
eiltrias...va N komma till sans (efter en svimning 1. d.); alrn alen,
hkr, hälen, diksairn N Vaxala, stQlrn stolen; snziahalrn N smideshärden, gairn gården, bokr, borden; cipskn apeln, apelm äpplena;
skeiknat N ett slags nät, jit1fsn4v N hjulnav.
§ 265. n är stavelsebildande efter d, & t. ex. deale dälden,
hairst halsen.
1
§ 266. 1 motsvarar, såsom i rspr., ursprungligt rl:
i enkla ord t. ex. ml kärl, mciia märla, pdla pärla, Mig N
farlig, ftiii N förlig, dlig ärlig, f8rf4li N förfärlig, Hasa/Osa N
kackerlacka.
i sammansättningar t. ex. heilicgk N, hdldg B hårlugg, 126land N Norrland, ulådt N ur led, fjeida,bis N järnlås med fjäder,
skida B skurlåda, ckaltinda N annorlunda.
§ 267. i ersätter 1 efter n, j och s, t. ex. bckldka N barnleksak,
ba,stig N bergslag, sigaadda B cigarrlåda, slindajlagna N sönderslagna, y egidta B äng som sluttar mot sjön, tragalislånd N trädgårdsland, s4th8its,i4ka N sothålslucka på järnspis.
k
§ 268. k motsvarar regelbundet rspr. k-ljud (med de undantag
som behandlas i § 304 om fp och §§ 300, 301 om f) t. ex. kal kall,
Ulka kaka, kniv kniv, kval kväll, scikar saker, btsitsr N, bfiltsr B
böcker, starkar N stark, starkast N, sttkskast B starkast, bykar B
barsk, fiskan N jämte film fisken, UW92 tocken, sådan, eiksn vilken,
drikar dricker, skrikar skriker, lakar läcker (om båtar), tgkar tycker,
i neutr. av adj. på -g, t. ex. sva.kt svagt, lakt lågt, bykt N, hs?kt B
högt, stykt N styggt, i supinum av svaga verb med g i stammen,
t. ex. ngktm N ägt om, rått om, bykt bygt, lakt lagt, och
i genitiven t. ex. slciksj'ampa N slagskämpe, sk6kspi11 B fästing
(Ixodes).
§ 269. k motsvarar rspr. g i knåga gnugga, knåp N jämte
gnå2a gnägga, kny N gny, skrika, stimma, kaleifya N, kalas B galosch, påplata N papegoja, fi-gi.kta N frågade.
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k motsvarar rspr. j i vekt N väjt, supin. av våp N väja,
undvika, pkoykt N plöjt av p7r6ja N.
k motsvarar rspr. p i karm N bokpärm, låkrispåna N
(lcifrespdna B) lapispenna, saktåmbar N (seftånthar B) september, Vik611hiis vapenhus.
k motsvarar rspr. f i vikta vifta (med en näsduk e. d.).
k motsvarar rspr. s itikla idissla, j98rkbdr N, 198,91cb4r B
körsbär.
k motsvarar rspr. t i knOka N (knOta B) ryggkota,
mitirkna,,b8,9t N multna bort, vekna åta N (jämte vigtna N, våga B)
vartefter.
k utan motsvarighet i rspr. förekommer i kdlan B
jämte ålan B, ålo N ållon, litn...h4kan N hin håle, åktika N jämte
åttka ättika, vikteric_ik vitriol, fieddcta N (firgta B) flytta, rakst N
rest, iksnas B (isnas N) hissna, skrikskår N (»de gamla» sade så!)
jämte skriskå N skridsko.
k saknas i a konj. och såld N jämte skiad skulle, as B
nyckelax, reisn, N (re.iksn B) isråk, som fin N sämskskinn, bast N
jämte bakst beskt, frist jämte friskt B friskt, fet färskt, stet
starkt, most N (moskt B) morskt, mc« mörkt, mciM N märkte,
veta B värkte, »Mir kyrkogård, insytt& N inspektor, spatåladr N
spektakel.
gk
Slutljudande och (mindre ofta) inljudande intervokaliskt
pertonerat g förlorar ofta i N (icke i B) tonen i slutet och övergår
till perspirerad tennis k (jfr §§ 5, 162, 195). Ex. agk agg, Pragk 1.
Prag flagg, slagk slagg, kågka 1. kåga kagge, hagk, pl. hågar hägg,
lagk lägg, fagk skägg, agk ägg„9tagk steg, brigk 1. brig, pl. brigar
brigg, hcångrigk, pl. -grigar ett slags fisk med »piggar», pigk pigg,
2AigkskOr pliggskor, tekvigk, pl. -vi gar sten som användes vid släckning av eldsvåda och skogseld, rigk rigg, pigka droppe (från taket
vid regn), nogk 1. nog nog, drogk drog, slogk slog, stogk stod,
togk tog, lugk, pl. lagar lugg, inugk mugg, phigk plugg, kiiiigka
lintott, kiigka 1. kiiga kugge, stzigku, 1. sttigu stuga, gtogk 1. eryg;
pl. g4ogar glugg, myegk mygg, fygk, pl. Ma skygg, snbogk 1. gnyg
snygg, stygk 1. styg stygg, lunk håg, ragk 1. ing råg, jpagk 1. »ag
tjog, itrmbagleirådt (även en gång tecknat iirmbaldeåt) armbågsled,
tr8gk 1. fin. tråg. Före konsonant hörde jag samma ljud i iigkka
jämte tig/ta uggla.
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Däremot hörde jag vid antecknandet endast g i drag dragg,
lag lagg, tåltåg tilltugg, gkeig glödgat brännvin, grag grogg, ryg
rygg, bdkåga sjö som slår tillbaka mot land, dretga dragga, lieknciga liehandtag, tåga tagg, våga vagga, biga Birgitta, brhstpiga
bröstbenets nedre ända, liga, supin. låga ligga, legat, Petigt fluga,
kyliga gnugga, skåga skugga, snåga nosa, såga sugga, tåga tugga,
tåga järnring. vari drätten fästes på kälkslån, skoga stygga, giga
glödga.
g
g motsvarar regelbundet rspr. g-ljud, t. ex. god, go god,
lambdåg N dräktig (om tackor), nog N, nog B nog, hug hugg, jp8rgeik
kyrkogård, yankd enögd, mgg mig, dg dig, sijg sig, såga säga,
sn,hoga N, snika B snöga, sårga sarga, clårga,,tål N dåna, dundra
till (om åskan), 8rgni8t N organist (men åryo orgorna), dgna plur.
av Om egen, drågna B plur. "av dråpn B dragen, f4ogna plur. av
fliktn flugen, /bågna plur. av hin N huggen.
g motsvarar rspr. j-ljud
i obestämd sing. och i plur. på -ar, -a av mask, och femin.
subst. på -lg och -rg samt i obestämd såväl sing. som plur. av
neutr. på -kg, -rg: bak, båkar, båka bälg, buk (men båk)a N
smidesbälg, båkyugar B storbukig, hak helg, sakg, sikar sälg,
takg talg, tåkg6ksa B talgoxe, ag, alrgar älg, farg färg, harg Harg,
varg, vårgar varg (men våry får B Vargskär), figarbårg B (fiegarbgr2 N)
fingerborg, sybårg N fingerborg (men bauymåstara N borgmästare),
k8rg, kårgar korg, smarg smörj, svag svalg, barg berg, t8rg torg;
likaså arg N arg (men årpst B argast).
i infin. och presens av verb sådana som fika 1. fila skilja,
svåkga N jämte svålga svälja, såka N jämte såja sälja, tåka tälja,
våkga 1. våkja välja, fåkga B jämte fåkya följa, fåkga 1. fåkya skölja,
färga färga, smårga jämte smårya N smörja (men sårja sörja), f8rårga N förarga; likaså subst. gåka N galge (men båta N smidesbälg, sålaa B sälg).
i dryga N, drdga B dröja, hei3Oga N höja, pktiyga 1. pktSja N
plöja, bygd N höjd (men froyd N fröjd) ntkd N, n8gd B nöjd
(men neva seg N nöja sig, sbkda slöjda, sl6yogd N skicklig, kunnig,
fk§kyg N, fkog B flöjel.
§ 280 g motsvarar rspr. v i kårga 1. kårva N karva (med kniv
eller yxa), kkanietg N lavemang, &blicka N (håtdOva B) handlove,
rågzt ruva på sår (men hdvra havre, svåvsk svavel).
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g motsvarar rspr. d i kg lade, stog stod, bitiga 1. hitt
bittida.

g motsvarar rspr. k i jognuistara N manlig uppassare
vid bröllop.
g utan motsvarighet i rspr. förekommer i logelcig N,
/804 B lördag samt i N efter ng-ljudet i slutljud och mellan
vokaler t. ex. lagg lång, tidnzgg tidning, springa springa.
§ '284., g saknas i ya jag, /2(2 N jämte neka något, mal jämte
ngn någon, nånting N, neintig B någonting, neinstans N någonstädes, neinstin någonsin, eart aldrig, lamhdi N jämte laml?då g N
lammdiger, dräktig, svddrika svagdricka, kr N (kng B) krig, krishåra N hög befälsperson (sades om kungen), kri.9fiikk N krigsfolk,
beista bastu, Astu farstu, reistun N rådstugan, r&stargt N rådstugurätt, cindagagiiban N granngårdsgubben, jytaa,stageikv N källarstugugolv, dan dagen, dar 1. d4gar dagar, boynd‘ir N böndagar, dåna
1. clåga dagarna, godeLpe'kfrån N god dag, frun (men dag dag),
sandcin N, mand4n N, tisdcin N, onsckin N, t4ot N, fraddn N,
logddn N, lsgdån B, ylPrcktn N, anddu N, mtdcin N, pazalcin B,
veifscgin söndagen etc., z...stindas B i söndags, tO,slaskvål N torsdagskväll, ue fradasniåra N långfredagsmorgonen, dra, drar, imper. dra
draga, drager, drag (men drog drog), ta, tar, imper. ta taga, tager,
tag (men tog tog, s/og slog) c/c2 N jämte dt4/a N, dbLia B dog;
mdran N, min:an, plur. indriar morgon, valbaz:mås N vedbarmås B
valborgsmässa, _pinst pingst, baac_ig N bergslag (men bargs6gtar N
Polypodium vulgare), vitcy.b4s B och vitgith spindel, vkridt spindelnät, tara N (tigara B) tiggare, brgp jämte bra N brbbcha B
brygga, stOåght N stigbygel, talni tuggbuss, statilca? stiglucka,
kyrkogårdsgrind, anh_Oyr N anhörig, make, lyrkånt N fyrkantig,
vimalkant vimmelkantig;
samt i neutrum av adjektiv på -i,g, t. ex. dziktit duktigt, te2kit
1. taut N tokigt, Obagriplit N obegripligt, steizz.,om6ght N alldeles
omöjligt, sporadiskt även i mask. och fem., t. ex. Allt vind N förlig
vind, 0.8r,f4it N förfärlig, onikZ1 N, omdgkt B omöjlig. fåtthilis N
fattighus (men feitigclOrn N fattigdom).
A och g
förekomma
sporadiskt motsvarande riksspråkets
§ 285. b- och g
k- och g-ljud. Jag har upptecknat följande exempel: Mgbyin N
bänken, fl,ibin N jämte ,Ribsin fläcken, sibyn N jämte Alpin
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säcken, sepn N jämte sijpn siken, spg•pn N, spttszn B spiken,
vibyt jämte vits/ B viken, strgibyt N strecket, irstarg-p 1. irstarika N
Österrike, spibtfklisk N, spzypflråsk B spickefläsk, ågbya N, (1,M9a B
änka, eiba 1. (lika N åkdon, 6yhya 1. isiyhsa N, ?Ja N ökstock,
råhya N subst. räcka, rad, rgja 1. räls.a N vb räcka, vtilija N. jämte
&lira (vak) hugga vak i is, vibzn N, vib tn B partie. viken;
Kto/ 1. rcip/ N regel jämte rdgak N, rdgsk B, spågpl 1. spdgak N,
spdguk B spegel, figji N, fåibz B skägget, (igit N, tiebt ägget;
clgpn N, itänt äggen, vågja N väggarna jämte vitd)a, ågya N jämte
(lya N, lidia B ta ägg, stigpn 1. stigin N, stigp 1. stip N (stiebin B,
stiilp B) stigen, stigit.
§ 286.. .) motsvarar regelbundet rspr. på olika sätt tecknade
j ljud t. ex. j(i.t get, yisa gissa, .y,Olpa gyttja, »fr gärde, yåra N, 34)-a B
göra, )64a 1. Oka gjorde, jåsa jäsa, ity djur, yant ljum, grciyar N
saker, redskap, inp »orgorna» (men urgnist N organist), talinjan B,
trånjo N tranbär, fampcinp N champagne, /ibokoveiljo liljekonvalje,
fa N flöja, våp N väja, 19(va kedja, rfna N rödja, svåyz N
Sverige, niny N Norge, tåbyt N Norrtälje, rvåra regera, kuryiys
kuriös, rolig, rilyOn N religion, si 'N sigill, ny* N reel,
ungefär, 916,v, 1. nåt) N jämte nal N, na,) B nej, samt best. sing.
(och av neutr. även best. plur.) av subst. på -kg, -rg (se g § 280 a)
t. ex. lnikpn bälgen, såbyt sälgen, vårdin vargen, bårji, btirpn berget,
bergen.
§ 287. j motsvarar rspr. g-ljud
i bestämda former på -in, -i av substantiv på -g, -gg t. ex:
kjin. N lagen (lex), råskipn N (rdslcitgan B) Roslagen, dditn degen,
skO.pn kogen, rjin,rgpn N rågen, 1-t6pn 1. Ittijin N högen,Phyi
1. fkeuip N flaggen, fk6p N, fkily B flöjeln, pkOt plogen, sy§p
sågen, siciit slaget, tubt, kvm taget, tagen, fattz N fartyget, bdktråji B, bdktråpn N baktråget, -trågen, Up N, håpn N (luidyi och
hiulpn B) hugget, huggen.
i btsip/ N bygel, rå,p1 1. rågyil 1. rtigak N, reigsk B regel (men
spggp/ 1. spågak N, spek81r B spegel), tji/ 1. t fig8k N, t,ilgal B tygel
och Mar N gitarr.
i brta jämte brficlia N, br1.9a B brygga (subst.), tOara N
(tigara B) tiggare, cltija 1. d4Ta N ge di (om ston), gneDa, knåp N
gnägga, åja 1. cigja N, gclya B ta ägg.
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d) i adj. och part. på .in, 4 och supina på -i t. ex. Klin (en
Sladdarö-bo) böjd, inizimOin B svag i benen (om hästar, nötkreatur),
flipn N glad, f8ln N drucken, supen, lin N, tdp N unken,
unket (om skämda ägg), c5f8rviiiin N oförvägen, dråpn B, dråp B,
n(Ardpn N (jämte dråehin, -i N) dragen, dragit, neddragen, staffli B,
stap B (jämte slgyin, -i N) slagen, slagit, Klon B, kip B, tåpn N,
telp N (jämte tåibin N) tagen, tagit, tiji B (jämte Hihi 1. tigi 1.
B stigen,
N, stic_lyzn,
tiga, N) tegat (men stigpn, 4 1. sago?,
N sugit,
sti4,
B,
stigit, nigi N nigit), Op B, iiklyz N ljugit, sibi
fkkin, fkffip (jämte f?Pcipn, -i N) flugen, flugit, smOt B, sinOyi N
N (jämte hiicipzi, -i) huggen, huggit.
smugit,
Pluralis av dylika ord behålla g, t. ex. 14gna N, drågna B dragna,
sleigna B slagna, tågna B tagna, yeZrffigna flugna, litigna huggna.
§ 288. y i ljudförbindelsen w motsvarar rspr. ng-ljud
i bestämda former på -in, -i av subst. på -ng,•t. ex. shirnin N
(slciean B) slangen, pizn pungen, geinpn gången, drciaiyin (jämte
drågjin 1. dråggin N, driva B) drängen, vrånp av vragg N, vrae B
spant i båt, kiwi tången, så,wi sängen, feittyt fånget, »any käringen.
i 4.slirlyi syssling (plur. sOliegar N, ,90.1iear B), måstitiyin N
mässlingen, snåstinoi N herrgård i Forsmark, lim unge (plur.
åggar 1. titlar N, lisar B), stinttigyi N flickunge (även bdzitiwan B),
flzrjiz fölunge, lialiolyz hulling (plur. hulliegar N, hulfiear B), frinit N
fånge och siwan 1. san B, siegan N Singö.
i spriwa 1. spriga B springa (pres. spriear B), spriow sprungit
(men part. plur. sprzigna B), tvicwin N tvungen, titfirtny,n, fiinji
utsjungen, sjungit, fiwa 1. Pigga N flänga (och dansa), stawa
1. Mya 1. sMega N (pres. sMegar N), ståea B (pres. sttlear B) stänga,
strckqa anstränga sig, krysta, Ona N yngla (om hundar, kattor).
i subst. dOya dynga, j,s6a2,3a N (piga B) känga, znpfdr N
(isafgra B) ingefära samt adv. Mup länge, imicklavyis N (bakkeis B)
baklänges.
§ 289. j utan motsvarighet i rspr. förekommer
a) i ljudförbindelsen ya, uppkommen ur gammalt slutet e-ljud,
i Jat?, jat obest. art, en, ett (även 01 N, at N), yail, yat räkn. en, ett,
yarkyd.nda en enda, avsryåns överens, yhtscimin ensam, yangigd enögd
(men ciekam N enkom, tiaibåt B köra enbet), 2dnbtiska N enbuske,
ankig färg av enbark,,jdnhitirman B Enholmen (men an B Juniperus,
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4nb4r N enbär, yal eld, y ga elda, )6o Ellan (norra delen av Singö),
yaldk elak (även aletk B), Jam hem (även hant), iånza 1. Ulma N
hemma, yant hemman (även hålnan, hån N), igrkar N, Askar jämte
drik Erik, jarg B, yarga N erg, jargug ergig.
i ljudförbindelserna bv, gy och d) se g 285, 305.
i pluralformerna dragyar N (A. J.) jämte dråggar N, drågar B,
dragyr N, siva,- B jämte sågar B, sanyar sängar, ågjar N jämte
dugar N, åmar ängar, livar N jämte åggar N, livar B ungar (jfr
§ 291).
intervokaliskt i Mja B Tea (namn), jjar B (ftsiyar N) sjöar,
hjar B, ,)ar N öar, fkaguspfgar B flugägg, nbz jämte nia N, niz
nio, knipa knia, strOa N, strgia B strö, t6,1a N, tzlja B töa.
i fefrba N honföl, Anzja N jama, (jfr hqn, råmar B om harens
läte, hunden och räven .)Iyar), idntslgnva N jäntslyna, mzljaghum
Achillea, unpfårm N uniform, peitmazyd N portmonnä, kaleiba N)
(kaleif B) galosch, fpgn N fån, Mnag N fånig.
j saknas i gMaglädja, stizda stödja, pres. Mmar1. Mmyar
tämjer, våna vänja, vga vb vilja, sudk4a, svar t sväljde, sväljt, tOrd-a,
takt täljde, täljt, vakda, var valde, valt, fukda, fskt följde, följt,
firk4a, fart sköljde, sköljt, måla, smdcla N smörjde, smorde, sida N,
.98,st N sörjde, sörjt, ma midja, snikt smedja, via vidja, svinbzisu
svinbyssja, slåktlina N släktlinje, puta butelj, 4rIgsikdsr ärjningsårder (jfr az-ya...når köra ned nysådd säd med årder), måra njure,
n4ta njuta, spOn träspjäla, spcika N spjälka (ben), &Nina N (spgzAa B)
spjärna, fiffig N fotabjäll, fdt N fjät, målta mjälte, tznzota timotej,
krOnåhkar B kryddnejlikor, Msara N kejsare, riandro N Rio Janeiro, miranz N, manin?, B mejram, al. I N enklitisk negation (jfr
Vätöm. § 185) t. ex. sit inta a ,22:_cg.,2 sitt inte och ljug, nta va da
fagak_i inte var det fågel.
g
g motsvarar regelbundet rspr. ng-ljud och efterföljes,
när det är slutljudande eller intervokaliskt, i N (men icke i B)
av g-ljud, t. ex. htiuda hängde, stred adj. sträng, lölcgt långt, stat
stänkt, Mgtan B, Muta N längtan, vagn, pl. vetp,nar vagn, magndt N
magnet, valsigna N välsigna, ly,g,n lögn, ren regn, önuignas (en
Sladdarö-bo) ha motvilja mot någon mat eller dryck, higst N hingst,
inågka mangla, Mera längre, slira N slunga (t. ex. stenar), karkrågka större stickande mygg, pika N kasta vatten, '1,31drig N
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ynklig, keigkiy. N konkurs, agg N, eg B äng, svagg N, sin B hungrig, rgligg N, rålig B reling, kugg 1. ktinigg 1. kanzgg N konung
(kagn B), tågga N, tåga B tunga. j9argg, pl. j§årggar N, »arg, pl.
19årgar B käring.
Bland inemot 150 exempel på ord med slutljudande eller intervokaliskt ng-ljud i N har jag endast antecknat några få, som
sakna g-ljudet efter g (möjligen beroende på hörfel, såvida man
ej får antaga riksspråkets inflytande) nämligen ldgarnåg lavemang,
krig 1. ikrig 1. ~krig omkring (ofta med anslutning till följande
substantiv; jfr nedan om sammansättningar), tiding jämte tidnigg
tidning, bkdkiga Blekinge, hedsigan Helsingen (en ö), bfflgnig byggning, eidgOdig ejderhane, igan.Akt ingen vart, kalseigar jämte kalseiggar kalsonger; jfr k4k8k4g, best. sing. -åggan, plur. -ågnar N
kakelugn (men bdkågg N bakugn, masågg N masugn).
När däremot ord med gg såsom första ledet i sammansättningar
efterföljas av ord med uddljudande konsonant, faller g-ljudet bort,
t. ex. sdebeitn sängbotten, eigbe ångbåt, svdej4k svänghjul, sprigjdk
ett slags bukgjord för hästar, sagkig sänglag (med en flicka), lågs(itn lungsoten, tugspåna tungspene.
g motsvarar rspr. k i tårig 1. Marig N tallrik.
g motsvarar rspr. g i rågka N ragla (om en drucken),
seimktga B (seiniktga N) somliga.
g motsvarar rspr. m i jaka N jämka, yigka ömka.
g motsvarar rspr. n i ågsikta N ansikte, ligyfikr, N,
40,1 B linjal, pågkaksmådt N pannkaksvändare (men ealkktga N
anklaga).

h
I fråga om h-ljudet överensstämmer målet i allmänhet
med rspr., behåller det alltså i uddljudet, där det finns i rspr.,
och sätter icke in det före uddljudande vokal. Exempel: hak hal,
han halm, har hår, men ak al, am alm, ar år.
Endast följande ord skilja sig från riksspråkets former:
a) utan h: an jämte han, han och on, o jämte hon, hon, ho,
ho av pers. pronomen, andås, °då-, anhår, ohår den där, den här,
/n,heib N hin håle, al6 N hallo, bråk, oväsen, 6sta N, 6sta B hosta '
och sammansättningar såsom basbåka N båtshake, masåka N mässhake, faftlyitmar N Skepthammar, ostimar N Östhammar, jOrkåra N,
jp,skåra B kyrkoherde, grasåpa N gräshoppa, fits N skithus,
5-42663.
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jpnirm B, tvinoffis N tinning, viNftighåt N besynnerlighet; dessutom
dbram Abraham, ktyka Hökhufvud, 'gli B, Ona N jämte yohån,
Johan, spatQil N hospital.
b) med insatt h: hådar pers. pron. eder, Ud«, pl. hgclra pers.
pron. eder, edra, hålar eller, håp,ksk ankel, heiskar N jämte åskar
Oskar; håra orre, Mysa N, hiqsa B brunnshink, hysa N, hOsa B ösa.

1
f motsvarar regelbundet rspr. uddljudande, på olika
sätt tecknade 'sch'-ljud, t. ex. fg2 sked, ffta skita, »il% skynke,
ja skälla, f8n skört (subst.), inarfåkk N marskalk, måttifa människa, kånfi, kanske, Asta skjorta, fuk. skjul, f4ka stjäla, fåkva
jämte skiikva N (äldre språk) skälva, fajt stjärt, fg sju, !Vt själ,
säl, fl själ (anima), f u
r , N, fg B sjö, anfdvzs N ansjovis, fal schal,
kartifa N kautschuk, malmn N maskin, fampcinp N champagne,
akfd.-7i auktion, afåt assiett, parmafdn N permission, falbr jaloux,
luft N logi, f4.ra N sherry, hgfa N hässja (säd), inga N täta väggar
med mossa, ndla N våga, djärvas, vgfa N, bgfa B vyssja, rgfa
ryssja.
I midljud har f bildats av sammanstötande st + j eller
s + j i vafhot N, vafita B västgöte, yafievara N, yafdvara B gästgivare, andafdns N Anders Jans (gårdsnamn), magnafc_ins N Magnus
Jans (gårdsnamn), Ja vt inta ålfa N jag vet inte alls jag.
f motsvarar rspr. sk (s + k-ljud före -e) i sådana ord
som fndyfi N, Mit B fnöske, 4fin asken (dosan), åft asken (trädet),
fifin fisken, inåfin masken, .fkåLft fläsket, tråfin träsken, samt rspr.
sk före a i fif -a 1. fiska fiska, hkla hyska, Killa vrenskas.
f Motsvarar rspr. k i vårfin N varken (vkin B).
f motsvarar rspr. s i f&sånt N sergeant, mafc_isa N
massera.
jp motsvarar regelbundet rspr. på olika sätt tecknade
tje-ljud, t. ex. jpågsa N ha sänglag med någon, j,sågka kägla,
jjsista kista, j,g/a kyla, jyyv N tjuv, j9gva kväva, strypa (jfr »dm N
dyka), joi kärl, 498t. kött, jp(2.2, N, »A B kjol, hsKtga tjugu, jls,
tjock, jgåra tjära, jgtsa gyttja, 4,4,sa N nyttja, vibsa vittja, fila N
linknippa, vål% bryne, katsås katekes, j§inOs B tinning (jfr Vätöm.
§ 178).
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§ 303. f motsvarar rspr. k-ljud i följande fall:
bestämd singularis av substantiv på -k, t. ex. berhszn balken,
bitripn N, bksjpin B burken, dråttj'in N dranken, krezn kroken,
ståjpn stocken, 'mi1i-4st mjölken, bygrjpi N, bykshst B björken, b049/,
boken, ffi» folket, tep taket, Mjjsz locket.
Någon gång kan man också få höra riksspråksformer, t. ex.
grdkan greken, årkan N arken (Noaks), b4kan B jämte bhsin N
båken, dkan B jämte elty,szn duken, Akan B jämte 26be jytn N göken,
Inirkan B burken, årka N arket, 4p14kt B jämte cit_ptep B apoteket
mask. och femin. fl-stammar, som i rspr. ändas på -ke, -ka,
t. ex. piztst pojke, Ivitsklifpa B björklake, grådsnåjpa B gräddsnäcka,
krktpa krycka, 6gjjsa N, d?j9a B ökstock, kråttjpa, linknippa, år,jpa B
änka, rdnlje,sa rynka, jpirrj9a 1. j,sirka N (/Aska B) kyrka, hittpa 1.
lirka N (låtska B) lärka.
neutrala j-stammar, t. ex. si/jpz silke, »IM skynke, vår» N,
vkj,si B virke, grjsi N (ffirkt B) yrke, stffl,sjpsdrrnk_ B styrkedryck,
stkbt stycke, dijpi dike, rfj,st rike (men istarika N Österrike,
nårki N Närke).
adjektiv och particip av typen drucken samt supina av
starka verb med k i stammen, t. ex. ncitsin naken, nilijjszn N
nyfiken, spirlpflråsk B spickefläsk, m0p, mycket, slittpn N slocknad,
~pin N, måtsjpn B murken, tivjpn unken, drålszn N drucken,
dretbst druckit, såndatspråjjstn söndersprucken, Sprfilp spruckit,
nyistr«,sin nystruken, strgst strukit, sliinjp slunkit.
12«,si/ 1. nffiksk nyckel, stå,sjgalsa 1. stårkalsa B stärkelse,
hdlot,år urhålka, 0.4jka seg B åbäka sig, jpaks N cakes.
§ 304. f, motsvarar rspr. j-ljud i Ml. gällen (om mjölk),
jpps N gips.
§ 305. cly motsvarar rspr. g och gg i följande fall:
a) i bestämda former av substantiv, t. ex. låchzn N laggen,
bribn N briggen, pIrichin B pliggen, låchzn läggen, hdividyin hårluggen, rAlatn ryggen, rdabin N jämte reipn rågen;
dåifyi daggen, fkricbt 1. fircip N flaggen, Mcly häggen, 4,cjii 1.
åga B eggen, vd.cip väggen jämte plur. var väggar, best. plur.
vådja, viva N, våga B;
pkekip N plagget, decibi N slagget, fäcbt B, fågp N skägget,
44,9i ägget jämte kw N ägget, best. plur. åditn äggen jämte åvin N,
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luidji B, hvicbin B hugget, huggen jämte luip N, htilin N, nOgcbt N
nybygget, ståebt steget, tgebt jämte tti N tyget, tråcbt N tråget.
i particip och supinum av starka verb, t. ex. dråeljtit N,
N
drå,obt dragen, dragit, slåcjitit N, slåcbt N slagen, slagit, tamt 1.
tåpn N, -tår N tagen, tagit, sticbzn B, sticbt B stigen, stigit, ticip
1. tiga 1. tiga N tegat, f4Wyttz N, fk0,91 N flugen, flugit, Mit N
ljugit, smgcbt N smugit, sick, N sugit, hitätn, hittlyi jämte Itit2in N,
håv, N huggen, huggit, Nchz jämte laga, liga N legat, sitndarfirgobin N sönderflådd.
i brAba B, brOja N jämte brfga subst. brygga (däremot
brga vb brygga), itgrffichttgar B, ht.trrnebug N jämte kgr taga,. N
kutryggig, firtkbagar N som flöjer (om hästar), gja.B jämte kva N,
åja N ta ägg.
di utan motsvarighet i rspr. förekommer i Hihi N tio
tia
N,
tft, stficba 1. sta N sticka ål med ljuster (jfr Vätöm.
jämte
§ 123). Däremot ma midja,- smia smedja, vift vidja, Oja N rödja
(men båjya N bedja jämte båda).

har jag endast funnit i fs.sgata förtjäna, feWta N
fårkätte.

Kvantitet.
Kvantitetsförhållandena överensstämde i stort sett med
riksspråkets. Starktryckig stavelse hade alltså antingen kort vokal
åtföljd av konsonantlängd (lång konsonant eller konsonantgrupp)
eller lång vokal åtföljd av kort konsonantljud eller av konsonantgrupp. Så kallade medelvariga (halvkorta eller halvlånga) stavelser
har jag lika litet lyckats upptäcka i Gräsömålet som i Vätömålet,
åtminstone vad beträffar starktryckiga stavelser, men vågar icke
förneka, att vissa stavelser före eller efter fortisstavelsen i tvåeller flerstaviga ord vid instrumental uppmätning skulle ha befunnits »mera långa» eller »mindre korta» än ordets »korta»
svagtryckigaste stavelse, om också denna skiftning i kvantiteten
icke kunde skarpt uppfattas och graderas av ett genomsnittsöra
som mitt. Jag nöjer mig därför med ett kvantitetstecken (_) för
relativt långt språkljud och lämnar relativt kort obetecknat.
Undantagen från riksspråkets kvantitetsregler voro emellertid
flera på Gräsön än i Vätömålet, vilket väl — oberäknat ett segare
fasthållande vid gammalsvensk kvantitet i osammansatta ord —
beror på rörligheten av det exspiratoriska trycket, som i en mängd
sammansatta ord är fördelat på de olika stavelserna efter andra
principer än i riksspråket.
Lång vokal motsvarar rspr. korta vokal:
a) i stavelse, som i rspr. är tryckstark och vars vokal i rspr.
åtföljes av eller tidigare har åtföljts av två eller flera konsonanter.
Exempel: »ska ljumske, brosk N jämte brusk N, brosk B brosk,
tgskland N Tyskland, pask N påsk, Lpaska,s N i påskas, eiska åska,
braska B, bråska N brådska, våska väska;
Aspa gäspa, jåspag B gäspig;
tras N, trast B trast, test test (men last N skoläst), nåsta N,
nistan B nästan, mista N medmänniska, nåstgeik granngård (men
mista N ett slags spik, nåsta N näste, tillhåll), 4sta B, osta N hosta,
sboddst B jämte sydöst sydost, prost N, prost B prost, dörnpröst N
domprost, pröstina N, prostina B prostinna, r4sta i uttr. maltet
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star pm-röst« i ett kar efter brukningen och omkokningen, just N
just, y4star ljuster, pist smedjepust, nys N, nyst nyss, tyst tyst,
tpsta vb tysta, bl/4st N blåst, plrdstar plåster, rdstargt N råsturätt,
hest B, byst N höst, kndyistar N, knitastar B knoster, rwst N, rsst B
gavelröste, dat N tjocka, distigg N disting, fstar ister, kkistar klister,
aistra B klistra, tistran, tistro N svart vinbär (men fåna fastna,
gast gast, kvist kvist, list N trälist, j§ista kista, mista mista, sist
sist, rista N rista (i ett sår), jistin gisten, yina gistna, ost ost,
gnista N, gnistra B gnista); bkygsal N blygsel;
fn hofi N, fingi B fnöske, hdla B, hala N ställning att torka
hö på, ngla N våga, djärvas (men Jåfavara- N, >Mara B gästgivare,
mgfa N täta väggen med mossa, rgla ryssja);
tia, tistel, mgs/a N, mplla B vissla med munnen, sgsla N syssla
(jfr § 231), siutslinyi N herrgård i Börstil, pdsma pasma, iksnas B,
isnas N hissna; krea N kräfta, dfsivir B (Qcsiggar N) äfsingar;
bdksnas N baxna, brast?. braxen, rgiksiji B, rei..97,i N isråk, bykt N,
hsakt B högt (likasom jaldkt elakt, i/41ct sjukt, hskt lågt, dkta
åkte o. d.);
kdaa kackla, rökka rackla (han &tar a rdkkar), röksk N (skin
a råks i bröstet N);
tcika. tackel, !baht häckla (lin), kraka grötkräkla, sprahig
spräcklig (men jOk_ling N, 4)101g B kyckling, trå/sht tråckla),
sdkskstya B, såke„stya N sakristia, f lråyg N, f ks_ag B flöjel, omkki N,
omdgki B omöjlig (men g gket ögla), vdpltigg N, vdplig B väppling,
bkddra 1. bMda N bläddra i bok, gira N jämte Ptra yttre, tots N,
tgts B törs, kt,st lärft, md,ska B mor, v4ji92, var sin, igan.-vd,st ingen
vart, sta syrsa, gräshoppa, cincika N (anka B) alm enacka, åtgga
1. anda,stiku N granngård, ndland N Norrland, nöd,pin B norrsken,
keybår N, karbår B kardborre, stövil1. stkil (stiivil B) stövel, vålfra N,
vålfrid B Valfrid, sgilda, sqlt sålde, sålt, 1a B tjuta (om hund, räv),
fylpådta N ett slags fisk (kallas även frbög N), sålvia B Salvia,
Mrspiligg N självspilling, striinja krysta, trgivan B, tr4n,io N tränjon; beaynli N besynnerlig, fampcinot N champagne;
te—hövs B till havs, livsrdd N utväg, »levande råd», livstid N
livstid, böship N boskap, frikiitiinar N fruntimmer, meinddg N
måndag;
mas N Mats, los lots, ståspellyg B pigstädsel (jfr skimlig B drängstädsel), krishåra N hög befälsperson, krisfgrk N krigsfolk, beis?idka N, bdshåka B båtshake, 4f8r8 N, i',Itf8r B utför.
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b) i stavelse, som i rspr. är tryckstark och vars vokal
rspr. åtföljes av långt konsonantljud. Exempel: lGk adj. läck,
låkugar N som läcker (om båtar), lika 1. lika B likväl, slåka jämte
slika N slicka, sc_5k9n socken, (men 4ts6knas utsocknes), smoka,tål N
slå till, lka lucka, (men stz/uku N kyrkogårdsgrind), brak N bråck,
adarbreik åderbråck (men bak beck, Ovzlstråk N, divalstråk B dyvelsträck, spak späck, spij§kbat B spickekött, strak N streck, vak veck,
våk,a väcka); f NgLyg N, ,firs9g B flöjel;
Pant N klarinett, salvåt servett, slåta B slätt, k1tO2ståtu 1.
P*stitu B klivstätta, hcikspit (även hålsspåta B) hackspett, skult,
tc)kag N skvatt tokig, /keit fästing (men bett N bett, breitas brottas,
åttka ättika„skeita skotta, sist N slätt, kgeit N, ingait B örngott,
ritin rutten);
d/an B, d/o N ållon, akdan B ekållon, kruka N kristall, måted N
metall, maddl N medalj, krffidnåhkar B kryddnejlikor; fripitimar N
fruntimmer;
ham hamn, vålnad, talagrean N, talegram B telegram, Idtmhdri N
lomhörd, gketma glamma, ram rem, skyt slem, bkåma blemma,
kkima klämma, skråma skrämma, råna B han rGinuar (jfr jQimyet N
jama), lim lim, lima limma, lima N 20 hässlor lin, rimfråst N, rimfreist B rimfrost, rima N rimma, bli rimfrost, stim stim, stima
stimma, väsnas, gNma N glimma, grima grimma, strima strimma,
svirna svimma, tima timme, dom dom, dc5mara N domare, dömpröst N domprost, bdruidm N barndom, svMm svordom, bom vävstolsbom, bom N i futcaörn N skjuta bom, bömeilya B, bomailya N
bomolja, gom gom, /om lom, stom stom, tom tom, p4ma N arbeta
petigt och långsamt, skum subst. skum, skum N adj. skum, skUma N
skumma, tim tum, tårna tumme, fima N, ~a B skymma, j hma N,
ma B gömma, stnnm N, strcqm 1. stram B ström, stYym 1. som N,
sam B söm, skma 1. nima N sömma, twm N, tapm B töm, t6yma N,
timma B tömma, .omm N, 8pm B öm (däremot krut N amma, fan
famn, sama stamma, åma B Emma, dåma dämma, gråma gräma,
fam N skimmer, Järna N lysa, skina, fama-åt skämma ut, ima imma,
imarAst N immerfort, rimu N järate.n på kälkmeden, sima simma,
Umbar N timmer, timbarman N, timarman B timmerman, jint N,
jpimb B kim i en tunna, bhima N, bköma B blomma, from from,
ram N fiskrom, kkitnia N ta på och smutsa ner något, fitlekitman N
skällsord på någon som snaskar ner sig, rna rymma, keima komma,
ram N rom, sprit, sam pron. som, bar6ma N berömma, drtima N,
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dra B drömma, d6ma N, dåma B döma, ghbna N glömma, strånagg N, stråmig B strömming);
skrina B, skrina N åka, glida; drak N arrak, bar barr, star starr,
ptår N gitarr, sig* cigarr, miram N, maråm B mejram, fira N
sherry, mdran N jämte måran, måra morgon, mgr märr, dr N,
dr B dörr, Wara N, tigara B tiggare, skyt N, 816,2a B slägga, vd)a N
väja, n4v 1. no N nej, tzmotå timotej, b-0a 1. brjoba N subst.
brygga (men bra vb brygga), mti N myggen, 1c4tryytgar N kutryggig;
st6ml 1. skiva N, stil B stövel, kumpa:s N, kampås B kompass,
nys N jämte nyst nyss; h9., o hon.
i lånord, vilkas första stavelse i rspr. är trycksvag och kort,
på
Gräsön (relativt) tryckstark och lång: ddrds N adress,
men
ålaksas B Alexanders, dpra B jämte april april, ciptdk B (aftdk N)
apotek, kirbdrara N barberare, brisilian N Brasilien, /dgamete N
lavemang, And 1. pdnial N panel, sdkris B Sakarias (kattnamn),
sdkramint N sakrament, sålasi B jalusi, bilalktvara N befälhavare,
fiba,rdrz B, fxbaråra N februari, hilcdm N lekamen, fi,sånt N sergeant, sj i/ N sigill, rianiro N Rio Janeiro, fitrål N fodral, JOgrafi N, Argraff B geografi, fåniga N fernissa, lirina N lärarinna,
pi Amt N persilja.
i en mängd ord, såväl svenska sammansättningar som lånord, vilkas sista stavelse i rspr. är relativt trycksvag och kort,
men på Gräsön tryckstark och lång: babgr N jämte bcibok babord,
blragdn, blaggarn, bokskiv bokstav, b4sk4p N boskap, byslnrejt
nurIn besman, balisar N bellisor [Bellis], boynclå. g N, sand(tg N etc.
böndag, söndag etc., farfir, farm& farfar, farmor, gufdr N gudfar,
gam& N gudmor, fa,sbrcjr N farbror, frami B frami, f8rg4o- N förgår, hålsspit hackspett, hoytid N högtid, kriLtsbir N krusbär, jpsrkbdr N körsbär (men bk4bar B blåbär), yalåk elak, lagejlP N ladugård,
pap.ir papper (men papagyiga B papperspåse), skrtsk0 N skridsko,
saparatOr separator, tobtlik N jämte tak N tobak, tra.geik trädgård.
Likaså träffas lång vokal motsvarande rspr. korta i åkm:ar N
jämte asa, N, åksal B vagnsaxel, idandd N (Mona B) Leonard,
frågkrika 31. Frankrike, sedvia B Salvia (kyrkkrydda), antOmisåkn N
anatomisalen, akadimian N akademien.
§ 310. Kort vokal motsvarar rspr. långa vokal:
a) i en massa ord med lång, tryckstark vokal i rspr. Exempel:
åk8r N kara 1. ilsara B ekorre, 61s,nag N adj. säges en bröllopsgäst
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vara, som är från en annan by än bröllopsgårdens, biiqklålsa B
björklake, lika 1. lika B likväl, liksom N likasom, beil_cl5lyn B Båkön,
strak, N slag, streika stråke; bicgsksm4r N (bOgsksmi,ir B) kyrkogårdsmur, drågsk dregel, Ms.% kägla, jpggskkicgg N kägelkung, sågsk N
(sksk B) segel, såga säga, stagk N, stag B steg, ståga jämte stka N
stege, ståga vb stega, svåga B kattsvans, bkodigaZt N, bNdigar B
blodigel, nogk N, nog B jämte nog nog, clitga N jämte deka, dika B
duga, 4clitga odåga, finka, fluga, litgair N (feigak B) fågel, ragu sårskorpa, sttigu stuga, tåga N järnring vari kälkdrätten fästes, mffigar
mögel, md)gka mögla, beiga båge, hagk N, hag B håg, laga låga,
ragk N, rag jämte rag råg, mdgseig N magsyra, seigsit sovel, josagk N,
Mig tjog„fkirgmdrar flygmyror, trsgk N, trsg N tråg, tr6g6rman N
hästsjukdom, bdktr1/4 N, Nktriig B baktråg;
ecbasabOk N abcbok, eibaseda N abcd, bibil N, bibal B bibel, fälpb•
(en Sladdarö-bo) tokprat;
hån supin. haft, bråvasitara N (A. J.) bredvidsittare [= backstugusittare], fOclarjåv N hörum i stall (utanför häckraden),
vara N (ja,f4vara B) gästgivare, Mya leva, lån,- subst. lever (men
nåvar näver), c/§irgv N översta delen av dörramen, sidråv N sidpartiet av dörramen, riva B en av vävstolsbommarna, höpravada B
hopsnörd (om nät), stgvu 1. stgvu N, stivu B stäva, bårgskråvka N
bergknalle i en åker, detvzn N slapp, slö, håva huvud, barhavda
barhuvad, dffivilstråk (divalstråk B) dyvelsträck, Nyagvii tordyvel,
hgvi/ hyvel, hffivla N hyvla, tvak N subst. uppstår »när två prata
samtidigt», da dvala, hav Hov (gästgivargård), hava N (heiva B)
hovet (kungens), kkava klove, skrav N, skrsv B skrov, grcivra N,
grofst N grövre, grövst, Hivar 1. larhysr N klöver, /8v lov, Mya lova,
7TV röv, sirva jämte giva N sova, såvi sovit, 6vsr över, 6vra övre,
6vatsta översta, trykdar B ovanläder;
båta toft i båt, båta N subst. beta (bröd), gnat gnet, lat färg,
låta färga, Ma tillåta, saltpåtar N salpeter, våta veta, samvåt N
samvete, diana N, diana B dit, kritar N kreatur, heita höta åt
någon, krita skära med kniv, net N, mit B nöt;
Udd hade, båda bedja, då dädan, fjådar N jämte tydclar fjäder,
frad fred, håda hädan, hådan, hådra pron. eder, edra, ladt N, lad
led, lådara ledstång, lådtg N ledig, ma medan, måda slädmed,
nådar N ner, nådafåra nedanför, nådra, nådatsta nedre, nedersta,
råc_lara redare, sådd N sedel, sadt N, sad B sed, slåda släde, smed
jämte sn a N smed, hsådrar N, »ådrar B tjädrar, vad ved, pErsvgdt
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1. -våt 1. våd N träring på hjul, vradt N, vrad B dörrvred, lidar N
jämte lidar subst. lider, ticip tio, Ndmn luden, tiludin fal N fäll
av oklippt fårskinn (jfr cilaganhåt N olägenhet), sånrådu N namn
på ett gärde, bidra N tråda (teipan bidrar h4yna), lådu jämte lida N
lada, båda buda, .9åsbkici N gästabud, niqbådan N Norrbådan m.
dylika namn på skär, st8dt N, 8t8c_1 B -stöd, ståc_la stödja, s8dt N,
s8c1 B såd, soppa, scidur N, såclur 1. sOclur B söder;
fåpn N glad, jha kedja, rti2t1 N regel, spåvil, pl. spågkar 1.
spå gak, spågkar N spegel, kla B Tea (namn), 1)6jil N bygel, håpn
1. lu,(7in N högen;
itåltan N Italien, kråla N kräla, målpa N Medelpad, såla sele,
sia sela, spåla 1. sp åla spela, Javånda B träspjäla på vävstol,
vågfå vägskäl, våvfål. N vävskäl, val 1. fe Z N väl, bKola getingbo,
båkna bulna, ful föl, mukn moln, fåkska N falaska;
brant bräm, gråma gräma, jima„bråk N Gimo bruk (men yfma N
ugnsgima), breima N bli röd, yelma/amcin, N namn på ett utdikat kärr;
fåna fena, lån len, lånvådar milt väder, san sedan, såna sena,
sånara N senare, spåna spene, fintstvglk N finistvål, tindar tidender,
nyheter, nias N, nåna B nyss„spvina spånad, bra eldsvåda,
heinigg N honung, man N adj. mån (om någon), san, sådan, van
pron. vår, byn byn m. fl. dylika nominativ (se § 327), jåntslgnya N
jäntslyna, rOna N, råna B bli röd i ögonen, sånar 1. ugnar N, 81.11382* B
söner.
spi,stus spiritus, ond ande, fåra furu, hur N (hur B) huru, skårtt
skåra, vårt, vårt N varit, matgrya B materia, intglyttg N ostyrig,
tdpy,/ stav i en smörkärna, fåra fargalt, Mrkara N, jputskåra B kyrkoherde, tåra tärna (fågeln), våltiN jämte vdclg världen, yklz/ N gördel,
sp8r spår;
stel,52/ N städsel, ståsla N, st4la B städsla, tutas B tillstädes,
svinbicsu svinbyssja, snus snus, sluka snusa, peisa påse, kkiroan, B
klösjärn;
ha N vad, frågepronomen, när E. fl. ej hörde, vad som sades;
va vad, trycksvagt frågepronomen;
perf. particip och supiner av starka verb (se §§ 367-368) såsom
jivtn, Jim av aG, giva, bitin, bitt av bita bita, skriim av skrika skrika,
vint av vina vina, skinn, skåri av fåra skära, bjitdin, Vt& av
bjigla bjuda, stipin N drucken, fryfin, frg,5i av fråsa frysa, fkY2tn,
ftry2t av fkilga flyga, krypin, krM av knipa krypa, drapn B, drav B,
dråjpn N, dråcbt N av dra draga (men röslcipn N Roslagen).
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i andra ledet av några sammansatta geografiska namn,
t. ex. hdyka Hökhuvud, tycks Tvärnö, ragåro Raggarö, v4a 1. ven N
Valö, Min N. Mara B Kallerö, kåvq,ra N Kaverö (by), vist B,
vås8 N Vässarö, h6gstan Högsten (ö), nkstan B Norrsten (skär),
råstan N Rosten (by), 'Undan« B Understen (skär med fyr); däremot ristdri N Risten (ö med by), stårlstdn B Stora Risten (ö med by);
åpsedra N Upsala (men öfflea N Ortala bruk), våksakn N Vaxala.
Därmed likartade äro hålvdt, hålvata helvete, tiludm N ullluden.
i första ledet av sammansättningar, när detta led har medeleller svagtryck i målet, t. ex. aljår N aljuver, cunnus på ston och
kor, alånda N Alunda socken, avg:A N avgud, avfd, N' avsked m.
dylika sammansättningar med av, babdk N jämte båbok• babord,
balåst N barlast, bkodigak N (b7rdelig8k B) blodigel, bona N ett slags
fiskenot, bra glima brudgum, brabg0 brobänk, ångbåtsbrygga, akålan B ekållon, dala elak, janlåg färg av enbark, janågd enögd,
fag N fartyg, fahfis fähus, filbågka filbunke, fi-osdka,s hcll N Frösåkers härad, fyrfta N ödla, fyrkånt N fyrkantig, foltinji fölunge,
f8rfådar N förfäder, f8gåmn N förnamn, godågar N goddagar, golik B
ganska bra, duglig, grave.idar N, grav ki B gravvård, grasåva N,
graseipa B gräshoppa, gr6nsviska N liten gräshoppa, guddtar N guddotter, husbön N husbonde, huvlåg N betsel, h6gigna N takstol,
hogfähgar N högfärdig, idratig dräktig (om kor) tfig• N dräktig
(om ston), th6uk N ihålig, kkövåsa N klöveresset (men r4taråsa N,
spådgsa N), kodisara N, kodffinja N, kosiv N, kospgna N komjölkare,
-dynga, kalv, kospene, kovi k Kovik (by), kakrgtar B kålrötter, lag«. N
ladugård, laldm N lärdom (men s4j0m svordom), logdåg N, 18gdg B lördag, masågg N masugn, mtnåt midnatt, mobåka N mobacke, mora morot, odbögdig B odygdig, °håra N ohyra m. fl.
sammansättningar med 0, oks,åkar N orsaker, pateir N påtår, paårka N påyrka, rabånd N rad, sträcka, hop, ravörm N revorm,
rob4tar N rödbetor, robåndsr N Rumex domesticus, r8.0t8). B rödmyror, r8164 B rödlök, saglfvada N seglivad, sasåla sädesärla, skatass N skafföttes, skoddn N skodon, slafåt grunt fisktråg, smalånaggar N smålänningar, snar« N snövit, sputsn,6y N spårsnö,
stasbd N stadsbo, strlicka kyrkogårdsgrind, svadrika B jämte svddrika svagdricka, sybårg N fingerborg, syncik N synål, favåtn N
skedvatten, fajåks N gräsknarr, fitbils 1. fitkbs N avträde, fomått N,
fsmån B sjöman m. fl. sammansättningar med sjö, trifdt N trefot,
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trå gorman N en hästsjukdom, akt N ursäkt, vacRiclar 1. vadlidar N
vedlider, vald,. N vedlår, mlg)ftig lustig, tokrolig; mfejpa sag N
göra åtbörder, alfa N årtull, Ogleik ögonlock, e$evrei ögonvrå; formellt likartat är spatålska N spetelska.
§ 311. Lång buckal motsvarar rspr. korta buckal
i slutljudet av slutstavelser, som i rspr. äro trycksvaga, men
i målet tryckstarka, t. ex. ma/aga N malaga, btskeiv biskop, broleip
bröllop, sdrå.p 1. s4rap N sirap (men så_nap N senap), bomål N
bomull, maråm B (miram N) mejram, spzlkåln spilkum, brånvin N
brännvin, yohån Johan, tarmått B (tirkman N) tolvman, måstarmåu N
bödel, samt N sammet, 6rigeit N, dngeit B örngott, masa matsäck,
bkfihk B blyerts, årnan N amen.
i slutljudet av förstavelser, som i rspr. äro trycksvaga,
men i målet relativt tryckstarka, t. ex. påslin N porslin, brisilya N
bresilja, pris B (prasis N) precis, bildån buldan, skåfari N matskåp, lik* N likör, drågån jämte drag& dragon, kåplån N kaplan,
måtr4s N (matrds B) matros, matål N metall, nåtår N natur, (96 N
adjö, får8t 1. fsn'At N förut, yånaåra B (yanåra N) januari, /ålamömar B kardemummor
och sammansättningar sådana som åls,skdr N affärskar (aficl
affär), kålåsricstatska N kokmor (kalc_is N kalas), kånnnspyil N järnspisspjäll (kamfn N järnspis), kåna:lbårk N, kån,tilbåcsk B kanel (kana B), kårbasrås N ett ordentligt kok stryk (karbds N) kårbol6sn N
karbollösning, kåtrznpkomankråm N katrinplommonkräm (katrina
Katarina), mdsansb6m N mesanbom, sigaMida B cigarrlåda (szgyjr
cigarr), tåpatsråla B tapetrulle (tapdt tapet). Jfr för övrigt Vokalförkortning § 310 a.
§ 312. Kort buckal motsvarar rspr. långa buckal på grund av
förskjutning av det exspiratoriska trycket t. ex. i ha/folit hulling,
trzliggar N, trzligar B trillingar, tm/iegar N, tm/igar B tvillingar,
balisar N bellisor, valåkara B hingstkastrerare, framf B frami, inåkvsr inälvor, .frukåst N frukost, upåsetska N uppasserska, masdka N
mässhake m. fl. (jfr Vokalförlängning § 309 och Buckalförlängning
§ 311).
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