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FÖRETAL. 

Av föreliggande avhandling framlades s. 3-161 som doktors-
avhandling i Upsala 28 maj 1915. Kort därefter (troligen någon 
gång under år 1916) lämnade jag till dåvarande redaktören prof. 
J. A. Lundell manuskript till behandlingen av de svagtoniga voka-
lerna. Framställningen av konsonanterna m. m., till vilken avse-
värda förarbeten voro gjorda, ställdes på framtiden, då jag först ville 
se det redan inlämnade uppsatt. Vid Lundells frånfälle 1940 önskade 
jag inhibera sättningen av de svagtoniga vokalerna ock erbjöd mig 
att överlämna manuskriptet som gåva till Landsmålsarkivet i Up-
sala. Efter bestämd anmodan av framl. prof. H. Geijer gick jag 
emellertid med på att kapitlet finge publiceras. Med dessa ord har 
jag velat betona dels att det icke beror på undertecknad att arbetet 
blivit i så hög grad fördröjt samt även ofullständigt, dels att av-
handlingen föreligger i den gestalt den fick åren 1914-16. 

Uppsala i november 1943. 
Erik Noreen. 
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samt i bitonig stavelse: 114nog ra. 'honung', sietog m. 
Anm. 1. Sandström (ö ock ss, 42, 74) konstaterar för vgm. med 

jälp av Brönis Gyllenmärs' visbok, att övergången ii före g varit 
»genomförd redan i början av 1600-talet». På Dal kan den styrkas 
vara äldre, ja antagligen tillhör den redan fsv. tid, ty redan i de älsta 
ortnamnscitaten (omkr. 1540) träffas ofta o-skrivningar. Ex. 
Vedbo, Bäcke sn: Vättungen v&togan : Vettongen 1546, 1567, 

Vattomghen 1550 (SOÄ. 19: 4 f.); 
Nordal, Järns su: Svennungerud secenågara : Suennongrudh mantals-

längd 1546 (SOÅ. 15: 58 f.) ; 
Öra sn: Kålungen Yen/pm : Collongen 1540 if. (ib. 92). 
Jfr om sporadiska fsv. ex. Noreen Aschw. gr. § 120, anni. 2, 

VSpr. 3: 246. 
e) Framför k-förbindelser o: 

bok" m. bock» knökkata ad,j. skrynklig' 
bök:o v. böja ner» tökta v. lukta 
dröka sup. druckit nzn adj. unken» 
drålsna v. drunkna pkålcce v. plocka» 
fokt m. fukt Mae ptc. tvungen10  
jcVelta v. äta med dåliga p6679Z' m. puckel 

tänder 4 8113.0/1 rn. skrott, något hop- 
m. kyckling» torkat 1. d." 

laråkab f. klocka», lekiatara m. litet rum, skrubb 12  
m. klockare fingerhätta '»  

a) bok Fränd. b) Fränd, Irktikka Gunn (Bond 316). 
C)  Mata Fränd (jfr puckar Dahlstierna Giöta Kiämpa-Wisa, 
Hanselli 6: 87). 

1) Fvn. sirttungr, uno. settung. Fsv. bukker bokker). 
3) ÄRSV. blicka (t. ex. Sveno Dalius, Hanselli 9: 125; Dahlstierna. 

Trogna Heerden s. 14; se vidare Dahlgren Gloss.), da.-no. bukke från 
buoken (F.-T. 114). 

? — No. dial. jokla (»oo») inaden omkring i munden; 
spise uden appetit eller moisond Rose. 

No. dial. kjukling Ass., fvn. kitiklingr, alltså med tidigt förkortat 
Fsv. klukka (s,  klokka). 
Jfr sv. dial. knukklig ds. Ex, in. m. 
Jfr fsv. mukna. 9) Fsv. plukka (s,  plokka). 

19) No. dial. pukka (s,  pokka), da.-no. pukke, ånsv. pucka (se 
F.-T. 855, Kock Ljudhist. 2: 85). 

Jfr no. dial. skrukka 'rynk& As»., ni. in. (se WesFAn Zur 
gesch. d. germ. n-dekl. s. 75 f.). 

Sv. dial. muck 'trång gång, vrå' Hz. 
Sv. o. no. dial. smukk, smokk ds. Rz, Ass. 

8-143251. Sr. landsm. Nor see. 
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snö/da v. snyfta' söta sup. sjunkit 
spröta sup. spruckit yota adj. tjockg 
_stöta sup. stuckit .vöksa 'sup. vuxit. 
söka v. sucka 
Undantag. På riksspråkets inflytande bero tydligen chicletzb 

adj. 'duktig' ock friakte m. 'frukt'. 
Analogiskt (efter bra, sida, vurpa o. d4 står alternativt 

u i orden: 
dritlsa druckit ståta stuckit 
språka spruckit såka sjunkit 3  

(1) Framför 1-förbindelser 
budstard n. bolster' rtida v. rulla 
fud adj. full skåda pret. skulle 
gude n. gull slialtra f. stylta° 
/råda v. krusa° tida v. trilla (tr. ock intr.)° 
möclarkzata f. morkulla tilja f. oljal° 
:mals .m. puls (fiskeredskap) m. ull, iatInan m. pudel 
på/U(4pr pl. polisonger° åda n. ylle. 

Undantag: Analogiskt står u i (Ptc.) 
gnida sup. gnällt sviata sup. svultit 
Jitlpa sup. jälpt siattt, adj. hungrig 

'smida sup., smällt vidta sup. vält. 
Anm. 2. I vgm. står i allmänhet u framför 11 ock u framför 

1 + annan konsonant (Sandström 6 ock il, s. 38 f.). Wigforss SHF. 
s. 300 f. vill emellertid göra gällande, att inträdandet av U framför 11 
i vgm. (liksom i s. Halland) skulle vara beroende av den föregående 
konsonanten, så att U skulle stå blott i uddljud ock efter 'b, f, ra, v, 

'a) yols Fränd. b) doktege Henr 38. .) 'frukt Gtinn (Bond 319). 
d)bUstar Fränd. e) gul Fränd. u/ Fränd. 

Jfr sv. o. no. dial. snukka, snykta ds. 
Fsv. thiukker (•••• thiokker). 
Jfr Sandström 6 ock il, s. 43. ' 
Fsv. bulster bolster). 
SV. 0. no. dial. krulla o. s. v.; jfr F.-T. 589. 
Här föreligger tydligen någon folketymologisk ombildning. 
eila rialar 'åskan går'. 

2) No. dial. stultre ds. Rosa; jfr no. dial. stultra 'gaa stivt 
og usikkert' Rosa ock F.-T. 1194. 

SV. o. no. dial. tulla (turla); jfr F.-T. 1297. 
Även no. dial. ofta ulje, ulja (Aas. s. 553); jfr sörb. itijuv&rk 

aprobrk 'orgelvärk' (men endast åija 'olja'). 
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k, g ock h. De av Sandströms exempel, som tala häremot, bortresoneras 
av W. (utom möjligen tida 'hopskrynkla). Emellertid uppträder även 
i Holsljunga enligt Leander n nästan alltid före II som u, således ej 
blott idasa 'Ullasjö', far, mul, =saltar, gul, kul, hitla 'ropa 
o. tjuta', utan även kritla, kridiar, skrida 'skällsord till gamla kvin-
nor, kor 1. hönor', skri,ila 'gammal, dålig hatt', bada 'idka samlag', 
sida 'skrikig flicka; lat o. trög piga', tu l 'tull'. Däremot står a, så vitt 
jag funnit, endast i nåla, hid/.t, alltså efter th. 

Framför gg -÷ ut: 
gkutg m. glugg 
/fuga v. lugga, rycka 
miuga f. mygga' 
mine& f. möge12  
mittgon adj. möglig 
skittgab in. skugga 
Anm. 3. u står före gg i 

drag dråp 'drog dragit', lug 
slagit', stug stitga 'stod stått'. 

Framför b b -› u: 
bia2ka f. bubbla 
g,ritlgra v. grubbla 

m. gubbe 
kkitl2a f. klubba 

Framför pp --> o: 
håva v. hoppas 
ov adv. upp 
öva adv. uppe 

a) mugg Dahlstierna (Trogna Heerden 211). b) skåp Fränd. 
0) tåga Fränd. d) ågt-a Fränd. 

Fsv. muggo-, sv. dial. mugga. 
Jfr fvn. mugga 'mugg, skodderegn' H.-T. 
Den hos Korean Aschw. gr. § 109 m. fl. ställen, Aisl. gr.3  

§ 483 anm. framställda åsikten, att fsv. tugga skulle utgå från 12ggna, 
har numera av förf. övergivits. Se vidare Kock Ljudhist. 1: 417 f. 
ock jfr motsättningen även i äru., sörb. ock skeem. mellan tugga ock 
hogga. I vgm. t. ex. ger ju även ugg alltid ogg, Sandström 6 ock 
ä, ss. 41, 55, 58, 68, 73. 

No. dial. ugg m. 'fugtig kulde, som medforer gysning', uggall, 
uggutt, uggen 'fugtig og kold, om luften', 'gysende og »sturende» af 
kulde' Rosa. 

Jfr ABLarsen Solor, s. 125. 
Jfr sv. o. no. dial. skuppa 'sköte-  Rz, Aas. 

sittga f. sugga 
tiuguc v. tugga3  
ga» adj. frusen, »ruskig», 
?saga, Uttåga adj. n. (rå-) 

»rusl-dgt»4  
iugl,•ad f. uggla. 

en del egendomliga analogiska former: 
låga 'låg legat', .1/ag Mitga 'slog 

kritba f. krubba 
nål) ni. nubb 
skritba v. skrubba 
stitha in. stubbe. 

skop ni. säck eller påse 
bildad av fisknätet (fiske-
tärm)6. 
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Undantag är alkyd sup. 'sluppit'. Det är sannolikt, att 
o icke inträtt efter vilka konsonanter som hälst; jfr Lindberg 
s. 174 ock nedan s. 139; .2,låpa är väl i alla händelser beroende 
på systemtvång (jfr ovan yålpa, småla etc.). 
h) Framför r-förbindelser 

burk m. burk mitra v. morra" 
but adv. bort, Urta adv. 
dYkMc n. durkslag 
lcurk, sviampakårk m. 
kåra f. förbindelsen 

Ian en slagas bägge 
kurv m. korv 4  
lårma adj. n. kvavt, 

kande 5  
Om utvecklingen av ä 

stavelse (s. 113). 
Framför tt y: 

båta v. knuffa" 
kåtra v. kuttra 
pl-åtra v. plottra 
påtra v. puttra 

Framför f + kons. 
'knuffa', luft f. luff.  

~tsk adj. morsk,  
pårana lockord till fårs 
skarv m. skorv' 
3,1årva v. slarval° 
surk m. sork" 
sårpa f. sörpa" 
vårka sup. värkt 
viopa sup. värpt. 

framför urspr. rå se ovan under kort 

skvåta sup. spruttit till 
spat m. -spott 
spåta v. spotta" 
ska sup. suttit. 

gråfa v. 'grymta' 's, knåfa v. 

borta' 

kork' 
mel-

delar3  

tryc- 

Fsv. burt(u) bort(o)). 
Om u-former i andra sv. dial. jfr Lindgren Burträskm. s. 80 

med not 3. 
6) Sy. 0. no. dial. kurra; jfr F.-T. 596. 
4) No. kurv. 
6) Sörb. tårtnat ds., no. dial. lurmen 'dosende, &sig' Ross, 

lunna 'tyk luft med vindstille og nogen varme' Ass. 
6) Fvn. murra 0. s. V. 7) Ombildning efter måra? 
8) Skeem. pur. 5) Fsv. skurver (n• skorver). 

15) No. slurve. 11) Fsv. surker (n,  sorker). 
12) Sv. o. no. dial. surpa, sorpa, syrpa. 
12) No. dial. butta .puffe, stods' Rosa, sv. dial. botta, bötta, 

butta Rz. 
No. dial. sputta Aas. 
Jfr nusv. gruffa(?), sv. dial. gluffa 'grymta' Rz, vgm. (Sol-

bärga) kiefa (jämte grålta) 'grymta' Sunden Västgötasocken s. 22, sv. 
dial. groffa, gröffa 'stuilgrynita Rz, sbetl. grolll 'gris' (Jakobson Et. 
ordb. 253), m. m. 
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k) Framför s-förbindelser 
brusk n. brosk' hb.span ni. »husbonde), ty- 
bitska m. buske rann' 
bast pl. bitstar s. borst2 liaka v. gå smygande 1. d.6  
bitsta v. ruska, stöta o. d.3 lizstzg adj. lustig 
ghtsp adj. glupsk 4 tusk,.m. ett skällsord'. 
Undantag bilda: 
[4g,utst n. pr. August] hast in. kust 
giustav n. pr. Gustav piugt v. putsa. 
Samtliga dessa ord äro tvivelsutan sena lånord; kanske har 

även den föregående konsonanten haft betydelse; jfr nedan om 
fonemet unn. 
1) Före n-förbindelser ut, u, 

före ut, ni -› u: Hatta f. 'cunnus's, kflujak in. 'konjak' 3;  
före övriga n-förbindelser a: 

hinza v. blunda (Mura v. dundra 
brizua sup. brunnit uenarfriu under fund 
briinstz adj. brunstig (om glticuit v. eka, genljuda1' 

bagge)10 grav, n. ock adj. grund 
bitua sup. bundit grioia v. grunda, fundera 

1) Fsv. brusk. 2) Fvn. bu(r)st f. 
No. dial. bästa 'fore (sig) voldsomt frem; bryde (sig) frem; 

storme frem; tage voldsomt og haardhtendet fat' Rose; jfr Torp Nyn. 
et. ordb. s. 50. 

Gör intryck av att vara lånord från rspr. glupsk; jfr dock 
dalm. glusp (Noreen VSpr. 3: 294). 

3) Förkortningen av 1ii är i detta ord tydligen av gammalt datum; 
jfr t. ex. Noreen Aschw. gr. § 143, anm. 10. 

Mit. lftsohen (med förkortning av ä). 
Jfr nno. tosk; anses av F.-T. 1275 vara = torsk (»vielleieht 

au tosse angeknilpft»). 
Fvn. knuta (som öknamn, Fritzner2) o. s. v., jfr F.-T. 595. 
Av obekant anledning substitueras ofta i sy. dial. kon- i lån-

ord med kun-, t. ex. hols1j. kiinjak,kunkim,(!), kunttint, bärgsl. kuku-
ttintar (Kallstenius s. 176; men kåniakar s. 20), fryksd. kuntrrbr 
JM. 'motig, illa aflöpande'. 

16) Jfr sv. o. no. dial. brund (fvn. brundr) 'brunst', brunda 
'vara brunstig'. 

11) Skeem. gkitua; kanske uppkommet ur pret. glumdi gkåndo) 
av glymia. Jfr Langer 10 (»Högsäter»): »då skrek ho' te' se då' glömde 
i köllane». 
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guinar n. pr. Gunnar 
giunabyn n. pr. Gunnebyn 
giuna»on n. pr. Gunnarsbyn2  
Mun m. hund 
hundra kard. hundra 
laruns m. kluns 
bitna pret. kunde 
/vo2 n. pr. Lund 3  
/Una v. 'lägga ihop (ved 1. 

virke) i högar 4  
luns m. luns 
mun m. mun  

pun n. pund 
run adj. rund 
mu, f. rönn° 
råna sup. runnit 
råntgan n. pr. »Rönningen)7  
fåcna-siej v. skynda sigs 
sprut n. sprund 
spåna sup. spunnit 
san n. sund 
funar adv. undan 

tånar prep. under 
åtndra v. undra. 

Fördelningen mellan ut ock u beror här tvivelsutan på den 
föregående konsonanten. Detta är ju redan a priori sannolikt 
ock skall ytterligare bestyrkas genom en jämförelse med be-
släktade dialekter. (Se tabellen s. 122 f.). 

Bohusdialekterna överensstämma således nästan fullständigt 
med äm.: ta, u i uddljud, efter h, m, guttural; u efter 1, 
r (d). Endast efter p, f (n) råder delvis olikhet. 

1 vgm. står i allmänhet överallt tt (han o. s. v. Sandström 
6 ock ä, s. 26 if.). Dock uppträder enligt Sandström (a. a. s. 

1) Enligt SOÄ. 19: 181 (fel för -kin?). 
8) Gunnulfs- (se SOÄ. 19: 178 f.). 

SOÄ. 19:188. 
Till fvn. hlunnr 'kavle'; jfr Aas. s. v. lunna. 
slefutalåns »skutluns» kallade man förr en person, som drog en 

skuta uppför Dalslands kanal. 
8) *rilän-? (Noreen VSpr. 3: 236; se vidare därstädes samt 

Wigforss SHE. s. 183 ock där anförd litt.). 
Mycket vanligt ortnamn, t. ex. en lägenhet under Löverud (S0Ä. 

19: 189), till skillnad från många andra Runningar även kallat peNSa-
ritnigan »Pälserunningen»; jfr även SOÄ. 19: 173, 175, 177, 181, 193, 
195. Namnet skrives i SOÄ. i överensstämmelse med bruket i orten 
med ö, men torde vara identiskt med fvn. rubningr ni., no. dial. rnd-
ning m. 'en opryddet plads, et ryddet jordstykke' Ass., icke med fsv. 
rypning (som är f.). Skrivningen med ö förklaras enkelt genom anslut-
ning till röja, röjning o. d., då man vet, att Am. u stundom mot-
svaras av rspr. ö, t. ex. my, lun 'rönn, lönn'. Jfr däremot i Tössbo 
hd Rönningen råntga, rdknzga SOÄ. 17: 29, 63, 69, 87 o. s. v. 

Torde vara kompromiss av rspr. skynda ock sktuida (fvn. 
sknnda), vilket av Rz uppges från Dalsland (skums, sig); jfr även 
skeern. skiuna sa, sörb. ska, frykscl." skin, skit n (se nedan). 
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39) ä som u »framför långt n (ofta äldre nd) samt n + kons. 
Övergången är sporadiskt genomförd i vissa trakter.» Dessa trakter 
visa sig huvudsakligen finnas inom Älvsborgs län. Fallen äro: 
Vättle hd, ånar 'under', hun 'hund', Utnra 'hundra', stto? 

'stund' (i Skallsjö sn dock stun); 
K ulling s hd, Alingsås landsförs. ock Siene: samma exx. samt 

itna 'unna' ; 
V än e hd, Gärdhern: hun; 
Gudhems hdl, Ljungbem: jota; Sjogerstad: huv. 

Med undantag av stuv gäller det sålunda uddljud ock efter 
h. Om amnehäradsmålet se nedan. 

Även fryksd. stämmer i det närmaste med äm., om vi frånse, 
att här en dubbel utveckling föreligger efter k (g?) ock 1 (olika 
i olika delar av området?). Kallstenius uppstäNr för bärgslags-
målet (§ 129) den ljudregeln, att ä övergår till zu, resp. u, 
utom framför -g, k, mp (där vi ha o). I former som spåna 
'spunnit', 2h6pr4n 'sammanrunnen', bbn 'bunden' (jfr även bri4n 
'brunnit' s. 13) har enligt K. s. 171 den a-omljudda vokalen 
analogiskt inträngt. Häremot opponerar sig Sandström 6 ock 

§ 11. Enligt hans åsikt har i bärgsl. ä ock 6 sammman-
fallit i e. »Särskilt att observera är e i orden spbna, thöpren, 
bi» (s. 53, not 3). För amnehäradsmålet (i Västergötland vid 
gränsen mot Värmland) uppställer S. den regeln, att fsv. 6 ock 
ä — med vissa undantag — sammanfallit i 8. Bland exemplen 
härpå finner man spinp 'spunnit', brima 'brunnit'. Man blir då 
något förvånad att finna, att till undantagen hör, att »ä över-
går till u före n (ock n + kons.)» med exemplen hun, bruy, 
stuy, kullra. Då måste ju enligt S:s mening sphna, bråna ändå 
vara analogiska former, ock varför kunna då inte bärgsl. spin2;?, 
thöpren, bi4n vara det? Saken är emellertid ännu mer inveck-
lad. I Bärgsl. ljudl. ock forml. träffar man, som synes, åt-
minstone åtskilliga ord med ut (u) före nn. Emot dessa fall 
stå med e, såvitt jag kunnat finna, endast de ovan nämnda 
partie. ock sup. samt kbp9rh4nstyk 'kopparrundstycke' (B. 1j. 
26, 131). Detta ord tycks ju visa, att i åtminstone någon del 
av häradet unn blivit ep, åtminstone efter 

I ) Skaraborgs län. 
2) Solor har alltid tt: hilyn 'hund', ayna undan' lika väl som 

grtiyn 'grund', ld'ilys 'kluns' (ABtarsen Solor, s. 146 . 
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Skeem. 
uddljud: åtnar, lånar, .iundra åtuara, åe',rast, 

2t2a3, lånar, åtnrad 

etter h: hum, hu-undra Alun, hiandra 

efter m: mun 
etter b, p, f: båna; pm, spåna; mar- 

fån; 
efter g, k, danabyn, glitnaj- 

bon; Hand; fiana-s&I 
efter d (t, n): dåra 

efter /: lun, låna, luns 

efter ?., r: b?-åna,gkitna,kkuns;bråna, 
brånsn, gran, gråna 
run 5. ock adj., råm, 
rientgan, sprun 

efter s: sun  

namn 
plan; åtnarfihn 5  

gianst 'gunst'; kmej , skågna 
sa 'skynda sig' 

niuna v. 'smågnola'; s. 
'egendomlig kvinna' 

låna 'lund' 6, /uns 

N-an 'blund', bkåna, kkuns 
brun'brunn',bråna, gran 
s. ock adj., gråna v. 'grun-
da', run7 , råna, 

Anm. 4. Andra stavelsen i gårdsnamnen teolnespan 'Tormansbyd 
(: Thormund) ock girm4span 'Ormansbyn' (:Ormmund) hänvisar till 
äldre 6. Möjligen ha vi här spår av vokalharmoni. Jfr ABLarsen. 
Kra, vid. selsk. forh. 1913, no. 7, s. 6. Kanske föreligger emellertid 
folketymologisk anslutning till ordet mosse; jfr ovan s. 95 f. 

1) 'undre, understa' 
3) 'unna'  

Här synes alltså stå 
tag låta lätt förklara sig 
'funnit', spåna. 

Fsv. lunde (ej hos 
122, r. 18). 

'rönn' ock 'rund' 
9) s. ock prep. 

11) jämte bång, spåna. 
13) 'småsjunga' 
15) 'rundstycke' 
17) 'unna' 
19) 'underlig' 
21) JM. 'kunnig'  

2) 'undan' 
4) 'undra' 

ut efter alla labialer; som analogiska undan-
bitna 'bundit', båneg 'stickstrumpa', fåna 

Söderwall, men Klemming Prosadikter, s. 

'undan' 
10)  'underlig' 
12)  'dunder' 
14) s. ock adj. 
16)  'undan' 
18) 'undra, undre 
20) 'kunna' 
22)  JM. 
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Sörb. 
itnara, asta, na(r)8, 

?Ana, tinar9, Undra, 
itnalew 

hu, håndra 

mun 
puri, pånara 'lispunds- 

vikt', men unarftin11 
kitna, kina, kåni 'kun- 

nig', 8/dina 'skyndar 
dzinclar' 2 , clein(d)ra ; 

nånc08  

/lm 'lund', luns 

bi, uj, bina, krans; 
brun, brr, gran14 
gråp a, ra n 'rönn' 
o. »rund', riunstoka" 

Fryksd. 
åtta", n1 7, ånar 8., 

åror", iinle12  

hun 

mun 
pun; tinar fån 

kån26, Hmv, lame", 
slam" skfin23  

dånar", dånar", &n- 
.skr i dön interj. 

lun26 lan", lån 
lån", 11.08 ••• len 29  
lens" 

Yrans', bkåna, Orens; 
gren32  , gr cln32  , ren,34, 
spren,36  

sen 'sund' 

Bärgs1.36  
lånar prep. Ij. 80, titrera" 

f. 57 

hian 1j. 142, huinra ib. 
80 

inuttc ib. 8 
pinan 29  ib. 141; fimp 39  

-ib. 80 
gianas,htijda n. pr. ib. 

35; kitin" f. 62 
deunra41  f. 53, duin(sk) 

ra-442  ljud!. 138; 
aunde3  ib. 82 

butt. (sic!) 'länd' ib. 80 

brOjk 'brunnen' ib. 181, 
rum_ hmv, 'rönn' 
(ib. 107), ruol 'rund' 
(ib. 13) 

m) Före it-förbindelser n, n: bncla gulm ' golv' 45  
inhål adj. 'urhålkad' 46. 

gran) 

23) JM. 'skynda' 
23) 'dundra 
37) JM 'stock till underlag' 
29) Fvn. lundir pl. 'höft'. 
31) 'blund' 
32) s. ock adj. 'grund' (- 
3 3) 'grunda' 
33) 'sprund'  

Siffrorna hänvisa 
ock formlära (f.). 

'undra'  
39) 'skicklig' 
41) 'dundra' 
43) 'tunnel' 
43) Fsv. gulf golf). 
43) Jfr sv. ock no. dial. 

24) 'dunder' 
26) Fvn. hlttnnr 'kavle'. 
98) JM. 'dra ihop timmer' 
3°) 'luns' 

enligt JM. 
34) 'rund' run JM.) 

ljudlära (Jj.) 

35 'skeppund' 
40) 'kunna, -de' 
42) En svordom. 
44) Fsv. bulde bolde). 

till Kallstenius Bärgslagsmålets 

innhol, fsv. ihul 'ihålig'. 
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Undantag: I utliT ni. 'uv' ha väl orden tilv ock fi.v samman-
smält (även i no. dial. ofta bergulv, steinulv Aas.); uddljuds-
ställningen kan också ha haft betydelse för vokalkvaliteteni. 
Här kan också nämnas ild•abefer, ilekabcejtri.,  n. 'olvon' (Viburnum 
opulus)2. 

Anm. 5. Om behandlingen av iii jfr nedan under s. 133. 

Äldre ft. 

§ 34. Äldre ii blir i regeln ut, 
åntiicra-sj v. göra sig till, 

iznhurapka m. person som 
»anturar sig»3  

bmwa f. brud, bråcg6nt m. 
brudgum 

buk m. buk, bisttgy0 f. buk- 
gjord 

bucr-  ni. bur 
dricsild m. drasut 4  
du pron. dn 
duck m. duk 

vid förkortning ut: 
dåra v. dåna' 
dinvab f. duva.  
frui f. fru, dam (i 'kortspel 
graft° v. gno 
grucs n. grus 
gråcva f. gruva (t. ex. i spi- 

sen) 
hitcs n. hus 
knuct ra, knut 
knitivkata adj. knotig, - 

lig6  

a) brtcr Fränd. b) «tya Fränd. c) gno Fränd. 

Samma motsättning råder mellan gcch) ock ukv 'u(l)v' i sörb. I 
skeem. stå å ena sidan gukv [sukv 'solv'], å andra sidan udtv 'uv', 
itucU 'upphöjning', g/i4kk9 'spy'. Lindberg s. 161 antar, att före 

+ kons. ut är det ljudlagsenliga, ock förklarar gukv som lånord (!) ock SUZT 
som ombildat efter »verbet sölfva, hvilket finns i Småland»; detta ändras 
dock s. XIX: »Uppgiften om vbt »sölfva» utgår. sukv troligen lånord.» 
Det sista är rätt rimligt, då det inhemska ordet i dessa trakter väl är 
hovold. Om solv se Noreen VSpr. 3: 223. 

No. dial. nlvabertre Rosa, o. B. v. 
Sv. dial. anturas Rz. Jfr no. dial. tåra 'huldra, brage ; 

strak, lege, more sig' Aas.? Kanske föreligger sammanblandning (kon-
tamination) av två ord, man kunde möjligen jämföra no. dial. andera 

and(t)yrja 'tvter og naodvillig person' Aas. 
Jfr (Tarnm Et. ordb. 98 ock) Noreen VSpr. 3: 257. 
Jfr F.-T. 167. 
No. dial. knuvlutt 'uj/evn, knudret' Aas., till knuvl 

rundliniet ujwynhed eller knude paa en flade' Ross; jfr no. dial. knuv 
'en fast massa /ned afrundet top Ross ock vFriesen Mediagem. s. 62. 
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krut n. krut' keitpa v. kupa (potatis 
krittka f. kruka Iriletkpa a  f. bikupa 
kriettio- n. kreatur Huva f., gralaiwa elritsa 
ktidyt f. kula (Phoxinus aphya)2  

-a) bik4pa Fränd. 

Skeem. kru, no. dial. (däribland Ostl.) även kru. (Aas. s. 393). 
Om detta ord skriver SAOB, art. alkufva (A 931) ungefär 

följande: Då ordet huvudsakligen tycks vara hemma på Dal, äger 
sannolikt etymologiskt sammanhang rum med det från Smaalenene be-
lagda aalekuva 'et slags fisk' Aas., sannolikt benämning på tånglaken 
(Zoarces viviparus), som i Norge även kallas aalekusa. Detta skulle 
vara den äldre betydelsen. Tånglakens namn skulle sedan »ombildats 
I. omtydts till benämning för älingen, kanske med anslutning till andra 
med al- 1. börjande namn för denna sista fisk . . . eller med an- 
knytning direkt till trädnamnet al . . hvaraf namn på äliugen stundom 
bildats, sannol. på grund däraf att den gärna uppehåller sig mellan 
alarnas rötter. . . . Den senare ssgsleden har kanske . . . uppstått gm 
i eufemistiskt intresse företagen ombildning af -kus(s)a 1. kut(t)a.» 
Tånglaken skulle åter kallats ålkus(s)a, -kut(t)a. (av kus(s)a, kut(t)a 
'pudendum muliebre') på grund av att den enligt folktron anses stå i otillbör-
ligt förhållande till Men (vara ålens moder enligt Smitt Skand. fiskar 
s. 607); jfr da. aalekone, ty. aalmutter, ags. 851eptta, holl. aalpuit 
(rörande det sista ordet jfr häremot F.-T. 599). Denna åsikt förefaller 
mig föga sannolik. A priori finns det, förefaller det, mycket liten an-
ledning att vänta sig, att Zoarces ock Phoxinus skulle förväxlas med 
varandra. Den förra är uteslutande en saltvattensfisk, den senare före-
kommer visserligen (Smitt a. a. s. 757) även någon gång i salt vatten, 
men är eljest näst spiggen »den allmännaste och mest spridda af alla 
Skandinaviska half öns sötvattensfiskar» (Stuxberg Sv. o. Norges fiskar, 
s. 493) ock »uppehåller sig företrädesvis i bäckar» (sst. s. 494). Enär 
denna förväxling icke kan ha ägt rum innu Dalsland, där ju intet salt-
vatten finns, följer härav vidare, att ordet på Dal, där det lever med 
så kraftigt liv — se t. ex. sjönamnen — skulle vara lånord från 
Norge. Zoarces är 30-45 cm. lång (sst. s. 361), Phoxinus är blott 
7,5--10 cm. (sst. s. 493; enligt Smitt a. a. s. 454 blott 6-9 cm.) 
lång. Deras utseende är högst olika (Zoarces har man med visst skäl 
liknat vid en lake: tånglake). Vidare är det ju blott en gissning, att 
no. aalekuva betecknar Zoarces. Jag har förgäves sökt få reda på 
ordets exakta betydelse, däribland även med negativt resultat vänt mig 
till en norsk auktoritet beträffande fiskar ock fisknamn, dr 0. Nord-
gaard i Trondhjem. Genom en sannolikhetsberäkning kommer man 
emellertid snarast till att aalekuva betecknar Phoxinus. Enligt Aasen 
betecknas aalekuvan även med namnet kuva — alldeles som Phoxinus 



12G NOREEN, Ä RTEMA RKSM.ÄLETS LJUDLÄRA 

linka f. lucka' Jil2141" DL MUF 

is f. lus »tiara v. mura 
byt f. lut »tuts f. mus 
mitch m. mule v. plåga 

på Dal heter både alekuva ock kuva. ekalekuva är tydligen en lokalt 
högst inskränkt benämning. Nu är det ju karakteristiskt för Phoxinus, 
att denna lilla till föda ej använda fisk har en mängd landskapligt 
mycket begränsade namn (se t. ex. Stuxberg a. a. s. 493 noten); samma 
är förhållandet i Norge, t. ex. orekyta Aas., aakyte Ross (s. 938), 
gorkime, gorkyta Aas. Dr Nordgaard anser det också »overveiende 
sandsynlig, at aalekuva hos Aasen betegner Phoxinus aphya». — Förra 
leden i al(e)kuva är tvivelsutan al 'alnus', liksom i en hel del andra 
benämningar på Phoxinus, t. ex. äling (i Västergötland ffebna Landt-
manson 1 ock r, s. 57; jfr dock F.-T. 1412), ty. elritze (se Kluge 
Et. wb.7  s. 113), ehuru anledningen härtill är något dunkel (knappast, 
som Tamin Et. ordb. s. 122 föreslår, på grund av färglikhet, snarare 
med SAOB därför att fisken uppehåller sig mellan alrötter). Formen 
aale- i norskan kan bero på anslutning till ål (Phoxinus användes som 
agn på ålrev enligt Lignell 1: 58); men äl i uddljud synes i norskan 
(även i Smaalenene, se t. ex. Aasen s. v. aalmark, Solor aalmerkje) 
i allmänhet ha givit aal, vilket visas av prefixet aal all, tydligen, 
som redan Ansen påpekar (s. 30), motsvarande resp. fvn. al  all (jfr 
nu även ABLarsen i MM. 1914: 160); etk 'al' finns för övrigt belagt 
i värmländska bärgslagsmålet (Kallstenius s. 46). Kuva föreslår jag 
att sammanställa med sv. dial. kuv(e) Rz 'hösåte, rund hög' m. in. 
(jfr vidare vFriesen Mediagem. s. 64 f., Fick-Torp Wortschatz, s. 47). 
Ord med betydelsen 'rundlagt föremål' visa som bekant stora möjlig-
heter till betydelseövergångar ock uppträda ofta just som namn på djur 
av olika slag; se härom vFriesen a. a. flerest. ock märk särskilt stick-
baggar 'spigg' Gottl. (s. 98). 

Här må tillfogas ett par ord om ordet hundgadda, som ingår i 
namnet Hundgaddsjön i Västergötland (S0Ä. 2: 154, 3: 60). Ort-
namnskommittén ansåg ordet vara »troligen namn på ett slags stor 
gädda». Sahlgren (Skagershults sockens naturnamn, s. 49) ansåg det 
betyda 'elritsa' enligt en muntlig uppgift från Göteborgstrakten samt 
meddelade även en uppgift från Skåne, där det skall betyda 'grodyngel'. 
Betydelsen 'draga' anföres även av Smitt (a. a. s. 767, från Väst er - 
gö t 1 and), Lilljeborg (Sveriges och Norges fiskar 1: 553 efter C. U. Ek-
ström, K. Vet.-Ak:s Hand!. 1830-38) ock Stuxberg (a. a. s. 493 
noten). Däremot anför Rietz från norra Halland hmidagadda 'spigg, 
Gasterosteus'; jfr härmed även Hof (Dial. vestrog. s. 151) »hunnfisk, 
Sv. spigg»; jfr skitspigg hos Artedi som namn på elritsan (Smitt 
a. a. s. 757). 

1) No. dial. lika Aas., nisl. luka Vigf. 
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paitka, Itc'estdinitka ni. (törn) 
nattman, (nu:) en som far 
illa med hästar' 

plasta v. pusta', ån:2)2480i 
adj. andfådd' 

_O(ta f. dyna 4  
ratar s. ruter 
.skriava m. skruv 5  
skiitra V. skura 
skinta f. skuta 

a adj. slug 
alat n. slut 
119'etta v. sluta 
snut b  v. sno 
onntr f. snodd 6  
sinas n. snus 
stink m. sädessky17  
stiaka v. sätta i skylar  

stut,- adj. vid dåligt humörs 
siyga v. suga 
siypa v. supa 
sucr adj. sur 
sjysa v. susa 
st,,stitt ni. snorgers (Acerina 

cernua)9  
trut C  v. tro 
trintna v. svälla'° 
t/(tstt kard. tusen 
tutt rn. pip" 
tiitya f. tuva 
tinvkata adj. tafatt I. 
ut adv. ut 
'åtta prep., konj., adv. utan, 

såvida icke, eljest" 
i fttara adj. yttre 
nt-d negerande prefix" 

a) 219,t Fränd. b) sno Fränd. c) tro Ör (Bond 305), Gunn 
(Bond 368). (1) o- Fränd, o- Or (Bond 305 f.), Gunn (Bond 
315 o. s. v.). 

Fs.v. prike, fvn. plikt 'djävul'. 
2) Mit. påsten. 3) Jfr Torp Nyn. et. ordb. 5. 

Fvn. puta 'ineretrix' (fsv. grundpiita; jfr Noreen VSpr. 3: 254). 
Mit. sehrilve. 6) Fvn. snuär (m!). 
Jfr sv. dial. stuka ds., m. m. (se vidare om ordet Noreen VSpr. 

3: 260). 
Jfr fvn. stura 'stura, kura' H.-T., m. m. 
»sten-sut in. ett slags fisk; måhända Petromyzon Planen i [d. v. s. 

'igelnäjonöga']. Dis. (Tössbo)» Rz; stensut 'stensimpa, Cottus gobio' 
Stuxberg Sveriges o. Norges fiskar, s. 255. Jämföras kan möjligen 
fryksd. stkihr 'stensimpa (Cottus gobio)' JM. ock det av Linne (se 
ovan s. 7) från Åmål anförda stensugare 'stensimpa?' Skulle ordet 
kunna vara en kontamination av stensugare ock stenbit 'namn på 
diverse olika fiskar' (se Stuxberg a. a. reg.)? 

Fvn. brutna. 11) Jfr F.-T. 1295 f. 
— No. dial. ha tuvlutt 'fig en tuvr Rosa, tuvl ni. karnler, 

stymper, stakkel' Rosa, tuvla v. 'gaa planlest og slovt omkring' Ross. 
Antagligen med förkortning i svagton. 
T. ex. iithfirja 'ohyra', ittva 'ovett', 441:14igleala 'trasig' (med 

svagtonigt prefix: utni4jala 'omöjlig', utrintala 'orimlig'). 
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u står således i gny, snuj , trzy ock prefixet ut-i däremot 
o i ko, bo (v. ock s.), bro, SQ. Emellertid uppger SOÅ. 19: 187 
för hemniansdelen Rösebo (till gården Hökhult) uttalet rikaina 
ock för gården Näsbo (sst. 190) n&sky. Lignell uppger (från 
Edsleskog?1) ku, su, bu 'bod' (s. 102), Lundell Lmalf. buds från 
»Vedbo»; jfr även kli. Håbol (Peter Andersson, ovan s. 15), 
kretturebuskap Langer 30, 38 (»Mo», »Högsäter»). Inom ort-
namnsmaterialet äro u-former vanliga från hela Dal, speciellt 
för bo(d). Jag ger här en sammanställning för Vedbo hd av på- 
träffade såväl u- som o-former utan garanti för absolut fullstän-
dighet: 
1. bo o. d. 
Ed: Sinstebo mngtabu, sinstabu SOÄ. 19: 8; Bodalen Man 

bådan (— bOdan) s. 10; Bodane bicana, Budennä 1540, 
1541 o. s. v. s. 10; Söderbo s&bu s. 17; Tolebo ti21tabt.c ss. 
17, 27; Bodane bitna, b4na s. 24. Däremot Bohem Mem 
s. 11; Lebo lbo, la° s. 20; Bovattnet bOvatna s. 214; 
Tössbotjäruet t,kbo,,scia s. 222. 

H åbpl: Jonsbo jönsbu s. 40; Bodane biAana, Buann 1551, 
Buanna 1552 o. s. v. s. 42; Rossboden r4sbua s. 51; Tos-
tebo tbstabu, tkstabu s. 52; Bovallerud b4valara s. 55. Men 
Bovattnet bOvatna s. 227. 

Laxar by: Bodane biyana, Bu.danne 1563, Buanne 1600 s. 56 f.; 
Kättilsbo yitalsbut s. 66; Solsjöbodarna Asabuana, Solsiö-
buan 1586 s. 70 f.; Geteboden ffiabtica .s. 71; Butjärnet 
Nippna s. 236. Men Rossboden r6sboa s. 69. 

Nössemark: Bomarken bumarka s. 74; Grättisbo grdsbu s. 76; 
Kollsbo kålsbu s. 76; Bårbo bejrbt.ft s. 76; Sillebo stlabu s. 
85; Valsebo valsabu s. 86. 

Rölanda: Blott Boden bQa s. 93. 
Steneby: Boden blita s. 105; Kättilsbo g-talsbiy s. 116; Skärbo 

fcerbut s. 120; Åsnebo snabb s. 124. 
Tisselskog: Värnebo vipgabia s. 134. 
Torrskog: Fjösbo Nsbu s. 137; Svanbo sv4ribu s. 137; Lug-

nabo lognabu s. 139; Håboda (Mibodst): lietlbuane m. 1600-t. 
s. 160 f.; Görebo jgrabu s. 141; Angebo cegaby s. 144; 
Ljnsebo 1Psabu s. 145. 

Töftedal: Bodön bima s. 288. Men Boden bc_5a s. 147. 
Vårvik: Kollsbo kblsbuk s. 162; Budalen biltdqn s. 163; Boda-

sjön bigfon s. 290; Bufjorden bdtfyQn s. 292. 
Ödskölt: Bodane biyana, Buanne 1597, 1600, Buane 1711 

s. 200 f. 

1) Jfr ovan s. 3 med not 3. • 



STARKTONIGA VOKALER: ii 129 

'). bro. 
Ed: Brotjärnet br4§cero (2 st.) s. 214; Stenbrotjärnet sUnbru-

§(ma s. 221. Men Jordbron ibdbron s. 19 (obs. ren riks-
språksform). 

Håbol: Brohögen bra:dolga» brOlkogan, brdgan) s. 44. Men 
Skumbron skinkrbrQa s. 55. 

Nössemark: Blott Brotjärn brdpcen s. 249. 
Rölanda: Brokullen brl'aQ1 s. 103. 
Steneby: Brotjärnet bri,pgvn,a(t) s. 263. Men Långebroudden 

larbroadan s. 109; Brohögen bröhggan s. 113; Brobacken 
brQbalsan s. 121; Brokasen brökc_zsa s. 121; Norebro nörabro 
s. 269. 

Tisselskog: Stockebro stökabria s. 126. 
ko. 

Nössemark: Kobäcksdaleu laiibekdgn s. 261. 
Sten eby: Kotjärnet kbjerta(t) s. 264. 
Tisselskog: Komossen kbm9.san s. 133. 
Vårvik: Kotjärnet 1c/Itycza s. 291. 

so. 
liåbol: Sohögen sagan s. 49. 

Ännu mer överväga ii-formerna i Valbo hd; vid genomgång 
av Ortnamnskommitténs manuskript har jag antecknat av bo 
27 namn med u, 1 med o; av bro 5 namn med u, 1 med o; 
av ko 1 namn med u, 1 med o. Även i dc .tre övriga hära- 
derna äro ii-former vanliga. Här nedan anföras de belägg-
ställen, jag påträffat (äldre eller moderna); då ingenting särskilt 
näinnes, är det fråga om .13o(d): 
Tössbo: Edsleskog SOÅ. 17: 3, 119; Fröskog ib. 16 f.1; Mo 

124; Tösse 52 f., j0 f., 62 f.; ..knirnskog 86 f., 94, 143. 
Nordal: Dalskog SO.Ä. 15: 6, 8, 10, .1.4; Gunnarsnäs 24; Holm 

36, 40, 43 (sup; S.kållerud 62; Or 802, 86. 
Sunda.1: Bolstad SOA. 16: 2 f., 4, 11, 21 (bru!); Brålanda 

26 f., 44; Frändefors 64 if., 66, 68, 74, 76, 76, 84, 92, 95; 
Gestad 104 f., 116, 119, 120; Grinstad 124 (brup; Sundals-
Ryr 145. 
Det synes knappast vara djärvt att anta, att för icke så 

länge sedan hela Dal haft u i de ifrågavarande orden, fast 
detta numera delvis utträngts av riksspråkets o. 

Bodane band; detta vanliga namn heter nästan jämt så. 
Bodane bitana; så när som på detta äro alla fall från Nordal 

äldre citat. 
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§ 35. Särskilda fall. 
a') ii -› o framför n: 

bron adj. brun lönar s. pl. nycker 2  
dönbatistar m. dunbolster ton n. mindre ingärdad 
ikt.k6 m. ytterbräda tesplats 
Anm. 1. Till belysning av åldern av denna övergång, som före-

ligger även i bohusdialekterna ock många norska mål, må anföras några 
ortnamnsfortner från Dal ock Norge: Bögsäters sn, Valbo hd: Tun ton, 
Ton 1579 (SOÄ. 18: 47); Dalskogs sn, Nordals hd: Tonbyn tönbyn 
(förra leden är tun), Tonebyn 1629 if. (SOÄ. 15: 14 f.); Smaalenenes 
amt: Elgetun (Vestre ock Ostre) (Vskjetån, Ellitonn 1604 (Rygh No. 
gn. 1: 132, 157); Akershus amt: Elton J 936.9t (2E1ghmrtun 1377), 
Elgeton 1520 (2: 402); Hareton ittisrät6n (»sidste led er sikkert tina 
n.»), Harrethonn 1578 (2: 169). 
b) Behandlingen av fonemet iim: rama n. 'rum', ria n. 'rum, 

utrymme', skont n. 'skum'. 
F.-T. 1039 anta för nno. ock nsv. skum en grundform med i-i. 

avljudande med fht. scilm o. s. v., detta antagligen på grund 
av vissa olikheter i behandlingen av orden rum ock skum i 
no. dial. (»neunorw. råm» F.-T. 919: 'norm-. dial. skam» 1039; 
enligt Ross No. bygdernaal, flerest., synas dock de bägge orden 
i allmänhet följas åt i norska dial.). Ett dylikt antagande 
kunde förklara • olikheten ra,n(a):skom i äni.; *skäm ger skom 
enligt § 33 a, ock iim finge antas ge vm. Emellertid är 
detta antagande problematiskt ock har bestritts av Sandström 
ö ock ii, s. 48, not 1, Noreen VSpr. 3: 248 med not 6. Möj- 

a) rommit 'rummet' Dahlstierna (Runga Skald str. 179: 5, Han-
selli 6: 49). 

Best. f. båk& 'yttersta brädan vid sågning av en stock.; fra. 
hunn, no. dial. bakhun; jfr F.-T. 430. Formen bktkå är tydligen 
subtraktionsbildning. 

Fsv. luna från mit. bine (jfr F.-T. 663). 
Särskilt för svin: ståmatön, grisaton; fvn. tim. Ordet före-

kommer även i dialektfärgat rspr., så t. ex. i en »delningsbeskrifning 
till laga skiftet uti Djupviken» 1852 flerestädes (skrivet Thou); tön9 
'Tunet' är ett vanligt ortnamn (SOÄ. 19: 173, 175, 183 o. s. v.). 
Ordet synes motsvara vad som i Västergötland benämnes tå: »En mindre. 
nära gården liggande och åt svinen upplåten betesmark kallas tå eller 
svinatil, tet, svMatep (0. W. Sunden Västgötasocken, s. 3). 
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ligen kunde råma tänkas utgå från *me  (jfr fsv. forryme n. 
SL.); något motbevisande exempel på utvecklingen av fonemet grin 
känner jag icke; rum är säkerligen i alla händelser ett sent lån-
ord, som anslutit sig till rna.  I sörb. (där 'skum' heter skont) 
ha vi rant 'rum', råma. 'utrymme', råma 'rymma' (i bägge be-
tydelserna), ritmkt 'rymlig'; här uppträder emellertid även äldre 
ST'm som Uni, t. ex. grunt 'ful', sitma 'simma' (gentemot ära. 
groalt, sifma). Kanske kunde mima vara lånord frän dessa trak-
ter? (Jfr även Kallstenius s. 145.) 

c) Förbindelsen 
Efter r ock k -+ 

bryst n. bröst' gkypnctta m. grabbnäves 
bryta v. bryta gkyptg m. grabbnäves 
dryg adj. dryg gryn n. gryn 
drypa v. drypa, drypara m. kry st. v. krypa4  

en sorts hackspett krypa v. krypa 
inga v. flyga ryka v. ryka 
fkyta v. flyta smyga v. smyga 
frysa v. frysa stryka v. stryka. 

Efter n -÷ y: nypa v. 'nypa', nypar s. pl. 'nypon', nypatOn n. 
'nypon' (växten), nysa v. 'nysa'. 
Det är dock möjligt men knappast sannolikt, att y i dessa ord 

utgår från äldre -y (om nypon se i så fall Noreen VSpr. 3: 254): 
däremot är väl nyra 'njure' = fvn. ni-ra. 

Före k •-> py: 290 n. 'jul', ityk f. 'jul' (vanligen best. f. 
Ma), fika.  n. 'skjul'. 
Att dessa former äro ljudlagsenliga (ock icke till äventyrs 

influerade av riksspråket, något som man med säkerhet kan anta 
om en del nedan anförda ord), framgår av en jämförelse med andra 
dialekter, som i större utsträckning än äm. visa övergång lti 
-› (Dy: sörb. ock skeem. jtck '(h)jul, jul', Ack 'skjul's, s. Hall. 

Jfr Hesselman i och y, s. 179. 
Jfr no. dial. glupa, gljupa 'sluge' ni. m., glup, gljup, glyp 

'glubsk; dygtig, prsegtig' m. m. Aas., Rose. 
8) Jfr föreg. Ordet torde vara bildat i analogi med gilp»g (s. 155). 

No. dial. kryda, kraud Aas.; jfr Aas. s. v., F.-T. 585. 
Lindberg (§ 104) konstaterar också för skeem. att »före k 

kvarstår dift.» Jfr förhållandet i danskan. 
9-143251. Sv. landsm. No r ee n. 



132 NOREEN, ÄRTEMARKSMILETS LJUDLÄRA 

delvis .81 '(h)jul' (Wigforss 
Hjulekasen i Nössemarks snl. 
4. I övriga ställningar ju, 
a) ju: 

pyra n. djur • 
pys n.b ock adj.' ljus 
jefaa v. gjuta2  
mjuk adj. mjuk 
Lånord äro: daiknz s. 'juni' 

fl) jy: jyyd adj. djup 
jyr n. juver 
»ska m. ljumske 
jytara n. pr. Juteruel3  
y: by" v. bjuda 
lyga v. ljuga 
isag-Cin,a n. pr. Ljusetjärnet4  
lyoza v. ljusna 
Av de under a anförda orden 

SHF. s. 384); jfr även jukakasa 

iY, y: 
fty kard. sju 
flak adj. sjuk 
fiaka m. sjukdom 
fius m. skjuts 
Fasa v. skjutsa. 

ock itith s. 'juli'. 
gyre m. tjur 
gyrf n. tjuder 
gyvg m. tjuv; 

skptai v. skjuta (=schiessen) 
skiva v. skjuta (= schieben) 
sy v. sjuda 
Otaj v. tjuta, gråta. 

kan ett flertal med stor san- 
nolikhet anses vara påvärkade av riksspråket: 
jigr: jfr djyra Henr 3, 17 o. s. v., djyra Langer 28 (»Nösse-

mark»), jyraltuan Djurehagen, torp i Järbo sn, Valbo ()yrat 
Djuret ib-.6); jfr även Wigforss SHF. s. 387. 

pys: jfr lysayna under y ovan; lys 'ljus' är överallt i Vedbo 
ock Valbo vanligt i ortnamn (se SOÄ. 19: 84, 218 f., 240 
etc.6); jfr lys Ekelund7  (1874), lys s. Henr 102 (men ljus 
s. 38, 102), adj. 63, lys s. Langer 27, 39 («Nössemark, 
Högsäter»), lysegurt ljusgult' Langer 12 (»Färgelanda»). 

a) jur Gunn (Bond 345, 355). b) jus Gunn (Bond 341, 361). 
0) 22:09 Fränd. d) jypa Fränd, jup s. Gunn (315). e) yyr Fränd, 
tjyr Gunn (Bond 315). gr Fränd. 9 yyv Fränd. h) by 
Henr 49, 102. i) skita Fränd i) t4ta Fränd: 

1) SOÅ. 19: 85. 2) Pret. ock part. pitta, 
Enligt SOÄ. 19: 175; av jute eller gjutare? 
2 st. Enligt Sak 19: 298. »F. led. är best. form av adj. ljus 

(i dial.form lys)». 
Enligt SOÄ. 18: 65. 6) Jfr även SOÄ. 15: 112. 

7) Jfr ovan s. 12. 
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"må: jfr myk Ugnen (s. 109), Lampal, Segerstedt 4; jfr även 
Wigforss SHF. s. 387. 

ftyk: Ekelund (1874) uppger sjyk. 
Ordet bjur 'bäver' finns belagt i ortnamn i formen byr 

från Ed (S0Ä. 19: 213), Håbol (43), Laxarby (236), Nössemark 
(248), Töftedal (282), Ödskölt (303) samt från Färgelanda3  ock 
0deborg3  i Valbo; i formen bjur från Nössemark (248 f.), Torr-
skog (139), Ödskölt (203) samt Högsäter3  i Valbo. 

Förhållandena äro för övrigt något oklara, särskilt förhål-
landet mellan jy ock y. Att y, ej jy står i de starka värben, 
kan delvis bero på deras andra former (pres. lyger, pret. läg 
o. d.). Här ser jag förklaringen till olikheten tyta : yyr, -yr, 
yyv. Men varför jyska bredvid lys, /p,sna? Kanske ligger sa- 
kan sålunda: till (1)1fi.) ger gy.  (med ovannämnda undantag); Iii 
i uddljud (inklusive urspr. dg- — ock el? — men ej 
ger yy (mg jyr, y,tar); ill i övriga ställningar ger y (t. ex. 
byr, lys, myk, sjyk?). Återstår då huvudsakligen att förklara 
yyska; här torde ii ha förkortats före det progressiva i-omljudets 
inträdande; iii får antas ha givit jy (där ej ii blivit o såsom 
i jo & 'ljung', yols 'tjock' in. m.). Ytterligare exempel härpå 
saknas mig, jfr dock jyst 'just' Sv. skämtl, n. s. 1: 15 (från 
»Syddalsland»), n. s. 2: 8 (från [syd.] »Vestra Dalsland»). Emel-
lertid skulle man då vänta sig, att y framför sk skulle gått 
vidare till fa jfr åskan 'syskon' En. m., nedan s. 137 f.), liksom 

j.ii frainför konsonantgrupp i ett par andra ord gjort: 
fika n. pr. 'Djupviken', Man kard. 'sjutton', fitt kard. 'sjuttio'4. 

Kallstenii förklaring av bärgsl. iysk f. 'ljumske' såsom be-
roende på i-omljud av iii (Bärgsl. ss. 169, 157) är omöjlig; med 
denna förutsättning kan man väl aldrig komma till annat än 
*lysk. 

Anm. 2. riva % Ydyiva f. '06-)tjuga' synes alldeles oförklarligt 
(jfr yyv 'tjuv' ovan). 
a) giva  Fränd. 

1) Sverige 3: 27. 2) SOÅ. 18: 5, 17. 
SOÅ. 18: 156. 
Redan fsv. syottonde; »dilrfte eine kontamination von siuttän- 

-->- *syttän- *sottiin und syiri- voraussetzen, wie auch nschw. dial. 
sjöttan 17> Noreen Aschw. gr. § 493, anm. 3; likaså Kallstenius 
s. 156 för bärgal. Man. 
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Äldre Sr. 

Äldre Y --> 0, vid förkortning 0 (0) regelbundet i 
gammal kort stavelsel: 

stkb,tal m. stigbygel 
fr a adv. före 
hal-  m. hyve12  
ov n. damm3  
mg, mo adv. mycket, ingn- 

Mta f. best. f. myckenhet 
not f. nöt 

Särskilda fall: 
Före k har det ur 'y' uppkomna ö i likhet med andra 

ö gått vidare till g; materialet återfinnes längre fram under 
äldre ö s. 159 if. 

n tycks ha givit un: lun s. lönn6. Jfr utvecklingen 
fin -› an (ovan s. 111). Jfr vidare om ordet Hesselman i och 
y, s. 45, Noreen VSpr. 3: 213 ock sörb. skeem. la . Dahlstierna 
har däremot iöön (Kunga Skald P 2). 

1 två ord med formen dyvel synes äldre uppträda 
som y: 

1. 4val m. 'litet tjärn på mossmark' (dyel Ed, Sv. landsm. 
1914: 67; Maldral Kitteldyveln Håbol SOA. 19: 230; miAlyval 
Mardyveln, tigawdyvlana Tutjärnsdyvlarna Nössemark, ib. 2-53, 
256; hillesdyval Högsdyveln, Svennerudsdyveln Steneby, ib. 264 
266; elPval-  Dyveln Vårvik, ib. 290; — dpvl Dyveln Edsleskog 
[Tössbd hd], SOÄ. 17: 115). Ordet är sålunda belagt från ett 

a ) Söd Dahlstierna (Hanselli 6: 79). 

Om betingelserna för inträdandet av 0 se under Ö. 
Såsom Wigforss SHF. s. 57, not 4 påpekar, tyder fördelningen 

av former med y ock fa hos Hesselman i och y, s. 99 på att vi ha att 
utgå från äldre y. 

No. dial. giv. 4) No. dial. tyre Aas. 
Se Hesselman i och y, s. 109. 
Fvn. hlynr. Formen hlunr som upptas hos Egilsson (ock efter 

honom även Noreen Aisl. gr.3  § 382, 3) torde icke ha existerat. Den 
saknas i F. Jönssons nya upplaga av Egilsson. 

sto v. stödja 
80a  adv. söder, shbetkan n. pr. 

S. Backen m. fl. ortnamn 
tal m. tygel 
tåra n: töre4  
yinathral m. kärnstav 6  
kar prep. över. 
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sammanhängande område bestående av Vedbo hd (utom de syd-
ligaste socknarna) ock Edsleskog i nordvästra hörnet av Tössbo 
hd. För övrigt synes det vara obekant. Det bör tydligen (SOÄ. 

115) sammanställas med no. dial. clYvle n. 'en liden dyb 
sump' Aas., holdyvle (hooldivli, -devle Ross) 'mudderhul, pol, 
dyb sump' Aas., vilket ord möjligen finns belagt från Valbo hd: 
Dövlesjö d6vka5 i Valbo-Ryrs sn, varifrån rinner Dövleälven 
d6v?r2cekva1. Anmärkningsvärt är även, att Kodyveln kådgval 
(litet tjärn på Backens ägor) 1687 skrives Dörael Kläm (SOÄ. 

298). 
2. bjc/Pva/ m. 'tordyvel' (Scarabxus). Om de skiftande 

formerna av detta ord se ovana. 94 ock Hesselman i ock y, 
s. 108. Att vi åtminstone alternativt ha att utgå från äldre 
, visas av ö-formerna (fsy. pl. torddeffla etc.). Om däremot 

någon form med y existerat, förefaller mer osäkert. Vokal-
längden hos fvn. »tordY1111» betvivlar Hesselman a. st. ej utan skäl. 

Anm. vånem 'genom' kan motsvara fsv. genom eller gynom. 

§ 38. Äldre jr" i gammal lång stavelse. 
Framför k-förbindelser: 
båksar s. pl. byxor natar adj. nykter 
kråka f. krycka råka v. rycka 
ihka f. lycka2 sthka n. stycke 
lhkaknaht m. lyckeknut stola adj. n. fult, hemskt3  
lokt f. lykta3 yglsra komp. tjockare 
nåka v. nyttja, nia-sck2 trålsa v. trycka 

skynda sig tåka v. tycka 
neilsAr m. nyckel4 åksna adj. brunstig (om ko).6  
Resultatet är g, utom efter y (ygkra); jfr b nedan. 
Framför tt: 
baygta adj. bekymrad7 båta f. bytta 

SOÄ. 18: 175, 177. 
sbnalhka 0:  »pojken», den sista skvätten. 
Nno, lykt. 4) Utgår väl från pl. nbPar. 
Till m. styg; däremot t. ex. bykt 'byggt' till bka. 
Fvn. yxne.: 
Kontamination av bekymrad ock betuttad (Tamil' Et. ordb., 

SAOB, G. A. Bergström On blendings of synonymous or cognate ex-
pressions in English, s. 48, o. s. v.); etymologien stödes av sörb. skeem. 
ba,,sgtra (ba-). 
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kålabOta f. kullerbytta fkifta v. flytta 
bött- n. avlång brödspade"' nöta f. nytta, nig adj. nyttig 
da v. stoppa igän ett hål2 fåt] m. skyttel4  
data v. knuffa litet3 stka v. stötta.9  
Resultatet är 0, utom efter y; jfr a ovan. 
Framför r-förbindelser •-> .0, g: 
börja v. börja mork adj. mörk 
bka f. bössa6 smörja v. ock f. 
fon adv. först 
Mhorja f. ohyra' 
Aha n. hörn8  
yörka f. kyrka 
yhti m. körtel 
Med förkortning uv rr: for adv. förr. 
Särskilt fall: Framför rd, rt .har y i likhet med 

annat ursprung gått vidare till u, u; exemplen anföras § 47. 
Framför f-förbindelser --> 0, o: 
krafs n. takkant" 
håfsa v. hyfsa, göra ren" 
hbvla v. hyvla" 
kkåfta f. klyfta 

klöftig adj. klyftig 
låfta .v. lyfta 
Nal m. skyffel 
mlöfta adj. vidlyftig." 

   

Jfr no. dial. butt 'en stump', klods, afhugget stykke tre' Aas.? 
Fvn. dytta (F.-T. 173). 3) No. dial. dynta (F.-T. 173). 
Efter pl. fötlar. 
Mit. stutten (jfr Noreen Sv. etym. s. 68, VSpr. 3: 231, Kock 

Ljudhist. 1: 468 f.). 
No. dial. byrsa Aas. 
Jfr n. dial. uhyrja 'skjodesloshed, stor norden' Aas. (s. v. 

uhyrda), sv. dial. ohörja 'smuts, orenlighet' Ra. 
Fvn. hyrni. 

9) Jfr fsv. thyr, thor adj., thyrka, thorka v., thorka f. 
19) Fvn. Dyrstr. 

Sv. dial. yrga,, örja 'strypa' Ra (örja 'strypa' Lignell 112), 
fvn. pret. yra (för *yrda, blott Atlamål 22, 4; se E. Elgqvist hos 
Lindroth SNF. III: 7: 1; annorlunda Brate Sämunds Edda, s. 364). 

Jfr no. dial. ups ni. kagskjag', yls° n. 'ds.' Aas. (för upp-
komsten av formen hofs kan ett vanligt ord som höfsadrejp 'takdropp' 
ha spelat en roll). 

Kan vara inlånat med ö; jfr Noreen VSpr. 3: 230, 
Jfr ovan s. 134 om Mya/. 

19) Kan vara inlånat med ö; jfr Noreen VSpr. 3: 231 f. 

smörja 
starka f. styrka 
tork m. torka9  
tårka v. torka9  
ton adj. törstig" 
årja v. misshushålla." 

av 
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Framför m-förbindelser: 
grhm adj. ful shmn m. sömn3  
j#mra f. tacka som har lamm shmna v. somna 

första gången' shmng adj. sömnig 
shma v. simma 2 ympa v. ympa. 
Resultatet är h, utom före (urspr.) nib, mp. 
Framför k-förbindelser ---> u, u. Exemplen anföras under 
äldre å s. 159. 
Framför 1-förbindelser -->. y: 
bklta n. bylte ma f. mylla 
fyk s. alkohol pPlsa f. pö1sa5  
fpla v. fylla fyla v. skylla 
fYla n. fyllning sAa v. göra se/ (s. 90) 
ha f. hylla splta f. sylta. 
Mogan, -ana m. best. f.4  
Anm. 1. Framför 11 med följande i har sk blivit i: f13ga n. 

pr. 'Fillingen'.6  
Anm. 2. brålep n. 'bröllop' är väl snarast rspr.; jfr Wigforss 

SHF. s. 69. 
Anm. 3. JOU f. 'tolft' representerar väl en utveckling tybt 

to(p)t telt, d. v. s. jk har blivit ø på den tiden 1 var kakuminalt 
(jfr Noreen Aschw. gr. §§ 496, 116). 

Framför B-förbindelser -> h, y: 
a) diAnt n. dussin' fijsabckr t. körsbär 8  

X0.2a  m. kyss Inka f. mössa 
v. kyssa nåsta n. nystan 

a) Klösa Dahlstierna (Trogna Heerden 53, 58, o. s. v.). 

Jfr fvn. gymbr. 
Fsv. symma si[m]ma). 
Fsv. symn; dock även fsv. somn, fno. s(u)ofn (jfr Noreen 

Aisl. gr.3  § 74, anm. 4). 
Smek- ock lockord till kalvar. Sammanhänger ordet med no. 

dial. kylla 'danne en rund top, »koll»; runde sig af oventir Boss, kyllen 
'rundvoksen, fyldig' Ross, östsv. kylla 'dryckeskäril med tvänne öron' 
(jfr målets kolla som namn på ett kärl) Vendell, m. m., ock är be-
nämningen sålunda given med hänsyn till att kalven ännu är hornlös 
(»kullig»)? 

Jfr F.-T. 863. 
Se SOÅ. 19: 174 (fika därsammastädes är tryckfel). 
Jfr fryksd. dk?n, no. dial. Osing Aas., Ross (s. v. dusin, duse). 
Fsv. kyrsebser. 
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sbskan s. pl. syskon tost adj. tyst 
såstar f. syster 

fl) bPia f. ströhalml rysk adj. rysk 
tra#skakasa n. pr. Myske- tysk adj. tysk 

kasen ,'sta v. ysta. 
I ysta beror vokalkvaliteten tydligen på uddljudsställningen 

(jfr ost), i bpla på de omgivande ljuden, i de övriga fallen med 
y på lån. 
i) Framför n-förbindelser, 

framför ng --> y: 

tygar komp. tyngrea 
dyga f. dynga 

ys9r komp. yngre; 
yea v. yngla, yea n. kull 

framför andra n-förbindelser --> 0: 
finstarb n. fönster Onda(' m. söndag3  
pånta v. tilltyga, orena &ginare adv. sönder3  
992,a v. förstå ton adj. tunn 3  
stolla f. stund3 tv m. tinning4  
son s. synd tånaf f. tunna. 
snara adj. södra3  
Anm. 4. sinstara n. pr. 'Sinsterud' innehåller enligt SOÄ. 19; 194 

»det från fno. kända synst (fsv. synnarst) 'sydligast'» (även no. dial. 
synst Aas.). Utvecklingen till i är i så fall märklig, men någon annan 
härledning kan jag ej föreslå. Jfr Sinstebo i Dals-Eds sn, SOÅ. 19: 8. 
j) Framför g-förbindelser, 
1. framför gg y: 

br#ga f. ock v. brygga byg s. korn, bjugg3  

Henr 
töngd 'tyngd' Dahlstierua (Trogna Heerden [XV]). b). fynster 

Henr 26, 97. e) stönn Henr 23, 25 o. s. v.
' 
 stomi Or (Bond 

304), Gunn (Bond 340). d) senda Henr 70, 76. e) sönner 
Henr 23, 28. tynna Henr 23 f., tönna Gunn (Bond 329). 

Fsv. bysia o. s. v. (se Hesselman i och y, s. 117). 
Eni. SOÄ. 19; 181; väl till sv. myska m. m. 'Asperula odorata', 

no. dial. mysko (se Lyttkens Sv. växtnamn s. 179 f.; sv. myska även 
'Hierochloa odorata' ib. s. 1546 f.), enligt F.-T. 746 från mit. museke. 

Den närmaste utgångspunkten i detta ord (jfr även termer 
'hårdt fnöske' Lignell s. 107) är tydligen st, vare sig detta är vanligt 
fsv. Sr, uppkommet genom i-omljud på ä, eller ett senare mellan vissa 
konsonanter uppkommet; jfr Hessehnan i och y, s. 190 if., Wigforss 
SHF. s. 71 f. ock på dessa ställen anförd litt. 

Jfr fln?. Dunnvengi. 3) Fvn. bygg, fsv. byg •••• biug. 
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b#ga v. bygga ryg m. rygg 
byrog f. byggning styg adj. ful, hemsk; 
framför urspr. glin --> y: lhna opers. v. 'bli lugnt'; 
framför urspr. ghdh bOgda f. best. f. 'bygden'. 

k) framför p.-förbindelser, 
Framför pp ---> u: da v. 'doppa'2, kkitva v. 'klippa'3, 
snittgraa v. 'snubbla', snikeakbOit adj. 'som lätt snubblar' 4. 
Möjligheten av att dåra, snicpka utgå från ii-former kan 

icke förnekas, ehuru säkra fall av Upp i äm. uppträda som op; 
se ovan s. 117 f. 

framför pi, pn 0: krilphg m. 'krympling' m. m.5, fapna 
v. 'öppna'. 
Anm. 5. Här må även nämnas jitka n. pr. 'Djupviken' (jfr 

8. 133). 
Anm. 6. Framför dd kvarstår y i lånordet krkla f. 'krydda'. 
Anm. 7. Ord representerande den fsv. utvecklingen Y" --> in (ev. 

--> lo) framför rt, rå anföras ss. 94, 112. 

Äldre y. 
§ 39. Äldre y kvarstår i regeln som y, vid förkortning y: 
by n. bly byn m. best. f. Fredriks- 
bryna v. bryna, vässa, brp.na hald (föråldrat) 

n. bryne, brPnastita f. bita v. byta 
brynsticka, m. m. hcbeack n. gungfly 

a) sneppla Lignell 111, snuppla Dahlstierna (Giöta Biämpa-Wisa, 
Hanselli 6: 95). 

Den olika utvecklingen av gr framför urspr. ghn ock ghdh visar 
väl, att vid tiden för övergången --> 0 förbindelsen ghn blivit gn 
(före ng kvarstår y, se s. 138), under det att frikativan gh var bevarad 
i förbindelsen ghd(h). 

Da. dyppe, S. Halland d0ea, diva (Wigforss SHF. s. 61), 
no. dial. (Östlandet enligt Torp Nyn. et. ordb. s. 79) dyppa; Ity. diippen. 

Fsv. klyppa klippa), vgm. khlöppa Hof. 
SV. dial. snoppla Rz (fryksd. Sni1. ?r Noreen Fryksd. ljudl. 

s. 30); från mit. snuppelen. 
Fsv. kryplinger (för så vitt denna form ej motsvarar fvn. 

krypplingr), da. krobling, se F.-T. 589; skilt härifrån är fvn. krypp-
lingr, f sv. krymplinger. 
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dyr adj. dyr 
fyrk s. fyrk' 
Snika f. tändsticka2  
gnyst n. knysts 
gryta f. gryta 
hy v. arbeta styvt4  
lithjra f. ohyra 
kniita v. knyta 
knyt part. knuten (om näven) 
ygnar f. pl. kor5  
ly v. lyssna6  
lysa v. lysa 
lystra f. ljuster' 
lystra v. ljustra 
myr pres. (blott i uttrycket 

-kryr mjr) myllrar 1. d.8  
myr f. myr 
ny adj. ny 
ny s. ny(måne) 
nyra a  n. njure 9  
nys adv. nyss 
p4raply n. paraply  

pryl m. pryl 
ryibina tjäderhöna 
rysk f. ryssja" 
skryta v. skryta" 
hataskryta f. en fågel" 
fy s. sky 
fyi adj. skum, »ya v. 

skymmai4 
819Y V. sPY 
styra v. styra 
styra n. styre 
sy V. sy 
synas v. synas 
sYra f. syra, fuktighet o. d. 
tryna n. tryne 
ty v. räcka till" 
ty n. tyg, ilty eufemistisk 

benämning på råttor, töm- 
taty tomtar, m. m. 

tifya v. plåga, förstöra 
cb&atjta f. gräshoppa" 
ilravckr ra. yrväder. 

nyra Fränd. 
1) Antagligen inlånat i dialekten i denna form; jfr Noreen VSpr. 

No. fyrstikke. 
Enligt F.-T. 555 en avledning till gny, kny (fvn. gnSria, knia) 
Väl=fvu. hSr6a 'hudstryge'. 5) Jfr fvn. kSrrnar (best. f.). 
Fsv. 15102., fvn. h1gro5a. 7) Fsv. lYstra. 
Sv. dial. mya 'kräla i myckenhet, hvimla' Rz; väl enligt Rz 

449, F.-T. 744 avlett av fvn. mSr 'mygga'. 
9)  

10) 
11) 

475). 
Se ovan s. 89. 
Jfr dalm. skom *skiim(?), se Noreen VSpr. 3: 295 (jfr 

Fick-Torp Wortschatz, s. 466). 
Jfr fvn. tia 'jälpa'. 
No. dial. (Telemarken) engtyta Aas. 

3: 225. 
 
 
 

6)  
8) 

• 

Fvn. nyra. 
Se Lidåt Bland språkhist. bidrag s. 39 f. 
Jfr no. dial. riisa, rysa Aas., Ross, fht. risa m. m. 

12) No. dial. skryta (-<--• *skrfitian enl. Fick-Torp Wortschatz, s. 
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Särskilt fall: ty framför Zr: suck m. 'syl', tiara v. 'tjuta'.1  
Övergången är, som synes, i äm. svagt styrkt. Beträffande 
det senare ordet måste man kanske hålla den möjligheten öppen, 
att det representerar ett ulva, enär det är oklart, under vilka 
förhållanden v bortfaller efter k; märk särskilt liarabeer 'olvon' 
(Viburnum opulus).2  Emellertid ha de norska dialekterna en-
ligt Aas. yla utom just på Ostlandet, som har ula. Övergången 
torde i alla fall vara säkerställd genom granndialekterna. Den 
antas för skeem. av Lindberg s. 171; exempel: bårk4ka fvn. 
barkakYli, fuk (sic!) 'syr, fi,tka v. 'skyla', itka 'yla'. Jfr 
vidare sörb. sta. 'syl', fiLcka 'skyla', åka 'låta ihåligt' ock vgm. 
(se Landtmanson 1 ock r, s. 56) suZr 'syl' ock 'tub- 'knöl, valk', 
fsv. ryl. 

Äldre it". 

§ 40. Äldre -->- c regelbundet i gammal kort stavelse: 
bkce v. bläddras beerana n. könsdelarna hos kor 
bkces m. bläs, bk.tsata adj. dreegar f. pl. till dreg4  

försedd med bläs freek adj. stark, frän (om 
beer n. bär lukt ock smak)5  
Vera v. bära greps n. gräss 

Fvn. 1a, änsv. yla (t. ex. Lex. Line. ock Diet. Hamb.). 
Jfr om detta ord Noreen VSpr. 3: 329, 5: 389 med not 4. 
Fsv. blwdhia, fvn. bleäia. 4) Se ovan s. 98. 
Fvn. frekr. 
Ekwalls åsikt (Nord. studier, s. 247 If.; jfr även Suffixet ja, 

s. 83) — till vilken t. ex. Wigforss SAF. s. 119 not 2 (1913) utan 
vidare hänvisar — att grEes skulle vara utlöst ur sammansättningar med 
-grees, anser jag föga sannolik. Från fsv. anför Ekwall sammansätt-
ningarna honsa-, liver- ock o-grffis, vartill kunna läggas åtminstone 
bytto-, kattosta- ock lungo-grEes (se Söderwall 1: 827). Visserligen 
kan det inte anses »vara djärft att antaga, att grws ingått i talrika 
sammansättningar, hvilka ej finnas belagda i litteraturen» (Ekwall a. a. 
s. 254). Men det jälper i ett dylikt fall ej att räkna, man måste 
väga. Ock än så många sammansättningar av typen hamsa-, liver-, 
kattosta-grws, benämningar på en viss speciell ört, kunna nog ej antas 
ha övat något inflytande på simplex. Något annorlunda blir förhållan-
det med ogrtes, men nog spelar väl nu för tiden ordet ogräs en blyg-
sam roll jämfört med det oerhört vanliga ock viktiga ordet gräs? 
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hegra n. härad' 
lckr n. läder 
legpa m. »läpp», »käft»2  
legsa v. läsa 
mce prep. med 
m(pYr in. mal8  
nes n. näs 
nesa f. näsa, nos 
ncet n. nät  

neeva m. hand4  
rce n. penis (särskilt på häst: 

hcestarce)5  
rCeV a  m. räv 
feera v. skära 
3,1ct ni. släde 
ske n. städ 
stab v. stjäla6  
s(eple n. segel 7  

a) r.cgv Fränd. b) st?pka Fränd. e) Sägel-Nithl Dahlstierna 
(Trogna Heerden 41). 

Ekwall påpekar själv (a. st.), att »den i meng. inlånade formen gres 
synes antyda, att grses tidigt uppfattats som ett självständigt ord». 

, Den, som jag tycker, enklaste ock bästa förklaringen (vilken även Ek-
wall anser »ingalunda omöjlig») har alternativt ock med stor tvekan 
framställts av Tamm (Et. ordb. s. v.), nämligen att gneta; är en kollek-
tiv ja-stam. Det är svårt att förstå, vad Ekwall menar, då han (a. st.) 
säger, att betydelsen av ordet ingalunda synes tyda på kollektivbildning; 
tvärtom är väl gräs i regeln kollektivt (rörande fsv. se  Söderwall s. v.). 
TiM11138 tvekan är grundad därpå, att han anser sig böra anta, att ordet 
»i fsv. (t. ex. gen. pl. grcesa) förlorat kons. i genom formblandning 
med gras». Detta torde vara ett alldeles onödigt antagande. I lag-
språket finns endast gen. sg. grtess (Vgl. I). Hos Södw. finns inget 
exempel på dat. pl., ett på gen. pl. (grEesanna) från MB. 1, hs. från 
1430-50 enligt Klemming s. 588. Redan i klassisk fornsvensk tid på-
träffas ofta former som nEesa, gen. pl. av mes (Noreen Aschw. gr. 
§ 393). Samma mening som denna Tamms alternativa om grms hysa 
antagligen F.-T. (355; 1474 påstås för övrigt alldeles oriktigt, att Ek-
wall »erklärt den vokal e aus kompositis mit -gresi»). 

Jfr Tunberg Skand. äldsta polit. indelning, s. 28 if. (jfr även 
NoB. 1913: 133 11.). 

Jfr Lindroth i Festskrift till Söderwall s. 132 if. Ordet torde 
endast användas i bildliga uttryck, t. ex. ha en dålig 1. = vara »svår 
i käften»; om liknande förhållande i s. Halland se Wigforss SHF. s. 
117, not 2. 

Nisl. melur Thorkelsson Suppl. 3 (fvn. m21r). 
Ordet negva har alldeles utträngt hand. Lägenheten Näven 

neevan (SOÄ. 19: 175) har sitt namn efter en fordom befintlig väg-
visare i form av en pekande hand. 

Fvn. hreår, hesthreär. 6) Fvn. stela. 
7) Fsv. se3ghel; analogiskt sgla v. 'segla' = fsv. sEeghla (Noreen 

Aschw. gr. § 164). 
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trieva m. 30 nekerl veerab m. bagge 
teeka a  M. tjäle 2 vcev m. väv 
vceg m. väg veva v. väva 
veega v. väga spinavceva f. spindel 
«ek adv. väl dcbc'ekata adj. åbäklig 3  
vi& n. väder (er n. ärrd 
viera v. vara ipta v. äta. 
Kort vokal före förlängt v står i krcemkad f. 'kräfta' (djuret).5  
Anm. 1. Kort vokal står efter min uppfattning i regeln ,i )(sera 

v. 'göra'8, även då det står starktonigt; orsaken är naturligtvis, att värbet 
så ofta• står svagtonigt. 

Anm. 2. Här må även anföras yeeng f. 'käring, gumma, hustru'. 

§ 41. Äldre it -± ce regelbundet i gammal lång stavelse: 
bkcbgda v. kila (= slå en briena v. bränna 

kil i) 7 briena st. v. brinna"- 
Mriegda m. kil bcels m. bäck 
reka n. pr. Bräckan8, hav- bceky m. bälg" 

brceka n. pr. Haveruds- bwgk m. bänk 
bräckan8 bcgar komp. bättre 

breda f. bricka" dr ceg m. dräng 

a  tcYra Fränd. b) veera Fränd. e) ar Fränd. d) krc'eveka Fränd. 

1) Fvn. prefi. 2) Fvn. pen. 
8) Se om ordet ovan s. 42. 4) Jfr nedan s. 150. 
5 Fsv. krzeveta. 6) Fvn. gera. 

Sv. dial. bläjda Rz; jfr sv. dial. bläjd 'vigg' Rz, nisl. bledi 
m., m. m. (jfr Jakobsen Et. ordb. Shetl. s. 48, F.-T. 81, Torp Nyn. 
et. ordb. 32). 

SO:k. 19: 175; fvn. brekka, fsv. brwkka o. s. v. 'backe'. 
Enligt SOÄ. 19: 195. 
Sörb. brieka, skeem. brielsa (»breelsa bricka är ett svårförklar-

ligt ord. Något sammanhang med brielsa 'backe' har det ju ej», Lind-
berg s. 169). Fryksd. brctic f. JM. Rspr. bricka (lånord från mit. 
bricke f. enligt Tamm) synes i ifrågavarande västsvenska dialekter ha 
anslutit sig till det inhemska brekka (kanske dock man bör jämföra 
no. dial. brekka f. 'bind paa bog' Ross, vilket Torp Nyn. et. ordb. 39 
med stor tvekan härleder ur »*brwd-ka, en diminutiv tu l brwade»). 

Fvn. brenna. 
Wrfire't v. = no. dial. belgfiaa "afflaae et skind fra hovedet 

eller halsen uden at opskjtere det i bugen' Aas., bepkApt adj. n. 'myc-
ket djupt', o. d. med sekundär förlängning av ce vid bortfall av j. 
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deema v. dämma 
dieta v. falla' 
fkcek m. fläck, fkeekata adj. 

fläckig 
fkeeka v. fläka 2  
fkeegaltits f. en slags lus 
fkcesk n. fläsk 
/'la f. ock v. fålla 
f&lara pres. Niers 
fcem, fkmtan, feemtd, fchmti 

räkn. fåm, fåmton etc. 
gn&la v. gnälla 
greevbg m. grävling 
jeecla f. gädda 
hceg m. hägg 
heeka v. hänga, stödja på 4  
hceky f. helg 
hcelt f. hälft 
heega v. hänga 
hcbglla n. hängsle 
heefa f. hässja 
hcest .m, häst 
hcevd s. hävd 
incekvar s. pl. inälvor 5  
kkceg in. broms (Taba- 

nus) 6  
kkeeka v. kläcka  

kkcep m. klimp (i gröt) 
kneega v. gnägga 
kneeva n. pr. Knäppet' 
kr&va v. krympa8  
yeekab v. hugga fast i, fatta 

tag i 9  
tbrvaa-ckk m. ett åkerbruks- 

redskap 
yeela f. källa, brunn 
yeema v. räfsa (hö) på visst 

sätt lo 
yeena v. känna 
ycee m. käpp 
lega v. lägga 
lcem-  m. lämn 
leema v. lamma 
leemafM1 adj. dräktig (om 

tacka) 
/ep adv. länge 
lcbgar komp. längre 
leesa v. lassa 
mie/am prep. mellan 
meegda m. mängd 
miensfa f. människa 
mct.2,hgana s. best. f. pl. 

mässlingen12  
nceb n. näbb" 

a) fäller Ör (Bond 303). b) kläckte Dahlstierna (Trogna Heer-
den 33). 

 
 
 

har väl 
 
 

13)  

Fvn. detta o. s. v. (jfr F.-T. 174). 
Fsv. *fitekkia, nno. fiekkja; se Tamm Et. ordb. 159, F.-T. 234 f. 
Fvn. fellr, fsv. även fselder. 
Jfr fvn. hekk, pret. till hansa 'hänga'. 
Fsv. inaalvir. 6) Jfr fvn. kleggi. 
SOÄ. 19: 189. 8) Fvn. kreppa. 
Jfr fvn. keikia (Noreen Ordb. Fryksd. 16); formen med se 
uppstått i former som pret. fvn. keikti. 
Fsv. kmmba 'kamma; skrapa' Södw. 
Fvn. hlemmr. 12) F.-T. 716. 
Möjligen lån från Ity. (se F.-T. 758 f.). 
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nckba f. bärgudde 
nekar f. pl. naglar 

f. nässla 
nikba v. nättja 
rogn n. rägn 
reegna v. rägna 
rena v. rinna2  
reeno n. (hö)skulle 
reeizska v. rensa4  
skreepa v. skräppa, skryta 
skveeta v. spritta till 
skviettt adj. skygg (om häst) 

flfc'eft, trbfceft adj. en-, tre- 
skäftad 

fceg n. skägg 
feeka v. härma6  
fckla v. skälla; kackla efter 

värpning (om höns)  

Weka v. släcka 
.2,leepa v. släppa 
lleepa st. v. slippa6  
smida v. smälla 
smielta v. smälta 
sneeka f. snäcka 
sprcek m. spricka7  
spreeka f. ock v. spricka8  
spreeka v. spräcka 
sprcegd adj. sprängd 
speena v. stampa, sparka 
tögaspeen m. tungspene 
stiegk-6p v. hetsa upp en 

häst så att han stegrar 
sig  lo 

steekpa v. stjälpa 
stcbgar S. pl. stänger 
svea v. svänga 

Sörb. neeba 'mindre näs.; jfr sv. dial. nabb(e) 'udde, land-
tunga' ni. m., no. dial. nobb f. (ock nabb m.) 'bjergknold, pynt, 
fremragende klippe' ekas. 

Fvn. renna. 
Sv. dial. ränne Rz, no. dial. rende 'loft af 'esse steenger' Ross; 

jfr no. dial. rand f. 'rummet under taget lige over ildstedet (i en in-
stue eller et ildhuus); en liden hylde, eller et par smaa bjtelker ovenfor 
ildstedet, hvorpaa ved leegges op for at torres' Aas., in. m. (jfr Aas. 
580). 

No. dial. renska, reinska Aas. 
No. dial. skjekkja 'vreenge, vride eller stode noget, saa at det 

bliver skjffivt' Aas., skeem. Ma 'grina, göra grimaser', sörb. fcbka 
'grina, göra grimaser; härma', vgin. skäcka efter 'upprepa, tala efter' 
Rz; till skack. I fråga om betydelseutvecklingen jfr da. vrwnge. 

Fvn. sleppa. 7) No. dial. sprekk Aas. 
8) No. dial. sprekka Aas. (jfr F.-T. 1132). 
2) Sörb. tågaspc'en m., fryksd. tösspien n., även rspr., »särskildt 

i västra Sverge», tangspänne (enligt Noreen VSpr. 3: 181); jfr fsv. 
pl. sperma (1 g.) 'spenar', varom se Noreen Aschw. gr. § 416, anm. 
7; annorlunda, men knappast riktigt, rörande tungspänne Noreen Sv. 
etym. s. 32. 

10) Jfr sv. dial. (Västergötl.) stägla 'löst och vårdslöst uppresa 
eller uppsätta; oskickligt sätta benen i vädret' Rz, no. dial. stegla 
bl. a. 'udspile, heenge noget i en udspa3rret stilling' Aas., 'seette holt 
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sviekja v. svälja 
svelta v. svälta 
sek m. säck 
seeka v. sjunkal 
seks kard. sax, seekstan säx- 

ton, sdkstz säxtio 
&bida, solt pret. 0. sup. 

sålde, sålt' 
sdmar komp. sämre 
see f. säng8  
seegka v. sänka 
see na n. brynsten till lie4  
seeta, set pret. ock sup. satte, 

satt 5  
treeska v. tröska6  
treetan kard. trätton, trdti 

trättio 
tee1c.2,1a f. tväryxa7  
teekl,la v. använda t.; över- 

fört: gnata 1. d. 
tienta v. tämja 
tcbgar f. pl. tänger  

teegha v. tänka 
tchnar f. pl. tänder 
vreega v. vränga 
vrcbgar f. pl. spanters 
veft m. väft 
/meg f. vägg 
veeksa v. växa 
veekstrkg m. halvväxt per- 

sons  
/Aba v. välja 
nPvc'ela n. nybruten mark 
vel:p ra. valp10  
veelrpa v. valpa 
v&lta v. välta 
veltafjåk f. vändskivan 
drveltar s. pl. odon (Vac- 

cinium uliginosum) 
veena v. vända 
veta f. gång, omgång 
veena-sc'ej v. vänja sig 
yes m. geting,2  
?Asa v. vässa 

og loseligt op; opstille, opfore, hoit og usikkert' Rosa = fvn. stegla, 
fsv. stasghla 'stegla' (jfr F.-T. 1156)? I betydelsen är väl steeg?r-öp 
påverkat av *stigla (sig) 'stegra sig' (änsv. stegla sig 'stegra sigY, 
uppl. *stigla 'stegra' o. s. v.. jfr Hesselman i och y, s. 144, Wigforss 
SHF. s. 22, Noreen VSpr. 3: 199. 

Även i no. dial. flerstädes sekka (i st. f. sokka = fvn. sokkua), 
se Aas. 792; gutn. sinka Rz (fgutn. pres. sinkir). Jfr sv. dial. 
stinka 'fara snabbt undan' Rz, no. dial. stekka Aas.: fvn. stokkua, 
no. dial. stokka Ass. 

Mindre ofta sålda, sett; fvn. seldi, seldr, fsv. smide, swlder. 
»Om Ce kommer av är förkortningen antagligen så tidig, 

att ordet lämpligen upptages här [d. v. s. under Fb]» anmärker Wig-
forss SHF. s. 138, not 1 om detta ord. 

Till sand (Aas.). 
Fvn. setta, settr (fsv. sxtte, saytter). 
Fvn. preskia. 7) Fvn. Des.la. 
Pl. till vret& (ovan s. 51). 
No. dial. vekstrin.g 'en som er i opvwxten, en yngling' Arts. 

10). Fvn. huelpr. 11) På plogen. 
12) Jfr ,da.-no. (h)veps o. s. v. 
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«est adv. väster 
v(festara adj. västra 
iefta m. afton' 
tvg n. ägg 
eelsra f. igänlagd åker 2  
cblos-41) v. ägga upp I. d? 
dega v. elda 
ceby m. älg 
§ 42. Särskilda fall (till §§ 40, 41). 

a) Lång vokal före konsonantgrupp uppträder i några ord: 
bena v. bända tTn s. galopp, fyrsprång 
seeta v. sätta tel m. eld 
kena v. galoppera6 cknr f. pl. änder. 
Av dessa ord torde sta (pret. o. sup. see, 8(2) vara ana-

logisk ombildning efter mönstret jcieta jieta jet o. s. v. Om 
bärgsl. b.ftn yttrar Kallstenius s. 127: »Att bc..n icke formelt 
överensstämmer med rspr. bända, är klart; men hur är det att 
förklara?: Noreen Fryksd. ljudl. s. 38 antar för samma form 
i fryksd. däremot »yngre förlängning» av vokalen, som jag tror 
med rätta7. Den långa vokalen i detta ord såväl som i pl. 
cbnar (sing. cin) samt väl också den långa vokalen i koxa (jfr 
viena-siel 'vänja sig') ock Tt (här skulle dock best. f. regelrätt 
ha lång vokal) torde böra sammanhållas med ovan s. 49 f. be-
rörda vokalförlängningar. 

1) Vanligen gifta; fvn. eptann. 2) Fvn. ekra. 
3) Om hästar. No. dial. egsa (eksa) 'drive tu l vildskab eller ivrig an-

strxngelse ved skreemsel og dl.; stimulere, wgge; ophidse' Ross (bland ex. 
märkas »Hesen 03 uppekste», »Han ekste ma hestee»), sv. dial. (Bohus-
län) äkksa 'upphetsa' Rz, m. m. Enligt Torp Nyn. et. ordb. s. 84 
(jfr även F.-T. 186) är detta ord »vistnok identisk med glit. agisön, 
mht. eisen skrtemme, ags. egesian ds., avledn. av age». Hur detta 
formellt är möjligt, förstår jag ej. Snarare är det väl med Hellquist Ark. 
14: 16 att fatta som en avledning till eggia 'ägga'. Om ett syd-
skandinaviskt feksa av antagligen helt annat ursprung se Wigforss SHF. 
s. 143 f. 

T. ex. eena ~sekt. 'alldeles strax', d-ce eena gg2rhd 'det är 
rentav »gorrhett»', ce dm iena gan 'är du rent galen'. 

SOÄ. 19: 196 f. Förra leden är sv. dial. aspe 'asplund' Rz. 
No. dial. tenja Aas., sv. dial. tenga Rz, bärgsl. tie <--• 'balja 

'springa' Kallstenius s. 90, etc.; jfr sv. sträcka ut. 
Sörb. har beena, skeem. bcha. 

10-143251. Sv. landen. Norden. 

?elva kard. älva 
cen konj. än ('quam') 
'ena adv. alldeles, rent av4  
eena m. ände, ända 
cey f. äng 
iegka f. änka 
ee_19b n. äpple 
c'espancts n. pr. Äspenäs6. 
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b) framför r + konsonant. 
1. Eib --> a i regeln framför r + kons.: 

jarv adj. djärv pksilja f. persilja 
fjåta v. fjärta pjat m. ett skällsord 3  
farja m. färg piåtara n. pr. Pjärterud 4  
facskb adj. färsk rbsårv s. reserv2  
fOlcirva v. fördärva ravcks m. revers 
hårac m. herre snat m. snärt; stjärt6  
hkskan adj. härsken svårma v. svärma 
hkskna v. härskna sark in. särk 
hårva f. härva varkf DL värk 
irkvcitas adv. invärtes trcbskaveirk n. tröskvärk 
'åta n. järta vårma m. värme 
yåta (på något) adj. begi- vårpa v. värpa 

ven (på)1 vdrag komp. värre 
kvårka f. best. f. kvarka(n)2 vagt" superi. värst 
yåra f. kärra arm m. ärm 
marjd m. märg •åta' f. ärta 
mårka e  n. märke årva i v. ärva; 
Anm. 1. En del av de ovan anförda orden kunna ha a på 

andra grunder; så kunde foldrva vara lika med fsv. fordarva ('s,  for-
dEerva, från mit. vordarven ••••• vorderven); årva kunde tänkas vara 
ombildat efter arv, arm 'ärm' efter arm 'arm' (något som Kallstenius 
s. 158 antar för bärgsl.), vårma efter varm, etc. 

Anm. 2. Hit höra icke citmcirk 'Årtemark', Aretamarkh 1334, 
Artamark 1531 (emellertid Ärtamaroka s. redan 1540) ock åttgan 
'Årtingen', utan ä-formerna bero på »omvänd skrivning» eller folketymo-
logi; se SOÅ. 19: 171 ock Noreen NoB. 1: 5 if. 

Anm. 3. Eftersom Wigforss SHF. s. 127, not 3, finner det egen-
dondigt, att ordet stjärt saknas hos Lindberg, NiMn, Leander, Gadd 
ock Linder, vill• jag påpeka, att ordet saknas i ärn. ock ersättes av 

a) far, Fränd. b) fksk Fränd. e) håra Fränd. d) man, Fränd. 
e) mårka Fränd. 2) vark Fränd. g) våra Fränd. h) van Fränd. 
i) åta Fränd. i) årva Fränd. 

Fvn. hiartab 'begavet med hjerte af en vis angiven beskaffen-
hed' Fritzner2. 

Da. kverke: jfr fsv. kweerk 'strupe' o. s. v. (jfr Noreen VSpr. 
3: 243). 

Härledning obekant. 4) Hör väl till föreg. 
Hört i sammansättningen råsarvrckna 'reservränna'. 
På en orm. 
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andra: romp t. ex. på en fogel eller fisk, snat på en orm, rav på 
en människa. Liknande är förhållandet t. ex. i sörb.: se orden romp 
ock snart. Lindberg påpekar uttryckligen § 167, att ordet saknas i skeem. 

få .-->• a framför r8 k, ru. --> 
fc_tk f. spår (efter djur) hanc:fs n. pr. Herrenäss 
fdkig adj. färdig g-49/a m. kärna (frukt- o. d.) 
hakitna s. pl. skuldrorna, mgra m. mjärdes 

håkabkaa n. skulderbladl fdnab f. stjärna; ögonsten 
jedea n. gärde gaj n. tjärn 
jaga adv. gärna vak f. värld 
j4,1,}g f. gärning vak adj. värd; 

Undantag från 1 ock 2: 
bcerje n. bärg hg_ka v. härda 
fiegla ord. fjärde4 smihch m. best. f. smides- 

m. fjärdedel härden; 
Dessa undantag (utom kanske fAcia, jfr not 4) bero helt 

visst på inflytande från riksspråket. Härd ock härda äro kul-
turord ock avvika ofta även i andra dialekter; jfr t. ex. bärgsl. 
ItTk (»förmodligen senare lånord», Kallstenius s. 158; däremot 
fryksd. hak JM.), skutt. smihdk 'smideshärd', hd,ka 'härda', 
h4roy 'härdning (Grip Skutt. s. 58; eljest Eeg --> ak). Liknande 
gäller fjärding. Mäst påfallande är onekligen bgry (så t. ex. 
även Holsljunga bgry, men fara 'färg'; däremot skeem. bari, 
Laske-Vedum barj Ljunggren Sv. landsm. 1913: 41). 

ä framför förkortat rr q(?): 
far pres. fars star m. starr (även ögon- 
[dkayar n. pr. Åkekärrs] sj ukdom 7) 
mard f. märr, sto tvar e  adj. tvär; 

Hahleluth 'krokryggig' Dahlstierna (Trogna Heerden 229). 
fa Fr»nd. C) bceri Fränd ock, som det synes, överallt på 

Dal (se SOA.). d) mar Fränd, mar Gunn (Bond 315). e) tvdra Fränd. 

Fvn. her6ar f. pl., hegarblaä. 
Hernes 1640 if. Etymon är ovisst (S0Å. 19: 182). 
Fsv. mserpe micerpe). 
Märk, att rd här ej uppträder som k. 
Fvn. ferr; jfr fdlar 'faller' (ovan s. 144) ock &kar, sbva 'sover, 

sova' (ovan s. 88). Inf. fira antar jag vara ombildad efter pres. far. 
Enligt SOÅ. 19: 183; d. v. s. *ggr? 
Hör hit, om ordet får antas utgå från *st..;  ordet hör till-

sammans med no. dial. sterra (starra) 'stride, straabe ivrigt for at 
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Av dessa torde väl mar vara ett relativt säkert exempel. 
De övriga äro ju något problematiska. Att far är = fvn. ferr, 
torde göras mycket sannolikt av den omständigheten, att bohus-
målen, som ha mcer 'märr', „ser 'kärr', vcer 'värre', ha fåra, 
fåra 'fara', alltså icke a. Jfr emellertid Wigforss SHF. s. 206. 
Om star återgår på *sta3rr, måste däremot betecknas som tvivel-
aktigt, särskilt då det finns ett annat ord med svårförklarligt a 
före r, nämligen det ovan s. 41 f. nämnda bårfait 'barfota'. tvar 
kunde vara = fvn. mask. puerr; jfr dock även neutr. tvat, adv. 
kats 'tvärs' enligt 1 ovan.' — Mot här uppställda ljudregel sy-
nes cer n. 'ärr' tala. Detta har därför (ovan s. 143) antagits 
utgå från en form *mrs med enkelt r (jfr fvn. sig: sigr o. d., 
se vidare Noreen Ark. 3: 14 f.). 

ft framför urspr. rl: forfcbli adj. 'förfärlig', pee/aa f. 'pärla', 
chlanb n. pr. 'Erland'; 
Som dessa ord samtliga (även diana) äro lånord från rspr., 

kunna av dem inga slutsatser dragas. 
tia framför urspr. rti fårapelar s. pl. 'fårexkrementer'4, 
&la f. 'ärla'5  (sa 'gulärla', linela 'sädesärla'). 
Anm. 3. Här må infogas några ord om /årat n. 'lärft' (fsv. 

lfferoft, fvn. l‘ript). Ovan s. 67 har påpekats, att ordet i äni. bör 
vara lån från en dialekt, som har övergången samn. ö --> 153 (märk dock 
även det oförklarade fno. lobrept, 1ti3reft, se Noreen Aisl. gr.3  § 105, 
anm.). Vokalen a åter torde, som Lid6n för skeem. antagit (hos Lind-
berg s. XIX6), härröra från en gång befintliga synkoperade former, t. ex. 
best. f. 'lata. Obs, även lat Fränd. 

Anm. 4. Vad beträffar åldern av övergången eet a framför r 
kons., så torde den varit genomförd redan i förra hälften av 1500-
talet att dömma av skrivningar som Artamaroka s. (i et. f. Arta-), 

a) påla Fränd, paia Ör (Bond 309). b) alcinsara 'Erlandsrud' 
Holm (SOA. 15: 30 [jfr även akege(!) 'ärlig' Gunn (Bond 326)]. 
holde stand' Aas., sterra seg 'stive sig op, strarnme sig op' Rose, etc. 
(jfr F.-T. 1197, Fick-Torp Wortschatz s. 485 f., Lid62 SNF. 1: 1: 45). 

Kallstenius s. 159 antar för bärgsl., att väer ger var, men detta 
motsäges för äm. bestämt av t. ex. mera 'vara' ock är också för 
bärgsl. mycket osäkert. 

No. dial. mr Aas., Ross. 2) Obs. den akuta akcenten. 
Jfr(?) no. dial. port m. 'enkelt perle af faare- eller gjede-

meg' Ross. 
Fvn. ortla. 
Lindberg själv ställer sig skeptisk gentemot denna uppfattning. 
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Artemarken o. s. v. 1540, Ärttemärk s. 1570 o. s. v. (S0Ä. 19: 171) 
ock å andra sidan Harness 1552, Hannes 1574, Harrenes 1579 etc. 
för Herrenäs hetns (Hemom; .1540 etc., ib. 182 f.; etymon på detta 
namn är dock obekant). Jfr från grannsocknar Härsbyn i Steneby: 
Harsbyen 1546 o. s. v. (ib. s. 113), Härserud i Laxarby: Harssrudh 
1625, 1629 (ib. s. 62)1. Från Västergötland är övergången styrkt 
genom många exempel i Bröms Gyllenmärs' visbok från förra hälften 
av 1600-talet (Noreen VSpr. 3: 243 f.), ock ett ock annat tidigare 
exempel påträffas i ortnamnsmaterialet (t. ex. Häla hdtka, Härdha 
1413, Hala 1572, SOÅ. 6: 132; Hermanstorp hårmasterp, Harmans-
torp 1542, ib. s. 158 f., Tärby tårbu, Tärby 1380 o. s. v., TarbY 
1582, 1632 SOÄ. 14: 152). • 
c) ib' e, Q sporadiskt framför k i kort ock lång stavelse: 

slcbtf:Mk f. stor brödspade, »we n. mj512  
v&ltafj4k f. vändskiva miekke f. mjölka 

vga adv. ijäl mOkka rn. mjölke 
mf?cla m. mäld fQka, best. f. fb1tva4  själv. 
Företeelsen är välkänd från svenska dialekter, se Sandström 

6 ock ii, s. 14, ock där eit. litt. Jfr även sörb. v(5.k vcbk), 
mjek, myekk, 'marka, fek ock Solor anm. 'däld', magastaype 
»magstjälpa», 'vända upp ock ned på (ett barn)', vilka dock av 
ABLarsen Solør, s. 129 f. förklaras på annat sätt. Någon regel 
kan man knappast upptäcka; te kvarstår i många ord, t. ex. 
steekpa 'stjälpa', mob• 'mal', vc.e.k, vcekp 'valp' etc., således även 
i ord, där riksspråksinflytande är absolut uteslutet. Det är dock 
värt att observeras, att j så ofta föregår. Även i Sandströms 
exempel från vgm. föregår j i nästan alla ord. S. anför s. 14: 
ve.  'väl', Ok, 58kv(ar) 'själv', -tyg. 'ihjäl', iska 'döda' (till föreg.), 
OkatDivtg 'själaringning', iskmatar 'med brokigt huvud', iskma 
'Jälma' (konamn)', j8kpa 'jälpa' (vanligen — som i äm. 
se Landttnanson 1 ock r, s. 46), fskva 'skälva', iåkmsara n. pr. 
'Jälmsered' (av mansn. ffi/Taras n. pr. 'Skälvarås' (av 
skialf, skia31f), /nja*. Ytterligare exempel från västgötadelarna 

a) ti Fränd. b) m,710 Fränd. C) mjark Fränd. d) fQk Fränd. 

I förbigående må här anföras följande flin hos Sveno Dalius 
(f. 1604 i ör): harm: bisvärm: förbarm (Hanselli 9: 67), värck: starok: 
marok (ib. 132), harpa: ratircka: staroka (ib. 145). 

No. dial. mjäk (ABLarsen Krist. byrnål, s. 61; jfr Torp-Falk 
Da.-no. lydhist. s. 129), ä. da. miel. Äldre ö före k ger vt (nedan 
s. 159). 

Fsv., fda. fikvan = fan. 
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av SOÄ. äro: iåkmhu, 'Jälmryd' (: Hiälm) SOÄ. 11: 22, fgkvar-
as (yngre uttal 5(kkvaras) 'Skälvarås' (: skialf) 14: 136, kvfikbo 
'Kvarbo' (Qwädarebol 1545, sawärbo 1640 if.) 11: 46, håkjerp 
(yngre uttal heduarp) (Heighatorp 1480) 6: 184, yi9Zrmara, 
jakmara (yngre uttal iielmara) 'Jälmared' (: mansn. Hjälm)) 
8: 18, yakms/i ices,Y, yngre uttal ions,Z0 'Jähnsled' 8: 162. 

db --> e i några ord: 
da, da pron. denne, detta åtar prep. ock adv. efter 

adv. (nå) än håna, hånas pron. hänne(s). 
Här torde föreligga en utveckling i svagton; se Noreen 

Asehw. gr. § 147, Kock Ljudhist. § 271, Lindberg § 74. På-
fallande är dåna, som väl mera sällan står svagtonigt. Det 
kan ha påvärkats av håna samt av de m. m. Jfr Wigforss 
SHF. s. 139 f. 

93 -4- mellan k ock v. 'få ungar' (om katta); 
yla a  m. kittel. 
Om det senare ordet ej är påvärkat av rspr., måste det väl utgå 

från pluralen; jfr däremot vgm. pc§tal (Sundén Västgötasoeken, 
s. 67). Jfr sörb. pesla 'få ungar (om katta)', skeem. Ada 'föda (om 
katta)', ftsleg  'kattunge". Däremot kvarstår te mellan k ock tt: 
iieta; jfr å andra sidan fryksd. yit, bärgsl. yita (Kalistenius s. 170). 

93 - -> i mellan g ock ng hiftviip n. pr. 'Huvudgingen'3. 

Äldre fe. 
§ 43. Äldre ib uppträder som ce, vid förkortning som ce: 
znd adj. fjäskig, som har bro v. smälta (trans.)5  

bråttom jämt4 fickra n. flöte6  

a) tjättel Gulan (Bond 342). 
No. dial. kjetla Aas. etc. 
Skeem:s former torde vara oriktigt bedömda av Lindberg § 68. 
Hofuithgenge 1546. Se vidare SOÅ. 19: 184 f. 
No. dial. andxren kvter, modvillig, vrangvillig; ogsaa vranten' 

Aas.; jfr fvn. andåris adv. 'andres, imot, paa tverka' H.-T., no. dial. 
andres adv. 'bagloengs, bagvendt; tvert, uheldigt' Aas., Håbol andäres 
adj. 'ruskig, stormande, pockande' Peter Andersson i Högkil (se ovan 
s. 17) ock fvn. andierr 'stridig' H.-T.(?); jfr Torp Nyn. et. ordb. s. 5. 

3) Fvn. bra. 
6) Jfr fvn. flå f. 'flöte', no. dial. flaa (pl. flmr) f. ds. Aas., 

Roas, fitea f. ds. Aas., fltee n. 'bark, fyrrebark (ffi flydholq Aas., 
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fregsa v. fräsa 
yes f. pl. gäss 
je§ta v. valla' 
hrseks-i-sce v. slukas 
hok m. häl 
Pro v. kläda 
Wang f. klänning 
kv ce v. kackla före ägglägg- 

ningen (om böns) 
liep n. efterbörd hos kors 
Veta, ke v. låta (o: sinere o. d.) 
n&sttt, adv. nästan4  
nar f. pl. nätter  

ndrar n. näver 
ned adj. rädd • 
ra f. långt smalt träds 
fcblcar pl. till skcik6  
feetOctan m. best. f. skär- 

torsdagen 7  
f. (»säd» o:) havre 

sida v. sållas 
sta n. säte 
trieta f. ock v. träta 
tv&ta v. tvätta 
Utara f. pl. tår 
vrepar f. pl. vrår 

tcer Fränd. 

sörb. fkcer n. 'flöte', sv. dial. flär ds. Rz, o. s. v.? Jfr Tamm Et. 
ordb. 149 f., F.-T. 228, Torp Nyn. et. ordb. ss. 116, 127. Eller hör 
ordet till no. dial. fleda 'tynd skiva' Rosa, fledra 'tynd fralest skiva' 
ROS8 o. d., varom se Torp Nyn. et. ordb. s. 117? Am. Wera gör med 
sitt dentala 1 intryck av att vara lånord (eller påvärkat av rspr. flöte?). 

Fyn. gåta. 
Skeem. /Aba 'glupa, vara begärlig efter mat', no. dial. heksa 

'sluge' Aas., 'de med stor hast' Vidsteen (samma ord som sv. dial. 
häkksa 'smäda' Rz, fryksd. kåks 'smäda, okväda' JM., no. dial. 
heksa 'giva hvasse ord' Aas.? jfr Hellquist Ark. 14: 30), sammanställas 
av F.-T. 390 f. med fvn. håkr m. 'uviting, skamloysa', håkinn 'haelt-
jen, graadug' H.-T., no. dial. hk(j)en graadig, begjeerlig' Aas., sv. 
dial. hmken 'ifrig' Rz. 

Sörb. lcee, skeem. Vela ds., DO. dial. lasgje liggested; 
fosterleie i dyr'. 

Fvn. neestum. 
No. dial. rada f. 'stang, tynd treestarnme' Aas. (även raja). 

Sammanställas av Aas. med raa (»vel egentlig ram, af raa»). F.-T. 
864 yttra, att raja »scheint sus dem anord. plur. råir hervorgegangen 
zu sein». Möjligen kunde formen raja utgå från en pluralform med 
se (= da. neer rår'). Jfr även (no. dial. raala [? Aas. s. 624], raga 
'en stang; stamma af et ungt trea' Aas., Vidsteen, raale m. Ross ock) 
no. dial. raaga 'meget smsekker stang' Rosa. 

Se ovan s. 64. 
Dagarna i påskveckan heta: kitrvameindan, fkieskatisdan, 

larökånsdan, fct(4,94-an, lggaNdan, prisklan. 
Fvn. sålda. 
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vrctn, f. vrea adj. brunstig 
om katt(a)' 

§ 44. Ex. på lånord med 
itclres m. adress 
fkdarmtics f. flädermus 
freemat, frian adj. främ- 

mande' 
fojn4d1a adv. försmädligt 
greeja V. »gräja» 
greelar s. pl. »gräjor»4  
greesala adj. gräslig 5  
heelska v. häckla' 
ktramcbl m. karamell 
kreft s. kräfta (sjukdom 7  
Una v. läcka8  
lekt f. läkt 9  
lera v. lära 
meep v. mäja'° 

vci m. vinge,  
veenta v. vänta. 

, Ce : 
me,2an ni. best. f..mäjningen 
pies  m. pjäs" 
preedikcint m. predikan t,prck- 

dzkasta• m. predikstol 
prcest m. präst 
pcels m. päls 
pelsa v. misshandla, fara 

illa med" 
peeear s. pl. pängar 
pen m. pänna 
peerona n. päron 
rbseft n. recept 
rna v. räkna 
feekta v. skäkta 
fcbl2.g ra. skilling" 

a) pepra Fränd. 

ock möjligen också människa. Fvn. råk adj. od, rone- 
galen (urn sugga i paringstidi)' H.-T., no. dial. (v)rasda 'parrelysten; 
mest om so, men paa nogle steder ogsaa om hun af hunde- og kattedyr' 
Rose, sörb. vrea 'brunstig (om kattor och svin)' [skeem. vrbza 'brun-
stig (om suggor)' beror väl på anslutning till vrensk o. d., jfr skeem. 
vrb92,ska 'skria (om hingstar)']; jfr no. dial. (v)reada 'Iobe i brunst, 
parre sig' Aas., Ross. Se vidare F.-T. 1934 (oriktig sammanställning 
hos Jakobson Et. ordb. s. 659). 

Fvn. vtengr. 3) Jfr Tamm Et. ordb. 177, F.-T. 273. 
Från no. greie (<--• greiäa; jfr rspr. gräjor, »dialektord från 

västkusten> enligt Tamm Et. ordb. s. v.); jfr det i dial. inhemska grea 
n. pr. 'Grean' ovan s. 72. 

Mit. greselik. 6) Mit. hekelen. 
Även en sjukdom på träd; mit. kreft. 
Mit. leoken (F.-T. 674). 
Enligt F.-T. 631 sannolikt från mlt. lekte. 
Mit. meien. 11) Pl. pytsar; även om personer. 

12) Jfr »ge någon på pälsen.» 
15) Sörb., skeem. fel% s. Hall. skåning m. m. Jfr holl. schelling? 

Oantaglig förklaring hos Wigforss SHF. s. 36 [jfr s. 694]. 
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fdva s. best. f. (lin-)skä- 
vornal 

skar adj. säkers 
timakkt m. en slags hängan- 

de hyllas 
kårkatriek ni. korkskruv4  
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teemala adj. ock adv. täm- 
lig(en) 5  

viEk.2,1a v. växla 
vieska f. väska, ränsel 
mest m. väst 
&ndra v. ändra. 

Äldre ö. 
§ 45. Äldre ä torde endast förekomma i: oks f. 'yxa'. Sanno-

likt har väl utvecklingen varit fax ---> yx --> ox; jfr #gka ragla 
(nedan s. 161). 

Äldre ö. 

oberoende 
0: 

§ 46. Äldre å blir — 
regeln g, vid förkortning 

brg n. bröd 
m., adj. ock v. 

frg n. frö 
fria f. fradga (hos 
frgs pret. frös 
fg (pret. fåda) v. föda 
fira n. före 

av dess ursprung 

gria f. gröda 
v. göda- 

ni. gödsel 
pika m. gök 
gipab f. 1odjur7  
din° f. bägge händer fulla 
yisa ni. skälm, sämre person9  

a) igk, Eränd. b) yipa Fränd. C) iipeg 'göpen' Fränd, jöpeng 
'göpen' Or (Bond 308). 

1) Mit. scheve. 2) Mit. seker. 
Jfr äda. tabulet 'Inengehylde, inengeskab' Kalkar, mit. tafelit 

'tabulet, behälter, kasten' etc. 
Jfr da.-no. korketrEekker av treakke från mit. trekken. 
Mit. tem(m)elik. 6) Fsv. fredha; jfr fvn. fraui5 n. 

7) Fvn. gaupa. 5) Fvn. gaupn. 
5) Sörb. jhsa. 'ljugare, spektakelmakare', skeem. jima »konstig kropp». 

Ordets betydelse i sörb. tyder på sammanhang med eller åtminstone på-
värkan från no. dial. goysa (-= fvn. geysa) 1(sprudle etc.;) forvanske 
en beretning ved overdrivelse, sige for meget, gore sagen for stor; 
forhaste sig i talen; sladre, hire los snak' Aas., graysar 'en upaalidelig 
fortreller, skryder, stortalende person' Aas., goysen til at 
pysa; larmende og stortalende' Ross, etc. I sörb. finns ett 
värb påsa 'spruta upp, pösa öfver' (som väl motsvarar no. dial. gausa, 
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hg n. hö 
hgg m. ock adj. hög 
hogd f. höjd 
håla v. höja 
hg-k rn. hök 
hgna f, höna 
hons n. pl. höns 
höra v. höra 
host m. höst 
iyilidn m. best. f. ingenjörn 
krålara m. krögare, krålari 

n. krögeri 
krgsabegr n. lingon' • 
ygk n. kök 
forygla-sey v. förkyla 

sig2 
ygpa v. köpa 
ygra v. köra 
ygsa n. n4ot tilltrasslat, 

virrvarr 3  
målala adj. ock .adv. möj- 

lig(t), famivala adv. omöj- 
ligt 

mgr m. myra4  
nogd adj. nöjd 
Oya v. göra upp eld5  

nära s. torra stickor o. d. 
att göra upp eld med 

phkla v. plöja 
rr. adj. röd, råsot s. röd- 

sot 
råna v. rodna 
rgk m. rök 
rgk m. (sädes-)skyl 
raka v. röka. 
råka v. sätta i skylar 
rkra v. röra 
ros n. rös 
rost n. takröste6  
rgtaa v. råma7  
fafgr m. chaufför 
fgra n. sköre5  
skgt pret. sköt 
.229. adj. slö 
sn g m. ock v. snö, snöa 
sno adv. knappt5  
spgka n. spöke, ful ock obe- 

haglig person 1. d. 
strgk pret. strök 
Nitastg, prionastg m. plats 

vid sjön, där man har båt 
(resp. eka) stående" 

a) röötar Dahlstierna (Klinga Skald str. 219). 

icke — som NiMn a. 48 antar — fvn. geysa). Jfr emellertid även 
sv. gös(er) som förklenande personbeteckning, varom se utförligt Hjelm-
qvist Ark. 16: 177 if. 

Nuckörn. krays (Danell s. 153), sv. dial. krösen, kröser 0. B. v. 
Mit. vorkölen. 3) Sörb. ,,sgrsa n. 'tof, test'. 

4) Fvn. maurr. 5) Fvn. måra. 
6) Jfr F.-T. 938. 7) Fvn. rauta. 
8) Se Noreen VSpr. 3: 234 ock där cit. litt. 

Fvn. snaubr adj. 
im) No. dial. stods Aas. Kan ej — åtminstone väsentligen — vara 

fvn. st26 'landiugssted', som är fem, ock antagligen skulle gett *ste 
(jfr s. 91). Jfr Solor sto f. liksom så 'so' (Larsen Solor, s. 134). 
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tes f. tös, flicka3  

ilga n. öga 
v. öka 

gn (te et) adj. (av ödet) be- 

stämd (till att)6  

adj. yr; brunstig (om 

sugga) 7  
era n. öra 

'Ya n. öre 

labssa v. ösa. 

stot adv. jämt, oftal  

stkna n. envis person, st- 
nata adj. envis2  

strjra, ston komp. ock superi. 

större, störst 

sg m. tacka, honfår3  

sg pret. sjöd 

sep .pret. söp 

sgt adj. söt 

tri)lca v. hålla ut4  

ta v. töja 

§ 47. Särskilda fall. 
a)Föreockeftervissakonso 

1. före v: 

be,dr6vala adj. ock adv. be- 

drövlig(t) 

Icktkva f. klöv 

kkålvar m. klöver 

n ant er uppträder som 41 (0)8: 

/ov v. löv 

sto?, n. vitt avfall vid rykt- 
ning av hästarg 

st6val m. stövell°; 

Jfr F.-T. 1198. 
Jfr no. dial. stena, stoyna 'gaa blindt hen, fare taabeligt frem' 

Aas., Ross (även stöna i ungefär samma bet. Roas. — ?). 
8) Fvn. sauär. 

No. dia]. trauka 'holde ud' Ross, nisl. prauka 'to hold on 
sturdily-, stubbornly' C1.-Vigf. 

Nno. taus. 
Jfr no. dial. auden'bestemt, beskikket af skjwbn en' A a s.,fvn. auäinn. 
Fvn. ärr. 
Samma regler gälla för ö Jr; jfr ovan s. 134. 

8) Da. sten,  är enligt F.-T. 1201 lånord; detsamma antar Wig-
forss SHF. s. 177 om s. Hallands stgv 'dam'; även skeem. har sky 
i denna betydelse, ock Hof uppger för »Elfsb.» stöw 'dam'. Men är 
det sannolikt, att ordet i äm:s speciella betydelse — också belagd t. ex. 
från sörb. ock SMöre (Linder) — är lånord? År det inhemskt, kan 
det motsvara ty. staub (fht. stoup m.) — härför kunde det »stöv el. 
stauv» 'dam' tala, som Rz anför från Gotland, om den senare formen 
är riktig ock ej av Rz konstruerad; på Fårö finnes styv 'dam', vilket 
säkert är lånord (Noreen Fårömålets ljud!. s. 68) — eller got. stub- 
ins in., f ht. stubbi, stuppi n. Emellertid uppges från Vgötl., i den 
speciella betydelsen av ärn. st0v, av Hof, Sundén Västgötasocken, s. 
17), Leander ock Ljunggren Sv. landsm. 1913: 63) Sk. Hur för-
håller sig detta till stöv? 

10) Mit. stövel. 
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Undantag bildar — på grund av systemtvång — skov 
pret. sköt (=schob) (skiva sup.). 

efter b (utom vid förkortning före j): 
ben n. pr. Bön, b6gdn n. pr. bts2na v. fria i egenskap av 

Bögården o. s. böneman 
bggar m. pl. bogar 2 bbnametn m. böneman 
bgkar f. pl. böcker bi9ta v. lappa 
Una f. böna b6tar f. pl. lappar; 
[Däremot ha vi km 'böja'.] Undantag (jfr 1 ovan): bg 

pret. 'bjöd'. 
efter f: fa m. 'sjö', fijnh6t s. 'skönhet"; 
efter kons. + k (utom vid förkortning före j): bh/ adj. (neutr. 

bkot) 'blöt', fktAitar s. pl. 'tjock grädde', kr s. pl. 'klor'4  
[kk,t»a 'klöv', kkgvar 'klöver', se 1 ovan]. [Däremot pkkja 
'plöja'.] Undantag (jfr 1 ock 2 ovan): fkgg pret. 'flög'. 

efter b, g + r, om konsonant följer efter ö(?): brr m. pl. 
'bröder', grgn adj. 'grön', grgt m. 'gröt'; 
Undantag (jfr 1, 2 ock 4 ovan): brgt pret. 'bröt' (brgta sup.). 

efter 1 står dels 6, dels 0: 
ibga-s&.2 v. badas &bar s. pl. löner 
lgk m. lök; penis [lov 'löv', se 1 ovan] 
/gg pret. ljög lgpag m. best. f. löpmagen 
la f. löja kiosk adj. löpsk 
lgp-  a v. löpa (särskilt o lgs adj. lös; 

djur i brunsten) 
Fördelningen mellan a ock of beror helt visst på den föl- 

jande konsonanten; kg (: lka-sck2) bör bedömmas som 
skgv, bg, fkgg, bre ovan. 

före tt: fgar m. pl. 'fötter', Mlf& adj. 'barfota', r6tar f. 
pl. 'rötter'; 

före m 0, a: 
dront m. dröm yOma v. gömma 
drkna v. drömma strom m. ström 
gkånla v. glömma. tam m. töm. 
Ordet tom står således ensamt med sitt a. 

1) Fvn. bår. 
3) Tillfälligt lånord. 
5) Fvn. lauga. 

2) Jfr fvn. bågir. 
4) Fvn. klår. 
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b) Före k ock vissa supradentaler uppträder som u. 
Detsamma gäller ett ö av annat ursprung (sr', 2): ord med dylikt 
ö anföras därför också här: 
1. före k: 

buk f. hörda' 
bicka v. böla 
fiduct v. följa 
fifkia n. följe 
hglr m., vålh4kz-g m. vall- 

pojke' 
huk, m. »hölj), utvidgning 

av vatteudrag3  
kutar m. knöl 
yta,- m. köl  

yttk m. 
v. kyla av' 

pilar m. pöl 
siska v. söla, sitkata adj. sö- 

lig, sijkah4k n. osnyggt 
ställe, sitkakeit. m. osnygg 
person, o. s. v. 

vVra-sw-612i v. bry sig om6  
Ugn m. vårdslös person.' 

Anm. 1. I sjön Årr i Fröskogs sn, Tössbo hd, finns en vik med 
namnet sickvaka, i SOÄ. 17: 123 transskriberat Sulviken. Förleden är 
enligt Ortnamnskommittén obekant (förmodligen den samma, som träf-
fas i flera norska namn» på Sal-). Namnet är säkerligen ungt (inga 
gamla citat finnas), ock det enklaste är väl att anta, att det repre-
senterar ett riksspråkligt *Solviken. Söl torde ingå i ett par sjö-
namn i Vedbo hd (Soletjärn Håbol SOÅ. 19: 233, Soletjärnet Steneby, 
ib. 266). 

2. Före 4, t, +- lid, lit, lim, ks: 
bcbgaröhin n. pr. (— Inikjan) Rtcla pret. följde 

Bengtsbrohöljen 8 fttt sup. följt 

a) [Herdar eller] Holingar Dahlstierna (Trogna Heerden s. 
[VIII]). 

i) Fsv. byr. 2) Jfr fsv. hyrdhinge. 
8) Fvn. hylr (gen. hyliar). 

Sörb. istck m., skeem. m.; no. dial. kjol m. 'afkjolelse; en 
kold gysen; en tid med kulde og frost' Aas. Detta ord, som väl är 
en abstraktbildning till köla, fvn. k¢ila (så Aas.), måste naturligtvis 
hållas isär från femininet köld, vilka båda ord hos Sandström ö ock 

s. 35 f. sammanblandats. 
Fsv. kola, fvn. kala. 
No. dial. vyrda o. s. v., se Hesselmfån i och y, s. 210. 
östsv. ovording (SNF. V: 3: 11); jfr not 6. 
Jfr 1 ovan ock not 3. 
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yiina f. kölna viyi4s adj. vårdslÖS 2  ; 
mikska f. »sötost»1  
Anm. 2. Åldern av övergången es framför k i Västergöt- 

land har Sandström (ö ock ö, s. 31 f.) sökt bestämma med jälp av 
ortnamnsmaterialet. övergången har enligt S:s mening »inträtt redan 
vid mitten av 1500-talet»; hans älsta u-form är från 1561. Från Vedbo 
föreligger, tyvärr ingen form, som kan säkert visa övergångens ålder 
där. Möjligen har man dock att i de relativt vanliga skrivningarna 
bob e (för böle) o. d. se försök att återge ett uttal med 0, 8 eller u. 
Dals-Ed: Nyböle (nyhdra, nr): Nbole 1557, 1560 (S0Ä. 19: 20); 
Hå b ol: Håbol (h6bar m. m.), förr även Hobölle o. s. v.: Höbole' 

1560, Hobole 1600; (y) Högabola 1540, Högbolle 1569 (s. 41); 
Böle (bgra, bd): Bole 1560, Bolett 1564, Bolliith 1550 (s. 
42 f); Norra Böle (nökbara): Nordbolle 1550 (s. 42 f.); 

Nössemark: Kölviken (yukvgicana): Koluigh 1546, Kiolwig 1557 (s. 76); 
Bölande: Böle (bidra): Bollet 1560, 1600, 1609, Bolleth 1565 (s. 

90 f.); Kårböle (lceghdra): Kårrabolit 1540, Kårebolett 1564, 
1570, Karebolle 1567 (s. 96 fr.); 

Torrskog: Mölnerud (månar* Molnerwd 1564 (s. 152). 
Jfr från Färgelanda, Valbo: Bärböle (barbka): Bergabolle 1550, 

Berbole 1560, Bärbolett 1570, Bärbole 1632 (SOÄ. 18: 4 if.); Fölen 
(fin): Ffollett 1557 (s. 8). 

Från Frändefors, den sydligaste socknen i Sundal, föreligger en 
ganska otvetydig form: Nyböle (niibtat'a): Nyburde 1546 (i två 
olika urkunder, SOÅ. 16: 86 f.). Sandström torde sålunda ingalunda 
ha givit företeelsen för hög ålder. 
3. fire j, t rd, rt: 

foasti_tt sup. förstört 
fått kard. fyrtio 
/*la pret. hörde 
ht sup. hört, ifilt4,t adj. n. 

lyhört 
y4cla pret. körde 
ygt pret. kört 

måla v. mörda 
mut m. mört 
ritela pret. rörde 
not sup. rört 
ståta v. störta (om djur) 
våp: f. vört3. 

   

No. dial. mylska 'soclost' Aas., sv. dial. mölska 'sött och mäg-
tigt öl och dricka med för mycken jäst uti' Rz, fsv. mylska 'ett slags 
(af vin och Imning el. af  öl och honing beredd) söt och stark dryck', 
fvn. milska. Rätten beredes i Åm. numera på följande sätt: blåsur 
eller skummad mjölk får skära sig (ev. med jälp av löpe eller ättika) 
ock får koka till en ostartad massa, som (ev. avredes med mjöl ock 
sötas med sirap eller socker; en del tillsätta kryddor (fänkol eller 
anis). Förtäres till smörgås. 

No. dial. vyrdslaus Aas.; jfr vidare ovan s. 159 med not 6. 
Fvn. virtr n., no. dial. vyrter n. Aas. 
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Anm. 3. ö kvarstår i ordfogningar som h0..4ut 'hör du' ock i neutr. 
MOta 'mörkt'. 

Anm. 4. Sudga smit 'smorde, smort' är väl = fsv. smordhe, 
smordher. 

Anm. 5. Orden med cl bero på lån från rspr. (rna) eller ana-
logi; ljudlagsenligt skulle stå 

Anm. 6. Före j, n ‹- ra, rn står i än]. 0 (0); fkta, skst, 
hka 'hörn', thalnisk, kffin, etc. I vgm. står i allmänhet u även för 
g ‹- rn (hua 'hörn' Sandström ö ock ii, s. 30). 

'ö -› y framför g: dn n. 'dygn', Pgka f. 'ögla': det förra 
ordet kan dock alltför väl vara rspr. 

Anm. 7. rikta •v. 'rykta' (fvn. råkta) utgår väl således närmast 
ur rykta (jfr s. 155 ovan). 

Kr u framför pi. (jfr övergången tr' [---> *ö] ss framför 
pp, pi, ovan s. 139): siipab• s. 'sopor, skräp', sitpka v. 'skräpa". 

Anm. 8. sht9a1.9 förstärkande adv. (yfsv. skrepelika) är till 
sin härkomst ovisst. Det kan väl knappast enligt F.-T. 1035 vara 
identiskt med no. dial. skrypleg 'forgjm2gelig, uvarig' Aas. Det sak-
nas hos Hesselman i och y ock Noreen ViSpr. 3: 211 if., vilka sålunda 
väl anse det ej utgå från Y.  (jfr även Hesselmau a. a. s. 153). 

Vokaler i svagtonig ställning. 
§ 48. Då en lång vokal kommer i trycksvag ställning, för-

kortas den utan någon ändring i kvalitet såvida association med 
den tryekstarka formen av ordet äger rum, t. ex. 

ja jag rista. (s. 71) 
årbeskår itrNt) arbetskarl ho hon 
te till bdgsbrohfk Bengtsbrohöljen 
ifidb• ifjol =0221a omöjlig 
vilgiftt vidlyftig m1,5tasela misshushålla 
jirfiksh gan Djupviks-Öde- dta du 

gården tr4ak trädgård 

a) natt Fränd. 

1) No. dial. søpl, sopel f. 'feieskarn' Aas., stpp'ek f. Solot. (»må 
antages at repnesentere *sfirpl Larsen Solot., s. 51), sepia v. Ross, sörb. 
såpa f., skara v., skeem. sid2a4- f., sitbka v., fryksd. skta?rr B. pl. 
'sopor', såp?"k v. Jfr även F.-T. 1108. 
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kav (s. 63) gia3naW,e1n G unnarsbyn 
Pet På fekåstia Sjökaserna. 
me med 
Anm. a i sånda, månda 0. s. v. 
§ 49. Svagtonig sammansättningsled, som ej stödes av 

association, behandlas som ändelsevokal (se vidare nedan), t. ex. 
håspan husbonde he5va?ra adv. hur 2  
kara n. pr. Laggerud såyab• adv. 5å2  
16vara n. pr. Löverud raspan n. pr. Rolfsbyn 
våfaclån vårfrudagen tårmåspan tårmåsbon) 
gianagen n. pr. Gunnarsbyn' n. pr. Tormansbyn. 
misameg best. f. midsommarn 

Behandlingen av lindelsevokaler  (ock vokalen i p roklitiska ord). 

§ 50. Svagtonigt i, e, o, 
L i, e, svarabhakti: 

nta hetta 
gåba gubbe 
ie./3h äpple 
sthIsa stycke 
gamka adj. best. f. o. 

gamla 
krökata krokig 3  
fkenskåbta skallig 3  
badr6v9la bedrövlig(t) 
grc_ksala gräsligt 
'öla gjorde 
föda sjöng  

u har i regeln givit a; ex. 

töka tagit 
bråta brutit 
hdtsa huset 
skåta skottet 
Prökara klockare 
&vara övre 
divasta överste 
heestana hästarna 
prckstn,a prästerna 
sköpan best. f. (s. 117) 
rågan rågen 
sökan socken 

a) hevert Gunn Bond 342, håvert Valbo, Sv. skämtl. ns. II, 6. 

<•-• Gunnulfs-, se s. 120. 
Sammansatt med äm. vijN (E- vurdhit) »vuleb, fatt (jfr redan 

Noreen, Fryksd. lj. § 178). 
Fsv. krokotter, skallotter. Endast i den stora mängden av 

adj. på -ata kvarstår fsv. -e(r) i nom. På andra håll på Dal är -a 
ändelsen för även andra adj. i mask. ock fem. sg., t. ex. Frändefors 
yasa, smita, stiva; Grinstad jgpa (G. Larson, Göteb. stadsbibl.); ör 
sure (Bond 303), granne (Bona 305); Gunnarsnäs betjymrate (Bond 
321), fattege (Bond 326); Dals-Ed fulka (Freudenthal, Sv. lm. 1914, 52). 
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etkan vilken timar timmer 
apan öppen brditar brinner 
titre:ltan adj. vårdslös 'törnar kommer 
nålsak nyckel brienar bränner 
pålsak puckel Omar glömmer 
final fjäril (s. 84) grisar pl. grisar 
Mar s. en (s. 70) War flickor; 
fic'estar 'fjälster 

2. u, o: 
nia nio gåtar gator 
böta borta' /Yrkar flugor 
krOlcata (s. 162) fkbgana flugorna 
hönzal (s. 113) åbatat apotek 
meetamsia n. pr. Mellom- ågad&a v. ackordera. 

Sidan 
Anm. 1. I ändelsen -ing(e) står i (s), t. ex. kbirttg 'kummin', 

thnVcbmg 'tinning', Agna in. 'en hård en', vt'evtg 'vävning'. I det 
det föregående har beteckningen -iv i allmänhet använts, men -tg 
torde vara regel. -ung kvarstår som -og (sog s. 68). 

Anm. 2. 1 ändelsen -ig står -t(g), neutr. -tkt, utom i ändelsen 
t. ex. rökig, neutr. rikt, akt (s. 62), men be,drtivala 'bedröv-

lig(t)'. 
Anm. 3. Före k står i i krdmka 'kräfta', itnUtar 'potatis'. 
Anm. 4. Om håvel, åtel, lcitel jfr nedan; om Sa SO E- sa jfr 

s. 103; friemitn 'främmande' (biton?). 
§ 51. Särskilda fall. 
a) Vokal åtföljt av (enkelt) n: 
in -> z (/ eller i): ma (ma) f. poss. 'min', di (dt) f. 'din', si 
(st) f. 'sin', 6/i n. pr. 'Elin', kan 'Karin', kitt n. pr. 'Kerstin'.2  
ön -3- Q (o): ho (ho) pron. f. 'hon'. 
ön -3- e (e): e (e) räkn. o. obest: art. f. 'en'. 
un a: ma 'månne' 3  (ma-dd 'verkligen?', mastrilt 'månntro').4  
on -› a: kga n. best. f. 'ögonen', kra 'öronen'. 
en -3- a: subst. fem. best. form, t. ex. röta 'roten', sc'ega 

'sängen', ncita 'natten', shstara 'systern'; adj. fem., t. ex. lita 

Fsv. borto. 
Jfr även Dordi födelsebok 1748-61, skrivet Dordin husför-

hörsbok 1807, Därdin d:o 1777; till Dorotea. Jfr Aasen Norsk nav-
nebog s. 78 f. 

Fsv. mun. 4) Jfr skeem. misanstrilt. 
11-143251. Sv. landsm. No r ee n. 
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'liten' 'egen', iva trka 'trogen', rata 'rutten', krqs)sctta 
»kräsäten», vaksa 'vuxen', vreea 'brunstig', om katta (s. 154); 
neutr. pl., t. ex. Masa 'husen', dut 'äggen', trkt 'träden', lama 
'lakanen'. 

Om ifrågavarande ljudutvecklingar jämför den utförliga fram- 
ställningen hos Beckman, Sv. lm. XIII, 3. 

Anm. 1. -on i pieron 'päron' (och britkon 'rhamnus frangula'? jfr 
om detta nedan) kan möjligen vara av ortoepisk natur (pl. stundom 
pcer&ar; jfr äron n. pr. Aron, ånton n. pr. Vid användning av 
de riksspråkliga formerna afton, femton o. d. uttalas dessa i dial. 
afton, femton o. e. v. Jfr fryksd. pjpron, sörb. fikon o. d. 

Anm. 2. kala, kéla f. 'ekållon' har anslutit sig till fem. på -a. 
Anm. 3. Om ett sannolikt fall av -a återgående på äldre dat. sg. n. 

-eno i Nordals och Sundals härader ävensom ett par fall där samma 
ändelse i ortnamn från Vedbo och Valbo härader synes uppträda som 
-en se E. Noreen NoB. 1917 s. 93 f. 

Anm. 4. Belägg för övergången -en -> -a finnas (liksom för vgm.1) 
från mitten av 1500-talet 2  : Fylliinga (fibga) 1550 (S0Å. 19: 175), 
Esuiokia (6vika) 1579 (sst. 173); jfr från Vårvik Mosseuika 1563 
(est. 167), Tisselskog Lida 1557 (sst. 130), Färgelan d a Sanuicka 1579 
(SOL 18: 23), Brålanda latta 1557 o. s. v. 'Kåten, Nta' (SoÅ. 
16: 34). 

Anm. 5. I fråga om utvecklingen en •-›- a (liksom an- —> a, varom 
nedan) sönderfaller Dal i en västlig och en östlig del. I den östra 
delen är resultatet a, i den västra a. Den västra delen, som i detta 
fall går med skeem. (se Lindberg s. 106; sörb. har tåga 'tungan' 
men kita 'kon', håse 'husen') omfattar hela Valbo härad och Vedbo 
härad utom de östliga socknarna Laxarby, Torrskog, Vårvik och — del-
vis — Bänka socknar, vilka tillhöra den östliga delen (omfattande 
alltså dessutom Sundal, Nordal och Tössbo). Dessa uppgifter grunda 
sig förnämligast på det rikhaltiga materialet i SO.k. 

b) I stället för e + kons. står buckalen konsonantiskt i vissa 
fall: 
1. ton->- tv, resp. tu. Ex. 

vått& vatten 
m4tn maten 
Ntn s. biten 

liten 
H,tn, rutten 
gana åttonde 

mittza nätterna 
prksteta prästerna 
fSttna fötterna 

neestn nästan 3  
mitti mörten 
löty, lorten 

Se Noreen VSpr. 3: 416. 
Alltså långt före Dahlstierna 
Fvn. nehatum. 

(Noreen a. st.) 
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«dig (s. 46) 
snciin snärten 
den --> dta. Ex. 
kita udden 
å ck udden 
nene -> mig, resp. alga. 
hionta hönorna 
viento vännerna 
ygv,taa korna 
sen --->- s. Ex. 
isla isen 
qtsta vissen 
b0kso byxorna 

ö. ene omedelbart efter vokal 
vre.tina vrårna (best. form 
knna ladorna ( » 
khhtna klorna ( » 
tel, del —> ti (resp. t1), 4 
Ml skyttel 
M1 kjortel 
mettb måttlig(t) 
sel sl, Ex. 
hdsk. hassel 
04, gödsel 
rter --> 1r.2  Ex. 
kr ärter 
c) I stället för (åtminstone 

cirkumflekterad vokal (märk 
sk å skada 3  
spå spade 
yre' vridit 
lia'n luden 
nån någon 

---> ta,na. Ex. 
av vrear) 

14.ar) 
» kkt2r); 
Ex. 

fo,smckdia försmädlig(t) 
gr&lla adj. (g. dr, år som 

ger god gröda); 

åk21 axel 
yåktån oxeltand; 

vittr vört. 
vokalerna) a, e, e, e, 0 + a står 

dock former som kar pl.). Ex. 
trct träde 
vntn brunstig4  
bk bjudit 
d4 dog 5  
no. mycket. 

åttia ärterna 
jåtna järtana; 

gricka s. pl. grädden 
kåk scrotum; 

Ex. 
temp tänderna 
fånga stjärnorna; 

skåtakåstaa n. pr. Skatte-
kaserna; 

Anm. 7. Jfr även former som din 'galen', h4n 'haren, kl 'kullen', 
pin 'pinnen' (vgm. kal o. d.). 

»)Jfr s. 28. 2) Jfr s. 29. 
3) Fsv. skadhi. 4) Se s. 154. 
5) Fsv. &Åke. 
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§ 52. Svagtonigt a. 
I fråga om behandlingen av svagtonigt a torde regeln vara 

den att helsvagt a övergår till e, under det att halvsvagt a 
kvarstår som a. Av ord ,där på grund av lika ställning i satsen 
ultima har än »lenis» (levis»), än »lenissimus» (»levissimus»), före-
komma dubbelformer som sedan kunna intränga på varandras 
ursprungliga område. Det heter sålunda vila, men vila°-s1. 
Följden härav har blivit att då en infinitiv står med objekt 
dess -a i regeln uppträder som -a. 

a) Försvagat a. Ex. 
lyan s. lov" femaköry korg med förning5  
tiitsn tusen 2 kara n. pr. Laggerud6  

f. pl. kor3 sköprar pl. skojare' 
s(fug-an såg han, såg honom 4 åta dår åtta dar 
mjökkasöl mjölk med ibrutna iikta-dcki akta dig 

brödbitar 
veena-scey vända sig, vänja sig 
(ham-bira a-) keita-sc'ej bli yster (om fölunge) 
(ve-ska-) hbvla-dikm hyvla dem 
(ja-ce-Ked for-a-) böra ddn stk, borra den stenen 
g-#ra heestana tjudra hästarna 
böra-n borra honom 
(meistrilt eg-kiana) våska-t tvätta det 
(ska-dia-) fidria•mc_b följa med 
siga-n& sjunka ner 
knitfa-U knuffa till. 
Fall som böra dc bn stk torde visa att man för förklaringen 

av försvagningen a e i åtte dar ej behöver anta en vid för-
svagningens inträdande befintlig accentuering åtta-dår. Förut-
sättning för övergången a --> e är ju endast att ifrågavarande 
stavelse har den lägsta intensitetsgraden, och detta är enligt min 

Fsv. lovan. 2) Om et för on se ovan s. 164 f. 
kYrnar (se Lindberg s. 190). 

Resp. stit-tt 'satt han', hit4-12 'hörde ban'. 
Vii; 5) -<-• *förna(r)korg (etc.), men visar ju.  inte mycket för den ljud-
lagsenliga utvecklingen (jfr veegalths, m4gaschk, kijkaNta 'kakbit', 
hakallie" 'åksläde' o. s. v.). 

Fsv. *Laggararudh (se s. 55, not 5). 
Sing. skörd. 
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uppfattning i allmänhet fallet lika väl i å3tta° daar (gentemot 
ähtai in pausa) som i åtta-drir. Detta överensstämmer visser-
ligen icke med den vanliga uppfattningen. Så yttrar Kock i 
Svensk akeent I, 69: »I sammanhängande tal öfverflyttas ofta 
levis från ett föregående ords slutstafvelse till första stafvelsen 
i det följande. Man akcentuerar t. ex. icke så'g6 de eller skgå 
dö, d. v. s. med gravis-levis på första ordet, under det att det 
andra får akut eller blir akeentlöst. Fastmer säger man såsgo 
de, d. v. s. levis som egentligen tillkom första ordets andra 
stafvelse, har blifvit öfverflyttad på det följande ordet de. På 
samma sätt fråsga hånom, säsgen henne, råa sig — men frå'gå 
gåssen, säsgen flickån, råå åndrå. Det är som om pronomenet 
hade sammansmält med verbet till ett ord. Denna akcentuering 
förekommer, t. ex. då en verbalform med gravis-levis omedelbart 
efterföljes af ett ,personligt pronomen eller något af orden den, 
någon, en, man.» På liknande sätt opererar Noreen VSpr. 2, 
208 f. endast med grava språktakter med (starkt eller svagt) 
bitryck. Enligt min mening kan man visserligen säga och 
säger stundom frå'gå gåssen, men oftare (ja väl i regeln) frå3ga° 
go'ssen', fråga bildar alltså en grav takt utan bitryck. I 
satssammanhanget försvinner sålunda ofta bitrycket på andra sta-
velsen i ett ord med grav taktform även om till detta ord intet 
annat sluter sig enklitiskt. Den som bestrider riktigheten av 
denna iakttagelse kan naturligtvis säga att försvagningen a e 
i fall som ärn. kåra dc'en sten, ypra hiestana beror på analogiskt 
överförande av former som endast kunna ha uppstått i fraser 
som bira-dion 'borra dem'i. 
b) Kvarstående a. Ex. 

&ta åtta iiga öga 
?elva elva lzbna henne 
mjåkkar mjölkar c/b9za denna 
kasta kasta, kastade, kastat hiestar hästar 
vchia (pa-böka) vända sakta sakta 
knia (sa-vetkat) knalla åksna (s. 135)2  
dtta gata &var a övre 
råta råtta divast överst. 

Ovanstående resonemang torde väl kunna tillämpas på t. ex. 
Södra Hallands tttte dar (Wigforss SHF. 562). 

ysna. 
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§ 53. Särskilda fall. 
an --> a. Ex. 

gå.ta gatan iata utan, eljest 
yårka kyrkan såg-a såg henne. 
Anm. 1. Från Årtemark finns övergången styrkt 1586: Norgräa 

(neakrda) 'Norra Grean' SOÅ. 19: 179. Jfr från Dals-Ed Knipa 
'Knipan' 1560 (set. s. 18); Brålanda Gatta 'Gatan' 1557, 1564 (S0Å. 
16:28), Skrapa 'Skrapan' 1586 (sst. s. 41), Frändefors DYssingstaka 
'Dissingtakan' 1579 (est. s. 69), Tieretaka, -taga 1564 (set. s. 98). 

Anm. 2. åfta (eefta) 'afton', måra 'morgon' äro tydligen sub-
traktionsbildningar till den bestämda formen. 

Anm. 3. Pluralformerna dreegar, strckgar, snar, sckgar, vcbgar 
utgå väl — som påpekats av Noreen VSpr. 3: 349 — från ä. fsv. 
-iar (man kunde dock även tänka sig 1.-etamsböjning i överensstämmelse 
med fvn. drengir 0. s. v.) övriga enbet. med pl. på -iar ha antagit 
ändelsen -ar, nämligen beekar, biebyar, rpgar, sårkar 'särkar', yar, 
eegar, eegar, allt utom det sista ord som sällan förekomma i pl. 

1-ett par ord stämmer behandlingen av ett svagt bitonigt 
a icke med den i föregående paragraf givna regeln, nämligen 
åtminstone gåmal adj. 'gammal' och sbmar m. 'sommar'. I 
vgm. träffa vi liknande former (gåntal, samar). Rörande dessa 
har Beckman Studier i outgivna fornsvenska handskrifter s. 
233 f. framställt den hypotesen att vi här ha spår av vokal-
balansen a: å (gamäll —> gam(m)å1(1) --> gammel, silmär—>simar). 
Utom dessa två ord anför Beckman från Västergötland följande, 
där han anser sig ha spår av nämnda vokalbalans: hanar 'ham-
mare', hopar 'koppar', navar 'navare', lakag 'lakan', pear 'pep-
par'. Vi vilja se till om vi kunna få fakta att stämma med 
B:s tilltalande hypotes. Till den ändan sammanställer jag först 
en del ordmaterial från närstående dialekter, som skulle kunna 
betraktas som spår av vokalbalansen i fråga. 

Viktigast härvidlag synas mig bohusdialekterna vara. Här 
träffa vi nämligen på ett Västergötland (och ännu mer Dal) 
geografiskt och språkligt närstående område ett betydligt antal 
ord med bevarat å i ändelsen (ofta genom tilljämning även i 
rotstavelsen). 

Bohuslän. 
S ör bygden (enligt Ni1M): 

&bal apel såmar sommar 
hamar hammare mimar navare 
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Oral kärl 
yar, dar eder.' 

på -ara, -asta: 
nara, -sta nedre, nedersta 
&vara, -sta övre, översta. 

bruganial brudgum, jämte 
gåttial, gåtnal gammal 

Bomparativer ock superlativer 
bkara, -asta bakre, -ersta 
fråttara, -sta främre, -sta 
fkrara, -sta främre, -sta 
Från kortstaviga ord har 

staviga. Jfr ytterligare: 
kara, -sta bakre, -ersta 
&nara, -sta bortre, -ersta 
inara, -sta inre, innersta 
mara, -sta mittersta 
nökara, -sta nordligare 

(norra), nordligaste 
Ytterligare adj. på -al (fvn. 
Mal vämjelig 
håc_lal hatfull 
Även ett par långstaviga3: 
Mal kittlig (även peldir) 
914ml vattensjuk. 
Jfr även (?) skalo (-to) sj uklig. 

väl ändelsen överförts till lång- 

viestara västra 
hstara östra 
icdara, -sta yttre, -ersta 

nara, -sta undre, understa. 

-all): 
skreeal, skr4al skral, 

sjuklig.2  

sköwalt skogigt. 

Tjörn: 
kiöråll kärl (Sv. lm. 1917, s. 55). 
madålt (hus) sådant där det är gott bord (sst.) 
snackol pratsam (sst. s. 57). 

Tunge hd:4  
dtbal apel Fors, Svarteborg. frermara främre F., S. 
hem.tor hammare, F., S. ',trea, Oral kärl S. 
nUtra nedre, kora bakre. 
Märk vidare: söntor sommar F., S. 

n4var navare F., S. 
gånzal gammal F., S. 

jeir även från Uddevallatrakten, Busck Sv. lm. 13: 7: 9. Jfr 
dås Smaalenene, Storm Norvegia 1, 12 not. 

Jfr no. dial. »skreda?» 'skropelig person' in. m., som i no. har 
tilljämning; jfr Torp Nyn. et. ordb. s. v. (jfr även skraea est.). 

Jfr ABLarsen Om vokalharmoni, vokalbalangse etc. s. 17. 
Uppgifter av fil. lie. D. Arill. 
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Tanum ock Kville: 
gebnal gammal Kvillei innåre inre, m. fl. kom- 
Mimar hammare Tanum 2 parativer på -åre. 3  

Skee (enligt Lindberg): 
hdtmar, äldre form för hönor dar eder 

hummer skiaged blek, tärd (s. 143) 
seimar sommar ?Orv/ kärl (jfr ovan s. 102). 
Jfr även spokta sjuklig. Däremot: 
åbal apel ådal vämjelig 
geonal gammal „Odal kittlig 
hånzara hammare Usalt blåsigt (s. 143). 
nåvara navare 
Från Orust anför Rietz adj. väskål 'fuktig; om jorden'. 
Här kan även anföras »brågon»4, det bohuslänska namnet 

på 'Rhamnus frangula', sörb. bragen m. skeern. brdgan (jfr 
även Lyttkens Sv. växtn. s. 580, där litterära citat anföras). 
Ordet är tydligen (liksom ära. br4kon) en ombildning av no. 
brakald 'd. s.' (braakaal(e), bra(a)gaal), Aas., Ross.5  Från 
Dal anför Henriksson Handledn. vid insaml. och förvar. af  Sve-
riges medicinalväxter, Stim 1890, s. 11 brakelebuske.6  

Sannolikt icke hithörande är sörb. skeem. h&val 'solv' (äm. 
håva), som torde motsvara nisl. pl. höföld (jfr ovan s. 99, Lind-
berg s. 191). 

Dalsland. 
Utom äm. gå2nal, sbnyar (jfr inigamån 'midsommarn') för-

tjäna här nämnas 
a) adj. på -ål: äm. 4te/ 'vidrig', ldtel 'kittlig', Glupålt 

'Dåhligt, elackt' Kruse 1729;7  

1) Busek Sv. lm. 13: 7: 32. 2) Lindberg Skeem. s, 164. 
Ilesselman Nord. fam.bok2  3, sp. 918. 
»Brågon) har i B. Lantbruksstyrelsens Normalförteckning och 

Lyttkens Sv. växtn. införts som »officiellt», riksspråkligt namn för — 
Rhamnus cathartica. »Såsom släktnamn har . . . antagits brågon, ett 
uråldrigt, dyrbart namn, som förr (!) användes för Frangula och nu 
därifrån blifvit öfverfört på Rhamnus [d. v. s. cathartica]» (Normal-
fört. s. 56). 

Jfr Torp Nyn. et. ordb. s. 36 och Lyttkens a. a. s. 579. 
13) Så. Oriktig uppgift hos Lyttkens. 
7) Se tillägg, nedan s. 175. 



VOKALER I SVAGTONIG STÄLLNING 171 

b) låtit 'Edert' Kruse. 
Däremot äm. håb. havjar(a) 'hammare'. 

Halland. 

I mellersta Halland (Vessige) träffa vii gånial, nåvar Bonde-
son Hall, sagor s. 136, 143) former motsvarande de västgötska 
(jfr även messommersaftan S. 143). Södra Halland däremot har 
genial, höcmaita, seiman, nåvak(a), sbmak, •Mbar 'peppar' (Wig-
forss SHF. s. 3, 195, 203, 321). 

Anm. 4. I värmlandsmålen ha ju ändelsevokalerna (där de ej 
bortfallit) i allmänhet sammanfallit i e. Jag tänker mig dock att vi 
möjligen kunna ha spår av vokalbalansen a : å i bestämda former av 
typen gånten »gamlen», 'gubben', /donen 'hammaren' (till obest. form.  
gitma?r, håntar). Detta uppfattas av Noreen Fryksd. lj. § 68,1, 70 
(jfr § 105,1) ock Kallstenius § 143 som resultatet av förlängning av o. 
Men då t. ex. obest. formen hästar givit hiestar men best. f. hästane 
heestan (icke *heesten I. d. trots obestämda formen) så är det väl rim-
ligt att tänka sig att även i t. ex. hettnen andra stavelsens vokalkva-
litet (tack vare ersättningsförlängningen) kvarstår på ett äldre stadium. 
Alltså: liksom hästar —> hästar men hästane --> hästan, så ock: 
hamar (--> hamår) -> hammer men hamaren (---> hamåren) -> hammårn. 
Att vi sedan fått i ändelsen -091,  även i långstaviga ord på -are, t. ex. 
fbsbn 'fiskaren' eller i ord som nifilsQn 'nyckeln' är inte märkvärdi-
gare än att pluraländelsen -an inträngt i ord som rkbkan 'flickorna'. 
btran 'getterna' (eller att i bohusmålen -åt ock -åre, -st inträngt 

även i långstaviga ord). Av intresse är det nu att vi på sina håll 
träffa bestämda former som hårnan med slutet å (till hånzar).1  

Former på -an äro uppgivna från socknarna Frykerud, N. Ullerud, 
Ö. Ullerud, Ransäter (alla i Kils hd), V. Ämtervik ock Ö. Ämtervik 
(båda i Fryksdals hd). Dessa former förefalla mig tala rätt starkt för 
att vi i ett ord som hammårn ha att utgå från ä i andra stavelsen. 
Av intresse är vidare motsättningen eikan, napp', Nar? (best. form av 
fsv. ak(e)r, nykil, fugh(e)1) men sion8n, håntsn, garvlin o. s. v. (av 
somar, hamar, garvare o. s. v.) i N. Ullerud (liknande i Fryksände). 

1) [Rörande frågan i vilken utsträckning dylika förekomma får nu, 
vid tryckningen av detta ark 1943, närmast hänvisas till de upplys-
ningar om bestämda former av orden åker, nyckel, fågel, sommar, 
hammar(e), garvare, skojare, klockare, tiggare, som kunna vinnas 
ur G. Kallstenii arbete Värmlands svenska dialekter (Sv. lm. XXI, 2, 
1927), särskilt s. 153 fl. Denna hänvisning ersätter en i det år 1917 
till tryckning lämnade manuskriptet ingående tabell över ifrågavarande 
formers förekomst i ett stort antal värmländska socknar, vilken tabell 
grundade sig på uppgifter som författaren godhetsfullt meddelat mig.] 
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Att det finns andra omständigheter som kanske tala emot den föreslagna 
uppfattningen torde knappt behöva särskilt framhållas. 

Om spår av vokalbalans på det hela taget i värmlandsmålen jfr 
Hesselman i Studier tillegnade Es. Tegnér 1918 s. 337 if. ock särskilt 
s. 353 f. Kanske kunde man också söka förklaringen till den oregel-
bundna vokalkvaliteten i Uni 'komma' i »tilljämning» i ett kortsta-
vigt ord? 

Vi träffa sålunda i bohusdialekterna (som i sin tur gå med 
vissa norska mål) ett å för a i ändelsen i en del — huvudsak-
ligen kortstaviga — ord, så i hammare, sommar, navare ock 
gamma1.1  I samma ord finna vi i de angränsande områdena 
Västergötland, Dal ock norra delen av Halland ett e som icke 
stämmer med dessa måls vanliga behandling av ändelse-a. Det 
synes mig som om dessa förhållanden i hög grad talade för 
Beckmans antagande.2  — Olikheten mellan gammel ock adj.-
ändelsen 41 (-el) i dalbomålen beror väl på en starkare bitons 
bevarande kortare eller längre tid. 

§ 54. Bortfall. 
a) Slutljudande svagtonig vokal bortfaller om även penul- 

tima har svagton.3  Ex. 
såg-a såg henne4 kåsta pret. kastade 6  
h4va7p hur5 båkals s. bakelse. 
såvalr så 
Däremot med gammal, eventuellt bevarad, stark biton på 

penultima: hiestana 'hästarna' (vgm. hästa), Wcara, rikasta, 

Såsom goda inhemska ord äro dessa mest iatt bygga på. Bland 
de övriga av Beckman nämna orden synes lakan mest osäkert, jfr ärn. 
låkan, s. Hall. klon Wigforss SHF. 190, m. m. — För gammel 
kunna specialförklaringar ges. En finns hos Beckman a. st. noten. 'Även 
torde ordet ofta i satssarnmanhanget förlora bitonen på ultima (t. ex. 
for-gåmma1), då a regelrätt bör försvagas till e. 

Rörande vokalbalansen a: å, jfr numera E. Neuman, Utbred-
ningen av vokalbalansen a : å i medelsvenskan, 1918. [Ytterligare 'kan 
jämföras H. Geijer, Tilljärnningens ock apokopens utbredningsvägar (Sv. 
Im. B. 18, 1921) ock A. Janzån, Vokalassimilationer och yngre u-om-
lj ud i bohuslänska dialekter 1933. Tillägg 1940.] 

Se Beckman Nasalvokaler s. 5. 
såg-hana, Beckman a. a. s. 5 ock 7. 

Se ovan s. 162. 
Beckman a. a. e. 5. Något osäkert ex., då dkr- bortfallet ju 

kunde vara äldre än apokopen av e. 
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skara, bierana (s. 141), m. m. Några ex. från det dalsländska 
ortnamnsmaterialet har jag diskuterat NoB. 1917, 93 f. 

b) I ord med akut akcent synes slutljudande -e bortfalla 
även om penultima har stark biton. Det säkraste exemplet är 
fjcbrån m. 'tjädertupp' (jfr s. 59). Möjligen höra hit också sam-
mansättningar som linablisk 'lindbuske', hci,51bitsk 'hasselbuske', 
ngpatojbitsk 'nyponbuske' jämförda med virbitska 'videbuske' o. 

- c) e bortfaller ofta i hiatus, särskilt i mer stående förbin-
delser (t. ex. av verb ÷ adverb), t. ex. 

fig-i/Ml falla omkull fit-s-bastia skita i byxorna 
grbp-i-sce glupa i sig s-da så att 
rgr-ei kyla av v4-nta var inte. 
Anm. Om former som gdyi 'galen', pin 'pinnen', stil 'stallet' 

o. d. jfr s. 165. 

Tillägg. 
I kapitlet Om äldre källor rörande dalbomålen ovan s. 3 if. 

har förbigåtts en viktig ock gammal källa, fastän den omnämnts 
av Noreen VSpr. 1: 269 ock före honom av E. H. Lind i Sam-
laren 1882, s. 61. Det är den bekante lantmätaren ock vitter-
lekaren Wilh. Kru(u)ses ordlista från 1729, bevarad i hand-
skrift i UUB. Nordin 635 (4:o), 11 opag. sidor, vilken här nedan 
avtryckes. 

1) Jfr kanske évJa 'Elgärde' n. pr. Frändefors (SOÅ. 16: 72), 
klok 'Sjögärde' Tostared, Mark, Västergötland (S0Å. 9: 2: 140). 
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Ingenieurens, Wilh. Kruuses.1  
Åhr 1729. 

the ordasätt, som finnas bruklige på Dahl 
Lähns- Norrska- och -Wermelands gräntzen. 

Förtekning uppå 
alt in til Bohus 

 
Afligt-Äfligt a: Wexterligt. 
Agerefwes a: Widöpen ligga. 
Aggedera o: corrupte pro accor- 

dera, köpslaga. 
Ahler a: Sehlestroppor. al. åla. 
Annfåttes 0: Skaffåttes. 
Anturas o: Bruka narrij. 
Angacksen 0: Förundersam. 
Attänna o: bak efter. 
Atålt 0: Stygt, ellr ledt. 
As giähl o: Qwinnomann. [!] 
Arslack a: Mans namn. 

 
Behla a: Fattas, Brister. 
Behle 0: Frijare. 
Betta 0: Binda. 

Bycka V. G. 
Bettja 2  0: Tij k. hynda 

Bich. angl. 
Brättog a: Spaak, tiden. 
Bångas o: wara ostyrig. 
Behlegran 0: Wälja Frijare. 

B. 
Dannera 0: skicka nogot wel. 
Drjta 0: träcka. 

Draga 0: Färdas, resa. 
Dånga 0: Döö. 
Dähler o: bräder. 
Dott 0: thet som man lägger 

på skorstenen. 

 
Ettranne 0: Argsinter. 
Enryfwen 9: ensinnig. 

 
Fantefååk 0: tå när något kom-

mer i elaka händer, säijes 
thet wara kommit i Faute-
fååk. Halland. Fantefå, i 
tiufwa händer. 

Fierrmer o: å andra sidan, ifrå. 
Fohlten 0: hastig tu l sinnes. 
Flomsa 0: doppa. 
Flemma 0: göra narr af nogon. 
Flamsa, flasa, trasa eller flyga 

örsk 0: Är at bruka oan- 
ständigt skemt i lek. 

Flådt o: widt. 
Flane a: owetting. 
Flemta o: pusta, wara ande- 

trött. 
Förskiäl o: blygsam. 
Föhlja o: et ungt Stodh. 

1) Denna rad av annan hand. 2) 1 marginalen: Betja. 
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Fyll 0: maat. 
Flijpa o: Gråta. 
Fynn 0: man säijer, af ålder 

fynn., thet ä,r, af hedenhös. 

G. 
Gallmaka o. Skrika. 
Gant 0: took. 
Gantas 0: narras. 
Glena, Glijsa 0: Le, skratta. 
Glupålt 0: Dåhligt, elackt. 
Glumsker o: Argsint. 
glupohlig o: Groftalig. 
Glimsa, Glamsa 0: Ostadig. 
Glassma 0: Le flatt. 
Glont 0: Gosse, Pojke. 
Giuhla o: (a) Sadla. 
Gnohla 0: Låta, tu l at sjunga. 
Grufwe 0: Ligga framstupa. 
Grott 0: Grym, otäck. 
Gröta o: Spea, förtreta. 
Grisken a: Arger. 
Gråog 0: Storätare. 
Glana o: Se på nogot. 
Glotta 0: Se under ugg. [l] 
Giångla o: Tala galit. 
Gutt a: Gosse, Pojke. 
Gummuhl 0: Mans namn. 
Gro o: Qwins namn. 
Göa o: Qwins namn. 

Hiller 0: hjerna. 
Hillra 0: smyga. 
Flåfwull 0: solf i en wäf. 
Hårss 0: Stod, märr. 

Håser o: Strumpor. 
Håwahrt o: Blygsamt. 
Håfwåhlas 9: Blyges, Sky. 
Häbär 0: (a). Boo, Wisthus. 
Hätta o: Lufwa 0: Myssa. 
Rått? o: Hwad? 
Hoga 0: Minnas. 
Humblas o: Brottas. 
Flogstall a: sic et Bahusani. 

Enkeman. 
Hogball 0: etiam Bahusani, 

Somartid, imellan höst och 
Wåhr, eller leksommaren. 

m 0: Aug. evil, Germ. ubel o: 
Onder, arg. 

Maken 0: Arger. 
Inkrom 0: Inelfwer. 
Iåhlt o: Edert. 

K. 
Kånglar a: Grankåttar. 
Kall o: Gammal Gubbe. 
Kiöket. olim Kåter. krytet, 

krellet o: wackert och nätt. 
Kiöta o: en spruta. 
Kiöhndom o: Weklighet. 
Klobbar 0: Sadel. 
Klopper o: Gångeträd öfwer en 

bäck. 
Knystra 0: Le småningom. 
Knöttepar o: Skälmstycke. 
Kry 0: qvod commune, frisk, 

flitig, rörig. 
Kock o: Bahusani, Tupp, hane. 

(a) fors. corrupte pro giorde. (a) Vplandi härbrä contr. pro härberge. 
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Kiåsta o: Stanka o: wara ande-
trött. 

Koxa, kopa o: se i wädret. 
Kåwenn o: Liten hund. 
Kackenij a: Narre spel, öfwer- 

wåld. 

14. 

Lanka (a) lank i mak c: Gå 
sakta. 

Lonet, Lone elir  lötesgod o: 
ostadig till sinnes. 

M. 

Meijen o: membrum Viril. 
miga a: Kasta sin urin. 
Misspierra a: Afwundsam. 
Musekrogen a: Gresla elr bröd- 

träd. 
Möök o: Spad at koka elr knåda 

med.' 

0. 
Omwijta o: ynka. 
Ohltog 0: Åtanka. 

P. 
Piett a: hara. 

R. 
Ranwahla o: (a) Stiähla, taga. 
Runka, rugga a: thet som rörer 

sig. 
Rasa o: wara yhr. 
Rompöhl o: Ryggstycke. 

Russa o: (b) Sto, märr. 
Råmus a: Oförtruten, hielpesam, 

willig. 

 
Säär 0: allena. 
Skiåhr a: Skata. 
Sållten a: alibi szeulten, hungrig. 
Snahlfaren a: eldgaffel, brand- 

käp. 
Sohlspak a: Later. 
Skaekt 0: item Hallandi o: 

oj emt. 
Skrömsle o: å skrän2a a: Spöke. 
Skompa a: alibi skumpa 0: löpa, 

springa. 
Skiälhäpet o: owist. 
Siählum a: sällan. 
skotter a: hin onde. 
Spohlda o: å Spöria a: en fråga. 
Spörja a: Spula Hall. a: fråga 

en nogot. 
Skåring a: å Skära. 114 ur en 

kaka. 
Spiring o: yngling. 
Stryta o: Skårsten. 
Stååka 0: buldra, larma. 
Såckar o: strompor. 
Skintryta o: Pattahl, som görs 

tå tarmar, tu l blod korfskin, 
tryta. 

 
Träsken a: Gahlen. 
Trelsk a: comm. Tresk o: Owillig. 
Tyssling a: Lingon, krösebär. 

Vpl. Luneka. (a) vetus Rån. 
Germ. Ross. 

1) 1 marginalen: Spade. 



TILLÄGG. FÖRKORTNINFAR 177 

IT. 

Ubarmåhlugt o: omildt, grymt. 
Unåog o. Ogagnsam. 
Usnaskele o: Osnaskig 

osnaskät H.11. orenlig. 
Ussussa o: inte så, lät bli. 
Uwohlen o: G-roftalande. pro 

o-wårdig, unde plebji owolig, 
siwe owulig. 

W. 
Wampa o: Tröija 
Wonn diversa pronunciatio. Ond, 

wred. 
Werwohlet o: Afwogt. 
Wehnt— wacker t. welwohlet 
wannig o: Then som skyr för  

nogot swårt, grofft, eller be-
smitteligit arbete. 

Y. 
Yta 0: Sälja, föryttra. 

Ä. 
Äkaft o: öfwermåtton. 
Ählog o: Löpsk, fuhl. 
Ähänna o: (a) taga från enom 

nogot. 
Äwälten o: Wijdöpen. 

Ä. 
Ättebrå 0: brå på slächten. en 

som brår på ätten. 

Ö. 

Ögiähl. Qwinsnamn. 

(a) eorrupte pro afhenda. 

Förkortningar av några citerade arbetens titlar. 

A as. = A asen Norsk ordbog. Kra 1873. 
Ark. = Arkiv för (for) nordisk filologi. 
C1.-Vigf. = Cleasby-Vigfusson Icelandic-English dictionary. 1874. 
F.-T. = Falk-Torp Norwegisch-dänisches etymologisches wörterbuch. 

Eleidelb. 1910. 
Fick-Torp Wortschatz = A. Fick Vergleichendes wörterbuch der indoger- 

manischen sprachen. 4 aufl. — 3. Wortschatz der germanischen 
spracheinheit unter mitwirkung von H. Falk .. . . von A. Torp. 
Gött. 1909. 

vFriesen Mediagem. = 0. von Friesen Om de germanska mediagemina- 
torna. Uppe. 1897. 

H.-T. = Haygstad-Torp Gamalnorsk ordbok. Kra 1909. 
Hesselman i och y = El. De korta vokalerna i och y i svenskan. Upps. 

1909-10. 
Hof [Dial. vestrog.] = Sv. Hof Dialectus vestrogothica. Stockh. 1772. 
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Jakobsen Et. ordb. = J. Jakobsen Etymologisk ordbog over det norrone 
sprog på Shetland. Il. 1-3. Kbvn 1908-12. 

Kallstenius = K. Värmländska bärgslagsmålets ljudlära (Sv. landsin. 
XXI. 1) Stockh. 1902. 

Kock Ljudhist. = Svensk ljudhistoria 1, 2. Lund 1906-11. 
Landtmanson 1 ock r= Sam. Landtmanson Studier över Västgötamålets 

1- ock r-ljud. (Sv. landsm. B. 1.) Stockh. 1905. 
Larsen Solor = Amund B. Larsen Lydberen i den solorske Dialekt. 

Era 1894. 
Leander = P. Leander Ordlista över holsljungamålet (i Kinds härad, 

Västergötland). Göteb. 1910. 
Lindberg = K. H. Lindberg Skeemålets ljudlära. Göteb. 1906. 
MM. = Maal og Minne. 
NoB. := Namn och bygd. 
Noreen Gesch.3  = Geschichte der nordischen sprachen, 3. aufl. Strassb. 

1913. 
Noreen VSpr. = Vårt språk. Lund 1903 if. 
Rz = Rietz Svensk dialekt-lexicon. Lund 1867. 
Ross = R. Norsk ordbog. Era 1895. 
Sandström ö ock ii= Studier över utvecklingen av fsv. 6 ock ii 

i starktonig ställning inom västgötadialekterna. (Sv. landstn. B. 6.) 
Stockh. 1910. 

SL. = C. J. Schlyter Ordbok till Samlingen af Sweriges Gamla Lagar. 
Lund 1877. 

SoS. = Språk och stil. 
SNF. = Studier i nordisk filologi utg. av H. Pipping. 
Sundén Västgötasocken = 0. W. Sundén Allmogelifvet i en västgöta- 

socken under 1800-talet. Stockh. 1903. 
SOÄ. = Sverges ortnamn, Älvsborgs län, utg. av K. Ortnamnskommittén. 
Torp Nyn. et. ordb. = Nynorsk etymologisk ordbok. Kra 1915 if. 
Vidsteen = Chr. Vidsteen Ordbog over bygdemaalene i Sondhordland. 

Bergen 1901. 
Wigforss SHF. = Södra Hallands folkmål, ljudlära. Del I. Vokalismen. 

Stockh. 1913. 



RtSsum. 

La tUse intitulee « Phon6tique du patois d'Ärtem ark » traite de 
la phonetique des voyelles du patois par16 dans la commune d'Ärte-
mark, situ6e dans la partie nord-ouest de la province de Dal (Dals-
land), prås de la frontiere de Norvåge. Aux pages 3— 22 (appen-
dice pp. 173-177), l'auteur donne un aperou des sources anciennes 
des patois du Dalsland, accompagn6 de reproductions de certains 
textes. Les donn6es les plus anciennes remontent å 1718. Ann 
pages 22-23, on trouve des renseignements sur les informateurs, 
etc. Une phon6tique descriptive sommaire remplit les pages 24-39. 
Dans la partie consacr6e å la phon6tique historique, les voyelles 
toniques sont trait6es d'une faoon assez detaill6e.  (pp. 40-161), 
les voyelles atones sont trait6es plus sommairement (pp. 161-173). 
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