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Aksent.
A. Exspiratorisk aksent.
§ 313. Med hänsyn till det exspiratoriska trycket inskränker
jag mig till att uppställa 3 huvudgrupper av stavelser:
tryckstarka med fortissimus eller fortis, av vilka den förra
aksenten, relativt starkare, förekommer i enstaviga ord och i den
tryckstarka stavelsen i två- och flerstaviga ord, där denna antingen utgör slutstavelsen eller endast åtföljes av trycksvaga
stavelser, medan den senare, relativt svagare, tillkommer den
tryckstarka stavelsen i två- och flerstaviga ord, om någon av
de därefter följande stavelserna ha medeltryck; båda dessa aksenter betecknas med över stavelsens sonant utom i enstaviga
ord, där fortissimus lämnas obetecknad.
medeltryckiga med levis (omfattande semifortis och semilenis
enligt annan terminologi), som betecknas med ' över sonanten.
trycksvaga med lenis, obetecknad Ull manuskriptet] utmärkt
medelst över sonanten).
Härmed vill jag icke förneka, att man med instrumentala
hjälpmedel skulle kunna konstatera flera tryckgrader än de ovannämnda och t. ex. påvisa en skilnad å ena sidan mellan semifortis
och semilenis, å den andra mellan lenis och en ännu svagare
lenissimus, men då jag endast haft mitt hörsinne att rätta mig
efter, har jag ansett det vara säkrast att nöja mig med 3 slags
aksent, och detta desto hellre, som växlingen mellan semifortissemilenis och lenis-lenissimus knappast torde vara konstant, utan
oftast beror på individuella faktorer eller den stämning och den
situation, under vilken orden uttalas ej blott i satssammanhang
utan även vid »lexikograflskt förhör».
För övrigt må redan här nämnas, att samma ord icke så sällan
uttalas på olika sätt med växling i placeringen även av de tre
huvudtyperna fortis, levis och lenis.
Någon s. k. sammansatt aksent har jag icke observerat, utom
möjligen i stavelser med diftong (g q, ist y), 8?), som torde ha fortislenis.
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I. Enstaviga ord.
Sådana ord ha fortissimus t. ex. han, han, mig mig, grzs N gris,
gra grå, kvzst kvist, i i, utom då de i sammanhängande tal proklitiskt eller enklitiskt bli tryeksvaga, såsom han, an han, mg mig,
ii o. d.
II. Tvåstaviga ord.
motsvarande riksspråkets aksent 1 (akut),
1. Fortis-lenis (L
är den vanligaste tryckformen i enkla tvåstaviga ord, däri inräknade diverse tvåstaviga böjningsformer av enstaviga singularformer och infinitiver. Ex.: Ctbsr abborre, av. N ekorre, cimbar
ämbar, åkal axel (på kroppen), bibal B bibel (jämte bibil N), lidzn/
hävel, hårvil B härvel (jämte hårvil N), 49ittl (jämte MUA kittel,
Urna kummin, gåfil gaffel, mikal N miekel räv, pgnil N (jämte
pgntal N) panel, gprtl B april (jämte apriO, in B ingen (jämte
iggan N, isan B), fintan N genom (jämte oinzan N), kkistar klister,
slåskar N slusk, spödar N spader, diktar N doktor, påstar pastor,
kritur N kreatur, krikan krikon, miram N mejram, (jämte mardi B),
pfram N pirum, sick N siden, sdnap N senap, sårap N jämte sa,råp N
sirap, keinjak N konjak, sålnk B ett slags fisk, töbak N jämte tobtik N
tobak (även tftbak N), keimpkts N »kompis» (kompani, sällskap),
/Orts lakrits, nias N, 'tima B nyss„spiblas ond ande, kkcinigg N
klänning, jåttg B ketting (jämte »gigg N), ptinzg B penning (jämte
pått.igg ?N), reitigg N rotting, tIgicktg B änkling (jämte tigkkigg N),
tålrtegg (även tålrigg) N tallrik, jåtsta hjärta, pQisma pasma, teimska B
Tomssonskan, ylt N juli, kåft kaffe, kånft kanske, Min N Kallerö,
nit nio, fd,ru N sherry, .24e.t k ja (jämte 2g), kvito kvitto, keintant N
adj. och adv. riktig, -gt (jämte kantånt B), ~kat B muskot, prins B
presis (jämte prasis N), pej,,st, pl. pekar pojke, f Niga, pl. Pågår
fluga, röpa inf. ropa, röpar ropar, röpa ropade, håstar hästar,
pråstar präster, leigga N, låga B långa, friskast friskast, yfnast genast; mina mina pl. av pron. min, sa sydde.
Särskilt ha egennamn, personliga och geografiska, regelbundet
denna aksent, t. ex. grasman N Gräsman, hårman Herman, hårmans dripar N Hoffmans droppar, gåstav Gustav, dkap Jakob,
jt_szcs N Jesus, måtas Matias, öla N Olof, såkris B Sakarias, vglfra
Valfrid, vilham Vilhelm, årts B Iris, kört Karin;
ösan N Asien, bh,stil N Börstil, dinnzark N Danmark, vöksakr, N
Vaxala, råkshsim N Vaxholm, frmark N Forsmark, åpland Uppland, byn N Häfverö, håyka N Hökhufvud, tnåkati N Mälaren,
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målpa N Medelpad, nårkt N Närike, svårp N Sverige, Utbyt N Telge,
håg-stan Högsten (ö), nå,stan B Norrsten (skär), röstan N Rosten (by),
skina N Skåne, tudny Tvärnö (ö), våta 1. våkt N Valö, vås8 N, velsi B
Vässarö.
Slutligen förekommer denna aksentuering hos några tvåstaviga
sammansättningar, såsom båbok (jämte babåk) babord, stflybok styrbord, båstu bastu, fåtstu farstu, råstun N rådstugan, beisman N,
pigman, lånsman N (lansmån B), nårman N, stPrman, tåkman N (tarmån B) båtsman etc., firrkar N, * Aska. B förkläde, hitkak N huckle,
huvUdkläde, båsag N barnsäng, bkeibar B blåbär, first (jämte f8rbt) N
förut, före, ~fru N jungfru, öknue N »okunnig», främmande,
våp. N ovanför, nfitsakd N som nyss kalvat
Fortis-levis (L 1), motsvarande riksspråkets aksent 2 (grav),
förekommer (jämte de ännu vanligare aksentueringarna lenis-fortis
och levis-fortis) i sammansättningar av två enstaviga ord, t. ex.
fitbeil N fotabjäll, bkfilik B blyerts, hånstik N handsöl, låkcint N
lekamen, neintigg N, nåntig B någonting, peitlå B (jämte påtlå N)
blyerts att smörja spisen med, språkbåjk B Frangula-bark, Nt/i/ N
galenskap (inalles omkring 40 dylika antecknade)
samt därjämte i ett mindre antal enkla ord (av vilka några
ha annan aksent i riksspråket), t. ex. pglaigg N (jyykNe B) kyckling, j§åtigg N (»gag B) ketting, vdpkigg N väppling, sänigg N
sanning, dreinigg N drottning, heimigg N honung, kåbil N kabel,
hjvil hyvel, måndi mandel, spindil 1. spindd N spindel (del av
tröskverket), svindi l N svindel, vimpil N vimpel, virvil 1. vårvil N
virvel(vind), 4g64 N (491 B) ängel, ji.gily N gissig, 401 N, igån B
ingen, ndiy N nej, såfrån saffran, såtån N satan, seimår sommar,
våki (?) N Valö, Oråd N, eibråd B åbrodd, åmån N amen, 4ks0
(jämte åkstik N, åksal B) vagnsaxel, ddrds N adress, åptåk B (jämte
åptåk B, aftåk N) apotek, bily dt N biljett, bål dån N buldan, fOird/ N
fodral, kåplån N kaplan, keigkit,s N konkurs, /ik6)- N likör, måntsal N
mamsell.
Levis-fortis
,) är förhärskande i tvåstaviga sammansättningar (inalles omkring 450 fall antecknade) men sällsynt i lånord.
Den är svår att skilja från lenis-fortis, som ofta nog torde förekomma även i de ord, där jag händelsevis iakttagit levis-fortis.
Ex.: itkrntrå N almträd, pdtrå N trä att göra pilar av, fårfår,
ftift_ir N, fårmår, fåmår N farfar, farmor, sWår, stPrnör styvfar,
styvmor, stP.sktii N, styisån B styvson, freimåns N, tålmåns N på
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höger, vänster sida, bdslcdp N boskap, brdtwin N brännvin, dclarkår N
dalkarl, distigg N disting, ddmprdst N domprost, fdehckdr N, jaghijk B fänghål, fålmein B fullmåne, hitgAn N husbonde, kårbår N,
kårbår B kardborre, lansmån, B (lånsman N) länsman, meindp_ig N
måndag jämte de andra dagnamnen, ndrfil N, b:ffi B örfil, rdvsign B Rävsten (ö), såltsdr B saltkar, sixjcidm svordom, int N ursinnig, vdjin, var sin, 681åk ögonlock, 6kring N (urie B) örring och
lånorden 4pt4k B apotek, fdekd.åk N, M144. B fänkol, kårAst kamfer,
mårgråt B jämte margrg Margreta, måtrds N (matrds B) matros,
mdtål 1. mate N metall, nått'Ar N natur, pdslin N porslin, Rsånt N
sergeant, sbi/ N sigill.
4. Lenis-fortis (,,4 är den vanligaste (inalles omkring 100 fall
antecknade) aksenten i lånord, såväl tyska som romanska oftast
med. denna aksent i riksspråket och ganska vanlig (växlande med
levis-fortis) i sammansättningar (inalles omkring 130 fall). Ex.:
bafg N befäl, basvår N besvär, fstskrat N förskräckt, psti/ N gesäll,
javdd N gevär, avkeid N ackord, afdd affär, maj« N major, spanydd N spanjor, stgcir cigarr, ptår N gitarr, kvatstdr N logi, apsår N
officer, papfr B jämte papir papper, valkår N villkor, fi/år N filur,
falt'Ar svartsjuk, akfdn auktion, dragdn jämte drågdn N dragon,
rajdn N religion, sdin cylinder, yinrdi N general, maddl N medalj,
spaka N hospital, krzstdi N kristall, ksrprål N, ks,sprdl B korpral,
rudir• N reell, putål butelj, aksdm N examen, galydst N galeas, gadist
gardist, argnist N organist, kamp& N, kampds B kompass, afåt B
assiett, falat N schalett, samat N sammet, salv6t servett, tapdt tapet,
kkandt N klarinett, tobåk N jämte töbak 1. tlibak N tobak, tyrånd N
tyrann, loytnånt N löjtnant, bing, bar4 N byrå, johått. Johan, andåkt N andakt, hansfeit N hundsfott, turki N Turkiet,
samt av de många sammansättningarna t. ex. alyr N aljuver
(cunnus på ston och kor), andrakt N andedräkt, babc2t N jämte
båbar babord, bkagdk blaggarn, balåst N ballast, bokskiv bokstav,
bomål N bomull, brtsibriv, braleiv N bröllop, ba,sidg N bergslag, fast14g N fastlag, dosbådt N dödsbädd, jaldk elak, faddr (jämte/ä/dr N)
farfar, fatsbrdr N farbror, farnkir (jämte fcimOr N) farmor, fag N
fartyg, fi-akeist 1. frakåst N frukost, fain'As fähus, fsrgeir N förgår,
golik N god, duglig, gravdd B gravvård, guslån diverse födoämnen,
gufdr och gumdr N gudfar, gudmor, hargdk herrgård, vadåg B vardag, luslnds N Hållnäs, jprkbår N, jpsjkbår B körsbär, lagg,. N ladugård, lispånd N lispund, fapånd N skeppund, laddm N lärdom,
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logdåg N, lsgdåg B lördag, mankar N mantal, masa matsäck, mind
midnatt, mor& morot, ojåd N oljud, vapei N ovanpå, ()våt N ovett,
petteir N påtår, ristan N Risten (ö), ks,slin N skorsten, samvåt N
samvete, skodön N skodon, skateir N skottår, skrzskö N skridsko,
fisktråg, snovit N snövit, spzikvim spilkum, st as N stadsbo,
synda. N synål, tiarmån B (tåkman N) tolvman, tubs tuggbuss, ti,sat N
ursäkt, valda. N (vddleir B) vedlår, vaftjyt N (vafita B) västgöte, 8rie B
(Origg N) örring,
vartill komma några enstaka såsom biskeip biskop, bysmån besman, kofikst N koffert, jjsylari g B kyckling, mareoy B mejram.
§ 316. III. Trestaviga ord.
1. Fortis-lenis-lenis (L
relativt sällsynt, träffas i
egennamn t. ex. åbramso N Abrahamsson, fdläant B Ferdinand, Hasa Kajsa (om vinden), &bas B Alexanders, britasa N
Britas, öfrika N Afrika, spånian N Spanien, bk4kv,9a N Blekinge,
dåkana N Dalarna, itpsaka N Upsala, Mara B (Warz N) Kallerö
(ort), k4v9t N Kaverö (by), lindan« B Understen (fyr).
substantiv på -are såsom gårvara garvare, Mara N altare;
på -else t. ex. bdkalsa N bakelse; på -ska t. ex. svågajka svägerska.
adjektiv på -iger, -uger, particip på -andes, -endes. -ade
samt komparativ och superlativ av adjektiv t. ex. skräshgar N
krasslig, laugar N läckig (om båtar), fåran das N farande (jämte
fråmanda N främmande, rdsanda resande), römdas N roende, meikada målad, meiggada N många, fkgrada N flera, våkrara vackrare,
viika,sta N vackraste, nada,sta nedersta.
räkneord t. ex. Man» aderton, famtanda femtonde, 4stjganda N, J,,s4gunda B tjugonde, håndranda B hundrade, nianda
nionde.
dika, 6,ktzka N ättika, hå/v2tz hälvete, pönial N panel, Umbarman N, timarman B timmerman, våsanda N väsen, filadzn N ullluden, ullig, bitiga (jämte biti) bittida.
2. Fortis-levis-lenis (2.
är rätt vanlig (omkring 90 fall antecknade) i sammansättningar av ett enstavigt med ett tvåstavigt
ord, men är svår att skilja från levis fortis-lenis, som i sådana
ord är den allmännaste och med vilken den ofta växlar. Ex.: dntig gan N antingen, bdkldgas B (båkleinjts N) baklänges, Vo:fåra B
Bjurskär (ö), b4sbåka B (be'tsåka N) båtshake, Anhåkman B Enholmen, yansånizn ensam, frågkrika N Frankrike, gra:sbirdan N Gräsbådan (skär), håkspata B (även hdkspit) hackspett, j/4461,1ca (jämte
6— 42663.
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)4h,4ka N) hjuleker, k4tciklag B kutryggig, »irrketra N (/‘,98jkåra B)
kyrkoherde, laciman B lekamen, likdeolar likadan, örma B Ormöarna, 6v4kc1tkg N ovårdig, rOs/cluin N Roslagen, r4spiga rospigg,
fitatug B smutsig, spfifkitgn spyfluga, stOrdn_p, B Storängen, triga B treegge (Carnarter), d4g4dig N (eidgolig B) ejderhane, 422/årygg N ((planag B) upplänning,
vartill kunna läggas några med sammansatta ords aksent:
dgedsa N (anålsa B) almanacka, brisilja N bresilja (men pkilia N
persilja), ~sa N fernissa, gluira B (jämte åleara B, ålar N) ekorre,
gfsigar B (dIsiggar N) äfsingar, iniarvsr N (inemar B) inälvor, ftikla
idissla, ldrina N lärarinna, återa N Ortala, påvIcka N papegoja,
sQi.lnia B Salvia pratensis, (ftbdj,si B (4b6yyz N) åbäke, (fibdj§a sag B
åbäka sig, (gfeikta seg B åbäka sig (men eifaktar N åtbörder), gitbNar B (athilar N) åtbörder.
L .) är den förhärskande aksenten (över
3. Levis-fortis-lenis
300 fall antecknade) i sammansättningar av ett enstavigt och ett
tvåstavigt ord, ofta växlande med lenis-fortis-lenis, men för övrigt
sällsynt. Ex.: 4,stitga N annstuga, granngård, glzigak N alfågel,
cinkkdga N anklaga, bdrhicvda barhuvad, bdytiolja B barnunge, bk6jiftnig N blodförgiftning, bHnapeita B blomglas, briklbeidan N Brudbådan (skär), bristpiga N bröstbenets nedre ände, b6clk4vka N budkavel, bffilescisk N byxassel, viksgviba B (vkgi412a N) spindel, dspdra B
Espskärsörarna (skär), fråntimar N, kvintimar N fruntimmer, kåtvisur N kattfötter (G-naphalium dioicum), hdrkrågka större mygg,
hdlsigan Helsingen (ö), mdgiiwin N mässlingen, 44/inp syssling,
snds:/injp N Snesslinge (by), dfsiggar N äfsingar, inbika N inbilla,
1cketbstr6migg N fetströmming, krishåra N hög befälsperson (om
kungen), kvilaida N grankåda, jeimetktig N ljum, Nislifsa B skällsord om en dålig bössa, leirfc_iddr N kalsonger, ini4f6star B (misfåstar N) missfoster, nils,,pko N Nils Persson, nårbOda N Norrboda
(by), &åka N otäck människa, pigknig)s.a B nattmössa av ullgarn,
pisbbftsa B urinblåsa, rOlciatigg N roderpinne, riktbksta N ryktborste, skrixvnujdar N skruvmutter, fgoådta N en slags fisk, slaktkina N släktlinje, spdclasa N spaderesset, stdc_Star styvdotter, svådrika jämte svadriba B svagdricka, tOtfidlig N tvetydig. Av annan
art äro pröstina N (prostina B) prostinna, grasmånska N Gräsmans
hustru, /d92,t4na N lanterna, ndtrfila N örfila, Crånigg N ålänning,
vgånda N matstrupe.
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Lenis-fortis-lenis (., ,,) förekommer dels i en massa lånord,
oftast med samma aksentuering i riksspråket (omkring 80 fall antecknade), dels (i många och alternerande med levis-fortis-levis)
i sammansättningar av enstaviga med tvåstaviga ord (omkring
140 fall). Ex.: avlåta N oblat, alårma N alarma, alrmösa N almosa,
alvåru N allvar, agsikta N ansikte, anförts N ansjovis, arbåta N
arbeta, arånda N arrende, agåsta Augusta, hydra begära, balisar N
Bellis perennis, bavårugg N beväring, fampetniz N champagne, dasåmber N december, ajgftta, N Egypten, alånda N elände, ayråpa N
Europa, van. ill a N evangelium, aksåra N exercera, famil p N familj,
fyyråvan N firabend, avsked, kaleifja N galosch, karåfa N kautschuk,
kaleindar B kolonn (pelare på säng), kulåram N - kolorum, kamnistar N komminister, malåga N malaga (vin), margråta B (jämte
mkgrät B, margråt) Margreta, mafåsa N massera, matyrja B materia, mantåfja mustasch, ufrsåkar N orsaker, partika N (paråk B)
peruk, niåra• regera, salfpåtar N salpeter, spatask N spektakel,
spatålska N spetelska, spasåra N spatsera, syrinar N syrener, ambåta ämbete.
Av de många sammansättningarna må, nämnas: avåndas N
avundas, aldålast alldeles, ~gan N allmogen, alånda N Alunda,
bomålia N (bönzeilja B) bomolja, bragrima brudgum, akålan B ekållon, yark-kiso N Erik Hansson, fzlbfigka B (filbågka N) filbunke,
froseikar N Frösåker (härad), godzigar N goddagar, gravådar N gravvård, gadötar N guddotter, jajtåsa N hjärteresset, viman N igenom,
kodyrz ya kodynga, maska N mässhake, vafilra (1. ver) N ovanför,
ohgra N ohyra, skafåtes N skafföttes, fafthåmar Skepthammar,
uståmar N Östhammar, favåttz N skedvatten, stybriera N stigbygel,
sasåla sädesärla, vacflidar 1. vddlidar N vedbod, vtlåpa sag N vid.
skepa sig (göra åtbörder), vafåta B västgöte.
Slutligen har jag hört denna aksent i arviggar N, arvigar B
arvingar, folåniz fölunge, fiånda fiende, haltievi hulling, inåkvar B
inälvor, shnticnyt N stintunge, tnliggar N, tnligar B trillingar,
tviliggar N, tviligar B tvillingar.
Lenis-fortis-levis
L ,S) endast i bayårigg N tiggare (men
bavårizgg N beväring).
Fortis-lenis-levis (L
förekommer huvudsakligen i sammansättningar av ett tvåstavigt med ett enstavigt ord (ett 30-tal)
vid sidan av den i dylika ord vanligare levis-lenis-fortis. Ex.:
ådalsmån N adelsman, åls,skår N affärskarl, bindikmåsk N, binzk-
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inåk B binnikemask, kvarjd1 N bävergäll, fhp.stulik N finistvål,
jimansedt N genomsalt, kårbasrtk N ett kok stryk, jpigskkg N
kegelkung, mUtarmån N bödel, nzirbo.,4 N Norrboda by, påramstånd N potatisstånd, pd,stsrOyk N porter, sldtanstid N slåttandtid,
vinialkcint N vimmelkantig, veipuldn vårfrudagen,
och i några andra, såsom j civalein N djävulen, dnzarå N domare,
fråmandå N främmande, rd,sandå resande, Mondt N (Mona B) Leonard, månif it människa, filiggår N skillingar, tårpantin N terpentin,
Canspdk N som inte känner igen folk.
är den vanligaste aksenten (omkring
Levis-lenis-fortis
150 fall) i sammansättningar av ett tvåstavigt med ett enstavigt
ord. Ex.: ed28rkrO.k B aborrkrok, bibalsprdAk N bibelspråk, bilivi12, B
(bzdivind N) bidevind, bitg8rs,m4r N, brk8ksm4r B bogårds(kyrkogårds)mur, bitiya,s6k N bajerskt öl, dmaddg N domedag, fittigd4mN
fattigdom, fkzigubdn B (f Wzgbån N) flugben, fdtgsgdt N färdigsydd, kaniznsp,764 N järnspisspjäll, ketng..1b.ksk B (kalbark N) kanel,
gretvaskh, N grevskap, idsbosIdg N gästabudslag, hickomås B allhelgonadag, fganiztN igelkott, igtarf0.,9( N immerfort, jjsirrkbajvin N
körsbärsvin, mdgansknz N mesanbom, mUta,steig N Mesterton (professorn), nbassbis B nyckelax, fiarve,kstdn N oarbetad gråsten. szniahdk B smedjehärd, s4panråt N supanmat, vci1canh4,9 vapenhus, och
därjämte i fdboship N fäkreatur, Olgraff N, Argraff B geografi,
gNsalåt B glasassiett, hdrzfrdn N härifrån, kåstmafinN kastmaskin,
kgamåg N lavemang, 4patisk N ej inbjuden gäst (t. ex. vid ett
bröllop), 4ristån, B orsten, rddari N rederi, shciferi N matskåp, peitman)d, N portmonnä, scilasi B fönsterjalusi, f ramånt N sakrament,
stc:21-zstdn B Stora Risten (ö).
L) förekommer mest i lånord med
Lenis-lenis-fortis
samma aksent i riksspråket t. ex. czbokcit advokat, amardl N amiral, apalsin N apelsin, babuln N babian (om en storvuxen man),
bzdivind N bidevind, bomastik N domestik (tyg), fefanjd chiffonier,
aktp‘cf N ekipasch, znpfår N (igafåra B) ingefära, inspatör N inspektor, kantral6r N kontrollör, krokadgl N krokodil, parmafijn N
permission, rasalv41 reservoir, romatist N reumatism, talagrdm N
telegram, timotd, timotej, unpfifi ungefär, unyfirm N uniform,
vzktaryjk vitriol och i några andra t. ex. akra,slini N allvarsam,
andaf4ns N Anders Jans (gårdsnamn), andsrfik N andra gången,
fp.darv(d fjäril, sladarkn N Sladdarön, oragrånd (1. hrwzind N)
Öregrund, ovsIrck överdrag.
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§ 317. IV. Fyrstaviga ord.
Fortis-lenis-lenis-lenis (L
förekommer i ordinala räkneord t. ex. åda,standa adertonde, firtianda B fyrtionde etc. samt i
vastarovsr N västerut.
Fortis-levis-lenis (L
.) har jag iakttagit i bårbdrara N
barberare, bråsilzan N Brasilien, itålian N Italien, yafåvara N (jajavara B) gästgivare, skarmåstara skolmästare, kistryingar N kutryggig, slåtfiskada N slutfiskat.
Levis-fortis-lenis-lenis
L
är den vanliga aksenten i
sammansättningar av ett enstavigt med ett trestavigt ord t. ex.
brxklickådatska N som klär bruden, fyrmastara N fyrmästare (men
pogmastare N uppassare vid bröllop), jpOkskånlara N kökskammare,
kcskni para B svångrem, snåsmålr ara B »mullbänk» (en nypa »matsnus»), Pkshånzara N yxhammare, småmånggar N småtarmar, krffidnalakar B kryddnejlikor, yånstrånagar N gensträvig, hOygmågagar N
högmagad, däst, ng måkada nymålad, övåntandas N oväntat, pkilza N
persilja.
Lenis-fortis-lenis-lenis
L .,) träffas i några sammansättningar av enstaviga ord med trestaviga samt några enkla ord
t. ex. bsrpnåstara N borgmästare, jpogmastara N uppassare, jafåvara B gästgivare, kodisara N mjölkare, skomåkara skomakare,
upåså,ska N uppasserska, janAnda,so B Jan Andersson, varimga,
yån N vareviga en, hogfåbgar N högfärdig, saglivada N seglivad,
taminstana N, atnzinstand B åtminstone, smalåniggar N smålänningar,
amårika N Amerika, japånara N japanare, gravårada N graverad,
valåkara B hästkastrerare.
Lenis-fortis-lenis-levis
J. ) finnes i antönitsåkr, N anatomisalen, spalåkasåp„ N sparlakanssäng, InWtzghåt N besynnerlighet.
Fortis-lenis-levis-lenis (L
,,) träffas understundom (omkring 40 fall iakttagna) i sammansättningar av tvenne tvåstaviga
ord i stället för den där vanliga levis-lenis-fortis-lenis. Ex.: ökafs«lp N avloppsdike, dketvsf Nita N örlogsflotta, Okavsådil N orlovssedel, åftanvåkd aftonvard, åndatstågn B sal, 4fistionka B askstubbe,
distigsmarknan N distingsmarknaden, &Åarhåra
domherrhane, åkariinp B ekorrunge, heilnåsbåsa N hållnäsbusarna, lartspåna N
lapispenna, istarhcika N isterhaka, kånfatsbrånvin N kamferbrännvin, kårbolåsti N karbollösning, miramsviska N mejramsviska, vastatörlar N tjocka västermoln, dstavgdar östanväder, våfotlånda N Väster-
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götland, irstaryilan N Östergötland, åstaribl, N Österrike och därjämte i tålfsrvciltayi N tullförvaltaren, Otnadtri B (janeirt N) januari,
fliberårt B (fibaretri N) februari, f4lca,s0a N sakristia.
.,) är den vanligaste aksenten
Levis-lenis-fortis-lenis
(omkring 130 fall) i sammansättningar av ett tvåstavigt med ett
-tvåstavigt ord. Ex.: cincla,ffinso B Anders Jansson, ånvagsdkar N
andra gången körd åker, sigatsidda B cigarrlåda, dågkapbMmar N
dlvaketia N elvakaffe, fåhusga B fähusfior, gcintskjgcrkar N hin håle, håmksmådari, N »kopparslagare» (efter fylla),
kcigkalpcilar N fames, Elyikarböda N Klockarboda (by), letgaNbeitti N
ladugårdsgolv, mcisob:sgtiban N Mats-Olofs-gubben, miireiväka N frukost, nårbornkstaq, N Norrbodamörtarna (öknamn), rikqnkbintgg N
regarnsklänning, sånelaaggna N sönderslagna, tåpatsråla B tapetrulle, trålj§argslånda N (trål jyargslånda B) trollslända, vddolansman N Väddölänsman.
Av annat slag äro åndetscinska B Anderssons hustru, igafgra B
(znpfdr N) ingefära, kötqam6mar B kardemummor, rianåro N Rio
Janeiro, gketsgradsnåya B glasgräddsnäcka, 6bagriplit N obegripligt,
4f8rfått N förfärlig, stdnom6ght N alldeles omöjligt.
.,) träffas i några namn och
Lenis-lenis-fortis-lenis
lånord: albatina Albertina, josafina Josefina, Karolina Karolina,
andgias Andreas, agalsmånar N engelsmän, fibaretri N februari,
makarönar N makaroner, notar(tra N retirera.
L 4 endast i pamarånskg. B poLenis-lenis-fortis-levis
meransskal.
i) har jag hört endast i ansaFortis-lenis-lenis-levis
bök N abcbok, åbasadd N abcd, håmantfrån N hemifrån och kvidsradirecg B kuddöverdrag, ripayi N adjö, ål-Teaks/Ap N ärkebiskop.
,) träffas i några sammansättLevis-lenis-lenis-fortis
ningar dels av ett tvåstavigt med ett annat tvåstavigt, dels av
ett trestavigt med ett enstavigt t. ex. andar fargeiltri B andra skärgården, bdsmanskasck N båtsmanskasern, j,sOftasguslein N köpt (ej
hem malet) mjöl, 1Psnigsprasetnt N lysningspresent, råntarikrie N
runt ikring, siljpshaksOk N sidenhalsduk, årkablskeip,B ärkebiskop,
fåjtudorgv N farstudörr-rev, ygfavargeik N gästgivargård, oimalamån N Jomalamaren (kärr), jyilajtageikv N källarstugugolv, fpajvcd." N källarsvaldörren, letgarbajbkåd B lagerbärsblad, låtpalve„såsk B lutpulversask, steasdyniiksiy o g N stalldynghög, lAtaparcik
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utanrock, våsaratri N vasärratre, legenhat N svårighet, obehag
och yamegalig N interjektion.
12. Lenis-lenis-lenis-fortis (,.
4 har jag funnit i atularist N
artillerist och separat& separator.
§ 318. V. Femstaviga ord.
i båfalheivara N befälFortis-lenis-levis-lenis-lenis (2.
havare, brevesitara N bredvidsittare, [backstugusittare] samt våstermitjtara N och åste,rmiqtara N Väster- och ÖsterMörtarö (byar), där
trycket på tredje stavelsen likväl är så starkt, att det kanske
rättast bör betecknas som fortis (våste,r mkstara).
.) i bOyaritsberara N järnLevis-lenis-fortis-lenis-lenis (..
stång i en spis, getfilteipara N galeas, keilasrlistaeska N kokmor,
råslagfepara N roslagsskeppare, trikanhtimtara N trekannhämtare,
tråskvarkståndara N mittstocken i ett tröskvärk, kagzkabodinna N
fwees.
L 4 i åndatstugitbanN grannLevis-lenis-lenis-fortis-lenis
gårdsgubben, beiktygsbOsur N byxor av hemvävt bomullstyg, fikstudorfenstar N farstudörrfönster, freniarvagsagka N framvagnsklyka,
4estandesligan B interjektion, jpåsared9nna N kejsardöme, lilyokovedyo liljekonvalje, leiefradasmårei N lån gfredagsmorgon, melbomeksbetkan N Melbomarsbacken, manifoshipnar N människoskepnader,
sdinhustrukhrvan N en del av komagen, s6cle.rboyksa N öknamn på
Söderbodaborna, sMarboeva N Söderbodaängarna, tilisandaygvla N
tusan djävla, tilstiom6gh B alldeles omöjligt, vedbarmaskåsa N valborgsmässkase, vastarbyAgga N Västerbyängarna.
i kåtrinpkometnkrånt N
Levis-lenis-lenis-lenis-fortis
katrinplommonkräm, sPilnzgsdbonjuhe4yg N spillningsdynghög.
L
,,) i falåkasfaar N skarLenis-fortis-lenis-levis-lenis
lakansfeber.
) i mariahendar N Orchis.
Lenis-levis-lenis-fortis-lenis
L .) i akadimzan N akadeLenis-lenis-fortis-lenis-lenis
mien, evanjåhum B evangelium, mas..,mas,,jetnesas B MatsMatsJannes, mil jeföltum N millefolium.
§ 319. VI. Sexstaviga ord.
Av sådana har jag endast antecknat två, båda med levis-lenislenis-fortis-lenis-lenis
L4 nämligen geikfarthånlara N gårdfarihandlare och mdnifoliknalsa N människoskapnad.
Anm. Det har mången gång varit svårt att bestämma till
vilken akaenttyp ett ord bör hänföras. Detta beror, såsom redan
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i § 313 nämndes, huvudsakligen på bristande fasthet och uniformitet i uttalet, som yttrar sig i att samma ord ena gången
uttalas så och andra gången så med växlande plats särskilt för
starktryck och medeltryck, men även för svagtryck. Exempel på
dylik ostadighet finnas upptagna här och var i det föregående
och skulle säkert kunna mångfaldigas. Då ett anförande av alla
möjliga dubbelformer skulle ta för starkt på utrymmet och för
övrigt vara av tvivelaktigt värde, har jag i regeln nöjt mig med
en form för varje ord, såsom jag uppfattade det första gången
jag hörde det i sammanhängande tal eller vid lexikografisk utfrågning av mina meddelare Erik Hansson och Anna Greta Jansson.
Därav följer också, att de uppställda reglerna icke kunna göra
anspråk på allmängiltighet vad beträffar de särskilda ordens aksentuering av andra gräsöbor, hos vilka utan tvivel fluktuationer
i stor utsträckning skulle kunna iakttagas.
B. Musikalisk aksent.
§ 320. Denna aksent har jag i brist på hjälpmedel och nödig
övning icke undersökt systematiskt och i detalj, utan endast antecknat spridda exempel, de flesta från N, med hänsyn till tonalitetens egenskap av fallande eller sjunkande i stort sett, räknat från
ordens första stavelse till slutstavelsen, utan att göra något försök
att bestämma modulationen i tongången och storleken i intervallerna mellan de särskilda stavelserna. Vad jag kan meddela
torde i alla fall vara tillräckligt för att ge en föreställning om
det mest karakteristiska, som (gemensamt för Gräsön och närliggande fastlandssocknar) skiljer nordöstra Upplands dialekter
från andra folkmål i landskapet.
Detta utgöres av den fallande tonaliteten, som är förhärskande
i N och även förekommer i B, ehuru där jämförelsevis sällan i
förhållande till den stigande, som på södra Gräsön tyckes vara
den vanligare, så vitt man får döma av de få exempel, jag antecknat därifrån.
Skillnaden mellan hög- och lågton (vid fallande tonalitet) torde
minst kunna uppskattas till en ters, ofta till mera.
S. k. sammansatt aksent inom samma stavelse har jag icke
kunnat iakttaga utom i diftongerna (n, oy och s?, där den är
fallande; om den i diftongen sy är fallande eller stigande, vågar
jag ej bestämt avgöra, men tror snarast, att den är stigande.
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§ 321. I. Tvåstaviga ord.
Ord med fortis-lenis synas både i N och B regelbundet ha
fallande tonalitet, när de icke ingå som del i en sats. Ex.:
fijpaM N som nyss kalvat.
Ord med fortis-levis ha i N vanligen fallande, sällan stigande, men i B vanligen stigande, sällan fallande tonalitet.
Ex. från N med fallande tonalitet: bitldeln buldan, geiks,rdd
gårdsrå, heinigg honung, håns6yk handsöl, kettAin kaplan, mckseig
magsyra, metniscil mamsell, rimfrist rimfrost, rO.bNitd höft, fikvigk
torvigg (meteor eller stenyxa).
Ex. från B med fallande tonalitet: isbq järnspett att hugga
hål på isen med.
Ex. från B med stigande tonalitet: b4.11k blyerts, påt»
blyerts att smörja spisen med.
Ord med levis-fortis ha i N vanligen fallande, sällan stigande, men i B vanligen stigande, sällan fallande tonalitet.
Ex. från N med fallande tonalitet: armbrg,nd linning, kship
boskap, brcksgn brandsyn, bi.'Llcy0 bukgjord, fitsult fotsvett, Pågbd.i flugben, feigh_in?P fänghål, f4h4p färdsup, flikvdg färdväg, figstiyvd fullsövd, ghip(Yr glåpord, giskår gåskarl, hd,ståk harstek,
hithnstrd halmstrå, lukteigg hovtång, hitnsvarp hundvalp, luisbån
husbonde, histdk hustak, jinvdg genväg, Afåm eldsken, y4kgr4n
julgran, kanfikst kamfer, krisfirkk krigsfolk, livstfd livstid, mdnstånd
hästhalsen där manen sitter, mårf61 märrföl, mdfikf medvurst,
ökspreik ordspråk, påltbrgLy paltbröd, praoki prässjärn, phlfn porslin, pcit10. blyerts att smörja spisen med, scicqg sattyg, skågsyg
skogseld, skiknåt ett slags nät, str1cr4In strigel, s014)- styvfar,
sädesgärde, seimsnitad,/ svartstaren, sti.sbetnd sädesband,
ltes sömnlös, seimsntigt lat, sömnig människa (skällsord), ,ffirbiågk
skörbjugg, fd,stint sergeant, .W.s,veild självsvåld, fith4,9 skithus,
tc_i.ktrds taltrast, tdfåd tesked, tålnåmn tillnamn, td,ltåg tilltugg,
Nmdrei.p tumgrep, tinitfett tvättfat, jpetribådt ett slags ölsupa, nvtg.
upptill, 0.tht'As uthus, vggsmål väggsmed (insekt), eSevrei ögonvrå.
Ex. från B med fallande tonalitet: kgrk barnsöl, jcilicin,
ljusterjärn, sdsbånd sädesband, hstbild ölupa,ittliKts uthus.
Ex. från N med stigande tonalitet: dr4gspål dragspel, Airvrå& dörrvred, Akmdin jordmån, yt"jsMt ljuslett, kr4.9b4r krusbär,
kipncis Larsmässa, v4k1uånt valhänt.
Ex. från B med stigande tonalitet: diirvråd dörrvred, etnbåt
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enbet (köra enbet), fisksircl fisksoppa, hitggin huggjärn, hilstdn
sänksten på skötar, jistvå/ gistvall, kårbår kardborre, /i1ct4 liktorn, lirgddn lördagen, mckseis magsyra, mdc/fit,st medvurst, ndlfdn
norrsken, årmirm Ormön, prå.5,74g prässjärn, rimfreist rimfrost,
spisdk svagdricka, fåkddm sjukdom, tdlttig tilltugg, tåmst ik. tumstock, j§dltricsk liten groda, vgrhånt valhänt, vdneik ett slags årder,
migsmåd väggsmed (insekt).
4. Ord med lenis-fortis ha i N vanligen fallande, sällan stigande, men i B vanligen stigande, sällan fallande.
Ex. från N med fallande tonalitet: akfdn auktion, andåkt
andakt, bisktip biskop, fat fig fartyg, falkniv fällkniv, handk handduk, halbrår halvbror, halstdp 1. ha?fs,tdp halvstop, hansfeit hundsfott, hologtid högtid, zfijk dräktig, kal& kalas, kamrdt kamrat,
kastriii kastrull, knalhåt knallhatt, lintfy lintyg, mat c11 metall,
morbrör morbror, namsdk namnsdag, pkakdt plakat, pkanbdk plånbok, rtlydn religion, slaf« fisktråg, fztlyås skithus, &kir villkor.
Ex. från B med fallande tonalitet: kaptdn kapten, va/dn
vardagen.
Ex. från N med stigande tonalitet: >kik elak, magndt magnet,
saråp sirap, fab:spåk själspeck.
Ex. från B med stigande tonalitet: galsnuld grön torndyvel,
hastsbm hästskosöm, natvdt nattvarden, f4sp1k själspeck, tskmån
tolvman.
§ 322. II. Trestaviga ord.
Ord med fortis-levis-lenis:
Ex. från N med fallande tonalitet: brisa ja bresilja, fåziga
fernissa, jcintfdta jämfota, kt'Atrffidjug kutryggig, mi,5f6star missfoster, pcificgar påfågel, rdspiga rospigg, skrdpråda skräpsaker,
tråseikar trädesåker, åtsälsnas utsocknes, vågidp spindel, 4i2lanygg
upplänning.
Ex. från B med fallande tonalitet: laåman lekamen, å tsktima utskurna.
Ex. från B med stigande tonalitet: kbfcfittsta tvestjärt, rdsidgan Roslagen, 412)4 Salvia pratensis, vidbitska videbuske.
Ord med levis-fortis-lenis:
Ex. från N med fallande tonalitet: b4k/å93is baklänges,
drdgfyista dragkista, fkeitstr6Migg fetströmming, gr4s6tygan glasögon, igel eldgaffel, jdnbåska enbuske, kngyndva knytnäve,
/drfddart kalsångerna, misdiMsin näsduken, dfdkag ofärdig, skii,scira
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skottkärra, skeitspara skottspole, sleitick slåttertiden, sladtfira slädföre, stgnskvata stenskvätta, svetdrika svagdricka, sffisliny syssling,
töridgvil tordyvel, tHIcigsk• hagel (från skyn), Mkösta kikhosta,
tirvgdar urväder, vinsketman vindskammarn, cifsiggar äfsingar.
Ex. från B med fallande tonalitet: ladtman lekamen, sOlinot syssling.
Ex. från B med stigande tonalitet: b1t6isipa blåsippa, &ile.spit'ta hackspetten, langeinpn landgången, Hrnuirar träsk med »rör»
(vass), skti,drambar skulämbar, teinitAcsil gårdsrå, trcim:pstika träpinne på spinnrockstrampan, tdtgvc't,sjp tågverk, jkösta, kikhosta.
Ord med lenis-fortis-lenis:
Ex. från N med fallande tonalitet: arbata arbeta, arviggar
arvingar, n0-4ka andhane, brugiima brudgum, dosclöman dödsdomen, fastic,iii fastlagen, fandclra fundera, folicwi fölunge, yalMil eldgaffel, °bak obotlig, offirag ofärdig, oscFrig osalig, stzgbitera stigbygel, urvåclar urväder.
Ex. från B med fallande tonalitet: nplanzg upplänning.
Ex. från B med stigande tonalitet: matspl?da metspö, ~fösta,- missfoster.
Ord med fortis-lenis-levis:
Ex. från N med fallande tonalitet: bel,ve,r94d bävergäll, Winalbitrk kanel, målmostån marmor, mastarmcin bödel, epanspeck som
ej känner igen folk.
Ex. från N med stigande tonalitet: ncYrastiirm nordanstorm.
Ex. från B med stigande tonalitet: getmakmeins kattnamn.
Ord med levis-lenis-fortis:,
Ex. från N med fallande tonalitet: fåttlit'As fattighus, fimbetsteigg fimmelstång, fira-bår,/ fingerborg, hdvargnin havregryn,
igekkitt igelkott, imarficst immerfort, ycjclgrafi geografi, linalikk
charpi att lägga i sår, reistaråt rådstugurätt, scifransbr6y saffransbröd, msirnamein sömsmån, Waskrift utanskrift, vet/b8rmås valborgsmässa, veikanhias vapenhus, aktn,sktp äktenskap.
Ex. från B med stigande tonalitet: divalstra dyvelsträck,
heargomås allhelgonadag, j9pmdamtis kyndelsmässa, veclbarmas valborgsmässa, stffitsjpisdr0 styrkedryck, veikanhtls vapenhus.
Ord med lenis-lenis-fortis:
Ex. från N med fallande tonalitet: k6afin karafin, karamål
karamell, tnktarjan vitriol.
Ex. från B med stigande tonalitet: dzvalstråk dyvelsträck.
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§ 323. III. Fyrstaviga och femstaviga ord.
Fallande tonalitet har anträffats i några ord från N: vinskcimara vindskammare, tvghvada tvehovad, mviskatbhima muskotblomma, såketsty.a sakristia, sökanstgma sockenstämma, szinavadar
sunnanväder, tistavddar östanväder, letgadtba undantagsman, nökakåra nordankåre, sg9ipipa säljpipa, aggelsmånar engelsmän, adfavargeib• gästgivargård, våsaratri vasärra tre, gåfilteipara galeas, vålbsrmaskitsa valborgsmässkase.
Stigande tonalitet är antecknad i två ord från B: snifsmålrara »mullbänk» (av matsnus), 14frispdna lapispenna.

Formlära.
Substantiv.
Genus.

§ 324. Målet har tre genus och iakttar i motsats mot det
talade riksspråket och i likhet med Vätömålet i allmänhet noggrant skillnaden mellan maskulinum och femininum även i fråga
om ord, som ej beteckna levande varelser.
I de allra flesta fall voro mina sagesmän både i N och i B
tvärsäkra om de skulle säga han där eller hon där om den sak
det var fråga om.
Om följande ord kunde jag emellertid ej med hjälp av dessa
pronomina få klart besked angående genus:
i N: Urggsa/ blygsel (men firss/ N skötsel fem., ppl B yrsel
mask.) bqym- bön, frojd fröjd, fukt fukt (men best. sing. fåkta angav fem.), gcutin gardin, iikt gikt, jpips gips, grand gränd, yl gäl,
haft hälft, hoygd höjd, karåfa kautschuk, kkoyv klöv, kraft kraft,
fys{rd köld, lag lagg, last last, luft luft, land lind, loyn lön, makt
makt, måla molla (best. sing. man tydde på mask.), ma/ mull,
must must, mygk mygg (best. sing. mti angav fem.), flad nåd,
nwd nöd, 61.1 oxel (mask. i B), såltara psaltare, pyts pyts, ran
ren (djuret), saft saft, sadt sed (s4c/ B mask.), scinap senap, sia var
i sår (best. sing. sian angav mask.), ffi själ (anima), 14rbjågk
skörbjugg, skam skam, sleita slåtter (best. sing. slåta angav fem.),
siat slätt, sned snedd, spagg spång, soyak sula (ser B fem.), svalt
svält, ssrp sörp, sid båtreling, svgn svan, j9anst tjänst, tåfil toffel,
tskft tolft, tamt tomt (i B mask.), tran trana (i B mask.), trgs trast
(trgst B mask.), ta tå, mel vide, vik vitten, ved våd, vänta väntan
(men vantan B fem., slan N B fem., önskan NB fem.), val värld
(best. sing. våka angav fem.), vin vört (i B mask.), älta sjukdom
(efter frossa), oy ö (g? B mask.);
i B: fag fång (fag N fem.), yal gäl, hålsspäta hackspett (men
hålsspft NB mask.), hakft hälft, byn lön, myg mygg, raseir resår
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(i stövel), fal själ (anima), st8M stöld (fem. i N), svalt svält, s8,sp
sörp, taft tolft, tg tå, vik vitten.
Att exemplen från B äro färre än från N beror dels på att
känslan för genus var starkare i B, dels på att jag där icke så
flitigt som i N kontrollerade ordens kön.
Mycket sällan fick jag olika uppgifter från N och B. Sålunda voro alnin alm, rgsti N, reiksti råk på is maskulin i N, feminin i B; asp asp, gkal axel (skuldra), hi l hylla, kaleifya N, kalgf B
galosch, part'Åka N, paråk B peruk, skairm skalm, stund stund, svika
svicka, Orv älv feminina i N, maskulina i B, di-åRdr dregel maskulinum i N, neutrum i B; vaniiiia N, avanigium B evangelium,
Ona N, gyitii B (jämte Ona B fem.) gan på fisk feminina i N,
neutra i B; nubp N, nid) B nubb, tunagos N, j§indps B tönning
neutra i N, maskulina i B.
Vid jämförelse med riksspråket enligt Svenska akademiens
ordlista 6:te uppl. befinnes målet i allmänhet överensstämma med
detta i fråga om ordens kön. Som exempel på motsatsen kan
jag nämna följande:
Maskulina äro: avkg(1 N ackord, andåkt N andakt, akfijn
auktion, ask ask (träd), båta beta (bröd), dil N delirium, våka N,
d/Mu B dvala, drå,g8ir N dregel, fifåga N flaga, fkeita N flotta,
fitbeLl N fotabjäll, frasa frossa, håspa hasp, yålsvgda eldsvåda,
y4n.a hjärna, AN N hjässa, 24irsdka hjuleker, ler2k koka (jämte
k(jka N fem.), kvårka N, kvå,ska B kvarka, jOn,a (bär)kärna, lasaråt N lasarett, »star ljuster, kista N losta, masa N mossa, maird N
mäld, natår N natur, pdsma pasma, pånu penna, peilska N polska
(dansen), patråt porträtt, sak sak, skåda skada, skåra N Skara,
skOira skola, skrift skrift, skåga skugga, skum skum, slakt släkt,
snip N snipa (båt), s8rg sorg, stal stall, svika B (i N fem.) svicka,
sad N sådor (i säd), sgd säd, syni N, S8M B hästskosöm, talagråm N,
talagråm B telegram, tid tid, tidnig tidning, tårka N, kska B
torka, trakt trakt, tran B trana, tvist tvist, våna N vana (i B fem.),
vikt vikt, eigga N, eiya B ånga; oy N, 8? B ö (men beilsoyin B Båkön
fem.), sia slå (ävem fem. i N).
feminina äro: akvdrii N allvar, 194k/aya B björkaska, brgna N
bryne, brynsten, bukt N bukt, båkga N smidesbälg, fastidg N fastlag, f t2.mg N, f hpg B flöjel, fr.åkna N fräkne, Pigg N fång, grund N
grund (under hus), 2gr gärde, krdku B hästkrake, last N skoläst,
muntdfa mustasch, meisa fiskmås, par4ka N peruk, rysa N, råma B
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röse, raka B ruckel, sitha solv, stybzigka N stigbygel, tryna tryne,
teig N tåg (lina), var vår;
c) neutra äro: avld,ta N oblat, avfy N avsky, aks N aktie, bragd
bragd (fiskebragd), dynt N dynt, fabrik fabrik, fyrk fyrk, kan N
kast, knQp N knop, ,4,94k käke, lQk N loka, nubp N nubb (nub B
mask.), skur regnskur, trirlpåk trollpacka, vddaril N vind-il, yr N
yrande (av snö o. d.).
Maskulina.
§ 325. Obestämd pluralis ändas på -ar, bestämd på -a. Urspr.
an-stammar ändas i obestämd singularis vanligen på -a, mindre
ofta på -d, i enstaka fall på 1.

kamb kam
asp B (f. i N) asp
akv B (f. i N) älv
trad tråd
brand brand
bat båt
hast häst
Jat stjärt
vag väg
brigkl. brig N brigg
bak bälg
krok krok
&tak 1. stak stock
bak balk
bark N, bak .B bark

kåmban
Ctspan
alrvon
trad')
bråndei
bak
ligsttt
fiks&
&bin .
brichin
babin
krepin
stepn, stajpin
btie,sin
baripn N,
ba,94sin B
fifin, fiskanN
htinjpin
grisrob
cia

kåm bar
åspar
*var
tradar
bråndar
kittar
hastar
.14,9tar
vdgar
brigar
bakar
krOkar
stitlsar, steikaibakkar
barkar N, •
bajkar B
fisk fisk
fiskar
hak B vidjehank
hågkar •
gris N gris
grisar
jacs N gers
,yet .ar
nirfil N, årfil B
*filar N,
örfil
infilar B
stall
stal
stam, stålan N stålar
stok stol
storr,
st4lrar
,t9Q/ B, 49(2.2, N kjol 19aln B,
halar B,
j§Q.in N
jr,90ar N
ar N, 87' B stenigt ty/ N, g.n, B
kar N, kar B
skär

kåmba
åspa
Ctkva
trada
'brånda
bata
hasta

baka
krOka
bakka

fiska
grisa
)Ckya

ståla
stdka
j§dla B,
4942,a N
6ra N, dra B
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bsr B borr
drom N dröm
orm OTM
am N (f. i B) alm
span spån
brun brunn
agn N agn
brik botten
strag B, stragg N
sträng
slag B, slagg N
slang
tidnig tidning
åksal B vagnsaxel
3W:d N stövel
m0_,stil mortel
lågar N fågel
dp8k apel
akstPr N vagnsaxel
figdar N fjäder
ålssr N ekorre
by by
yilsvada eldsvåda
tåga tagg
j4kska hjuleker
dågka ljusdank
Kt.ght vagel
pdsma pasma
bra eldsvåda
bi,tsa N buse
åtty unge

bårar
drtim ar
&mar
abn ar
spånar
brzinar
agnar
beitnar
strggar B,
stråggar N
sMisan B,
slågar B,
slånyn N
slaggar N
tidmgan
tidmgar
åksaln
(»siar
st6viln
st6vlar
mdjtzln
md,stzlar
fiigakr,
fågkar
åphr
r,
4P8
aksiErn
iiksåkar
figarl
fiådrar
44871
åkrar
bar
byn
jålsve_idan
jålsveidar
tågan
tågar
j åksåkar
144. sdkan
dågkan
dågkar
vdgkan
vågkar
_Osman
påsmar
breinar
breinan
*blAsn
basar
itggar N,
visar B
bår» B
drejman
örman
åkman
span
brun
agn
båk
stränpn

drtima
Orma
*ma
spåna
bråna
agna
beitna
stråga B,
strågga N
slaga B,
slagga N
tidmga
åksla
strkla
mtila
ficgka
dpka
figdra
åkra
bya
jålsvtlida
taga
yi,_arsa:ha
dagka
v4gka
pc2isma
breina
bbsa
tigga N, tiga B

Att döma efter deras obestämda pluralis på -ar höra till denna
deklination följande maskulina substantiv, för vilka jag i allmänhet antecknat endast obestämd singularis och obestämd pluralis jämte (någon gång) bestämd singularis:
492in N, jpimb B kim, skrab N, B, skrabp N ett slags saltvattenfisk (lik simpan, men utan »horn»), skvabp N litet barn, stab N
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ett i vändbanken fastsatt trä (till stöd för vagnslådan på ett
»dyngrader»), kkub B (även kWil2a, m.) träflöte på skötar, zud) B
(nubp, n. pl. nubp N) nubb, skrubp N, skral? B. pl. skrifbar N
skrubb;
knop N stor knut på en ända, slup slup, sup N, lav N, pay
kvinnans bröstvårta, .49819 käpp, knap N, lay B, snip N snipig smal
båt, vz_p hävstång på en brunn, knap, knap B knopp, kap kopp,
biskeip biskop, knapp N 4-kantigt trästycke, använt vid byggandet
av hus (med cement emellan), vid-p valp, svamp svamp, pump
pump, stump N stump, sump B sump, arp N, cc,sp B järpe, visp
visp;
kav kalv, bdiikcikv 1. bänkift N vad (på benet), ksrv korv,
håmpspärv N en fågel (liten grå), sarv N sarv (fisk), stav N stav,
stgv stäv, vGv väv, skeithåv B träribba, som täcker mellanrummet
mellan skotternas överkanter och båtborden, skruv skruv, liv uv,
hov N hov, fiskheiv B fiskhåv, j)stiv N tjuv, khkyv N, kv B klöv,
rsv röv (hest. sing. damm);
aaf N byråklaff, muf N muff, strut N stövelstropp;
setcl N såd (i säd), avgkl N avgud, badtN, bad B, pl. sud (m?) N
båtreling, bildar N bädd, udt N, ud B, pl. lidar N udde, tadt, pl.
teidar N toddy;
igarbrånd N träbit att gillra med för fåglar, knaslånd knäskålsben, tyrcind N tyrann;
vret vret, lyft bit, heilsspit hackspett, strut strut, stut N tjur,
trut trut, fkat fästing (Ixodes), /ked N plåt, trat tratt, pkat N
plätt, nut N kvinnans bröstvårta, kast N vedkast, kvast kvast,
fogeist N sjögast, test test, kvist kvist, kalt kolt, vant vante, slant
slant, strint B ett slags snöre på nät, f§aft N käft, /agat N hingst,
po,st port;
lag N lagg, lagk N, lag B lägg, lickgrigk N, hkgrig B ett slags
fisk med stora piggar på, pkig B pligg, tkvigk N torvigg (meteorsten, stenyxa), glrugk 1. gNogk 1. ghog N, dn B glugg, linalzigk N
vele av linne (att lägga i sår), hditågk N, &Råg B hårlugg, mag B
mugg, ryg rygg, fUryg N ett slags fisk (vit, oätbar), grag N
grogg;
arg älg, varg varg, ksrg korg;
svacstb0,k N, siickstbåk B ett slags fiskmås, slk sik, k(2k jordkoka,
duk duk, park B peruk, heit N hårlock; sak säck;
7 - 42663.
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marfdkk N bröllopsmarskalk, vak valk, vai-k N, vak B värk,
kurk N, kusk B kork, bkömbic,sk B blomkruka, sark N, sak B särk,
tsjk torsk, ask ask (dosa), kask N brännvinskask, sanbågk N sandbank, fagk skänk;
trgs N trast, spis N spis, fisk34s fiskgjuse, viksbås B spindel,
4s N ås, kras krats, pas vattenpuss, stas N studsare (gevär), tubds
tuggbuss, tras. tross (lina), svans svans, duns N stor knut på en
lina, kans N betsel, pals N päls, laks N lax, saks sax, tafs B tafs
på fiskkrok, tufs tofs, va2 N, pl. var 1. var spindel, has hals;
sgl N sal, sgl sadel, fgl schal, sd N sil, fyl B sädesskyl, syl syl,
brAtpil N byxgren, fni,darved fjäril, tag tall, val vall, kval kväll,
isbig B järnspett (att hugga hål i is med), Ing B (f. i N) hylla,
sm/ syll, bdted N båttull, gtiil N årtull, duk N dal, nigk mal, vo?t,
pl. War B (va:kar N) strömmingsval, glik gård, sk0 N skål, smck
svål, tve& tvål, smidig- N, smia,hge B smedjehärd, fgb- säl, fostb6u1t N skjortbål, Jar N köl, ti.1 tistel;
d4kk4r N dalkarl, dirmcir B träsk med Phragmites, stgr N stare,
jpAr tjur, kir N lår, tgr tår, mr B träspjäle i vävsked, kdrbår N
kardborre, styr B stör;
bom N bom, svc_icidm svordom, /om lom [fågel], slom N stom
[stubb på åker], strykriim N rakknivsstrigel, sorn 1. som N söm,
torn N, tom B töm, stam stam, lam N lem, /am B lum [årlom]
(mellersta delen av åran), arm arm, karm karm, farm skärm, tarm
tarm, unpfia-m N uniform, fakm skälm, vskm vålm;
trgn B trana, stan sten, ran N ren (djuret), tam ten, mun mun,
tnn N husvind (men vind B) span, pl. spanar B spann (men pl.
span N), 9-eis3 N råk på is (reiksn B fem.), viffi (genus osäkert)
vitten, byn N, koz B björn, on, N, gri B örn, liktdri liktorn, tafr
kantlina på skötar och ryssjor;
rigg N ring, tålrigg N tallrik, spagg N spång, bettigg N barn,
bavdrugg N beväring, figrigg N fjärding, Mim N fuling, kiujbgg N
söndrig tegelsten, jOils,/igg N kyckling, hsåtagg N kätting, mffinigg N
mynning, pkiiynigg N nyupptagen åkerjord, påning N penning,
reitigg N rotting, str6iiingg N strömming, glugg N tärning;
apeistal N apostel, b6val N bödel, 4gal B ängel, y bal N, best.
sing. xivalan, djävul, karibal N karibel, kngtsal B snöre i stadlinan
på en sköte, måntal B mantel (åt lindebarn), ölcal B oxel (tand och
träd), tital N titel, tråskal N tröskel, tal B tygel;
gel gaffel, grdnkfitil grankotte, grgtil N griffel, hdrvil härvel,
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Agn/ hävel, hgvzi hyvel, kcibtl N kabel, knkail N kläpp, måndt1
mandel, rpfziMa B bakersta delen av en ryssja, Mil N sabel,
sackl N sedel, stånipd stämpel, tch/0/2i/ tordyvel, fpft/ skyffel,
vimpil N vimpel;
b6,2i/ N bygel (av järn 1. trä), jklil N gördel, kåra N kurril,
örfil, ignizi lymmel, ngl,p1N nyckel, ms.Srfil N, rfil B örfil, .24.5z1 N
pyssel, litet barn, rågpl 1. råjil N rigel, sanrånl N sandrevel,
tåga N liten gosse 1. flicka, toyi B smörkärnstav, virvi/ N virvel,
å jj§z/ B något stort (stor fisk 1. fågel);
åsak B träknopp, där sågbladet är fäst, måggak N mangel;
å1cs8k N vagnsaxel, bk5digar B blodigel, feig8k B fågel, gåvagavel, luigksk ankel, någsk nagel, nböksk nyckel, rd,gar B rigel,
skåla& skakel, spksk B spegel, 8t4p8k stapel, tråsk8k B tröskel,
tfig8k N tygel;
graveidar N gravvård, »star ljuster, kamnistar N komminister,
kedeinder N pelare (på en sänggavel), måtar N mutter, likar N neger,
tfgar N tiger, 494dar B tjäder, vintar N vinter, eikar åker;
gyr abborre, smicgsr svåger, seim8r sommar, eiksr åker;
fy sky, Mo N, pi B sjö, sn§ty 1. snoy 1. sn4 N, sno 1. sn s B snö.
Maskulina substantiv med singularis på -a, -a 1. -t och pluralis
på -ar utgöra en mycket talrik grupp; jag har inalles antecknat
över 300 dylika. Hit höra
a) ord, vilkas singularis i riksspråket ändas på -e 1. -a och
pluralis på -ar t. ex. gich gubbe, dåmba N dumbe, kål2a 1. kåbpa N
litet skär, stich N stubbe, broyspåda N brödspade, birkda bolde,
ånda ände, grålla N grädde, »da jude, kåda kudde, slitcla släde,
spåda spade, akmOgan N allmogen, håga hage, hånk5ga N, hånldva B handlove, knc_5ga N knoge, kråga krage, ldga loge, måga
mage, beiga B båge, kåga N kagge, kåga kugge, ståga stege, gåkga N
galge, piggaN binge, vigga N, viga B vinge, ha lie, feinp N fånge,
falåny fölunge, tinji unge, bålsa backe, nia nacke, dråka N drake,
håka B hake, idka lake, måka 1. måka N make, skråka B skrake,
ståka stake, vika veke, 4nielkå1ca B dyngflake, bjakka N bjälke,
bågka bunke, båska buske, yska ljumske, mjgkka N mjölke, j96kka
kälke, pep pojke, fhdra N, fdka B fåle, mi.4ka N mule, pera påle,
spåka spole, skara svale, jpgra tjäle, •Ula N bulle, Mtbicla N köttbulle, jåla 1. 'eda N julle, kåla Kalle, nåla N Nalle (björnen), 61a
011e, pg/a B Pelle, ret/a rulle, så N sele, skåla skalle, skåla skulle,
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hion?na N humle, kiva N kavle, nåvka navle, våta N, vå.ia B
vassle, tima timme, tårna tumme, håkma holme, varma värme, håna
bösshane, håna N, håna B hane (handjur), meina N måne, fina B,
fina N finländare, gråna N granne, jåna N Janne, pina pinne,
spåna spene, stråpa B strupe, dreipa N droppe, kåpa N kappe, slåk.sjpåmpa N slagskämpe, ståkpa stolpe, håspa haspe, håra hare, niAra
njure, nökakeira N nordankåre, skåra N skare (på snö), håvra havre,
håra herre, håra orre, spåra sparre, spåra sporre, låsa N buse, vedbsrmaskåsa N Valborgsmässkase, kråsa N klase, gåmsa N gumse,
gåsa 1. geisa N gosse, kåsa N kasse, låsa Lasse, misa N misse (katt),
ma mosse, knipnid B knipandhane, pniksnisa B prackhane, asa
oxe, peisa påse, nQ.Ita N nate, sk4ta skate, vafåta B västgöte, fkeita N
flotte, jåta N jätte, fågakvåta N fågelvette, målta mjälte, ånta Anders, yånta N Johan, bå,sta N borste, fdrijsåfta N fårkätte, kkåva
klave, khiva klove, kiva N lave, nåva näve, &giva trave;
ord, som i riksspråket motsvaras av femininer med singularis på -a och pluralis på -or t. ex. skåda skada, fkåga N flaga,
skåga skugga, eigga N, ciga B ånga, svika B svicka (men fem. i N);
kvårka N kvarka, peilska N polska (dans), tårka N torka, sköka skola,
vika N, dvåka B dvala, /Mia N vana (men fem. i B), påna penna,
'årta hjärna, Miro kärna (i frukt), likskåra N likfölje, fra frossa,
jåsa N hjässa, ~isa N mossa, f kåta N flotta (örlogs), låsta N losta;
ord, vilkas riksspråksformer i singularis ändas på konsonant
(utan följande -e, -a) t. ex. måda slädmed, knåga lieknagg (handtag
på lie), röspiga rospigg, bråstpiga N bröstbenets nedre ände, piga N
pigg, stålsgeigga N stallgolv, yårga N erg (arg B), 8.0.5/iny syssling,
fåkka stjälk, hårkråka harkrank (större stickande mygg), påla N
pall, tida B årtull (ettål N), jpåsla N, jpå.2,a B körtel, brugiona brudgum, f6yta N, fåta B sköt (strömmings-), tåta N lintott;
några ord, som i riksspråket motsvaras av former på -ad,
-ader t. ex. mångetks,14gna, -an N mangårdsbyggnad, håna, -an,
-ar N hägnad, mårkna, pl. -ar N marknad, mina, pl. -ar N månad,
manifoskåpnar N människoskepnader, fina, -an N skillnad, sp(na,
-ar spånad, sålma, -ar B svullnad, veikna N, veina B, -ar vålnad;
många dialektord utan direkta motsvarigheter i riksspråket
t. ex. kkåba B träflöte på nät och skötar, båda såsom andra sammansättningsledet i diverse namn på skär, t. ex. de bestämda
singularformerna gråsbådan N, hånbådan N, niqbådan N, störbådan B,
sveinbådan N, tarbådan N, åtarbådan N, båkåga N sjö som slår till-
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baka från land, &våga B kattsvans, tiga B järnpigg på en »vävstolsruta», triåga B diverse Carexarter, nimpteigga N, råmpteiga B översta
delen av en hästsvans (från råvsn ;gitt tdgks), sviga B träpinne,
som håller ryssjearmen upprätt, teigga N smalt näs mellan två
kubbar, örmkja B Ormöborna, sia N var i ett sår, bdka B rygg på
en lie, binvåka N träställning att binda nät på, spdtvåka N spottlåda, virka N avloppsdike ut i havet från ett skogskärr, spjåkka
gärdsgårdsspjäla, beigka N tvärträ över medarna, som uppbär överredet på parkälkar, råka B halvcirkelformig ram, varifrån storgolvet i en ryssja utgår, grånkåla, best. pl. N en grupp skär öster
om norra Gräsön, hö* nätsänke, Oka B vidjering i en »ryssjekyssel», veika träfläte på nät och skötar, stiimka N stubbe, lima N
20 linhässlor, 6gvårma ögonbryn, kran best. sing. N sjukdom
(svullnad) i hästens hovband, sköra skytteskärm vid jakt på sjöfågel, fåra fargalt, åkbåsa B alfågelhane, vågsbåsa N stålrör genom
hjulnavet kring vagnsaxeln, båta toft i en båt, döva dvala, ra B
vävstolsbom (där väven bommas upp), fitsa N linknippa.
Anm. 1. Hos denna grupp av maskulina substantiv ändas obestämd singularis vanligen på -a (se föregående exempelsamling).
Und an ta g I: ändelsen är -a
a) hos mansnamnen anta Anders, Ona N Johan, )inta N Johan,
ketkd Karl, låsa Lars, måta Matias, 61a Olov, påla B Per jämte
vilka också användas formerna ånda,s, ohån, jåna N, jan B, kal,
laj, /4,92z N (såsom ackusativ), maas N, mas N, påtras N, par;
hos diverse benämningar på män och handjur växlande
med -a, såsom bragåma brudgum, båsa N buse, dionba N dumbe,
fina B, fina N finländare, gråna N granne, gål2a, gitba N, gåbpa N
gubbe, gåsa 1. geisa N gosse, håra herre, veir.-håra B Gud, jåta N
jätte, jdda jude, mdka 1. maka N make, rdspiga 1. rdspiga N rospigg, slåkstsåmpa N slagskämpe, vafita B västgöte;
fira fargalt, vågåba spindel, gionsa N gumse, håna N, håna B
hane (även han, N), hdra 1. håra hare, håra orre, dä.marhåra domherre, lika 1. Idka N lake, stånlåka N ett slags lake, misa N katt,
nåla N björn, knipnisa B knipandhane, pråksnisa B prackhane,
öksa oxe, dragöksa N dragoxe, tåkgöksa 1. tizköksa B talgoxe;
sällan hos andra ord t. ex. bålsa 1. bålsa N backe, bpgåna N
bösshane, jållidna N bösshane, heivrd 1. hdvra N havre, kål2a 1.
kåbpa N litet skär (sterilt), Mtbåla N köttbulle, mina N (mem B)
måne, skåla 1. skåla N skalle.
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Undantag II: ändelsen är -i efter föregående ursprungligt
g, k t. ex. feinji N fånge, huldnji hulling, mdslinyin N mässlingen,
sffislinyi syssling (jfr sndslinoi N by i Forsmark), zinp unge, åkarni B ekorrunge, foldnp fölunge, stintitn2i flickunge, pållp pojke,
ktigkarpå,d9i N kolarpojke.
Bestämd singularis ändas på -an eller -an, det senare hos ord,
vilkas obestämda singularis ändas på -a t. ex. and gan N granngårdsgubben, m6ifatsgeisti N gossen från Möskäret, hdran N, hdran B
haren, Uran orren, ta. gast?, B talgoxen, malbomatsbåkan N backe
på norra Gräsön; likaså hos de geografiska namnen j ånharman B
Enholmen, Mshåkman B Kjärsholmen, lånlig•man B Lönnholmen
samt i ordet f8rånd9, N framstammen (i båt).
Ord på -i ändas på -in t. ex. tinoin ungen, pepn pojken.
Från obestämd singularis på -a utgå synkoperade former sådana som hart N haren jämte håran N, hdran B, skuln N höskullen
jämte stålskrilan N, skaft jämte skeiran N skytteskärmen, &Smal-han
do m herrhan en.
Anm. 2. Delvis avvikande böjning hava

dar 1. dagar dika 1. Aina
dan
kiknar N,
bein N,
Vikar B
bakan B
fåmna
fåmn ar
~an
fam famn
sånum,seimanN
S8M sömn
kliv ar B
kan B
kur kung
'åra
fign ar
iiggan N,
agg N, ug B ugn
ligan B
digna
ids nar
/Agan
vagn vagn
måna N
meiran 1. må- månar N
meiran 1. måra
1. måro N morgon
van N
mdna B
mår8n 1. må- månar B
måra B
ran B
4fiza
riftan, tift8n N afton Can, 4ft92, B (Vilar
mina N, man B måne man
nubar N
mein N
meina N månad
Miro- B
fddra B
Man,
far fader
N,
&Omar
stf/v8r styver
stv8r B
hundar
binda
hun
hand hund

dag dag
bak båk
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va N spindel
svinhus:Nr B golv
i svinstian
span spann (mål)

—
—

våjarl. vå,sarN våp 1. våts" N
svinhusfkår
spånar B,
span N
(jfr rspr. spannen)

Anm. 3. Av ordet dräng har jag hört följande former:
obestämd singularis: dragg N, drag B
bestämd
»
: draggin N, drågpn N, dråtzpn N, drågan N,
drågin B, dråevin B
obestämd pluralis: dråvir N, dråggar N, dråg)ar N, drågar B.
Anm. 4. Jämte de bestämda formerna båttsin N, bittsjpn B
burken, dejszn N, B duken, jektszn N göken, ålin N, B asken
(dosan), måftn N, B masken, fifin N, B fisken har jag också hört
bårkan B, ckkan B, jdkan B, åskan B, måskan B, fiskan N, beroende
på inflytande från riksspråket. Likaså heter det dr/can N arken
av ark, Noaks ark.
Anm. 5. På inflytande från riksspråket bero sannolikt då?raga N Dalarna (i Östhammar hörde jag sommaren 1918 en där
boende kvinna tala om att resa till dOra), ågkkana N anklarna,
håspana N hasparna.
Anm. 6. åftanmika, kvålsvåka N och niiireiv(ika N aftonvard,
kvällsvard och morgonvard kunna kanske uppfattas som stelnade
dativformer, analoga med furu, frånvaro o. d., av nom. *åfteinver
1. *åftetnvå I (jfr nåtv4(1) vid adverbiell användning tillsammans
med någon preposition t. ex. till, vid, före, efter; en analogi är
möjligen bynamnet b8rge_ika i Hökhuvuds socken, som kanske är
dativ av *Borggård och ursprungligen använts i prepositionsuttryck såsom i eller vid eller från Borggårde (jfr det arkaistiska
»gammal i gårde»).
§ 326. Obestämd pluralis ändas på -ar, -8r, bestämd på
-8Y1..
afål affär
afie
afåcjar
aft-iddr1
prast präst
pråsk
pråstar
_pråstan
s8rg sorg
skyn
sårg8r
sårg8n
sak sak
såkan
seckar
sdkan
ks lots
10.sti
14_5sarN(ldsarB) NS991 N (10.sa B)
putål. butelj
putgan
patålar
putålan
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madål N medalj
sigrir cigarr
deiktor N doktor
svarm N svärm
van vän
gagg N gång
fiendo fiende

medaln
sig«,
deiktom
van
goin)in N
Pandan

medl9r
sigårar
daktörar
svårmar N
vem,piggar N
fiendar

daktdrn
svernin
venn
fiendn

Hit höra följande substantiv, för vilka jag antecknat obestämd
pluralis på -ar: Kymbslyp N ring på selputan, genom vilken tömmen löper, ad N ed, stad kant på väv, kamåd kommod, smed smed,
lad led, Atifsvåd N träring under hjulets järnskoning, ofred N ofred
(krig, tvist), rod B årtull, stsdt N, stöd B stödjebjälke (t. ex. under
ett hus), avkgic/ N ackord, pli/tyd/ N gårdvar, spanjdcl N spanjor,
pkigd N pligg (men pkig, pl. pkigar B);
kat katt, skat lösbotten i mitten av en båt, afet B assiett,
bibåt N biljett, kareit B karott, patret porträtt, rostit B halsduksrosett, falt N schalett, st;tpanret N supanmat, kkanet N klarinett,
ming minut, salvet servett, saldat N soldat, trumpet N trumpet,
tapet tapet, vaf6yt N västgöte (vafdta, pl. vafitar B), slakt släkt,
trakt trakt, vakt . vakt, bkykst N blixt, bramst broms, list trälist,
frast frost, gabast N galeas, galist gardist, rost N röst (riat, fem. B),
trast B trast, (tras, pl. trasar N), kofirtst N koffert, m8,st N mört,
s8,st sort, skrift skrift, fkrsigt N flöjt, fylt N skylt, tamt B gårdstomt (plur. teimtar N), prasånt N present, gåva, felseint N sergeant,
stuWnt N student;
grak grek, fagk N skänk, gåva;
kaj§48 katekes, bas N ylledyna på lokans insida, madr44 N
madrass, keigkiy, N konkurs, va, pl. vtier 1. vg,s.ar N spindel, vals
vals (dansen), dans N dans;
målhel trä- eller järnpinne på »roten» av ett årder, ftd/ N fiol,
rasalvdl reservoir, amared N amiral, bil B plogbill, kul B mösskulle,
kastriil kastrull, vrak N strömmingsval (pl. vdkar, vdla B), treverk N
käpp i en väderkvarnstrilla, knogir N knöl, ork (pl. även dkar N) ål;
likOr N likör, avser N officer, /rank B liten fågel som »hackar
och dundrar» i trän [hackspett];
pkym N plym, ram B spegelram;
akfdn auktion, apalsin N apelsin, dra gdn dragon, k an dn N kanon,
karaffn karafin, kusin N kusin, makarönar N makaroner, ~ar N
pioner, syrinar N (A. J.) syrener, aggalsinenar N engelsmän.
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Anm. 1. Pluraländelserna -8r, -8M har jag hört i orden br6ydar,
-8q, N, brid8r, -sn, N bröder, f1rt8r, -8rt B (jämte filtar, -an,) fötter,
komad8r B kommoder, rob6nd8r N Rumex domesticus, ristsr,
röster, sån8r, -8M B söner, 887'g87', -8M sorger, stird8r, -8n, B stödjsbjälkar, alla (utom kamdd8r) med ö-ljud i stamstavelsen.
Anm. 2. Lån från riksspråket äro sannolikt kalåfana 1. kabifalla B galoscherna, /686.na (jämte /6sa71) N lotsarna.
Anm. 3. Delvis avvikande böjning träffas i

soyn N, sn B sånarl.sb'onarN , szirin B
glim. B
brtSychri N,
brislyd8r N,
brddag
bror broder
bri3d8g B
brådur B
båndari
N,
'Andar
N,
bon
bonde
bönda
båndm B
båndar B
fåtaq, N,
Mar N,
fdtn
fot fot
fåtari, -871 B
fåtar, -8r B
bokstdvn
bokståvar,
bokståvan
bokstav bokstav
bokstavar N
stådari
stådar
stan
stad stad
fomånari N
fomån
1.
fåtfornån N
fomån N sjöman
ntån.ar N
natvan, B,
naval nattvard
-vc,it N
silindar B
szlin B bösscylinder sili
ikstvån, 1. -vddtv.. B ärthalm
nar B
sladdar N
skulN , skald B skuld
liv aknar N
lzg jak» N
1tg24.1 B, itgidkr,N
linjal

sn N, sin B son

§ 327. Obestämd pluralis ändas på -r, bestämd på -na

gråsubd Gräsöbo
Sa så

gråsobön
san

grelsobdr
sr

gråsobdna
såna

På samma sätt böjas svinfkc_5 B golv i svinstian, ho ho, sko
sko, s/4 slå, ha, trä varpå åran vilar under rodden, bzra byrå och
hy hy, medan by by, Mo N, fl B sjö, fy sky och oj N, p B ö
i pluralis heta byar, bya, fthear, fijya, fdyar, fkija, f dar, fa och
(ilar, 142a, ålar, åycz (se § 324 a).
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Anm. 1. I bestämd singularis är kort vokal det normala:
gråsobön, hon, skon, slav, B, han, san, hyn (jfr motsvarande feminina §333 med lång vokal och byn, snån N, snon B snön av sngg N,
snsa B snö), fån N, pm B och fyn; mindre ofta förekomma växelformer med lång vokal, t. ex. brånshån N jämte sliphön B, svinhön B, hyn B jämte hyn N, fyn B jämte fyn. N, skin B jämte skol,
8n B jämte oyn N; btrei heter i best. sg. Inrein.
Anm. 2. Jämte såna B såarna har jag i N hört sa.
Anm. 3. fafang chiffonjer heter i pluralis falang,- B, best.
form fafamån, B.
§ 328. Såväl obestämd som bestämd pluralis ändas på -ara.
kkeikara klockare
Eråkan
kkåkara
kkåkara
6.kara B ekorre
64ari, B
B
é 1cara
tikara B
Så böjas en mängd substantiv, som beteckna yrkesmän av
olika slag och grader, ett och annat djurnamn samt många benämningar på diverse saker och föremål, t. ex. dyenara N en som
går och dygnar (för att få sitt underhåll av bönderna ett dygn
i varje gård), j,såsara N kejsare, kodipra N komjölkare, jpgmåstara N uppassare vid bröllop, rådara skeppsredare, sleitara N slåtterkarl, timra N tiggare, valåkara B hästkastrerare, japdnara N japan,
Oara N alfågel, md.kan, N Mälaren, gåfzltdpara N galeas, likknfpara B svångrem, snityngrara B en nypa »matsnus» m. fl.
Delvis avvikande äro håmara hammare (jfr fafthkiar N Skepthammar, ostetmar N Östhammar), kåmara N kammare, jpilara N
källare och skonulkara N:
håmara
hålnan
håmrar
skomdkara N
skomdkan N
skomdkrar N
skomdkra N
§ 329. Obestämd pluralis har samma form som obestämd
singularis (bestämd pluralis ej antecknad) hos några maskulina
med buckal i slutljudet:
anfåms N ansjovis
anfåms N
span spann (mått)
span. N, spånar B
åtstvån B ärthalm
ajtvån B jämte ajtvånar B
tum tum
tum
dålar N daler
ddlar N
stgv8r styver
stypsr B, styvrar N
fkor N fähusgolv
by2r
svinhusftår B golv i svinstian svinhu,sftår
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Feminina.
§ 330. Obestämd pluralis ändas på -ar, bestämd på -a.
tOga B
twar B
tdp B
hg B notlina
/lågar
hagk N , hag B hägg Mein
skya
sanyar
sagg N, sag B säng sår» t
rika
vep, OM B vikar
vik vik
bydrka N,
lirkar N,
bAr_lp N,
bisrk N, bmsk B
b,ykskar B 494ka B
björk
b,0,949i B
ds/ca
åft
åskar
ask ask (trädet)
1,9årgga N,
f9drggar N,
tsargg N, »arg B
J.,sårga B
fyirgar B
käring
hi4da N
lidar N
/våda N
likcd N hud
ndta N
nöta,- N
ndta N
not N fisknot
måsta N
måstar
N
måsta N
mast N mast
ksa
gksar
gksa
Osa yxe
bc_5da
&Mar
bda
bad bod
grinda B
grindar B
grinck B
grind B grind
grdpa
grpan
grop grop
gripar
vitra
vårar
vqn,
var vår
dra
dårar N
c1,9n. N
dar N dörr
Likartad böjning ha t. ex. riskg N risstängsel, pkog plog,
ng såg, t4g N tåg, lina, vag våg (att väga med), f kyg N, ,f kg? g B
flöjel, dag dagg, ag B egg, vag vägg, f kagk N flagg, hag N helg,
sca,g sälg, figgarbdri N fingerborg, br(lik N linbråk, gic ek, stqk stek,
vqk vak, rajd* mjölk, bad bod, fad sked, v,64 värld, grap grep,
vamb våm, slav B slev, ha N hylla (m. i B), u/ ull, biA90 N bukgjord, JO N jord, »k gärde, jr.jk• jul, sak sol, figuk N, Mir 1 fjöl,
nicksij B råk i is, kvart kvarn, ål_cal N axel (på kroppen), 4clar åder,
agg N, ag B äng, fagg N fång.
Anm. 1. Bildningen av bestämd singularis är mycket växlande, i det att ändelserna -a, -a och -an, -n förekomma vid sidan
av varandra och någon gång även som varianter till -i, som eljest
är den regelbundna ändelsen i ord på -g och -k.
Sålunda har jag hört
-a i fnigka N, !Idka B fjölen, Ack julen, jtYra N jorden.
-a i flogda B Fogdö, såvida ordet är en variant till figdtjyrn N
med övergång av -on till -a(n); jfr siggan N, sigan 1. sinyan B
Singö.
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-an, -tt i grpan B grepen, grindtt B grinden, gröpan gropen,
hiln N hyllan, hvari N Häfverö, mixar/ nävern, slåvan B sleven,
u/n ullen, våmban våmmen, ejidn ådern, bt:!kiökr, N bukgjorden,
vem, våren.
-a eller -a i grgmda L grffinda N grinden.
-a eller -an, -n i ålda 1. ålsaln N axeln (skuldran), h4da 1.
ht'Att N huden, måsta 1. måsk N masten, nöta 1. nök N fisknoten,
fdda 1. Ack B skeden, gksa 1. pksti, yxen.
-a eller -an, -n i böda 1. bödn N boden, vcilra 1. våt 1. våt, N
världen.
-a eller -a eller -an, -n i dtirct 1. dra 1. dtn N dörren, fira
1. fåra 1. finz N, fåra 1. ftfran B fåran (i åker), Åka 1. ,24Ira 1. jakr, N
gärdet, sgra 1. söka 1. sökr, N solen, tftra 1. dra 1. ettiN åran,
kveka N 1. kv(pia N 1. kvo.n kvarnen.
-i i bign:hst N, byksjpi B björken, brekt,st N linbråken, dbyt N,
djst B eken, vitp N, OM B viken, ste,sz steken, vdjp, vaken,
myirep mjölken, måtts/ marken, alt asken (trädet), pkdji plogen,
rishcip N ris, fastlOt N fastlagen, stängslet, fktjit N, ft B flöjeln,
stz sågen, heilsveDt N hockvågen, [okvåg, d. v. s. svängel på draganordning], teip N tåget, linan, /bi B notlinan, detelp N daggen,
firtichz 1. f1r42t N flaggen, Ithip häggen, sjarp sälgen, figgarbdrit N
fingerborgen, fsinoz fånget, shuz sängen, åm ängen, Mimi käringen.
-i eller -a i ticb, 1. åga B eggen.
-i eller -in i vt N, vin B vågen.
Anm. 2. Delvis avvikande böjning:

jästar faster
möstar moster
sgstar syster
mor moder
dötar dotter

fästa 1. få star fåstrar
möstnl.möstar mostrar
sgstml. sgstdr sgstrar
modtoz
mödrar
dötaii
dar N,
ditrar B
sök» socken
sökan
söknar
reikstiB, reisttN isråk råksti B,
rdgesnar B,
reisn N
r*nar N

fåstra
möstra
sgstra
mödra
clgttra N,
dam B
sökna
reiksna B,
reisna N
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Obestämd pluralis än das på -ar, -sr, bestämd på -ag,
utan omljud eller konsonantförlängning i midljud:

rad B rad
dalrd däld
aj l and
jakt jakt (fartyg)
nzamsål N mamsell
sagg N sång

7.44 B
derdrot
(Mu
yikk
mamsåln N
seinoz N

råda?. B
dakddr
inflar
iåktar
manzsålar N
seigg8r N

rådan, B
dtikday.
g)1(1911.
yåktan,
mamsgag N
saggn N

På samma sätt böjas t. ex. balåst N ballast, fåtrist N fotvrist,
last N skoläst, rest N, r8st B röst, granstrånt och tålstrånt N årsskott på gran och tall, acst N ärt, fådaryåv N hörummet utanför
häckraden i ett stall, myr B instängd hage.
Anm. 1. Bestämd singularis ändas i de flesta på -an, -n.
Blott i ett fåtal har jag hört -a eller -a, t. ex. fäkta N fukten
(fåktti B), håfta N höften, stånda N stunden, måra N märren jämte
mag N, man,.
Av hag helg hade N håla z, B hålgzn i best. singularis.
Anm. 2. Bestämda pluralformer av egendomlig bildning äro
krånana B av kran inrättning för torkning och upphängning av
nät, samt mårand B märrarna; jfr de i §§ 325, anm. 5, 334, anm. 4,
348, anförda likartade exemplen.
Anm. 3. sålasi B fönsterjalusi heter i pluralis salasinar B.
Obestämd pluralis ändas på -ar, -8r, bestämd på -an, -sn
med omljud eller konsonantförlängning i midljud:

natt natt
rot rot

hända
tånda N
strånda,
strånda N
nåta N
röta N

bQk bok

bc_54si

,t3t get
gnat gnet
nst N, n8t B nöt

adla N
gnåta N
9v4ta N

hand hand
tand tand
strand strand

håndar, -8r
tåndar
stråndar

Undan, -8g
tåndn
strån dan

nåta)
nålar
nitar?, N,
9-6t8). N,
riitan, B
rhtsr B
båk_811 N,
båk8r N,
Utan B
birk8r B
Mari
'åtar
gnåtan,
gnåtar
nåtAni N,
n6t82- N,
9208r B nitt891 B
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vragg N spant i båt vrånii N
stege N stång
sti N
änger
Som stagg böjes tagg N tång.

vråggar N
ståggar N
åggar N

vrå,ggari N
ståggarn N
åggan N

Anm. 1. Varianter i bestämd singularis äro tåndtt tanden,
stråndtt B, stran B, strand strand, nått?, natten, råk roten, yittz
geten, gnåttt gneten, yttsittt N, nåk, B nöten.
Anm. 2. Äldre former (enligt Erik Hansson) i bestämd pluralis äro hindra N händerna, tåndra N tänderna.
Anm. 3. Enstavig obestämd pluralis med omljud:
gas gås
lus lus

go_isrot, gsa
WAsy,

yas jämte gsar
»
lagar
/ss

jåstt jämte Osa B
låsn

Obestämd pluralis ändas på -r, bestämd på -na.
bro bro
bron
bror
bröna
skeppsrå
ran
reer
råna
aå
ar
frun
fru fru
frur N
fri"tna N
klistra hustru
hustrun
hetstrur
hitstruna
På samma sätt böjas kko klo, ko ko, ro ro, höft, tet tå, yra vrå.
slet N slå (m. i B).
Anm. 1. Bestämd singularis har alltid lång vokal (jfr motsvarande maskulin § 327 vanligast med kort vokal).
Anm. 2. Jämte bestämd singularis hitstrun finnes också Utsira.
Anm. 3. Jämte bestämd pluralis kNna klorna, Wtna B tårna,
fr4na fruarna har jag antecknat a0n,a B, tana N, fra.
Obestämd pluralis ändas på -ur, bestämd på -o.
kkeilsa klocka
Tdreika
kkeikur
kkeilso
pigur
piga
pfga piga
140
pra
prur
fra skata
»ro
&gnu?.
trha tryne
trgna
htto
På detta sätt böjes ett stort antal (över 600 antecknade) substantiv, svarande mot riksspråkstypen flicka-flickor t. ex. tritmba
täckdike, eida ejderhona, skrgonda skrinda, lega låga, brlija brygga,
skot N, slågt B slägga, Vaga N smidesbälg, kaleifia N galosch,
par41ca N peruk, sadla sädesärla, skbågka N stigbygel, skr4ma
skråma, brgna N brynsten, ~ smörkärna, //ipa loppa, mera myra,

111
tåra tärna (fågeln), hysa N, luka B brunnshink, bg.5a bössa, fyrfdta N ödla, vcitsta vårta, njva rova, n0,,a nässla.
Anm. 1. Obestämd singularis, som i de allra flesta ord utgöres av den gamla nominativformen och ändas på -a, har i en
del ord, av vilka flertalet ursprungligen haft kort stamstavelse,
fått ändelsen -a från de oblika kasus. Sådana ord, gemensamma
för N och B, äro: broykåka N, briqkdka B brödkaka, fltåga fluga
(jämte flråga N), fåra furu, gåta (jämte gdta) gata, hdku (jämte
/Idka) haka, k4v8tita N, lelrfflystitu 1. larPyståta B klivstätta (jämte
k)vståta B), krejka hög av kvistar och ris, låda lada (jämte kela N),
nåra dörrslå, råga sårskorpa, giga saga, s(t./a (till) salu, fåra skära
(jämte fåra B), sktga slaga, smiAka smula, sndra snara, spdka spjäla,
stiga (jämte stiga) stuga, båstu bastu, få,sta farstu, ståva N, std.va
1. stivu B stäva, svciku svala, svinbåsa svinbyssja, tdnu tana, j9d,ra
(jämte 494ra) tjära, trcisa trasa.
Därjämte har jag i N antecknat: akvdru allvar, f kåta N namn
på ett skär, iima..bråk Gimo bruk (jfr yima N järnskoning kring
öppningen på en bakugn), kåra (jämte kicra) fängelse, ndrvåra
närvaro, rimu järnten från kälkmedsändan till bankens mittpunkt
på en [kälke], fd,ra N sherry, skrdpu hästskrapa, stilåka kyrkogårdsgrind, stgga stygga, tåga järnring för fästande av drätten på en
kälkes slå, itgskdru ugnskara, aphea läderrem mellan dragringen
och selkroken på en sele,
samt i B: brcisa (jämte bråsa) brasa, båsa ekorrbo, Oka gök,
kråka (pl. krcikur) hästkrake, skira skåra, sötkdra sotskrapa, svinstivu svinstäva.
I några få ord har jag anträffat ändelsen -o, nämligen /glokovego liljekonvalje, mdso N fiskmås (jämte meisa), sålo N (jämte
sdla), stino N (såsom ackusativ jämte stina) Stina, svå,sto N (jämte
svå,sta) svärta (sjöfågel).
Namnet Anna hette åra, men uttalades eln,a Pl av en liten Norrbodaflicka, dna av en Norrbodapojke.
Anm. 2. Bestämd singularis, som hos flertalet ändas på -a,
har i följande ord ändelsen -a: anda,ståga N granngården, eindageogu B salen, s4ke.nståga N sockenstugan, blista bastun, feta
farstun, Mu (jämte gdta) gatan, fira skäran, nåra dörrslån,
flråtu N Fluttu, ett skär utanför norra Gräsön, sånråda N Sandrudan, namn på ett gärde.
Sällsynt är ändelsen -o: dl-4w druvan (den del av en bössa,
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där »cylindern» sitter), jo Ellan (nordligaste delen av Singö), fåsto
1. fasta N fastan, h6no B honan, kkipo N klippan, jpisto N kistan,
pigo (jämte piga) pigan.
Riksspråkets och de maskulina n-stammarnas ändelse har ingått i anclagdan N andra sidan, bkgkft'ikan N bleksoten, skråvekft'41can N sjukdom hos nötkreatur, råstun N rådstugan, misan N
kattan, sisan B hundnamn; Singö heter siggan N, Agan B.
Anm. 3. Obestämd pluralis ändas i de flesta ord såväl i N
som B på -ur, vare sig stamstavelsen ursprungligen är kort eller
lång. Därjämte förekomma varianterna -ar och -sr, bägge oftare
i B än i N.
Ändelsen -ar har jag hört i följande ord, varav i B: dt,star
artor (sjöfågel), båkjar (båkjur N) baljor, bråsar (bråsar N) brasor,
bgar (bur N) getingbon, fkåskar (fkciskur N) flaskor, f kikar
(jämte fkilcur) flickor, fkkguspfoar flugägg, fkirgmijrar flygmyror,
gåtar (jämte Otur) gator, gnistrar (gnistur N) gnistor, grimar (grimur N) grimmor, gr6clar (jämte gr6clur) grodor, g;*tar (grnur N)
grund i sjön, Osar (gåggur N) gungor, icihStar sjöängar, hun14kar (hunlikkur N) hundlokor, våjyar (våyur N) brynstenar, hgfar
(jämte 4fur) hyskor, tndkvar inälvor, kcifabrikar kaffebrickor, kå-or
(kånur N) kannor, kålam6mar kardemummor, kcj,star kartor, /ar
kattor, Myr (j§å2ur N) kedjor, kkåfsar fötter på säl, knipar (knipur N) knipor (sjöfågel), krW§ar (krgtsur N) kryckor, krpc_lndltkar
kryddnejlikor, j-,,sdvar (jämte fyårtor B, 46,wur N) kängor, m6.rkålar
,
morkullor, nyestfidar nystställning, pånstsn,å1sar palsternackor,pigkar
N)
prackor
(sjöfågel),
prålar
N,
(pigkur) grodyngel, prålsar bråkar
rOtar (r6tur N) rotor (kålrötter, o. d.), midar rödmyror, simpar (simpur N) simpor, skåtar skator, figkar (figkur N) skinkor, fåtvåskar
skjutväskor, skrgar ejderhonor, fffl.2,ar ett slags grindar (med lösa
spolar i), skar (skeisur N) skårsor, fetivgndar träspjälor i vävgarnet
(mellan bom och skaft), stålinar kantlinor på nät och skötar,
stilar stickor, stltar (stOtur N) styltor, Nar (jämte Nar N, B)
stjärnor, svåkubk6mar svalblommor (Primula farinosa), svå,strnårar
svartmyror, svå,star (svekstur N) svärtor (sjöfågel), fårar (jämte fårar
N, B) skäror, tibar (ti/jar) tiljor, tinar (jämte Hmw N, B) tinor,
tåftar (teiftur N) båttofter, tOrar (tffilrur N) ett slags nätflöten,
vågar (värn- N) vaggor, vånar vanor (vånar, m. N), vikar veckor,
var (jämte viva- N, B) vidjor, visar (visur N) visor, viskar (viskar B)
viskor, vållar (veif lur N) våfflor;
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i N: balisar Bellis perennis, dågkupb16mar Alehemilla, jiltbk6mar Ranuneulus, nyarkbkönlar Caltha, vå4bk6mar Caltha, gtra•bkömar (jämte gObkitmar N) Brassica, grelyar grejor, redskap, vitsifrar (jämte vitsitrur N) vitsippor, kåjtar kartor, kåtar kattor,
käpdr koppor, krånar kronor (mynt), pånstmakar palsternackor,
pråkar (jämte prålsur) prackor, räsar gånger, rihar ribbor, l'Et1Jrånzpar Equisetum, robatar rödbetor, rotitar rödmyror, skåta). skator,
.fikslar ett slags grindar (se ovan), spilråvar Brassiea, stilfar stickor
(jämte tanstikur N, B tändstickor), upåskskar uppasserskor, vikar
(jämte vikar N) veckor, valar fågelvättar.
Endast följande exempel har jag antecknat med -sr: bkämyr B
(bmur N) blemmor, bkömpeitsr B glas att sätta blommor i, beihn8r N
Hyoseyamus, båk film. B bordsskivor, dåssr B (dösur N) dosor, «mir B
lampmattor, gänsr B (jämte gånar N, B) strömmingsgäl, grådsnåt,ssr B
gräddsnäcka, våp8r B (jämte vajrar) brynstenar, brynen, inidvsr N
inälvor, kcifakåusr B kaffekannor, katåssr N Gnaphalium dioicum,
låmpsr B (Ympar N) lampor, /4d8r B (lådur N) lådor, latur B (War N)
träflöten på skötar, nassr N, B näsor, fivsr B (jämte f ivur N, B)
skivor, slakspsr B (skårpur N) skorpor, te8r B (jämte tåftar B,
t6iftur N) båttofter, våt8r B fågelvättar, js•Nr B (gkur N) öglor.
Anm. 4. Bestämd pluralis ändas, så när som på några få
undantag, på -o (över 40 antecknade i N, närmare 40 i B).
Undantagen äro: båstuna N, B basturna, foicstuna N, B fasturna,
fltikuna 1. f kikna B (jämte f Nk° N, B) flickorna, fårturia B (jämte
febio N, B) stjärnorna, znäkvaria B (inaltvo N) inälvorna, kågkelpåluv N fhtces, fantom N (jämte fano N, B) fenorna, gåtuna N, B,
Mana B (jämte gåto N, B) gatorna, nåruna N, B (jämte nåro B)
dörrslårna, sånuga 1. samtala N (jämte sån() N) senorna, piruna N, B
skärorna jämte den enastående formen fåra N skärorna (jfr ändelserna
och -o i bestämd singularis och best. plur. svd» N
svanorna).
Ändelserna -ana, -ana, uria, -ana förklaras väl enklast genom
antagande av inflytande från riksspråket; jfr bestämd plur. håspana N hasparna, jämte håspa N, B av håspa, m. haspe, åp,kkana N
anklarna av hetg,9kg• N, dåna N, B dagarna jämte dåga N, B, (kikar& N Dalarne.
Avvikande böjning:
§ 335. a) Samma ändelser i pluralis, -ur för den obestämda
formen och -o för den bestämda, träffas jämte varianter i en
8-42663. •
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mindre grupp säkert eller sannolikt feminina substantiv, vilkas
obestämda singularis i motsats mot de förut behandlade icke
ändas på vokal (-a, -u, -a) utan på buckal och som — att döma
efter sin struktur i singularis — borde bilda sin pluralis på -ar
eller -ar, -sr. Dessa äro följande:
ak al

akn

soz.dr N. sar B sula

sogitr, N,
nkr, B

mar märr

man, mn N
måra N
gran, gran

åkur N, aksrB, åka 1. åkuna
åk». B
sågko N
s6ukur N
skar B
mårar B

sa B
måra B
mårana B
gråno,grånoN

grdnur N,
grånar N
gråna B
gråna N,
grånar B,
gråna N
grånsr B
grånar B
grana
gråna N
svån Ur N,
svånu N,
svan svan
svånar B
svånail, B
tråno N
trånar N
tran trana (m. i B)
trånar, m. B tråna, m. B
fåno
fånar
,fan N
fan N, fa fena
såno N
sånur
san B, såna sena
sånuna N,
sånuna N
Kno
rånar
ran
ran åkerren
rddo N
rddn
rådur N,
rad rad
radar B
råda," B
rås° N
rösta. N
ros N vallmo
tsiflo N
Who- N,
tefil toffel
ten- B
m .åyigko N
mkgsk N möbel
m64ogskn N
mkgkur N
ddio B
dr N, dr B dörr d.cg N, dm B dårar B
dåra N, dåra N dårar N
dra N
gran, gran gran

b) feminina former för riksspråkets neutrala bär- och fruktnamn på -on anföras i § 338.
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Neutra.
a) på konsonant:
§ 336. Obestämd singularis och pluralis ha samma form; bestämd pluralis ändas på -an, -in, -ta -n 1. saknar ändelse.
band band
skat skott
barg berg
hag hugg

bånda
skita, -8
bårp
hitjaN , hitåt B

band
skat
barg
hug

agk N, ag B ägg
tak tak
trask träsk
hus hus
Ml; golv
joi kärl
bok bord
kar kar
ar ärr
jam hemman
gryn gryn
ban barn
naskr, moln
hg81 hagel
p4ram N potatis
håman hemman

gcbz, ågji N

agk N , ag B
tak
trask
hus
gskv
f,P631
bok
kar
ar

rann russin
lidar lider
kreatur
hålgan N helgån
låjan N lejon
nypan nypon

tep
tråfa
laa;t-sa
gåkva
1941a
bdka, bdks
kära
åra

38,112

grYna
bdria
naåkns
hdtgks
påmana N
håmana
haman N
raiszna
lidra

nypana

gryn
ban,
mkr,
kigsk
påram N
håman
nisin
lidar
kritar N
hålgan
lan
nypan

&inka
skeite
bårpn
hann N,
hachin B
ågpn N
td,f§in
tråfzn
hdsta
gåkvan
bokn
kon
N, åran B
jåman
gryn
kan
naskr,
hågskr,
påraman N
håman
rama
iida
kritan, N

nypan

På detta sätt böjas t. ex. kinadrgip tumgrep, byksbrYnd N byxlinning, bragd fiskbragd, gkoyd N glöd, melsptslyd N metspö, jav4IN
gevär, hg/ N härad, rc_slyst N, rist B röste (på gavelvägg), fat N
fjät, b4ktr6g N baktråg:, veivik B enbetsårder, lok N loka, jpgc
käke, hak N foderrum (varur hästen äter höet), tråkpåk trollpacka,
tanåses N tinning, liårv B lieskaft, kal betsel, yuk hjul, ro k roder,
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jttr juver, ragskår regnskur, sntstr N snöre, brum B bräm, grun
grund i sjön, fårktd- N förkläde, åpel(• äpple, dåsin dussin, låktar
läktare, dgwirddsr N dyngkärra, irkeZur årder, samt åtskilliga bäroch fruktnamn på -an, vilkas skiftande former återfinnas i § 338.
Anm. 1. gptd,k B apotek, fabrik fabrik och ark N ark heta i
bestämd singularis öptåkt B jämte gpttijst B, fabrika och tir/ca N.
Anm. 2. Jämte cign B dunen, gryn grynen, grun B grunden,
ygn, N hjonen, bgy, barnen, «ngn, flarnen, hojt B hornen, kin N,
by, B hörnen, kor/ kornen, låndn N landen, msim molnen, bysMån B besmanen, mr/ N juvren, ay N ärren, har jag antecknat
dbna eller «ina N, grYna N, gråna N, Ona N, bgya N och bdga N,
fkgy,a N, luka N, hkrit N, könet N, lånda B, måkrfa N, man N,
bysmöna N, ,941,1 B, åran B.
Anm. 3. Av skodön N skodon, ben ben och namn namn
har jag i bestämd pluralis hört skodöna N, bånan N, nötnnun N,
niinindfl B.
Anm. 4. md mil (n. i N, m. i B) heter i best. sing. Mild N,
min B, i obest. plur. nol N, milar B och i best. plur. milan.
b) på vokal:
§ 337. Obestämd
obetonat -a, -t.
bo bo
ste„ städ
båta bete
bråda bräde
ståla ställe
clif,st dike

singularis ändas på betonad vokal eller

bo
ste,
båta
bråda
ståla
dibt

bon
ste,n
båtn
bråd
stålan
dfj,,sin

böna N, bon B
std,na N, sten B
båtn
bråd
stålan
dij§in

På detta sätt böjas t. ex. bi bi, kne, knä, trg träd, tg, bygata,
sto sto, stra strå, Nidet kläder, sp6mda N, Spada B spö, vitna vittne,
rijyt rike, td,yi täcke, stgbsi stycke.
Anm. 1. Bestämd pluralis har i B samma form som obestämd
pluralis, men ändas i N på -a; mot B inn bina, bon bona, sto
stona, knen knäna, sten städen, ten bygatorna, tt-en träden och
stram stråna svara alltså N bina, böna, stöna, knåna, ståna, tåna,
tråna och streina.
Anm. 2. Obestämd pluralis till ågkara ankare och 6ra N,
åra B öre heta ågkara och åra, åra.
Av drida har jag i N hört ciricia, i B 4yfin såsom obestämd pluralis.
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§ 338. Obestämd singularis ändas på obetonat -a, -a eller
-u, -0.
'åma N hemman
NU N lakan
ngsta N nystan
varma vadmal
Asp hjärta
6tyga N, figa B öga
6ra öra
drilca svagdricka
håva huvud
piåno N piano
kvito kvitto
fiko N fikon
hålo N hallon
26gro N hjortron
liggo N lingon
ngpo N nypon
&lo N odon
smidtro N smultron
svisko N sviskon
tistro N svart vinbär
trånjo N tranbär

lika N
ngsta N
våkma
.16ksla

yåJnan N
ldkan(?)
ngstan(?)

lelkan(?)
ngstan(?)
.vitan

tira

).ijtan
yganN,dgan B
6r8n B

håva

hin

htivun

kan, 6r8n B

kvito
sgAsko N syskon
hålo N
Jc-kstro N
liggo N
ngpo N
o:do N
smidtro N

trånjo N

hålo N
j0,stro N
liggo N
ngpo N
4"do N
smtiltro N
svisko N
tistro N
trånyo N

/Mo N
JO-gro N
liggo N
ngpo N
0.ilo N
småltro N

trdn jo N

Anm. 1. Varianter:

Urnan hemman
.7 an) hemman
låkan lakan
låko N lakan
ngstan nystan
syskon
fikan fikon
ålan B, Man B ållon
hålan hallon
håla, n. N.
Otstran hjortron B

&linan
Umana
håntan N
jam
låkand
låkan
låko N
ngstana
ngstan
*kan
fikn
fikan
ålan B
cilan N, B
hålans
hålan

Urnan

2(5,strana B

yd,stran

30,stran

j6nali

låkan
ngstan
sgskan
fikan
ålan B
hålan
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yrktra, n. N
krikan krikon
ligan B lingon
ligga, n. N
nppan nypon
ödem B odon
påran B päron
pl6man B plommon
~Uran B smultron
smaltra, n. B.
sniskan B sviskon
tistran svart vinbär
trånyan B tränjon

/igand B

ligan

ligan

nppana
dila» B
pgråna B

20. pan
dan B
påran B

14pan
6clan B
pgran B

smaltrana B

smaltran B

småltran B

sviskana B
tistrana B
trånyana B

sniskan B
tistran
trgnjan B

sniskan B
tistran
trånjan B

Därjämte uppträda i N bärnamnen som feminin a med ändelsen -a i obestämd singularis och böjda efter typen k'/a, kkeilsa,
kikar,
håla hallon
håla
hdlar
hålo
y 6,stra
yktra hjortron
Mr°
ligga lingon
ligga
ligg°
nypon
nfipa
6do
6cla odon
Mar
dda
smziltro
~bu smultron
småltra
smetltrar
dt/o N ållon
Nominativ och ackusativ.
§ 339. Någon formskillnad mellan nom in a ti v och ack us a ti v har jag icke lyckats upptäcka. Mansnamn av typen
Kalle ändas i bägge funktionerna på -a, t. ex. ånta Anders, kåla
Kalle, öb 011e, påla Pelle (se § 325 anm. 1 a) och av maskulina
substantiv med växlande ändelse, -a eller -a, i singularis kunna
båda formerna användas både som subjekt och objekt samt efter
prepositioner, vare sig de beteckna levande varelser (t. ex. fina
eller fina finländare, håra eller håra hare) eller ting (t. ex. båka
eller båka).
Likadant är förhållandet med motsvarande femininer med växlingen -a eller -a, -o) i singularis (t. ex. stina eller stf no, ~isa eller
mdso, gåta eller gåta). Jfr härmed förhållandet i Vätömålet, som
i detta fall är mera ursprungligt och regelbundet (se Vätömålet
§ 213).
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Genitiv.
§ 340. Utom i en mängd sammansättningar såsom dosbådt N
dödsbädd, lånsvåg N landsväg, livstid livstid, nigsk6ri, B rågkorn,
stalsdOva N stalldynga, seinisltiys N sömnlös, tapatsriaa B tapetrulle m. fl. och prepositionsuttryck av typen tiAnda,sans B hos
Anderssons, ti,..svåns N hos Svenssons, ta,,ålaksas B i Alexanders
bod, tzbåks tillbaka, ut &fiskas N ut på fiske, tzfrås till freds,
tehåvs B till havs, .fåtet te..,måll•s, N skjuta till måls, tamåns N på
vänster sida (om vagnen) användes icke någon genitiv av andra
ord än personnamn och appellativ, som beteckna person; i
andra fall utmärkes genitivbegreppet medelst något prepositionsuttryck.
§ 341. Genitiven hos propria bildas på flera sätt:
genom tilläkg av -s: andefåns N Anders Janssons (gårdsnamn), 3ark.,61s, N Erik Ols (gårdsnamn), bnils B Emils, pe Pers,
håpmans dreipar N Hoffmans droppar; om nominativen redan ändas
på -s, blir ändelsen -as eller också tjänstgör nominativen som
genitiv: frånsas N, frans B Frans', i6nas Jonas', ågas N (av nominativ cigus N jämte ågust B) Augusts. 1 ett par fall ligger den
bestämda singularis till grund för genitiven: lå,sans N Lars', måsans N Matias'.
Feminine; genitiver av samma slag äro t. ex. litas N Lottas,
ndogs N Majas, stinas Stinas, tildas Tildas.
genom tillägg av -sa till norninativen av maskulina och
till en för övrigt icke av mig hörd oblik singularis på -u av feminina namn (utom av kdrz, vars genitiv heter krisa N Karins):
åntasaN, jånasaN, jiintasa N, jånasa N, kålasaN, måtasa N, 61asaN,
ådalsa Adolfs, åmilsa N, driksa N, yårtap N, yåkapsa N, vikta,sa N;
britusa N, bigusa N Birgittas, ktimasa N Kajsas, låtasa N, måyasaN,
stinicsa N, tildusa N.
genom tillägg av -sas till nominativen av mansnamnen:
sas B
ålaksas N Alexanders, itmilsas B, håsas N Hans', mama
Mats-Mats-Jannes, Masas B, kålasas B, 61asas B, vikta,sas B.
jåsas heter i genitivus 34sy N, gud heter gas N.
§ 342. Genitiven hos appellativ torde näppeligen förekomma
ännat än i bestämd form.
Jag har endast antecknat följande: dråivins drängens, Mans
gubbens, påjj§ins pojkens, kkeikau klockarns, gnos N, ginas
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gummans, »rasas flickans, ntas B, yåntusa N jäntans, draggas N,
dråsas B drängarnas, d6tras N, dirtras B döttrarnas, icintosas B
flickornas.
Arkaismer äro (utom några maskuliner med nominativens gamla -dr, t. ex. håpar N, slåskar N, kvglar) våksons sista
dag N domedagen, liga i bråda N ligga i bredd, ga te jOrksr N
gå till kyrkan, dft5nv44d , kvålsvdtka N, min:avdika N, bsrge-a N (§ 325
anm. 6).
Om substantivens bestämda former.
Vid utbildningen av substantivens bestämda former
har Gräsömålet i stor utsträckning gått andra vägar än målen
i Roslagen för övrigt. Gräsömålet skiljer sig nämligen icke blott
i många viktiga avseenden från Vätömålet utan även — så vitt
man får döma av uppgifter i de i landsmålsarkivet i Uppsala förvarade typordslistorna — i ett och annat fall från målen i närmare Gräsön belägna socknar, såsom Hållnäs, Forsmark, Valö,
Börstil, Harg, Häfverö och Singö. Dels synas Gräsöformerna utgå
från andra äldre »rikssvenska» grundformer, dels ha andra ljudlagar varit verksamma och dels ha analogibildningar försiggått
efter andra mönster än i de övriga målen. Vid förklaringen av
de senare har jag i allmänhet sökt förebilderna inom målet självt
hellre än i »riksspråket», som knappast får antagas ha haft så
stor inverkan på den i landskapets utkant liggande Gräsön, som
i bygderna närmare Stockholm och Uppsala.
Hypoteser för förklaring av de bestämda formerna.
1) Den för målet nu för tiden karakteristiska »akuta»
betoningen i enkla (ej sammansatta) ord hade trängt igenom, då
de bestämda formerna började utvecklas ur de »riksspråkliga»
grundformerna och var redan vid den tiden gemensam för bestämda former på ursprungligt -en(n) av alla tre genus.
2) Den bestämda artikelns e-vokal i fem. sin g. och neutr.
plur. hade samma ljudvärde som hos mask. sing. (i motsats mot
förhållandet i västra Uppland och möjligen andra delar av landskapet, där enligt Hesselm an e-vokalen hos fem. och neutra
var av annan art än hos mask.) och reducerades liksom hos mask.
alltefter beskaffenheten av föregående buckal (jfr den enahanda
reduktionen redan i fsv. av artikelns vokal i enstaviga ord på
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vokal av alla tre genera, såsom byn byn, än ån, knän knäna)
på så sätt att -en blev
sonantiskt tt, g efter d, t, t, s, ts liksom i mask. Okt gadden, beik båten, fti,sig stjärten, spint spisen, gråpktin kursen (för
seglare) genom Öregrundsgrepen;
n, n efter 1, k liksom i mask. bin plogbillen, tgpin tygeln,
stokr, stolen, etksskr, vagnsaxeln;
n, tillsammans med föregående r liksom i mask. non muren,
knan, knarren (värk i arm), &hg åkern;
apokoperat efter n liksom i mask. stan stenen, tun vännen.
Denna process antar jag vara äldre än bortfallet av slutljudande -n efter »ogrumlad» e-vokal. Att inga spår därav hittills
upptäckts i äldre tryck än från 1600- och 1700-talen (jfr Hesselman) behöver ej bevisa, att företeelsen är av lika ungt datum
i landsmålen; det finns mycket, bevisligen gammalt språkgods
särskilt i så isolerade mål som Gräsöns, som man ej ser skymten
av i »litteraturen» (jfr dock i detta fall det av Noreen Gr.
§ 511, I A Anm. 1 anförda kör-n das Chor).
Slutljudande vokal faller i trestaviga och mer än trestaviga
bestämda former, men kvarstår i tvåstaviga (jfr Vm § 218 a).
Slutljudande kort n efter vokal faller i trycksvag slutstavelse av tvåstaviga och mer än tvåstaviga ord, men kvarstår
i enstaviga ord (jfr Vm § 218 b); slutljudande långt n behålles.
Bortfallet av n antar jag ha börjat senare än den i mom. 2
postulerade reduktionen av -en. I likhet med Hesselman och
Noreen tror jag, att tiden för apokope av n icke behöver sättas
så långt tillbaka som Beckman vill göra troligt för vissa Västgötamål, åtminstone vad beträffar Uppland, där n i somliga bygder
kan ha bevarats länge nog. Frånsett de många av Hesselman
och Noreen förtecknade bestämda formerna på -an, vilka väl ej
allesammans kunna bevisas vara uppländska, må blott erinras om
Aurivillii gåssån, flickån, om det av Hesselman i Sveamålen
s. 11 från n. Uppland anförda hästan hästarna och om likartade
former i vissa norrländska och finska mål (se t. ex. Freudenthals ner den Närpesdialect och Vöråraålet).
I sammanhang med bortfallet av slut-n övergick föregående
a till a, e till a (a), o till o, varemot i och u blevo oförändrade.
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Bestämd nom, sing. av feminina fl-stammar.
Fsv. grundformer
Nom, sing.
gatan
pigan
Dat. ack. sing. gatune, gatuna
pigone, pigona

Målets former
dita enl. § 334.
Piga
gita
pigo

Om yngre analogibildningar se § 334.
Bestämd nom. sing. av övriga feminina.
Av sådana feminina har jag antecknat inalles 150,
bland dem 22 på t, 18 på d, 4 på s, 17 på 1, 17 på r, 11 på n,
11 på k, 27 på g, 2 på p, 1 på b, 6 på v, 3 på in, 10 på tryckstark vokal och k på tryeksvagt e (yxe). Tyvärr har jag ej tagit
reda på bestämd sing. av alla, men dock, som jag tror, på så
många, att man kan uppställa regler för bildningssättet hos de
olika typerna.
Ord på k och g ha enl. § 330 regelbundet -i i best. sing.
vare sig att denna form utgått ur nom. bokin 1. dat. ack. bokine, -a
(35 fall antecknade, se g 331, 332, 333), t. ex. (ift asken, bc_54st
boken, mjiikj9i mjölken, My, plogen, segt sälgen-, sdnp sängen,
htichi häggen, Moly käringen.
Enda undantagen herpn B helgen, vd_tyin B vågen, äro antagligen analogibildningar efter mask. och de många fem. på -n (se
nedan mom. d), tIza B eggen efter fem, fl-stammar.
Enstaviga ord på vokal ändas alla enl. § 345,4 på -n; de
ursprungliga dativ- och aekusativformerna, t. ex. kone, kona, ha
ej avsatt några spår i målet. gkstt yxen har ti i likhet med ord
på s (se nedan mom. d).
Ord på p, b, v och m borde rätteligen enl. § 345,5 ha best.
nom, sing. på -a; de få fall jag antecknat av denna form (grdpan B,
gr(jpan, ~ban, Marylvan N, slåvan B, *van, som dock var mask.
i B) ha likväl -an, sannolikt i analogi med mask. och med fem.
på -n (se nästa mom.).
Inom den stora gruppen (inalles omkring 90) av ord på
t, d, s, 1, n, r har jag för bestämd sing. antecknat över 60 fall
med olika slags n-ljud i ordslutet, 28 med -a, 13 med -a, 1 med
-an och 5 utan ändelse.
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Ändelsen på n-ljud förklarar jag på sätt, som angivits i § 345,2.
Om detta skulle anses °antagligt, finns, så vitt jag förstår, ingen
annan utväg än att antaga en överflyttning av maskulinernas -n
till feminina i stället för en ursprungligare ändelse -a 1. a, men
därpå har jag svårt att tro. Man ser knappast något skäl, varför
just fem. på t etc. skulle i så stor utsträckning ha påverkats av
maskulinerna, när dessa blott i ytterst få fall mäktat framkalla•
ett analogiskt n hos de talrika fem. på k, g och de många hundratalen fem. fl-stammar.
-a anser jag vara äldre än -a; jag har icke i målet för övrigt
funnit ett enda exempel på övergång från -a till a, något som
särskilt skulle kunna väntas bland best. plur. av maskulina och
best. sing. av fem. fl-stammar. Däremot kan man väl tänka sig
att ett äldre -a i några ord fått vika för -a på grund av trycket
från de vida talrikare fem. n-stammarne.
Frågan blir då, hur formerna med -a skola förklaras. Jag ser
i dem kvarlevor av bestämda dativer och ackusativer grindenegrindena, bodene-bodena, världene-världena, solene-solena, dörene-dörena, kvarnene-kvarnena o. s. v., vilka förhålla sig till
motsvarande nominativer på samma sätt som tågan till Oban,
gåta till gåta, pigo till piga. Grundformerna grindene, -ena,
bodene, -ena etc. blevo enl. § 345,3,4,5 grinda, båda etc. Att
slut-en efter vokalens fall icke i likhet med nominativens -en undergick en förändring analog med den som nämnes i § 345,2, kan
möjligen förklaras av att föregående e-vokal konserverades såsom
mera »ogrumlad» dels genom inverkan av gatun, pigon o. d.,
dels på grund av ett något starkare exspiratoriskt tryck (åtminstone i dativen, vars n ursprungligen var långt; jfr olikheten
mellan mask. byn och fem. kon m. fl. g 327, 333.
De 5 ändelselösa formerna strand, tand, syster, faster, moster äro kanske från början utan artikel (jfr ta någon i hand,
ta en tår på tand, ha tand för tunga, rosa.. gå i båt stiga i
båten samt far, mor, bror vid tilltal och framför namn).
fåran B fåran jämte « N N, fåra N, fira NB är för enastående
för att kunna tillmätas någon som helst betydelse.
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Bestämd plur. av mask, och fem, med plur. -ar, -or.
Nom. ack.

Grundformer Mellanformer
hästane, -a
hästan
byane, -a
byan
gubbane, -a
gubban
årana
åran
fiaskona
fiaskon
skäruna
skärun

Målets former
, hdsta
bykt
gilja
åra
fkåsko
fira N

Om bortfallet av r såväl hos substantivet som hos artikeln i
de antagna grundformerna se t. ex. Söderwall, Hufvudepokerna
sid. 18, 86, Noreens Gr. § 511.
Yngre nybildningar efter riksspråket äro delkaga N, agkkand N
m. fl., se g 325, anm. 5, gåtana, fkilsega, Maga m. fl. Se § 334,
anm. 4.
Bestämd plur. av mask. med plur. -are.
Grundform
Mellanform
Klockarenene, -ena klockaren

Målets form
k/råkalv

Mellanformen klockaren bör närmast ge *kkeikara (§ 345,3,4,5),
vars -a sedan blivit -a på grund av sin ställning i slutstavelsen
i ett flerstavigt ord, analogt med superi. clåktzgast N, at.trOpa N
Europa och best. pl. åp„kkana N, pålagd N o. d., vilka väl utgå
från rspr. anklarna, pärlorna (ej från anklarne, pärlorne).
Att mellanformen klockaren ej enl. § 345,2 förlorade e-vokalen
och gav ett kkeikag kan förklaras av att e bevarades i best. plur.
genom inverkan av obest. plur. kkålsara.
skonzakra N skomakarna är bildat efter § 325.
Om de r-lösa grundformerna på -ene, -ena se Noreens Gr.
§ 511 och diverse exempel i Söderwalls Ordbok, ss. borgharene,
riddarene, wäktarena.
En grundform klockarane (jfr Söderwalls Ordbok kesarane,
yäktarane) borde ha givit *kkeikara; att därur härleda målets
kkeikard genom en mellanform *kkeilsara, synes mig betänkligt, då
målet för övrigt icke erbjuder något säkert exempel på övergången
-a (<an) till -a.
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Bestämd plur. av enstaviga mask. och fem, med plur. -r.
Grundformer Målets former
sköna
skona
Ack,
kåna
kona
Nom. ack.
Om r-lösa grundformer se § 348 och Söderwalls Ordbok skona,
köna, klona. En nom. plur. mask. skone (jfr Söderwalls Ordbok
häradzbone) borde i målet ha givit sköna, som undanträngts av
ack. sköna.
Från dan dagen, dar dagar utgår best. plur. dcina dagarna,
växelform till decga (av sing. dag, plur. dc_igar); till dåna ansluter
sig den egendomliga hybridformen harumdern ana N häromdagarne.
trim N (teina B) är nybildat av obest. plur. tår.
Bestämd plur. av mask. och fem. med plur. -er.
Nom, ack.
Y

,)

»

»

»

D

»

»

»

Grundformer
prästerne, -a
sönerne, -a
männerne, -a
fötterne, -a
bröderne, -a
bönderne, -a
ärterna
händerna
nätterna

Målets former
pråstan § 326
skull B
månn N
Mom N, fåtvi B
br6ydsr1 N, brddsg B
b6riday, N, lindar', B
tk9t8r/. N
Undari N
?War',

Bevarandet av substantivets -r i ursprungliga i- och u-stammar ss. prästerne, -a, sönerne, -a, ärterna (jfr Söderwalls Hufvudepokerna s. 86 och Noreens Gr. §§ 391,2 och 412, anm. 5), beror
väl, som Beckman antager (i Sekundära Nasalvokaler s. 10), på
analogi från de visserligen fåtaliga, men flitigt använda r- och
ud-stammarna och enstaviga stammarna. En utjämning i motsatt
riktning föreligger i det i Söderwalls Ordbok anförda flandene
samt talrika likartade former i Historia troj ana t. ex. flendena
s. 27, 119, 161, 265, flendenar s. 31, 32, 174, 186, 195, 286.
Ändelsen -erne, -a (i st. f. -rene, -a) i fötterne, bröderne, händerna o. d. har tidiga föregångare i äldre svenskan, t. ex. brödhirne, rötherna, henderne, tänderna (Söderwalls Ordbok och
Noreens Gr. 511 TA 3, B 4).
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Om de av Erik Hansson som »äldre språk» uppgivna fi-a,
håndra, tåndra äro tillförlitliga, kunna de förklaras ur växelformerna föttren, händren, tändren, som inträngt från andra dialekter (Singö har föttra, nättra o. d.) före fl-fallet och först givit
fiStra, Undra, tindra (enl. § 345,4,5), varefter -a ersatts av -a
genom analogi med håsta, eira.
Bestämd plur. av fem. med plur. på -n.
Grundform gä,ssena (jfr Söderwalls Ordbok gässena,
myssena) ger mellanformen gässen (§ 345,3), varav målets yåset
(§ 345,2).
Något skäl för att e-vokalen före -n i gässen skulle ha lievarats »ogrumlad» och givit anledning till en utveckling gässen>
Asa, jåsa (analog med dat. ack. bodene, -a > boden> bc_5da, böda
i § 347 d) synes här icke förefinnas.
geisa B gässen är normal best. form till geisar gäss.
Bestämd plur. av neutra.
Antalet antecknade neutra, av vilka best. plur. kan
tänkas brukad i naturligt tal, uppgår till 295, fördelade på följande ordgrupper.
ord på t 22, på d 18, på 8 18, på 1 33, på r 44, på n 24,
summa 159;
tvåstaviga på te, de, le, ne 15;
tvåstaviga på a, n 4;
tvåstaviga på an, in, on 22;
enstaviga på vokal 19;
ord på k 26, på g 12, summa 38;
tvåstaviga på ke, ge 8;
ord på p 11, på b 2, på f 1, på v 11, på m 5, summa 30.
Best. pluraler har jag upptecknat till ett antal av 132, nämligen 72 av grupp a, 4 av b, 6 av c, 17 av d, 16 av e, 10 av f,
4 av g, 3 av h.
A) Bestämd plur. av neutra på t, d, s, 1, r och n (typerna
n.åk näten, brindl,t, banden, h4.9,3 husen, jykr, hjulen, bOrk borden,
sc_igskr, seglen, km, karen, årnbag ämbaren, tida. lidren, kritan N
kreaturen, gryn grynen, kyl barnen) ändas i flertalet fall (49) på
något slags n-ljud, vilket jag helst vill förklara på samma sätt
som enahanda ändelse hos fem. (§§ 345,2, 347 d).
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De 23 undantagsfallen utgöras till största delen av ord av
typerna ben, barn, moln med best. plur. på -a (12 st.) eller -a
(3 st.), allesamman anträffade i N, medan de normala enstaviga
dialektformerna äro allenarådande i B och även i N förekomma
vid sidan av formerna på -a, -a.
Formerna på -a (som jag tror vara äldre än de på -a, jfr
§ 347 d) uppfattar jag hellre som analogibildningar inom målet
självt efter enstaviga mask. och fem. av typen sko—s1c6na, 1co-1a6na
(§ 333) än som reflexen av det vanliga »talspråkets» bena, barna o. d.
Om det senare vore händelsen, borde man kunna vänta, att även
»talspråkets» takena, dikena, golvena, ögona, hallona skulle ha
visat sig, men av sådana finnes icke något spår i målet.
Formerna på -a (dina N, båria N, mdkna N jämte av annan
typ flera N, lånda B) äro bildade efter typen hasta, åra.
De återstående milan, midfnan N, banan N, nåmnsn N, nåmnan B,
åran B äro restaurerade efter mönstret av rspr. -en (jfr mask.
fandan, åvalan N, putalan, beilan N, Urin? B).
j ki B juvren (Juri N) beror väl på kontamination mellan obest.
sing. yåra (< ty,tvra) och en ursprunglig best. plur. 52vari.
Tvåstaviga ord på -te, -de bilda, som sig bör, best. plur.
på
t. ex. båk betana, brgdyj bräderna, atidtz kläderna. Av
sptsikod.) N, spada B spö hörde jag best. plur. sptslydan, spitglan med
vokalljud före -n; likaså stalan ställena, vinan Vittnena.
Öga, öra och hjärta (under förutsättning att obest. plur.
äldst hetat hjärtan) ha best. plur. t4yogan N, Ogan B, Skran, jkstan,
utgångna ur grundformen ögonen, öronen, hjärtanen > ögonn,
öronn, hjärtann, anal. med aftonen> aftonn > aftetn, morgonen>
morgonn > måran. Efter dessa mönster har bildats &im:in huvudena.
1 fråga om e-vokalen före -n jfr Söderwalls Ordb. öghän,
öghen, öghin, örän, ören.
Tvåstaviga ord på -in, -an, -on (§§ 336, 338).
1 B hade alla sådana ord neutralt kön och n i behåll både i
obestämd och bestämd sing. och plur. (antagligen inverkan av
rspr.).
Ex.: dåstn
dittsina
digtn
&ism
kikan
låkana
kikan
ltftkart
hålan
hålana
hålan
hålan
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De best. pluralerna utgå från grundformerna dussinen etc.
på samma sätt som tsiran ur öronen (§ 353 c).
I N böjdes dussin och russin (jämförelsevis unga lånord) på
samma sätt som i B, vilket också var förhållandet med hemman,
lakan och nystan, som likväl i obest. och best.. sing, även hade
jitana, 14/ca, nrnsta med apokoperat n.
Av bär- och fruktnamnen på -on förekomma både feminina
och neutrala former.
Fem. grundformer:
Målets former:
Neutr. grundformer:
Målets former:

halla hallan, hallone, -a hallor hallona
heur Mb
håla, ho
hallon hallonen
hallon halloneN
hålo
hålo
hålo
hålo
_
_

hetla

Av de sistnämnda borde best. plur. rätteligen heta hålan (jfr
åran öronen, nomin. åftan < aftonen, men ack. goåfto N), i vars
stälk obest. plur. inträtt, möjligen därför att den varit mera
använd (t. ex. i uttryck som äta, sylta, plocka hallon); jfr även
best. plur. fem. hålo.
Att bärnamnen uppträda både som neutr. och fem. beror väl
på att somliga (de inhemska) från början varit neutra, medan
andra (lånorden med tyska förebilder) varit feminina, vilket förhållande lätt kunnat leda till sammanblandning både ifråga om
kön och böjning.
Enstaviga ord på vokal av typen bi, bo, knä, strå ha i B
(enl. § 337) enstavig best. plur. bn bina, bon bona etc. (inalles
8 dylika former antecknade), varemot N har tvåstaviga former
på -a: bina, böna etc.
I de senare ser jag analogibildningar efter sko—skcjna, ko—k0.na
av samma skäl som anförts för båna, bra (§ 353 A).
Ord på k, g, ke, ge av typen tak, träsk, tråg, ägg, dike
borde rätteligen ha best. plur. på -i i likhet med best. sing. av
likartade feminina (§ 347a), men ändas i de exempel (14 st.) jag
funnit på denna form på -in, vari jag helst ser analogibildning
efter de till antalet vida övervägande grupperna med n-ljud i
slutet. Likasom sing. nåta nätet motsvarades av plur. nåk, kåra
karet av kart, bråda brädet av brådtk,„ ba biet av b9n, tjyga ögat av
ej.y)gan, nybildades tepin, tr4fin, trOin, hban, difpn till sing. td,tst
taket etc.
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G. Ord på labial (p, b, f, v, m) borde ha best. plur. på -a
(§ 345,4,5) av grundformer på -en, men ha, i de tyvärr alltför
få fall jag antecknat, -an: iåman N hemmanen av sing. yam hemman, påraman N jordpäronen, gflwan golven. Samma ändelse i
gåbyan förekommer också enligt typordlistorna i alla grannsocknarna utom Singö, Häfverö och Väddö, där ändelsen är -a.
Skulle det vid närmare undersökning visa sig, att -an är det normala i andra dylika ord, får man väl anse det som analogi efter
målets andra talrika ordgrupper med -an, -in, -n.
Till sist några ord om tillkomsten av obest. plur. bin,
Alpin, &åtti i stället för de ursprungliga bo, dfjp, såta. Vad Gräsömålet beträffar skulle man kunna tänka på en analogibildning.
Att neutra av typerna gryn, moln, barn, dygn, tecken, vapen
hade samma form i obest. och best. pluralis, kan genom en
språklig ekvation ha banat vägen för användningen av best. plur.
bon bona, difzn dikena, bråck brädena även till obest. plur. i
stället för de ursprungliga bo, dfjpi, bråda (om utbyte i motsatt
riktning se § 353 D).
Hur därmed förhåller sig i riksspråket, lär knappast kunna
utredas förrän man får till förfogande ett tillräckligt antal excerpt
från den tid, då de nya formerna börja dyka upp i litteratur.

Adjektiv.
Positivus.
a) Maskulinum och femininum sing. ha samma form,
vilken vanligen utgöres av adjektivets stam utan kasusändelse.
Dock förekommer alternerande ej sällan den gamla maskulina
nominativändelsen -er, särskilt hos adjektiv på -ig, -ag, t. ex.
skråshgar N krasslig, rdbgar (sejd) N ej fullt torr (säd), låkagar N
som läcker (om båtar), firdsagar N överflödig i mat och dryck,
~jagar N som gärna iiöjar (om hästar) m. fl. (inalles omkring
20 fall antecknade). Hos andra adjektiv träffas den mera sporadiskt, t. ex. krgar 1. kry N kry, nyar 1. ny ny, iidgdar 1. nogd N
nöjd, bkindar 1. bbnd blind, hdygg 1. hoyg N hög, ranar 1. ran ren,
likddnar 1. likaddn likadan, 'gnom- 1. yanin N jämn, smetar 1. smet
smärt, yan bikar kar B en barsk karl, yan skårpar mobålsa N en
hård mobacke. Ändelsens ursprungliga maskulina funktion synes
9 — 42663.
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ha gått förlorad för språkkänslan att döma efter sådana exempel
som kåta a bugar B katten är bukig (skall få ungar), yan stårkar
gksa N en stark yxa, jan stOrar saks B en stor sax (ordet saks
uppgavs likväl än som mask., än som fem.).
På de gamla ändelserna i ackusativus, -an för mask., -a för
femin., har jag bara funnit ett par tre exempel: yan öteikan tap N
en otäck tupp, ,an stc_Sran leiggan kar kalar vi for 'åta ilkånd N en
stor lång karl kallar vi för jätte ibland, jan Otaka inyog N en otäck
mygg.
Jämte åbe,griplig har jag i N också hört Obagriplin, samt filt
vind N förlig vind, basfinli N besynnerlig, Oforfili N förfärlig,
omkki N, omdgki B omöjlig.
Neutrum sing. ändas på -t (-t, -t) utom hos adjektiv på -in,
där neutrum ändas på -z, t. ex. n4,1,z mycket, siat svullet, /4,” N
av kyin unken, skämd (om ägg); likaså lita litet av /i,te liten.
Hos adjektiv på -ig, -ag bortfaller g före ändelsens t, t. ex dziktzt
duktigt, ostOyokut N stökigt; på fallet t i sådana har jag blott ett
exempel från B: tiisli-omkki alldeles omöjligt (men st4n.,oinkket N
i samma betydelse).
Stamvokalens långa kvantitet behålles i neutrum, t. ex. gre
grovt, bykt N, lioakt B högt, utom i adjektiv av typen blå, röd,
fet, där den förkortas t. ex. VM blått, gat gott, frit N fritt, %et
nytt, rot N, rot B rött, spat N spätt, va t vått.
Pluralis och bestämd singularis ändas i alla genus på -a
utom hos adjektiv på betonat -4, som saknar ändelse. Ändelsen
-e i best. nom. sing. mask, träffas endast i anAnda N den onde
o. d. (se Artiklarna § 364).
En relikt är diddr ingkka våra N det myckna varet (i ett sår).
Neutr. sing.
Mask. och fem. sing.
)azift
ykip djup
skarp N, skap B skarp skarft N, skota B
grQft
grQv grov
,y arv djärv
yarft
gQd, gQ N god
gat
r6yd 1. royd N,
• rot N, rot B
rod 1. ?lyd B röd
bkind blind
blint
f kat N
flat N flat

Plur,
J4Pa
skårpa N, sk4,spa N
grova
yårva
gOda
r6yda 1. r6yda N,
rOda 1. råda B
binda
f ta N
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Mask. och fem, sing.
hat het
svagt svart
nykt N nykter
hayg 1. hon N,
hg B hög
/tyg låg
styg 1. stygk N,
styg B stygg
lagg N, lete B lång
'dök elak
stark N, stagk B stark
frisk frisk
fagk färsk
smal smal
gak gul
hak hård
al all
stor stor
kvant B kvav
arm dålig, klen
brun brun
likadån likadan
lugn lugn
lys 1. lojs N, los B lös
b 63 blå
ny ny
fåtag fattig
gåmsk gammal
låsin ledsen
nepin naken
lik liten
mågar

Neutr. sing.

hat
svagt
bykt N, hoykt N,
hokt B
lakt
stykt N
letgt
Jakikt
stan
frist, friskt B
fast
smalt
gak4
ha1t4 N, hat
alt
ska
kvamt B
armt
brunt
likadcint
lugt
layst 1. loyst N
blut
ny

fätit
gåm8N
låst
ne<ist
lita
m4g9St

Plur.
Mta
svågta
flykta N
h6yga 1. ht4yga N,
hdpga B
laga
styga

leigga N, leiga
)alåka
stårka N, stågka B
friska
fågka
smila
Oka
haka
åla'
sira
åma
bråna
likdcina
låna

90.a
fåttga
gåmka
hisna
nåkna
SM&

mågra

På samma sätt böjas t. ex. kvav N kvav, bred bred, led led,
sned sned, spad N späd, Vad blid, sloy d N, slo d B slö, trind trind,
ond ond, rund rund, vild vild, fet fet, rat rät, skt slät, tet tät,
råt vit, vett våt, smagt smärt, svag svag, feg N feg, sag seg, Asgk N,
,fog B skygg, tragg N, trug B trång, tugg N, tug B tung, ugg N,
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tte B ung, spak N spak, blrek blek, r9k rik, m,k N mjuk, fuk sjuk,
m8rk N, m8jk B mörk, stark N stursk, bask besk (neutr. bakst,
bast N), mosk morsk (neutr. moskt B, most N), bak barsk (neutr.
bag N, baflot B), hal hel, fuk ful, svak sval, sig& snål, fid. N full,
snar N snar, kkar klar, rPsbdr ryslig, sur sur, dyr dyr, svar svår,
varm varm (neutr. varmt, vant B), rem ren, san sen, ofin ogin,
san N sann, stin stinn, gra grå, fri N fri, ly ljum, diiktig duktig,
keinstig konstig, deihg dålig, tc_ikag tokig, gerin N, dtkin galen,
Ypin öppen, bihn biten, brYtin bruten, wipshipin uppsluppen, vålcar
vacker, snavar N snäv (plur. snavra).
Vid den regelbundna komparationen bildas komparativen på -ara och superlativen på -ast 1. -ast (båda ändelserna ungefär lika vanliga; omkring 15 fall antecknade för bägge). Ex.:
frisk frisk, friskara, friskast, Vret blå, bara, bast, ny ny, nara,
ngast, vålsar vacker, våkrara, vålsrast, hat het, hatara, hOast B, hatast N, diiktig duktig, dicktigara, diiktigast B, dicktigast N; i adverbial användning sam,Arpst B på det ivrigaste, Mast genast.
Komparativen är oböjlig; superlativen ändas i bestämd ställning på -asta, t. ex. ngasta N nyaste, starkasta N starkaste, tökigasta N tokigaste, vål_cajta N vackraste; från B har jag blott antecknat halista tarman heltarmen.
Vid den oregelbundna komparationen ändas komparativen på -ra eller -ra, superlativen på -st, i bestämd ställning på
-sta. Mer eller mindre oregelbundet kompareras:
grov grov
hon N, hg B hög
loj. låg
stor
lagg N, lag B
traggN, trag B trång
tugg N, tag B
agg N, ug B
lik liten
gåiy8k, -ab. gammal

grtivra N, gr4vara B
h4ygra N, hågra B
lagra
stirra
lagra
Hera N, treigara B
tygra
gra
min dra
alra, gåmkara

dilkig dålig
bra bra
san sen

Miura, d(fihgara
batra,vilra,vakkaraN
snara

grofst N, gr4vast B
h oy gst N, h8kst 1. hiRgast
lag. st, l4gast B
stan
lagst
tragst N, treigast B
tyg,st, hast B
ygst
minst
alst, Omkast B,
gånze44 N
samst, oldkigast
bast
sist
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nära nära
'nagga N många
fekdr N fager
grund N grund

nzirara, nzirmard B
fkitra, fker
fagra N
grdmra N
fåra förre
lindra undre
tsivra övre
gtra, gtra N
indra inre
nådra nedre
fram,ra N främre

nanzst
f k-6.sta

Jämt
grOast N
åndaga
ekajta
~ta
in dana
nåtla,*
fråmsta
bita N bortersta
hitajta N hitersta
milatst N mellerst

Hithörande komparativa adverb: ldgra, lzisra av 16,nit länge,
mindra, bittra, sålnra, narara 1. nåmara N, nårmara, mar 1. mira
(posit. mffligt, mybpa N, superi. mast), Anan N senare.
Pronomina.
§ 358. Personliga pronomina:
pl. nom.
m, Vi
pg, ja
1 pers. sg. nom.
dat. ack. as, as
mg, mag
dat. ack.
IP 112
pl. nom.
dg, du
2 pers. sg. nom.
dat. ack. har, hadar
dag, dag
dat. ack.
dam, dam
pl. nom.
3 pers. sg. nom. m. han, han, an, an, tt
f. hon, hon, on, ho, ho, o, o
n. ha, ha N, di, da N, ha,
ha N
dat. ack. dam, dam
dat. ack. in. /Anm, han, han, an,
an,
f. hd,na,hana,hon,hon, on,
ho, o, ho, o, nu, a B
n. he, ha, di, da N, ha,
ha N, a N
gen.
dåras,dams,
gen. m. hans N, hånsas
damm B
f. luina,s N, hånas B
Reflexivt 3 pers.
sg, aug.
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Exempel: ja„file.,smetka jag me,, N jag fick smaka jag också;
hur a„da,,,shipada ma,,dag B hur står det till med dig; ya,,reidar
mådag N jag rår med dig; halik fs».,ag N ha ofog för sig; pynta..
nå„ag N smutsa ner sig; lig.,inta a rilla.,hadar i„,såna N ligg inte
och rulla er i sand inte; da.,e,,,rum i.,h(tn N det är rom i honom
(lekströmmingen); jaa,mein iim.-hrin N jag är mån om honom;
ya-togkAnivan ifnftn-an N jag tog kniven ifrån honom; ya4panda,„
inta.,ilån.,an N jag kände inte igen honom; ya.,tyks„,snd iimy, jag
tycker synd om honom; r6botn N röt han; va..,scin N vad sade han;
svon, svor han; ståtan B se efter honom; kb•an B klå honom; han.,
brag inta,itin B han bryr sig inte om honom; ja,seig.,o N jag
såg henne; han breytndan,a N han bröt sönder henne; dam.,
fir9La B de sköto henne; imita..,fal hå, N måtte väl det; 12 ogvdt ya
hå,,,nog N nog vet jag det nog; daVrir fskk hd, N det blir för
mycket det; haii,va.,sveir pet.,å eik N han var svår på det också;
da„vadågn hå N det var lögn det; yahintarmita mLdi jag hinner
ej med det; tådam B taga dem.
§ 359. Possessiva pronomina:
sing. m. min
n. mit
plur. mina
f. min
din
dina
din
dit
sin
sin
szt
sina
veiran, van
veiran, van
van
veira
hådan
halat N, hat B
hådra
hådan
mira (självständigt brukat) betyder vårt folk, gårdsfolket,
hå,dra edert gårdsfolk.
Demonstrativa pronomina:
sing. danhår (mindre vanligt) dan Mr (mindre vanligt) dihår pl. damhår
anhå,r
ohår
dandår (mindre vanligt) dandår (mindre vanligt) Mår damdbanddr, handdr N
odår
Från B har jag därjämte han ståndy, den stunden.
Demonstrativa adverb:
Mr, håna här
hat hit
ditana N, ditana B dit
dr, dåna där

håc_la härifrån
d44a därifrån

Relativt pronomen: sam.
Relativt adverb: v41cna åta N, våna åta B varefter; vå,stria ja

be,hgyvar N vartefter jag behöver.
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Interrogativa pronomina:
sing.

f. eiktot
m. eik8n vilken
åk8n8 vilkens
van? N (sällsynt) vem

plur. eika

n. dik8
va vad

Därjämte använde E. 11. alltid frågeordet ha, när han ej hörde
och uppfattade vad som sades, utan ville, att man skulle säga
om det.
Interrogativa adverb: var, va varest, vart, vaa N varthän,
t. ex. vaka ja ga B vart skall jag gå, va ha drågan gett B vart
har drängen gått, vagt ha-Mwin Myt vgyin N vart har drängen
tagit vägen.
Obestämda pronomina o. d.
Sing. mask.
tuftgan, nan
iggån N, iedn, B

Plur.
,neigra
inga N, ina B

yanjw, yan,Ainan

kika
teika jåttur,
ta yånar B
dn dra

neutr.
fem.
neiga, net N
92 don, nan
inta
iggån N,
ied4B, iyan B
tåls8
teils8n
kihn sådan
kikat jan sådan en teik8n jan
jan-an,
yan,,ånan
fakft
fakv
,lånsånttn

fakv
jansåmna
3ånsåmin
jan,)ånda en enda
var N varje
vabvånda N,
var,ffinda N,
var_yånda N,
vanånda
varAnda B
varånda B
såna B
san
B
san B sådan
han eller an användes i stället för riksspråkets obestämda
pronomen man.
Några exempel: ta.firåvan eiv-nan N ta avsked av någon;
)a-h(trita na_yo N jag har inte något ljus; teik8n kktng N, tia
fikingar N, teik8 svgn N; tia yånar (1,,dam B sådana äro de; yan
san kar B, sina kårar B; inta ar ha„vårt sa tkst N intet år har varit
så torrt; va,stjanda bati N, vanda ban, B; vt ska ta var van fisk
vi ska ta var sin fisk; nt ska ta var hådan sktp ni ska ta var sin
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sup; vi ska ta jan ,fisk Lveir vi ska ta var sin fisk; vt ska ta va,,,sin
sup 1,...vecr vi ska ta var sin sup; jan,.(vn dag 1. jan_ein an dag en
annan dag.
Artiklarna.
§ 364. Obest. art. sg.
Best. art. sg.

jan, an N jan, an N jat, at N
an

pl. dam

Exempel på bestämd artikel: an...ändra, °Andra, damAndra; •
an.Ana,
anrika, an.fåtzga N den rike, den fattige; an„,
ånda, an.,hdika, an...jaldtka 1. an,,yaletka N djävulen (även zn-Wa, hzn
Wall N); o...ngdra, o...6vra N den nedre, övre.
Räkneord.
§ 365.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30
40
50
60

Kardinalia.
m. f. jan 1. jan n. jat
tva, tu
in
Aga
fem
saks
fg
eity, cita
nti, niit N, nia N
ttz, tia N, tidp N
tilva
ta kv
tran, tråteiv, N
högan, fjdtan B
ftimtan
sastan
fittan
ddatstan
nitan
k gti
trått
fAstz N, !titt B
fålntt
sdkstt

Ordinalia.

feta
dn dra
trtia N, tnija, tlykla B
.D40
finita
fåta
fånda
sittzda
nianda
Handa
ålta
tirkfta
tråtanda
fjtanda, flanda B
famtanda
såkstanda
fåtanda
delkstanda
nitanda
Asakanda N, Asikanda B
trålianda B
fåttanda B
famttanda B
sastianda B
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70
SO
90
100
1000

Kardinalia.
fått
eiti
nitz N, nitz B
hindra
t4san N, tzkv. B

Ordinalia.

pitianda B
eitzanda B
nitzanda B
htindreinda B

Anm. khika a tya; ht par hastar; eita dågar; hisoniågh B
alldeles omöjligt; var...fAstan-dag B var fjortonde dag; )an-yinda
en enda.

Verb.
§ 366. Verben äga följande former (utom sammansatta tempora): pres. inf., pres. id., pres. imp., pres. part., pret. id., pret.
part. och sup. Ingen skillnad finns mellan olika personer och
numeri. Tvåstaviga infinitiver på -a kunna förlora ändelsevokalen,
när de bli obetonade på grund av satsaksenten, t. ex. las...pei N
lassa på, la,k,up eidari N låta åder. Pres. part., som är oböjligt,
ändas oftast på -ndas, sällan på -nda och förekommer mest hos
rörelseverb, t. ex. farandas, råsandas, ridandas, gtkndas, randas,
alla från N. Dessutom har jag, också i N, antecknat: 9an låvandas rvita en levande råtta, han har länge varit våntandas (att
vänta), han kom alldeles 4våntandas, andråkk kan bh shinandas
när man kiknar, gristi sagar inta at skdpanda ok (ett enda ord),
bara hga...tyst, han a fsrtitin Ass (har ätit för mycket förstås),
skr4panda tsr alldeles torr, smikanda gårmenda fal smickfull, gransandashiast B gränslöst.

Starka verb.
§ 367.
1. Pret. a — sup. u.
sup. bitndi
inf. binda binda
pret. bant
britni
brina brinna
bratt
«min
dimpa dimpa
damp
drftyi
dn/ca dricka
drak
flint
fina finna
fant
flints
finas finnas
fans, findas B
fsjvina försvinna
Mån, N
hiinti N
hinda, hinta N
hant
litigga N, håga B hänga
hagt
hag N, hag B
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sup. råk11,
pret. ran
inf. rina rinna
såntz
sam N, si nja B
&inta simma
sått
sa, sat N
sita sitta
skrån,i N
skratt N
skritta N, halka, glida
slånhst
slank
slinka slinka
&Min
slap
slipa slippa
smålt
smal, smålda N
snåla smälla
spal, spilda
sptlt
spila spilla
spånt
span
spina spinna
sprals
sprept
spricka
sprilsa
sprang N, spran B sprut
springa N, sprina B
ståbst
stak
stilsa sticka
våm
vant
vina vinna
våm
van vart
— varda
Hithörande particip: bzindtn, bråntn, drålstn, fs,svåntn, åpslåpin, spåvin, sånda,språbstn, språnitn, pl. språnna B, stå/pin,
slåt,stn N slocknad, tvånpn N tvungen, bricstna yiestan N Dicentra
spectabilis, såltin svulten, sålin svullen.
inf. backa N, båda bedja
bara bära
giva
låga lägga
fara skära
fika stjäla
såga säga
våra vara

2. Pret. a.
sup. bitcli, be t B
pret. bad
bårt
bar
gav
Jim
lakt
lag
skar
skårt
ståki
stab., pass. stabs,
sakt
sa
va, va
vårt, vårt N

Hithörande particip: uf/bicrin, pl. Måna, åtbårin utburen,
skårtn, åskårtn N, pl. 4,9kicrna N, btskårtn B, pl. tItskårga B,
stålin.
3. Pret. o.
sup. drdd9iN , dråp B
pret. drog, drogk N
inf. dra draga
dåt N, dst B
doN,d6c_laN,dddaB
d§Ly N, d?.? B
fårt
fdra fara
Je9.7'
slådyt N , slålt B
slog, slogk N
sk, sl6 N, sl4 B
stat
sta stå
stog, stogk N
svårt
svara svära
svor
kli N, tålt B
ta
tog, togk N
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Hithörande particip: drådyn N, nj41-62inN, dråpn B, pl. drtIgna B,
,stindarfkg(kin N sönderflådd, s1é4pn N, pl. simida,s16,gna N, slåyin B,
pl. skna B, tådyn 1. tåpn N, glin B, pl. tågna B, Min, bikstsviiven N (men cli2md 1. do.yd N, dod B död).
4. Pret.

— sup. i.

sup
inf. bita bita
pret. bat
bkav
bh, bi bliva
drav
driva driva
fisa fisa
fes
gna,d
gnida gnida
knap
knipa knipa
kvad B, kvidaN
kvida kvida
lad
lida lida
ng N
niga N niga
pat
pita gnälla
rad
rida rida
ra v
riva riva
fan
fina skina
fat
fita skita
skrav
skriva skriva
skrak
skrika skrika
skrina B halka, glida skran B
siat
slita slita
smad N
smida N smida
sprad
sprida sprida
sta,g
stiga stiga
stradl. strida N
strida strida
synd
svida svida
tag
tiga tiga
vgk,
vikta N
vika vika
Ve.92
vina vina
vred
vrida vrida

bkivi N, bit B
drivz
fiaz
gniz
knipt
B, kytt N
lida
nigi N
pitz
Helt
rivi
Ant (ej *fint!)
fiti
skrivi
skri/pi, skrikt N
skrintl. skrint B
s/itz
smick N
stigjil. stigiN ,sticlyt B

strich B
svii
tklyz 1. tigii. tigaN, tijiB
vikt N, ?AM B
vint N , vlint B
vri

Hithörande particip: bitin, pl. bitna, drivzn, btknipin,
rinn, fizkfittn, skrin'?, slitin, stigin 1. stigjin N, sticbin B, pl. stigna B,
tgyin N, vilyin B, vridin.
•
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5. Pret.
inf.
byKtda bjuda
bkY da blöda
bry bry
brYta bryta
byta byta
drypa drypa
dyka dyka
f kyga flyga
f kyta flyta
fnysa fnysa
frysa frysa
ta gjuta (klockor)
ht/ca huka sig ned
*Yva klyva, kliva
kk0.)a klippa
knyta knyta
krypa krypa
yi4da N ljuda
ylka ljuga
lyfta lyfta
lysa lysa
n4ta njuta
nypa nypa
nysa nysa
ryka rycka
ryta ryta
fda sjuda
14ta skjuta
smgga smyga
snyta snyta
strYka stryka
strypa strypa
sirt_ ga suga
sKtpa supa
.4,90. ta tjuta

), ny, sp.

pret.
kmd 1. byoyd N, byod II
Wrsydl. bkoydl. bkycla N, Und B
brsyd 1. broyd N, brod B
bryt 1. broyt N, brot B
b syt 1. boyt N, bot B
dryp 1. droyp N, drop B
dsyk 1. dayk 1. dYkta N, dok B
fog 1. firoyg N, fkog B
f keyt 1. fZ-nyt N, fkot B
Mys 1. fnys N, fnos B
frys 1. froys N, fros B
yeyt 1. y oyt N, yot B

sup.
bjtic_it
bkYclz, bkyt N
bry
brytt
bbott
drypt
dfflyz
f494.1i N, firgit

knyk 1. hoyk N, hok B
lat bov 1. kkeyv N, kkov B
kkov. N, kksp B
knsyt 1. knyt N, knot B
krwp 1. kropp N, krop B
y syd 1. yoyd N
syg 1. yoyg N yog B
lsft 1. lyfta N
kr 1. loys N, lysta B
m2yt 1. noyt N, not B
nsyp 1. nopp N, nop B
n sys 1. noys N, nes B
rot N, rYkta B
rsyt 1. royt N, rot B
fsyd 1. foyd N, fod B
fsyt 1. foyt N, fot B
snitstyg 1. smoyg N, smspg B
snyt 1. snyt N, snot B
stryk 1. stroyk N, strok B
stryp 1. stroyp N, strspp
ssyg 1. soyg N, sspg B
ssyp 1. sopp N, sop
Myt 1. Myt N, jyot B

hybsi
aYnt
kkyft N
knytt
kryp

f
fnyst
fryst
zti

itidjz N, )43/ B
/Okt 1. lyft N
lyst N, lyst
n4tz, nytt N
nYvi
nysi, nyst B
rfflyz N, rykt B
rg.ti
fetc_lz
fått
smgdoz N, sgiglt B
sngti
strYpi
strypt
stidyi N, s4p B
Myt
»titt
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Hithörande particip: biin, brffitzn, bffitzn, fkYdyzn N, fon,
pl. fkygna, fkffittn, fryl5tn, pin, lcb-tnn, knytin, krypin, nffipin,
fåttn, snytin, mytrybstn, pl. nfistrYkna, strgezn 1. stryft, såvitt N
drucken, Astiptn N, rittzn rutten.
6. Oregelbundna:
pret.
inf.
fa få
fik
jak
0 gå
grGt
gråta gråta
lat
/dta ljuda
lat N, låta B
leita tillåta
fila falla
fitl 1. fal N, f8lt B
hal 1. halt N, hyltB, håla
håla hålla
hag N, hågda
hitga hugga
piggaN, fti6za B sjunga fugg N, fitgda B
,fugk N, fitgkta
ftigka sjunka
kånta komma
kant
sav N. S8V
.stftva N, såva sova
liga ligga
lag
sag
Si se
at
äta
dta

sup.
fat
gett
grått
lått
lått N, lat B
fritt
/tålt
hi9t N

,fd92:91
kionz
svt N, skyt
ltic I , låga, liga N
szt
ått

Hithörande particip: f8rftilin förfallen, behålin N välbergad,
umhåltn N avhållen, håLhåltn B hel och hållen, håelyin, h4jtn N,
pl. hågna, t fzvpn, k4mzn , zipåttn, fttråttn N som ätit för mycket.
§ 368. Övriga former av starka verb bildas på följande sätt:
1. Pres. ind. ändas på
-r hos enstaviga verb på betonad vokal t. ex. jr, dta.kor N,
*ar B, drar, tar, bktr 1. bir, bryr, or, sir av .9G, day, dit?, dra,
ta, bkt, bl, bry, gg och st.
-ar hos tvåstaviga verb t. ex. dimpar, bådar, pitar, nåtar, låtar
av dimpa, båda, pita, nåta, låta.
Undantag: fins av finas, skutt- av sima, ar 1. a av våra, bar
(jämte bådar) av båcka (båda) samt bar, far, svar, far, feJ• av bära,
fåra, svåra, fåra och fc_iht.
2. Pres. imp.
a) är hos enstaviga verb lika med inf., t. ex. je, dra, sta, bry, st
av ya, dra, sta, bry och st.
Undantag: gak N, gak (jämte ga) av ga.

142
b) bildas hos de tvåstaviga av inf. genom bortkastande av ändelsens -g, t. ex. dimp, bad, var, far, fit, klyp, yug, lat, fal, et
av dimpa, båda, vitra, fåra, fita, kY)pa, yåga, låta, fila och åta.
Undantag: be. (jämte bad) av bådya (båda), sima av sima.
Pres. part. bildas genom att foga -ndas (-nda). till inf.
Ex. se § 366.
Pret. part. ändas i mask, och fem. på -in, i neutr. på -z;
best. form och plur. ändas på -na.
§ 369.

Svaga verb.

Första konjugationen:
inf. r4pa ropa
pret. r4pa
sup. rOpa
Pres. ind. ändas på -ar, imper. på -a, pres. part. (om det förekommer) på -andas (-anda), och perf. part. på -ada (-ada) i alla
former, t. ex. bdtrota ngt,årada båten är nytjärad, 1,ra a dåmnada N
ölet är duvet, hur a da skcipada me....dåg B hur står det till med
dig (jfr Vätöm. s. 73).
Av omkring 230 antecknade verb med denna böjning må
nämnas följande, av vilka några tillhöra andra konjugationer i
riksspråket: nOpa B våga, knirpa N knoga, arbeta, tiimba vältra
sig (om hästar), sv4l2a stf-sag N äta glupskt och fort, bagrciva N
begrava, vålta välta, stia stödja, fkei,5a N flåsa, fnysa„snilsa N
snickra, snitga N nosa, bkågga N blänga, kirigga N, kkiga B klinga,
tvipga N, tvi B tvinga, strkia anstränga sig, krysta, gnåga gnägga,
stråja N, strip B strö, vipa vittja, nåfa N våga, djärvas, jyåla
tälta, re.a vrida, n4sla N, mfilla B vissla, svfma svimma, nitt. a N,
råga B rodna, bidra tråda.
kåla har pret. kälta N kallade, skipa part. skift N jämte skapada skapad.
Andra konjugationen med pret. på -ta (- ta, - ta):
inf. dbpaN, dil?pa B döpa pret. d.t§yfta N, dOfta B sup. duftN, doft B
yab:ft, jak4 B
)6t7;pa hjälpa
jåNa B
varftN , va,st B
. vårpa N, vå,spa B värpa
hå,ta
hat
håta heta
sat
såta sätta
såta
låsa läsa, låsa
last
låsta
vålm väcka
våkta
vakt
niårkaN, nikska B märka
måna N
mast N
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Pres. ind. ändas på -ar, imper. saknar ändelse, pres. part. (om
det finns) ändas på -andas (-anda), pret. part. och sup. på •-t (-t, 4);
supinform på -i (analog med de starka verbens) har jag bara
hört av trglsa trycka, vars sup. i B kan heta trybst jämte tryckt.
På detta sätt böjas (av inalles omkring 70 iakttagna fall)
t. ex. båta N beta, måta meta, måyta N, måata B möta (pret. ma N,
måta B), bkyksta N blixtra, grfflmta N grymta, mista mista, trgsta
krysta, båga N tigga, bkdtsa blåsa, vika vika, rffigka N rynka.
I N har jag dessutom hört pret. frgiktd av fråga, fråga, iilta
av jaa gilla, lånta jämte fåna av fåna skena, sup. stant av ståna,
vars pret. både i N och B hette stånta.
ö) Andra konjugationen med pret. på -da (-0, -da):
inf. grdva N gräva
prat,
våkva N välva
låda leda
brgga brygga
drijga B dröja
ståggal. stågyaN, ståga B stänga
lilja, fika N skilja
fåkya, fåkga B följa
våkja, våkga välja
såra N sörja
tånva tämja
ttit.dra N, tgra B tåla
våna vänja
lira lära

gråvda N
sup. grått N
våkda N
låda
lat
brygda
brykt
drågda B
stågda
stat
filda
fåkda
fsk4
våkda
vakt
så qa N
8849t N
tåmda
tåmt
tåttkda N, tåkda B ttnikt N, t4k4 B
vånda
vånt
14,9(

Pres. ind. ändas på -ar, imper. saknar ändelse, pres. part. (om
det användes) ändas på -andas (-anda), pret. part. och sup. på
-d (-4, -d), neutr. -t (-t, 4); enda exemplet på -i i sup. är makt av
mera mala.
Anm. Pres. ind. saknar ändelse i verb på -ra, -ka med föregående lång vokal, t. ex. spar spar, f8tår N förtär, lar lär, yr yr,
rgr B rör, gak gal, mak mal, tsk N, t8k B tål; pres. av tånva
heter tå,mjar 1. tåmar, dess imper. heter tam.
Till denna grupp (varav jag funnit omkring 90) höra t. ex.
följande: stråva N strama (t. ex. om byxor), »åra N dyka, gkåda
glädja, svåkya, svåkga N svälja, fåkja, fåkga skölja, smårga, sminya N
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smörja (stnkla, 67118g, sm649 N, smotst N), via vålla (pret. milda N,
valda), stint spärra ut ögona, ståmna stämma (ståmda, stamt),
lffigna N lugna, om vinden (sup. lyd), &Tåra begära.
Oregelbundna former ha:
pret.
inf. låga lägga
såga säga
Mya, såkga N sälja
26yral. Åra N, ydra B göra
rudra regera, väsnas
våta veta (pres. vt)

sup.
kzg
sa
sdtlda, sejda
.96.5b
rMal. rtyYta N , rtydra
vis ta

d) Tredje konjugationen:
pret. röda
inf. ro ro

lakt
sakt
nit
.1Qc9t
våta, vistaN

sup. rot

Pres. ind. ändas på -r, imper. saknar ändelse, pres. part. ändas
på -andas (-da), pret. part. på -d, neutr. -t. I stället för -da i pret.
och -d i prat. part. höres i N någon gång -dta och -dt, t. ex.
trödta trodde, låtr6dt lättrodd (om en båt).
Av sådana verb har jag antecknat bo bo, r(2 ro, tro tro, kny N
skrika, stimma, spy spy, sy, bret pa N brås på, kkG N klå, ma N
må (må illa, må lin), spq spå, seg så, Vm N kläda, snep 1. sn6y) N,
snua 1. sno B sno.
§ 369 V2.
inf.
ha, ha, hava
bN,bt, bi bliva
våra vara
klina kunna
vikt vilja
skola
må
varda
§ 370.

Hjälpverb.
pret.
pres.
håda
har, har, ha
bkav
brr, bir
va, va
ar, e, imp. var
binda
kan
vilda N, vila B
vtl
ska, ska, skaN , ska B, sa N skida, sida N
mei.ta måste
mez.46,st N må göra
va,st

sup.
han, haft B
bkivtN , bd B
vårt, vårt N
ktina
vita

vit,*

Passivum.

Passiva motsvarigheter till aktiva former äro relativt sällsynta,
emedan passivum, där det icke alldeles undvikes genom användande av aktiv konstruktion, vanligen omskrives med hjälpverb.
Några exempel har jag emellertid antecknat. Av j§fiva kväva
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finnes pass. inf. jrgvas, pres. Mys, pret. jOvdas bli kvävd, av
jg/a kyla, pres. j§yls N, av kv6d.va kvälja pres. kvalm N (da,kvalrvs
z-mågan sa..va...vil,kråkas), av lilja skilja, filjas N, filgas B, av
hyra N, håra.B höra, pres. hQyts N, bes B, av nåmna B nämna,
pres. nams B samt av hfiga hugga, pres. hugs N (årman hugg ormen
hugger; jfr kåk kbsys N, klins B katten klöser, såvida man här
har att göra med en sammandragning av *klöses och icke en
ändelselös aktiv biform till Ickåysar analog med Vätömålets blus
blåser, som på Gräsön heter a•åsar i likhet med båsar N begär,
örman .fri sar N fräser, Osar N ler, 345ar jäser, /6sar läser, h6ysar N,
hågar B öser). Av bagråva hörde jag i N pret. pass. begråvas begravdes.
Däremot finns det åtskilliga, uteslutande passivt formade svaga
verb, dels med transitiv, dels med intransitiv betydelse:
inf.
håpas hoppas
idas idas
isnas N, iksnas B hissna
jålvasN ha kväljningar
kråkas kräkas
minas minnas
nånas N nännas
sånas sämjas
sptiyokas N spöka
tåras N, tåras B töras

pres.
heipas
98
3038 N

pret.
heipas
idas
isnas N
jigrdas N

sup.
heipas
idas

kra. ks
logfs N, lofs B är löpsk lyftas N
mins
mindas
nans
såmdas
sånas
spoyks N
sp6botas N —
to,s N, ts,s B
tara
tåas
vå.knas N varslar
veindasN har bekymmer

Passiva particip med aktiv betydelse äro konh44 N lomhörd,
jrilchN B lomhörd, nfljpåM N som nyss kalvat, sectispddt N sannspådd.
Folketymologier.
§ 371. Som exempel på ord, där man med större eller mindre
skäl kan misstänka folketymologisk ombildning, kunna anföras:
atularist N artillerist (tull), bivin B bidevind (billig), bindikmåsk N
binnikemask (binda, band), bkphiks B blyerts (harts), fdtre N fodral
(fot), heipmansdreipar N Hoffmans -droppar, 14fifin B hovtång (ihop),
10- 42663.
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jOgretfi, N geografi (jord), kgandte N lavemang (laga), l4krzspd92 a N
lapispenna (lakrits), lzgjdkr, N linjal (aln), munkfa mustasch (mun),
pett&stmetka palsternacka (panna), rytaråra N retirera (rytteri), sdkaMa N sakristia (saker), ,94lestsf B jalusi (sal), falår jaloux (lura),
jprkbår N, j§8,9kbår B körsbär (kyrka), viktary» vitriol (jord), a ktpcif N ekipasch (åka), ps47- N officer (se opp).

Efterskrift.
AN MÅNNE ERIKSSON.

Geografisk och dialektgeografisk översikt.
Gräsö socken i Frösåkers härad är Upplands nordöstliga utpost mot havet. Den ögrupp, som utgör socknen, skiljes från fastlandet med de mitt emot liggande socknarna Forsmark och Börstil
genom den norrut breda och öppna havsarmen Öregrundsgrepen,
som mot söder smalnar av till ett blott kilometerbrett sund mittför Öregrund och Gräsö kyrka och sedan fortsätter söderut ned
mot Singö. Tillsammans med staden Öregrund utgör Gräsö socken
ett pastorat med egen kyrka på ön (sedan 1695) och där bosatt
komminister. Ögruppen består, utom av den nära tre mil långa
och på bredaste stället halvmilbreda huvudön, av en stor mängd
mindre öar och skär. De viktigaste mindre öarna äro de sedan
gammalt bebodda Rävsten, St. och L. Risten, Ormön, Sladdarön
och Vässarön söderut samt Örskär med sin fyr längst i norr.
Därifrån och ned till Vässarön i socknens sydligaste del är avståndet omkring fyra mil. Socknens ytvidd är 114,87 kvkm.
Större delen av huvudön, som ingenstädes når upp över 30 m.
över havsytan, är bevuxen med skog eller i sänkorna täckt av
kärrmarker. Sammanhängande odlad bygd finnes blott kring kyrkan
och Gräsö gamla kungsgård, med de intilliggande Västerbyn och
Österbyn vid öns mitt, samt kring Söderboda och Norrboda vid
öns nordände. Öster- oCh Västerbyn, vilka säkerligen, som redan
namnen ange, tidigare utgjort en enda by, hade för omkring
hundra år sedan 6 resp. 7 åbor medan Söderboda hade 12 och
Norrboda 10 vid samma tidpunkt. I övrigt finnas endast smärre
odlingar kring enstaka gårdar och lägenheter, t. ex. Ö. och V.
Mörtarö och Klockarboda norrut på ön samt Bjurön och Idön
jämte de ovannämnda bebodda öarna i socknens södra del. ögruppens befolkning, som för tvåhundra år sedan utgjordes av 650
personer, uppgick vid årsskiftet 1947-48 till 1.030. Åtminstone
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tidigare har större delen av socknens befolkning livnärt sig av
jordbruk och fiske, oftast med båda näringarna förenade. Eftersom åkerjorden alltid haft begränsad omfattning, har kreatursskötsel med betesgång i skogarna, ängsbruk och lövtäkt spelat
en viktig roll. Odling och förvärvsliv visa än i dag en utpräglat
ålderdomlig utformning, och de vittna liksom öns folkmål om
dess gamla isolering från yttervärlden.
Öns dialekter — ty man kan med fog tala om åtminstone två
olika — visa dock närmast på att avspärrningen mellan byarna
på öns nordliga och sydliga del tidigare varit betydligt starkare
än mellan dessa byar och motliggande bygder på fastlandet. Norrboda-Söderbodamålet, dit också målet i Ö. och V. Mörtarö, Mårtensboda, Klockarboda och Kallboda torde få räknas (enligt stickprov
gjorda i Ö. Mörtarö, Mårtensboda och Kallboda) visar många drag,
som sammanhänga med sockenmålen i Forsmark och Valö, medan
södra delen av ön, i Schagerströms material representerat av
Bjurön, mera synes likna motliggande byar i Börstil i fråga om
sitt mål. Målet i trakten kring kyrkan har icke undersökts av
Schagerström, men de uppgifter därom, som i våra dagar stått
att få från inom området födda äldre personer, synas närmast
vittna om en tidig utjämning, som väl bl. a. berott på närheten
till Öregrund. Den gamla stadsdialekten där är dock inte närmare känd.
Dessa språkliga förhållanden hänga säkert samman med samfärdselvägarnas art i äldre tid, då havet tidvis var enda led mellan
byarna på ön. Till och med i norr var färden tvärs över Grepen
mindre besvärlig än resan längs ön. Den nuvarande landsvägen
från Västerbyn upp till Norrboda och Örskärssundet är ännu så
ny, att många av de äldre på ön väl minnas förhållandena före
dess tillkomst vid slutet av förra århundradet. Dessförinnan var
landförbindelse med trakten kring kyrkan sommartid möjlig endast längs den gamla rid- och gångstigen mot norr. Endast på
vintern, när det var fruset och slädföre, kunde man köra med
häst och fordon. Eljest fick man klara sig med båt. I gott väder
seglade eller rodde man den genare vägen längs öns västsida,
men i dåligt väder måste man ro inomskärs längs östsidan. Att
sjövägen längs ön inte var att leka med, vittnar den stora olyckan
vid Örskärssundet juldagen 1877 om (jfr textprovet nedan). Den
bevaras ännu i friskt minne av den äldre generationen i Norr-
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boda, ty vid det tillfället fingo 14 personer sätta livet till vid
hemfärden från julottan i Gräsö kyrka. Ända fram till senare år
har för resten det smala sundet mellan Öregrund och Gräsö kyrka
varit ett allvarligt trafikhinder; som i svårt väder inte kunnat
forceras. Och först år 1941 fick ön regelbunden färjeförbindelse
med fastlandet.
Olikheten mellan dialekterna på norra och södra delen av ön
får således i viss mån sin förklaring ur de dåliga kommunikationerna längs ön. Men därtill har väl också bidragit, att handelsfärderna från de båda hållen ha 'sökt sig åt skilda trakter. Från
Norrboda och Söderboda förde man ofta sina strömmingsfångster
till Gävle, medan däremot befolkningen på södra delen av ön gärna
sökte sig till Östhammar och Norrtälje i affärer, då de inte nöjde
sig med Öregrund. Handelsfärderna till sistnämnda stad, som
naturligtvis också gjordes av norrboda- och söderbodabor, betydde
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liksom kyrkfärderna tydligen mindre för dialektutvecklingen än
besök (och förmodligen också giftermål) i byarna på fastlandet
mitt emot. Den nordliga dialektgruppen, som i Schagerströms
material betecknats med N., sträcker sig som nyss antyddes åtminstone ned till Klockarboda och Kallboda, där prof. H. Geijer
år 1941 gjorde några uppteckningar, som bestyrka nämnda gårdars
samhörighet med Schagerströms N.-typ. Men även i Västerbyn
har jag hört åtskilliga av de för N. typiska dragen under min
vistelse där (t. ex. tonlöshet hos bb, dd, gg, bevarat gg i enstaka
ord m. m.). Vissa olikheter tyckas också skilja målen i Norrboda
och Söderboda från varandra: i den förra byn uppträder oftare
u-vokal i vissa småord än i den senare, som i st. har å-vokal,
t. ex. N.: um om, up upp, men i S. am, ap. I övrigt synes målet
i södra delen av ön under senare årtionden ha utjämnats snabbare
än i norr, om man jämför vad man nu kan få höra med Schagerströms uppgifter, som betecknats med källhänvisningen B. Däremot känner man ännu väl den tydliga språkgräns, som går mellan
Börstil-Gräsö-målet vid sydändan av ön och målet på den närliggande Singön i Väddö och Häverö skeppslag, där man på Gräsön
anser att »rospiggska» talas (särskilt markerat , av h-bortfall).
Den grammatik över socknens båda dialekttyper i norr (N.)
och i söder (B.) som nu föreligger i tryck, utarbetades för snart
trettio år sedan av lektor August Schagerström på grundval av
hans under åren 1897-1899 i Norrboda och Bjurön gjorda anteckningar. Hans s. 1 uttalade förmodan, att målet vid tiden för
förordets dagtecknande (år 1920) i stort sett skulle ha behållit
sig oförändrat sedan 1890-talet, visar sig välgrundad i belysning
av jämförelsematerialet från våra dagar. Åtminstone på norra
delen av ön tala ännu efter 50 år alltjämt många äldre personer
på det sätt Schagerströms uppteckningar ange. De verkliga avvikelserna från grammatikens uppgifter här ovan, som kunna påvisas i de nyare uppteckningarna, ha sådan karaktär, att de
knappast kunna anses vara senare nybildningar. Många av dessa
egenheter i nutida dialekt torde ha funnits redan på 1890-talet,
ehuru Schagerström inte lagt närmare märke till dem. De höra nämligen mycket nära samman med de likartade tendenser till tonlöshet,
som han beskrivit. Dessa fonetiska detaljer ha tydligen av honom
ansetts mindre väsentliga, då han inte ville medtaga onödiga finesser
i ljudbeteckningen (jfr under § 5 om hans skäl att vara »gammal-
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modig» i detta avseende), eller också ha de undgått hans uppmärksamhet. Dessa numera på hela norra Gräsön uppträdande
fonetiska egenheter synas så mycket mindre kunna vara några
egentliga nyheter där, uppkomna efter år 1900, som de också
uppträda hos ett par av hans egna, ännu i livet varande meddelare, nämligen f. hemmansägaren Johan Eriksson i Norrboda
(f. 1867) och hans hustru Anna Eriksson (f. 1869 i Söderboda).
Ett språkprov efter den förre återgives här nedan.
I stort sett samma egendomligheter, fastän regelbundnare
genomförda, visade också min äldste meddelare från socknen,
f. fiskaren Mats Mattsson i Söderboda (f. 1853), f. n. socknens
äldste invånare.
Det nya jämförelsematerial, som här använts, har dels insamlats under ett par veckors vistelse i Norrboda och Söderboda
somrarna 1942-43 (ordsaml. i Landsmålsarkivet i Uppsala), dels
hämtats från grammofonskivor, som upptagits på ön åren 1944
och 1946 (de förstnämnda i Radiotjänsts arkiv, de sistnämnda
— från Norrboda — i ULMA, skivnr 1487-1488).
Det bör här tydligt understrykas, att Schagerströms material
alltjämt i stort sett kan återfinnas i det levande talspråket på
ön, och att kontrollen av hans samlingar mot den nu talade
dialekten visar, att hans material frånsett nedan berörda fonetiska
detaljer är synnerligen pålitligt. Det måste också sägas, att det
i våra dagar givetvis inte skulle varit möjligt att få fram ett så
rikligt och genuint material som hans. Men man måste också vid
bedömandet av hans samlingar och den ljudbeteckning han använt hålla i minnet, att det, som han själv också antytt, rör sig
om samlingar gjorda med i viss mån »grov» beteckning. De nya '
drag, som här nedan påpekas, få således mera ses som kompletteringar än som rättelser till Schagerströms iakttagelser. De gälla
också huvudsakligen ljudläran. I fråga om formläran finnes knappast något att tillägga till hans uppgifter. Naturligtvis äro de
ålderdomligaste dragen i nutidens mål inte så konsekvent genomförda i hela språkmaterialet, som Schagerströms anteckningar
synas ge vid handen. Avvikande (yngre?) dialektformer uppträda
i stort antal jämsides med sådana, som han uppgiver som normala. Dialektens fonetiska sida synes sålunda nu befinna sig på
samma stadium av upplösning och mångfald, som ordböjningen
visade redan på 1890-talet (jfr s. 2 ovan). Men trots detta åter-
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finnas praktiskt taget alla målets fonetiska egenheter, även sådana
som av Schagerström anges som redan då sällsynta, fortfarande
i ett stort antal ord och de äro långt ifrån utdöda. Och i fråga
om formläran finnas också fortfarande de äldre formerna i bruk
jämsides med sådana, som Schagerström kände som yngre. Vi
återfinna i fråga om ljudförbindelser, som Schagerström antog
vara i utdöende redan på 1890-talet, ännu t. ex. by , g) och gg
samt b,
g (för in- och slutljudande bb, dd, gg). Om förhållandena på 1890-talet säger Schagerström: »3:9, gi och gg hörde jag
blott av min äldste meddelare i norra delen av ön, och bp, dt,
gk iakttog jag endast någon enstaka gång hos yngre personer
från samma trakt.» Men i våra dagar kan man inte så sällan
hos äldre personer i spontant tal i vissa sammanhang få höra
gj, och även hos yngre personer ned till femtioårsåldern kan
man ofta höra både gg och b, et, g samt de nedan nämnda övriga
tonlöshetstyperna. Den ovannämnde meddelaren Mats Mattsson
i Söderboda använde i löpande tal tämligen regelbundet alla dessa
ljudförbindelser. Om därför Schagerströms iakttagelser rörande
bruket av dessa ljud i målet på 1890-talet i allo skulle vara riktiga, skulle således här ha skett en återgång till äldre språkvanor
hos de personer, som voro unga på den tiden och då lagt bort
egenheterna.
Men det finns som redan ovan antytts en del andra fonetiska
egenheter i målet på norra Gräsön, som synas direkt sammanhänga
med ett uttal som b, d g för bb, dd, gg, nämligen en allmän tendens till tonlöshet i vissa sammanhang hos annars tonande ljud
och ljudgrupper. Samma företeelse återfinnes också på andra håll
i nordöstra Uppland, särskilt i n. Oland och i Frösåkers härad
(jfr B. Hesselman, Sveamålen, s. 10, samt E. Kruuse, De levande
folkmålen, i Uppland II, 1908, s. 541, 543 m. fl. st. och M. Eriksson, Upplands folkmål, i Sveriges bebyggelse, landsbygden, Uppland 1948, s. 16). Målet hos den äldsta generationen på norra
Gräsön liknar i detta hänseende i hög grad målet hos motsvarande åldersgrupp inom Forsmarks och Valö socknar. Utom förekomsten av de tonlösa b, ct, g (se ovan §§ 5, 162, 195 o. 279)
omnämner Schagerström också att tonlöst .1 finnes i ett antal
uppräknade ord av typen bjea, betsel, t9.2, tistel med .9/ i inljud
(§ 231) och samma ljudövergång kan säkert beläggas hos ytterligare ett antal ord av samma typ. Jag har bl. a. antecknat etkia
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axlarna, ra. best. pl. (obest. sg itkal). Men .2. uppträder också i förbindelsen it, t. ex. i orden 804 salt (Schag. salt), smata smälte,
va.2,t vält (jfr Schag. vålla v.). Vidare uppger Schagerström, att ts.
förekommer i förbindelsen jt för äldre rt, rkt och rpt både i N.
och B. (§ 253), t. ex. 7718a mört, måna märkte, skan skarpt. Däremot uppger han att B. men inte N. har jk och Ms för rspr. rk
(§ 254) och tsp för rp (§ 255). B. skulle således ha buk burk,
best. form bjpn och ska,sp skarp, medan N. i detta fall hade rk,
rf, och rp. Men jag har både hos hans egen meddelare J. Eriksson i Norrboda och hos andra meddelare i Norrboda och Söderboda i enstaka ord antecknat tonlöst r (r) i st. f.
t. ex. bark
bark och sirpa skorpa. Ännu egendomligare är att Schagerström
ej på 1890-talet synes ha iakttagit förekomsten av det i nutidsdialekt hos äldre personer rätt vanliga tonlösa vokalljudet (h eller
d) före tonlös konsonant, av alldeles samma art som det man påträffar i Valö, Forsmark och sydöstra Hållnäs, t. ex. brplita bryta,
lata lätta. Det förefaller knappast sannolikt, att dessa ålderdomligheter skulle ha upptagits i dessa personers språk efter 1890talet. En annan liten detalj, som Schagerström lämnat utan omnämnande, är förekomsten av tonlöst d' i pronomina, adverb och
andra småord, t. ex. dan den, der där, da då, eller den motsatta
företeelsen, då eljest tonlösa konsonanter i obetonad satsställning
bli tonande, t. ex. nåraba närapå, in v. få, ayir adv. ungefär.
Anm. till språkprovet.
Som prov på den äldre generationens vardagliga talspråk i
våra dagar meddelas här ett parti ur den upptagning på grammofonskivor, som hösten 1946 gjordes av mig och fil. dr Folke Hedblom efter f. hemmansägaren Johan Eriksson i Norrboda, vilken
som ovan nämnts är född år 1867. Transkriptionen är utförd av
undertecknad.
Denna text torde få anses vara ett representativt prov på hur
den nuvarande äldsta generationen på norra delen av ön talar
målet i otvunget samtal. Det avviker ju i vissa hänseenden rätt
väsentligt från Schagerströms i det föregående lämnade uppgifter,
men de flesta avvikelserna bero på att vi här ha att göra med
sammanhängande spontant tal och inte med enstaka ord, som
utfrågats vart för sig och således fått det »lexikaliskt riktiga»
uttalet, därför att meddelaren då särskilt tänkt på att uttala orden
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så tydligt och korrekt som möjligt. Detta lexikaliska uttal är av
stor betydelse att känna till, därför att det visar oss, vad den
talande själv åsyftar att åstadkomma, hans språkliga mönsterschema, som i slarvigt tal endast ofullständigt förverkligas i artikulerad form. Detta förhållande förklarar de många orden i textprovet, som uppträda i skiftande former och med mer eller mindre
försvagade vokaler. En särskilt viktig avvikelse från det lexikaliska uttalet är den starka frekvensen för kortstaviga former i
vanligt samtalsspråk i målet. Några iakttagelser i fråga om sådana
egenheter och avvikelser från de tidigare i grammatiken lämnade
uppgifterna beröras i all korthet i de följande anmärkningarna
till vissa av grammatikens paragrafer. Dessa anmärkningar bygga
dels på den nedan återgivna texten och övrigt material på grammofonskivor (4 skivsidor med 331/3 varv i min., motsv. omkr. 60
textsidor 4:o), dels på mina egna iakttagelser och anteckningar
från sommarvistelser på Gräsön åren 1942 (i Norrboda, Söderboda och Ö. Mörtarö) och 1943 (huvudsakligen i Västerbyn), tillsammans omfattande 860 bl. i 16:o. Det bör understrykas, att i
den mån det av mig samlade materialet vunnits genom direkt utfrågning av meddelarna vid kontroll av Schagerströms former,
visar det långt större överensstämmelse med hans material än då
de upptecknats i sammanhängande fraser eller efter grammofonskivor.
I fråga om äldre texter från Gräsön hänvisas till Aug. Schagerströms »Om råd, drakar och mjölingar» (i Nordiska Studier
tillegnade Ad. Noreen 13.3. 1904, s. 395-401). Jämför även Från
upländsk bygd 1899 (s. 54-56).
Text från Norrboda på Gräsön.
Transkription av grammofonskivorna 1487-1488 (vissa partier),
upptagna 1946 efter f. hemmansägaren Johan Eriksson i Norrboda, f. 1867.
(1 detta textprov betecknas aldrig längd hos konsonant i grupp. Alla övriga
ljudtecken som sakna längdbeteckning böra läsas som korta).

våga bånyno,skjike sam a — sam ha films i lira, sa ha-jet man
ma mce.1
'd, da va några detr fs. tiegka.ja da, a — a a va så ha,
med om
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sa a va an gå)» her, sam va åta pa Astipa — han hada fal parmayjn da, tro...ya, hedar hur i hårans nånin a va. a va.,bei h6stn, a-a
sa kam-an hit.
a va t nia, hakvtia-tick, a sa9undtirce han ma maj (vi va yi'4sam slakt — a — gi'zinan (0, sam skula fa, halar friin a y4g a
kusinar) tim ya skula vila ykree.
yet, ya a va noclost stam a snkgie sa at-a do — da va grbnit!
ja, a sa
ht we", jak-an hi. a sa va-tt hit zycadn a, a fl:endaree. »ja», sa ya, »da a narabet om6j1i ya-sa ut fs..manija, ta kunce
teigkee bargce liva a kamce it lags ata,grasin ni» (y)a, sa jak-an
htim iycen. man kkeika va (live pa kvak sa kam-an, a da ba — jak-an
vilsa håna yta pa gein,, sa at-a — at han kam it pa lansvagan.
jet, da va hainskt! da gar inta ån a taki'Am-a f89: fgrk! sant vadar
hata vurt sc'en, a inta — a inta va ya mins, atminstona e. (y)a,
sa sata vi far, a sa skula ya fa svdigari mai,..mdmaj ti yåkp, sa vi
skula kuna kamce fråm. ya, a,ba ha visa da sa, nar vi keim a— —
a har jak-a ju skapkit, man nar vi kam at sadarbotan2, åndarkn har,
da var-a jams ma ya,skeika, a stkrana s:ynctas inta hal — —bet ma
stalan halar. d hu.4kula viået fråni nik der? — — —
ja tro...vi hada jr i tri; tima vinum ta2 dar. a — a a va sa
s-at-a snt4n rån ova-rgan pa måg. a da mat-meita vi gasa
lagt sam — ya, sam at bik h&nas a kava fri lita frcirrisr m4,
a sa get,dalbaks, a sa prce fråni han bik. a sa fak-an andre ga —
bkt tim sa, sa vi kam tjanum. man san va an — — —
Det går inte fort, då inte?
n&v, man san va an da — da va ba — gek, sam ligar åldalas
brava vagan. dam har ance kisa bet — pet sida,ba vagan a da åndra
upat båkeen tal, ,scarva bonigshilsa, a sa, a sa vajköda vi dar. ti-clar
Man, åkm hat-tt, since4 foraldrcer drbgknce i — va aylree2 hån am
aran, da, da —
Jaså, vid den stora olyckan?
,9/Athså ya! yet juti,si4 var-a. ja va tia eir da, a — a da tala vi
a-der. at-a sa a sa sta-cla til. a (ha, ha) dam skula fatstika hake van
vak a grajar. s tdam an hast a kam a rad — hånt a san.-ba
vagan. a vi kam int lagar an hl kkakarbdclw, um (ce — (e) deiktoil
vt vara da år?
1 min.8 tä (väg mellan två gärdesgårdar) vid Söderboda.
ståndet c:a 5 m.
hans.
5 örskäret.

Av-
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Jaha.
yd, dit mata vi stål-in a kim kils. a sa rp:d han fråm. mein min
mät-dåna va vastabgn — a sa fik hån prYetar ban,m6ska a kam at
kkeikarb6dce ma bån,m6,9kce. a san frk vi tå-na.
Ni växlade om där då?
da, da va nåtn firbi. da var-a sa my y tåba va soclab6dce, sam
holda 1)4 a Ala vågar svar Mar a clgar dr, sam-sam leigt her
vin. a sn påla vi, slap fråm a kam Uni. man da va igan fara
fs-lå, far-a banynöska — — —
Det dröjde med barnet?
b4rtm6,skan(!) fik var? hår i tri dår Mua (ha, ha) peiykan keinz!
yä, da å sg. da a agar'cbr i trdtz dr san, tågka-ya, da d0. hån a fal
inta ftilt tråti kant ån e.

Får vi höra litet om olyckan vid Örskär!
yet, ya mins sa lita civ 8.
Ja, men berätta litet ändå!
yå, a, dam for-ta Orka yålån dam 82, sam vi — dam bråka )u.
man dam for rna beit-dam, a vi ya ju — tro'htvis — lånda hava,
dam sam kånda, famla var-a ju bråkint ta tri ta-pårkal-ba Mån.
da var-a nta ta var-hålnce e, han sam kånda. a dam såtkce, dein). a
va vålsat vådan man sa birrice da, na-la va slat da i Orka — a da
bårjas-a kkeika sis, fistas. a da för dam da. a sa vår-a an gilince
/JO, sam bka-pft hisna ma an giAba san dflarat, sam dam sldfla
lånd va sådarböcke. ho hada Af firåldrahånt 4r, sa-sa cit-a — sa
i4-8, dam sldfta i lånd hana dår. da var yån av da månmar, sam
bärga liva.
Hon var den enda, som vart överlevande då?
yå, dam va fåmtan, man — dam va 126.rtan da sam dg — alar
drågknce — halar va ya vil kåla da far. a-bet ha visa da sa va-lant
z länd hår. finba da —
— bd kan nu, sa cl& haÅjarn ju an
sveigar, fgrmåstaivtil-a-nia. a han dråyda — da va ju-yta nazi
sam inta va siat — flesta a svarålt li4r i bgn.
Ja, det brukar ju vara så i gamla byar.
ya, ya, hå-ra n6g (ha, ha). (9)a, sa vila dam at-dam skula va
kvår, f8r da bkästa an sgdost stårm a ma snkslåsk, sa at-a da — da
titt, nästan som "itrka.
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va inta stag båtar an, bi ne,r vi va dar beargmöjkan(!). man a va
sa ha, sa at-a dam — vår lita 4-, öve,nskåp, har i vinam ansårara
dana a alt moj-, dam Acla ofög far bysböna..;:atsity's, ma dit, bada skög
dit mejlighåtar, tok tsåkvrcetighåtar, sam dam inta hada rcHighåt
til. a sa var a ma fisk a åla mcvlighålar —
sa at-a dam slänt
inta kvår, uta dam får vån, utat tskn hår. a sa såkkce dam a kam
ut at-a hc'eya, va iganårjin vi kalar, va röptsce,s-bårpn si. dr jak.,
ctam 6iht.
d'a kam in utav iz, an dl av dam, sa at-a, s-at-a-a dam hitas
va strånd, da sjnctas atar figgagAa an i bårii, sam han hada skråfsce
ma finn, si sa hår. da hada-n någ liva kvår. man han va-nio kår
ta kam_dp anda far hd e.
Nej, det var väl kyligt också? Vattnet var kallt, förstås, den
tiden på året.
ja-j4, j4, ha va kålt sa ha va ötekt. sa da vå-nia sa gåt!
Nej, det förstår man.
a-a ya trör, um inta ja mins-i, sa var-a dn av dam, sam va
såradar va måstti, a han lag va lånd. man dkd z cila fål, man clic l!
Död i alla fall!
jet, ti va clkcl. a dam hitce på var åndasta an sa nrce sank,ba
fyi-våletan.4,14 — an 801M va brör ma fyrmå,stari: ja mins inta vavar-a han håla far-la e, man han håla ju åkm han må,..ba ha visa,
man —
Förnamnet?
faiiåmna mins ja-nto. man a — — han leig låst iåht, a ånda
kun-an ju since um a ha vuri ava,,,sånda. a kam ju ålri..,ba frågan,
far-an «kid ju n& a tåg up stånar utafar, i'Atafara dar ffig var, sa
dam. da ha je hog tåkces um.
———
ja, ja — a sant övådar sam da vå, ya, a a a - -. man an av da(m)
hita dam im sanda, an frit a. a ån kam cta cta eikanet, ja.
Jaså, ända dit bort?
c'encta ctLbåt! han hacta sålmbökan i fika a kkeika må, sam nåmna
veLactil . ån,v hada etam ju alm fåt råda på-n, act-an — at-a va
hårifran e. man da va då sam beståmda da, så. brödari va — får dit
a, a §and...v&n-an a att da va. dam hita-nta hån faii pa våm.
Nej, det förstår jag, att de inte — när det var is och —
uti.
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nk, sam såkt var, dni hita-n ta veiran. a sdn va Modiga utbra -- (avbrott av besökande).
Det var fortsättningen sen ja!
ya, cl-a fal int naga mr ta tak-ilm, da d& nu el
Jo, det är det nog, hurudant det var för de efterlevande också!
yå, dam kam hårat bgn brånog ma, a i sodaböda — dam sea
va slåkt sa tök-ctam vara-ba sina anhkrzga, flatas, halar ctam, dam
sa delta dam 1,:cht-a sa. a påsta nOarg, sam va-brc'est
—
vastasökan, han tök" ju c fkilsce. sa at-a — ho bita Upfåstrada dån
(h)a yak mista kana
a san skrev han it i tidnzga a kg
rånt, salt fåk — dam våt farimigna cteim, na-clam bita' — ata
vdran eimstanclighet.
Ja, det var väl inte mycket att få?
— man dam fåk an ffirce-fam sdks tsz, atasam
nåt, a va
dam va c'eldra a ggara, sa dam, na-dam bita mbndigce. — — ja, sa
at-da, da — — sa der jdk-a na8,sa,9 beite.

Tillägg och anmärkningar till ljudläran.
Ljudbeteckningen.
Till Schagerströms vokalserie får läggas tecknen e, e och
y samt tecknet för det nedan under §§ 80 och 96-98 behandlade, ur försvagad ö-diftong uppkomna ljud, som av utg. betecknats med x.
Till de uppräknade 31 tecknen för i målet förekommande
konsonantljud bör läggas de i dessa anmärkningar brukade tecknen för tonlösa b, d och g-ljud: b, d', g samt för tonlöst n och
r: n, 7 (jämte varianttecknen för tonlös vokal: a och för kakuminalt r:
Vokalerna.
§ 24-36. Utom i de fall, då kort y ingår som komponent i diftong är kvalitetsskillnaden mellan målets g och y- mycket obetydlig, och tecknet y kan därför undvaras på samma grunder,
som Schagerström har redogjort för i fråga om det analoga förhållandet mellan långt och kort i (§ 4). Både som långt men ofta
även som kort får y vid vokalförsvagning ibland en mycket tydlig delabialisering och gör för örat nästan intryck av z. Fallet är
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analogt med behandlingen av långt ö; se nedan under §§ 80 och
96-98. Ex. kry kry, grymt grymt, fyrviiktari fyrvaktaren.
§ 37-42. Målets motsvarighet till rspr. långa e-ljud har tämligen ofta ren e-klang, och bör därför knappast, som Schagerström
för konsekvensens skull gjort, återgivas med a. Det bör också
sägas, att uttalet av ljuden e, a och ce, a är mycket vacklande,
så att samma ord än har det ena, än det andra uttalet. Ex. med
e: n.e (den) ena, grep grep s., beicla dOan båda delarna, hiaggUno
högbenor
rafterna, takstolarna), rett red, skrek skrek, iet vet.
Ljudet förekommer även som kort, t. ex. i den enklitiska negationen (se ovan s. 8 m. fl. st.), som av S. skrives a men ofta uttalas e eller Även som motsvarighet till rspr. långa ä höres i
vissa sammanhang rent e, t. ex. i ber bär, her här, der där m/hd
mullhäl (utskjutande pinnar baktill på årdret, som verka som »mullfösa»). Vidare synes ofta e stå som komponent i diftong för gammalt
t. ex. Jen en (Juniperus) jämte lex, jen6g4 enögd (jfr § 289).
g 43-56. Schagerströms a som tecken för rspr. korta ä motsvaras ofta av cE i nutida dialekt, t. ex. vc'ectn igen, t&p,ka tänka.
g 57 f. Ord som i grammatiken anges ha uttalat a, a ha i
sammanhängande tal rätt skiftande uttal, ej sällan g›, ce. I trycksvaga stavelser (§ 63) motsvaras normalt rspr. korta a vid lexikaliskt uttal av a som Schagerström anger, men i sammanhängande tal uppträder oftare ce, a eller t. o. m. a, ex. «we dyna,
clince 11, ei(h)tcv 8, kiva, hake, kuna kunna.
§ 68. Rspr. å motsvaras av a också i orden kasötlsan best. m.
kosacken och hala pei hålla på.
§ 80. Rspr. långa ö-ljud motsvaras fortfarande på n. Gräsön
av e eller diftongen oy , sy. Men då denna diftong (och sa se
nedan) i yngre uttal övergår till monoftong blir resultatet inte
bara, som S. anger i vissa fall, ett s, utan ett starkt delabialiserat ö, som för örat nästan sammanfaller med ce (a). Därför
skrev också prof. Il. Geijer i några uppteckningar från Kallboda
(1941) ce, t. ex. rbjcetar ettermyror, fr ce frö. För att skilja detta
ur syo och sa uppkomna ljud från etymol. ä, återges det i texten
ovan med w som grov beteckning för det i olika sammanhang
något skiftande uttalet med starkare eller svagare labialisering.
Ex. bkt um bytte om, j.kra göra, farmnna förmögna, gkakta glöta,
d6yd, dxd död, graskn, -6yn Gräsön, bkra köra, pr65mggar plöjningar (= plöjda åkrar), sniga snöga, stkrana störarna.
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§ 88. Enligt Schagerström var a »relativt sällsynt» i N. på
1890-talet, men i nutida mål förefaller det ej vara ovanligt. Ex.
htsistn hösten, fora för (= ty), om6y/i omöjligt, snon snön.
§§ 96-98. Även av diftongen n förekommer som växelform
under vissa omständigheter en enkel, starkt delabialiserad vokal,
identisk med den ovan (§ 80) berörda vokalkvaliteten. Ex. grOycla,
grhada, grda, grkda gröda, ~rigg, rnykkigg, myling (= gengångare efter mördat barn), brhat, brkt bröt, Nes, las, bis lös, ara,
a,Ora Örskäret.
§ 99. Om förekomsten av 6 växlande med 8 se ovan § 88.
§ 101. 8 står för rspr. u också i ett ord som siiradar (fast)surrad.
§ 119. a motsvarar rspr. u även i tal, pl. ta (jämte hd) årtull(ar) av modernare typ (jfr ä. ha hå).
§ 135-139. Hos åtskilliga av de äldre dialekttalande personerna förekommer föga kvalitetsskillnad mellan ft och ii, vilket
sistnämnda ljud inte är identiskt med motsvarande ljud (u) i rspr.,
med vilket tecken S. betecknat det korta u-ljudet. I ovanstående
text ha de skrivits med u båda två. U-ljudet har överhuvud taget
en märkbart olika klang mot rspr. (närmat till zu). Jfr ovan § 4
om a — a och § 24 ang. y — y.
§ 143. u (u) står i st. f. a före m också i do:/ilm årlom (den
tjocka delen av åran nedom handtaget). u före Is även i håyti:dfa
höbåge (för bärning av hö på ryggen).
§ 153. I svagton kan a ersätta nästan varje annan vokal (under
svagaste accent bortfaller den helt, jfr § 308), t. ex. val, fal, fl
väl, alar eller, am om, aypiAr, ypfcer ungefär, par...letar bannukka
köra efter barnmorskan, varapn var och en.
Konsonanterna.
§ 156-161. När p i sandhi kommer mellan vokaler eller annars
står intill tonande ljud, får det ofta uttalet b, ex. 9Mraba närapå,
a va ba h6sk det var på hösten, bra ha visa på det viset, brasis
precis, sam va brcest som var präst. inträder oftast under svag
accent.
§ 162. Det av Schagerström med bp betecknade ljudet svarar
närmast till lmalf. b. Det är ett enhetligt ljud också då det står
för etymol. långt b. Utöver S:s ex. kan ytterligare nämnas Erikb
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klubb (i skärnamn), gåkag gubbskägg (järnskoning på gammal
träspade). Ljudet uppträder ibland även i uddljud: bara bara.
§ 173-174. I sandhi mellan tonande ljud ersättes f ibland
av tonlöst i), ex. vz....Vec frecm mdiz vi få fram märren, da tia,steis
det förstås, mix& ungefär, sa ()unoldrce så funderade, även i ex.
som fakiaåk skäktsvärd.
§ 188. t i uddlj. i sandhi med föreg. tonande ljud, mellan
vokaler etc. övergår ofta till d', ex. kam ctzlbdks kom tillbaka, actz
uti, da slei till (att) slå. Övergången inträder vanligast under svag
accent (jfr § 156 f. ovan).
t saknas också i ord som ,saksfdt skäktfot, rafståggar
raftstänger (på tak).
Långt d i mid- och slutljud, som förlorat sin stämton,
motsvarar lmalf. ct (jfr. Schagerströms beskrivn. s. 40). Ytterligare ex. batåcta mag betedde mig, va,skcjcta varskodde, Man båden
(grandet), vad vide (Salix). I svagton uppträder d också i uddljud i st. f. d, ex. da det, dan d& den där, (ta det är, da då, ctam
dom, ctcer?m därmed; invid annat tonlöst ljud i sant,ct6r sådant
där.
§ 199. d bortfaller givetvis också i sammansättningar med
tredje- t. ex. trzclan tredjedelen. Däremot kvarstår d (eller har
införts) i förbindelsen ld, t. ex. vilda ville, bida pd höll på.
§ 205. n övergår ibland till ctn t. ex. vcectn igen, vad'n vår(an)
pron.
§ 224. En och annan gång uttalade J. Eriksson k som r (v),
t. ex. pri:Iniggar plöjningar (plöjda åkrar). — d) Även ordet ql
al (Ainas) har jag blott upptecknat med 1.
§ 231. Utom i förbindelsen si, på vilken typ Schagerström
ger några exempel, förekommer 2 också, som ovan s. 153 påpekats,
i rspr.-förbindelsen it (men däremot inte i förbind. lk och lp),
t. ex. salt salt, smala smälte, velt vält, pHvålta plogvälta (gräsvall, som tidigare varit plöjd).
§§ 232 f. r motsvaras i vissa ställningar av 7, jfr §§ 253—
255 nedan.
§ 237 a. Andra ex. på bortfall av r äro: åka pl. åkar hjuleker,
ståksleit stackslåtter (äng som ger en stack hö i avkastning), samt
da hånda det händer, månt,sa människor, dam saga dom säger, tri
tima tre timmar.
11-42663.
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§ 244. i st. f. d uppträder i vissa fall, t. ex. var/n rånt världen
runt, firn förde, fitta följde. Vidare uppträder i äldre förbind.
rn i sådana fall som bettironcitskan barnmorskan (jfr betTOgga barnungarna), jcutg, järn, f41,a forna, mArkiggsalactg. N-bortfall som i
Gästrikland i teirb6etan Tärnbåden (jfr s. 111, rad 1).
§§ 253-255. I gammal förbindelse rt uppträder både i Norrboda och Söderboda jämte ,st även rt, t. ex. sun surt, tsn torrt,
ona. hjärta, mina vårta, 116171 vart v.; rk står för rk, ex. terrka
torka, bark bark och rp för rp, ex. skirrpa skorpa. Jfr även fall
som &inåk& ärtgalgarna (ärthässjorna) väl ur *art-. Däremot anera
årtalet med s-inskott.
§ 268. Gammalt nk motsvaras av k i ordet lek länk (på bukok);
kt motsvaras av ks i Jakt'« skäktfot, faks'i)g skäktsvärd; ks motsvaras av k i edsa?r axel, öksk oxel (Sorbus suec.) och k har bortfallit i sketfal skakfall (avfall vid bråkning och klyftning av lin).
§ 274. Rspr. tt motsv. k i dras 1. drat drätt (draganordn.).
§ 277. I fråga om Schagerströms ljudtecken gk gäller vad
ovan sagts om bp (§ 162) och dt (§ 195) att det betecknar ett
enhetligt ljud g. Ex. ahg. ihåg, gro råegg vid slipning av eggverktyg, smiginkara svegbörda (höfång buret med hjälp av en lång
vidja, svege), ohåg, järnskoning på gammaldags träspade, tågu
dragvidja 1. -ring på skacklar, 'q:tyng-an bf. kvarstående gräs mellan
lieslag. I något fall har detta ljud gått vidare till vanligt k, t. ex.
nok nog.
§ '278. I några fall, särskilt i ställning före u-vokal, har g
övergått till g ex. gåta gubbe.
§ 279 c. g motsvarar rspr. j bl. a. också i ordet ldga leja v.
g saknas vanligen i sms. av ordet plog och skog,
t. ex. pktjsktikm plogstyre, pNvinda vändskiva på plog, pktk11.2,ta
gräsvall på förut plöjd mark (ej naturl. äng), skövetktara skogvaktare.
Både i Norrboda och Söderboda uppträder alltjämt hos
de äldsta by för (f), och gy för J i inljud enligt Schagerström&
ex. Men även i uddljud får man ej sällan höra för rspr. t. ex.
bylla fetst kila fast, 7j02)a köpa, bja körde, Anyda kvävde. I varje
fall känner man sig stundom tveksam, om man skall skriva beller fp- (p).
§ 286 f. Målets j-ljud motsvarar ofta, åtminstone i uddljud.
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lmalf. 1. 1 textprovet har dock överallt Schagerströms beteckning
använts, eftersom den ej kan vålla missförstånd.
§ 289. Diftongerat ö i uddljud har också normalt som första
led
således la eller z,e. Jfr ovan §§ 37-42.
§ 291. Förbindelsen gg är fortfarande mycket vanlig (även hos
yngre personer) i Norrboda och Söderboda, t. ex. liavreigg smärta
i ryggen då man börjar slå, /ånfdrigg fårorna närmast diket runt
en åker, dr(tvkigg drävling, stor spik, cly)nigg dyning.
Utom de av Schagerström nämnda fallen av h-tillskott,
förekommer som konstitutivt drag i målet normalt ett svagt hljud (ltnalf. h eller a) mellan vokal och följande tonlös konsonant,
t. ex. boht bott, brOta bryta, bref,stkmåh_p bröstknopp (på borrsväng),
båhttl, båten, sz z kiht sitt i båten! beihttz bottnen och beihkkirt
bottenkarlen (benämningar på de båda blindtarmarna på idisslare),
fkghta flytta, hghta hytta, khk loka på sele, lata 1) 5.: anordning för att öka 1. minska avståndet mellan stenarna i en kvarn,
2) v.: att verkställa denna reglering, 3) v.: att färga nät, maht
mått, nåhka (rock)nacke, naht pl. nalar natt, rtht rit, ristning 1.
urtagning på laggkärlsstav för bottnarnas fastsättning, skaht skott
på båt, slaht slätt (adj.), rå& tjock, te,ht tätt, lågt Uht långt ut,
vala vete, vzht vitt (av vid), yck eiht gick åt, eiha åtta. Denna
egenhet måste ha funnits redan på den tid, då Schagerström
gjorde sina uppteckningar, fastän han inte särskilt omnätnnt den.
Som sche-ljud i målet förekommer ofta
särskilt regelbundet hos J. Eriksson i Norrboda. Ex. se texten.
§ 303. (j), har i inljud mellan vokaler i något fall övergått
till y, t. ex. i ordet mycket, som ofta har uttalet nika,-2, mya
jämte mgtyt; även ta yirka till kyrkan.
Kvantiteten.
§ 308 f. Till Schagerströms uppgifter i detta kap. behöver
intet särskilt sägas i fråga om kvantiteten vid lexikaliskt uttal
av orden. Då orden ej stå under huvudaccent inträder emellertid
reduktion av stavelselängden i löpande tal. Denna reduktion kan
sträcka sig endast till att långa vokaler uttalas med halvlängd,
t. ex. grasån Gräsön, mita vi ga sa lagt måste vi gå så långt,
kaxe fråm kava fram, yzirce fråni köra fram, ett stadium, som
kanske inte alltid så lätt kan skiljas från full längd eller full
korthet. Men reduktionen kan också gå ända därhän, att både
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vokal och konsonant förkortas och vi få fullständig kortstavighetstyp eller rent av reduktion av vokalerna till a (eller bortfall
= fakultativ apokope, i slutstavelser). Exempel på sådan reduktion finnas i stort antal i den ovan återgivna texten. Denna ofta
uppträdande kortstavighet är ett mycket karakteristiskt drag hos
dialekten. (Alla ljudtecken, som sakna längdbeteckning — utom
i kons.-grupp — böra läsas som korta!)
Några av de vanligaste fallen äro:
Substantiv (i prepositionsuttryck o. d.): tog dam vara ba since
tog dom vara på sina, sam ha fånas i liva som har funnits i livet
(men: barga liva bärga livet); men även i andra ställningar, t. ex.
sant vadar hat a vurz sån sådant väder har det inte varit sedan,
da va agan fara tsånt det var ingen fara skedd;
Pronomina: dam, dam, ap dom, vi vi, han han, ho hon, bada
både, naga något, sam, sam, sm som;
Hjälpverb som vara, vilja, skola, hava, kunna o. s. v.: vi
skula kunce kamce fråm;
Verb sammansatta med efterställt adverb eller preposition:
ta var hå,mce att vara hemma, kamce bht komma ut, sa sata vi får
så satte vi för, Jak an håm gick han hem, hu4kula va ija fi-åm
mån, hur skulle vi få fram märren, han lag va lånd han låg vid
land, kam t'ip komma upp, tak l'Am tala om, men (med betoningen
på verbet): bit ton sei bytte 6m så, hita pa hitta på'.
Adverb och prepositioner för substantiv: utat jkrt .utåt sjön,
upat båkan uppåt backen, ana sanda inuti sundet, brava vågan bredvid vägen lans ata..,graszin långs efter Gräsön, kam at kkakabc_5da
kom åt Klockarboda.
Andra exempel på starka reduktioner äro t. ex.: 4-9 fal int
naga mår, det är väl inte något mer, sa nt fak så dom fick, dan
hita-n dom hittade honom, atsåra Örskäret.
I målet finnas vissa ord, som se ut som apokoperade former,
men som alltid sakna slutvokal yrk yrke (s. 10), jak gärde, da/
dille, vid vide.
Aksenten.
§§ 313-319. Schagerströms regler gälla givetvis för lexikaliskt
uttal av orden. Den avtryckta texten ger exempel på fördelningen
av trycket i löpande tal, som äro förståeliga utan närmare kommentarer.

165
§§ 320-323. Den akuta aksenttypen dominerar i målet, men
ibland, särskilt i vissa sammansatta ord med betoning på första
leden, uppträder en tongång, som mest liknar rsprs gravisbetoning.
Några regler för denna aksents uppträdande kan icke givas på
grundval av det föreliggande materialet, i synnerhet som samma
ord, som vanligtvis har akut, i andra sammanhang kan ha gravis.

Till formläran.
Substantiven.
Maskulina substantiv av typen kam, -en, -ar, -a ha
i några fall från huvudregeln avvikande böjning. Så har jag anträffat åtminstone två säkra fall av den även på andra håll i n.
Uppland sporadiskt uppträdande böjningen i best. pl. på -an, t. ex.
beltda d«an båda delarna, dråggan drängarna. Likaså påträffas den
av Schagerström i anm. 5 nämnda och av honom som rspr. betraktade formen best. pl. -arne, -ane i flera andra fall än de av
honom uppräknade, t. ex. från grammofontexterna strand störarna,
,såkana sälarna. Jfr även under §§ 326 och 334 nedan.
Maskulina substantiv av typen sak, -en, -er, -ern
visa också i best. pl. former utan r, t. ex. varman volmarna, nårvan nerverna. Märk även en form som kketsa klasserna.
§ 334. Femininer av typen piga, -a, -ur, -o ha såsom Schagerström i anm. 4 anger i vissa fall avvikande former i best. pl.
på -un a, -urna etc., vilka han förklarar som inflytande från rspr.
Men de ha säkert stöd i dial:s egna former av ord som Pksana
yxorna (av sing. ksa f.) och stetrmrana starrmyrarna; jfr även
sktkana skakorna (= linagnarna). Jfr vidare med § 325 ovan fall
som nötgr4lan notgrejorna. Rätt ofta uppträder numera i dial.
best. f. sing, av fem. med -n, t. ex. sidan sidan, ska-an skolan
jämte former utan -n. I många ställningar i satsen har dessutom
ändelsen -ur, -or i obest. sing. reducerats till -ar, t. ex. vikar veckor,
bdgmå,skar barnmorskor.
§ 336. Neutra av typen tak, -e, —, -en synas någon gång
kunna uppträda med bortfallet -n i best. pl., t. ex. (från gramm.skiva): da kam in utav lifji, an dl av dam det kom in / till stranden /
av liken, en del av dem.
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Verben.
§ 369. Svaga verb av typen ropa, -a de, -at ha, såsom Schagerström uppgiver, i några fall övergått till typen fråga, f rå g t e,
f rågt. Till de av honom uppräknade fallen freikta frågade, dilla
gillade, fånta skenade och stånta stannade kan läggas också de
av mig antecknade Nia talade, kålta kallade, data delade.
Ordförrådet.
Gräsömålets ordförråd visar åtskilliga drag som sammanhänga
med östliga och nordliga dialekter. Bär är det blott möjligt att
giva några enstaka exempel på sådana ord, som i allmänhet inte
påträffas i de inre och västligare delarna av Uppland och som
där ha andra motsvarigheter. Dit höra främst termer för kustkulturen, för fisket och sjöfärderna, men också i fråga om sådana
sidor av arbetslivet, som ha motsvarigheter i inlandet, finnas åtskilliga intressanta avvikelser från målen där.
I gruppen av för kusten typiska ord kunna först anföras fiskbenämningarna orkel (s. 24), störja (s. 10) och sabbik (s. 78), vilka
också anträffats längre söderut i skärgården. Orkel, som av Schagerström översättes med 'något stort (t. ex. stor fågel 1. fisk)',
uppges annars betyda '(röt)simpa' (se t. ex. Uppland II, s. 161 och
Karsten, Kökarsmålet, Sv. Lm XII. 3, not s. 17) eller 'ulkfisk'
(Arholma); störja, enligt Schag. 'ett slags fisk', uppges från håls.
och finl, svenska dial. ha bet. 'stör'. Sabbik, som också av Schag.
övers. med 'ett slags fisk', uppges från andra håll i skärgården
ha bet. 'elritsa' eller 'småfisk kring bryggorna' (se t. ex. Östergren,
Nusv. ordb. och Nord. familjeb.2). Ordet sammanhänger väl på
något sätt med s ab big i bet. 'smutsig, klibbig m. m.' (jfr t. ex.
Gotl. ordb. och E. LioMn, Ordstudier, Meijerbgs ark. 1, s. 42 f.)
och med den i vissa mål brukliga pejorativa avledn.-änd. -i k.
I fråga om benämningarna på båten och dess delar kan erinras om ordet hå med sms. håband, håbandshank och håbord
som beteckning för 'äldre typ av årtull' (jfr D. 0. Zetterholm,
Ordgeografi o. språkhist. s. 34 f. och 52), vilket förekommer jämte
de yngre (?) och till utbredn. sydligare orden tull, tune (s. 100,
av M. E. uppt. även i formen tal) samt rodd (s. 104, jfr Zetterholm a. a. s. 52). Av åra finns även en stark biform eti• (best. f.
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s. 57 m. fl.). Vanligare kustord äro sud 'båtkant, reling' och
sudband 'förstärkningslist utanpå översta bordbrädan' samt vrang,
pl. vränger 'spant'. De avsneddade främre ändarna på bordbräderna, som passas in i stamkraften (stämkrciftte) vid fören, kallas
kinning m. (lsinigg). Vidare kallas 'tätning 1. drev i fogarna mellan
bordbräderna' sie m. (sia) och 'att forma bordbrädernas kanter
så att man kan pressa in sie i fogen' kallas sia av dem (sia dv).
Jfr Hz 564 si-hår, si-to och Vendell, Ordb. 790 sie 'kohår till
fyllning i fog' och 'båtbordsfogning' samt E. Liden i ANF 49,
s. 297 f. si, si-har. Till båttermerna kan man också räkna trähälar (tradar) 'tränaglar för hopfogning av bord och vränger i
båt' samt drevling (dråiarigag) 'stor spik'.
Ord som hänga samman med fisket och dess redskap äro fiskebragd 'fiske-redskap', kran 'nät- och notgista' med smsättn. kranstolpe och krankrok, hillsten 'sänkesten på not' (s. 90), som moth ile i samma
svaras av upplands- och hälsingekustens ila, ile och
bet. (jfr Arwidsson, Strömmingsfiske s. 16); på andra håll, t. ex.
i Älvkarleby (Gårdskär) och Blidö (Söderröra) har antecknats bet.
'dragg, tyngd av sten' (ofta bestående av en fotliknande krok).
Jfr även Gotl. ordb. il s t en och ila (s. 389) samt Torp, Nyno.
etymol. ordb. ile m. 1. Ordet ile m. i olika betydelser har utförligt behandlats av E. LioMn i Blandade språkhist. bidrag II,
s. 15 if.; hans antagande att det sammanhänger med västsv. etc.
il f. 'plogfot' och fvn. il 'fotblad, fotsula' synes kunna styrkas
av uppl. skärgårdsmålens bet. 'dragg, bestående av fotliknande
krok, tyngd av en sten'. Till fisketerminologien hör också vacke
'urgröpt trätråg', som enligt Hz finnes i Norrland och Södermanland och enligt Vendell i Finland; det förekommer också i
sammansättn. bindvacke 'urgröpning i foten på klykan, som brukas
vid nätbindning'. Till nätvården höra orden letta 'färga nät', bygga
'reparera nät och not' samt bo näten 'förse dem med teln' (jfr
bo segel 'förse dem med las% Ett ovanligare fiskeord är vidare
verbet stydja 'ljustra ål'. Av ett visst intresse är även att på
Gräsön stavarna i strömmingsfjärdingar (annars äv. kim) inte
heta laggar eller kimmar som i inre Uppland och (det senare)
i Gästriklands skärgård och s. Hälsingland utan stavar som i
n. Hälsinglands skärgård (se Arwidsson, Strömmingsfiske s. 62).
Även för andra arbetsområden har målet ord, som avvika från
vad som brukas i inre delen av landskapet. 1 fråga om jordbruks-
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termer kan nämnas, att 'parårder', som i stora delar av Uppland
heter trä(d)st o ck, här kallas årder, medan däremot 'enbetsårdret'
liksom i angränsande del av ö. Uppland heter vårnåek (s. 57 m. fl.
st.). Årdrets vise eller sula kallas årderrot och den anordning
(»årderöronen») baktill på visen (här bestående av två åt sidorna
riktade pinnar), som annars i landskapet heter mullf ösa, heter
mullhälar (med tunt 11). Den anordning för torkning av skuren
säd med kärvarna uppsatta på en spetsad stör, som i inre Uppland kallas snes, heter här hässja, medan den anordning, som
annars kallas »hässja» här av gammalt har saknats. Enligt äldre
meddelares samstämmiga uppgifter har förr i världen inte heller
funnits kärror (jfr kartan s. 107 hos G. Berg, Sledges and wheeled
vehicles, som visar att kärror saknats i Roslagen och på Åland).
Av denna anledning förefaller Schagerströms uppgift (s. 9) om
att dyngerader skulle betyda 'gödselkärra' tvivelaktig; av alla jag
tillfrågat har jag dessutom fått beskedet, att ordet rader här liksom på andra håll i Uppland (i n. delen råder, i s. delen av
landskapet rad) betyder 'långt gödselflak med löstagbara sidor',
som vid användningen lades på kälkar eller vagn (ordet måste
sammanhänga med Ity. pl. rader 'hjul'). När vagnar brukades
för inforsling av den torra säden till ladan, spände man alltid
över vagnsbottnen en vagns-vepa av grov blångarnsväv för att
spillsäden inte skulle förfaras. Av äldre meddelare får man uppgifter om att bultvagn 'vagn med skivforraiga hjul' i mannaminne
brukats på ön. En avvikelse från inre Upplands terminologi är
också ordet avvad n. (eivdd), som motsvarar vad som annars kallas
slutf år(a), den vid plöjningen sist körda öppna fåran mellan
två tegar.
Även ett par byggnadsdetaljers namn må här anföras: 'dörrkarm', som annars ofta heter d ö rrg åt, kallas dörr-rev och 'golvet
bakom båsen i fähuset', som åtminstone •i v. Uppl. enbart heter
gånga, kallas här fähusflor jämte fähusgånga. Det kan också
nämnas, att ax på nyckel heter äss.
Vissa djurnamn och benämningar på kroppsdelar visa också
avvikelser. Här finnas ännu orden tunn-hös och kind-hös för 'tinning' (jfr fvn. punnvangi och hauss) och ög(o)nvärme för 'ögonbryn' (jfr fvn. hvarmr 'ögonlock'). Vidare finnas (i fråga om
djur) välende 'matstrupe', motsv. fvn. velendi n. i samma bet.;
Vendell har detta ord från sv. Finland och Hz från Norr- och
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Västerbotten samt från Uppland och Södermanland; Gotland har
det i formen v elun d e (v aj lun de, se Got!. ordb.), här har v.
Uppland i stället ordet morl ösa i samma bet. Avvikande är
också ordet örkåda för öronvax. Av äldre djurbenämningar
brukas ännu farre 'galt' och fylja 'ungsto'. Namn av mera ovanlig typ på vilda djur äro skrya 'ejderhona' (jfr Vendell 831 och
Rz 837 b, som från Ornö har formen åd s skr äj a) samt ådguding
'ejderhanne' (gudin g, -un g förekommer enl. Rz. 220 b och Vendell i Östergötland, Södermanland och sv. Finland) och fjädervall
'fjäril' samt trosk 'groda, padda' (se Vendell 1036 från Nyland
och enl. Rz 747 a i Hälsingland och Ångermanland) mot inre uppländskans klossa i samma bet.
Botaniska uttryck som förtjäna nämnas äro kottel för 'kotte'
och stumle för 'stubbe' (jfr gutniskans s tu m le i samma bet.,
Gotl. ordb.). Frukt- och bärnamn på -on förekomma kanske vanligare än eljest (se s. 117); särskilt intresse ha tränjon för inre
uppl. tranbär, odon för svalon och det typiskt kustbundna
tistron 'svarta vinbär', som följer skärgården ned till Södermanland och även finnes i Ålands och Nylands skärgårdar (jfr de
många skärnamnen Tistron skär e. d.). Andra växtnamn med
avvikande mbtsvarigheter i inre upplandsmål äro blåsiffra för
blåsippa, klasbär för jungfrubär (Rubus saxatilis) och treegge för en art starr. Det kan också nämnas, att lindådran (Camelina sativa), som annars i ö. Uppland har ei-vok, här liksom i
baltisk svenska (Nuckö) har u-vok.: di:edra (se T. Bucht i Nysv.
Stud. 1925, s. 214 f.).
Ett ord av nordlig typ, som påträffas här, är också stinta
'flicka'. Tidigare har ordet tydligen brukats längre in i landskapet
än nu, som visas t. ex. av ett belägg från Alunda 1710 (»små stintor»,
i Upps. landsark., Domböcker, Olands h:d A 1:5, ting »/10 1710,
enl. påpekande av bibliotekarien G. Holmgren).
Ett par namn på dräktdetaljer, som sakna motsvarighet i inre
uppländska, äro brok-kil 'stycke i grenen på en byxa' och brynd
'linning' (t. ex. ärm-brynd, byx-brynd) mot vanligen ordet k yard.
Även i fråga om benämningar på maträtter kan ett par avvikelser från inre uppländskt språkbruk andragas: 'fisksoppa' heter
fisk-sod och 'kalvsylta' kallas finka (fika), med vilket ord kan jämföras dialektens fink 'smågöra' och .finkrede 'småplock'.
Ytterligare några ovanligare ord, som förtjäna nämnas, äro
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disklippa 'disktrasa', dove 'dvala' samt tu/4/ och tul-språng 'anfall
av galenskap'. Mindre vanliga till form eller betydelse äro också
verben besa 'tigga', beta av 'spänna ifrån (häst)', bromma 'bli röd',
glittra i bet. 'skratta', göljas 'kräkas', hussa (h4,5a) 'skvalta, skaka,
guppa e. d.' (jfr Vendell 362 om finl.svenska hus s, hussa i likn.
bet.), itickla 'idissla' och skjuva 'skjuta ihop'.
Till slut kunna som dialektskiljande också nämnas de geografiska uttrycken mar 'kärr, strandäng vid havet, grund vik' (även
i ortn. som Rörmarn, Jomalamarn), som också återfinnes i svenska
Finland (Vendell 595, jfr Rz 429) och t. ex. Gästrikland, samt
träsk i bet. 'insjö' i motsats till ordet sjö, som alltid synes betyda blott 'hav'. Ordet »träsk» i denna bet. förekommer längs
Upplands östkust från Harnäs till Lidingön och även i Västerbotten och i svenska Finland (jfr E. LiUn, Ark. f. nord. fiol.
13, s. 44 f.).

Förkortningar.
N. = måltypen i Norrboda på norra delen av Gräsön. B. = måltypen på Bjurön på södra delen av Gräsön. Vm eller Vätömålet
= A. SCHAGERSTRÖM, Upplysningar om vätömålet i Roslagen
(Sv. Lm. II. 4, Sthm 1882). Övriga använda förkortningar torde
vara självklara.

Originalmanuskriptet till Schagerströrns Grammatik över gräsömålet tillhör Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, där
det har n:r 11621. Likaså finnes där hans till grund för grammatiken liggande ordsamling från Gräsön, som har n:r 303: 165.

Ljudregister.
Av riksspråkets ljud och skrivtecken behandlas a i §§ 19, 41,
51, 61, 62, 63, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 102, 106, 110, 117, 128,
148, 153. -- aj i § 40. - au i §§ 71, 78. - b i g 157, 162,
163, 180. - d i §§ 164, 184, 189, 195, 196, 199, 217, 228, 245,
247, 281. - dj i § 286. - e i §§ 8, 14, 15, 27, 33, 37, 38, 43,
44, 55, 56, 58, 64, 69, 83, 103, 106, 122, 132, 139, 147, 152, 153,
155, 289. - ej i g 9, 40, 46, 114. - eu i § 50. - f i §§ 158,
173, 178, 190, 272. - g i §§ 176, 183, 269, 277, 278, 284, 285,
286, 287, 293, 297, 304, 305. - gj i § 286. - h i § 296. i i §§ 6, 7, 11, 12, 21, 26, 32, 39, 45, 59, 70, 94, 104, 146, 149,
153. - j i §§ 13, 182, 270, 279, 286, 290, 297. - jä i §§ 47,
79. - k i g 191, 268, 276, 282, 285, 292, 300, 302, 303, 307.
kj i § 302. - 1 i g 165, 206, 209, 216, 221, 223, 224, 233,
251, 258, 267. - lj i § 286. - m i g 168, 171, 187, 192, 207,
209, 258, 259, 294. - n i §§ 169, 187, 205, 209, 214, 215, 218,
229, 258, 260, 262, 263, 264, 265, 295. - ng i g 208, 288, 289,
291. - o i g 20, 35, 77, 86, 91, 106, 118, 125, 126, 129, 133,
134, 137, 142, 149, 153. - p i g 156, 161, 174, 181, 271. r i §§ 210, 219, 226, 232, 235, 237, 261. --- rd i §§ 225, 240,
244. - rk i § 254. - rp i § 255. - r1 i §§ 220, 227, 266. rn i §§ 211, 234, '257. - rs i §§ 202, 249. - rt i §§ 238, 253.
s i g 200, 204, 212, 221, 250, 251, 252, 256, 273, 301. sch i §§ 201, '297. - sj i §§ 297, 298. - sk i §§ 297, 299. skj i § 297. - stj i §§ 297, 298. - t i §§ 160, 177, 188, 194,
197, 239, 242, 274. - tj i §§ 302, 307. - u i g 16, 21, 29,
36, 53, 85, 92, 101, 107, 111, 119, 131, 135, 136, 140, 141, 149,
151. -- v i g 159, 166, 170, 175, 179, 186, 280. - vii § 121.
y i g 10, 17, 24, 25, 30, 31, 48, 84, 93, 105, 121, 145. å i §§ 42, 52, 68, 76, 87, 90, 98, 100, 106, 107, 108, 109, 115,
116, 123, 124, 127, 130, 134, 138, 143, 149, 153. - ä i g 14,
15, 37, 38, 43, 44, 57, 69, 83, 95, 103, 113. - ö i g 18, 28,
34, 49, 60, 80, 81, 82, 88, 89, 96, 97, 99, 107, 112, 120, 144, 153.

Ordregister.
Registret upptar endast sådana gräsöord, som behandlats i grammatiken.
Uppgift om ordklass gives endast då ordens form ej direkt ger besked härom
och då samma fonem har flera bet. Förkortn: s. = substantiv, m. =- maskulinum, f. = femininum, n. = neutrum; a. = adjektiv; adv. = adverb; pr. =
pronomen; v. = verb; prep. = preposition; konj. = konjunktion. Siffrorna hänvisa till sidor.
abborr(e) 17 26 78 99
abborrkrok 84
abcbok 73 86
abcd 73 86
-abend 10 m. fl.
ackord 19 29 38 54 80
94 104
adelsman 83
aderton 81 136
adertonde 85 136
adjö 20 86
adress 72 79
advokat 31 37 42 84
affekt se: åfäkter
affär 14 55 80 103
affärskarl 15 28 83
aftes, i 35 43 45
afton 25 30 31 40 44 45
102 127 128
aftonvard 15 31 35 45 51
54 85 103 120
agg 59
-agge 17 60 100
agn 96
akademi 7 12 72 87
aktie 17 39 95
aktus 34
al 15 26 58 65 114 161
alare 106
alarm 15 47
alarma 83
albasse 101
aldrig 42 47 61 157
alfågel 82
aljuver 38 50 75 80
all 131 157
alldeles 39 83 155
allehanda 16
allehopa 16
allmoge 15 50 83 99
allmosa 15 50
alls 47 66

alltid 41 47
allvar 15 50 83 94 Ill
allvarsam 15 16 18 50 84
alm 15 65 94 95
almanacka 44 48 57 70 82
ahnosa 83
almträd 79
aln. 15 49 58
alnsticka 56
altare 17 81
alun 15 34 45
amen 79
amiral 12 49 84 104
amma 71
anatomisal 15 18 49 72 85
and (fågel) 16 26 55 57
109
and (skördetid) 42
andakt 19 80 90 94
anddrake 91
andedräkt 19 42 80 137
ander-by 155
-färd 11 13 28 42 51 84
-sida 112
(ander)-skärgården 53 86
-stuga 42 55 70 82 85
111
-stugugubbe 61 87 102
andra 16 136 155
-andtid 84
andväg 42
andvägsåker 86
angel 27 50 99
anhörig 20 61 158
ankare 17 116
ankel 19 27 66 99 103
113 124
anklaga 43 65 82
annan 17
annandag 61
annars 17 157
annorlunda 17 58

ansikte 17 65 83
ansjovis 19 43 66 83 106
anstränga se: stränga
antingen 81
apel 27 48 50 58 96
apelsin 84 104
apostel 27 98
apotek 38 67 72 79 80
116
april 7 72 78
arbeta 15 83 91
arg 15 60 132
ark m. 15 67 103
ark n. 67 116
arm s. 15 98
arm a. 15 131
armbågsled 40 49 59
arrak 18 72
arrende 16 83
-arsel 82
arshål 16 26 27 50 55
arta s. 112
artillerist 19 33 53 87 145
arv 15
arv (på lie), se: orv
arvinge 15 83 91
ask (träd) 8 66 94 107
108
ask (dosa) 66 98 103 122
askelöv 9
ask(e)stumle 9 43 85
asklucka 49
askmörja 10
asp 94 95
assiett 66 80 104
att inf. m. 30 39 m. fl.
att konj. 30 39 155 fl. g.
augusti 18 34
auktion 18 34 66 80 90
94 104
av 38 157
avel 27
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avgud 30 75 97
avig 29
avloppsdike 31 37 38 85
avlyst 30 49
avlång 30 49
avragg 162
avrätta 30
avsked 30 41 75
avsky 95
avträde 30
avund 30
avundas 83
avundsjuk 43
avvad 168
avväg 30
ax, se: äss
axel (hjulaxel) 27 28 32
47 51 72 79 96 99 121
axel (skuldra) 27 43 47
49 78 94 107 108 152f.
babian 84
babord 51 72 75 79 80
backbönor 20
backe 16 99 101 118 155
156 164
badda 40
badstuga 41 61 79 1 1 1 113
badstugulave 47
bajerskt öl 14 52 84
-bak 97
bakagge 17 60 100
bake 101
bakefter 53
bakelse 81
baklänges 8 39 49 63 81
90
bakspis 9
baktråg 22 62 73 115
bakugn 65
balja 15 112
balk 8 15 50 67 95
ballast 19 47 80 109
band 115 126
-band (kärve) 41 89
bandhake 42
bandstol 42
-bank, se: sandbank
banka 30 101
bar 15
bara adv. 15 17 137 161
bararma(d) 42
barberare 72 85
barfota(d) 16 42
barhuvda(d) 42 73 82
bark 15 52 95 153 162
barlast 53 75

barmskinn 15
barn 19 35 57 115 116
126 127 135
barndom 55 71
barnleka s. 58
barnmorska 156 157 160
162 165
barnmorskskjuts 154
barnsäng 12 13 44 56 79
barnsöl 44 56 89
barnunge 63 82 158 162
baron 15
barr 72
barsk 58 129 132
-basse se: albasse
batting 98
baxna 70
beck 11 71
bedja 34 40 41 68 73
138 141 142 155
befäl 80
befälhavare 72 87
begrava 142 145
begära 11 83 144
begäring 57 83
behållen 141
behöva 20 134
bellis 72 83 113
ben 10 116 127 128
-bena, se: högbena
benkalv 25 97
benmoden a. 63
berg 8 14 60 62 115 157
bergskrevla 73
bergslag 55 58 61 80
bergsötor 20 61
berömma 21 71
basa (tigga) v. 10 41 143
145 170
besk 11 59 132
beskedlig 13 42
besman 10 44 72 81 116
bestämma 157
besvär 11 55 80
besynnerlig 12 53 70 130
-bet, se: enbet
beta (bröd-) s. 73 94
-beta (rödbeta) 43 m. fl.
beta v. 143
beta av (spänna ifrån)
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betala 13 15
bete s. 116 127
bete sig 161
betsel 39 52 115 152
bett 71
bette 73 101
beväring 13 57 83 98

bi 116 128 129
bibel 27 28 48 73 78
bibelspråk 84
bidevind 8 48 84 145
bil 155
biljett 50 79 104
bill 104 121
billig 34
binda 7 32 39 137 138
bindvacke 43 101 167
binge 36 99
binnik-mask 12 41 83 84
145
biskop 81 90 97
bit 97 155
bita 52 74 139
biten 132
bittida 17 41 61 81
bjuda 74 140 141
bjälke 13 99
björk 24 52 67 107 108
björkläcka 67 73 94
björn 22 98
blad 40
blaggarn 72 80
blandsäd 43
blek 132
bleksjuka 112
blemma 71 113
blid 131
blind 129 130
bliva 38 48 134 137 139
141 144 156 158
blixt 10 104
blixta 10 53 143
blixtra, se: blixta
block 30
blod 48
blod(för)giftning 41 82
blodigel 27 49 73 75 99
blomburk 98
blomma 31 33 71
blompotta 82 113
blomster 26 30
bloss 29
blyerts 39 56 79 89 145
blygsel 70 93
blå 29 130 131 132
blåbär 11 14 72 79
-blåsa s., se: pissblåsa
blåsa 29 143 145 156
blåsiffra 37 52 169
blåsippa 37 91
blåst 29 70
blåvial 17
bläck 11
bläddra 53 70
blänga 142
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blöda 9 23 140
blöja 21
blöt 23
bo 5. 116 128 129
bo v. 31 36 144 163
bo v. (iordningställa) 167
bobba 30 36
bock 30 33
bocka 33
bod 17 107 108 123 126
bogen 32 63
bogårdsmur 27 42 50 56
73 84
bok 21 58 67 109 122
bokstav 72 80 105
boll 30 127
bolma s. (bolmört) 24 30
bolma v. 24
bolmor pl. (bolmört) 113
bolster 24 26 50 54 56
bom (skjuta) 71
bom (väv-) 71 98
-bom, se: mesanbom
bomastik, se domestik
bomolja 71 83
bomull 31 80
bonde 22 42 45 105 125
bondgård 43
bondöl 43
boningshus 155
bonot 75
bord 26 35 51 58 115 126
128
bordskiva 113
-borg, se: finger-, syborg
borgmästare 25 60 85
borr 24 25 96 127
-borre, se: kardborre
borst 25 57
borsta 25
borste 25 100
bort 25 157
borta. 25
borterst 25 133
bortknipen 139
bortsv uren 56 139
boskap 70 72 80 89
boss m. (på sele) 104
boss n. (skräp) 29
botten 29 96 163
bottenkarl 163
bottentygsbyxor 87
bra 132
bragd (fiske-) 95 115 167
brand 45 95 97
brandmur 43
brandsyn 43 89
bra-nog 158

brasa 19 111 112
braxen 70
bred 10 11 131
bredd 11 40 120
bredska, se: brådska
bredsla 52
bredvid 11 41 155 164
bredvidsittare 73 87
bresilja 8 50 82 90
bricka 35
brigg 59 67 95
brinna 17 137 138
-bris 36
brista 138
bro 53 110
brobänk 30 74
brodd 29 33 40
broder 23 26 105 125 157
brokkil 98 169
bromma 30 74 170
broms 30 39 104
brosk 33 69
brott (-sjö) 29
brottas 29 71
brudgumm(e) 41 75 83
91 100 101
brudkläderska 85
brudskara 15 41
brudtärna 13 41 57
bruka 156
bruklig 156
brun 131
brunn 32 45 96
brunnsko 106
brustna hjärtan (Dicentra) 138
bruten 8 39 46 132
bry (sig om) 21 23 140
141
bry (sig uti) 134
brygga s. 68 72 110
brygga v. 61 62 68 72 143
-brynd 10 89 115 169
bryne 94 110
bryta 8 10 39 57 140 141
153 160 163
bryta sönder 134
-bråck 71
brådska s. o. v. 11 41 69
bråk (lin-) 107 108
bråne 74 96
brå(s) på 29 144
brädd 11 40
bräde 116 127 128 129
bräm 74 116
brådska s. o. v. 41
bränna 17
brännvin 7 80

bränsle 27 35
bröd 22 41
brödkaka 111
brödspade 99
bröllop 21 30 47 80 82
bröst 24
bröstknopp 163
bröstpigg(e) 60 100
bud 32
buda 25 74
budkavle 22 82
bukgjord 51 89 107 108
bukt 32 94
buldan 19 32 79 89
bulle 99
buller 26
bulna 25 50 74
bultvagn 168
bunke 99
burk 56 67 103 153
busa s. 33 43 64 74 111
buse 96 100 101
buske 99
-buss, se: tuggbuss
bussa 36
-bussa, se: vagnsbusse
butelj 32 36 64 80 103
127
by 74 96 105 106 123
124 156 158
bygel 22 28 47 62 74 99
bygga 58
bygga (laga nät) 167
byggnad 42
byggning 65
byla 74 112
byrå 8 12 29 72 80 105
106
bysbor 157
byta 20 140 141
byta om 155 159 164
byxarsel 82
byxbrynd 10 115 169
båda v. 25
båda pr. 16 29 159 165
både s. 100 161
både konj. 164
både—och 157
båge 73 99
båk 67 102
bål 23 28 98
båt 95 121 142 156 158
163
båtshake 39 65 70 81
båtsman 39 79
båtsmanskasern 86
båttull 98
bäck il
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bädd 40 97
bälg 8 13 60 62 94 95
bälga s. 13 60 94 110
bälgig 13 34 60 130
-bäll 12 m. fl.
bänk 61
bär 11 159
bära 11 138 141
-bärare 87
bärga 155 156 164
bärsten 11
bättre 133 157
bävergäll 84 91
böckling 10 49
böja 20
böka 23
böla 29
böld(e) 24 50 55 99
bön 23 93
böna 20
böndag 20 61 72
börda 28 51 162
bördjärn 22 51
bördjärnsbärare 87
börja 24 156
bössa 10 Il 1
bösshane 101
böta 23
böter 20
bövel 20 27 38 47 48 98
champagne 9 62 66 70
83
chiffonjer 10 12 18 84
106
cigarr 17 57 72 80 104
cigarrlåda 16 17 55 58
86
cylind(er) 8 42 53 80 105
dag 13 19 61 102 113
125 136 137 156
dagg 67 107 108
daggkoppblomma 32 86
113
dal 98
daler 49 106
dalkarl 15 80 98
damm 37
damma 37
dammbord 51
dank(e) 96
dans 104
darra 15
december 83
deg 10 62
del 157 159 165
dela 166

dela ut 158
dem 31 43 133 134 155
161 164
dem-andra 136
dem-där 134
dem-här 134
den-där 11 12 130 134
156 161
den-här 11 12 134
deras 133
det 8 39 133 134 142 161
164
det-där 8
det-här 8
det-är 161
dia 32
dig 11 60 133 134 142
-diger, se: lamdiger
dike 7 39 67 116 128 129
dill(e) 8 37 53 94 164
dimpa 137 141 142
din 46 134
dis 70
diska 7
disklippa 170
dist se: dis
disting 70 80
clistingsmarknad 85
dit 134 156 157
dithärne 17 35 44 73 134
diverse 14
djup s. o. a. 37 41 130
djur 41 62
djärv 14 37 41 130
djävul 12 14 27 28 34
41 47 48 84 98 127
docka 20 33
doktor 30 31 78 104 155
dom 71
domare' 71 84
domarherre 57 85 101
102
domedag 84
domestik 18 37 84
domherre,- se: domarherre
domna 18 25 30 142
domnad 18 25 142
domprost 69 71 80
domses 35 133
doppa 30
dorga 60
dorga till 25
dosa 113
dotter 21 38 82 108 120
dova 73 101 170
-drag, se: överdrag
draga 7 12 18 59 60 61
63 68 74 138 139 141

dragen (full) 63
dragg 60
dragga 60
dragkista 90
dragon 80 104
dragspel 89
drake 99
drank 44 67
dregel 27 73 94
drevling 163 167
dricka s. 61 75 82 91
117
dricka v. 58 67 137 138
driva 139
droppe 30 100
drottning 30 40 79
drucken 67 138
drul 49
-drullus 34
drummel 27 32 37
drunkna 155 156
druva (på bössa) Il 1
-dryck 56 67 91
drypa 9 140
-dråp, se: tumdråp
-dräktig 75
dräng 44 63 64 103 119
120 135 165
drätt 11 162
drög 20
dröja 23 60 143 156
dröm 21 96
drömma 21 71 72
dröna (om kor) 23
du 32 133
dubbel 27 50
duga 29 40 73
duk 67 97 103
duktig 61 124 130 132
dum 32 37
dumbe 36 99 101
dun 116 127
duns 98
dussin 7 45 116 127
duven 73
(d)vala 15 41 94 100
(d)valen 15
(d)värgs (spindel) 41 56
98 103 104
(d)värgsbus(e) 55 61 98
(d)värgsgubbe 56 61 82
90 101
(d)värgsnät 41 57 61
dygnare 106
dyka 140 157
dyna 26 113 159
dynga 44 63
dyngeflake 12 99
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dyngerader 9 26 (97) 116
168
dyning 163
dynt 95
dyr 132
-dyssing 9
dyvel 27 73
dyvelsträck 7 71 73 91
då 29 153 156 161
dådra 169
dålig 132
dåna (bullra) 28
dåna (svimma) 28 29
dädan 46 73 134
dägga 62
däld 13 50 55 58 109
dämma 44 71
där 11 14 134 153 158
159
därmed 161
därne adv. 14 35 53 134
156
dö 20 21 22 61 138 141
156
död 20 40 139 157 159
dödsbädd 21 41 80 119
dödsdom 41 91
döma 21 72
dön 21
döpa 23 37 142
dörr 22 57 72 107 108
H4
dörr-rev 73 168
dörrvred 89
döv 23
e neg. 8 13 64 134 155
fl. g. 158
ed 10 104
eder 53 66 73 133 134
135
efter 38 53 155 157 164
eftersom 158
efteråt 53 156
egen 60
egg 11 67 107 108 122
-egge 82 101 169
eggro 162
ek 10 107 108
eka s. 23
eker 161
ekipage 19 31 84 146
ekollon 19 71 75 83
ekorre 26 29 72 78 82
96 106
ekorrunge 85 102
elak 64 70 72 75 80 90
131

eld 42 64
elda 42 64
eldgaffel 90 91
eldhane 101
eldjärn 89
eldakemm 89
eldsvåda 94 96
elfte 38 136
eller 52 66 155 156 158
160
elva 17 19 50 136 155
159
elvakaffe 19 86
elände 83
emellan 8
emot 8
en s. 10 63 159
en 46 63 129 130 135 136
137 156
en annan 135 136
en enda 135 137
ena 155 159
enbet 63 89 90
enbuske 63 90
enbär 64
enda 63 137
engelsman 86 92 104
en-i-var 136
enkel 27
enkom 12 34 63
enlag 63 75
ensam(en) 8 44 63 81 135
enögd 21 60 63 75 159
evangelium 12 19 83 87
94
examen 19 45 80
exercera 83
fabel 27 50 73
fabrik 95 116
fadder 40
fager 11 133
falaska 18 50 57 74
fall 157
-fall, se: skakfall
falla 34 39 141 142
familj(e) 8 35 83
famn 45 71 102
fan 18 19 42
far 15 102
fara s. 15 156 157 164
fara v. 15 34 137 138
139 141 156 157
farande 18 81
farbror 55
faren 139
farfar 16 53 72 79 80
farlig 58

farmor 16 53 72 79 80
farre 15 74 101 169
farsbror 16 72 80
farstu, se: förstuga
fartyg 9 16 53 62 75 80
90
fast 162
fasta s. 112
faster 108
fastlag 39 80 91 94 108
fastna 39 70
fat 37
fattig 131 136
fattigdom 61 84
fattighus 61 91
-feber 12 45 87
februari 8 12 15 52 72
86
feg 131
fel 157
fem 136 158
femte 136
femtio 136
femtionde 136
femton 136 156
femtonde 81 136
fena 74 113 114 124
fernissa 72 82 90
fet 131
-feta 9
ficka 157
fiende 83 104 127
fikon 117
-fil, se: örfil
filbunke 75 83
filur 80
fimmelstång 37 48 56 91
finger 127 157
fingerborg 25 60 91 107
108
finistvål 74 84
fink 169
finka 169
finkrede 169
finna 39 137
finnas 137 141 154 164
finne 100 101 118
fiol 49 104
firabend 10 19 38 83 135
fisa 139
fisk 58 66 95 103 135 136
157
fiska 66
fiske 119
fiskebragd 167
fiskhåv 97
fiskeväder 12
fiskgjus(e) 98
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fiskmärsa 14
fisksod. 90 169
fittje 66 101
fjol, i 51
fjorton 136 156
fjortonde 42 136 137
fjäder 57 73 96
fjäderlås 58
fjädervall, se fjäril
fjärd 13 51
fjärde 14 54 136
fjärdepart 19 54
fjärding 13 14 51 54 98
fjäril 38 84 98 169
fjät 64 115
fjätter 27 51
fjöl 28 107
flaga s. 94 100
flagg 59 62 67 107 108
-flake 12 99
flarn 57 116
flaska 112 124
flat 130
fler(a) 10 16
flerade 18 35 41 81
flesta 11
flicka 16 52 112 113 120
124 158
flinskallig 39
-flor (golv) 44 53 57 106
flossig 129
flott 29
flotta 29 94 100
flotte 29 100
flottströmming 90
fluga 48 60 73 78 Ill
flugben 84 89
flugspyor 84 112
flyga 10 60 63 68 74 140
141
flygmyra 73 112
flykta, se: flytta
flyta 140 141
flytta 59 163
flå 68 139
flåsa 142
flåt (Ixodes) 29 71 97
fläck 61
-flägen a. 68 139
fläka s. 11
flänga 44 63
fläsk 66
fläskefeta 9
-flöd, se: överflöd
flöda 20
flöja 21 62
flöjel 20 23 60 62 70 71
94 107 108
12— 42663.

flöjig 21 34 68 129
flöjt 21 104
flöte 20
fnysa 140
fnöske 23 66 70
fodergäv s. 73 109 122
fodral 39 49 72 79 145
folk 24 50 67 155
fora s. se forda
forda s. 51
fordran 45 53
forna 162
foster 31
fot 21 24 26 105 125 126
fotabjäll, se: fotbäll
fotbäll 12 64 79 94
fotled 40
fotspjärn 13
fotsvett 89
fot(v)rist 38 109
fradge 17 42
fram 155 156 161 163
164
framför 24 25 155
fram i 7 72
framispis 9
framläder 48
framman 46
framme 26 35
framvagnsklyka 87
fred 40 73
fredag 61
fri 130 132
frisk 17 59 78 131 132
from 31 71
frossa s. 29 94 100
frossa v. 51
frossig 51
frost 25 29 104
fru 110 155 157
frukost 29 33 80
fruntimmer 37 70 71 82
frysa 10 74 140 141
fråga s. 29 157
fråga v. 11 58 143 166
från 29 46
frånmans 46 79
fråssa 29
fräga v. (fråga) 11 29
fräken 35
fräkne 94
frälsare 47
främmande 18 81 84
främre 133
främremast 52
främst 133
fräsa 145
frö 20 159

fröjd 21 60 93
fröken 20 35
fukt 93 109
ful 132
fuling 98 135
full 12 132 137
fullmåne 80
fullskiten 139
fullsövd 20 89
fullt 156
fundera 91 155 161
furu 74 111
fylja s. 10 24 50 54 64
169
fylja v. 10 50
fyr (båk) 57 157
fyr (ofog) 134
fyra 136 158
fyrfota s. 75 111
fyrk 10 95
fyrkant(ig) 61 75
fyrmästare 85 156 157
fyrskepp 155
fyrtio 10 24 54 136
fyrtionde 85 136
fyrvaktare 157 159
få v. 12 134 141 153 155
156 158 161 164
få reda på 157
fågel 27 29 32 33 35 50
64 73 96 99
fågelvette 100
fåle 28 99
fålla v. 30
fån(e) 64
fång 44 63 93 94 107 108
fånge 8 63 99 102
fånig 64
får n. 29
får(a) f. 24 57 108 123
fårkätte 6 38 68 100
fårskinn 53
fä 11
fäboskap 84
-fäder 75
fägen 63 74
fägerst 16
fähus 75 80
fähusflor 168
fähusgå'nga 86 168
fäll 74
fällbom 50
fällkniv 90
fänghål 80 89
fänkol 28 80
färd 51
färdas 13 51
färdig 14 51 54
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färdigsydd 40 84
färdskrinda 51 56
färdsup 51 56 89
färdväg 13 51 89
färg 14 60
färga 14 60
-färing, se: landfäring
färja 14
färsk 14 56 59 131
fästman 40
fästmö 19
föda 21 23
föl 24 74
följa 50 55 60 64 143 162
följa, se: fylja s. och v.
fölunge 33 47 63 75 83 91
99 102
fönster 12
fönsterpost 29
för s. 20 57
för prep. o. adv. 21 24
130 134 155 156 160
för-slag (vad-) 157
föra 22 162
förarga 60
förbi 156
före 20 24 26
förfallen 34 141
förfäder 75
förgiftig 34
förgår 72 80
förkläde 24 27 41 50 56
79 116
förliden 139
förlig 20 34 58 61 130
förlägen (drucken) 63
förmast 20
förmögen 158 159
förnamn 24 57 75 157
förning 22
förr 20 24
förre 24 133
förrän 157
förskinn 53
förskräckt 80
först 24 79 133
första 136
förstuga 16 61 79 Ill 113
förstudörrfönster 87
förstudörr-rev, 86
förstås 137 156 157 158
161
förstöra 20
försupen 141
försvinna 39 137 138
försöka 155
förtjäna 6 68
förtära 11 53 143

girig 11
gissa 62
giss-sam 79
gisten 70
gistna 39 70
gistvall 90
gitarr 62 72 80
giva 38 74 138 141
giva sig ut 155
-gjord s. 51 m. fl.
gadd 17 40 121
gjorde s. 51 101
gaffel 8 28 48 78 98
gaffeltoppare 87 92 106 -gjuse 98
gjuta 140 141
gala 15 55 143
galeas 19 39 50 80 104 glamma 71
glas 49
galen 8 15 49 132
glasassiett 84
galge 15 60 99
glasgräddsnäcka 86
gall 17
galosch 19 58 64 83 94 glasögon 90
glimma 71
105 110
gammal 17 27 35 48 50 glisa 145
glittra (le) 170
54 131 132
glugg 32 59 97
gammal-drullus 34 55
glåpord 19 89
gan 94 113
glädja 12 40 64 143
gardin 16 55 93
gläfsa 12 14
gardist 16 55 80 104
glöd 20 115
-garn, se: ryssjegarn
glödga 30 42 60
garva 15
glögg 30 60
garvare 81
glömma 4 21 72
gast 70 97
gata 19 Ill 112 113 118 glöta 159
gnet 73 109 110
122 123 124
gnida 139
gavel 27 48 99
gnistra 52 70 112
ge, se: giva
gnola 31
ge fyr 7
gnugga 58 60
gemen 7 13
gny 58
gen 132
gnägga 58 62 142
genast 7 35 78
gnöda 20
general 8 49 80
god 29 41 60 130 157
genom 7 37 78
godafton 31 33 41 128
genomsalt 7 12 83
goddag 31 41 61
gensträvig 7 85
goddagar pl. 75 83
genväg 7 89
geografi 12 52 55 72 84 godlik 41 47 75 80 155
godmorgon 31 41
91 146
gods 41
-gers 87
golv 24 25 26 115 129
gesäll 8 80
gom 71
get 62 109 110
gorma 25
geting 7
gevär 7 13 14 55 80 115 gormande 12 25 137
gorr 24
gift 156
giftblommor (Ranuncu- gosse 25 100 101
-gott, se: örngott
lus) 113
gran 11 26 113
gikt 93
grankotte' 8 33 47 98
gilla 143 166
granne 100 101
gillerbrand 97
granstrunt 109
-gimma 7 37 74 Ill
graverad 18 85
girnmer 10 37
gravvård 52 54 7580 83 99
gips 67 93

förut 24 28 79
-förvaltare 86
förvara (förmana) 15
föräldrar 155
föräldrahem 156
förände 102
föräten 137 141
fösa 23
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grejor pl. 62 113 155
grek 67 104
grep 10 107 108 122
159
grepkursen bf 57 121
grevskap 12 84
griffel 10 28 48 98
-grigg, se: horngrigg
grimma 71 112
grina 52
grind 10 40 107 108 123
gris 46 78 95 137
grissla 52
grobian 31
groblad 41
groda 112
grogg 60 97
grop 107 108 122
grov 37 73 130 132
grubbel 27
grubbla 48
grumlig 32
grund s. 42 94 116
grund a. 10 133
grym 155 159
grymta 143
gryn 17 115 116 126
grynna 10 42 112
grå 78 132
grådyssing 9
gråstarr 57
gråta 141
grädde 11 14 99
gräddsnäcka 11 14 67
113
gräma 71 74
gränd 93
gränsandeslös 137
gräshoppa 33 65 75
gräsöbo 105 106
gräva 143
gröda 23 160
grön a. 23
grönsiska 23
grönsviska (gräshoppa)
75
gröpe 20
gröt 23
gubbe 36 99 101 119 123
124 155 m. fl. 162
-gubbe (tomte) 43
gubbskägg 161 162
gucku 111
gud 41 119
guddotter 41 75 83
gudfar 41 72 80
-guding, se: ådguding
gudmor, 41 72 80

guds barn 41
-gudslån 17 41 52 80
gudson 41
gul 28 32 54 131
gulblommor 113
guld 32 42
guldsmed (insekt) 90
gulvial 17
gumma 119 155 156
-gumme 41 m. fl.
gumse 100 101
gunga s. 112
gylla v. 10 47
gyttja 62 66
gyttra ihop 33
gå 12 13 28 29 135 137
141 155 156 158 164
gå an 155
gå åt (dö) 157 163
gång 30 44 63 104
-gånga 86 168
gård 51 58 98 155 156
gårdfarihandlare 87
gårdsrå 89
gårdvar 19 51 55 104
gås 110 126
gåskarl 89
gädda 11
gäl 93
-gäll s. 84 91
gällen 45 67
-gärd, se: huvudgärd
gärd(e) 13 51 62 94 107
108 156 164
gärdesgård 5 14 51 155
gärdselstång 52
gärdsläta 58 112
gärna 13
gärs 14 57 95
gäspa 69
gäspig 69
gästabud 25 40 41 74
gästabudslag 22 84
gästgivare 66 70 73 85
gästgivaregård 86 92
-gäv 109
göda 23
-gödning 17
gödsel 21 27 41 50
gök 23 67 103
göljas 24 55 57 145 170
gömma 23 71
göpen 20
göra s. 155 159
göra v. 22 51 54 62 144
156 157
gördel 24 28 55 74 99
-göta, se: rödgöta

hackspett 7 71 72 81 91
93 97
-hag, se: rishag
hage 99
hagel 26 27 49 50 115
haka 111
hake 42 99
hal 15 65
halka s. och v. 151
hallon 45 117 18 127 128
hallå 19 47 65
halm 15 65
halmstrå 89
hals 15 50 58 98
halsduk 55
halv 15
halvbror 38 50 90
halvstop 38 50 54 90
halv-tio 155
hammare 17 106
hammarsmed 86
hamn (vålnad) 45 71
hamnbuse 44
hampsparv 97
han pr. o. art. 39 43 65
78 133 134 135 136 137
155 164
han-andra 136
han-där 11 65 134
han-ena 136
han-här 11 65 134
hand 26 109 110 125 126
handblad 43
handduk 90
handklove 43 99
handlare 42 47
handled 40 43
handlove 43 60
handsöl 20 28 43 79 89
hane (böss-) 19 100
hank 44 95
hanne 100 101
hans 133
hanses 35 43 133
hare 15 57 64 71 100 101
102 118
harkla 15
harkrank(e) 64 82 100
harpa 15
harska sig 16
harstek 89
harts 16 39 56
harv 15
haspe 19 94 100 103 113
-hatt, se: knallhatt
hav 70 119
hava 37 38 39 73 134 135
144 164
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havre 60 100 101
havregryn 91
havs, till 73
hel 10 132
hel och hållen 33 141
helaste 8 16 132
helg 13 60 107 109 122
helgon 11 13 45 50 115
helgonmäss(a) 11 13 18
31 50 84 91
helvete 8 14 50 75 81
hem s. 64 115 117 129
hem adv. 155 156 164
hemma 64 156 164
hemman 45 46 63 115
117 128
hemmanifrån 86
hemsk 155
henne 133
hennes 17 133
herre 14 100 101 155
herrgård 80
hes 10
het 10 11 131 132
he(t) 'det' 14 38 39 133
134 157
heta 10 142 155 157
hetta s. 11
hiksnas, se: hissna
hill 8 94 98 107 108
hillsten 90 167
himmel 27 28 47
hin elake 136
hin håken 59 136
hin håle 51 65 136
hin onde 130
hingst 64 97
hinna 39 41 134 137 155
hissna 59 70 145
hit 134 155
hiterst 16 133
hitta 158 164
hitta på 157 164
hittas 157
hjon 116
hjortron 117 118
hjul 26 115 126
hjulnav 58
hjuls-eke(r) 81 82 94 96
hjuls-ved 40 73 74 104
hjälp 155
hjälpa 13 36 37 50 54
142
hjärna 13 94 100
hjärta 14 45 78 117 127
162
hjärter 14
hjärteräss 53 83

hjässa 94 100
ho 105 106
hocken 25 31 45 48 58
135
Hoffmans droppar 36 78
119 145
holka ur 24 50 67
holme 24 100
hon 46 65 72 133 134 136
158 164
hon-andra 46 136
hon-där 46 65 134
hon-ena 46 136
hon-här 46 65 134
hon-nedre 46 136
hon-övre 46 136
hona 112
honom 34 133
honung 9 74 79 89
hop 52 120
hopmed 41
-hoppa, se: gräshoppa
hoppas 30 145
hoprevad 18 73
horn 116
horngrigg 59 97
hospital, se: spital
hosta s. 31 65 69 70
hov m. 97
hov n. 73
hovblad 38
hovtång 36 89 145
huckle 27 32 41 48 50 79
hud 107 108
hugga 32 60 62 63 68 141
145
hugg 60 62 68 115
huggjärn 90
huka 9 21 140
hullung(e) 33 47 63 83
102
humle 100
humlegård 27 50
hump 33
humpa 33 37
hund 40 42 45 102
hundkoja 43
hundloka 32 43 112
hundra 137
hundrade 44 81 137
hundsfott 43 80 90
hundunge 43
hundvalp 43 89
hur(u) 74 134 142 155
hus 32 115 126 155 156
husbonde 32 75 80 89
hussa 170
hustak 89

hustru 110
huta 32
-huv, se: skotthuv
huvud 34 41 73 117 127
huvudgärd 13 34 38 51
huvudlag 34 49 75
huvudskål 34
hy 105 106
hylla, se: hill
hyska 66 112
hytta 163
hyvel 28 47 48 73 79 99
hyvla 73
hå 105 106 160 166
håband 166
håbandshank 166
håbord 51
håg 59 73
hål 26 28
hålla 30 33 39 141 155
hålla på 156 159 161
hålle (nätrulle) 18 101
hållnäsbuse 85
hår 65
hård 29 41 54 131
hårlock 97
hårlugg 58 67 97
håv 29
hä, se: he(t)
hä fråg. pron. 74 135
häck 115
häckla 70
hädan 14 46 73 134
-häfta s. Il 1
hägg 59 67 107 108 122
hägnad 42 100
häl 11 13 47 49 58
hälft 37 49 93
hälla 12
häller 155
hälsa 12
-hämtare 87
hända 161
hänga 64 137
här 11 14 134 155 m. fl.
159
härad 11 14 17 55 115
häradshövding 20 41
-härd 13 41 51 58 84 98
härifrån 11 84 157
härma 14
härne adv. 14 35 53 134
155 156
häromdagarna 125
härva 14
härvel 14 28 48 78 98
häråt 158
hässja s. 70 168
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hässja v. 66
hässla 52
häst 4 17 52 78 95 124
126 127 155
hästkorv 40
hästkött 30
häst-söm 40 90
hävel 28 48 78 99
hö 22
höft 21 109
hög s. 20 23 62 74
hög a. 23 58 70 129 130
131 132
högbena 75 159
höger 20
högfärdig 13 51 75 85
högmagig 85
högtid 20 72 90
höja 60
höjd 20 93
hök 23
hölster 24 50
höna 23 33 52 74
höns 24
höra 22. 33 56 145 157
hörn 22 116
-hös, se: kind-, tunnhös
hösa, se: ösa v.
höst 4 20 21 70 155 160
höstas, i 56
höta 30 73
hötocka 160
-hövding 20 41
i prep. 78 134 154 155
164
i neg., se: e
ibland 130
idas 41 145
idissla 39 49 59 82 170
idr'åktig 75
ifrån 46 134
iföl 22 75 90
igel 50, jfr blodigel
igelkott 33 84 91
igen adv. 134 155 157
159 161
igenom 35 37 83 155 157
ihjäl 49
ihåg 162
ihål(ig) 28 34 54 75
ijåns 22 25 30
ikring 65
i(k)snas, se: hissna
-il, se: väderil
illgul 7
&sten, se: hillsten
inuna 71

immerfort 71 84 91
in 157 165
inbilla 82
ingefära 8 11 44 57 63 84
86
ingen 7 78 79 135 156
164
ingen vart 65 70
ingång 44
ini 157 164
innan 12 46 156
innanför 26 46
innerfönster 13 41 53
innerst 41 133
inom 34
inre 41 133
inspektor 7 59 84
inte adv. 137 155 164
intet 7 64 134 135
invärtes 14
inälvor pl. 13 82 83 112
113
is 20
isbill 89 98
ister 70
isterhaka 85
itikla, se: idissla
i-var 136
ivrig 34
ja 78 154f.
jag 19 61 133 134 135
154 f.
jakt (fartyg) 109
jaloux 19 47 52 66 80 146
jalusi 30 43 72 84 109 146
jamja 19 64 71
januari 15 34 86
japanare 19 85 106
jesta.ndesligen 45 87
jord 51 107
jordmån 51 89
jordsätta 51 56
ju 156 158
jude 99 101
jul 107 154
julas, i 17 56
juldag 55 61 156
julgran 89
juli 49 78
julle 99
julp 25 37 50
jungfru 39 79
jungman 79
just 70
just-som 10 31 34 39 155
juver 38 57 116 127
jämka 65

jänamerstalig 45 87
jämn 129
jämnfota 44 90
jäms med 155
jänta 120
jäntslyna 64 74
järn 13 162
järp(e) 14 56 97
jäsa 62 145
jätte 100 101 130
kabel 28 47 48 79 99
kackerlacka 58
kackla 49 70
kaffe 8 78
kaffebricka 8 112
kaffekanna 8 113
kaffekvarn 8
kaffepanna 8
kagge 59 99
kajuta 19
kaka 58
kakel 27
kakelugn 65
kalas 47 90
kalasrusterska 87
kalk 15
kall 47 58 157
kalla 17 52 130 142 156
157 166
kalosch, se: galosch
kalsonger 65
kalv 15 97
kam 35 37 95
kamfer 17 25 39 44 54
80 89
kamfersbrännvin 54 85
kaminspjäll 84
kamma 37
kammare 106
kamp, i- 37
kampas 37
kamrat 90
kanal 19 49
kanalje 8 50
kanel 19
kanelbark 56 84 91
kanin 19
kankelpärla 86 87 113
kanna 112
kanon 19 104
kanske 8 66 78 156 158
kansli 19 43
-kantig, se: vimmelkantig
kaplan 48 79 89
kappe 100
kapten 10 38 90
kar 15 115 126 128
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kara 15 Ill
karaffin 16 91 104
karamell 16 91
karbas 15
karbasrus 84
karbollösning 15 20 85
karda 19 54
kardborr(e) 15 24 42 70
80 90 98
kardemumma 16 31 55
86 112
kardus 16 55
karga se: karva
karibel 16 27 47 48 98
karl 48 129 130 135 157
karm 98
karm (bokpärm) 15 59
karott 16 104
karta 112 113
kartnagel 27 57
karva 15 60
-kase, se: valborgsmässkase
-kasern 86
kask 98
kasse 100
kast 95 97
kasta 19
kastmaskin 84
kastrull 90 104
katrinplommonkräm 87
katekes 66 104
katt 39 104 145
katta 112 113 130
katt-tussor 82 113
kautschuk 17 52 66 83 93
kava 155 163
kavle 100
kedja 41 62 74 112
kejsare 11 64 106
kejsardöme 87
kex 67
kikhosta 91
-kil 98 169
kila fast 162
kim 37 71 96 167
kimig 34
kindben 43
kindhös 23 66 168
kinning 167
kista 66 70 112
kittel 28 47 78
kittla 43 52
kjol 49 52 66 95
klabbströmming 82
kladd 40
klaff 97
klafsa s. 112

klappnyvla 10
klar 15 132
klarinett 53 71 80 104
klasbär 52 169
klase 52 100
klass 165
klave 100
klinga v. 142
klippa s. 112
klippa v. 10 22 25 140
142
klister 49 70 78
klistra 70
kliva 21 140
klivstätta 8 9 10 71 Ill
klo 110
klocka 28 30 110 118 137
155 156 157
klockare 56 106 119 124
klove 25 73 100
klubba 32
klubb(e) 97 100 160
-Mumma 71
klyfta v. 10
klyft-to 38
-klyka 87
klykstjärte 90
klyndra 10
klyto 9
klyva 21 140 144
klå 134 144
klä(da) 11 41 144
kläder 44 116 127
-kläderska 85
klädesborste 5 41
klämma 71
klänning 78
-kläpp 50
klösa 23 53 145
klösjäm 24 74
klöv 23 93 97
klöver 24 73
klöveräss 53 75
-knagg(e) 60 100
knallhatt 90
knarpa 16 142
knarr 121
-knarr 16 104
knarra 16
knia 64
knipa s. (fågel) 112
knipa v. 139
knipnisse 100 101
kniv 38 58 134
knoge 99
knoka, se: knota
knoling 98
knop 95 97

knopp 33 97
knorra 24
knoster 70
knota s. 59
knugge 59
kny 9 144
knyja 9
knyla 9
knyta 140 141
knytnäve 90
knytsel 27 52 98
knä 39 116
knäpp 97
knäppel 28 48 99
knäsland 97
knöl 28 104
knöp 20 97
knöster 21 23
ko 110 123 125 127 128
kobbe 32 36 99 101
koclissare 75 85 106
kodynga 75 83
kofferdi 25 37
koffert 25 30 31 56 81 104
koja 30
kok 94 97
koka 94
koksa 31
kol 28
kolarpojke 102
kollon, se: ollon
kolmila 9 47
kolonn 35 41 47 83 99
kolorum 32 34 47 83
kolt 97
kolv 24
komma v. 30 33 37 71
141 155 156 164
komminister 83 99
kommod 30 104 105
kompass 30 33 72 80
komplis 30 51 78
kona 29
konjak 18 30 78
konkurs 65 79 104
konstapel 27
konstig 12 16 30 132
kontant 30 78
kontor 30
kontrollör 18 20 47 84
konung 8 9 29 34 65
kopp 33 97
koppa 33
koppar 30
kopparflaska 33
koppor 30 33 113
korg 25 60 97
kork 33 98
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korn 116
korp 24
korpral 25 31 49 56 80
kors 25
kort a. 25
korv 25 97
kosack 159
kosipp 75
kospene 75
kosta 33
-kottel 8 28 169
krafsa 157
kraft 93
-kraft 167
krage 99
kraka s. 111
kraka v. 19 43
krake (häst) 94 111
krama 37
kran 109 167
-krank, se: harkrank
krankrok 167
kranstolpe 167
krasslig, se: skrasslig
krats 39 98
kratsa 39
kreatur 8 18 34 73 78 126
krig 61
krigsfolk 61 70 89
krigsherre 61 70 82
krikon 78, 118
kring 65
kristall 49 71 80
krita 51
krok 8 67 95
krokodil 9 30 84
krona 35 113
kropp 30 33 36
kroppås 33
krubba 32 36
krusbär 72 89
kry 129 159
krycka 67 112
kryddnejlika 11 64 71 85
112
krympa 12
krypa 74 140 141
kryssväg 10
krysta 10 39 143
kräckla 70
kräfta 70
kräkas 145
kräla 74
-kräm 87
krämpa v. 12
kränka s. 67
kröka 20
kudde 32 40 90

kuddvar 51
kuddöverdrag 86
kugge 99
kull 104
kulla s. 47
-kulting, se: roderkult
kummin 28 48 78
kung 32 44 65 102
kunna 17 137 144 155 156
159 164
kuriös 20 62
kurra s. Ill
kurra v. 32
kurrel 7 28 32 47 99
-kurs 57 121
kusin 104 155
kutaxlig 17 49 82
kutryggig 68 72 85 90
kuttel 32
kval 15
kvalmig 15 33
kvarn a. 37 131
kvar 15 156 157
kvarka 16 94 100
kvarn 19 107 108
kvarnbord 51
kvart 16
kvarter (logi) 10 16 80
kvarter (mått) 16
kvast 97
kvav a. 37 131
kvickkåda 82
kvida 7 139
kvinntimmer 7 82
kvissla 52
kvist 70 78 97
kvitto 45 78 117
kvälja, se: kvälva
kväll 52 58 98 120 155
kvällsvard 35 51 103 120
kvälva 13 38 145
kväva 9 162
kyckling 49 70 79 81 98
kyla s. 66
kyla v. 145
kylig 47
kyndelsmäss(a) 10 18 56
91
kyrka 24 56 67 120 156
163
kyrkbär, se: körsbär
kyrkogård 59 60
kyrkoherre 14 65 74 82
kyrkovärd 55
-kyssel 8 28 47
kyva 9 66 144 145
-kåda, se: örkåda
kål 28 29

kålrot 75
kåre 46
kåta v. 73
käbbla 48
käft 97
kägelkung 27 73 84
kägla 66 73
käk(e) 95 115
kälke 13 99
källardörr 55
källare 106
källarstugugolv 61 86
källarsvalsdörr 55 86
käll(en), se: gällen a.
käll-trosk 33 90
-kälvd, se: nykälvd
kämpas 37
-kämpe, se: slagskämpe
känga 44 63 112
känna 134
känna igen 157
-kännspak 84 91
käpp 97
kär 11
käring 14 52 57 63 65 107
108 122
käringbadd 40 89
kärl 13 58 66 115
kärm, se: karm, pärm
kärna (frukt-) 13 94 100
kärna (smör-) 110
kärr 14
kärra 14 90 91
-kätte 6 m. fl.
kätting 78 79 98
käva v. 11 66 143
käx 12
kök 23
kökskammare 21 85
kök(s)mästare 61 85 106
köl 28 98
köld 24 42 50 93
köpa 23 37 162
köptas-gudslån 17 86
köptas-gödning 17 20
köra 22 51 54 155 156 159
162 163
köra efter 156 160
körsbär 59 72 80 146
körsbärsvin 14 84
körtle 24 43 52 56 100
kött 21 24 66
köttbulle 21 99 101
kött-tina 21
labb (fågel) 36
lada 19 74 Ill
ladugård 42 72 75 80

184
ladugårdsbotten 86
lag (lex) 62
-lag, se: huvudlag
lagagubbe 92
lagerbärsblad 86
lagg 60 67 93 97
lagom 34
lakan 45 46 117 127 128
lake 99 101
lakrits 19 39 78
lamm 37
lamma 37
lammdig(er) 7 37 60 61
lampa 113
land 116 127 156 157 164
landfäring 163
landgång 43 91
landsväg 42 119 155
lanterna 82
lantmätare 43
lapispenna 37 52 59 85
92 146
lapp 97
larm 16
larsmässa 89
lasarett 94
lassa, se: låssa
last 93
lave 19 100
lavemang 60 65 72 84
146
lax 98
led s. (på kroppen) 40
73 104
led a. 131
leda 11 143
ledare 73
ledig 73
ledsen 11 41 131
ledsna 11 41
ledstång 41
leja 162
lejon 115
-leka s. 58
lekamen 45 72 79 82 90
91
lem 11 98
len 74
lenväder 74
lere 101
lett s. (färg) 72
letta (färga) 73 163 167
leva 26 38 73
levandes 18 137
lever 73
licka adv. 19 38 71 73
lida 139
lider 74 115 126

lie 99
lieknagge 60
lieorv 115
lievrång s. 163
ligga 34 40 60 63 68 134
137 141 155 157 164
lik s. 157 165
lika 17
likadan 53 82 129 131
-liknelse 87
likskara 100
liksom 31 34 73
liktorn 57, 90 98
likör 79 104
liljekonvalje 17 31 44 50
62 87 111
lilltassel 28
lim 71
limma 71
limme 71 101
lingon 117 118
linjal 15 49 58 65 105 146
-linje 64 82
linnelugg 91 97
lintotte 33
lintyg 90
-lippa 170
lispund 80
list (trä-) 70 104
liten 39 130 131 132 156
liv 154 155 156 157 164
livsråd 70
livstid 70 89 119
livstycke 9 38
ljom 30
ljud 48
ljuda 140
ljuga 63 64 68 140 142
ljum 48 62
ljumaktig 82
ljumske 48 69 99
ljung 44
ljus 48 135
ljuske, se: ljumske
ljuslett 89
ljusstake 43
ljuster 48 70 94 99
lock 30 67
locka 33
lod 41
lodbössa 41
loge 99
logi 33 66
lok(a) 95 115 163
-loka, Be: hundloka
lom (fågel) 71 98
lom (år-) 32 98 160
lomhörd 20 54 71 145

loppa 33 47 110
lossa 29
lossna 25
losta 29 94 100
lots 39 70 103 105
lott 29
lov 25 47 73
lova 25 73
-love, se: handlove
lucka 71
luden 74 75 81
luft 39
lugg 59
lugn 45 131
lukt 30
lukta 30
lungsot 65
lus 49 110
lusknipare 85 106
lusräfsa 82
lutpulverask 86
ly 9 132
lycklig 89
lyfta 25 140
lygna 10 144
lymmel 8 28 99
lysa 21 140
lyshålslucka 24
lysningspresent 18 86
lysningsskänk 43
låda 29 113
låda (vid) 29
låg 58 70 131 132
låga 73 110
-lån, se: gudslån
låna 29 156
lång 61 64 78 130 131 132
155 163
långfredagsmorgon 19 61
87
långs 155 164
lår 98
-lår, se: vedlår
lårfoder 82 90
lås 29 58
låta (ljuda) 141
låta (tillåta) 12 29 73 141
låtsas 29 39
läck 71
-läcka s. 67 73 94
läcka v. 58
läckig 71 81 129
läder 35
lägd 11
lägen a. 11 63 130
lägg 54 67 97
lägga 58 61 138 144
lägga ut 158
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läkna 44
läktare 116
län 11
länd 93
länge 63 64 133
längre 155
längtan 45 64
länk 162
länsman 79 80
lära 13 14 54 143
lärarinna 13 53 72 82
lärd 14 54 55
lärdom 55 75 80
lärft 38 70
lärka 14 25 52 67
läsa (läsa o. låsa) 11 142
145
lässa på 12 137
läst 69 94 109
läta 12 141 142
läta upp 137
lätta s. 11 113 153 163
lätta v. 163
lättrodd 40 144
löda 23
lödder 24
löddrig 34
löfte 24 25 26
löga 20
lögn 24 64 134
löja 21
löjtnant 20 80
lök 23 jfr rödlök
lön 23 93
-löp, se: tömlöp
löpa 20 37
löpas 145
löpsk 23
lördag 53 61 75 81 90
lös 23 131 160
löska 33
-lösning 15 20 85
löt 20
-löv 9
madrass 104
mage 19 99 145
mager 131
magnet 64 90
magsåg 30 73 89 90
maj 17
major 19 55 80
makaroner 16 31 86 104
make 99 101
makt 93
mal 15 98
mala 15 55 143
malaga 19 47 83

malm 15
malört 24
mamsell 79 89 109
man 125
mandel 8 28 79 99
mangel 27 49 50 51 99
mangla 64
mangårdsbyggnad 43 100
-mans 46 79 119
manstånd 17 89
mantal 81
mantel 27 98
mar 15 57 170
-mar 13
mariehänder 87
mark 16 108
marknad 16 42 100
marknads-stånd 17 18
marmorsten 17 31 48 53
91
marschera 19 53
marskalk 19 53 66 98
mask 66 103
maskin 66 84
massaga 19 66 83
mast 107 108 157
masugn 65 75
-mat 45
materia 10 19 74 83
matros 80
matsäck 19 39 81
med prep. 41 134 142 155
medalj 49 71 80 104
medan 46 73
med(e) 73 100
medvurst 38 40 41 89 90
mejram 7 12 18 64 72 78
81
mejramsviska 85
mellan 46
mellandäck 8 46
mellerst 8 35 133
men 155 156
mer 133 158 164
mesanbom 84
mest 11 133
meta 143
metall 49 71 80 90
metspö 91 115
mickel 27 35 78
midd, på midden. 40
middag 61
midja 41 64 68
midnatt 42 75 81
mig 11 37 60 78 133 155
mil 7 9 47 116 127
mild 47
millefolium 64 87

min pr. 39 46 78 134 155
mindre 133
minnas 145 155 156 157
minst 7
minut 104
misse, -a 100 101 112
missfoster 82 90 91
mista 70 143
mittibette 9
mitt-i-post 9
mjuk 132
mjälte 12 64 100
mjöl 28
mjölk 24 67 107 108 122
mjölkblommor 113
mjölke 99
mobacke 75 129
mocka 30
modd 29 40
-moden a. 63
-moder, se: skruvmoder
molla 93
moln 24 26 50 74 115 116
127
•
mor 108
morbror 90
mord 54
morgna sig 21
morgon 22 23 24 25 31
44 45 57 61 72 102 127
morgonskott 45
morgonvard 45 51 86 103
120
morkulla 112
morot 75 81
morra 24
morse, i 45
morsk 31 53 59 132
morska s. 55 70
mortel 28 47 96
mossa 29 94 100 118
mosse 29 100
moster 31 108
mott 33
mudd 40
muff 97
mugg 59 97
mule 99
mulen 49
mulkna, se: multna
mull 93
mullhäl 104 159 168
mullra 47
-mullrare 85 92 106
multna 59
mun 98
mur 121
murken 56 67
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muskot 78
muskotblomma 92
must 93
mustasch 17 19 44 83 94
146
mutter 99
myckel 130
mycken 51 67 130 156 163
mycket 133
mygg 59 72 93 130
myla s. 47
myling 20, 22, 51 54 160
mylingsaff är 162
myndig 158
mynning 98
myr 109 165
myra 21 22 110
myssja 66 70
myssla 52 70 142
må 38 134 144 155 156
163
måg 156
mål 119
måla 17 18 39.40 42 81
-mån, se: sömsmån
mån (om) 74 134
månad 16 42 45 100 102
månads-penning 17
måndag 61 70 80
måne 45 100 101 102
många 133 158
mångade 18 35 41 81
mås, -e, -a 94 Ill
mått 163
mäld 13 50 94
människa 66 84 155 156
161
människoliknelse 87
märmisko-skapnad 19 42
87 100
märg 14
märka 14 56 59 142 153
märke 14 52 56
märkvärdig 14 54
märla 13 58
märr 13 72 109 114 155
161 164
märrföl 89
-märsa, se: fiskmärsa
-mässa 10 18 56 89 91
mässhake 65 83
mässling 7 8 63 82 102
-mästare 25 m. fl.
mästerman 84 91
mätt 11
mö (humla) 22
möbel 20 27 114
mögel 10 73

mögla 10 73
möjlighet 157
mör 56 153
möra, se: myra
mörda 22 54
-mörja s. 10
mörja sönder 10
mörk 22 24 56 132
mört 24 104
-mössa, se: pinkmössa
möta 23 143
nacke 99 163
nagel 27 50 99
naken 46 67 131
nalkas 50
nalle 99 101
namn 25 26 116 127 155
157
namnfingret 44
narnnlösfingret 44
namnsdag 44 90
nara s. 15 111 113
narras 16
nate 100
natt 109 110 125 156 163
nattvard 19 55 57 90 103
105
natur 80 94
-nav, se: hjulnav
navle 100
ned 52
nedanför 26 46 73
nedantill 46
neddragen 63
neder 73 133
nederst 73 81 133
nedre 73 136
nedsväljd 50
neger 99
nej 9 14 62 72 79 155 158
-nejlika 112
ner 157
nerdragen 55 139
nersnoppad 33 57
nerv 165
ni 7 133 135
niga 63 139
nio 9 35 64 78 136 155
nionde 12 81 136
-nisse, se: knip-, pracknisse
nittio 137
nittionde 137
nitton 136
nittonde 136
njure 43 64 100
njuta 32 43 64 140 141

nog 59 60 73 134 156 157
162
nopa 142
nordan 46 51 54
nordankåre 54 92 100
nordanstorm 54 91
norden 57
nordost 51 55 155
nordsken 31 54 70 90
nordväst 51 55
norr 24
norrbodamörtarna (ökn.)
86
norrman 25 79
norrsken, se: nordsken
nors 25
norsk 25
not 107 108
notgrejor pl. 165
nottåg 21
nu adv. 43 155 156 158
nubb 32 36 94 95 97
nune adv. 74 78
nunes adv. 35 74 78
nutt, se: snutt 43
ny 9 53 129 130 131 132
nyburen a. 138
nybygge 68
nyckel 10 27 28 47 50 67
99
nyckelax 84
nyfiken 67
nyfödd 40
nykälvd 38 50 55 79 89
145
nymålad 85
nykter 53 131
nypa 140 141
nypon 43 115 117 118
nysa 9 140
nyss 39 70 72
nystan 10 18 45 46 117
128
nystruken 10 67 141
nystskida 112
nytjärad 142
nyttja 66
-nyvla 10
-nåck, se: vårnåck
nåd 93
någon 29 30 39 61 135 154
158 164
någonsin 39 61
någonstans 18 44 61
någonting 61 79
näbb 36
näga, se: äga
nämna 44 145
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nännas 43 145
näpsa 37
när 11 29 155 157
nära 11 14 133
närapå 153 155 160
närmare 11 12 14 53 133
närmast 12 53
närsynt 11
närvaro 11 15 111
näsa 26 113
näsduk 90
nässja 66 70 142
nässla 52 111
nästa m. 69
nästa f. (spik) 69
nästan 46 69 156 158
näste 69
nästgård 69
nät 126 128
nätt upp 33
näve 100
näver 73 108
nöd 23 93
nödgas 21 42
nöja sig 21 60
nöjd 21 60 129
nörf il, se: örfil
nöt 23 73 109 110
nöta 20
nöt-kläder 20
obegriplig 34 48 61 86 130
oblat 11 18 38 48 83 95
obotlig 91
och 30 134
ock 30 134
ocken, se: hocken pr.
odon 117 118 169
odygdig 75
odåga 33 73
officer 36 80 104 146
ofog 157
ofred 104
ofta 30
ofärdig 13 51 54 90 91
°förfärlig 13 58 61 86 130
oförvägen 63
ogin 7 132
ohyra 75 83
okunnig 72 79
okvåg 108
okämispak 84 91
olag 47
olja 30 50
oljud 81
ollon 19 49 59 71 117 118
olukt 49
olägenhet 13 49 74 87

om 33 134 150 155 157
106
omhållen 141
omkring 33 65
omständighet 158
omägnas 12 64
omöjlig 23 34 61 70 130
137 155 160
onardig 15
ond 130 131 136
onsdag 61
opartisk 16 54 84
ord 26 51 137
order 53
ordspråk 89
organist 25 60 62 80
orgor pl. 25 60 62
orka 24 56
orkel 24 28 56 99 166
orlovssedel 51 53 85
orm 31 96 145
ornas vid 51 58
oroad 41
orre 24 66 100 101 102
orsak 51 75 83
orsten 84
-orv 115
osalig 91
oskuren 53 57 138
oskälig 13
oslitlig 34
oss 29 133
ost 31 70
-ost, se: sydost m. fl.
ostyrig 74
ostökig 34 130
otalig 15
otäck 130 157
otäcka 82
ovanför 26 79 83
ovanläder, se: överläder
ovanpå 81
ovansklig 49
ovett 81
ovärdig 28 3451 82
oväder 157
ovänskap 157
°väntandes 85 137
oxe 31 100 101
oxel (tand o. träd) 27 43
47 49 93 98 162
-packa, se: trollpacka
-padda, se: sköldpadda
pall(e) 100
palsternacka 17 28 44 57
112 113 146
paltbröd 89

panel 9 27 28 35 47 72 78
81
-panna 8
pannkakssmed 40 44 65
papegoja 18 30 58 82
papp (bröstvårta) 97
papper 7 19 72 80
papperspåse 13 72
par 15
paradis 16
paraply 16 48
parasoll 16
park 16
-part 19 54
pasma 16 70 78 94 96
pastor 31 78 158
penna 94 100
penning 14 78 98
peppar 17
permission 14 18 66 84
155
persilja 7 72 82 85
person 14 55
peruk 83 94 97 110
piano 117
piga 36 110 112 122 123
pigg 59
pigg(e) 59 100
-pilt, se: skogspilt
pilträ 79
pinge, se: binge
pingla s. 49 112
pingst 44 56 61
pinka 64
pinkmössa 82
pinne 100
pion 104
-pipa s. 9 92
pirum 34 78
pissblåsa 82
pita 139 141
pjaller-rede 18
pjoller 18
pjollra 18 30
plagg 67
plakat 90
pligg 41 67 97 104
pligga 41
pliggskor 41 59
plocka 33 48
plog 62 107 108 122
plogskalm 162
plogvinda 162
plogvälta 161 162
plommon 31 118
plugg 59
plym 104
plånbok 90
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plåster 70
plåt 97
plätt 97
plöja v. 20 21 59
plöjning s. 98 159 161
pocka sig till 30
pojke 25 67 78 99 102 119
156
polisonger 33
polska (dans) 94 100
pomeransskal 17 33 43 86
porla 48
porslin 53 80 89
porter 29
porteröl 84
portmonnä 18 54 64 84
porträtt 53 94 104
portvin 29 56
post 97
potatis 31
potta 33
pottlod 79 89
pracka s. 112 113
pracknisse 100 101
prassla 52
prata 37
precis 8 30 78 160
predikan 45
present 104
pressjärn 89 90
-pris, se: bris
promt 36
prost 69
prostinna 69 82
pråm 29
präst 52 78 103 125 158
160
psalm 36 50
psalmbok 157
psaltare 36 93
puckel 27
puffa 36
punama 71
pump 97
pund 40
pung 44 63
punsch 43
puss 98
pussa, se: bussa
pust 32 70
putelj, se: butelj
puttra 32
pynta ner 134
-pyrrel 28
pyssel 28 99
pyts 93
på 29 155 m. fl. 160 164
påfågel 27 32 50 90

påle 99
påse 74 100
påsk 69
påskas, i 56 69
påtår 75 81
påyrka 75
päls 98
pärla 13 58 124
pärm 59
päron 11 34 115 118 129
päronstånd (potatis) 18
37 84
rackel 27 70
rackla 70
rad 109 114
radband 41 75
-rader 9 168
raftstång 161
-ragg 162
ram 104
rangla 65
ranke 101
rapa 29
reda 157
redan 18 46
redare 73 106
-rede, se: pjaller-, skräprede
rederi 84
redgarnsklänning 42 86
reell 8 14 49 62 80
regel 27 28 62 74 99
regera 8 11 51 54 62 83
144
regn 64
regnskur 44 116
rejäl, se: reell
rakat, se: rest
religion 8 62 80 90
reling 65
rem 71
remma s. 71 111
remsa 8
ren s. 93 98 114
ren a. 35 129 132
resas. (gång) 35 113
resa v. 137
resande 18 35 81 84
reservoir 19 48 84 104
rest 59
resår 93
retirera 10 86 146
reumatism 12 19 39 84
rev 10 86
-rev, se: sidrev
reve 73 101
-revel, se: sandrevel

revorm 75
ribba 35 113
rida 52 137 139 155 156
159
rigg 59
rik 132 136
rike 8 67 116
riktig 34
rimfrost 71 89 90
rimma, v. 71
ring 44 98
rinna 39 138 155
rishag 107 108
rista 70
rit 163
riva 139
ro s. (höft) 110
ro v. 13 40 81 137 144
roblad 89
rock 30 46 86 87
rodd (årtull) 104 166
roder 26 42 51 115
roderkulting 82
rodna 22 42 72 142
roled 40 47
rom (fisk-) 33 71 134
rom (sprit) 71
ropa 4 78 142
ros (vallmo) 114
rosett 104
roslagsskeppare 87
rospigg(e) 36 82 90 100,
101
rost (vid brygd) 69 70
rost (på järn) 33
rosta (bli rostig) 33
rot 109 110
-rot (årderrot) 168
rota s. 112
rotting 78 98
rova 111
ruckel 95
ruga 8., se: ruva
rulla 134
rulle 48 86 99
rumlera 49
rumpa 32 113
rumptå'nge 101
rund 131
runsk 22 25
runt 158 162
runt(er) i kring 35 52 86
russin 45 115
-rusterska 87
ruteress 53 75
rutten 32 71 141
ruva s. 60 73 111
rycka 22 140
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rygg 10 60 67 97 155
rykta 8
ryktborste 82
ryl 9 47
rymma 10 71
rynka s. 67 143
rysbar 15 132
ryssja 66 70
ryssjegam 8 13
ryssjekyssel 8 99
ryta 134 140
rå (skepps-) 110
rå(d) (skogsrå) s. 41
rå(da) 41
råda med 134
rådlös 42 47
rådstuga 41 61 79 112
rådstugurätt 61 70 91
råg 59 62 67 73
råg(s)kom 43 119
råksen s. 59 70 94 98 107
108
rälig 129
råma 29
råsen, se: råksen
råtta 29 33 137
räcka s. 62
räcka v. 62
rädd a. 14 40
rädda 40
rämja 64 71
rät 131
-rätt s. 45 84 104
rätt adv. 11
rättfärdig 14 54
rättighet 157
räv 11
rävrunipor 113
röd a. 21 23 130
rödbeta 42 75 113
rödbönder (Rumex dom.)
42 75 105
rödgöta (myra) 23 42 75
112 113 159
rödlök 42 47 75
röja 9 62 68
rök 23
rönn 22
rör 22 98
röra 20 22 143
rörmar 91 98
röse 23 94 95
röst 21 26 104 105 109
röst(e) 23 26 70 115
röta 20
röv 24 73 97 101
sabbik 78 166

sabel 28 48 99
sadel 42 98
saffran 18 45 79
saffransbröd 43 91
saft 93
saga Ill
sak 58 94 103
sakrament 72 84
sakristia 9 27 51 55 70 86
92 146
sal 19 49 98
salig 19 49
salpeter 39 73 83
salt 47 153 161
saltser 10 80
salu, till 19 111
salva 15 50
salvia 49 70 72 82 90
samman 46
sammet 19 80
samvete 39 73 81
sand 40 42 45 134
sandbank 43 44 98
sandrevel 28 43 99
sandvättja 43
sann 132
sanning 79
sannspådd 40 145
sarga 16 60
sarv 16 97
satan 44 79
sattyg 9 89
sax 98 130
schal 49 66 98
schalett 19 47 80 104
se 7 134 141 156
se efter 134
sed 40 73 93
sedan 42 74 155 156 158
164
sedel 28 47 73 99
seg 131
segel 26 27 50 73 126
segelbris 36
segelkår(e) 32
segla 49 156 157
seglivad 49 75 85
sele 74 99
selkrok 50
selpung 50
sen 132
sena 57 113 114
senap 18 78 93
senare 74 132 133
separator 19 31 72 87
september 38 59
sergeant 55 66 72 80 89
104

servett 18 48 71 80 104
sex 136 156 158
sextio 136
sextionde 136
sexton 136
sextonde 136
sherry 66 72 78 111
sia av 167
sida 155 165
siden 78
sidkammare 42
sidrev 73
sidskakel 41
sie 167
-siffra 37 m. fl.
sig 11 60 133 134
sige (var) 93 101
sigill 62 72 80
sik 62 97
sil 98
silke 67
silkeshalsduk 86
sill 47
sillfjäll 50
silver 26 50
simma 71 137 141 142 157
simpa 112
simpel 27 47
sin pr. 46 134 155 158 164
-sippa 37 m. fl.
sirap 11 18 78 90
-siska 23
sist 13 70 132
sitta 35 64 138 163
-sittare 73 m. fl.
sju 66 136
sjuda 140
sjuk 30 70 132
-sjuka 27 50 112
sjukdom 90
sjunde 32 136
sjunga 63 141
sjunka 141
sjurygg 42 70 97
sjuttio 137
sjuttionde 137
sjuttiosju 155
sjutton 136
sjuttonde 136
själ (ande) 11 13 47 66 93
94
själ (säl) 13 66 98 165
själspäck 57 90
själv 13 135
själva 155
självrättighet 157
självspilling 38 50 57 70
självsvåld 89

190
självväxtsten 84
sjätte 136
sjö 22 64 66 99 105 106
157 164 170
sjöbodkrok 21 42
sjögast 97
sjöman 75 105
sjövedsträ 41
skabb 36
skada 19 94 100
skafferi 84
skafföttes 24 28 43 75 83
skaft 37 43
skakel 27 99
skakfall 162
skakor pl. 165
skal 15
skalle 99 101
-skallig 39
skalm 15 49 94
skam 93
skapa 19 38 137 142
skapande 137
skapat 134
skaplig 155
-skapnad 19 42 m. fl.
skara 94
skare 15 100
skarlakansfeber 12 45 87
skarp 16 37 53 56 129 130
153
skarva 16
skata 112 113
skate 19 100
ske 156 164
sked 40 66 107 108
skedvatten 42 75 83
skemm 12 37 71
skemma 37 71
skena 143 166
skepp 11
-skeppare 87
skeppund 80
-skida, se: nystskida
skilja 50 60 143 145
skilling 84
skillnad 42 100
skina 139
skinka 112
-skinn 15 43 53 59
skita 66 139 142
skitaktig 82
skithus 65 75 89 90
skitklumrne 71
-skiva 113
skjorta 66
skjortbål 98
skjul 43 49 66

skjina 43 110
skjuta 134 140 141
skjuta bom 71
skjuta till måls 119
skjuts 39
skjutsa 39
skjutväska 112
skjuva 170
sko 105 106 125 127 128
skock 33
skodon 75 81 116
skog 62 157
skogseld 89
skogspilt 58
skogvaktare 162
skojare 25
skola s. 94 100 165
skohbv.48 59 135 136 144
155 164
skolmästare 85
skomakare 19 57 85 106
124
skorpa 25 113 153 162
(s)korsten 25 43 81
skorv 25
skott 26 29 104 115 163
skotta 29 71
skotthuv 97
skottkärra 90 91
skottspole 91
skottår 81
skovel 25 27 30 48 50
skrabb (fisk) 36 96
skrabbla 37 48
skrafsa, se: krafsa
skrake 99
skral 49
skrapa s. 111
skrapande 137
skrasslig 43 52 81 129
skratta 52
skravelsjuka 27 50 112
skravla 37
skravlig 37
Arieksko, se: skridsko
skridsko 41 59 72 81
skrift 94 104
skrika 58 74 139 159
skrinda 10 110
skrinna 72 138 139
skriva 139 158
skrock 33
skrocka 33
skroekig 33
skrov 25 73
skrovlig 25 34
skrubb 32 36 97
skrubba 36

skruv 97
skruvmoder 82
skrya s. 9 112 169
skråma 29 110
skräddare 11 17
skrämma 71
skräp 11
skräprede 90
skrävla 18
skuffa 37
skugga s. 60 94 100
skuld 42 105
skulle 99 102
skulor pl. 49
skulämbar 91
skum 71 94
skumma 71
skur 95
skurlåda 58
skvabb 36 96
skvala 15
skvalpa 15
skvatt adv. 71
-skvätta s. 91
sky 99 105 106
skyffel 28 48 99
skygg 59 131
skyl 98
skyldra 42
skylt 104
skymma 71
skyndel 28
skynke 66 67
skyra till 9
skyttla s. 52 112 113
skål 98
skålnykter 57
skålnät 58 89
skåra 33 74 111
skåre 57 101 102
skårsa 43 53 112
skägg 59 62 67
skäktfot 39 161 162
skäktsvärd 47 161 162
skälla s. och v. 66
skällkläpp 50
skälm 13 98
skälva 13 38 49 55 66
skälvända s. 50 74 112
skämma ut 71
skänk 98 104
skär 11 14
skära s. Ill 112 113 124
skära v. 11 74 138 141 142
skärgård 11 14
skärm 14 98
skärp 14
skärsax 75
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skärva 14
sköla 28
sköldpadda 9 40 42 47
70 82
skälig 34
skölja v. 24 50 54 60 64
143
skönvall 20
skör 9
skörbjugg 33 89 93
skörd 22 55
sköre 9
skört 24 66
sköta 23 24
sköt(e) (strömmings-) 23
40 100
skötsel 24 28 39 47 51 93
slag 62
slafat, se: slagf at
slaga 111
slagen 63 139
slagfat 42 75 81 90
slagg 59 67
slagskämpe 58 100 101
-sland, se: knäsland
slang 44 63 96
slant 97
slarv 16
slask 52
slem 27 70 71
slev 107 108 122
slicka 11 47 71
slingra 64
slinka v. 67 138
slipho 106
slippa 52 132 138 156
slipstensskjul 43
slita 139
slockna 33 67
slott 29
slucken 33 67
slug 32 47
slup 97
slusk 52 78 120
slut 156
slutfiskat 85
slya 9
-slyna, se: jäntslyna
slå s. 94 105 106 110
slå v. 12 22 29 59 61 63
68 138 139 161
slåtta 29 93
slåttandtid 84
slåttare 106
slått-tid 91
-slåtter 161
släcka v. 138
släde 73 99

slädföre 40 91
slägga 72 110
släka v. 71
släkt 94 104 155 156 158
släktlinje 64 82
-slända 86
släppa 37 52 156
slät 71 131 163
slätt s. 93
slätt(a) s. 71 93
slö 21 23 41 131
slög(d) 20 60
slöjda v. 60
smaka 134
smal 19 49 131
smed 40 73 104
smedja 7 41 64 68
smedjehärd 13 41 51 84
98
smickande 12 137
smida 139
smideshärd 58
smocka till 31 71
smol 28
smula 28 111
smultron 117 118
smyga 63 68 140
småluva 47
smålänning 47 75 85
småmänningar 85
-smäll 89
smälla 138
smälta 153 161
smärt 14 129 131
smör 22 28
smörj 24 60
smörja 24 51 54 55 56 60
64 143 144
smörtårta 53
snar 15 132
snara 15 Il 1
snarka 16 34
sned 11 131
snedd 40 93
snickra 53 142
snipa, se: snipp
snipp 10 94 97
sno 21 22 144
snodd 40
snoppa 33
snor 31
snubba 36
snugga 60 142
snurka 34
snurra 25
snus 74
snusa 74
snusmullrare 85 92 106

(s)nutt 43 97
(s)nutta 32 43
snygg 59
snyta 140 141
snål 54 132
-snäcka 86
snärt 14
snäv 132
snö 22 99 106 155 160
snöa 23 60 155 159
snöd 20
snöda 21 22
snöga, se: snöa
snöre 22 116
snörpa 24
snöslask 156
snövit 75 81
socken 71 108
sockenstuga 111
sockenstämma 92
socker 26 30
sockerdricka 55
sod 25 169
soffa 30
sofflock 48
sol 107 108
soldat 104
solv(e) 24 95
som pr. 25 30 71 134 154
följ., 164
som adv. 25 30
somliga 30 65
sommar 26 30 57 79 99
somna 30
somras, i 56
som ömst 10 25 39
son 28 43 45 74 105 125
sonhustrukorv 87
sorg 25 94 103 105
sorl 35 52
sorla 48 52
sorlig 48
sort 25 104
sothålslucka 58
sotkara 111
sova 25 29 33 73 141
sovel 26 27 30 73
spade 99
spader 78
spaderäss 53 75 82
spak 132
spanjor 19 55 80 104
spann 98 103 106
spara 15 19 54 143
spark 16
sparka 56
sparlakan 46 47 48 53
sparlakanssäng 45 48 85
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sparre 16 100
sparv 16
spatsera 39 83
spegel 27 28 50 62 74 99
spektakel 19 27 59 83
-spel 89
spela 74
spenat 8
spene 74 100
-spett, se: hackspett
spetälska 83
spickefläsk 8 62 67
spickekött 8 71
spik 62
spilkum 50 81
spilla 138
-spillan 45
spillertak 53
spillnaken 48
spillningdyngohög 9 87
spillrova 113
spindel 28 79
spinna 138
spinnrock 30 33
spiritus 56 74 78
spis 98 121
spisöl 90
spital 12 31 49 66 80
spjäla s. 20 64 111
spjäla v. 64
spjälke 13 101
-spjäll 84
-spjärn 13
spjärna 14 57 64
spole 49 99
sporre 24 52 100
spott 33
spotta 33
spottvacke 101
sprakbark 79
spricka v. 67 138
sprida 139
springa 44 61 63 138
springgj ord 51 65
sprita 40
-spruta s. 45
-språk 84
-språng 49 56 170
spräcklig 70
spunnrock 30 33
spy 40 144
spyfluga 82
-spyor 84 112
spå 40 144
-spådd, se sannspådd
spån 29 45 96
spånad, se: spåne
spåne 33 42 74 100

spång 93 98
spår 24 74
spårsnö 75
späck 57 71 90
späd 130 131
spö(d) 23 25 26 41 116 127
spöka(s) 20 145
spöke 23
stabb(e) 96 97
stackslåtter 161
stad s. 40 42 104 105
stad adv. 41
stadga sig 42
stadlina 42 112
stadning 42 70
stadsbo 41 75 81
stadspenning (städsel) 41
70
stake 99
stall 94 95
stalla in 156
stallsdynga 119
stallsdyngehög 9 86
stallsflor 53
stallsgubbe 43
stallsgång(e) 100
stallskulle 102
stam s. 98
stamkraft 167
stamma 71
stanna 17 137 143 157 166
stapel 19 27 48 50 99
star(e) 15 57 98
stark 16 56 58 59 130 131
132
starr 72
starra ut 16
starrmyr 165
stav 97 167
steg 59 68 73
stege 17 73 99
stegra sig 51
stek 107 108
stel 14 51 55
stelna 14 51 58
sten 98 121 157
stenlake 101
sten-omöjligt 61 86 130
stenskvätta 91
sticka 112 113
sticka v. 138
stiga 62 63 68 139
stigbygel 9 33 61 83 91
95 110
stiglucka 9 61 71 75 111
stil 9 28 41
stim 71
stimma v. 71

stinn 132
stinna ut 144
stinta 169
stintunge 63 83 102
stjäla 13 49 66 138 141
stjälk(e) 13 49 100
stjälpa 37
stjärna 14 112 113
stjärt 14 57 66 95 121
sto 116
stock 8 30 33 67 95
stol 58 95 121
stolpe 24 100
stom 71 98
-stop, se: halvstop
stoppa 33
stor 53 130 131 132 157
storkna 24
storm 25 46 155 156
storsköte 53
strand 40 42 45 109 110
157
strandhavre 43
strandpyrrel 28 43
strandskjura 43
strax 39
streck 61 71
strida 139
strimma 71
strint 97
stropp 33 37 97
strumpa 32
-strunt 109
strupe 100
strut 97
stryka 67 140
strykrem 89 98
strypa 140 141
strå 116
stråk 73
stråke 73
sträck 11
sträng s. 44 96
sträng a. 41 64
stränga 44 63 70 142
sträva 143
strö(a) 20 21 64 142
ström 23 71
strömming 21 72 98
stubbe 36 99
student 104
studs(are) 41 98
stuga 59 73 111
-stumle 9 37 43 85 101
169
stump 97
stund 32 40 94 109
stur(s)k 43 55 56 132
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stut 97
stybb 36
stycke 67 116
stydel, se: stil
stydja 9 41 68 167
stygg 58 131
stygga 60 111
stylta 112
styra 54
styrbord 51 79
styrka 10
styrkedryck 56 67 91
styrman 79
styvdotter 38 82
styver 26 102 106
styvfar 38 79 89
styvmor 38 79
styvson 38 79
stå 59 61 70 138 141
stå till 155
-stånd 18 37 84
ståndare 18 87
ståndkrok 18 43
stång 44 110
städ 41 116
städsel 28 41 52 74
städsla 41 52 74
ställe 35 116 155
stämma 44 144
stämpel 28 47 48 99
stänga 44 63 143
stänka 64
stärka 14 56
stärkelse 56 67
-stätta 8 9 10 71 111
stäv 97
stäva 73 111
stöd 24 40 74 104 105
stödja 24 64 74 142
stöka å väg 20
stöld 23 50 55 94
stöp 20
stöpa (is) 20
stöpa (ljus) 23 37
stör 22 98 155 159 165
störja a. (en fisk) 10 166
störst 16
stöta 23 24
stövel 20 21 24 28 47 48
70 72 96
sucka 32
sud 93 97 167
sudband 167
suga 32 63 68 140
sugga 60
sula 28 93 114
sullme 32 37 42 100
sump 97
13-42663.

sund 32 157 164
sunnan 46
sunnanväder 32 92
sup 36 97 135 136
-supa s., se: ölsupa
supa v. 39 74 140 141
supanmat 45
supanrätt 45 84 104
supen a. 141
sur 132 162
surra 52 157 160
svabba (i sig) 36 142
svag 58 131
svagdricka 61 75 82 91
sval 15 54 132
svala 15 49 Il 1
svalblomma 112
svale 15 99
svalg 15 60
svalka 15
svalna 15
svamp 97
svan 93 113 114
svans 98
svar 15
svart 16 131
svartbak 97
svartmyra 112
svartsjuk 56
svartstare 56 89
svarva 16
svavel 27 60
svedjeland 7 41
svege 73 101
svegbörda 162
svepa 37
-svett 89
svettig 35
svicka s. 94 100
svicke s. 94
svida 139
svimma 71 142
svin 7 135
svinbusa 33 43 64 74 111
svindel 28 79
svindla 42
svinge 101
svinflo 105
svinho 106
svinhusflor 53 103 106
svinstäva 111
-sviska 75
sviskon 117 118
svordom 55 71 75 80 98
s(v)ullen 38 130 138
s(v)ullna 38
s(v)ullnad 32 42
s(v)ulten 38 138

svåger 26 99 155 156
svål 19 49 51 98
svång 65
svår 132 134
svälja 13 50 54 55 60
64
svägerska 81
svälja 143
svälla 38 130 138
svält 93 94
svälta 38 138
svänghjul 65
svära 11 134 138 141
svärd 14 55
svärm 14 104
svärta (fågel) 14 Il 1 112
sy 40 78 144
syborg 25 60 75
sydost 31 69 156
syl 47 98
syll 8 98
symta 10 37
-syn 43 89
synas 155 157
synd 134
synål 75 81
synån 7 83 104
syrsa 54 55 70
syskon 45 117
syssla 47 52 70
syssling(e) 7 8 52 63 82
91 100 102
syster 26 108
så s. 105 106
så v. 29 40 144
så adv. 29 154 155 158
163 164
så när som 157
såd 29 40 74 94 97
sådan 42 74 135 155 157
164
sådan-där 161
sådd 29 40
såg 62 107 108
såla ut 22 28
såla till 28 29
såll 30
sålla 30
sång 44 109
säck 61 97
säd 11 94 129
sädesband 41 89
sädesgärd(e) 41 89
sädesärla 11 41 48 53 75
83 110
säga 41 60 73 134 137 138
144 157 158 161
säl, se: själ
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tala 15 166
tala om 155 158 164
talas om 157
talg 15 60
talgoxe 60 101 102
tall 98
tallrik 17 65 78 98
tallstrunt 109
taltrast 15 54 89
tam 41
tana Il 1
tand 40 45 109 110 126
tandlös 43
tandslag 43 52
tandvärk 43
tapet 80 104
tapet(s)rulle 43 86 119
tarm 8 16 98 132
tarv 16
-tassel 28 99
tecken 35
tegel 7 26 27 50
tegelsten 27 50
telegram 71 84 94
teln 14 49 98
ten 98
terpentin 14 84
tesked 89
test 69 97
tid 39 94 155
tida 17
tidender 74
tidning 7 61 65 94 96 158
tidsspillan 45
tiga 63 68 139
tiger 99
tiggare 61 62 72 106
tigge 101
tilja 112
till 12 48 155 161
tillbaka 17
tillbaks 43 119 155 161
tillfreds 41 119
tillmans 46 79 119
tilhninstone 30 8.5
tillnamn 89
tackel 26 27 70
till och med 156
tafs 98
till(s) 43
tag 62
taga 12 59 61 62 63 68 tillstädes 41 74
tilltugg 60 89 90
134 135 136 138 139
141 155 156 157 158 timme 71 100 155 161
timmer 37 71
taga upp 157
timmerman 71 81
taga vara på 158 164
timotej 11 31 64 72 84
taga vägen 135
timra 37
tagel 26 27 101
tina s. 21 112
tagg(e) 60 96 123
tio 935 68 74 136 155
tak 8 39 67 115 128
tionde 12 136
tal 15

sälg(e) 13 60 62 107 108
122
sälg(e)löv 9
sälg(e)pipa 9 92
sälja 13 49 60 70 144
sällan 46
sämjas 145
sämre 133
sämskskinn 43 59
säng 8 44 63 64 107 108
122
sängbotten 65
sänglag 65
särk 14 98
särskilt 13 53
säte 129
sätta 11 12 142
sätta för 155 164
söder 74
söderboda-gers 87
söka 23
söla 28
söm 20 71 94 98
sömma 20 71
sömmamån 43 91
sömn 24 31 44 45 102
sömnen a. 24 31
sömnig 24 31
sömnlös 24 31 43 44 89
119
sömnsnöt 44 89
söndag 17 33 61 72
söndags, i 56 61
sönder 33 57
sönderflägen 68 139
sönderslagen 58 86
söndersprucken 67 138
söndrig 33
sörja 10 24 55 60 64 143
sörp 24 93 94
sörpa v. 24
söt 21 23
-söta s. 20 61
söva 20 23

tisdag 5 61
tistel 52 70 98 152
tistron 70 117 118 169
titel 27 47 98
tjangsa v. 66
tjog 59 73
tjock 30 66 163
tjockhörd 145
tjocklek 49
tjudra 40
tjugonde 12 34 81 136
tjugu 32 34 66 136
tjur 98
tjuta 140
tjuv 9 66 97
tjäder 73 99
tjäle 13 99
tjälla 142
tjänst 93
tjära s. 66 Il 1
-to 38
tobak 18 33 72 78 80
-tocka s. 160
tocken 25 26 31 39 45 48
58 135
tocken en 135
toddra v. 33 52 74 142
toddy 40 97
toffel 28 30 47 48 93 114
toffla 26
tofs 33 98, jfr åkertofs
toft(e) 30 112 113
tok 52
tokig 35 61 71 132
tolft 24 37 49 93 94
tolfte 37 136
tolv 24 136
tolvman 24 38 79 81 90
tom 71
tomt 30 93 104
tomtepyssel 91
topp 33
tordyvel 28 48 55 57 73
91 99
torg 25 60
torka s. 94 100
torka v. 24 162
-torn, se: västantornar
tornhagel 91
tornvigg, se: torvigg
torp 25
torr 24 135 137 162
torsdag 55 61
torsdagskväll 61
torsk 25 55 98
torv 25
torvigg 59 89 97
-tott(e) 33 100
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trakt 94 104
trampsticka 91
tran(a) 93 94 98 114
trasa 19 111
trasslig 52
trast 39 69 93 97 104
tratt 97
trave 100
tre 7 136 155 156 161
tredje 7 41 136
tredjedel 161
treegge (Carex) 82 101
169
trefot 8 75
trekannhämtare 87
trettio 136 156
trettionde 136
tretton 31 44 136
trettonde 136
trilla 12
trillingar 7 83
trillval 15 104
trind 131
tro v. 40 144 155 157
troligtvis 156
troll 25
trollkäringslända 86
trollpack(a) 17 95 115
-trosk (groda) 33 169
tross 29 98
trumf 39
trumma 32 37 110
trumpet 10 104
trut 97
trycka 17 35 39 143
tryne 95 110
trysta, se: krysta
tråckla 30 70
tråd 40 46 95
tråda se: toddra
tråg 25 59 68 73 128
trågorm 73 76
tråkig 29
trång 131 132
trä 39
-träck 7 m. fl.
träd 41 116
trädesåker 41 90
trädgård 41 72
trädgårdsland 58
trähäl 167
träknarr 16 104
tränjon 62 70 117 118 169
träns 98
träsk 8 66 115 128 170
trög 23
tröja 21
tröska 24 33

tröskel 27 33 47 49 50 98
99
trösklada 24
tröskverk 24
tröskverksståndare 87
tröst 21
trött 24
tuga s. 60 73 Ill 162
-tugg, se: tilltugg
tugga v. 32 60
tuggbuss 61 81 98
tulig 49
tulil 49 79 170
tull(e) 98 100 160 166
tullförvaltare 86
tulsprång 49 56 170
tum 71 106
tumba v. 37 142
tumdråp 89 115
tumme 71 100
tumstock 90
tumulta 10
tung 32 131 132
tunga 65
tungspene 65
tunnhös 23 66 94 115 168
tupp 30 33 52 74 130
tusandjävla 14 87
tusen 137 158
tusenomöjligt 87 130 137
-tussa s. 82 113
tutt(er) 32 52
tvehovad 9 42 92
tveskaftad 9 42
tvetydig 9 47 48 82
tvi vale 8 9 15 51
tvillingar 7 83
tvinga 142
tvist 94
tvungen 44 63 138
två 136 137
tvål 74 84 98
tvär 13 14
tvären, på 14
tvärt av 39
tvättfat 39 89
tycka 58 134
tyg 68, jfr sattyg
tygel 27 28 47 49 50 62 98
99 121
tyllra s. 10 112
tyrann 41 80 97
tyst 70 137
tysta 70
tyvel 50
tyvla 10
tå 57 93 94 110
tåg (lina) 21 23 95 107 108

tågvirke 91
tåla 28 49 54 55 143
tång 63 110
-tånge 101
tår 57 98
tårta 29 53 56
tåtel 27 51
tä 116 155
täcke 8 116
tälja 13 54 55 60 64
tämja 64 143
tändsticka 43 113
tänka 154 155 156 159
-tärna, se: brudtärna
tärna (fågel) 13 14 45 52
74 111
tärning 14 98
tät 131 163
tö 22
töa 21 64
töcken 21 25
tög 107 108
törn 23 71 98
tömlöp 104
tömma 23 71
töras 22 23 51 70 145
törel 10 28 74 99
törna 22
törst 24
udd(e) 40 97
uggla 59
ugn 45 102
ugns-gimma 37
ugns-kara 111
ull 47 107 108
ull-luden 74 75 81
undan 42 46
under prep. 26
underlig 12 42 53
underst 13 133
undre 133
undvara 15 42
ung 131 132
unge 8 44 63 64 96 102
ungefär 8 14 55 62 84 153
156 160 161
uniform 25 64 84 98
unken 44 67
upp 32 150 164
uppasserska 85 113
uppe 32
uppfostra 158
upphäfta s. Ill
upplänning 32 42 82 90
91
upp-pöst 9
uppsluppen 52 132 138
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valfisk 15
valhänt 15 41 89 90
valk 15 98
vall 98
-vall, se: skönvalI
vallackad 47
vallackare 85 106
valp 25 49 97
vals 104
vana 94 100 112
vanka v. 30
-vann, se: ärtvann
vant(e) 97
vapenhus 30 59 84 91
-var, se: gårdvar
var s. (överdrag) 15 51
var s. (Eiter) 15 130
var pr. 15 135 137
var adv. 53 135 155
vara s. 158 164
vara v. 15 53 74 134 135
137 138 141 142 144
154 156 164
varda 16 33 56 138 144
vardag 16 55 61 80 90
varenda 135
varendaste-en 157
var-eviga-en 7 85
varför 26
varg 16 60 62 97
varken 16 53 56 66
varm 16 44 54 57 132
vacke 167, jfr bind-, var-och-en 160
spottvacke
varp 16
vacker 56 81 132 156
vars, bli- 35
vackerst 16 81
varsin 8 15 70 80
vad pr. 41 74 134 135 157 varsko 155 161
vadd 40
vart 65 70 135 162
vadmal 15 16 45 48 51 vartefter 16 56 57 59 134
117
vasserratre 7 18 87 92
vassle 52 100
vagga s. 60 112
vagle 96
vatten 17 40 46
vagn 45 64 102
vattenblommor 44 113
vattenspruta 45
vagnsbusse 33 101
vagnslider 44
vattentistel 45
vagns-vepa 168
veck 71
vecka s. 8 112 113 165
vak 107 108
vakenhus, se: vapenhus ved 40 73
vedlider 76 83
vakt 104
-vaktare 157 159
vedlår 41 76 81
val (strömmings-) 15 49 veke 99
98 104
vem 135
-val (käpp) 15
-vepa 168
valborgsmäss(a) 17 36 50 -verk 24
53 61 91
verke 101
valborgsmässkase 87 92 veta 66 73 134 144 155
100
159
valen 15 41
vete 10 163

upptill 12 89
uppåt 155 164
uppäten 141
ur led 40 58
urloppsdike 51
ursint 55 80
ursäkt 76 81
urväder 32 91
usel 27 47
ut 155 157 158 163 164
utan prep. adv. konj. 18
46 157
utanför 26 46 157
utanpårock 46 86 87
utanskrift 46 91
utav 157 165
utbreda 158
utburen 138
ute 35 155
utför 26 32 40 70
uthus 89
uti 9 157 161
utom 34
utomlands 42 49
utsjungen 63 141
utskuren 53 57 90 138
utslag 52
utsocknes 71 90
utvärtes 14 35
utåt 157 164
uv 97

vette 11
vi 38 133 136 156 157 163
164
-vial 17
vicker 27 50 51
vid a. 163
vid prep. 12 156 157 164
vida adv. 17
vidd 40
vid(e) 12 41 93 161 164
vid(e)buske 90
vid(e)löv 41
vidja 64 68 112
vidlyftig 41
vidlyftighet 65 85
vidskepa sig 41 83
vidskodd 40 41
vidstickad 41
vifta v. 59
-vigg, se: torvigg
vik 62 107 108
vika 62 139 143
vikt 94
vikta, se: vifta
viktriol, se: vitriol
vila v. 47
vild 42 131
vilja 7 41 64 144 155 156
161
villig 34
villkor 50 80 90
vilse 155
vimmelkant(ig) 17 27 61
84
vimpel 28 48 79 99
-vin 14 84
vina 74 139
vind (blåst) 20 34 42 45
46 61
vind (på hus) 42 98
-vinda 162
vindskammare 91 92
vinge 99
vinna 39 138
vinter 99
vintras, i 17 56
vipp 97
virke 14 56 67 91
virrning 52 57
virvel 28 79 99
vis s. 155 156 157 160
visa s. 112
viska s. 112
visp 97
vit 131
vitriol 49 59 84 91 146
vitsiffra 37 52 113
vitsippa 37
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vitten 93 94 98
vittja 66 142
vittne 116 127
volm 24 165
vred s. 40 73
(v)rensk a. 38
(v)renska 11 38 66
(v)renskhäst 38
vret 97
vrida 139
vriden 139
-(v)rist 38 109
vrå 110, jfr ögonvrå
(v)råla 38 49 142
vrång s. 18 63 110 167
vräka 11
-vurst, se: medvurst
vyssja 31 37 38 44 66
våd 93
-våda 94 96
våffla 48 112
våg 107 108 122
våld 18 42
vålla 30 33
vålm 98
vålla 144
vålnad 42 49 51 100
vålnas 145
våmb 18 37 107 108 122
våndas 145
vår s. 29 95 107 108 157
158
vår pr. 29 53 56 74 134
135 158 161
våras, i adv. 56
-vård, se: gravvård
vårda 28, 51
värde 29 51 55 101
vårfrudag 28 53 55 61 84
vårnåck 57 90 115 168
vårta 19 56 111 162
våt 130 131
väcka 62 71 142
väddölänsman 15 86
väder 46 155 156 164
väderil 95
väg 8 11 95 155 156 164
vägg 11 62 67 107
vägglus 49
väggsmed 90
väggsmäll 89
vägskäl 74
väja 59 62 72
väl 11 38 47 54 74 134
155 156 158 160 164
välende s. 47 82 168
välja 13 54 55 60 64 143
valkare 13

välsigna 47 64
väl(t) adv. 11 13 54
vält 153
-välta s. 161 162
välta v. 142
välva 13 55 143
vän 35 39 104 121
-vända s., se: skälvända
vändbanke 43
vänja 64 143
väntan 45 93
väntandes 18 137
väppling 48 70 79
värd s. 14
värk 14 56 98
värka 14 59
värld 13 14 51 55 57 74
93 107 108 120 158 162
världsens sista dag 51 55
värme 14 100
-värme, se: ögonvärme
värpa 14 38 56 142
värst 154
väsende 35 81
väska 69 112
västan 46
västantornar pl. 57 85
västeröver 85
västgöte 23 66 81 83 100
101 104
vätska på 39
vätte 113
-vättja s. 43 66 112 113
väv 97
vävskäl 74
växla 52
vört 24 93
ylja v. 9 64 70
ylle 25
ynga 44 63
yngre 158
ynklig 64 65
yr s. 95
yra v. 143
-yrka, se: påyrka
yrk(e) 10 56 67 164
yrsel 27 93
ysta 10
ytterst 133
yttre 16 70 133
yxa 25 35 107 108 122
130 165
yxhammare 85
å s. 110
åbrodd 19 25 40 79
åbäka sig 82

åbäke 8 11 21 82
åd(a) 29 110
åder 12 107 108 137
åderbråck 71
ådguding 65 82 169
åfäkta sig 82
åfäkter pl. 30 82
åka s. 62
åka v. 70
åker 26 99 121
åkertofs 33 36 53
ål 29 104
ålder 30
ålänning 49 82
ånga s. 94 100
ångbåt 65
år n. 65 135 155 156
år(a) f. 57 108 124 126
127 166 f.
årder 24 26 48 51 116 168
årder-rot 168
årlom 160
årtal 162
årtull 53 98 100
ås 98
åska s. 69
åt prep., adv. 29 155 156
157 163 164
åtbörder pl, 55 82
åtminstone 30 85 155
åtta 17 136 137 159 163
åttio 137
åttionde 137
åttonde 136
äfsing 7 70 82 91
äga om 44 58
ägg 11 59 62 67 115 128
ägga v. 62 68
äkta a. 16
äktenskap 91
äktika, se: ättika
äldre 42 158
äldst 42
älg 13 49 60 97
älta s. 93
älv 13 94 95 122
ämbar 17 78 91 126
ämbete 83
än 156 157
ände 99
ändå 157
äng 44 64 65 107 108 156
ängel 27 47 49 79 98
änger pl. 110
ängslan 45 52 93
änka 44 62 67
änkling 78
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äpple 27 48 50 116
ärende 14 55 57 116
ärg(e) 14 64 100
ärgig 34 64
ärja ner 14 64
ärjningsårder 13 64
ärkebiskop 14 86
-ärla, se: sädesärla
ärlig 13 58
ärmbrynd 10 89 169
ärr 14 57 115 116 127
ärt 14 25 109 125
ärtgalge 162
ärtvann 105 106
ärva 14
-äss, se: hjärter-, klöveräss etc.
äss (på nyckel) 12 59 168
äta v. 11 141 142
ättika 59 71 81
ö 22 64 93 94 105
öda 23
öga 23 46 117 127 128

ögla 10 70 113
ögonlock 45 49 80
ögonvrå 45 89
ögonvärme 14 45 101 168
öka s. 62 67
öl 20 22 28 49 142
ölsupa 32
öm 23 71
ömfotad 42
ömka 10 65
ömsa 10
önska 22
önskan 45 93
öppen 10 39 132
öppna 10
ör 22 57 95
öra 4 16 20 21 22 25 46
117 127 128
öre 22 116
örfil 22 44 80 95 99
örfila 82
örkåda 22 169
örlogsflotta 38 51 53 85
örn 22 98

örngott 22 29 71
örring 20 24 80 81
örskärare 157
örskärsbor 53
ös s. 20
ösa s. 23 66 111
ösa v. 23 66 145
össkaft 43
östan 46
östanväder 85 92
öster 24
österpå 21
öva 23
över 21 26 73 155 156,
överallt 156
överdrag 55 84
överens 63
överflöd 20
överläder 18 24 25 49 53
73
övermorgon 31
överst 73 133
övre 73 133 136

Personnamnsregister.
Abraham 18 32 45 65
Abrahamsson 32 45 81
Adolf 38 39 119
Albert 14 17 50 54
Albertina 16 54 86
Alexander 49 72 81 119
Alm 155 157
Anders 13 19 28 32 35 39
45 101
Anders-Jans 13 19 53 66
84 119
Anders Jansson 86
Andersson 32 45 119
Anderssonskan 86
Andreas 7 12 17 86
Anna 111
Ante 39 100 101 118 119
Arvid 14 15 17 54
August 20 34 39 119
Augusta 18 34 83
Berta 14 54
Berna 13
Berner 13
Bigga 53 60 119
Birgitta 53 60 81 119
Brita 81 119

Cecilia 112
Charlotta 119
Edvard 16 17 18
Elias 17
Elin 45
Emil 7 119
Emma 71
Erik 9 14 32 52 64 119
Erik Hansson 83
Erik-Ols 50 119
Eriksson 32 45
Ernst 14

Iris 11 78
Jakob 36 78 119
Jan 19 31 32 65 85 101
Jan Andersson 85
Janne 16 66 100 101 119
Jansson 32 45
Jerker 119
Jesus 78 119
Johan 17 66 80 101
Jonas 17 119
Jonte 33 39 100 101 119
Josefina 86

Gammal-Erik 52 86
Gammal-Måns 91
Gräsman 78
Gräsmanskan 82
Gustav 18 78

Kajsa 119
Kajsa (vinden) 11 81
Kalle 35 53 99 101 118 119
Karin 7 15 40 45 78 119
Karl 19 32 48 53 101
Karolina 16 47 86
Klara 15
Kristina 17 Il 1 118 119

Hans 19 45
Hans-Per 16
Hansson. 32 45
Herman 14 18 78

Lars 19 101 119
Lasse 53 57 100
Leonard 16 18 31 54 55
72 84

Ferdinand 14 18 39 54 81
Frans 119
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Lotta 119
Magnus 32 66
Magnus-Jans 66
Maja 53 119
Malin 15 45 49
Margareta 16 80 83
Margrete 16 80 83
Maria 16 53 119
Marta 16 54
Matilda 119
Mats 18 32 39 70 86 87
101 119
Mats-Mats-Janne 87
Mats-Olofs-gubben 86
Matsson 17 32 39 45
Matte 101
Mattias 78 119
Mesterton 56 84

Måns 45
Månsson 32
Nils Persson 82
Nyberg 158

Sakarias 18 72 78
Sissan 112
Sofia 44
Stina 17 111 118 119
Svensson 119

011e 17 31 38 99 101 118
119
Olov 78
Oskar 17 66

Tea 64 74
Tilda 119
Tomskan 30 78
Tomsson 32 45

Pelle 53 99 101 118
Per 11 101 119
Per Ersson 12
Per Mattsson 12
Persson 32 45
Petrus 101

Valfrid 35 41 49 70 78
Verner 14
Viktor 119
Vilhelm 48 78
Zacharias 18 72 78

Robert 35 54

Ortnamnsregister.
Afrika 16 81
Alskärsfjärden 48
Alunda 16 47 75 83
Amerika 16 85
Asien 9 19 78
Bjurskäret 53 81
Blekinge 65 81
Bolka 16
Borggårde 103 120
Brasilien 72 85
Brudbådan 82
Båkön 73 94
Börstil 7 24 78
Böte 20
Dalarna 15 19 81 103 113
124
Danmark 16 78
Egypten 83
Ellen 64 112
England 49
Enholmen 63 81 102
Espskärsörarna 82
Espörarna, se: föreg.
Europa 13 35 83 124
Flotta 33 Ill
Fluttu, se: Flotta
Fogdö 107
Forsmark 25 78

Frankrike 72 81
Frösåkers härad 75 83
Fygda, se: Fogdö
Gimo bruk 37 74 111
Grekland 49
Grundkallarna 101
Gräsbådan 25 81 100
Gräsön 155 159 163 164
Gävle 48
Harg 15 60
Hov 73
Hundbådan 43 100
Hållnäs 80
Hälsingen 7 65 82
Häverö 78 108
Hökhuvud 20 66 75 78
Höglycke 20
Högsten 13 75 79
Italien 74 85
Jomala-maren 13 30 47
74 86 170
Jämtland 36 48
Kallerö 8 12 13 75 78 81
Kaverö 12 13 75 81
Kjärsholrnen 53 102
Klockareboda 86 155 156
164

Kovik 75
Lönnholmen 21 102
Lövsta bruk 38
Lövstabnkten 20 38
Medelpad 16 18 41 50 74
79
Melbomaren 50
Melbomarsbacken 87 102
Mälaren 13 49 78 106
Mörtarö, Väster 87
Mörtarö, öster 87
Möskär(sgossen) 20 102
Norge 8 25 62
Norrboda (by) 16 42 82
84
Norrbådan 74
Norrland 31 58 70
Norrsten 13 75 79
Norrtälje 8 13 49 53 62
Norsbådan 100
Närke 67 79
Ormön 90
Ormöarna 82 101 (incolentnamn) .
Ortala 15 53 75 82
Raggarö 8 57 75
Rio Janeiro 11 19 64 72 86

200
Risten. 75 81
Ropskärsbergen 157
Roslagen 52 62 74 82 90
Rosten 13 75 79
Rävsten 80
Rörmarn 170
Sandrudun 43 74 Il 1
Singön. 15 44 63 107 112
Skepthamrnar 17 38 65
83 106
Skåne 35 79
Sladdarön 84
Snesslinge 7 8 52 63 70 82
102
Spanien 81
Stockholm 24 28 30
Stora Risten 75 84
Storbådan 100
Storängen 82
Sundsängen 42
Svartbådan 100

Sverige 8 14 62 79
Söderboda 156 158
Söderboda-täna 155
Söderboda-ängarna 87
Tolträsket 49
Turkiet 7 80
Tvärnö 8 14 75 79
Tyskland 49 69
Tälje 8 13
Tärnbådan 100 162
Uggelbergen 157
Understen 13 75 81
Uppland 48 78
Uppsala 75 81
Utterbådan 100
Valö 8 15 35 75 79
Vargskär 60
Vaxala 58 75 78
Vaxholm 24 28 78

Väddö 15
Vässarö 8 53 75 79
Västerbyn 156
Västerbyängarna 87
Västergötland 85 86
Västersocknen = Öregrund 158
Åland 49 157
Äsp, se: EspÖregrund 21 22 84
Örskär 155 158 160 164
Örskärs fyr 53
Österbyn 21
Östergyllen 21 49 86
Östergården 21
Österrike 2 21 24 62 67
86
Östhammar 17 21 65 83
106
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Innehåll.
Sid.

Förord
Ljud och ljudtecken
Vokaler
Buckaler
Ljudlära
Vokaler

1
3
3
3
7
7

s. 7; y s. 9; y, a s. 10; a s. 11;
as. 13; a s. 17;
s. 19; t2., no, oy s.20; o s. 21; g, s? s. 22; e s. '24;
os s. 28; ef, ot s. 29; 0, 0 s. 31; tc, u s. 32; a s. 35.
Konsonanter

36

p, bp, b s. 36; m, f s. 37; y s. 38: 9v, t s. 39; dt, d
s. 40; s, n s. 43; 1 s. 47; k s. 48; .2„ r s. 52; t s. 53;
4, I s. 54; d, ,s s.55; a s. 56; n, s. 57; n, 1, k s. 58; gk
s. 59; g s. 60; och g s. 61; j s. 62; g s. 64; h s. 65;
J, J s. 66; (73 s. 67; jg s. 68.

,

Kvantitet
Aksent

69
77

A. Exspiratorisk aksent s. 77; B. Musikalisk aksent s. 88.

Formlära
Substantiv

93
93

Genus s. 93; Maskulina s. 95; Feminina s. 107; Neutra s. 115;
Nominativ och ackusativ s. 118; Genitiv s. 119; Om substantivens
bestämda former s. 120; Hypoteser och förklaring av de bestämda
formerna s. 120.

Adjektiv

129

Positivus s. 129; komparation s. 132.

Pronomina
Personliga s. 133; possessiva, demonstrativa och relativa s. 134;
interrogativa och obestämda s. 135; artiklarna s. 136.

133

VI

136
137

Räkneord
Verb
Starka verb s. 137; svaga verb s. 142; hjälpverb s. 144; passivum
s. 144.

Folketymologier
Efterskrift
Geografisk och dialektgeografisk översikt
Anm. till språkprovet
Text från Norrboda på Gräsön
Tillägg och anmärkningar till ljudläran

145
147
147
153
154
158

Ljudbeteckningen s. 158; Vokalerna s. 158; Konsonanterna s. 160;
Kvantiteten s. 163; Aksenten s. 164.

165

Till formläran
Substantiven s. 165; Verben s. 166.

166
170
171
172
198
199

Ordförrådet
Förkortningar
Ljudregister
Ordregister
Personnamn
Ortnamn
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Avant-propos
Phonhaes et transcription

1
3

Voyelles p. 3; consonnes p. 3.

Phonkique

7

Voyelles p. 7; consonnes p. 36; quantM p. 69; accent: A. accent
d'intensit p. 77, B. accent musical p. 88.

Morphologie
Substantif
Genre p. 93; masculin p. 95; %minin p. 107; neutre p. 115; nominatif et accusatif p. 118; genitif p. 119; des formes dffinies des

93
93

VII

substantifs p. 120; interpretation des fortnes definies des substantifs
p. 120.

Adjectif

129

Positif p. 129; comparaison p. 132.

Pronoms

133

Pronoms personels p. 133, pronoms possessifs, demonstratifs et relatifs p. 134; pronoms interrogatifs et indanis p. 135; articles p. 136.

Noms de nombre
Verbes

136
137

Verbes forts p. 137; verbes faibles p. 142; verbes auxiliaires p. 144;
passif p. 144.

ttymologies populaires
Supplement
Aper9u geographique
Notes sur le specimen de langue
Specimen de la langue de Norrboda, Gräsö
Notes additionnelles å la phonetique

145
147
147
153
154
F58

Transcription p. 158; voyelles p. 158; consonnes p. 160; quantiM
p. 163; accent p. 164.

Notes additionnelles å la morphologie

165

Substantif p. 165; verbe p. 166.

V ocabulaire
Abreviations
Index des phonemes
Index des mots
Index des noms de personnes
Index des noms de lieux

166
170
171
172
198
199

Rättelser.
Sid. 5" står medier läs medior.
99 översättn. 'dyngkärra' för dyngerader oriktig, se s. 168.
läs ryssjegarn
133 står ryssegarn
» vartefter.
varefter
16ts »
» Iråka.
19to > kika
» tt.
22" » åt
» skafföttes.
» skavföttes
»
24'
» tocken.
»
» töcken
255
» 4f8r8.
»
4f8r4r
»
262
» åkd-ra .
»
26" » IM-k-g
» börda.
28is » borde
2912 » tr6kiig
» trdtkf, 9 .
»
åkara.
»
»
dkara
»
299
»
råtta.
»
rotta
33" »
hån.
»
»
371i » hetvi
»
guld.
»
4218 » gull
»
änge, ängar.
»
44" » angår
» § 325,
»
4417 » § 326
5317 » Anders Jöns » Anders Jans.
»
» värken.
»
5615 » verken
» skogen.
»
6211 » kogen
»
701.9 » almenacka » almanacka.
» drå.y.
»
dråp
749
7510 » alir
» al2år.
»
p
»
kätting..
»
7818 » ketting
» kegelkung » kägelkung.
»
842
» kitclavacirdg .
»
86to » kådarelråg
» tinning.
tönning
»
94"
» skara.
Skara
»
941s
N.
bädd'
före syd (m.?) r. 19.
97" flyttas 'badar
läs
risstängslet
('stängslet' efter 'fast108" står ris
lagen' borttages).
» helgon.
» helgån
1159
» y årkasa.
y
ål-taja
» 11911 »
»
?nåta måste.
»
måste
mita
» 1447
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