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FÖRORD.
Här föreliggande arbete utgör en fortsättning av min gradualavhandling, Gutamålet. En historisk-deskriptiv översikt I, Uppsala 1940 (Svenska Landsmål B. 42). Denna andra del av
arbetet avser att giva en någorlunda fyllig framställning av
gutamålets svagtoniga vokaler, dess kvantitetsförhållanden och
konsonantism. Kapitlet om accent har blivit alltför kortfattat,
emedan de instrumentella undersökningar, som skulle behövas
för en exakt och fullständig framställning av dialektens
accentförhållanden, icke äro utförda, vilket å sin sida beror
på den bristfälliga utrustning med apparater, som det fonetiska institutet i Uppsala har till sitt förfogande. Det gotländska accentsystemet bör sålunda i en framtid bli föremål
för specialundersökningar.
Av utrymmesskäl har manuskriptet något beskurits; detta
gäller särskilt exempelsamlingen rörande r-bortfallet. Denna
finnes tillgänglig i Landsmåls- och folkminnesarkivet.
Beträffande förkortningar av källor etc. hänvisas till del I.
Övrig litteratur, som citeras i del II, angives med lätt genomskädliga förkortningar. En ny upptecknare, som citeras i
denna del, är Ingemar Olsson, fil, kand., f. 1921, vilken fr. o. m.
är 1945 gjort stora uppteckningar på Fårö. Citeras ON.
En fortsättning på denna dialektöversikt skulle närmast
komma att omfatta formläran. En mycket kortfattad framställning därav finnes i Gotländsk ordbok, Efterskrift.
Även denna gång har jag att tacka professor eremitus Bengt
Hesselman för visat intresse och goda råd. Arkivchefen, professor Dag Strömbäck har jag att tacka för stort tillmötesgående i fråga om arbetstid för avhandlingen liksom för att
denna intagits i Svenska Landsmål. Likaledes tackar jag
Humanistiska Fondens nämnd, som beviljat anslag såväl till
utarbetandet som till tryckningen av detta arbete.
Uppsala i sept. 1948.

Herbert Gustavson.

Kap. II. Vokaler i böjnings= och avlednings=
ändelser.
Forngutniskt -a.
A. Fg. -a i slutljud.
§ 1. Huvudregeln är, att -a i denna ställning kvarstår
i Fårömålet, men övergår till -ä (-a, -ce) i allm. got!.
i oblika kasus av svaga maskulina.
Fg. alnbuga, hagha, humbla, lofa, nacca, scafa, stumbla, tima,
wana, wapa (GL och OS).
I Fåröm. bevaras -a i de former, som där uppträda alternativt med ä- eller i-former, vilka senare återgå på äldre -i,
varom nedan § 4.
I gotl. äro ä.-former enarådande (utom i de socknar som ha
-i, varom nedan § 4). Detta -ä kan givetvis gå tillbaka på
fg. -a men även på -i.
Exempel:
Fåröm. drpikpa, droppe (I: 108); hita, hetta (I: 3), lps,yga,
låga (I: 108), Wa, lödje (I: 33), slc4da, skada (I: 91), skina,
skugga (I: 130), slida, släde (I: 3) — jfr gotl. drykpa, Mta,
lkda etc.
i nom. av svaga fem.
Fg. enkia, hinna, ouna, tia, tunga, vica (GL, GS).
Exempel:
blbyma Ball etc., blomma (I: 183); blalca BroAtl etc., tofsvipa (I: 62); borda Fler etc., börda (I: 39); dulsa BroG-rötl etc.,
docka (I: 130); da FlerLärAtl etc., duva (I: 171); dyyga. Goth
etc., dynga (I: 36); fl4ga, FlerLärBro etc., fluga (I: 112); ggte,
FlerLärBroAtIllejde etc., gata (I: 90); gr4ma LärAtl etc.,
H. Gustavson
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grimma (I: 18); hffina BroAtlHejde etc., höna (I: 53); k&rka
FlerAtlGer etc., kyrka (I: 13); kada, FlerVallEskHejdeFröj
LojAtl etc., kåda (I: 98); lada LärBroDalhAtlEkstaGrötl etc.,
lada (I: 60); puka GothEksta etc., flicka (I: 17) — men Fåröm.
och södra Gotl. blm, blå,lsa, b&rda, ditka etc. (se § 9 nedan).
Det är dock möjligt att ändelsen -a och därmed nominativformen funnits kvar på Fårö ännu på bröderna Säves tid, att
döma av talrika skrivningar i deras uppteckningar (vilka
visserligen kunna bero på normalisering) och även av direkta
utsagor. Sålunda skriver P. A. Säve i "Gutaord" II (R 625: 2),
s. 45: "Obs! Uti Fårö-språket . . . är best. och obest. art:n nl
alltid lika: A pika [en flicka] o. Päika jr sjauk = Pigan",
samt ib. VIII (R 625: 7), s. 133: "på Fårö är i fem. sing.
den best. o. obest. art:n lika, ell. pejka o. pejka". Ja, t. o. m.
på sydligaste Gotland kunna möjligen ha funnits rester av
denna form, om man får tro Säves uttalande (R 625: 7), ib.
"Den fem. änd. -a (lika i verb) är i Sundre ännu täml. ren
(ss. på Fårö)". I R 629, s. 65 (1844) uppger åter C. Säve,
att nom. på Fårö är Päiku.
Att Neogard konsekvent skriver -a i feminina är tydligen
en arkaism i vad angår vokalens kvalitet. Det är emellertid
troligt, att denna skrivning avser att återgiva nominativformen, som säkerligen på Neogards tid i ostergarnstrakten
icke utträngts av oblikformen — jämför att Tofftki (i Havdhem) skriver "Luka eller Luko, Bloma eller Blomo". Det är
sålunda möjligt, att denna Tofft6ns uppgift betyder, att -o
och -ä (av T. arkaistiskt skrivet -a) växlade, kanske dock
icke (i enlighet med ett äldre tillstånd) mellan nom, och ack.
utan regellöst, såsom fallet är eller tills nyligen har varit,
i Gothem, där såväl Hedenström (1916) som jag själv (1926)
gjort den iakttagelsen, att de svaga fem. hade omväxlande -a
och -u i ändelsen (liksom på Fårö de svaga mask. ha omväxlande -a och -a), detta såsom ett resultat av kasussystemets upplösning. Men i så fall kan -a i Gothem icke vara
försvagning av -u utan bör motsvara nominativens -a. Detta
torde sålunda böra antagas även för större delen av Gotland,
där -a är femininändelse.
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i neutrala an-stammar.
Fg. auga, oyra GL.
På Fårö bibehålles -a: (aga, aga), medan på hela det övr.
Gotland -a övergått till -ä (-a, -ev), ayga, öga (I: 211), iura öra
(I: 230), ,ierta hjärta (I: 252).
Anm. Ang. Iwrb, hjärta GothHm, se nedan s. 14.
i ack. fem. sing. av ad. i stark form.
Fg. uera, tvär. I Fåröm. fanns denna ändelse i form av
kvarstående -a ännu på bröderna Säves tid. Exempel: mä a
bräma hynä, med en brun höna; gära broki fasta, göra repet
fast; yvar tärra järd, över torr jord. Flera ex. i Gott ordb.
Efterskrift, s.
i svag form av adj.
Fg. nom. sing. fem. nya. I Fåröm. kvarstår -a, t. ex. da
nina beiyka, den nya boken, da ntka håysa osv., pl. di nika
b6zkunar etc., medan det övr. Gotl. har ögg till -ä: da gåmbla
lcaltgp, den gamla käringen, da gåmbla Hysa, det gamla huset,
plur. da gambla lcaliggar osv.
Anm. Mask. i gotl. (ck) gåmbla (Man), den gamle gubben, kan
även utgå från -i.
i pluralis. av adjektiv. Fg. ack. pl. m. alla.
Fåröm. -a (-a, -a) : gotl. -ä (-a, -ev). Fårö: et/a, alla, gamla,
gamla, reez,ka, rika etc., gotl. åla, gåmla, reka etc. Fårömålets a-form visar väl, att man även för det övriga Gotlands
vidkommande måste utgå från gen.-ack.-formen, ej från nom.
formerna (m. -jr, f. -ar). Jfr dock nedan § 5, mom. c).
i komparativ av adverb. Fg. legra, lägre, lengra, längre,
minna, mindre, styra, större, werra, värre.
I Fårömålet finnas ännu rester av denna böjning, men
a-formerna användas där ej blott av adverb utan även av
adjektiv, särskilt, efter vad det vill synas, i n. sing. och hela
plur. Ex. låggra, längre; mina, mindre; såmra, sämre; smaldra,
smalare; stbra, större; /Åra, värre. (Gotl. i övrigt har låggar,
mindar, Antar etc. <*lengr, *mindr.)
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i superlativ av adj. och adv.
Fg. gen. sing. m. elzta, n. nesta, dat.-ack. m. norpasta, ack.
sg. n. sunnarsta, gen. sing. m. yngsta, gen.-ack. sing. m. yfreta.
Fårömålet har -a framför allt i tvåstaviga super1.-former av
alla genera och -ä (-a) oftast i flerstaviga former. Ex. da
båda, n., det bästa; dan fbsta, m., den första; fasta, f., första;
hålgsta, n., högsta; stalsta, m., största; schsta, m., sista; d}
veertsta, f. pl., de värsta; &ysta, m., översta (*ovsta), men även:
da rielkasta bygnigg, den rikaste (byggning); iindajta, m., understa FåröGN. Ex. på L-former: da fågasta, n., det fetaste;
rielkasta, m., rikaste; da atasta tfava, f., den "utersta" (yttersta) tjugan FåröGN.
Gotl. har genomgående -ä: båsta, fasta, (fbsta), hålgsta, ?Asia,
etc.
i adverb. Fg. arla, haima, illa, siDla (sent).
Fårö: -a, Ulma, ila, gotl.: -ä, halma, ila etc.
j) i oblika kasus av vissa pronomina:
Fg. dat.-ack. mask. och n. sing.: sama, plur. dat. sama, ack.
sing. f. aDra, sina, nom. sing. n. hitta, titta, detta.
Fårö: -a: såma, hita etc.; Gotl. -ä: såma, ita etc.
best. form fem. av slutartikeln:
Fg. faroyna, fem. ack. sing. Fårön.
Rester i äldre fårömål hava funnits: t. ex. äiena, 'ön' Fårö
(Säve).
1) i räkneord.
Fg. atta, 8. Fåröm. åta, gotl. ale, o. d. (I: 97).
Fg. fria, 3. .Fåröm. tr'e'a (m. o. n. förenat), (Gotl. trcel)
(I: 14).
m) i ortnamn (vare sig -a här är gen. plur. av inbyggarnamn eller skall förklaras på annat sätt).
Fg. alfha (som), uttal ålva (SOA); Nora (CSRun 186), uttal:
nåra (i Vaml; SOA) Kauparfa (CSRun, nr 106), uttal kåypara,
kåupra (i Hejde) etc.
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n) i infinitiv av verb.
Fg. aiga fåröm. euga, got!. ålga (I: 199).
binda „ binda (I: 7).
binda 5,
sva, siva (I: 34).
sva
sufa
„ saga (I: 61).
saga
segia
„ bpge, (I: 36) etc.
bkga
byggia „
o) i presens plur. av verb.
Fg. 3:e pers. plur. presens indikativ: bita, briauta, brinna,
koyra, cuma, stiela, wita, pula.
Denna form finnes numera endast kvar i Fårömålet, där -a
kvarstår. Ex.: beeda, brånta, brina, hava, Icpsama etc.
I äldre gotl. motsvaras detta -a av -ä, -e:
Qwinfolki goime mat Bröll.-d. 1738 a (Hesselman, s. 520),
di ljaugä Bröll.-d. 1738 b (Hesselman, s. 525), Um wörr nå
laupe deit Bröll.-d. 1748 (Hesselman s. 320). Säve har ett
par exempel: Da sägä vör, det säga vi (Näs), så ganngå vör
(konj.?), lätom oss gå (Vaml.).
B. Fg. -a framför konsonant eller konsonantgrupp.
§ 2. Huvudregeln är, att -a kvarstår framför -r men övergår framför övriga konsonanter till -a på det egentliga Gotland. På Fårö kvarstår -a överallt, fast med något olika
kvalitet (vanligen slutet, -a, men framför -r vanligen öppet, -a
eller -a).
1. Fg. -ar.
i plur. av mask. a-stammar och an-stammar samt fem.
o-stammar.
Fg. m. pl. daghar, garpar, ormar, bitar (: biti, bjälke), landboar, timar, f. pl. elnar, nasar, nipar (nedan), quiar.
Fåröm.: dågar, gotl. dågar; fåröm. o. gotl. armar, kvicar etc.
Kvaliteten hos -a är på Fårö ä-haltig (-ar e. d.) — jfr nedan § 5, mom. 1.
i fem. plur. av adj. och participia:
Fg. f. pl. nom. allar, fullar, gamlar, Ulmar, scurnar.
Denna ändelse påträffas ännu stundom i Fårömålet (dock
både som mask. o. fem.).
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Ex.: ålar hay.p allihop; argar (f.) arga; fålar (m.), fulla;
metggar (m.), många. (Ang -ar, resp. -ir, se nedan § 5, mom. 1).
1 äldre gotl. märkas hos Tofften, fem. pl. ainsumnar, ensamma, rutnar, ruttna; Säve har: havvar, höga, flöiar, flya,
gamlar, närvnar, raska.
i adverb och konjunktioner:
Fg. ellar, fåröm. och gotl.: alar, eller.
i räkneord:
Fg. nom, ack. fem. kilar, tre. Denna foim (trielar) finnes
i fårömålet såsom predikativ.
i presens av 1:a klassens svaga verb.
Fg. oroar, sparcar, wisar.
Fårö: arkar, sparkar, mseksar, Gotl. &ritar, spcirkar, vie,ssar.
i subst., avledda med -ar. Fg. haniar, hammare, surnar.
sommar.
Fårö; sp,sumar, gotl. ~ar.
Formen hamar finnes endast i ortnamn: t. ex. gaytum
håmar (i Goth); 'ans/ra håmar (i Gmg), medan det såsom
appellativ ersatts av hammare (håmara).
2. Fg. -al.
Typen fg. gamal.
Fårö: dgmal, Gotl. Otta (I: 90). — Fg.
midalt vattn (Säve). Ej i gotl. f. ö.
typen "skyndall (se I: 50).
Fårö: skyndaldur (Säve), gotl. skyndaldar. —
rkrcildar o. d. (I: 50).

Fårö: På

ryrall Gotl

3. Fg. -an.
Fg. -an kvarstår i fårömålet såväl vid bevarat som bortfallet -n, men försvagas i allm. gotl. till -an.
a) i oblika kasus best. form av svaga mask.
Fg. ack. sing. bondan B, gen. bondans A.
I fårömålet finnas åtskilliga exempel på denna form, dock
ej blott som objekt utan även som subjekt, växlande med -e(4)-form ur gammal nominativ.
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Ex.: dian, kvicken, &kan, taksidan, kåpan, kappen, 4årgan,
lågan, iåkan, laken, miltan, mjälten, nåkan, nacken, ilåtgan,
rågen, rpftan, takåsen, rkstan, vristen, sbdan, släden, sålkan,
svullnaden, seelman, nätsimmen, Minan, telnen, tielman, timmen osv.
Anm. Sv. mask. dat., best. form (isl. bogano m) ändades i
äldre gotl. på -am (< -anum). Neogard skriver: "Sombliga bruka
ock enda någor ord på am in ablat: i hagam 0: i hagen, med
spadam o: spaden, jag har want i magam o: i magen" (s. 283).
Tofften liar dativ Backam (contracte af backanom). Jöran Wallin
har: i cammaram, i källaram (Analecta gotl., ms., II, s. 937);
Bröll.-d. 1738 b har: i Källaram; P. A. Säve: till Hälländaram
Varnl.; uxam Oja; nakkam Vaml. (J. P. Kellgren). I dalmålet
träffas liknande former i best. dat. sg. ilmmbicim [humlen] etc.
(Levander II, s. 175). Jfr A. B. Larsen, Solur, s. 66.
i nom. sing. fem. best., fg. cunan A.
Fårömålets pchka, flickan, kåta, kattan etc. kan motsvara
denna fg. form. Om gotl. best. form på -u se nedan § 9: B, 5.
i ack, in. sing. av adjektiv: fg. hallen, allan, slican A,
ungan B. Härav fanns på Säves tid rester i fårömålek: langsa
allan väg; ann faitan mäula, en fet mule etc. (se GOB, Efterskr.,
S. xwax). — Till typen fg. part. staggapan, stadgad, finns ej
motsvarighet i nygutniskan.
i vissa pronomina, fg. ack. m. annan. Gotl. ?int (jämte
det äldre ånar).
i adverb och prepositioner.
Eg. innan, innanför, inom (innan socna fule, inomsocknes
folk). Detta adv. finnes numera blott i sms. och har eljes
ersatts med /num. Fårömålet har: innabård, innagavul, innabräun etc. (GOB art. innan), äldre gotl. innedyme Neog.,
(men indöme Rone, Vam1S). I det inne-, som i gotl. uppstått ur innan-, har e synkoperats (innedyme > indöme), varför
sms. med innan nu icke kunna skiljas från sms. med in;
det heter inf6ra, innanför, osv.
Detsamma gäller adverbet fg. millan A, S (biform milli A).
Fårö: millagarni CS, millagällv S, OS, men millä-gållvi FlerCS;
gotl, millbinde BungeS; milläbindä, ÖjaCS; millgard GardeS,
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etc. Vanligen har dock i gotl. millan ersatts av millum, alltid
som simplex, oftast även i sms.
Fg. saman finnes nu ej såsom simplex och är ytterst ovan-:
ligt även i sms. Neogard har samengang (jfr innedyme ovan)
och fåröm. (OS) sammagang; sammägang FlerCS.
Fg. ufan finns ej i gotl., men på Fårö: bua (GN).
Fg. undan har ersatts med undar (ga undar GrötIJN, gå
undan, etc. GOB, s. 1138 b).
Fg. utan finnes blott i sms.: dytavadur FåröGN, etc., men är
f. ö. sammanfallet med och ersatt av ut-: ä,utvädar RoneS,
Orden äutanat FåröS, utantill (da. ud ena d), och gotl.
dets., äro tydligtvis inlånade. Såsom konjunktion heter det
kylan Fårö, ayk Gotl.
Fg. i apans = fåröm. gg/ans, gotl. !idas Norr1GN;
Vam1BN; i jädes (Havd) Tofft&n (1748), nyss, i jåns.
Anm. Räkneorden på fg. -tan, som ju ursprungligen äro sammansatta, men där senare leden förlorat sin form och sin självständiga betydelse, behandlas på samma sätt som adv. på -an:
fg. kattan, fåröm. trietan, got]. trick etc.
4. Fg. -as.
Fg. inf. passivum (och pres. pl.): bieras, driccas, kallas,
loysas, schiautas, schilias, werias (B), Donas, wigias etc. = fåröm.
Någas, gotl. Nåras, bäras; fåröm. dr! kas, gotl. drilsas, drickas;
fåröm. skilas , got!. skilas, skiljas, etc.
5. Fg. -at.
i neutr. av pron., fg. annat = fåröm. etna, gotl. ana.
i perf. part. neutr., fg. scrifat, lufat (lovat) etc.
Fåröm. skriva, lyka, gotl. skriva, lziga etc.
Vid participia bör märkas, att -a i got!. även kan representera -t (< -it), jfr mask. ~van, Ncgan (lovad).
6. Fg. -aDr.
i subst.: manak, ack. mana, månad. Fåröm. m4na, gotl.
mik« (ä. mana), se vidare nedan under d-bortfall.
i perf. part. m. Fg. clandaDr, klandrad.
1 fåröm. kvarstår -a: kedar, kallad, Indian målad, kbykar,

FORNGUTNISKT -a

9

kokad FåröGx. I gotl. finnas blott spridda exempel på denna
typ, emedan participet där antagit "stark" form: kåk, m&k,
kågkan osv. Exempel finnas emellertid bland adjektiv, såsom
faga, "fulläggad" (som har bensår) GragGN; håylkina, hålkindad BroGN osv. Se under d-bortfall nedan. Tofften (1748),
från Havdhem, har jageder, jagad, vilket förefaller att vara en
delvis konstruerad form.
Pluralen visar i fåröm. -a: mala, målade, koka, kokade.
gotl. är den sällsynt: hp)lada m. pl., höljda HablGN (ersatt
av stark form: midna etc.).
Femininformen ändas i fåröm. på -a, (-a) (< af), ex. fågga,
fångad, fåyla,ga, "ful-läggad", åpbåda, uppbäddad, gutheigla,
"uthånglad", mager FåröGN.
7. Fg.
Imperf. av 1:a svaga klassen, fg. suarapi, Idag etc.
Inom denna grupp urskiljer man på Gotland tre olika områden.
I fårömålet bibehålles -a-: keda, kallade, limpa, ropade,
ketyka, kokade etc.
På sydliga Gotland övergår -a- till -a-, men kvarstår i
regel osynkoperat: kålada, rbypada, kbykada etc., gnikäde
SundS, gnisslade, väjäde Vam1S, nitade; lugede, lovade, suckede, suckade Havd Tofften (1748). Jfr s. 18 nedan.
På norra och mellersta Gotland synkoperas det till -eövergångna -a-: kålda, nåypta, kåykta (varvid sålunda sammanfall sker med andra verbklasser). Se f. ö. nedan s. 18.
8. Fg. -andi.
i subst., fg. Handa (genitiv sing.), fiende, gotl. feq,anda (i
fåröm. -undi: f4unch fårömN 342).
i räkneord, fg. (dat. sing.) mask. siauanda B, prettandi
Runkal., etc.
Gotl. har i regel synkoperat vokalen: inetteda, nikda, payanda, nananda (Fåröm. har numera -undi: trietanda, åvanda,, men
CS har ett par former på -andi: femtandi, sjuttandi, eljes
-undi, -ändi).
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c) i presens particip. Fg. flyandi, riDandi, roandi, siglandi,
segiandis, etc. Fåröm. bevarar ofta -a, men exempel på -e
(-a) förekomma även; gotl. har försvagat och synkoperat vokalen.
Ex. liganas 'liggande'; (gotl. lignas), såganas 'sägande'; trilanas, 'trillande'; &vanas, 'flygande'; frånianas, 'främman de';
m&ydanas, maudanas (äv. maudnas), 'lustig'; ktupanas, 'gående'
FåröGN; siglänäs, 'seglande' (Enderberg, ms i ULMA). Ang.
synkoperade former se nedan Synkope. Bröderna Säve ha i
regel former på -anes från Fårö, på -enes från det övriga Gotland (synkoperade former hos dem sällsynta). Ex. från Fårö:
bä,dandes, bädenes, (komma) läggande, främmanes, främmande,
happanes, plötsligt, raudbrunanes, rödflammande, skulldanes
skyldig, slumpanes, plötsligt, strä,ukanäs, strykande, och med
-e- (-ä-): bädenes (jfr ovan), happenes (jfr ovan), skammäness.
skamsen, staänes, stående, jfr åb•ams åkande FåröniN 332.
C. Säve har (utan lokal, sålunda snarast Roma-mål) -änes:
bidänes, bedjande, blasänes, blåsande, faränes, farande osv.
P. A. Säve likaså -enes, (-änes) bädenes Stånga (jfr ovan),
fatenes, fattande Rone, livenes, levande Vaml (jämte synkoperade former), lystenes, lysten Garda, raudenes Lan, rödhet,
sititnes LauRone, sumpenes, sumpande När, osv.
Neogard har happanes (jfr ovan), Tofftén haggendes, huggande, reidendes ridande, singendes, sjungande.
Anm. I emfas (vid pres. part:s användning som förstärkningsord) behålles -a- såväl i Fåröm. som på Gotl.: blelydanda råt,
blodrött; a blanda hdysastråka, en väldig hussträcka; at kligganda slida/kyl, ett klingande slädföre FåröGN; an dbrganda
ryka, en väldig råge BroGN; hinzlanda getly BroGN; himlande
gal'n LauJIIN; himlande storar, VamlABN; an stigkanda reng
BroGN; i stinkande ränning CS, mycket fort; sumpande vatur
FåröCS, våt som sump; åytanda gem GardaLauGN, mycket god;
"utande" god S.
9. Fg. -an.
Komp. av adj. och adv.: fg. driaugari, drygare, dyrari,
dyrare, wipari, vidare.
Här bevaras -a- såväl i fåröm. som i allmän gotl.: dråygara,
dbrara, veeglara (i gotl. ofta nästan vehdra). Att -a- kvarstår

FORNGUTNISKT -a

11

i gotl. sammanhänger säkerligen med övergången e> a framför r: domen> d4amara.
Fg. -ar(r) i annar, annan, har även bibehållits: etnar Fårö,
itnar Gotl.
Fg. -ast.
Superl. fg. ricasta, nerlasta (dat.-ack. m. sg.). Fåröm. bevarar -a-, medan åtminstone på södra Gotland -ast > -est (-ast).
På norra Gotland är, åtminstone hos yngre, -ast (-ast) vanligast,
vilken väl bör förklaras så, att -ast är riksspråksform. Dock
kan även den omständigheten, att -ast haft (och har) stark
biton, ha medverkat till att -a- alternativt kunnat bibehållas.
Exempel:
gamblast geonlast FåröGN, gaml?last Lär, gamlast Bro, Omlast GmgGN; gamblast HejdeTG; LaumKG, äldst.
latast Vitast FlerLärGN; Rctast HojdeTG; latast LaumKg.
nyast neiast LärBro, utkast GmgGN; ntslyast HejdeTG.
rikast rålkast Fårö, rålkast FlerLäiGN; raikast GothlIm;
EkstaWN; rchkast (o. d.) TräkuStenkuToftaEshelhSandaTG;
rielkast (o. d.) HejdeLojFardSilHablTa; reei,kxst i (o. d.) Fröj
EkstaLevTG; rankast LaumKG.
duktugast duktigast LärStenkyBroGN; VallTG; duktugast
IlejnNorr1GN; dUktuast GmgGN; Fröjni; duktuast LojFardSil
Baht duktust Hejde, duktu(a)st LevTa.
Fg. -at.
I supinum av 1:a svaga klassen. Fg. deppa, avhuggit.

Fårö har -a: klitva, gotl. -a: klåpa etc.
C. Fg. -a i sammansättning.
Fg. barnalaus, bonda barn, bonda sun, hesta teet, seDa laust,
sola upp gang.
I Fårömålet kvarstår -a, medan det på det övriga Gotland
som regel synkoperas (varom nedan § 15: I B).
Exempel:
bågahcirn FåröGN, (betghaiu, BroGN), bockhorn; bdtandagard
FåröGN, (bbandg4r BroGN), bondgård; drilrakcbr FåröGN, (drilsrly
Jfr nedan § 5, mom. 6.
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BroGN), drickkärl; gattalauk FåröGN, (gafflat& GmgÖsterg
GardeGN; GothHm), getlök (Allium oleraceum o. schoenopra
sum); granalaga, n. bf. FåröGN, krank BroGN; Gothilet.),
grannskap, byalag; handavarngg FåröGN, (handvan g BroGN),
handvändning, stund; hdysaltikte,, n. bf. FåröGN, (hayslitfta
BroGN), uthusloftet; leonbagtitsul FåröGN, (lambgöis'l LauJKn),
fårgödsel; mkrafeiudre, n. bf. FåröGN, (mbrf6ydar BroGN, möirfodar LauJKn), myrfoder; råsagksul FåröGN; (russgöis'l Lan
JKN, russgöisel VamIABN), hästgödsel; silabreitta FåröGN, n.
bf., (stibrou GothHm; EkstaWN, sA/broz,,ca (bf.) FröjYG; silbroi
(bf.) LauJKN; silbro VamlABN), storsvängel; spårkarcigge, (f.
bf.), FåröGN; (sparkrangi NärRT), spant (i båt) etc.
Exempel på bibehållen sammansättningsvokal utom Fårö
äro ytterst fåtaliga, och det är ovisst, om de upptecknade formerna använts i naturligt tal. Ofta kan det vara fråga oni
utfrågade och därför med eftertryck uttalade, arkaiserande
former.
Exempel:
flåskasiu-kr4 FlerLärStenkyGN (typ!.!), — men flåsksv4r4 o.
HörsNorrlBäl, flasksvgd ÖjaHamSundGN (typl.), fläsksvål;
hampetrul GothHm, "hamptroll", ful person; gattabon Eksta
WN, (men: gcidbeun At1CN), "getben", stödjestör; aukanamn
EkstaWN (auknamn LauJKN), öknamn; sl41cadenar EkstaWN,
(släkdöiar LauJKN), tångdyar.
Anm. Angående ett eventuellt äldre -agr, fåröm. -agur, se
nedan § 10 D, Anm.
3. Försvagningen av -a till -ä i ändelser är icke dokumenterad genom uppteckningar förrän i slutet av 1600-talet,
då vi i det dåtida ms. Ihre 96: 4 (UUB) liksom i Spegels
detta närstående ordlista finna e-former: Breide (utbreda),
Gilde (fria), Halde (hålla), Hofwe (ho va för bruden), Kudre
(kuttra), Ride (rida), Smeite (småhugga ved), slygde (tälja),
snable (äta), Springe (hoppa), täise (dvs. taise, rensa ull);
Fijsflacke, sadelhyende, Kune Mädre (brudens ledsagerska),
Mause (fluga), sqwattle (vagn), neutr. hitte (detta), men ävei
a-former: snabba sig, sauma sig, Trafwa, täla (räkna). Av femi-
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niner finnas även o-former, av vilka en del dock kunna vara
best. form.: fittleiko (haspel), fiä,rsijdo, högra sidan, nembre
sijdo, vänstra sidan, Ganeijo, långråck, gigo, fiohl, Maatfattlo,
snörlif, skyrtu, skjorta, skälfwu, frossan (alltså bf.), smisk°,
smörgås, Taas dyo, (dyngpöl).
Spegel har dessutom: Brye (vattenhål), Peite, Särck, Paita
[finska], betes, polera, Nauge sig, skynda sig, Smisks, smörgås,
Sqvatle, stupa, Tä,mse, sikta, men dessutom åtskilliga a-former
i verb och några o-former i feminina.
Neogard (c:a 1732) har, som ovan nämnts, -a både i subst.
och verb, tydligen på grund av arkaism. Han kände till
forngutniska, isländska och gotiska, och hans avsikt med
Gautauminning var ju att uppvisa gutniskans förvantskap
med "götiskan", medan han avvisade allt som var danskt.
1 ett par passivformer har han dock -ä- och -e-: smaikäs,
yrkes, kippes.
Tofft(Sn har i sin Grammatica (1748) -a eller -o i de fåtaliga
femininer, han anför, och i verben alltid -a (jfr dock pret.
jagede, suckede). I de säkerligen av ToffliSn skrivna mss.
Ihre 98: 14 a, b, har han emellertid ofta -e eller -ä: kjone,
kölna, ludra, blöja, mause, fluga, nyde, klubba, svipe, piska,
osv., jämte några a-former; i verben har han däremot
nästan uteslutande -a. I de svaga feminina rådde kanske på
hans tid vacklan mellan -ä och -ä, i svaga fem. Han skriver:
"bloma el. blomo", varvid -a väl representerar -ä. Tofft(Sn var
född i Grötlingbo, där ä-former nu äro enarådande och var
präst i grannsocknen Havdhem, där -ä ännu finns.
Försvagning av -a till -er, -a o. d. utan synbart samband
med vokalbalans förekommer närmast på andra sidan Östersjön i delar av Småland, större delen av Östergötland och en
del av Södermanland, på Öland (där dock ovillkorlig apokope
överallt inträtt) samt även i vissa danska och norska dialekter.
Se härom Bröndum-Nielsen, Dialekter og Dialektforskning,
Kort 5, s. 69 ff.; Ingers, Sydvästskånska dialektomr., s. 196 ff.,
.Areskog, Ö. Smålands folkmål, s. xxiv f., T. Ericsson i Sv.
Landsm. B. 8, s. 86 ff. Bröndum-Nielsen ser i denna av
vokalbalansen oberoende ändelseförsvagning en utlöpare av
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den likartade försvagning, som ägt rum i lågtyskan och vilken
i sin ordning står i samband med liknande företeelser i engelskan och frisiskan.

Forngutniskt i i böj ningsändelser.
§ 4. Fg. svagtonigt -i representeras i allmänhet i slutljud
av -a. Inom vissa områden förekommer dock -i (-x) såsom
dess motsvarighet, vilket åtminstone i en del trakter (såsom
på Fårö) torde kunna vara en relikt, men möjligheten av' en
sekundär övergång -a till -x är ej heller utesluten. I somliga
fall kan det t. o. m. vara svårt att skilja på -x och -a i ändelsen.
De trakter, där -i samtidigt anträffats, äro Fårö, Fleringe,
Hall, Lärbro, Gothem, Lokrume, Boge, Hejnum, Bäl och
Hörsne.
På Fårö förekommer -i numera sällan. ' Nomen har visserligen (på grund av normalisering) uteslutande -x, men redan
bröderna Säve ha både -e och -i.
Redan Neogard har bysä, braidä (*brede, n.), boistä,
be yst i), frambog.
A. Fg. -i i slutljud.
a) i dat. sg. av starka mask, och neutra.
Eg. dat. m. garDi, presti, n. landi, lifi, maki. De enstaka
kvarlevande fallen visa -a, resp. -x enligt ovan.
Ex. x lånda FåröGN; land LärGN, linda BroGN; Stenku
ToftaTG, i land; x ,,åusa HejdeFröjSilHabl m.fl.TG; AtleN, i
ljuse, vid dagsljus (obs. även uttr. ga tis,) sag LärGN, gå i
säng vid dagsljus; ga ljause i säng MartSäve); /a/vx FåröGN,
i liv(et); el maka StenkuVallHogSandaHejdeFröjLojFardTG;
e?-niåka GrötlJN, i sakta mak; x m&rkn LärBogeHejnGN;
min-kra BroGN; i myrkri Tofft(5n, i mörker; x rilde, FåröGN, i
råd i; x tc'egla BroBälGN, i tid osv.
1 Da gyntä vör undra att inte nägä gutt sto äj rade, då,
började vi undra, att inte något gott "stod i råds" (var på färde).
J. A. Enderberg, Fårö (ULMA 16708, s. 6).
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b) i nom, av svaga maskulina.
wilia). Det -a (resp. -t),
Fg. bondi, seaDi, uxi, *wili
som här finnes i fårömålet, representerar givetvis fg. nom. -i,
liksom väl även är fallet med allm. gotl. -a (no. Gotl. -t),
ehuru detta -a även kan ha uppkommit ur oblikt -a, varvid
sammanfall mellan nom. och ack. ägt rum. Jfr ovan s. 1.
Exempel:
Från Fårö: garda, inhägnad, haka, dörrhake, håra, hare;
iitva, lave i bastu; rafta, bärstång på agtak; svartnaka, skrattmås; tagga, tånge; vask, nedre kanten av ött agtak — alla
från FåröGN. Noreen skriver, i anslutning till Carl Säve,
arkaiserande -t: byikt, båge, kny, knoge, Mynt, kvast, tiksz,
oxe osv.
BroGN etc.
Från det övriga Gotland: bandi Gothilm;
(1: 92), hank; bandce YyTG, tunnband; bugt Gothllm (tpl);
byiagy HejnGN, byka FlerBro etc. (I: 107), båge; halt GothElm;
hala GrötlJN; hålce (ej lokal.) YG, sänksten på fiskegarn;
hal-saintz Gothllm; halsezma GrötlJN; halsazynce (-stmce) Tofta
KliEkstallablNäsVamlYG, nedre kanttåg på nät (jfr sime 1:19);
krabt Gothlim; krake StenkyYG, rotankare, dragg; myfast
HejnGN; must GothHm; myacsa o. d. FlerLär - - - SundGN m. fl.;
myitsce StenkuTG, mossa (I: 108); asa BroGN etc. (I: 132);
uksce YyTG, Oxe.
Anm. 1. Om fårömålets växling av -a och -i (-a) i ändelsen,
se ovan s. 1.
Anm. 2. Sv. mask. på fg. -en (rauferi, maistera, mästares)
hava -b resp. -a i samma trakter som övriga svaga mask., men
denna ändelse ersättes aldrig av -a i fårömålet. Ex. brgydr&z,dara, brudridare, Nlara, tråkig person, dragara, dragare, frcelara(tcezdan). friare(tiden), haz,clåggara, baddare, hejare, kltikara-(hdtar),
Campanula, ~ara o. ~dan, mittstock (i skiftesverksvägg);
p&rar&zvara, potatisrivare, standaran, (bf.) ståndaren 1, tPlara,
kärn-törel, vcez,kara, vikare, ung säl, västra vinfikara, (planeten
Venus) FåröGN. Några exempel med -1: andan, slädander (beslag under medarna), blaygari, bläjde, kil GothGN; nustytan, mittstock i vägg; fragattpari, frilöpare; navan, navare Gothllm.
1 Fg. stan.deri avses väl med Guldrupeinskriftens 41,1111(1 (återgivet, men ej tolkat hos E. Bohm i Fornv. 1938, s. 162).
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nom.-ack. i in-stammar.
Ex. glada BroVam1Gm; LbumKor, m., glädje (I: 61); leda
LaumKo; käti FåröS,CS; kätä Vam1S, n., kättja.
Neogard skriver -e eller -ä i sv. mask.: käpe, jälle, Inge,
puse, namnä, natä, naikä ("nejkon"), stumblä,, swaitä,, svide
osv., varför det är tydligt, att i Östergarn på hans tid i >
i ändelser.
i nom, och ack, av neutrala ja-stammar.
Fg. belti, engi, gieri, kexi, elepi, lyti, merki, minni,
riki, seti, vppheldi, vengi, virki, vitni.
Singularen har a resp. (jfr ovan s. 14), likaså pluralen,
där den är bevarad (på Fårö). (Eljes har plur. antagit ändelsen -ar).
Exempel med -E shflaftnrz, slädföre FåröGN; stal} ("tydl.
-2"), ställe, stPh, stycke, (gammal sagesman) FåröGN;
ekvirke, bcerkz, björkvirke, bråd, bräde GothGN; bPp, bygge
LokrBogeGm; fylgi, följe GothHm; fprz Gothllm; fon HejnGN,
furuvirke; hash, hassel GothBm; nffish, nystan HallHejnGm;
vagnsrede BälG-N; rpftz, takås på agtak GothHörsGN;
skifta Käll el. HörsGm; åggi, äng GothIlm.
Exempel med -a och -ca:
bierka björkvirke FlerLär etc. (I: 9); bråda, brbda, br4da
o. d. Lär. . . Vaml (I: 86); basta o. d., svinbog Fårö
Ham
(I: 226 f.); fplga o. d., följe Fårö
Grötl (I: 37); fora o.
furu Fler ... Habl (I: 31 f.); rym StenkuTG; grna, greffiza,
gran(virke) Bro ... Grötl (I: 73); g4nce KräkiGN; håla, hassel
Fler ... Grötl (I: 62); råda, rede BroNärVaml (I: 205); agga
äng (allm.) Fårö
Vaml (I: 65).
Neogard skriver -ä eller -e: i neutra: klyngii, kyllä, kiixe,
möyte, näpsä, raidä, skaidä osv.
i komparativ av adjektiv och adverb.

Fg. driaugari, dyrari, hoygri, mindri, verri.
Fördelningen av -2. och -a
är densamma som i föregående kategorier.
Ex. med -E smetlarz, smalare, vieldarz, vidare FåröGN; keinstzgarz, konstigare, gamlart äldre LärGN; hcq,,tgarz, högre Fler
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LärGN; duktugari, gamblari, hatart, konstitgail, noyari, minan
G-othllm ep».
Ex. med -a (-ce): gamlara FåröGN; gamlara FlerBroGN; Grötl
JN; gamblara GmgGN; HejdeTa; EkstaWN; nara FåröFlerLär
GmgGN; AtleN; nOyare, HejdeTG; GrötIJN; viera, värre Fler
Grötl (I: 67) etc.
I) i superlativ best. form. Fg. elzti, nesti, yngsti.
Exempel:
dan minsta FåröLärGN; AtleN; HejdeTG; dan minsta Goth
Hm; G-rötIJN; da. fetdasta, det fetaste FåröGN; aindasit Goth
Hm; aindasM EkstaWN etc. Noreen Fåröm. har fbrjti.
i adverb. Fg. bapi, eeki, frammi, fin, huatki, inni,
lengi, vppi.

Även här förekomma former på -i (åtminstone sporadiskt
och bland äldre) på norra och nordöstra Gotland, medan -a
(-ce) är enarådande på den övriga delen av ön.
Ex. med -i: mit fri, mitt för, kyleNn, utanför,
uppe,
hy4 ute FåröGN; foyri, före GothEm; laggx HejnGN. Med
-a: Rera FåröGN; HejdeTG; fara, foga AtICN; fora LaueN,
före (I: 31); antifon, EkstaWN, utanför; nara, ner(a) etc. Bro
IlejnAngaButtllabl, nere (I: 9); åyta BrollejnGrrigGN; AtICN;
SandaGerTG; ayta GuldHejdeTG; mata EkstaWN etc., ute.
i ordningstal. Fg. attundi (Runkal.) femti, priDi.
Ex. med -i: ficp(r)0 GothHm ep».
Med -a: fi,ercla, harda etc. FlerLär
Vaml, fjärde (I: 252);
famla, Gothlim (tpl); hata gåröDLL; pata BroHejnEksta (I: 253),
sjätte; taianda LauKG; tanda EkstaNäsWN, tionde (I: 15).
i vissa pronomina. Fg. flairi, pl., henni, dat. f.,
in. sg.
Ex. med -i: flaln FåröGothGN; GothHm; tikni, till henne
GothGN. Med -a: &ya, FårömN339; fletisra o. d. At1MbySanda
GerVaml, flera (I: 201); hane, FåröBroGN; EkstaWN; HabITG,
henne.
Anm. I pron. b ägg e (fg. gen. beggia, till bepir) förekommer
-a även, utanför det egentliga i-området : båp FlerLärBroLauGN;
bitggi LauJKN (ULMA 2443, s. 118).
2- H. Gustavson

18

9USTAVSON: GUTAMÅLET

i preteritum av svaga verb.
Fg. droymdi, hafpi, hitti, legPi, melti, misti, seuldi, sedd,
seldi, slepti, vildi, wissi, pytti, men gerde, gjorde (Runor 1487).'
Fg. -i motsvaras här allmänt av -a (-ce). Endast från Fått,
Lärbro och Fleringe finnas några former på -k upptecknade,
men märkligt nog inga från Gothem.
Ex. med -E bpgcN byggde, fortalch, förtäljde, hach, hade,
htk, hittade, lack, ledde, skuch, skulle, sågd1, sade, sal4 sålde,
vi, ville FåröGN; kunch, kunde, m4/c/4 malde LärGN; kituph,
köpte FlerGN. Noreen Fåröm. har genomgående -E heirrik,
hörde, b•ambd2., kammade, byst, kysste, spe/h, spelade, lach,
ledde osv.
Ex. med -a (-ce): gkmda FlerLärGN; HejdeTG; goymda Goth
Hm; gomada AtleN (tpl); goymda EkstaWN (tpl), gömde;
kålda FlerGN; ToftaVallEskSandallejdeTG; -ce StenkuTG;
kalda Gothlim (tpl); AtleN; GmgGN; kalada GmgGN; GrötlJN
(tpl); kålad(a) Vam1GN; kasta 2 HallFlerLärBroGmgGN; Goth
Hm; kasta HejdeTG; kastce VyTe; kåstada EtelliGN; kastada
HavdON (tpl); GrötlJN (tpl); kaypta FåröGN; kåypta HallFler
LärGmgGN; kaupta GothHm (tpl); AtleN (tpl); EkstaWN; Grötl
JN (tpl); kåypta HejdeFröjLevTG; kaupad(a) EkstaWN (tpl);
kaupada LevTG; kaupta HavdON (tpl), köpte; lagla 2 HallLär
G-mgGN; HejdeTG; laula GothHm; lada, laidada HavdCN
(tpl); lazdada G-rötlJN (tpl) etc.
i presens och preteritum konj. av verb.
Fg. toki, vari. Jag har blott ett exempel att anföra, från
Fårö: vårt inta d4 s . . ., vore inte det så . . . Gag 1919.
1) i ortnamn.
Fg. pingsteg (nom.) G-L, uttal tigstd,da, Tingstäde sn (SOA),
vars -a icke nödvändigtvis behöver utgå från en i-form.
Osäkra exempel på ögg -i> -a äro också fall som Kelvngi
(Inser. 1300, ra. fl., Lindström Got!. medelt., s. 52, 88), uttal
v. Friesen, Runorna i Sverige, 3 uppl. Upps. 1928, s. 82.
Former som låsta, lålda kunna vara, en motsvarighet till
fårömålets kåsta (av kastapi), men också ett kast-te med anslutning till andra klassens verb.
2
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katigga, Källunge sn (SOA), Guti (Gravst. 1329, Lindström,
s. 51, 64), uttal gpsyta, gd i Bäls sn (SOA), Wengi (Gravst.
1302, Lindström, s. 55), uttal våga, Vänge sn (SOA), etc.
B. Fg. -i framför konsonant eller konsonantgrupp.
§ 5. Här motsvaras -i- i allmänhet av -a- (-ce-), utom vid
bortfall av -n, då Fårö har -a (kbya, kon), men Gotl i övr,
-x (k61,0), och framför -r, där -a- är enarådande på Gotland i
allm., medan det på Fårö växlar med, resp. närmar sig, -ce
eller -a.
1. Fg. -jr.
a) i plur. av i- och u-stammar. Fg. aipir, ferpir, grisir,
sakir, sefir, slegir, snopir, stelkir, synir, syndir, tipir (ms A
har tik, jfr nedan § 12), trelir, utgiftir, wigslir.
Fårömålet har (sällsynt) -cer (-ar) jämte vanl.
gotl.
(något enstaka -ar finnes upptecknat).
Exempel med -er e. d. från Fårö: giftar, lamm-"giftar"
Fårö Hz (ULMA 5776, s. 29); stavar, stavar, slåar, Mar,
söner, lånar, vänner, ckricer, ärter FåröGN.
Fårömålets -cer representerar här äldre -jr. På grund av
sammanfall mellan äldre -jr> er > -er> -ar > -ar och äldre
-ar> -ar ha även ord av andra stammar i fårömålet fått -cer,
t. ex. Iciervicer,_ nötklasar (sg. keervul m.), niasar, en sorts fåglar
(sg. nasa, m.), stionblar, stubbar (sg. stionbla, m.), yksar, -cer,
yxor (sg. yks, f.) FåröGN, samt t. ex. låsarcer, läsare, snåttsarcer, snusare FåröGN.
b) i nom. sg. av maskulina och feminina r-stammar; fg.
bropir, fair, dotir, mopir, systir.

Fårömålet visar -cer (-ar) och -ar, gotl. genomgående -ar.
Exempel:
brecydcer FåröHz; &fattar FåröGN; dotär FåröCS; dotar Fårö
S;CS etc.; dbutqr G-othlim; dbutar FlerLärBrollejnGN; Hejde
i Övergången -jr> -er är väl redan forngutnisk; jfr Kock Sv.
Ljh. IV, s. 62. Obs. skrivningen yfer på en runsten i Silte enl.
CSRun nr 151 — om läsningen är riktig; jfr unir = under på
samma sten.
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GerTo; doutar EkstaWN; dautar Laum KG; dutar Vam1Wss;
f. best. ~tydan FikröGN (eljes ~yr, best. mun); systar Fårö
GN; sysstar FåröS;CS; sYstar FlerLärBroHejnGN; systar, systar
GothEht (tpl); systar. At1CN (tpl); EkstaWN (tpl); sgstar HavdCN
(tpl); syglar GrötlJN (tpl); måstcer FåröHz; meistar Bro etc. GN.
Pluralens (sekundära) -jr (fg. dytrir, systrir) motsvaras likaså
i regel av -ar: systrar FåröLärBroGN; HejdeTo; systrar Goth
Hm (tpl); systrar EkstaVam1WN; LaumKo; GrötlJN (tpl);
systrar FåröS,CS; -är FåröCS.
c) i nom. plur. mask. av adjektiv och particip samt vissa
pronomina.
Fg. iemnir, rikir, slikir (hs B), ungir, burnir, drucnir, lerdir,
(lerdi), alungnir, spiltir, tacnir, wigdir (hs B); allir, aDrir, andrir,
mangir.
Den ändelse -a (-e), i ganzbla, gamla etc., som på det egentliga Gotland förekommer i denna ställning, kan givetvis motsvara äldre -1(r), men också äldre -a (ack. pl.). I fårömålet
äro förhållandena mindre enhetliga; där finnas både -«.r, (-ar)
och -ar (-ar), varav det förra väl snarast utgår från -jr. Hos
Neogard finna vi ännu -er: "Hestar järo goder, starker, hwiter"; hos Jöran Wallin det, visserligen enstaka, fem. pl.
äisamer, ensamma (Gotl. Arkiv 1931, s. 70). Från Fårö har
Carl Säve några exempel på -er hos adj. i pl. (ex. gambier,
gamla) medan P. A. Säve icke synes ha ett enda, vadan man
kunde vara böjd för att antaga arkaism hos C. Säve. Emellertid torde -er (-er, -ar) och -ar på deras tid ha funnits bredvid
varandra på Fårö såsom nu, varvid är att märka, att -ar i
grov beteckning kunde återges antingen som -er eller som
-ar. Noreens exempel gårablzr Fåröm. s. 299 torde vara en
transskription av C. Säves gambier.
Exempel från C. Säve med -er i m. pl.: Höjer, flya, gambier,
gamla, närvner, flitiga, slittner, slitna, langbugner, långbågiga,
osaner, °sådda, bader, båda. Även -ar förekommer: havvar,
höga, gamlar, slittnar, gallnar, galna, och naturligtvis -a:
gallna, slittna etc. Någon gång kan -er (genom sammanblandning) stå i fem.: fä,uler, fula, savuger, saviga.
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Numera äro exempel med -cer ytterst sällsynta även på
Fårö: vor vara matwr, vi voro mätta FåröGN; -ar är vanligare,
varvid dock är att märka, att denna ändelse blott förekommer
i predikativ ställning; attributivt ändas adj. på -a: gåmbla etc.
Ex. med -ar: hagta tåldrkanar fålar öste tallrikarna fulla; fålnkl4dar, finklädda; ginumbriendar, genombrända; 4,1gsliltnar, utsvultna FåröGN.
Pronomina: bådar (attributivt båda), båda; ',ar da måggar, är
det många? FåröGN. Gotl. båda, mågga.
Om pl. fem. på -ar, se ovan s. 5.
Hos Neogard finnas former som galtir, eynir och teider
(= gudstjänst).
I Bröllopsd. 1724 (ej orig.) finns drängir, stäutir, stutar,
åikir, ök (isl. eykir m. pl.).
Neogard skiljer i sin grammatik på -jr hos subst. och -er
hos adj. Han skriver (s. 276): "IR Är terminatio plur. num.
masc. gen. och är aldrig hörd i danskonne; men hörom huru
wigt then brukas i Gothlendsk. Prestir. winir. synir. hestir. stutir. drengir. kalfwir. smidir. hundir. sorkir. galtir etc." Häribland
är visserligen majoriteten gamla i- och u-stammar, men några
ord med gammal a-stamsböjning (k alfr, hun dr) äro med. Förmodligen rådde på Neogards tid vacklan i böjningen och ett
begynnande sammanfall mellan -er (-cer) och -ar (-ar); -jr
torde vara arkaiserande skrivsätt. Foimer med bortfallet -r
synas åike, ök, och laike, lekar i Br.-d. 1726 vara.
Om adjektiven skriver han:
"ER. Vii Gothlendskonne lychtas adjectiva in mascul.
plurali på Er: herrar järo riker, storer, mächtuger. Bestar
[obs. best. form] järo goder, starker, hwiter, swarter, bruner.“
-er återger väl -cer eller kanske -e, som kan ha uppkommit
ur nom. i(r), men även ur ack. -a. Bröll.-d. 1724 har en form
badir, båda — jfr fårömålets båda, båda (relikt?).
d) best. form pl. av maskulina stammar. Exempel saknas
i forngutn. Isl. hest an e r; fsv. hmstani (r), f otr en e(r) etc.
fårömålet finnas rester av -er både i bröderna Säves och i
nyare uppteckningar, i gotl. f. övr. är -ar genomgående.
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a) a-, i-, u- och an-stammar.
Ex. från Fårö hos bröderna Säve: boganer, bomaner, haraner, kväldaner, skogänär, räfvarnär, räfvaner, synaner, -anär etc.
Övervägande äro dock former på -anar, -enar.
Nyare exempel från Fårö: heeranar, herrarna GN; kalvanar,
kalvarna, kranar, karlarna Hz; s_pManar, (-nar), spenarna
GN, mktranar, mötarna (väggstockar) GN, mörnanär, morgnarna Hz, tåggancer, tångarna GN. Härvid är att märka, att
-ar kan representera -ar (jfr s. 24 ang. sammanfall av -jr
och -ar).
Av feminina har jag antecknat: alsancer, -anar, tömmarna
(till qs f., I: 82), rchanar, riarna, bjälkarna, grintuncer, grytorna FåröGN, vilka få betraktas som analogibildningar efter
maskulina, underlättade genom sammanfallet -jr : -ar.
Anm. 1. I got!. i allmänhet finnes hos dessa stammar intet spår
av ändelsen -jr, enär bestämd pluralis har sammanfallit med obestämd: h&star = hästar och hästarna. Tofften (1748) har en besynnerlig pluralform på -air. Han böjer Backe, pl. nom. Backa
och Backair, gen. Backumes, dat. Backume, ack. Backa. Tydligen avses bestämd form pl. — jfr exemplet: Tunair eller Tuna,
dair järo ypnair u rifnair, eller -na, gärdesgårdarne de äro öppna
och rivna. Även hos adjektiven i pl. uppger han denna ändelse:
pl. in. ainsumner, 1. na, f. ainsumnar, D. ainsumna; m. pl.
Rutnair (ruttna) etc. varvid han dock i en not säger: "Ändelsen
air i masc. plurali tar på förfalla med tiden: doch så at han ännu
höres af de gamle och skickar sig väl i deras uttal".
Att subst.-ändelsen -air skulle vara alldeles riktigt återgiven
förefaller otroligt, ty man vågar väl ej antaga, att vi här ha
att göra med det av Geijer (Tilljämn. och apokope, s. 60)
för best. pl. antagna mellanstadiet *hästair. Däremot talar ju
bl. a. att även adj. pl. enligt Tofften säges hava -air. En
förklaring till skrivningen -air kunde vara, att Tofftån iakttagit
det gotl. r-ljudets starkt palatala (i-haltiga) karaktär och återgivit detta med -ir. Eller också har han konstruerat en till
synes ålderdomlig ändelse efter pron. pl. dair (fg. pair), de.
Hans alternativform backa, backarna, kan vara en ursprunglig form = sv. dial. backa, varvid således gotl. best. pl. hastar
skulle ha fått sitt -r från obest. form. Eller också kan backa
wara backar med bortfallet -r (jfr § 97 nedan).
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Anm. 2. En skrivning wandheir i Catharina Gillestadga (wandheir brydslur för wandhar brygdslur? Söderwall) kan ej samman
ställas med Tofftens rutnair etc., särskilt som brydslur ju är fem.
pl., utan är väl en ren felskrivning.

p) konsonantstammar (fsv. fötrener o. d.):
Ändelsen är på Fårö -cer (-ar) el. -ar, i vissa trakter på
östra och södra Gotland -a, på sydvästra delen -a, på en del
av södra Gotland -ar.
Exempel från bröderna Säve: böinduner, bönderna, brändunar, bränderna, bröidurner, bröderna, fötunitr, fötterna Fårö;
böindnar Rone.
Nyare exempel: bkndunar FåröGN, besiodana ButtGN; At1CN;
boyndana EkstaWN, bönderna; brendunar FåröGN; bråndana
AtleN, bränderna; brtildunar FåröGN; broydana EkstaWN;
GrötlJN; brthdance ÖjaGN, bröderna. Se flera ex. på lika böjda
feminina nedan § 12: 2.
Det. -a, som ingår i böindnar, böindana kan vara femininändelsen -ar, som övertagits analogiskt, eftersom feminina i
denna grupp äro mycket talrikare.
i prepositioner. Fg. eptir, vndir, yfir.
Fårö: ktar GN; yttär Hz, efter, Under, under G-N,Hz, under,
Pver, -ar GN, över. — Gott. &tar, Undar, pvar.
i presens av 3:e svaga verbklassen.
Fg. fylgir, giftir, hittir (B: hittar), hoyrir, hyrd; kennir,
caupir, laigir, leggir, lysir, spillir, sykir, vendir, Dyckir etc.
I denna kategori finnas knappt några spår av -er. Ej ens
bröderna Säve ha denna ändelse, utom i efter riksspråket
normaliserade former. I nyare uppteckningar finnas blott ett
par exempel med -er: brännär FåröHz; fylgar, -ar, följer
FåröDLL; själv har jag blott upptecknat -ar: breenar, bränner,
Ndar, föder, ketupar, köper, stgvar, styr etc., varvid är att
märka, att -ar och -ar kunna anses likvärdiga.' På det övriga
Gotland är -ar enarådande: fplgar, br&nar, kciupar etc. Denna
grupp kan således ej skiljas från presens av övriga svaga
' Lundell, Lmalf. s. 134 f., anser, att -ar på Gotland snarast är -ar.
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verbklasser varken i gotl. eller fåröm., i gotl. ej ens från
det starka presens, då accenten överallt i pres. är akut.
Såsom vi sett finnas rester av ett äldre tillstånd med -wr
ur -jr kvar på Fårö, medan i det stora hela -ar även där är
övervägande och på det övriga Gotland enarådande. -ar kan
såväl på Fårö (där det f. ö. numera ofta kan vara svårt att
höra skillnad mellan -cer och -ar) som annorstädes ha upp
kommit ur -er, vilket väl redan i forngutniskan framgått ur
äldre -jr, fast skrivningen -jr är övervägande i Gutalagen.
Gutniska paralleller till denna ögg. -er till -ar finna vi dels
i svarabhaktivokalen, som i forngutn. är -i-, men på hela det
egentliga Gotland -a- (rchkar rik, stcirkar stark, finar finger),
dels i andra svagtoniga övergångar av -er till -ar, såsom i
familjenamn på -berg: Bobar LauJIKN, Boberg, str6mbar Strömberg, 6 ytbar Otberg AtleN; hiclpar Hultberg, st4mbar Stenberg BroGN; geltbar Gottberg, eibar Åberg VyTe, vidare i
pronominet fg. jr, Eder (se I: 8), vilket i svagton heter cer
HejnOothGmgRone, ar HörsneNorrlAngaÖja, ar VamlNäsGN
etc. Det fg. -eni (motsv. lat. -a r i u s) i sv. m. domera (gen.),
rauferi, skytteni (Runkal.), siuera (gen. pl. i Runkal. 1572) etc.
motsvaras numera överallt av -ara (-an): fiskara, snikara etc.
Uti främmande ord på -en, mejeri, bageri etc., motsvaras e
likaså av -a: bågarch, niclarc'eb liksom i avledningar på -erska:
mejerska, nzhaska, räfserska: ralcaskec etc.
Utanför Gotland erbjuder östgötskan en viss parallell med
former som &kan, åkern, vilat, vackert.
2. Forngutn. -in.
Detta motsvaras i dial. av -2. eller -a, sedan -n fallit.
a) bestämd slutartikel i sing. av starka fem. hl. söli n.
Forngutn. exempel i nom. saknas; jfr dock gen. socninna.
dat. socninni, ack. drytningina.
Här motsvaras -in på det egentliga Gotland av -b på Fårö
av -a.
Ex. Gotl. grind, grinden, garch, jorden, ktbyt, kon etc.
Fårö: grinda„ rda, keiya,.
Någon gång påträffas dock även på Fårö -4, möjligen dels
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bland äldre personer, dels bland sådana, som påverkats av
"Storlandets" språk, ex. neth, natten, tyetyp, lielåret FåröGN.
doln, dörren 329, yeirO, jorden 365,
Noreen har genomg.
käringen
366.
Bröderna
Säve skriva i allmänhet -i
kcerligp,
bräudi, bruden,
strandvallen,
från Fårö: bunni (I: 144), burgi,
byggdi, bygden, böini, bönen, daigi, degen, frusti, frosten,
grindi, handi, hälli, kvärni, kvarnen, källingi, köildi, kölden,
läusi, lusen, ländi, makti etc., men även -e eller -ä förekommer
ej sällan: flavve, -ä, flöjeln, gaite, geten, grinde, håimde, foderrummet (I: 228), järde, koe, köildä. P. A. Säve skriver i ms.
R 625: 7, s. 133: "I st. för den på Stor-lande' alltid brukliga
fem.-ändelsen i best. form -i, sås. koi, e-i, so-i, har Fåröfolket
änd. -e, sås. koe, gajte, so-e, värde (verlden), jårde, grajne
(skräfvet), ulle (ullen), handä osv." [1876]. Carl Säve menar
år 1874 att språket mellan år 1844, då han första gängen
besökte Fårö, och år 1874, då han gjorde uppteckningar efter
folkskolläraren Michael Lindström, ändrat sig, så att -e i
best. fem. ersatt -i. Då denna lians åsikt kan ha ett visst
principiellt intresse, anföres yttrandet i sin helhet. Han
skriver alltså i ms. R 635: 4, s. 32: "Anm:ar om språket
Från den tid, då jag, isynnerhet under åren 1844-50, således för omkring 30 år sedan upptecknade språket hos då
60-70 års Fåröboar och till den tid då den särdeles förståndige och vettige folkskolleläraren Michael Lindström född
1848 vid Träska på Fårö (ej långt från kyrkan, och sål. ej i
bästa språktrakten, vid Ava Nårs o. Austers) lefvat [!], synes
Fårömålet hafva förändrats icke så litet. En mängd då allm.
brukliga ord, kände Lindstr. alls icke till, en del uttalades
nu mera likt svenskan än förr; men i synnerhet förmärktes
en genomgående olikhet eller försvagning i uttalet af vissa
vokaler i ändelserna. Så t. ex. hade i och u i slutändelserna
nu för det mesta öfvergått, det förra till e (ä) och det senare
till o eller ä (eg. ett ljud midt emellan u, o och ä); sålunda
fordom: skupi m., seti n. (indef.), pullkin m. def., rutin adj. m.,
— nu: skupe, sete, pullken, ruten; — ford. skaidi, nu. skaide
f. def.; så ock fordom raudur adj. m., peikur f. pl., svidul m.,
sukur n., men nu raudärr, -or el. raudur, peikor, svidäl, sukor.
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De svaga feminina hade nu alltid ändelsen i indef. sing. på
-å och i def. på -a, t. ex. peikå (indef.), men peika (def.) jär
vakse = pigan är vuxen".
Förhållandet var väl då liksom nu, att både -i och -e funnos
i best. fem, men att -e höll på att tränga ut -2 och tydligen
hade gjort så i vissa individers språk. Noreens genomgående
.4 beror på normalisering.
Femininändelsen -i uppträder först hos Spegel (1683):
brudj, bruden. Neogard har den givetvis: Wambi, järdi, Drottningi, grafwi, soli, brok remi, launi, koi, gropi, män, rosi,
skriffti, hustrui, pli, liksom Tofften: Färgi, Nuti (nöten), Sildi,
sillen, Soli, solen, Sårgi, sorgen.
I Bröllopsd. 1726 träffas Jomfrui, köildi. I en danslek hos
Jöran Wallin, som torde vara nedskriven i början av 1700talet (publ. i Gotl. Arkiv 1931), står sängi, i en visa därsammastädes: grindi, haidi, koi. — L. soc. (början av 1700-t.)
har kol, sol.
b) bestämd slutartikel i neutrum pluralis.
Fsv. skipi n, skeppen; forngutn. exempel saknas. Här
motsvaras -in på Fårö av -an, på Gotland i övrigt av -2.
Gotl.: bd224, benen,
Fårö: bcilnan
folken,
feilb,
feilkan
kråk}, kräken,
krd,kan
nisa, hästarna,
nke,n
svcb,m, svinen,
svdman
Fårömålets -an återges av bröderna Säve vanligen med
-en(n), någon enstaka gång av CS med -in: fållken, häusenn, kräken, lammben, russen, sväinen; fållkin, håvudin,
huvudena FåröCS. Gotl. fållki etc. S,CS. Då Noreen Fåröm.
365 har groymn, grynen, föreligger väl arkaiserande normalisering eller onöjaktig uppteckning.
Neogard har Lambi, bordi, stycki, brefwi, skä,ggi, hustaki,
fyli, rumi, baini, staupi, san, russi, skuti, Tofften: lambi, nauti,
skäpi (skåpen). I Bröllopsd. 1726 står folcki, hos Wallin a. st.
krä,ki.
Paralleller till utvecklingen -in.> -e i starka fem. best. form
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finnes i vissa dalmål (nålli, nålen, Levander Dalm. 1, s. 144),
i gästrikemål (E. Lindkvist, Om Gästriklands folkmål, s. 62)
och i vissa östsvenska dialekter (Norra Österbotten, Pedersöre
o. d.), samt i äldre uppländska (äldre Skutthd: nälti,
ungemål: dörä, sol& etc. Hesselman i SoS XI, s. 150 f.) och
i Bohuslän (se numera Modeer, Studier över slutartikeln i
starka femininer, s. 12 ff. och karta 2).
Motsvarighet till det gotl. -i finns i Södertörn (soli, solen,
Hesselman a. st., T. Ericsson, Sv. Lm. B. 8, s. 93) samt i vissa
delar av Uppland, Gästrikland och Dalarne och i Bohuslän
(Modeer, s. 15).
Till utvecklingen -in> -i i neutr. plur. best. form finnas
paralleller på norra Öland (krcaz, jan, Lindroth i Sv. Lm.
1916, s. 41) samt i Roslagen och Södertörn (Lindroth, a. st.,
T. Ericsson, a. a., s. 93, 149, Modeer, a. a., karta 14).
Anm. I plur. best. form av tvåstaviga neutra på vokal kvarstår -i, sedan -n fallit, på det egentliga Gotland: braidt öjaGS,
bräderna, däiki LauJICN; dec.)* SilTo; dukt EkstaWN; dWel Grötl
JINI, dikena; klezdt Eksta WN ; kledi LanJIKN; VandABN, kläderna;
tålcz EkstaWN; GrötlJN etc. (På större delen av Gotland har
best. pl. sammanfallit med obestämd: diegcar, klagar, takar etc.).
Tofften (Havdhem 1748) har stycki.
Framför det i Fårömålet kvarstående -n i samma kategori övergår -i till -a: dekan, klUdan, lakan, dikena etc.

c) bestämd form plur. dativ, mask., fem, och neutr. Fsv.
daghumin 1, fmrpomin, skipumin. Eg. exempel saknas.
Här har -in > -ä. I nutida gutniska ha endast rester av

denna form upptecknats, och då såsom nominativ. Sålunda
uppgav år 1919 en 73-årig sagesman i Fleringe för mig, att
man använt pluraler som kuma, äggen, och bånuma,, barnen.
1 Någon tvekan om att artikeln i fg. varit densamma som i fsv.
kan ej råda, att döma av de nygutniska formerna. En förvanskad
best. dat. pl. m. finnes i Catharina Gillestadga. Växjöhandskriften
synes ha hiumbra daganin, såsom Wennersten också återger det
i sin utgåva (Spegel Rudera Gothlandica, Vy 1901, s. 186), likaså
Fr. Bergman i sin avskrift (ULMA). Schoumachers avtryck (1716)
har dagaum. Ett dagomin, som man kunde vänta sig i detta
opus, kan ha fellästs som daganin.
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P. A. Säve har iakttagit samma fenomen i samma trakt, men
även på södra Gotland. Han skriver (R 625: 4, s. 24):
"Rueså.mä, Tunåmä, ganämä, päikumä, Lortume m. m. = nom.
o. acc. pl. m. f. o. n. säges ännu i Fleringe, men aldrig på
Fårö [i marg.: "mä äfv. på Fårö Jens Båta o. Anna Nöistur],
blott i plural, alltid med Bestämd Artikel. — Uti Obest. art.
säga de Russ, Tunar, Gan, Päikur m. m. Brita Mårt:s dr
Broman f. på Ar 91, 62 år gml." (1853) och i R 625: 8,
s. 163 (efter C. Säve): "Äggumä, eg. dat. pl. af Ägg,
men brukas nu endast s. en fornform utan afs. på kasus)"
(Lan), och ib. s. 140: "Gardumä, eg. dat. pl. def., men brukas
nu felaktigt i hvilken kas. s. hälst" (Lan, efter C. Säve).
R. 625: 7, s. 64: "Nätume, pl. n. def. = näten, Russume, Banume, också Bani, Näti" (Rone) och R 625: 8, s. 66: "Russ'mit,
Lamb'mä, pl. n. nom. o. acc. = hästarne, fåren (i Vaml. bo)".
Utom de ovan nämnda finnas flera enstaka belägg på den
gamla dativformen, vanligen med ändelsen -e eller -ä, någon
gång -i: banumi FåröFlerCS, HamS, -urna Fler, -ume Rone,
barnen, ganumä VamliCrt (hos Säve), garnen; gjausume Vatn1S,
måsarna; husbandumä SundKrt, strumpebanden; håpämä, FlerS,
märrarna; hästämä FlerS, hästarna; labbume, -i FåröS, labbarna; lambumi FåröFlerS, -ume (förr) Rone, OjaS, -ämä Vam1S,
lambmä öjaS, fåren.
Neogard har ändelsen -urna som "ablativ": hundumä, prestumä, hynsumä,, kattumä. L. soc. har pl. Soume, augume, oikume
(oxarna), oirume (öronen) m. fl. Ms Ihre 100: 18 (efter 1766)
har mä peijkumi (med flickorna). I den ovan nämnda visan
hos Wallin användes koume både som dat.-ack. (mest) och
som nom.; där förekommer även en form pa skoume (ung. =
i skogen), vilket borde ha varit skogume.
d) finita verbformer.
Presens indikativ 2 pers. plur. Fg. sculin, wilin, witin.
Av de rester, som finnas i uppteckningarna (i nyare tid
blott från Fårö) framgår, att -in här> -k eller -4.
Ex. !tålda, hållen (bcera ne. MÅ vågen, bara Ni håller vägen); na htiona. Ni komma; likaså i imperativ pl.: gin, gån,
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kmhtna, kommen FåröGN; drckgka !dur, dränken Er FåröOiv.
NoreenFåröm. s. 309 har ketix, kallen, bincb, binden. Säve
har t. ex. pres. kume, kommen, och i imperativ 2. pl. fiske,
fisken, kume, -i, kommen, laupe, löpen (från Fårö), päine,
pinen Vam1S. Bröll.-d. 1771 (Samtahl): um aj u gärä dä, om
I ock gören det. Neogard har: wile Er, viljen I; Er wite
inte, 1 veten intet, Tofften: Er järe, skule, hafwe, reide (riden).
Presens konjunktiv 3. pers. pl . Fg. fain, fallin, hafin, ravin,
rymin, skinn, varm. Exempel saknas i nygutn.
Preteritum konj. 3. pl. Fg. gingin, sutin, seuldin. Jfr Noreen Aschw. Gr. §§ 561: 3 och 564.
Ex. ta, togen (um na /nia nav an, om I togen ner honom)
FåröGN. Noreen har keilz, kalladen, kyph, köpten FårömN
329. Säve: blivi, blive, bleven, drogi, drogen. TofNn: Er
lage (I lagen); ride, ware.
e) femininum sing. nom, av starka participia samt vissa
adjektiv och pronomina.
Fg. Fini buVin, haggvin, rimnin, af seurin, miele stulin,
sungin; pron. huilikin. -in motsvaras i Fåröm. av -a (-e), i
gotl. av -2-.
Ex. Nie FåröGN; bålh LärGN; bi Gothkiml; EkstaWN;
bett GrötlJx, biten; Ola FåröGN; g4h BroGx; AtlHavdCx;
gli GothHml; gglz EkstaWx; GrötlJN; galen; 9pa FåröGN;
LärGN; iipb,jpz BroGx; ?lp Gothliml; ypi FlejdeTo; ypz
EltstaWN, GrötlJN; »x HavdCN, öppen, etc. Pron. f. viktBroGN, (eljes vanl. viku), vilken. Sekundärt (analogiskt) -i
föreligger i fem. zgt BogeGN; EskTG; tggi FlerLärGN; StenLevTG, ingen (fg. engun, se nedan § 10: C).
kuToftaTG;
Noreen skriver gq/x, galen FårömN 365. Bröderna Säve ha -i:
afkårrti, avkortad AlskS; aigi BungeKräk1S; gali FåröS,CS,
galen; kullfalli LauS, laisi FåröS,CS, ledsen; äutligi FåröCS,
utlegad; ludi, luden RoneS; lungki FåröFlerS; långki AlskS,
ljum; läiti FåröS,CS, AlskS, läite FåröS, liten, langskuti
RuteS, som tar långa steg, lupi RoneS, lupen, missmogi Rute
i Längdstrecken ditsatta av mig; Thi utskriver sällan längdstreck
under vokaler.
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OS, ojämnt mogen, munki FåröCS; LauS, unken, otroi FåröCS;
otrogen; sliti FåröS,CS, sliten, snoi RoneS, snodd, äutgangi
G-arde,LauS, utgången (om kalvdiger ko o. d.).
Bröll.-d. 1726 har lijti, liten etc. Neogard har bestuli, biti,
gali, liti, sulti, welkummi. Tofft6n har Leiti, liten, ainsumi,
ensam, Ruti, rutten.
I fem. av adj. på -in (litin > ked» finnes -i även i Södertörn samt i större delen av Östergötland (Hesselman, Sveamålen, s. 30, T. Ericsson, aa., s. 157 f.). I Roslagen finnas
om fårömålet påminnande former (f. gåle, galen) Hesselman,
a. a., s. 41.
3. Fg. -in(n)i, -ina, -inu, -inum.
dativ fem, bestämd form -in(n)i. Fg. socninni GL(A);
uereldinni, världen, uetteni ms., (vettini Worm, 3. uppl.) Runkal. 1328. Penultimas -i- synes ha > -e. Nygutniska exempel
finnas endast i äldre källor. Hos bröderna Säve finner man
grindine, jårdene. Tofften har såsom dativ och "ablativ"
solene. Det torde väl vara ovisst, om denna form var levande
i Havdhem på hans tid.
ack, fem. best. form -ina. Fg. drytningina.
Hos bröderna Säve finnas från Fårö: gaitina, geten, handena, jårdena, jorden, källingena, käringen, i såväl dativisk
som acksativisk funktion.
TofMn uppger, att ackusativen på hans tid hette Son,
solen, alltså = nom. Han markerar ej annan accent på denna
form, som han gör på dat. mask, och neutrum — se strax
nedan.
dativ neutrum best. form -inu. Fg. exempel saknas, om man
bortser från Cath. Gillest. (Spegels ms) Areno, året (fg. *arinu).
I nygutn. saknas säkra belägg efter Tofftkl, som har: a diaupi
på djupet och skapi (vilket senare han medelst den grava acc.
på ultima skiljer från pl. skåpi, skåpen). Jfr följ.
dativ mask. best. form -inum (a. too. dahinom på en runinskrift från 1514 från Sproge, CSRun 147).
Att döma av såväl Tofft(Sn som Neogard har här -inum > -i.
Jfr dalmålets kikim etc. < kalvinum (Levander II, s. 171) och
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no. dial. dom'i, dom'e etc. (Aasen Norsk Grramm. 1864, s. 135,
Ross, No. Bygdem. II, s. 18, IV, s. 22 etc.).
Neogard har dativer som (pa) hesti, (i) hundi och yttrar
därom: "Substantiva masc. et neut. generis hafwa ock stundom
I in sing. definite, men knappast åfftare, än i ablativo, och
thet likasom med en förundran, och har mera efftertryck i
uttalandet, så att tonus ell, ljudet blir annorlunda; såsom jär
puken i hundi, sum flaug upp u lag pa bordi. han siter pa
hesti, v fyller krut i honni. Ho skulle wel icke le åt thetta,
och mena mig tala tokut? men man gifwe ther noga acht
vppå, så skal man finnat". (ms s. 281). Han avser tydligen
att beskriva uttalet med grav accent.
TofMn har (i) dan, i dalen, gardi (dat.) gården. Obs. den
grava acc. på ultima.
I Bröll.-d. 1726 står: när wör ha ainsum Presti, vilket sista
visserligen användes som ack., men torde vara en reminiscens av den best. dativformen på -i. I Bröll.-d. 1738 (LindLindberg, Hesselman Bröll.-d., s. 520 ff.) står: i stadi, i staden och yfwer tuni, över gärdesgården. I den ovan s. 20
citerade visan hos J. Wallin står: tul qwäldi, vilket väl också
är dativ.
Då hos J. P. Kellgren (ms. hos P. A. Säve) uppgives, att
bestämd form mask, heter gardi i Vamlingbo, och då Säve
har samma form från Havd och Vaml, så måste det väl vara
dativen, som de råkat få höra.
Liksom dalmålet har kåvim av kalvinum kunde man i gotl.
vänta ett *hundim, hundem e. d. (jfr dat. best. av svaga mask.
hagam, ovan s. 7). Men sedan -u i ultima försvagats och
synkoperats, uppkom ett *hundinm, vilket gav *hundin och
med n-bortfall hundi; haganum gav *haganm, och emedan ett
därur uppkommet hagan skulle ha sammanfallit med ackusativen, valdes formen hagam. Men sammanföll icke *hundin
med nominativen? Tydligen icke, eftersom -n fallit i dativ,
trots att det stod skyddat av -m.
4. Forngutn. -inn.
a) nom, mask. av starka participia samt vissa adjektiv och
pronomina.
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Eg. bundin, cumin, fram lipin, rekinn, takin; pron. engin.
-in motsvaras här av -an, i de fall, då icke ändelsevokalen
synkoperats såsom vid sonantering efter dental kons. (varom
nedan § 17). I vissa fall kan vokalen vara så svagt hörbar,
att en del upptecknare ej uppfattat densamma utan betecknat
det följande -n såsom sonantiskt (12,). Efter dentala konsonanter (d, t, 1, n, r) är sonantering, som nämnt, regel (4s:ek, liten,
anaum murad, men efter andra konsonanter har åtminstone
jag själv alltid tyckt mig kunna iakttaga en vokal, varför jag
betraktar skrivningar som ypn, öppen, mo GrothHm; atp).
EkstaWN, egen, såsom mindre adekvata.
Exempel: ågan o. d., egen (I: 200); iggan FåröGN; isan
FlerLärGN; FröjLevTG; HavdeN; in, igan TräkStenkuTofta
HogEskVallHejdeLojFardTG; zgel, (!)Got131-1m; 2ggan EkstaWN;
2g8n GrötIJN, ingen; mågkan FåröFler etc.; mugken StenkuTa,
unken (I: 150); nåkan LärBroGN; nakan StenkyGN; nakan
HejdeTG; NäsWN; nakän LauJKN, naken; sprunan FlerGmg
Crm; spruggan LärGN; EkstaW.tv etc., sprungen (I: 169); bårtetgan FåröGN; bårtågan LärGrx; tågan HejdeTG, (bort-)tagen;
.frpan etc., öppen (I: 32).
På Fårö har jag en gång 1923 tyckt mig höra liedm, liten.
Noreen bar konsekvent -an: biindm 339, flpgzn 329, brtkrm,
si,:crm etc. 352. Hos C. och P. A. Säve träffas -en och -in:
aintretin, envis FåröCS; boken FåröS, -in FåröCS, halvrutten;
bunden, -in FåröS; buren Vam1CS; drivin FåröCS, etc.
Neogard har boken etc.; Toffthi: frusen, slagen.
Anm. En kategori, som endast finns representerad på Fårö är
adj. på fsv. -likin, -lighin (Noreen Aschw. Gr. § 267): etylgtaian,
olycklig, aymkgalan, omöjlig, dalm, -an, dålig, tvin, trevlig
FåröGN; biskedlinn FåröS; förargelenn FåröS; hamelen FåröS,
hemsk; hapelen FåröCS, förskräcklig; lykkelen FåröCS. Jfr Hesselman Sveam. s. 11.
b) best. form av maskulina subst. Fg. garpin, karlin, suninn,
soyhin (ack.), trelin (ack.); tiauffnadin (ack.); wegin (ack.).
-in> -an (utom vid sonantisering, varom nedan § 16).
Ex. hymn G-othIlm; GrötlJN; (Mus)btilan LauGN; ban Havd
CN, byn; båkan FlerLärBroGN; FlejdeT G ; HavdCN; bukan

FORNGUTNISKT -i

33

AtICN; bukän LauJKN; bukan GrötlJN; buky, GothElm; EkstaWN, bocken; vagan FåröFlerLärBroHejnGN; HejdeGerTG;
vagn At1CN; EkstaWN; vao Gothilm; EkstaWN (tpl).
Noreen har konsekvent -ni från Fårö: brzem 365, &dm
329, skaugm, snapn 365. Carl Säve har från Fårö ofta -i(n)n:
bomin, batin, Lotin, hattin, rävin, vilket skrivsätt väl beror på
arkaiserande normalisering. P. A. Säve har vanligen -en,
någon gång -in, efter broderns mönster. Själv uppger OS i
det ovan citerade uttalandet av år 1874: "fordom . . . pullkin
m. def., rutin adj. m. nu . . . pullken, ruten". L. soc. (börj.
1700-t.) uppger att mask. ändas på en &,- in: Oiken, oxe, Kalin,
karl (!).
Anm. De svaga maskulina ha på Fårö i best. form dels ändelsen -an (av -in), t. ex. båka,n (på en lie), lairkubrikan, kyrkbacken, kalka,n,ladulava,n, logen, t6rmsk4tan, tjärvedstoppen, stigan,
stegen, andan, osv., dels -an (-an) (av -an), varom ovan s. 6 f.
5. Fg. -it.
a) neutrum av starka perfektparticipia, supina och n. av
vissa adjektiv och pronomina. Fg. part. dregit, groit, vppi
haldit, ietit, cumit, ägt, lag rekit, takit, sup. bupit, burit, brutit, dragit, farit, clufit, slagit, slitit, varit, adj. aigit, mikit, 3rpit.
I denna kategori övergår -i till -a (-e), sedan -t fallit, över
större delen av området. Från Fårö finnas spridda exempel
och i åtskilliga socknar på norra och nordöstra Gotland
med
varit
vanligt hos den äldre generationen, åtminstone i
har
adjektiv och pronomina.
Exempel med -4:
Supina: fen (äv. flita), fått, s/io (el. slig,ge,), slagit; tO, tagit
FåröGN. Eljes överallt -a i sup.
Anm. Att supinum i "i-målen" har -a (sita, suttit, hålda,
hållit, bånda el. binda, bundit), medan adj. ha -2, (mik, mycket,
Reltt, litet) torde bero på inverkan från infinitiven (sita, halda
etc.), vars form supinet ofta antagit (jfr I: 4).
Participia: b2ti 1, bitet, a-bruit 1, avbrutet, braidi, vridet
GothElm.
1

3

Längdstrecken ditsatta av mig.
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Adj., adv. och pron.: liegtz, litet FåröGN (enda upptecknade
ex., f. ö. -a); lagfi (-z -a) FlerGN ; lazti, litet GothHm;
mycket FlerLärHallHejnHörsGN, (Lär: "-2, närmar sig -a");
galt', galet, gm 1, öppet, aigi, eget Gothllm; 4,4 öde, slut
Hej nGN.
Exempel med -a (-e):
Supina: da, dött, svgiara, svurit, t4ga, tagit, v4ra, varit
FåröGN; biozda, o. d., bundit FåröFlerLärHejnNorrlHörsGmg
CogArdGN; GothElm; HogEskliejdeHablTG; EkstaWN; GrötIJN;
b1nda (o. d.) LärHörsGmgArdGN; At1CN; VallSandaFröjLey
SilTG; -ce TräkStenkuToftaTG, bundit; skgiare, o. d. FåröFler
GN; (t)HejdeTG; GrötIJN; skår(a) AngaGN; skcera o. d. LärGN;
GothHm; skara AtICN; ElejdeTG, skurit; sta o. d. FåröLärGN;
GothHm; AtICN; HejdeGerTG; EkstaWN; GrötIJN, suttit; halda
FåröGN; halda o. d. StenkyllejnHörsNorrlöjaGN; Gothilm;
StenkuVallEskHogSandaHejdeLevTG; EkstaWN; -ce TräkTG,
hållit; draga o. d. FåröGmgÖjaGN; GothHm; AtleN; Träk
HejdeLeyFröjSiITG; GrötIJN; dretga GothHm; Norr1G.N; drgiaga
o. d. HejnHörsÖgGN; HablTG; GrötIJN; drakkga EkstaWN, dragit; bita o. d. FåröFlerGN; Gothilm; bcegta o. d. LärBroGN;
AtlHavdCN; HejdeTG; EkstaWN; GrötlJN, bitit; skylda o. d.
FåröFlerGN; (t)HejdeTG; skuta Norr1GN; sie te. o. d. Lär
HejnHörsÖjaGN; GothHm; AtICN; ToftaVallEskHejdeTG; EkstaWN; HavdCN; GrötlJN; -cc TräkStenkuTG, skjutit. — Supinum passivum är ytterst sällsynt; ex. byggäs LauJKN
byggits), byggts.
Part. perf. n.: bita FåröFlerGN; bgta EkstaWN; bita GrötlJN,
bitet; brida FåröBroGN, brgda EkstaWN; brzelii LauJKN, vridet; brysata BroGN; brazata EkstaWN; bryata GrötIJN, brutet.
Adj. n.: g41a FåröGN; g4la FlerLärBrollejnGN; AtlHavd
CN; HejdeTG; galä LauJKN; gcgla EkstaWN; GrötIJN, galet;
lada o. d. FåröLärGN; At1CN; VallHogSandaFröjTG; Eksta
WN; HavdCN; -a (-) FlerGN; keda o. d. BroHejnGN; Stenku
HejdeLojGerFardHablTG; -ce TräkTG; /etta G-rötIJN, litet; ypa
FåröGN; EkstaVam1WN; GrötIJN; »a FlerLärGN; HejdeTG;
HavdCN; ypä LauJKN, öppet.
1 Längdstrecken ditsatta av mig.

FORNGUTNISICT

-i

35

Noreen har från. Fårö blm, blivit 365; tant}, kommit 367;
syånn, summit 352.
Av bröderna Säve har särskilt CS övervägande i-former
från Fårö (mest i supinum), från det övr. Gotland ha båda
mest -e eller -ä jämte enstaka i-former (på grund av arkaistiskt skrivsätt).
Ex. Sup. budi, budä FåröCS; brunnä LauS; bruti FåröCS;
falli FåröS,CS; FlerNiisCS; -ä NäsSundS; fag FåröCS; -ä CS;
flugi FåröS;CS; fai FCS; fae FS; gnulli FCS; -e FS; grati Fårö
CS; gruve Väte; -ä AlskLyeCS; ga'i FåröCS; gae FåröS; 'ullpi
FåröS;CS; haggi FåröFlerCS; -ä LauCS; klive F; klui, klyvvi
FåröS,CS; klufvi FåröS; klugi FlerCS (kluvit); kumi FlerCS;
-e, -ä, FåröS; kummi FlerCS; -bi GardeS; -mä CS; krupi Fårö
CS; 4 CS; liki FåröCS (lekt); ligi FåröCS; -e, -ä S; lugi Rona
S; lyvvi FåröS;CS; -e FåröCS (ljugit); lupi FåröCS; -ä .LauCS;
nuti FåröCS; -ä Vam1S; rivi FåröCS; ruti FåröCS; 4 CS; räke
FåröS; -i FåröCS; runni FåröFlerCS; -ä LauCS; sumi FåröCS;
-ä LauCS; siti, -e FåröCS; -ä LauCS; suti FåröCS; -ä LauCS;
sungi FåröS; 4 LauCS; -e S; sunkä, LauCS; skuti FåröCS;
-ä CS; skuri FåröS,CS; slunge KräklLauS; sluppe Kräk1S;
slitä CS; sluka Vam1S; ska. FåröS; syvä FåröS; -i FåröCS;
svivi RoneS; syvä, o. d. CS (sovit); sprungke FåröS; -gä. CS;
spunni FåröCS; -ä LauCS; stukki FåröCS; stuli FåröS,CS; -e
FåröS; 4 LauCS; ta Fårö etc. Vad som faller i ögonen här,
är CS:s motsättning mellan Fårömålets -i och laumålets 4,
vilket utan tvivel återspeglar ett uttal, även om åtskilliga
i-former från Fårö måste antagas vara normalisering (P. A. S
har oftare uppfattat ändelsen såsom -e).
Part. n. doä (dött) Vam1S; förjitä, FåröCS; gråvjitä FåröS;
gan.gi FåröCS; hulpä FåröS; hardhagge FåröS; haugdrugä,
Gard e S ; j årdskut ä B unge; klouä A lsk ; kringstulpi FåröS;
äutlige, 4 FåröS;CS: langskoutä, BungeS; Inpå RoneS; motstulä
Kräk1S; skiti FåröS; 4 ToftaS; slukä Vam1S; slai FåröCS;
avslage AlskS; smidi FåröCS; stule NärS osv.
Adj. n. flage S; fägä FåröBungeRoneS; -e Rone; gali Fårö
CS; 4 FåröS; haidä BungeS; -e MartGardeS; laisä FåröS;CS;
läiti FåröS;CS; -e FåröS;CS; 4 RuteAlskS; ludi FåröCS; -e
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FåröS; moulä FåröS; munki FåröCS; -ä LauS; mild FåröS;
-e FåröS;CS; BungeNäritoneSund; närrvi FåröCS; -ä, Lau;
rute FåröS; route GothS; skyggi FleiCS; -ä FåröS; sliti FåröS;
OS; slukä FåröS, sluckä CS (slocket); slukä FåröS (hungrigt);
slummä FåröS;CS, (magert) etc.
1-formerna äro övervägande från Fårö även i dessa senare
fall, men icke så ofta förekommande som vid supinum, vilket
väl är beroende på normaliseringen. Anmärkningsvärt är, att
det enda här anförda exemplet från Gothem har -e, icke, såsom man väntat, -i.
Hos Neogard finna vi t. ex. mik, mycket, girwaxä, girväxt,
haidä, hedet, lit, litet.
I Bröll.-d. 1726, som är från Fole, alltså i eller intill i-området, står två gånger mijki, mycket, en gång mijke. Men
även Bröll.-d. 1748 (olokaliserad) har miki 4 gånger. TofMn
har part. slaget, fruset (med -t!).
I supinum har Bröll.-d. 1738 b (Grötl-Fide, ej orig.): nutä,,
njutit, runnä,, runnit.
b) best. form av neutra. Fg. barnit, schipit, typtit.
Här har -it> -a över större delen av området. Spår av .4
uppträda dock på Fårö samt i några socknar på norra och
nordöstra Gotland (jfr ovan s. 14), nämligen i Lärbro, Fleringe,
Hejnum, Bäl, Hörsne och Norrlanda. I Gothem har, åtminstone hos den äldre generationen, vid tiden för uppteckningarna (1916-1926) 4 varit praktiskt taget enarådande.
Exempel med
Uhu, barnet HejnGN; banda, bandet, bo(r)cla, bordet Gothllm;
brpgarhåysa, brygghuset BälGN; fasticin4 fastlandet, fibureira,
fjoråret HejnGN; golva, golvet GrothHm; grityk, grundet Fårö
GN; hi, hållet HejnGN; hona, hornet GothElm; hamsa, huset
GothElm; lukt, locket GothFlm; nu4rkr2., mörkret HörsNortIGN;
kika HejnGN; igki, taket GotliHm; skpah (—> LärGN; skutt
GothIlm, skottet; vddn HejnGN; 1)&11, vädret GothIlm;
tinget FåröGN; api, ägget GothFlm.
Exempel med -a (-te):
binda FåröGN; &bada LärBroGN; banda EkstaWN; HejdeTG;
GrötlJN; krda FåröGN; lnkra LärBrollejnGN; ToftaVallHog
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GuldKliTG; borä, LauJKN; bogra Atlex; hird& o. d. Sanda
HejdeLeySilTe; boura EkstaWN; GrötIJN, bordet; gålva Fårö
LärBrollejnG/g; LaumKG; golva HejdeTG; EkstaWN; GrrötIJN;
hårna FåröGN; håna LärGN; hona, HejdeTG; EkstaWN; GrötIJN;
hå,nnä LauJKN, hornet; hansa FåröGN,Hz; FlerLärGx; HavdeN;
halts& At1C/g; hatusa EkstaWN; GrötlJN; hansa ElejdeFröjSil
HabITG; hckosa LevFardTG; häusä, LauJKN, huset; hulka Fårö
FlerLärGN; huka Aden; huk& HejdeTG; lautke, EkstaWN; lukä,
LauJKN; klicka HavdeN; htitka GrötIJN locket; tåka FåröGN;
taka (o: tåka) LärBro (,‘, 2) Hejn&N; Adel% HejdeTel; EkstaWN;
HavdeN; G-rötlJN; takä LauJKN taket; vadra (vddra) FåröLär
(— 2) Fler; -ct HejnGIN; HejdeTG; EkstaWN; Havde/g; GrötIJN;
vädrä LauJKN; VamlABN, vädret.
Noreen Fåröm. har genomgående -2: hart håret 365, /dsk
låset 329, rayrt röret 365.
Carl Säve. skriver ofta 4 från Fårö, (någon enstaka gång
-e): baini, biti, bettet, aitri, ettret, fingri, grasi etc., medan
P. A. Säve vanligen har -e eller -ä från Fårö liksom från det
övriga Gotland: bainä, blode', bräde, base, båset, djaupe,
häuse, etc.
Både det äldre -i och det yngre -e ha väl funnits på Fårö
på bröderna Säves tid. Då liksom nu har det säkerligen
många gånger varit svårt att skilja mellan dem vid hastigt uttal.
Neogard har vanligen -ä: fatä, fatet, grasä,, gräset, bakhiaulä,
bakhjulet, kniä, neiä, knäet. Hos L. soc., som dock är synnerligen vacklande i fråga om ändelser, finnas både -e och• -i:
hastri, halstret, Stoupi, stopet, Kose, kohuset. Bröll.-d. 1726,
där man möjligen kunde vänta 4 (Fole-trakten), har giftermahle, tahle och Bröll.-d. 1748 (olok.). har Pruteollä, Samtalä,
hä,use.
Att ändelsen i fråga på en stor del av det egentliga Gotland på 1700-talet haft ett öppet uttal, torde framgå av
nämnda skrivningar.
6. Forngutn. -is.
Även i denna förbindelse motsvaras -i av -a (-ca) över
nästan hela området. Sporadiskt anträffas -ts på Fårö, var-
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jämte det i Eksta enligt Wesshi uppträder tämligen regelbundet. Spridda exempel finnas också från ett par kringliggande socknar. Möjligen är det i denna trakt sekundärt —
jfr nedan s. 40.
i genitiv av neutrala ja-stammar. Eg. witnis; nu blott
i enstaka sammansättningar, vari -i- ofta synkoperats, (se
nedan Synkope).
Exempel (synkoperade former ej medtagna):
baztashaga Laum KG; bärräsgrainar VamlABN; bärräskvisstar
LauJKN (barrkvistar); dielkasbrityna, -gird, -spada (dikeskant,
-jord, -spade) FåröGN; dalkasraw (dikesren) FröjYG; dä,ikäsgravrar LauJKN; däikesgravning VamIABN; dznaskråkla (engren) At1CN; ainäsbandar (enhand) LauJKN; aznaskraka Laum
KG (engren); atnisbuska; aznisputa (enbarr) EkstaWN; aznasbast,
-buska GrötlJN; klOdaslcip FåröGN; hledäskisstår, -läus (klädeskistor, -lus) LauJKN; tnasvåst (rad av törnbuskar) At1CN;
tpmaspitta (törntagg) LauGN; valtasmcik FåröGN (metmask);
vaitäskakå (vetekaka) LauJKN; vgdasbandar (videhank), -buska
At1CN; vazdasbuskar EkstaWN.
Hos bröderna Säve träffas några former med -i, mest från
Fårö : låtisband FåröS (flöteband); såidisating (tjärbränningsgille) FåröCS; (h)vaitismakk BungeS; ängiskär FåröCS (Serratula tinctoria).
Andra exempel från bröderna Säve: bärresgrajnar, -täun
LauS (barr-); deikesspade FåröCS; ainesknakå FåröS (engren);
sådesdagar FåröCS; sedesmal Vam1S (sädes-).
pres. passivum av verb tillh. 3. o. 4. svaga konjug.
Fg. baiDis (begära); afhendis; hittis; kennis; mytis; späns;
synis.
Ex. bloytas, blötes Gothilm; brdnas KliLev Ter, brännes;
löidäs, födes LauJKN; glyggö,s, glyggas LauJKN; gozdas LaumKG;
kännes KräkIS (vanl. kans); kåirtis, köres LauJKN; lukkä,s, stänges
LauJKN; l6glas BroGN; lozdas LaumKG, lyss; leras, läres Laum
KG; räkäs LauJKN, räfsas; slä,kkäs LauJKN; smöiräs LauJKN,
smörjes; spännäs LauJKN; ställäs LauJKN; välläs, välles, svetsas,
LauJKN. Hos Neogard har jag funnit höyfwes.
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Anm. Presens passivum användes sällan i dialekten och är
därför sparsamt belagt.

Exempel med -is: fylis, kaupts EkstaWN.
preteritum passivum av svaga verb.
Fg. gierpis, ledig; entapis (CSRun nr 82, Aschw. Gr.
s. 497), ändades; lyfpadis (så enl. Otto von Friesens meddelande; CSRun 138 har lyftapes, men Brate Sv. Runinskr.
1922, lyithadis), slutade, lyktades.
Ex. brointas, bryntes FåröGN; breendas LärBroGN; brandas
HejdeTG, brändes; glicgdas FåröGN; giyimtäs, gömdes LauJKN;
glå,ngdäss (blommade), LauJK; havcias FåröBroGN; kauptas
Vam1WN; lukktäs LauJKN, stängdes; lindas BroGN; bilmtas,
lämnades EkstaWN; läistäs, löstes LauJKN; mindas HejdeTG;
märktäs LauJKN; nyttädäs LauJKN; nandas FåröGN; ~das,
stacks LauGN; räktäs, räfsades LauJKN; rbirclas, rördes Fårö
GN; såmlada,s LauGN; sletharrvdäs (slätharvades) LauJKN; skodäs,
skoddes LauJKN; snagdas, snärjdes FåröGN; soi,ntas LärBroGN;
HejdeTG, syntes; soydas, syddes NäsWN; sidas, såddes NärGN;
saldas, såldes Vam1WN; sagdas, sades AngaGN; satas, sattes
FåröGN; 4isyldas, tåldes BroGN; toodas, gärdslades LauGN.
Från Eksta finnas ett par exempel med -is: baktis, bakades,
hitis, hittades; kauptis, köptes; loydis, lyssnade; trawdis, trivdes; trosktis, tröskades (men bre,idas, vreds) EkstaWN. Hos
Neogard har jag funnit näntes, nändes.
i presens particip av verb. Fg. segiandis (G-L, cod. B).
Ex. ägnas FlerBroLauGN; agnas Gothilm; GrötlJN; 4gnas
At1CN; HejdeTG, ägandes, egen; ganas Gothilm; At1CN; gagnas
EkstaWN, gående; kkrizas FlerLärBro'GN; koyrnas Gothlim;
kornas At1CN; kriornas HejdeTG; koyranas EkstaWN; kornas
LaumKG; 7coyrnas GrötlJN, körande; litypanas FåröGN; laupnas
LaumKG; GrötlJN; låupnas HablTG, löpande, gående; liganas
FåröGN; agnas BroGmgGN; hgnas At1CN, liggande; lknas
BroGN; lonas Gothllm; LaumKG, levande; sitnas FåröNärGN;
skanas FåröGN; sägnäs LauJKN, sägande; trilanas FåröGN;
Minas BroGN, trillande osv.
Enstaka exempel med -is finnas: tib.ans, åkande Fåröm
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N 332; eugnxs u lgnm, ägandes och legandes LärGN; lknzs
LärGN; /xvos EkstaWN.,
Hos bröderna Säve förekommer blott -es (och någon gång
-as) såvitt jag kunnat finna:
fatenes, fattande RoneS; flaugenes FåröS; lifnes FåröBunge
RuteS; röireness FåröBunge; -änäs FlereS; sitänes LauRone
S, etc.
Hos Neogard finnes Happandes, oförwarande, hos Toffthi
singendes, sjungande.
• e) i adverb. Fg. vt 1endis.
becklands FårömN 362; bliklgeas, baklänges BroGN; hakkas,
halvvägs BroGN; innhöisäs, inhyses LauJKN; inlyktäs, inom
stängsel NärRT.
Från C. och P. A. Säve: bak-länndis FåröCS, hallvägis
FåröS, millivägis FåröCS, innhäkktis FlerCS, inom stängsel;
mid-bittnes FåröS, -is FåröCS, mitt på bottnen, midsynndes
SundS, mitt i sundet.
Att -i- kan vara sekundärt, framgår av infinitivformer som
fints, finnas, hopts, hoppas EkstaWN, och av former som x
möns, i morse FröjLevTo, gentemot det vanliga möras o. d.,
fsv. i morghons.
Egendomligt nog förekommer redan i början på 1700-talet
ett par sådana sekundära i-former: folkis, giftas och hortis,
tala med een, båda i ms Ihre 96: 4 (TUB). Neogard har
knipes, lundes. Det äldsta belägget med -es i st. f. äldre -is
är genitiven belepes (: Inri)) i en runinskrift från år 1492 i
Hejde (CSRun nr 107, Brate Sveriges runinskrifter, Sthlm
1922, s. 97 ff.).
I fråga om uppträdandet av -i- framför -e kan jämföras
det faktum, att i äldre svenska -i- kvarstår längre framför t
och s än framför r och n (Kock Sv. Ljh. IV, s. 95).

Forngutniskt

i i avledningsändelser.

6. I avledningsändelsen 41(1) övergår -i- till -a-, på Fårö
likaså i -lighin (>-lan), men kvarstår i övrigt.
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Fg. -il (exempel saknas i fg.).
rckal o. d. allm. (I: 32); stikal Lau etc. (I: 3); staumbat
LaumKG, steum4/ GrötlJN (I: 188); rieval o. d. (I: 73); svågat
BrollejnGmgGN; svängill LauJK, vagnssvängel.
I fåröm. har -al i stor utsträckning ersatts av
t. ex. iip2kui, nyckel.
Ang. sonantiserade former som nykl, ssAll, se nedan § 17.
Forngutn. -igr, -ligr. Fg. ohailig, n. pl. nom. GL(A).
"ötvivelaktigt gamla inhemska adjektiv på -ig, yngre -igh
äro i fsv. mycket få." (Kock, Sv. Ljh. IV, s. 29). När vi
därför i sen fsv. finna sidoformer på -igher till adj. på -ugher
är detta enligt Kock beroende på inflytande dels från
mit., dels från adj. på -liker. En reflex av detta förhållande
visar sig i gotl., i det de konservativa trakterna ha -uar,
-ur (Fårö: -ugur), medan de mindre ålderdomliga ha -4, vilket
är på väg att helt uttränga -uar. Även adj. på -ligr ha i
äldre språkbruk ofta -1u(a)r (Fårö: -lugur), i yngre -h.
Gammalt eller inlånat -igr, -ligr har övergått till -sr,
(numera blott hos äldre personer på södra Gotland) och, vanligen, -4, -ii.
Exempel:
-igr: &ah BrollejnGN; dukti TräkVall, dickkar) Stenku
HogEskSandaHejdeTG; kansts LärHejnBroGN; pl. Dolm, Sanda
TG; ltdiga VallTG, lediga; loglsga LärGN, lydiga; n. nOt, -it
FlerLärGN; TräkVallSandaHejdeFröjTG, nyttigt; pl. ragu. Atl
ON, rediga; brsi FlerLärGN, vresig.
-ligr: &Åh BroHejnGN; MästGerTG; At1CN; &fikas), n.
dlit HejdeTG; deoh SandaTG; dålir, f. dåli LauJKN; hult
GothEIm; heiplt At1CN; n. hapht EkstaVam1WN; haphr LauJKN;
hapliar VamIABN, förskräcklig; knabhgur FåröGN; knabh Bro
HejnGN; At1CN, knölig; kåbgur FåröGN; kålx FlerLärBroGN,
smeksam (I: 252); sszkh FlerLärBroGN, möglig; eauritayglt Fler
LärBroGN; HejdeTe; ounsoygli Gothilm, omöjlig; roush Fler
LärBroHejnGN; ratar HablTG etc. (I: 187); skrabls Fler etc.
skrovlig (I: 126); skelph BrollejnGN: At1CN; skult LaumKG;
n. skuld EkstaWN, skaplig, lämplig; öttskinds, At1CN; oskaplir
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LauJKN; ousk,yplzar GrötIJN; n. »skuld Lauml(o, oskaplig,
väldig; eigilz etc., ömklig (I: 234).
Hos bröderna Säve träffas några fall av -igur, -igar: darrigar BungeS; fållkigur FlereS; gurigur BungeS, kärnlös; kurvigar RoneS, knorrig; ekthrrvigur, skorvig FåröS och -ligur,
-ligar: granngiveligur FåröCS; hameligur FåröS; hamligur Fårö
S;CS, hemska; hapligur FåröS; LauCS; apligar LauCS, förskräcklig. Dessas värde är osäkert, då normalisering kan ha
spelat in. Jfr dock formen knablzgur FåröGN (ovan).
Anm. 1. Adj. på -hg motsvaras vanligen på Fårö av former på
-lm, -Mn (< likin): oltftlyz, ddlan dålig etc., se ovan s. 32.
Anm. 2. Uti adv. *idelig motsvaras -ig av -a (jämte -):
alh o. d. (I: 16), vilket i fråga om andra mål än fårömålet kan
bero på anslutning till andra adverb på -a < -a (ila, none„, ayta
etc.), men i fårömålet är ljudlagsenligt; jfr tiega (< *tidlig), tidigt
FåröGN (blott på Fårö) och femininformerna till adj. på -hn
(< -lighin): dle , aylytala, vilka väl utgå från dåligh, elyekeligh,
3. Forngutn. -ingr, -lingr, -ningr.
Fg. byrping (ack.), farkost; laipingir, ack. laiDing, ledung;
vtlendingr, utlänning; bryplingar (pl.), bryllingar, pumlingr,
tumme; bladragning f., blå bonad; drytningina (ack.); fyrningar
(pl.), laigulenningar, arrendator; penning (ack.); reening,
Ex. strcenugg, strömming (I: 72); gyyrzgg (gorring), kärnlös
tall (I: 110); frenzlzgg etc. (I: 71); Icksligg, hövålm (I: 46);
kgigg, käring (I: 70); ayslzgg, usling (I: 175); stripkligg (en
sorts plättar) (I: 74); Muzgg, båtlänning (I: 63); shaumnigg,
skymning (I: 172) etc.

Forngutn. -i i sammansättning.
Fg. felli dur, fallucka.
§ 7. Medan på det egentliga Gotland alla sammansättningsvokaler synkoperats (nedan § 15 B.), har fårömålet i regel
bevarat dessa, ehuru icke i fullständig anslutning till fornspråket utan med analogiska ombildningar i många fall. Äldre
-i- motsvaras i fåröm. av -a-, hos S och CS av -i-, -e- och -ä-.
Exemplen med -a- (av äldre -i-) äro även på Fårö fåtaliga
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och träffas huvudsakligen i sammansättningar med trädnamnskollektiver, resp. virkesnamn.
Ex. akabark, ekbark, innakkoar, enkäppar, etmattipar, entoppar 1, bc'erkagniln, björkgren, fragrågtar, furugrenar, ravinlay, rönnlöv, asklav, asklöv FåröGN, alalond, allund FäröHz.
Av andra ord har jag endast antecknat gctrcialita, höet på
gärdena.
Hos C. och P. A. Säve finnas talrika exempel; de flesta
från Fårö, men några även från andra håll: aikekarrtlar, grov
ekbark RoneS, aikimas, utväxt på ek FåröS, aikispaik, eker
av eke FåröS, aikenyt, ollon FåröS, aikärukkä„ rutten ekved
AlskS; ainikrakla FåröCS, ainekrakle, engren BungeS, ainiräisi, enris, ainiråik, enrök (blomning), ainikvadä, enkåda Fårö
CS; ainegrainar, engrenar FåröS, ainelunngä, en svamp
RomaS; bärrki-, bäxrkekarp, björkbark, blirrkiklapp, avhugget
löv, -mas, utväxt på björk, -mussk, ruttet björkträ FåröS;
bärkäkart AlskVam1S, björkbark; fyri-, fyräbark, furubark;
fyräbärrur, furubarr, fyriflain, utbåge på fur FlerCS; -skog,
furuskog FåröCS; FlerS, -vid, furuved FåröS,CS; gränikätt,
gränekåtto, gränekunning, grankotte FåröS; tälli-fläddur, fladdrande tallbark FåröS; -klapp, avhuggna grenar FåröCS, -käft,
tallkotte FåröS,CS, -räisi, -ris, -skägg, skägglav, -trysa, -ruska
FåröCS, tälle-butte, tallbuske VallstS, -bärrur, -barr FlerS,
-flack, lös bark FåröFlerGothLauS, -grainar, -grenar FåröS,
kott FåröS, -lundi RomaS, -mouse, -mossa, -puttar, -barr AlskS,
-räise, -ris FlerAlskS, -skägg FåröAlskS, skägglav, -snäre,
ris AlskS; tälläskägg FåröCS; äskeungar, asktelningar FåröS.
Av andra ord än trädnamnskollektiver äro sådana sms.
sällsynta, eftersom de vanligen hava -is, -es i sms. (jfr ovan
s. 38): letiband, band i flöte FåröCS, åide-batar, ödebåtar
FåröS, åide-fallen FåröS, idi-fallen FåröRuteCS, förfallen m. fl.
med side sammansatta. Ang. -i-, resp. -e- hos S och CS jfr
ovan s. 38.
aine kan även bilda sms. med -as (se även s. 38). "Ene" är
ju egtl. *e ni r (jfr Olsson, Appell. subst., s. 173).
2 Troligen Gymnosporangium juniperum, enligt uppgift av fil.
lic. Bengt Pettersson.
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Anm. 1, Även sekundära sammansättningar med -i- (-e-) synas
föreligga i fårömålet: brienancita f., brännässla, ha,ggaKerar, pl.,
hä,ngpäron, kipastffivlar, kippstövlar, sdolakdr, sädkarl FåröGN. I
fall som kalkaguta, kälkbanke, och sigde,staln, slipsten för lie,
kan man tänka sig anslutning till grundordet, övriga fall bero väl
på analogi — jfr om sms. med -u- nedan § 11. Hos S och CS
finnas t. ex. bindeburrä, en växt (Galium aparine?) FåröCS, bindegras (d:o), liggisvaip, liggande halvdörr FåröS.
Anm. 2. Bindevokal i adj. på -elig (se Kock Sv. Ljudh. V,
s. 171 och dens. i Sv. Landsm. XIII. 11, s. 18 ff.) finnes blott på
Fårö, åtminstone i vissa ord. Den är numera -a- : augråndalat,
outgråndligt, åukokalat (jämte åylffiklat), olyckligt, (kunukalan,
omöjlig, forgrcevalan, förgruvlig, ryslig FåröGN. Hos S och CS
finnas t. ex. beskedelinn, beskedlig, förargelen, granngiveligur›
uppenbar, kärviligur, knippig etc.
§ 8. I prefix eller upptakt i främmande ord övergår e
till i (): bigravelse S; bign'ivalsa allm. GN; Incere, BroGN,
bihald HallS, behåll, bikymbar RoneS; bkgmar BroGN; biröimä,
Vam1S; inr6kma BroGN; hskaldlz› BroGN; pl. biskfcllia LaumKu,
beskedlig; btskak,nig BroGN; hs1c4nigg AUG/NT; biskenigg Laum
KG, besked; bztåla FårömN 362; blcila allm. GN; sidare, Bro
GN, cedera, avstå (ifrån); ~lånt BroGN, cement; gbmdm. Bro
GN; gimciinar G-rötlJN; gimain S;CS "gemen", nedlåtande; gisal
BroGN; pl. gisällar LauJKN, gesäll; gisvint BroGN, geschvint,
fort; mgei/ BroGN; mital CS, metall; riggåra FåröS; riggerä
CS; ?nava BroGN; rigga GrötlJN, regera. Även i fall där
huvudaccenten flyttats tillbaka på första stavelsen och denna
således ej nu står i upptakt, står i4r e: fiburvarb VäteCN;
fibarvecn At1CN; fiburvari EkstaWN; fibbarvari BungeS, februari;
EkstaS; Kolmodin. Gotl. fåglar, (egtl. "pelikan") Phalahrocorax carbo (storskarv), pinntera LärCS, "penitera", sakna.
Forngutniskt u i böjningsändelser.
9. Fg. -u i slutljud kvarstår som u på norra och
mellersta Gotland, men sänkes till -a på Fårö och södra Gotland. Framför bortfallet -n kvarstår det såsom u över helap
det egentliga Gotland (kråku, kråkan); framför kvarstående
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-n (på Fårö) motsvaras det av -et. Framför kvarstående -r
sänkes -u- till -a- på Fårö och södra Gotland, där det förekommer i denna ställning (kr4ketr, kråkor).

Beträffande fårömålet är att märka, att det stundom kan
vara svårt att skilja mellan u och a i ändelser, något som
redan Carl Säve anmärkt i det ovan s. 25 citerade yttrandet:
"Så hade . . . u i slutändelserna nu för det mesta öfvergått
. . till o eller å (eg. ett ljud midt emellan u, o och å) . . .
raudärr, -or el. raudur, peikor, svidål, sukor."
Då i den nuvarande dialekten fårömålets och södra Gotlands -a motsvaras av -a på no.-mell. Gotl. i t. ex. neha nio,
kretka kråka, havE, dels analogier, dels andra kasusformer legat
till grund (jfr ang. sv. fem, ovan s. 1 f.).
A. Fg. -u i slutljud.
a) i oblik form av svaga feminina. Eg. aighu, gatu, gluggv,
kerru, kirchiu (kyrckio B), cunu, legwitu, scyrtu, varu, wicu i
GL; kunu CSRun nr 164, kuno ib. nr 197, taflu ib. 153, stuvu

von Friesen, Runorna i Sverige, 3. uppl., s. 82).1
ib. 138
Den gamla oblikformen på -u (> a) har i vissa trakter
genomförts i stället för nom. formen på -a, (nyg. -e,). Så är
fallet på Fårö och i socknarna Lojsta, Fardhem, Lau, När,
Burs, Rone, Hablingbo, Vamlingbo, Hamra och Sundre. I
Gothem har intill senaste tid funnits ett -u (jfr nedan s. 46).
I övriga delar av ön ändas de svaga feminina på -a (-ce),
vilket torde återgå på nominativens -a (jfr ovan s. 42).
Exempel: liPna FårömN; (hona, BroGx etc.), 4.)net HavdC1r;
SundBm etc., - höna (se f. ö. I: 53); klitka FåröGN etc., (klitka
Gothllm etc.), klocka; klak 2 FåröGN; FardLojTG etc.; (klaba
Fler etc.), klubba (I: 125); kvetda FåröGN; (kvetda FlerGm etc.);
i samma inskrift (Kullands): i: tretando / rado : och
: afton : samt : sunudahr :, alltså en vacklan, som påminner om
fårömålets i våra dagar, vare sig nu skrivsättet beror på. tveksamhet
rörande beteckningen av uttalet, på en blandning av olika skrivvanor, eller på vokalharmoniska tendenser.
2 Tryckfel: klaba I: 125.
1 Märk
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hada (o. d.) FardSilHabITG; LaumKG (I: 98), kåda; tfåva
FåröGN; (tyayga FlerLärBroGN etc.); tyaygo NäsWN etc. (I: 240),
tjuga; Mka o. d. FåröGN; LaumKG; HablTG; (vIka LärBroGN;

At1CN etc.) (I: 3), vecka.
Kvarstående -u (-u) (vilken form Hedenström, ULMA acc.
336: 4, uppfattar såsom bestämda formen, vilken ju är likadan) förekommer i Gothem jämte -a. Hedenström anför (anf.
ms.) såsom exempel koyra sla4u 1 (köra havstång); da va kaplit 1 va kvadul da va pa da trezz [det var väldigt vad kåda
det var på det trädet]; a slag. spa-kroku . . . [en slik spåkråka]; a nypu salt; a glugu [en glugg]; smayra 2 rna tyceru 2
[smörja med tjära); a katpu [en ängslök], a navu [ett hjulnav],
a ranu [en ränna], osv. "Per Hansson i Flangre slutligen,
som talar ett mycket ålderdomligt språk —
— använder
uteslutande ändelsen -u och anser en form på -a såsom bansk
["stadsaktig, tillgjord"] (ULMA, acc. 336: 4, s. 8).
I Gothem äro (eller voro) sålunda former på -u i utdöende,
medan de på -a höllo på att segra.
Spridda rester av -u kan man finna i enstaka stående uttryck även i andra socknar, som eljes ha -a. Ex. a fash
arku Norr1GN; han har (el. far) årku FlerHörs, fa årku Heja
ArdGN; fa örku SandaTG; ta lazdu pa — — bli led_ pk; da
har la znt råldu pa — — reda på GmgGN. Från Grötlingbo,
som i motsats till grannsocknarna Havdhem och Näs har -a,
anför dock JN: a statur rzvu 419,ez letna [en stor reva uppe i
linet]; och uttr. a leztt kratutu, en liten smula.
Kvaliteten hos ändelsevokalen -a växlar något, så att den
på Fårö kan närma sig -u: (kasta) vårpu FåröGN, acc. 3244,
s. 21; kitzpu (ängslök, se I: 208) FåröGN 4312, s. 43; a ttsla
(-<—> -u FåröGN 1919); på sydligaste Gotland är det mera öppet
(--) 0); Wess,5n skriver hq,utso (strumpa) NäsVaml; blatko
(bleke), fa/o (bräde) Vaml; hyno (höna) Näs osv. (genomgående). Nils Carlsson skriver i ljudanalysen från Lau (se
I: 1): råto, lad°, körko etc, och anmärker: "Efter mitt öra
1 Hm utsätter sällan längdstreck
2 Hu skriver konsekvent h i st.

under vokaler.
f. r, vilket jag rättat.
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snarast o, knappast slutet = a!" men från När: "Svagton.
— — — å = & (o)". Själv har jag vid samma tillfälle skrivit
Utelo, latrko, HJO° etc. I typordlistan från Havdhem skriver
Carlsson genomgående -a, han anmärker dock (acc. 441: 6,
s. 60): "Ändelsen i obest. form av svaga fem. vacklar i uttalet mellan (det troligen normala) a och öppnare o. "Pausaform" är snarast den förra, med a och "stark levis".
Bröderna Säve ha -å från följande socknar i överensstämmelse med nutida språkbruk: Alskog, Garde, Lojsta, Levide,
Linde, Lau, Rone, Näs, Hamra, Vamlingbo och Sundre. Dock
hava de icke konsekvent -å från dessa socknar utan skriva
ibland -ä, ibland, arkaiserande, -a. I motsats till nutida
språkbruk hava de former på -å från Fole, Vallstena, Gothem, Kräklingbo (?), Roma, Tofta, Eksta och Oja. Av dessa
skrivningar vågar man dock knappast draga några säkra slutsatser rörande ändelsevokalens utbredning på den tiden. Någon gång skriva de -o, särskilt från Fårö, mera sällan -u. Jfr
Efterskrift till Gotl. ordb., S. xLvx och xxxv.
I äldre källor förekomma ej sällan skrivningar med -u eller
-o. I ms Ihre 96: 4 (omkr. 1700) står: Fittleiko, haspel,
Ganeijo, lång råck, gigo, fiohl, Maatfattlo, snörlif, emisko,
smörgås, Taas dyo (dyngpöl), tiockskyrtu, skiorta. Ms L. soc.,
som står Neogard nära (se I, s. xt) har Gatswanglu, gammal
träwagn, Ganaijo, snörlif, Grufwo, spis, Matfatlu, matskräppa,
wäru, wärja; förf. uppger, att "accusativus singularis foem.
gen." ändas på -o: "Jag har mi Kuno, jag har min hustru;
gif mi Kanno, gif mig kannan", — det sista bestämd form.
Överhuvud måste man taga i betraktande att vid sådana skrivningar den bestämda formen kan avses. Neogard har vanligen -a, arkaiserande, men åtminstone ett -u har han, i exemplet: dair hafwa haitit upp a peiku fyr mig i Gautum, the hafwa bryt mig ena pigo, fästemö till i Gautum. Det är väl ej,
osannolikt, att språkbruket beträffande den svaga femininändelsen på Neogards tid i Östergarn var vacklande såsom
numera i Gothem mellan -a (av Neog. skrivet -a) och
I Bröll.-d. 1726 föreligga åtskilliga former på -u eller -e:
tunnu, peipo, Pijku (2 ggr), warpu, moijo, troijo, treto; mindre
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vanligt är -a: kuna (2 ggr). Författaren är med säkerhet
Samuel Hansten, f. i Othem.
Bland närgränsande dialekter på fastlandet som ha obest. f.'
på -a må nämnas Vätömålet (se Schagerström, s. 50).
Anm. Angående det eventuellt av -a uppkomna -a i sv. fem.
se ovan s. 1 f. — Om best. form, av sv. fem. se nedan § 9 B, 5).
Anm. En kortnamnsändelse -u förekommer i namn som arvo,
Arvid Vam1WN; Båtå, Båtel, Botolf (i variant av Samtahl 1771
Säve i R 623: 4, visa nr 31); Hannä, Johannes FåröS (R 625: 3,
s. 14); Htirmå,, Herman Rone (SvLm. III. 2, 22); Jaku FåröS (R
625: 4, s. 51), Jakå, AlskS (R 625: 1, s. 28); austu,siaka, AustersJakob FåröGN; Oko Fler, Oku BroGN; }åka EskelVallHogSanda
1ca, -o EkstaLevTa; )aka' LaumKo; pko, Vam1WN,
KliHablTG;
Jakob; Jannkå, Johannes Vam1S (R 625: 3, s. 14); bauklasieiyku,
Butleks Joakim; Joka FåröS (R 625: 4, s. 60); Klaeu, Nils, Niklas
FåröS (R 625: 4, s. 51); Kobu, Jakob FåröS (R 625: 2, s. 11); Kristiankå, Kristian ("till 20 år") AlskS (R 625: 1, s. 24); (matis-)
krana Mattis-Kräna (obekant förnamn) FåröGN; /ayra, Lars (väl
snarare Lorens) FårömN 338; Miku, Mikael FåröS (R 625: 2, s. 11);
gasmau-nuku, Gasmora-Mikael FåröGN; nilsu GothElm; }lika Laum
KG; MISO Vam1WN, Niklas, Nils, lciuks-niku BroLokrGN, LauksNils; braunika FåröGN, Broa-Nils. iitstisnika, Lustigs-Nils (Lustig,
gammalt båtsmansnamn)1; Pällu FåröS (R 625: 2, s. 6; 11, s. 156),
Jakobs (son) Petter FåröGN;
FåröGN, Petter,
ålnan-sd.ma, Ainens-Samuel FåröGN; Ståffu, Kristoffer FåröS (R
625: 4, s. 57), Pact-pabst-steifet, Lille Pers Kristoffer FåröGN; Timing",
Thomas FåröS (R 629, s. 485); Ävo, Evert FåröS (R 625: 4, s. 65).

Även i finlandssvenska dialekter förekomma sådana kortnamn, t. ex. *p j all er- (N ik la s)*N i eko, pgiblarilku sladderhane (Wendell Ordb. öfver Pedersöre-Purmo-målet, Hfors 1895,
s. 279) — jfr att denna dialekt har sv. fem. på - u.
b) i dativ neutrum av adjektiv. Fg. allu, oschiptu.
Förekommer numera blott i några stelnade uttryck: (ma
årga BroGN); me arrgå, med vrede LauJKN; hart matt hårda,
hårt mot hårdo FåröHz; pa nka FåröGN; pa nku LärSteiaky
' Jfr gårdnamnen i Nickarve (nikdrva, i Hejdeby, nileara, i
Vänge, i Havdhem), vilka väl måste utgå från en kortnamnsform,
motsats till Niksarve (niksara) i Fardhem (SOA).
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BrollejnHörsNorrlöstgGN; pa nom HejdeTG; pa nom Laum
KG, på nytt; rna rOta FåröGN; rna rä?,tzt StenkyGN; rna redu
HejdeTG; me retä. LauJKN, med rätta'; pa skizma, på sned,
ma taymet FåröGN; (rna tiwrta HejdeGerTG); ma torna Vam1GN,
med tomma (vagnen).
Även här uppträder alltså -a på Fårö och södra Gotland, -u
på norra och mellersta, där även i några fall -a inträtt.
Exempel från bröderna Säve: mä arrge, -ä S, mä argu CS,
med ondo; a godo, av godo RoneS (som översätter "till
godo").
c) i best. ("svag") form av adjektiv. Eg. ex. saknas.
a: fem. sing. På större delen av Gotland förekommer
denna form blott självständigt (substantiviskt). Ex. de, gåmlu
LärStenkyBroGN; da gårnblu HörsNorrIGmgÖstgGN; da gårnblu
Tofta Hog Eskel Hej de F röj Lev GerFarel Sil Habl 2 TG; EkstaWN;
da gambla FåröGN; da gånibla NärGN; dq hpgru LärBroGN;
da hPgret FåröGN, den högra; da laggu, den långa GuldHejdeTo;
da l4lu LärBroGN; da lcilu o. d. StenkuToftaVallHogHejdeTG;
da lila FåröGN, den lilla; da Aggs, den unga NärGN; da åra
lila klalna, den andra lilla klena FåröGN. På Fårö förekommer denna form även förenad med subst.: hisa l&certe„
den här lilla ärten (gotl. *is ked &rh); pa hkgret seeda, på
högra sidan (got]. pa »gra sceght); vänstra hånda, i vänstra
handen; pa västra seeda, på vänstra sidan FåröGN; bästa
stKaga, bästa stugan.
p. i pluralis. Blott självständigt, utom på Fårö, och (numera) sällsynt.
di gaml)la, -u FåröGN; da gånzblu GothHejnGN; di gamlu
AngaGN, de gamla; dz, Agget FåröGN; da Uggu RuteGN, de
unga. (T. o. in. JKNLau har de gamblä, de gamla).
De gotl. formerna kunna tala för Noreens förklaring (Aschw.
Gr. § 148), att -a i "med rätta" uppkommit ur -0. Andra förklaringar i Hellquists ordbok.
2 I FardSil och Habl skulle man vänta da gambla såsom i När,
eftersom sv. fem, där ha -ffl, (ovan s. 45). Möjligen har best. form
av sv. fem. här influerat på grund av liknande funktion hos adjektivet i självst. ställning.
4
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Förenat med subst.: beera Ugn, bara ben; ch lagga fatcla
vagana, de långa fula vägarna FåröGN; dä davvu sväinen, de
döva svinen FåröCS. Numera torde denna ändelse vara ganska
sällsynt.
T. i superlativ, best. form. Forng. hoystu, högsta.
sämst
Här motsvaras -u av såväl -u som -a. Ex. såll de
sedi i Iran de bässtä, sålla den sämsta säden ifrån den bästa
LauJIN da hkgsta, den högsta, da lasta, den längsta Fårö
GN; da minstu LärBroGN; dä smestå (pl.), de minsta FåröKo
(1885); da smagta, den spädaste FåröGN. 1 ålderdomligt språk
även förenat: da htastu pina, den översta pinnen FåröGN;
de uppasstu säidfjäli, den översta sidobrädan LauJKN. Över
större delen av området, är dock -a rådande i förenad ställning, t. ex. da Omlasta ttksi, den äldsta flickan, da Pvasta
pinu, den översta pinnen etc. BroGN.
d) i vissa pronominalformer.
a. i fem. (förenat) av am, annar, ainda, (h)issen, vicken,
ävvar (ora). Ex. da dina stkvla, den ena stöveln, Gun eanda
spstar, en enda syster FåröGN; 2. da ara lulnda,, i den andra
handen; ara gogul, annan gödsel FåröGN; a ånu am, en annan
(en) ButtGN; a annu lukä, en annan lucka LauJKN; varbtnu
firar, i varannan fåra LauGN; kisa raya, den här ron (roligheten) FåröGN; i.0 råyblu4,h, den här roligheten VäteTG; &yra
kåta, vår katta(n) FåröGN; vita Vek tulta, vilken liten flicka
NärGN; Mut tvar sum, vilken teg som . . . GmgGN; mku bra,
vilken bredd EkstaWN; viku raust, vilken röst GrötlJN. —
Ur bröderna Säves uppteckningar må anföras: hissu mjällke,
den här mjölken; ifran hisså, värde, ifrån den här världen
FåröCS; äi am u nati, i går natt FåröS; dä ainu slemä, den ena
ljumsken, d'ainu kraka, den ena kråkan FåröS; ingo ro, ingo
nöd FåröCS.
Anm. Alla dessa former utgå icke från äldre -u, utan en del
från -un, jfr t. ex. fg. nom. sing. f. Dissun, men dat. sing. f.
samu, samma, med adjektivböjning. Pron. f. *hwilkun (viku,
vika) har rönt inflytande av nägun (f. nk a Fårö, necgu Gotl.)
och engun (igga, -u). Övriga former utgå från -u, vilket tillhör
den adjektiviska böjningen av vissa pronomina, (se f. ö. under -un,
nedan, s. 57). Böjningarna ha tydligen ömsesidigt påverkat varandra.
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p. i plur. fem. förenat (blott på Fårö) och per tria genera
självständigt. Belägg finnas blott från äldre källor: aru vänjur,
andra vanor FåröS; di aru FåröS; aru Bröll.-d. 1726, Fårö
FlerBungeS; arå FåröS, andra, de andra; jfr ingo adur, inga
ådfåglar; hissu hä,usin, de här husen FåröS.
T. i dativ neutrum sing. Fg. oru, fdssu, huaru, andru.
keda a våra, litet av varje FåröGN; — a våru FröiTG.
i räkneord. Grundtal: fg. niu, tiu GL; ellivu Runkal.
nå„"u FårömN 307; n4u, LärFlerGN; tielu FåröGN; tålu LärGN;
alvu FåröNorr1GN; alva (--> o) HejdeTG; ällvå LauJKN. — näiu
FåröS,CS; FlerCS: näio FåröS; neiå VamIJPKN; täiu FåröFler
OS; FåröS; teiå 17am1JPKN; ällvu FåröS,CS; FlerAlskNäsS;
ällvå VamIJPKN.
I övrigt motsvaras -u här av -a: niela, tcela, åka (allm.)
Fördelningen mellan -u och -a är densamma som hos svaga
fem. Former som n4u, Uvu i Lärbro och Fleringe upptecknades i båda fallen efter mer än 80-åriga personer med ålderdomligt språk och äro sålunda reliktformer.
Anm. I räkneordet fg. tiughu, 20, har slutvokalen bevarats

som -u eller -a men ingenstädes blivit -a (tugä I: 258 är tryckfel
för tugå). Anledningen härtill kan möjligen vara, att ordet förr
knappast användes i vardagslag; man sade an steg, ett tjog.
Sålunda säger Tofften (Gramm. ant. linguae Gothl., ms i KB, s.
18): "At räkna Trettio, Fyratio &c, är icke i bruk utan 20 kallas
en Stig; 40 2 stiger, 60 Tre stiger . . .".

Ordningstal i femininum: fg. pripiu GL, ms B tridio. Blott
i svag böjning (självständigt): da famtu HejdeTG; de fämtå
LauJKN; femtu FåröCS; dä fjärdu FåröCS; dä, sjettå Fårö (J. A.
Enderberg ms. 16708 i ULMA); dä siättu FåröCS; da Mdu
BroGN; EkstaWN; dä trido FåröCS, den tredje.
i adverb, med ändelser av olika ursprung.
altraido At1D11; altraida LaumKG; allraidu S; alltraidu CS,
allaredan (jfr fsv. red o, redan); burta, barta (— -a) (I: 161);
burtu Bröll.-d. 1726; langå (tal langå, tala långsamt) LauJKN;
lagga, d:o NärGN; langå LauS, småningom; lango Neogard,
länge (sedan).
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i presens pluralis av vissa verb. Fg. 3 pl. iru, ieru:
cunnu; sculu.

Levande former finnas blott på Fårö, där pluralböjning är
bevarad. Ex. lOra (Fra), äro (1 o. 3 pl.); (vor) kyitna, (vi)
kunna; (d2,, vor) sWyla, (de, vi) skola; (d2.) vila, (de) vilja.
Ur äldre källor: jeru, järu, -o FåröS,CS; järo (3 p.) Neogard,
Tofften; järä wör, äro vi L. soc.; kuno, 1 o. 3 p., kunna
FåröS,CS; skulo, skola FåröS,CS; skulu FåröCS; vilu, -o Fårö
S,CS, vilja.
L. soc:s jä,rä, äro, är ett enstaka exempel på att -u ersatts
med -ä i pret. liksom vid vanliga starka verb, varom strax
nedan.
i preteritum pluralis.
a. av starka verb. Fg. bupu, foru, gingu. hieldu, quamu,
racu, sa,gu, suafu, waru.
Nutida exempel finnas endast från Fårö, i 1 och 3 pl.:
bita, beto, bpsuda, bjödo, byka, buro, &Anda, bundo, dråyga,
drogo, gåva, gåvo, bka, lekte, ridu, redo, såta, sutto, smide,
smidde, slåpa, sluppo, våra, voro etc. Bröderna Säve ha t. ex.
badu, -o, blifvo, budu, buro, fingu, -o, liko, satu, -o, skuru, -o,
stoo, stodo, toko, togo etc. från Fårö. P. A. Säve uppger
från Hamra former som fingu och gingu. Tofften (från Havdhem) har: Dair Rido, Lago, waro. Bröll.-d. 1738.a har skuldu,

skulle.
Några former med -e, -ä finnas hos S och CS: sluke, slukade, dai fingä NäsCS; ginge RoneNäsSundS.
Ett par fall har J. Karlsson givit exempel på: vörr gikk u
slogä (sade man förr) (acc. 2534, s. 1); um di räikä visstä va
di fattiä atä (= jetäd), så, döid di där di satä, (om de rika visste,
vad de fattiga åto, så dog de, där de sutto) (acc. 3662, s: 43).
P. A. Säve har från När: vör finge, vör ginge, vi fingo, vi
gingo. I Bröll.-d. 1738 b står: da blajfve vör, då blevo vi
(i st. för det regelrätta blifve).
p. av svaga verb. Fg. 3 pl. brendu, byglm, flyttu (ms. A
flyctu, B flytto), fyrim, gieru, kendu, legDu, lypu, sciptu, sculdu,
troDu, wigfu, wildu. Numera förekommer denna form blott
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på Fårö, i 1. och 3. pl. Ex. bretkta, bråkade, breenda, brände,
fleftlgda, flöjde, drevo, fkda, födde, Orda, gjorde, hiermda,
härmade, lalpto, hjälpte, kåypta, köpte, ketrcla, körde, laukta,
lukade (hö), &idet, lödde, livds, levde, lagda, lade, ntet, nyttjade, plksda, plöjde, reekta, räckte, rikta, räfsade, såda, sådde,
skida, skötte, smprda, smorde, stitIptet, stöpte, v&rmda, värmde,
osv. FåröGN.
Från S och CS: bäddo, basade, bodo, bodde, gärdo, -u,
gjorde, läggdu, lade, räikto, rökte etc.
I övriga trakter har -u ersatts av -a i hela paradigmet:
(vor, er, dt) breende,, gykrda, kria (körde), lagda osv.
B. Fg. -u framför konsonant.
1. Fg. -ur. Detta motsvaras på Fårö av -ur eller -ar
(ofta svårt att skilja), på södra Gotland av -ar (-or).
i genitiv av svaga fem. Fg. kirchiur, cunur, star ufur.
Numera endast i stelnade uttryck, såsom (hos C. och P. A.
Save): till gangur Fårö, i gång (jfr gangä, f., gång), till körrkärr FåröVaml, till kyrkan, till laigur, Fårö, till laigärr Rone,
till lega. Det förekommer även i sekundär användning: fat
ti bässtårr, fått till bästa LauJKN, tu sknur, till synes FåröGN,
net t_wr a tul ågur, nu är hon (lien) till egg (= vass). Grotl.
h båstar, h sknar, h ågar.
i pluralis av svaga fem. Fg. aigur (ack. pl.), kirchiur,
cunur (ack.), wicur.
Denna ändelse finnes endast kvar på Fårö och i Lau, Vamlingbo, Hamra och Sundre.
Ex. från Fårö: gåtar, håkar, kbrkar, styeernar, pinur, tislur,
-ar (tistlar), teeur (tår); vikar (veckor); från Lau, Vaml etc.
målar, märlor, spcetlar, spjälor, styvlar, stövlor LaumKG; bagg"hänglor" (på agtak), krakar, ladar, stmpar Vam1BN;
gasar (måsar) HamBN; hyletr, hynar, flundrar, gaclar, rceysor
(ryssjor) SundBN.
Bröderna Säve ha t. ex. kattur Vam1S; päikur GardaS; -ärr,
LauS, flickor. Neogard har pluraler på -ur: husur, strumpor,
kluckur, läsur, klädesfållar, nuckur, hakar, sylhualgur, silver-
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märlor. Tofften har pl. Lukur, luckor, Blomor, blommor.
Bröll.-d. 1726 (Hesselman Bröll.-d., s. 158 f.) har kakur, kunor.
I Tofftens trakt, Havdhem, har ändelsen -ur (-år) säkert
förekommit på hans tid (1748) — jfr att sing. ännu har -ä.
Troligen fanns den även i Östergarn på Neogards tid.
2. Forngutn. -um.
Detta kvarstår överallt, i den sparsamma omfattning det
förekommer, som -um.
i dat. pl. m., f., n. av substantiv. Fg. aigum, dagum,
scyldum.

Numera blott i stående uttryck: bi bakum, byvis, bi dagum,
om dagarna, då och då LaumKG; N gåykum, med göpnar,
göpenvis BroBogeArdesjaHamGN; låupum, i löpar (rim med
föreg.) BogeGN; N nåtum, om nätterna ÖgGN; FröjTG;
stådum, ställvis, här och där, bi tceldum, tidvis, bi tceurum,
turvis LaumKG.
Hos C. och P. A. Säve finnas åtskilliga exempel: äi byggdum Bunge, bi dagum Fårö-Sund; bi fläkkum Fårö, fläckvis,
bi gauknum (gaupnum), nävtals FåröVaml, bi stundum Fler
Alsk(HamNäs), bi stundom FåröLau, stundvis; bi städum Fårö
LauVaml, ställvis, bi takum FåröBungeFler, stundom, bi tuttum
LauVaml, tofsvis, bi täidum FåröBungeAlskilone, bi täidom
Boge, tidvis.
Neogard har: Bei hopum, hoptals, bi takum, stundom, Tofften: hej ilingum, skoftals, hej säseum, desultorie, bei ryckum,
takum, interdum, subinde, identidem.
i dat. plur. av adjektiv. Fg. allum, bapum, bolfastum,
frelsum, gangnum etc. Saknas praktiskt taget i nygotl. Ett
exempel är: di/cm BrollejnGN; atom At1D11, i uttr. da ce int
Num ggva, det är ej allom givet. Uti Bröll.-d. 1738 b (Hesselman s. 524) står: Dä sägs af gamblum.
prepositioner och adverb. Fg. ginum, a millum.
Ex. bnum allm. gotl., genom; milum allm. gotl., mellan;
lågum allm., lagom; låggum HejnHörsNorr1GmgGN; FröjSil
HablTG, långsamt (da ga lägg", det går långsamt).
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d) i 1 pers. plur. presens och preteritum av verb. Fg.
faum, seulum.

Saknas i nutida gotl. Ms L. soc. (börj. av 1700-t.) uppger
böjningen: wör gangum, wör singum. Tofften har: Wyr Reidum, [vi rida], Liggum, Wyr järum, skulum, warum, wir Ridum
[redo], Lagum [lågo]. Bröll.-d. 1724 (Hesselman, s. 519) har:
Vör springum, vör driekum u dansum; vör ynskum.
Fg.
Dat. plur. best. form (ej belagd i fg.). Uti äldre nygutniska
alltifrån Neogard till bröderna Säve finnas talrika exempel
på en ändelse -ume (o. d.) som motsvarar fsv. -umin, -omen.
I de spridda exempel som på senare tid upptecknats låter
den som -uma; Säve skriver -ume och -ämä„ Neogard -urna
etc. Se ovan s. 27 f.
Fg. -un.
Fg. -un övergår vid kvarstående -n (på Fårö) till -un el.
-an, vid bortfall av -n på norra och mellersta Gotland till -u,
på södra Gotland till -a.
i plur. av neutrala an-stammar. Fg. augun.
Fåröm. uppvisar -un el. -an (ofta svårt att skilja); no.-mell.
Gotl. -u, sö. Gotl. -a (-o).
Ex. etygun, etvun, ögon; kran, öron FåröGN; åygu FlerLär
BroGN; At1CN; HejdeGerTe; augu Gothllm; EkstaWN; GrötlJN;
auga LaumKG; åuga HavdCN; tru FlerLärBroGN; oyru G-oth
Hm; EkstaWN; GrötIJN; oz:ru AtICN (tpl); aru HejdeTG; tura
LaumKG; tra HavdCN.
Bröderna Säve ha avvun, -on Fårö; (etygan FårömN 338);
augu HavdS; angå, Vam1S; åirun, -on Fårö; åiru KräklGarda;
Vaml. Neogard har augu, Tofften augii (-it utmärker grav
accent).
i andra subst. av olika ursprung.
Fg. aftun i motsvaras dels av det sällsynta åfln, vilket väl
är inlånat från riksspr. (vanligen användes kvald, kväll), dels
-un i afton är ju icke ursprungligt utan ombildat från -an(n)
efter morgun. Jfr senast T. Jobannisson i Meijerbergs Arkiv 5,
s. 50 f.
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af åftu (-a, -a), vilket dock blott förekommer i uttr. gr åfta
o. d., hald åfta o. d. göra kväll, hålla kväll, dvs, sluta arbetet
för dagen. Ex. med -a (-o): (gr) åtta ArdLauEkeNäsHam
SundGn; HabITG; HavdCN; afto Vam1WN; med -u: (ger) åftu
FlerHaIlLärllejnNorr1GN; GothHm; med -a (-e): (gr) åfta, Lär
StenkyBroHörsNorrlAngaGmgÖstgÖjaGN; TräkuToftaVallEskel
SandaGuldHejdeFröjLevTG; At1DLL; EkstaWN; -e StenkuTG.
Även från Fårö finnes i just detta uttryck en n-lös form:
tigga db åfta, fingo de sluta, gera vor åfta, sluta vi arbetet
FåröGN, men t. ex. aftunkin, aftonbön (riksspr.?) — jfr Säve
afftutäid Fårö; aftuteid FåröGN, tid att sluta arbetet.
I sms. förekommer eljes ej sällan formen itftly.: aftnboin
At1DLL; åftnsmåt AltCN, kvällsmat; aftnrignig BroGN; aftnrignbggb At1CN; afft'nstjännu LauJKN; aftnstjännu VamlABN, men
även aft- (< aftu?): aftmat LaumKG; aftmat VamlABN; aftringning LauJKN; afft-tä,idar, tid att sluta arbetet LauJKN.
morgun m. (ej belagt i forngutn.). Även här förekommer
en form med -n och en utan -n, den förra i den allmänna
betydelsen morgon, den senare blott i det adverbiella uttrycket 2, inårgu (-a), i morgon, jämte anmargu, en annan
morgon, yvamargu, i övermorgon.
Ex. med -a (-o): b mårga o. d. SilHablTG; EkeNäsHamSund
GN; Vam1WN; med -u: mårgu o. d. FlerLärBogeHejnBro
HörsAngaArdGN; Gothlim; i mörgu VallSandaTG; med -a (-e):
mårga o. d. TräkStenkuToftaEskHogHejdeFardEkstaTo;
GmgÖstgLyeÖjaGN; EkstaWN; GrötlJN, i morgon. Från Fårö
har jag upptecknat både 2 nzårga och 2. mårgun. S och CS
ha från Fårö äi mårrgu.
Möjligen representerar n-formen den gamla nominativen på
-unn och u-formen den gamla ackusativen.
syskun, ii. pl., ej belagt i forngutn.'
Fårö: spskun GN. Gotl.
-u och -a lokalt fördelade.
Ex. med -a: sYska BursllamGN; VamIBN; FardSilHablTG;
LaumKG; med -u: sks1.22 LärStenkyBrollörsGmgöstgButtAnga
1 Enligt Olson De appell. subst., s. 81 är -un analogiskt, men
jfr Hellquist i Arkiv 7, s. G.
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ÖjaGx; TräkToftaVallLevFardSilTG; sysku GothElm; EkstaWN;
med -a: syska EkstaWN; NäsGx.
helgun (fg. gen. pl. helguna) finnes numera blott i fåröm.
algushålgu, (egtl. alla guds helgon), allhelgonadagen. Säve
har från Fårö all-guss-hällgo, -u, från Rone allgess-älgo.
c) i vissa pronomina med mer eller mindre ursprungliga ändelser.
Fg. engun, f. nom. sing., heter inga o. d. FåröGN; LojSil
Habl TG; Esk Eksta FardTG; Östg När Näs Ham Vaml Sund Gx,
ingen. Eljes former som iga, iggb och apokoperade former
(ig,k4, ingen ko). I n. pl. har Fårömålet inga (falk), inga
människor Giv. Huru nu än engun skall förklaras 1, så är väl
åtminstone n. pl. på -a att förklara genom inflytande från
svag adj.-böjning.
Anm. 1. Parallellt med och påverkat av "ingen" är "någon"
i fem.: naka, nakla FåröGN; nagu LauÖjaGN; HabITG (jfr I: 99 f.).
Anm. 2. Fg. huilikin heter i fem. numera: viku BroGN; Eksta
WN; GTötlJN; v1ku Hab1TG; vikku LauJEN; vika (vilka) FåröGN;
vika NärGN. Denna form behöver icke föras tillbaka på -fln utan
kan ha ett analoeiskt infört -u, — jfr ovan s. 50 f. — Aug. fg.
Dissun, gotl. isu etc. se ovan s. 50.
Anm. 3. Ang. självst. form av adj. med artikel (d6
den gamla) se ovan s. 49, utan artikel (getmlu, den gamla) se
nedan s. 58.
5. Fg. -una, -unni.
Best. form sing. av svaga feminina. Fg. dat. taflunni Runkal. 1328; ack. stuvona CSRun 147, etc.
I äldre fårömål kvarstod enl. C. och P. A. Säve en dat.ack.-form på -una, -ona: flåigona, piskan, fällona, fällan, fängpannuna, fängpannan, (äi) glåimuna, i glömska, (haut) gnäkksluna, (håll) mun; (i) grävvona, i spisen, kalduna, frossan, päikuna, flickan etc. Numera är denna form helt försvunnen
på Fårö och ersatt av nom.-formen pecka etc.
På det övriga Gotland har -una > -u: kåtu, kattan, peelku
1 Fsv. mngon förklaras av Kock (Sv. Ljudh. IV, s. 356) som
ae n g i (h) o n. Obs. emellertid, att h o n på fg. heter han. —
Även i dalmål finns f. nom. igggo (< -un) Levander 1, s. 179.
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flickan, råmpu, svansen, tplku, tjockan, ståuu, stugan, kråku,
kråkan etc. Då denna form är allmän och så även beteckningen
av ändelsen (frånsett enstaka skrivningar med -o: kato o. d.),
torde vidare exempel ej här behövas, utan hänvisas till Gotl.
ordbok.
Märk även substantiverade adjektiv som gamblu GothElm;
NärGN, den gamla, (Fårö: Onda Gx), hygru, högra handen,
kaldu, frossan EkstaWN (Fårö: kålda GN), st(bob4,ntu, den
styvbenta NärGN.
Neogard har i best. fem.: klucku, klockan, Tofften: luku,
luckan, turturdufwu.
I Uppland och Dalarne förekomma best. fem.-former på -u,
-a (Grip, Skuttungem., s. 143, Schagerström, Vätöm., s. 50;
Levander, Dalm. II, s. 188).
Best. form dativ av svaga fem. -unni finnes blott i gamla
källor. Fg. taflunni Runkal. 1328; ta[fl]unni CSRun 179 (möjl.
från 1349); taflone CSRun 147 (så även Brate, Sveriges runinskrifter 1922, s. 104, daterad 1514). -o- är frappant, om
man jämför det med Neogards och Tofftens tvåhundra år
yngre former på -unä.1
Neogard har kannunä, kulunä, snarunä, Tofften: lukune,
täfwune. I Bröll.-d. 1738 a (Lind-Lindberg) står: pa Strandgatene.
Hos P. A. Säve finnes t. ex. hå.punä SundKN, märren; pa
sejdänä ÖjaK37; bål säidune RoneS, vid sidan.
6. Fg. -un(n)ar.
Best. form pl. av svaga fem, är ej belagd i forngutn.
Fornsv. v ikuna (r) o. d. Denna ändelse har i fårömålet
kvarstått som -unar (-anar), men på södra Gotland övergått
1 I en del runinskrifter från 14- och 1500-talen förekommer -o
i ändelser: kuno OS Run 197; katrino messo 147; guto (piet.) 107,
messo:hakulin 75; melno 103, rato 76, 101, 106; raks 107; rado
138, 147, 203; swensko 107; fiurtando 76, 106, 147, tretando 107,
138; siah(s)tando 203; afton 138, stuvona, taflone 147; broDor 196;
mopor 151; tos:dahinom 147. En viss tendens till vokalharmoni
har tydligen gjort sig gällande.
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till -ar, varigenom best. form sammanfallit med obestämd. På
större delen av det övriga Gotland finnas inga spår av denna
ändelse, då alla mask, och fem., utom konsonantstammarna,
där sluta på -ar.
Ex. från Fårö: flUndranar, flundrorna, kråkanar, kråkorna,
kårkanar, kyrkorna, reekunar, slanorna, phIgkunar, plankorna,
skårtanar, skjortorna, styeernanar, stjärnorna osv. FåröGN.
C. och P. A. Säve ha från 'Fårö: flundrunar, -urna; givunar
(gåvorna), kattunar, kyllonar, -å,nar (sälstenarna), päikunar (flickorna).
Södra Gotland: ma,lar, inärlorna, spadar, spjälorna, styvlar,
stövlarna LaumKG.
Neogard har pl. Kluckur, best. kluckur, — krunur, — kyr-.
kiur 11, — wikur: Tofft&r: lukur. I ett ex. av Ihres dialektlexikon (UUB R 598) står skrivet med okänd hand å s. 71:
Husa: plur: Husor: defin: Husur.
Fg. -us.
I preteritum plur. passivum av verb (fg. wendus, vänjdes).
Ett par exempel finnas från Fårö: fylgdus, följdes; treedus,
-as, träddes FåröGN; di mötos FåröHz.
I övrigt är ändelsen -as, såsom i sing., ex. fplgdas, följdes,
treeivdas, trivdes. En pluralform har Säve från Vaml: de
trivas, de trivdes.
Anm. -us (< uns) > -as föreligger väl i uttr. åftas BroGN;
ej (t) åftas GrötlJN; i aftis EkstaWN, i går kväll.
Fg. -ut.
Neutrum av någon (m. nedslan, ruigan, f. netka, nga Fårö)
heter ruigu FåröGothNärGN; negu Gothlim, men vanligen miga.

Fg.

u i avledningsändelser.

§ 10. I avledningsändelserna -ul, -un, -ur bevaras vokalen
som -u eller -a på Fårö, men ersättes på hela det övriga
Gotland av -a. 1 ändelsen -ugr bevaras vokalen på Fårö och
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södra Gotland, men ersättes av (analogiskt) -2. på norra och
mellersta Gotland.
Fg. -ul (ancul m., fotknöl, axul, m., vagnsaxel, sapul
m., sadel).
På Fårö bevaras -ul såsom -u/ el. -al, men motsvaras för
övrigt, där det ej synkoperats, av -al.
Ex. eggul, torskkrok FåröGN; etglcal FåröGN; 4kal Bro etc.,
fotknöl (I: 92); eiksul FåröGN, (ciks/ LaumKG), axel; bital 1
FåröGN; (Intl At1CN), bett, betsel; netrvul FåröGN, nervel
Gotl., dörrvred (I: 66), rieuu/ 1 FåröGN, rännil; tatu/ FåröGN;
(tt g GmgÖstGN; hit/ LaumKG), tåtel (gräs); ä. sv. tå t
(Lyttkens Sv. växtn., s. 1414).
C. och P. A. Säve ha ankul Fårö; ankål Rone [!]; bitul, -ål
Fårö; tatel oja etc.
Ur 1700-tals-mss må anföras: sadul Spegel, Ihre 96: 4;
garswinkull Ihre 96: 4, ankul Ihre 100: 18; sipul (tapp) Neogard; in. best. risulen (risseln) Neogard.
Fg. -ur (vefur, gumse).
Denna avledningsändelse finnes blott i fåröm., medan i
gotl. hithörande ord fått -are.
andur (-- it. sv.) etndur FåröGN, (gotl. åndara), slädmed. —
klap(p)ur (= ä. sv.) klapur FåröS, klappersten. — Fg. veDur
vadur, -ar FåröGN, gumse; (gotl. vådan EkstaWN: GrötlJN;
Vam1BN).
Fg. -un(n).
helgun, syskun.

Se ovan s. 55 f. ang. aftun.

morgun,

Fg. -ugr (alsswaltuhr CSRun 18; fiel kunungur, fel
för kunnugur; pl. naulaugir G-S).
Detta bevaras som -ugur, -ugar på Fårö, som -uar, -ur, -u
på södra Gotland. I de centrala delarna av ön är det utträngt av -2 (< igr).
1 -ul har här ersatt äldre 41(1); liksom i svaggul, m. FåröGN,
(gotl. svåggal), dragsvängel (på åkdon) av ty. Sch wengel;
teircicimul, tordyvel FåröGN etc.
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Ex. från Fårö: åvetgar, avig, bletkugur, blackig (färg), bylkagur, lömsk, dettlugur, skral, grittlugur, grynig, havethchmagur,
huvudyr, kitnagar, -ur, kunnig, råmugur, frän, salmugur, simmig FåröGN.
Ex. från det övriga Gotland: eldu, ivrig NärGN; ditktuar
StenkyAngaöjaSundGN; HejdeEkstaFi öjLevSilHablTG; &åktu(ar) StenkuSandaTG; duktu HejnHörsGutgÖstgArdGN; -ugalNorr1GN; Gothlim; kfuluar, hålig BursG'N; kigkuar, -ar, kinkig
GerTG; koylu Gothrim; kb)ju At1CN, kylig; bduar, ledig Fler
HejnBogeHörsGmgAngaArdÖjaGN; AtICN; lyitt GothHm; lduar
EkstaNäsWN; GrötIJN; myglu GothHm; HejdeTo; myglu Eksta
WN; mPglu(ar) HablTG; myglu HavdCN; GrötlJN, möglig;
r4du At1CN; r4duar 15ablTG, redig; Mur, ostadig HablTa;
skveitruar Garde, skvåtrur LauGN, kvistig; spraklur spräcklig;
svgvur, sömnig LaumKG.
Fem.-formen (fg. -ug, ej belagt) ändas i samma trakter på
Fårö: -u el. -a. Ex. ~tu, duktig, kniyku, krokig, &Ivra,
ivrig FåröGN; dåktu FlerÖstgGN; ToftallejdeEkstaFröjLevSil
Ta; spraklu, spräcklig, svamnu, sömnig, tetuku, tokig Laum
Kg etc.
Neutrum (fg. bloDugt) ändas på :ut, Fårö: -ut, -at. Ex. feprdat,
färdigt, 14glett, mögligt, råmut, fränt, seumut, simmigt FåröGN;
nytut FlerGN; GothHm; At1CN; StenkuToftaEskHejdeLevTG,
nyttigt; spraklut, spräckligt, taukut, tokigt LaumKG etc.
Pluralen (fg. m. pl. naupugir) ändas på -ita, -uga, Fårö:

-uga, -aga. Ex. duktuga FåröGN; hastuga, iduge, raiduga
GothElm; cloysuga, dåsiga GardeGN; bitrua, burriga LauGN;
tduce StenkuTräkuTa; Mua FröjLevTG; AtlHavdCN; 4dua
EkstaWN; GrötlJN; bainua, beniga, hctstue., hastiga, hanua,
horniga LaumKG etc.
Komparativ dåktuctra o. d., super]. (sällsynt): de bördusstä,
jårdar, de bördigaste jordarna LauJKN.
Anm. Enligt bröderna SitVe skulle en ändelse -agur, ha funnits
på Fårö på deras tid. Man finner hos dem, särskilt hos as,
skrivningar som: avagur, avig, blafäimagur, blågråskymlig; dusagur,
sömnig; dusskagur, tunnmolnig; fatagur, fattig: flakragur, flatt
växande; flasagur, flisig, fnasig, fåbbagur, mopsig, fet, fållkagur,
folkaktig, framfosagur, framfusig; fåiragur, murken; glittragur,
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glittrande; gnitragur, naggig; guragur, kärnlös, gorrig; gråmsagur,
grumsig.; grutlagur, grynig; grelagur, smutsig, fläckig; hävvagur,
huvig, buktig; itagur, "idkig", flitig; innmaragur, illmarig; innagur, flitig; karagur, karlaktig; karrvagur, ojämn, ruggig; kulltragur, trasslig; kävlagur, grälaktig; knaggagur, kvistig; knå.bblagur, knölig; kråskagur, stursk; kråsagur, högfärdig; kuttagur,
frusen; käiragur, slintig; kätagur, trätgirig; lavagur, full av lav
(mossa); lindagur, torr och lös (ved); marrvagur, grälig; brokig;
maigragur, smal, usel; millamåttagur, medelmåttig; mudragur,
moddig; mysagur, blek, blackig; myglagur, möglig; näckagur,
skäckig; ohänndagur, °händig; oinnagur, lat; ovilagur, ovillig;
pallagur, "pallig" (botten); pusslagur, knåpig; krasslig; räimagur,
betäckt med rimfrost; raudryllagur, raudskymblagur, rödaktig;
skäiagur, skävig, skymlig; skramagur, skråmig; skrånglagur,
skranglig; skvärragur, opålitlig; snidagur, klipsk; sprutagur, blemmig; spättagur, fläckig; svaiglagur, sviktande; taidragur, kinkig;
tintagur, dyntig; träihörrtagur, trehornig; unglagur, ärgig; äutfärdagur, resfärdig; äuthaggagur, utgapig; äuthänglagur, utmärglad; vitagur, vettig; veidpråtagur, storpratig; vildragur, ostadig;
angagur, skämd, duven; ärrkagur, gnatig; ävjagur, jordig; yvuräilagur, otålig. Noreen Fåröm, har blott ett ex. necagyr, naken

(= nå.kagur S;CS).

Sådana former äro talrikast i Carl Säves uppteckningar,
men förekomma även hos brodern. Det vore väl ej alldeles
otänkbart, att den kontinentala ändelsen, got. -aha, -ags (ex.
stainah s, stenig, mödag s, vred) fht. - ag (d ur st a g, törstig, bluota g, blodig etc.), som visserligen blott gällde bildningar till a-stammar (se Kluge, Nominale Stammbildungslehre, s. 96 ff. och dens. Abriss der Deutschen Wortbildungslehre, 1913, s. 40)1, kan ha levat kvar i fårömälet och varit
produktiv ända långt in på 1800-talet.
Det är dock snarast troligt, att -agur återger -agur, vars
å-ljud i penultima är något grumligt och kunde uppfattas
som målets slutna a-ljud (a).
Fg. -ungr (cunungr, caupung (ack.), siettungr, priDiungr, gen. pl. fiarpunga).
Denna ändelse är numera vanligen ersatt med - ing (fiaring,
fjärding, gpsyring, lös tall) eller -unga : gyirt_rånga At1CN; viyrung
1 Jfr Lindholmsinskriftens wila3 aR (Noreen Altisl. Gramm.4,
5.

s. 382).
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EkstaTa- (I: 110); huldugg GerYG-; GrötlJN; hldtge Får5
Vam1GN; -uge, BroGN, hulling; audung VamIABN, m. best.
åydugan GardeGN, gödsel.
I ortnamn på -unga är den bibehållen: galugs Gällungs Västk
ON, kållus Kajlungs LärGN, åyrugs Aurungs Norr1GN, skdugs
Sojdungs FoleGN (SOA) etc.
6. Fg. -undi (ack. m. attunda, åttonde).
Fåröm. har -u el. -a, t. ex. (var) ettundas (dag), var 8:e dag;
famtanda, trietanda.
I övrigt försvagning till a eller synkope: frtyda BroGN;
yukcla, 17:e, ok", 18:e, femMinda, 50:e EkstaWN; famtnda,
tratnda, tolkande, (7:e), netande, (9:e), tjuganda, tratkanda (30:e)
LaumKG.
Forngutn.

-a- i sammansättning.

11. Bibehållen sms.-vokal finnes blott på Fårö, medan
det övriga Gotland synkoperat denna, alltså Fårö askalaut,
Gotl. asklayt, asklut osv.
a) sms. med svaga fem, som första led. Fg. kirchiu dur,
-garpr, -rum etc., festu aigur, upp haizlu soylmin (dat. pl.).
Ex. baguhciga, beteshage (:f. pl., beqtur, beten); dfflgguval,
gödselslaga (: dpgiga), håplukpar, små käppar, som upptill
sammanhålla "hänglorna" på ett agtak (: hagla), körkubetkan
(: kbrka), ldusuftfak, legfolk (: laigå., blott belagt i gen. till
laigur; fg. dat. laighu), lokudaun, liedon (: 1,lie), nuiruknåut,
mayraktiggan, "myrkungen", en insekt
marknut (:
(måyra), pcfrublad, potatisblad (: peera), rdygufre4, rovfrö
(: rayga), rce,vutanan, räfspinnen (: r.hva), skakluhnikl, skakelhål (: sk4kla), sldkuheiypar tånghopar (: slåka), smdubalg, smedjebälg (: sInkla), sceylustylsa, sidostycke(n) (: siegla), såypagrt5lta,
soppgryta (: spe), tynruvatn, tjärvatten (: ybra), tarkuvaflur,
torkväder (: teirka) FåröGN. Klintberg har från Fårö t. ex.
tjeräbims, (egtl. tjärknubb), små avlånga äpplen, troletstubb,
gamla ruttna trolbitar (KG 1885). Ros S och CS finner man
omväxlande -u- och -o-: byxular, byxlår, blaikodal, blekedal,
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bläkko-, bläkku-snåi, vårsnö (: bläkkå, vipa), dyngoval, gatobrink,
gatustöv, grävvohylla, spishylla, kakosmäåska, vetebrödssmörgås
etc.
b) sammansättningar med sekundärt (analogiskt) -u-.1
Ex. galgafaylar, galgfåglar, gagguntrn, gångjärn, gågguvdgnan, gångvagnen (i väderkvarn), hagupaka, huggkubb, klaputrel, klappträ, letlkutdIdan, lektiden, vdiutchdar, våt-tider,
vasketb6316, tvättbalja. — Beträffande de allmänt gotländska
sammansättningarna, se Synkope, § 15 B.
Svarabhaktivokalen.

§ 12. Svarabhaktivokalen är framför r på Fårö u eller a
(ofta svårt att skilja åt), på det övriga Gotland a, stundom
med en dragning åt a. Framför 1 är den på Fårö u (a), på
det övr. Gotl. a, framför n överallt a.
Den förekommer i följande ordformer:
1. i sing. av substantiv.
framför r.
*aitr n. ditur FårömN 340; Mar o. d., etter, se I: 200. —
Fg. fingr n., fingur FåröCS; figgar Fler etc. (I: 7), finger.
*fiedr m. filur FåröGN; fgdar Bro-Vaml (1: 245), fjäder.
*livr f. tour- FåröGN; livar o. d. Fler-Grötl (I: 6), lever.
*myrkr n. m6i-kar FåröGN; m6rkar Bro etc. (I: 39), mörker.
Fg. trok (ack. pl.) treiudur FåröGN; trciudar BroEksta etc.
(I: 189), gärdslestänger. Se vidare *loyskr I: 229, näver I: 84,
silver I: 11; åker I: 89.
framför 1.
Här saknas efter dentaler ofta svarabhaktivokal, enär det
följ. 1 sonantiserats. — Jfr anm. s. 65.
axl, f. dksul FåröGN; dksal FlerLärGN; dlcst BroGN; dks'l
i I fvn. och fsv. förekommer det ej sällan, att verb som första
sammansättningsled såsom bindevokal få u (o), t. ex. fg. faru
schiaut, vatu banda, fsv. ko puj ord h. Se Kock i Studier till
Es. Tegnér (1918), s. 366. — I fårömålet gäller detta ej blott
verben utan även maskulina substantiv.
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At1CN, aksl EkstaWN, skuldra (I: 92). — Fg. baisl n.
baiseil FåröKa. (1884); bchsal Lär etc.; bchs1 Hall etc.; bazsl
LaumKG etc. (I: -200), betsel. — drusl n. drits1 BroLauVaml
ON; drusl EkstaWN; dn1 NäsGN etc. (I: 119) avfall, boss.
— fugl m. fåygal LärStenkyHejnHörs etc. ON; Toftailejde
Habl etc. Ta; faiad Gothilm; GrötlJN; fautgal EkstaWN; frugal
LaumKG etc. (I: 120), fågel. — Fg. gall in. gdvul FåröGN;
AtleN; gyval EkstaWN; LaumKG; gqv
gdve,1 BroGN;
GrötlJN, gavel. — Fg. kuml kumbl EkstaWN; kiimbal När
Vam1GN; HabITG etc. (I: 142), märke. — stikl n. stikal Bro
ON; stikäl LauJKN, korslagda störar; stikultåyn FåröGN; stikaltkyn At1CN, provisorisk gärdesgård. — siegl n. 96.gul Fårö
ON; 4gal HejdeNär etc.; LaumKG; §agt EkstaWN, segel
(1: 245).
Anm. Efter andra kons. än dentaler har jag alltid och överallt
tyckt mig höra en vokal (-a-, -cc- el. dyl.), medan andra upptecknare (Hedenström, Jacobsson, Wessen) icke alltid hört någon tydlig
vokal utan stundom endast sonantiskt /.
c) framför n.
Även här saknas svarabhaktivokal efter dentala kons.
gaupn (gaukn) m. gciykan LärHörsÖjaGN; FIejdeFardTG;
gaukn GothIlm; EkstaWN; gaukan LaumKG; NäsWN; gdypan
HavdON, göpen. — Fg. seen f. seiykan FåröGN; sbykan Fler
LärBroGN; sotikn GothElm; EkstaWN; GrötlJN; söukan Havd
CN etc. (I: 188), socken. — tekn (fsv.) tålkan FåröGN; tOke
HablTG; jfr Mol FåröS; teken (Rone)S, tecken. — vatn n.
ven, våfn FåröGN; vdttt Fler etc. (I: 94), vatten.
2. i pluralis av substantiv (konsonantstammar).
*byk btilkär FåröGN; bgtk,kar o. d. Fler—Vaml (I: 43) böcker.
— *byndr bthndur FåröGN; b4ndar o. d. Fler—Vaml, bönder
(I: 43). — Fg. hendr håndur FåröGN; håndar Fler—Vaml;
handcg (obs!) Gothilm (I: 63), händer.
Se vidare bröder I: 44; glöder I: 45; nätter I: 84; rötter
I: 47; *speker I: 208; tänder I: 64; vränger I: 73.
Exempel på svarabhaktivokalen i best. plur.. bt4ndana etc.
se ovan s. 23.
H. Gustavson
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hos adjektiv i positiv.
Då den maskulina ändelsen (-ur, -ar) på större delen av
ön (utom Fårö och i de sydligaste socknarna) sällan brukas,
äro exemplen ganska lokalt begränsade.
braipr breqdyr FårömN 313; brci,kdar HejdellablTG; bra?dar
GrötlJN; Vam1WN, bred (I: 201).
haitr &Mur FåröGN; hciltar LärGN; HejdeFröjLevTG; Havd
ON; hattar LaumKG; EkstaVam1WN; GrötIJN, het (I: 203). —
driaugr dra9gor, drcivor FåröDLL; draugar GrötIJN; drcina(r)
NärVam1GN, dryg (I: 241). — gildr guidar FlerLärGN; guldeg
Gothilm; guidar LaumKG; EkstaWn, duktig, präktig (I: 6). —
langr 14ggur FåröGN; higgar LärGN; HogTG; laggar VallHejde
To; laggar EkstaVamIGN; GrötIJN, lång (I: 93).
Exempel på svarabhaktivokaler i adj. på -ugr, se ovan s. 61.
i participia.'
fyr (av-)f(hdur FåröGN; feslidar FlerGN; foldar HejdeTG;
ful(ar)LojTG; fogdar EkstaWN, född. — bone bandar Eksta
WN; beagdar LaumKG, böjd. — kauptr (igån)kåyptur FåröGN;
kauptar LaumKG, köpt. — sar s4dur FåröGN; satnsadar
LaumKG, sådd. — settr såtur FåröGN; avsatar LaumKG; uppsättar LauJKN; landsåtar HablTG (av-, land-, upp-)satt.

i komparativ av adj. och adverb.
Fg. betir (B). båtur FåröGN; båtar FlerLärBroGr'N; Atl
ON; HejdeTG; batar Gothlim; LaumKG, bättre. — hoygr
heilgur Fårö; hagar Lau etc. (I: 228), högre. — Fg. lengr
liggur FåröGN; lågar LärGN; HejdeFardTG; lagar Gothllm;
laggar LaumKG; GrötIJN; lågar HavdCN, längre, etc.
i presens av starka verb och av 2:a svaga konjugadonen .
Fg. bindir bindur FåröGN; binder) LärBroGN; bindar Goth
Hm; bindar o. d. StenkuLojHejdeFardLevHabl m.fl. Ta; GrötIJN;
bindar LaumKG; EkstaWN; bindar HavdCN. — Fg. fliaugr fletrur
Svaga participia hava mycket ofta ersatts av starka (gindn i
st. f. gigar, gödd; negsak i st. f. negsatar, nersatt osv.), varför nutida ex. ej äro talrika.
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FåröGN; Anar LärBroGN; HejdeTa; flaugar Gothlim; Grötl
JN; LaumKG; flaugar EkstaWN; flaaugar HavdCN, flyger. —
Fg. cumbr, (cumbir) Umbar, -ur FåröGN; kUmar LärBrollejn
GN; HavdCN; GrötlJN; -ar HejdeTG; kumqr Gothilm; kumar
AtICN; EkstaWN; kumar LaumKG, kommer. — Fg. setr satur,
satur FåröGN; salar BrollejnGN; satar LaumKG, sätter.

Svarabhaktivokalerna u och a äro numera klart geografiskt
fördelade mellan Fårö och det övriga Gotland. Uppgifter i
äldre källor visa dock, att så ej alltför länge varit fallet. Av
bröderna Säves uppteckningar liksom av enstaka uppgifter
av gamla meddelare framgår, att u (å) såsom svarabhaktivokal fordom haft större utbredning än nu, i det den ej blott
funnits på Fårö utan även i andra trakter av Gotland, framför allt de sydligaste socknarna. Exempel finnas hos C. och
P. A. Säve från Alskog, Garde, Lau, Rone, Näs, Hamra,
Vamlingbo och Sundre, samt sporadiskt från några andra
socknar. Exempel från bröderna Säve: 1) subst. sing. loar
Alsk; hastär RoneVaml; 'astärr RoneNäs, halster; hopakår
Sund, hopåker; kväldär Rone, kväll; livärr Alsk, lever; laupur
Garde.S; LauCS, löpmått; läiskur LauCS; -årr HamS, slätt;
rokur SundCS, nattsölare; skalldär Rone, larm; sårkor Alsk
LyeCS, pojke; stillvärr Vaml, silver. 2) subst. plur. gaitår
Rone, getter. 3) adj. och particip: faitärr AlskRoneNäsSund,
fet; flatur Lau; haitår LauRone, het; kärtväistur Alsk, kortvist (plog); munnkatår Rone, munvig; nomur LauCS; nombårr
Vam1S, läraktig; raikårr GardeRone; -ur LauSundCS, bitter;
raudärr AlskRone, röd; sladårr HamSund, sluttande, etc.
4) adv. nidårr Alsk, ner; helldår Alsk, -or Havd, hellre, heller;
'ygär, höger Näs; komp. bätårr Ham, bättre. 5) pres. av verb:
njautårr Alsk, njuter; rinndur, spinndur, svingur, findur, brindur, stälipur, hängur, singur LauCS; singur RoneHabl, sjunger;
sinkur LauCS, sjunker.'
Då P. A. Säve har former som dörrduå,rr Ram, framfusig; flakruårr Alsk, flackig; glupuårr Vaml, otät, gles; knassluårr Mby, skor-
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Förekomsten av denva vokal hos bröderna Säve kunde
visserligen tänkas vara normalisering efter fårömålet, vilket
Carl Säve betraktade som "Gotlands huf vuddialekt" i, men
andra vittnesbörd göra deras former trovärdiga. Sålunda
skriver ortsmeddelaren Jakob Karlsson från Lau: vigårr u
kvikårr (sägd de gamblä) (ULMA 2368, s. 5) och han citerar
sin morfar med ett maktlausår, maktlös (ULMA 2407, s. 38).
Hos Klintberg (ordboksexcerpt i Arkivdepån, Visby) finnes
följande excerpt efter J. Karlsson: aumar ala aumbar sa da
gambla. L. Rosenqvist i När har sagt: skdrpur, sagd måsakåbgp (Mattsarve-käringen) och Arvid Berggren, Gairvalds i
Vamlingbo, har år 1938 berättat för mig, att ännu för ett
20-tal år sedan fanns en bonde vid G-airvalds, som sade kitar,
trciggar, lat, trög.
I nästan alla bröllops- och gratulationsdikter på gutamål
från åren 1717-1771 2 finna vi något eller några exempel
på -ur eller -or (bland de vanligare -er, -ar), både hos subst.
och adj. Grat.-d. 1717: haidur, heder (2 ggr), raidur, rede(r),
aldur, ålder (jämte kumber, kommer, noumber, läraktig); Bröll.-d.
1724, från trakten Garde—När (ej orig.): änklingor, kringor
(kry), boklerdor, erdor (ärad), raidor, reder (pres.), pipor, peppar
(jfr fåröm. pipur); blaifvor [för bläifvor], blir, hafvor, har;
Bröll.-d. 1726 (orig.), förf. från Endre-trakten : Swagur, svåger,
kumbur, kommer, piipur, peppar, stöifwur, styver, sijtur, sitter,
fingur lajk, fingerlek, sielfwur, själv; Bröll.-d. 1738 a (ej orig.),
ej lokaliserad: sletur, slät (f. övr. blott -er); 1738 b (ej orig.),
vig; kryspluår Alsk, skrynklig, etc., så kunna dessa beteckna antingen

*dbrdur, som uttalet är i Lau, eller *d6rditar, som uttalet är i de
flesta andra socknar på södra Gotland; i senare fallet har å i arkaiserande syfte insatts i st. f. a. Då skrivn. -ugur, -ugår användes
av Säve ej blott i ord från Fårö, utan även, ehuru sällan, från
södra Gotland: dörrdugur Sund, hastugur Rone (i text), hamplugur SundCS (ovig); snop-aktugår Sund (snyltande), så föreligger
väl normalisering efter fårömålet. Jfr nedan § 87: 1.
Jfr Gotl. Arkiv 1937, s. 57 och Got!. ordb., Efterskr. s. xxix.
2 Avtryckta hos B. Hesselman, Bröllopsdikter på dialekt . .
Sthlm 1937.
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Grötlingbo—Fide: jambor, prat, gildur, duktig, slimbor, slem,
dålig; Bröll.-d. 1748 (orig.), ej lokaliserad: bätur, bättre, gildur,
duktig, n. sekurt, säkert, olerdur, olärd, lengur (2 ggr), längre
(eljest dock -er); Bröll.-d. 1771 a (ej orig.), Martebo-tr.: sjalfvur
(2 ggr)', själv, (eljes -ar); Bröll.-d. 1771 b ("Samtahl"), Follingbo (?), särkor, gosse, norpor, snattare, n. likurt, läckert (se
I, s. 6), men även (felaktigt) snakor, talar, eljes -er, -är.
Uppträdandet av -ur i 1700-talsdikterna visar givetvis icke,
att denna ändelse förekommit i dagligt tal i resp. trakter vid
denna tid, men vittnar om att det äldre gutamålet, som man
sökte återgiva, hade denna ändelse.
Även i ordlistorna från 16- och 1700-talen förekomma ej
sällan former med -or, -ur. Spegel (1683) har borsheidur, bordsheder (smör), haustur, höst, nifwur, kniv, jämte -er; "L. soc."
(börj. 1700-t., se I, s. xi) har bärdhaidur; filthattor, skogsrå,
&pur, stackare, pipur, peppar, spördagur, efterfrågan, tradagur,
mager varelse; adj. boklärdur, fagur, hefwur, knapmältor, wakur;
sitor, v., sitter. Schoumacher (avh. 1716) har afbradur, för
hastig, blautur, blöt, gladmeltur, rolig i tal, naumur, njugg,
reidur, fågelbo, skiptingur, byting, sniallur, snäll, snaudur,
snöd, aldur, ålder, aumbur, ond (jämte nombr, läraktig, witr,
vinter). Sehoumacher var född i Visby, men hade en lärd
syster, som var gift i Hablingbo, varifrån orden möjligen
härstamma.2
I den Spegels ms närstående handskriften Ihre 96: 4 (UUB)
står naumbur, nifwur, silfwur Kraus [för: Kräus, krus], atur,
åter.
Hos Neogard (f. i Östergarn) finnas, jämte det vanliga -er,
åtskilliga ord på -ur: fagur, filthattur, laidur (adj.), naumur;
nipur (snabb).
Naturligtvis vore det tänkbart, att denna skrivning är påverkad av isländskan, ty Neogard citerar ofta Verelius Index
Linguae veteris Soytho-Scandicae (Ups. 1691). Utan förekomst av -ur i målet hade väl dock knappast Neogard och
de andra 1700-talsauktorerna skrivit -ur.
1 Om

ja : jä so I, s. 293, 251.

2 Se Gotl. Arkiv 1931, s. 67-
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Tofftén har i Grammatica antiquae linguae gothl. (1748,
ms i KB) några exempel på -ur: aldur, ålder, dagur, dager,
myrkur, mörker, ainsambur, ensam, sumbur, somlig, aumbur,
ond, swakur, svag, lerdur, sjalfwur, -er, -r, retfärdugur, gudfruktugur, heldur, heller, yfwur, över; hafwur, -er, -r, v., sifwur,
sover — men latr, gildr, yfwr, nidr (ner), widr, widr, "nästan
som"; aker, åker, uker, ocker, mygeliger, möglig, roliger, yrer,
dyrer ; verb: reider, ligger, hagger, singer, säger, p. part. slängder, jagader, anseder (ansad).
I de av Tofft&I troligen skrivna mss Ihre 98: 14 a, b (UUB)
finnas: gimbur, tacka, gildur, lungo dur, nombur, lätthändtur.
Lärd påverkan är ej heller hos Toffthi alldeles otänkbar
— obs. de arkaiserande skrivningarna latr, gildr, yfwr, samt
skrivningen av samma ord på olika sätt: sialfwur, -er, -r. T.
var kyrkoherde i Havdhem.
I ett ms, som tillkommit efter Ihres dialektlexikon, Ihre
100: 18 (i UUB, av okänd hand) finnas: trodur, gärdsle (se I,
s. 189), blautur, bradur, innugur, skarpsinnig, slug, naumbur;
v. pres. reifwur, situr.
Även framför 1 finnas i äldre handskrifter enstaka exempel
på u såsom svarabhaktivokal. Ms Ihre 96: 4 har stikul (springe
stikul), Ihre 98: 14 a har koddstikul, spetsar på hufvudbolster
(tydligen i form av ett "stikel", vilket på gotl. är en ställning av korsställda käppar), men kymmel, märke. Ms Ihre
100: 18 har heus-gafvulen och kymbul (märke).
Innan vi söka förklara de olika svarabhaktivokalerna, torde
det vara nödvändigt att kasta en blick på förhållandena i
forngutniskan. Kock har i Sv. Ljudhist. IV, s. 415 ff. redogjort härför.
I hs. A till Gutalagen finnes i regel ingen vokal framför
r (tacr, tager), dock förekommer ej sällan -i- framför -r, särskilt när föreg. stavelse har i eller y, t. ex. vintir, vipir, sitir,
liggir, gutniskir, mypir (moder = isl. m øDr) . . . aipir etc.
Möjligen kan föreg. g, k ha spelat någon roll i pres. leggir,
mask, stelkir, fengir etc., andra ex. på -ir äro sällsynta, t. ex.
sandir, sann, fepir (dat.), fader. -ur förekommer ett par ggr
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efter u i föreg. stavelse: kunungur, konung, hel kununngur
(skrivfel för hel kunnugur), mångkunnig. Enligt Pipping
(Gutalag, Inl. s. xxv) är -a- svarabhaktivokal i laigulenningar
m., laupar, pres., bregpar, pres. (kan dock även vara svag
form) och Basar, adj. (där dock denna vokal i hs. är struken),
medan Kock anser dylika skrivningar som dittografier. Den
yngre handskriften (B) brukar vanligen förkortningstecken
framför r (last'r, minst'r, se Pipping Gotl. stud., Pl. I och bl.
21), men i förekommer ganska ofta (agripir o. d.), ej mindre
än 63 gånger, där annan vokal än a föregår, 25 gånger då a
föregår (akir, batir etc.); e förekommer, då a icke föregår 32
gånger, då a föregår 25 gånger. En viss tendens till vokalharmoni föreligger sålunda i forngutniskan.1 Gå vi till runstenarna, finna vi enstaka exempel på svarabhaktivokal:
vestir • gort(u)m CS Run 155 (så, eller vester, enligt vad prof.
von Friesen på sin tid meddelade mig), daterad omkr. 1500,
Fes. legir, ligger, CS Run 87 (eljes ligr, legr); sihlaifir (Dunefyndet, cit. hos Kock Sv. Ljh. IV, s. 416); ett eller ett par
exempel på -a-: botolbar, Botolf CS Run 75 (Guldrupe); primstafar CS Run 203 (efter Liljegren, från 1572, olokaliserad).
C. Säve a. a. s. 80 fattar -ar som nom.-ändelse och som ett
bevis på ett förfallet [dvs, yngre] språk.
Den fg. svarabhaktivokalen -i- torde beteckna något grumligt i- eller e-ljud, vilket framför -r utvecklade sig till -a(jfr ovan s. 19, 24 om -jr> -ar).2
Vokalen -u-, som i fg. blott förekommer efter u i föreg.
stavelse, har tydligen förekommit jämsides med -a- ganska
1 Något som möjligen tyder på att svarabbaktivokal var under
utveckling i GL är omvända skrivningar som pres. vann», för
varnar, (vårdar), callr för callar, f. moln» för mopir etc. (Söderberg, Fg. ljudl., § 30).
2 I östgötska medeltida och något yngre handskrifter förekommer
ej sällan -a- som svarabhaktivokal, så t. ex. i ett originalpergament i Sv. Riksarkivet, "sannolikt 1378" (anfört av A. Nordån i
Norrköpings medeltid, s. 48 f.): pres. hafwar (flera ggr), nom. o.
ack. akar, åker, och år 1374 (SRP nr 1859 orig.): clostars, klosters;
pres. hafuar, byuthar, bjuder. Jfr det nuvarande östgötska uttalet: &kan, åkern, vika(, vackert o. d.
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långt fram i tiden, men förmodligen först blott i vissa, vokalharmoniskt betingade ställningar.' Då sedermera den vokalharmoniska tendensen upphört att göra sig gällande, har -uliksom -a- till en tid kunnat förekomma efter vilken stamstavelse som helst, men sedan har -u- undanträngts av det
från början vida talrikare -a- (< ur -e-), utom på Fårö, där
-n- segrat på grund av en allmän tendens till slutna ljud
och labialisering — jfr slutet a gentemot gotl. öppet a, au (o)
gentemot gotl. oy, ou ur äldre ö (I, s. 89, 181).2 Det "vokalmummel" som svarabhaktivokalen till en början säkerligen
representerade och som den ännu betecknar i svenskan (-ar),
kunde utvecklas till öppnare, ljusare klangfärg eller till slutnare, mörkare, alltefter dialektens allmänna artikulationstendenser.
1 Jfr om -ur i fornsvenska hos Kock Sv. Ljh. IV, s. 407 ff.
Om svarabhakti i isl. och fno. se Noreen, Aisl. Gr.3, s. 140 med
litt.
2 Jfr Noreen Fåröm., s, 339 och även M. Kristensen, Folkemål
og Sproghistorie (Kbhvn 1933), s. 178 ff., samt Kock Fsv. ljud!..
s. 29.3 ff.

Kap. III. Vokalförlust.
Apokope.
§ 13. Det ä-ljud (a, (e), som uppstått ur äldre a, i och
(ev.) u i slutljud eller före slutkonsonant, vilken bortfallit,
apokoperas i sammanhängande tal allmänt över hela ön utom
på Fårö, där sådan apokope hör till undantagen. Apokopen
uteblir egentligen blott vid emfas och i .paus (jfr nedan
mom. III).
I.

Apokope av äldre slutljudande vokal.
A.

I substantiv.

. 1. svaga maskulina:
Ex. blami sun blam noad snoy, n04 blam sun toy, sunnan
"blåme" (blå himmel), nordan snö, nordan "blåme" sunnan
tö EkstaWN. — fyri san dar rå fPr,kan lig 2. ifircli, sådan där
rå furu kan ligga i jorden NärGN. — gubbi . . z gitbfran
likykriima, en gubbe från Lokrume HejnGs; nå.gän storgubb
sum död nä, någon storgubbe som dog nu LauJKN. — guti
sam inett gWat,skriva da, som inte en gute skriver det Lau
hagi . . grcensad,n, håg„sam ha vid ha, . . gränsade en
Gx.
hage som hon ville ha GardaGN. — magi da a dåu mim san
go y måg,da, det är du som har sådan god mage det EkeGN.
pusi
— mani: där sum vasskän sol el. mån löisar LauJI(N.
de yar n bra aitapns, de, det är en bra etterpåse (ettrig person)
det LaulKet. — skuggi: gär skugg för soli, göra skugga för
solen LauJKN. — timi da tolk val an teei,m, da va da kcifi . .
det tog väl en timme, det var då kaffe (osv.) EkeGN.
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Från Fårö har jag blott ett par exempel, båda med apokope
framför vokal:
blami da blak blilmytar, det blev blåme (blånad) efter. —
kemi iggan keervel, ingen kärna i FåröGN.
Svaga feminina.
kipa fa 14,d,for, få leda för AtlON. — lega smakp

lad„
mta, "smocka" (bygga) upp en lada, vet jag DalhGN. — luppa
gt ha fat t lic6pa mt, jag har fått en loppa på mig BroGN.
— kirkia d'ylum da ce mörka kork da, Dalhem det är mörk
kyrka, det HejnGN. — kaka da fa da halt ryykeik,da, då får
det heta rågkaka, då LauGN (jfr nedan om -a, som ej apokoperas). — orka ha ark,ma .
ha göra (arbete) med BroGN;
ha örk,,ma, GrötlJN. — raipa da har la knt,retgl,pg, det har jag
inte reda på At1CN; fy raid pa EkstaWN.
neutra.
diki at stort denk bt vdgan, ett stort dike vid vägen Bro
GN. — fylgi i fylgine, BroNärGN; At1CN, i följe med. — laipi

va hat datt fo låldda?, vad har du för "lede" (seglingsmärke) då'? LauGN. — snyri: lindar a snöir um, lindar ett snöre
om LauJKN. — ve* satad,v&rd,py da, satte värde på det
NärGN. — oyfd ta oyd pa, ta öde på, göra slut på Gothllm.
oyri trc'etttrch ör,fo a kvårtasmat, 33 öre för ett kvartersmått NärGN. — arbeti: da had ä var mik arbet skona. LauKo
(XI: 34).
B. I adjektiv och particip.
1. obest. pluralformer 1:
blauta blåyt,handar, mjuka händer AtICN. — fina fck4Khckra
fina herrar NärGN. — flata: a tang . . me flat käfftar, en
tång med flata käftar LauJKN. — haila skoupa kan blcq hL
groln, .
skoporna kan bli hela (alldeles) gröna . . NärGs;
hatt dryftar, hela skaror Eksta WN. — langa: i lang strik, i
1 Räknas här till former med äldre slutljudande vokal, även om
de möjl. utgå från -i(r), -a(r).
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långa stråk LauJKN. — ljausrauda: jausraud nfurskäinsstrålårr,
u någ
ljusröda norrskensstrålar LauJKN. — negga veeida
nega, vida uppe och trånga nere HejdeTG; nåk,maskar Grötl
JN, trånga maskor. — ruma råum„maskar GrötIJN, vida maskor;
råum,gan LauGN, vidmaskiga garn. — sleta slå,K mårketr,
släta marker GothGN. — stura nce ch da skud båk,da lagd,d}
ståyrfagtvzdsblguts itgsmitnv„ när de då skulle baka, då lade
de stora fetvedsbloss i ugnsmunnen NärGN. — yrska Mur,
bgsk,håstar, stora ystra hästar GardaGN.
Även i plur. av adj. på -ugr och -(1)igr förekommer apokope:
braidskinuga braidskgnu vagnar, bredskeniga vagnar GothElm.
duktuga dikktu_stirkar, duktiga pojkar NärGN; net ha by,
kåtavart ditktu, ,na ha ch . . ., nu har våra kattor varit
duktiga, nu ha de . . . LauGN. — kinkuga ötttruftrda dx va
kigkit (grusjordarna de voro kinkiga) NärGN.
Några participia:
intynda intoynd statar, ingärdslade stior EkstaWN. — bortläggda: dän så,rrt'ns harrvlar jär raint bårrtläggd nå LauJKN.
vattendränkta: så lag de sid vatt'ndränkt dalar, så låg det

sida vattendränkta dalar LauJKN.
2. bestämda former av adj. (sing. och plur.).
bara (bera) ma bekr,hpsuda, med bara huvudet BroGN; bår
Inita VyTG, bara huvudet. — haila pa håll,håntana, på hela

hemmanet GardaGN; t h41 vag, till hela vagnen HejdeTG.
halva hitiv,h4strkgdijt, halva skördetiden GothGN. — hauga
da har haug trala, det här höga trädet; da haug tragi, de
höga träden EkstaWN. — hvita va,gt,luitpu AtleN; valt hoapu
EkstaWN, 'vita märren' (dimman); sått vit skäumän sto kring
för'n, så att vita skummen (-et) stod kring fören NärRT. —
lausa: de lans mulldi, den lösa mullen LauJKN. — lilla da
liell,16gs, den lilla flickan BroGN; dan led sorken, den lille
pojken Vam1WN. — skarpa. skarpJådtgan, skarpa (magra) våren AtleN; skarp ladigen VamIABN. — unga da va &er itg,
plå,nsku da, det var bara unga människan det HejnGN. —
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visa da viusI4ns kan t't varp) nållan, de visa hönsen kan
också värpa i nässlan (nässlorna) At1CN.
trikantuga dan treelktintu bitn, den trekantiga biten NärGN.
— underliga: de undali söini, den underliga synen LauJKN.
Ett exempel frän Fårö: dan stayrftskan, den stora asken
(obs. framför vokal) FåröGN.
i komparativer (här torde apokope ej vara så vanlig).
dyrari da var int dogar,dan tceldn, det var inte dyrare den
tiden LauGN. — gamlari han va gitmblarAt las, han var äldre
än Lars NärGN. Vanligast: han ce getinlara han o. d. BroGN.

i superlativ.
fyrsta da fyst Nto", de första fårorna FröjYG; fbst„gigan,
första gången Kräk1GN. — minsta da minstithsh den minsta
tösen BroGN. — styrsta stinst,c/cilk, största delen NärGN. —
sista da schstragu, den sista resan HablTG. — upparsta
pa itpast trapshga, på översta trappsteget NärGN.
C. I pronominalformer, sing. och plur.
aina d tn_manskq,n, den ena människan GrötlJN. — ainda
dan aind sqlann, den enda sonen EkstaWN; itInd,,dentn, aln&
bana, enda dottern, — barnet BroGN. — alla av ål,krak, av
alla djur LauGN; etkinåtar VyTG. — beggi(a) bägg hänni Rone
(Sv. Lm. III. 2, 20), bägge hornen; ma bag navar, med bägge
nävarna NäsWN. — flairi, -a flamfigåttrar, flera figurer Anga
GN. — henni: slar upp hann där, slår upp henne där; i hänn
sat de täu skaklar, i henne satt det två skacklar LauJKN. -hissa m bygniga,n, s stayo, m rusa, den här byggningen, stugan, hästen (det här russet) HejdeTek; is gård,, is,kbin, den
här gården, kon NärGN; at iss traktar, åt dessa trakter Lau
JKN. — iP(r)a hr„hågan, 4r,,k6ip; er hage(n), ko(n) NärGN;
skal eg int,gyKkai,r,ma 4d,fplu snart?, skall ni inte börja
köra med er ungmärr snart? NärGN; ed bani, edra barn(en)
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LauJKN. — manga metgg,folk, många människor GrötIJN;
mitg,gitggar, många gånger FlerLärGN; HejdeTe; /a kan nit
sag va mag ltd da tar, jag kan inte säga hur många led det
är EkstaWN. — mina: för mäin dagar, före mina dagar Lau
JKN. — oa, ora bu,gcirdtt, vår gård(en) Burs, RoneGN; pa
bu,litfta, på vårt loft(et) EkeGN; han tar ou han, han är vår
han EkstaWN; o päiku, vår flicka; o bani, våra barn(en) Lau
JKN; b/e(r)„håsk, vår häst(en) At1CN; byr,te, int,hittma, de våra
är inte hemma BursGN. — sina d. . . kund btar scen gan . .
de kunde bära sina garn NärGN. Förr i värdn da fick ungdomar dans innä, män ja ska säg att de var ingän stun had
säin nöistäuår så fäin sum o bryggarhäus, förr i världen, då
fick ungdomarna dansa inne, men jag skall saga, att det var
ingen som hade sina "nystugor" så fina som vårt brygghus
LauKG (ms. XI: 9). — sialva: själv graipi, själva grepen Lau
JKN; yltiv,pltykan HejnGN, själva fan. — sumliga sitmh va
btutdna hcitIcety,u sitmlta feetra, somliga var bjudna halv fyra
och somliga fyra EkeGN. — ymsa pa boms samlar Gothilm;
pa Ons,s&tdar, på båda sidor BroGN.
Ett par exempel från Fårö: bitd,tay, båda två; /a frgtgda
hanytta, jag frågade henne inte; §å1v,åndan, i själva ändan
FåröGN.
D. _I räkneord.
grundtal.
fair kalar, fyra karlar EkstaWN; at,då,gar, 8 dagar BroGN;
åt dagar LauJKN.
ordningstal. — trickrbyhj, tredje roten LauGN. vat tr2d,
trat, vart tredje träd Eksta WN.
E. I adverb.
bera bår,blöt, bara blott (= om blott) HejdeTG; da e be,
loort, det är bara lort BroGN. — frammi fritm,dar had'n lat
st, framme där hade han tagit sig GardaGN. — före f6r„
meetn dagar, före mina dagar BroGN; att int dain jär för
dannä, att inte det ena är före det andra LauJKN. — gierna
dt ml int gii likas, de vill inte gärna samsas BroGN. —
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haima va ce dan 11,4m,pla?, var är du hemma någonstans?

BroGN. han va åldn håpna, u var,y, hålm„da hadAt
han var aldrig hemma, och var han hemma, då hade han
dörren till NärGN. — hetina hån„N skurbts, borta vid Suderbys
BroGN; Un N see4sara, borta vid Sigsarve HejdeTG. — ekki
da vad ik,taysan, det vet icke tusan BroGN; . . ska ik såga,
. . . skall ni inte säga VäteTG. — i jamti lamt si, ,amt si,
bredvid varandra GothHm; niont,ldsa, bredvid lasset GardaGN.
illa il,brthcl, illa brydd BroGN; faras ikma, hantera (ngn)
illa At1CN. — innanfyri info„grindb innanför grinden BroGN;
en innför at soli u en ö,utföre, en innanför(e) åt solen och en
utanför(e) LauJKN. — lika link,brci, lika bra Kräk1GN; nuk,b2.,
dp:kn, alldeles vid dörren At1CN; da g lcsekk,vced sam sced,
det är lika "vidt" som "sidt" (hugget som stucket) NärGN.
lengi ch draga sa laggyn tar an kåldpchskara, de dröjer
så länge, vi tar en "kallpiskare" (en sup) HejnGN; so lagg di
kund, så länge de kunde EkstaWN. daggän kummar ti' ligg
läng pa i dag LauJKN. — nauga di had naug blit sautra, de
hade nära nog blivit sura EkstaWN; naug bäi si, nära vid sig
(intill varandra) LauJKN. — stilla: De jär still' sum fett, det
är stilla som fett (i vädret) Vam1BN.
storlaga: än storlag'
hammarä,, en någorlunda stor hammare; i storlag stakkar, i
någorlunda stora stackar LauJKN. — uppi "msty itp,da, sam
sakt var, lasty Ulm?", är du uppe, som sagt var, är du uppe?
LauGN. — uti åukbakum hkusar, ute bakom (ut)husen GantGN;
cicvr y'at pa spint VyTG. — utanfyri ch skala åytftk sa mtk
di, kan, de skalar (springer) utanför(e) så mycket de kan
LauGN. — mim (enl») andfliga, ändå något LauVam1GN;
um'a änd bläir tårr, om hon ändå blir torr LauJKN.
Ett par exempel från Fårö:
ds bcer,seuvla, de bara mumsa; ga ihk,t åkran, gå direkt i
åkern FåröGN.
F. I verbformer.
1. i infinitiv.
agga ds skud kap- sa ch skud ågy åg„ataMan, de skulle
köra så att de skulle jäkta och jäkta efter galopp NärGN. —
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akta åkksi, akta sig AtleN. — auka kumar int til auk mik
i Qat., kommer inte att öka mycket i år EkstaWN. — baka da

kund di läk,bcei da, då kunde de baka vid det NärGN. bak,bitlar,
bak,kijka, baka bullar, vetekaka BroGN. — blasa: De maik
snart halld upp me blas nå vättjä, det må (väl) icke (= ändå)
snart hålla upp med (att) blåsa nu, vetjag LauJKN. — bedda
skaktu anu båda?, skall du ännu bädda då GrötIJN. —
fremia fråm,nogantigg, uträtta något (ärende) GrötlJN; frceimiv,
uträtta alla ärenden till slut BroGN. — gripa griezp,04 gripa
guld (göra stor vinst) BroBogeNorrlArdHamGN. — gunga du
ska sita u gvitia, du skall sitta och gunga, vetjag BroGN.
gynna: de var änd ti gynn stännkä, det var ändå till (att)
börja stänka LauJKN. — hagga skud heig,vid, skulle hugga
ved FlerGN. — halda da kund int hald laggar, det kunde inte
hålla längre EkstaWN.
ieta da ska di iksmor u bro, då
skall de äta smör och bröd LärGN; när all hadd fat jet si
mätt pa gråit, när alla hade fått äta sig mätta på gröt Lau
JKN. — klappa klap lau EkstaWN; klaviciit, hugga av löv
GrötIJN. — kratta krat si i lims,ada, riva sig i huvudet LevTG.
liva livpa heiva, leva på hoppet NärGN. — leggia la ha
moyd pa lati di, jag har mod på (lust) att lägga till dig
G-mgGN. get u lågsi, gå och lägga sig BroGN. — lessa la,s
001, lassa gödsel BroGN. — lotta a maktar int leil da, jag
mäktar inte lätta (lyfta) det GotliHm; let si i;tv, lätta sig upp
Atlex. — luka luk gras, knia gräs Gothllm. /yicktkg-rest/,,,
knia (gräs) till grisen GrötlJN. lautk undar it sut amt, draga
under och skaka ut (ullen) EkstaWN. — nerta ma kund iit„
ii4rt,bai da, jag kunde inte röra (snudda) vid det Atlar. —
putta di ska pitt mcitn cei, an, de skall stoppa maten i honom
HejdeTG. — renna han kund rett mit i mikum . ., han kunde
ränna mitt emellan . . . LauGN. — sansa vztu sans di, vill du
sansa dig LaumKG. — smida: böindnar kund bad smäid u
snikk jälplitt, bönderna kunde både smida och snickra hjälpligt LauJKN. — spytta: spkt,pa da, spotta på det NärGN. —
stucka: vait'n bräukäd'n i blant stukk förr pa haust'n, hvetet
brukade man ibland välta förr på hösten LauJKN. — telja
tal getz,nia (o. d.) BroGN; AtleN, kurra gömma. --- tredia
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int trad„pa bcioa, kan ej stödja (trampa) på benet AtleN. —
Droska ska ch tråskum tst,da?, skall de tröska om tisdag
då EkeGN. — troysta kan eg traist gled åyt?, kan ni våga
fara ut? HavdGN. — hynna tyn,driku kekrt, hälla drickat i
kärlen; tyKdrzt pa kaon, hälla dricka på kaggen GrötlJn.
Några exempel från Fårö (de flesta före vokal): ch kunda
lata krcekan badliv a fest, de kunde låta kreaturen beta av
det först FåröGN. han ska &ila blizsy)tur rdgna, han (vinden) skall alltid blåsa efter regnet. da skya vor glceid,dcht,
då skola vi fara dit. amnp, jämna upp. lait,tip, äta upp.
kmanivor bwr,kyamArigg svarthålt, sa. . ., kunna vi bara komma kring (förbi) Svarthällen, så . . . lyak itp, knia (gräs).
um di sa lat,a grav hl, om de så låta det gro till. sta u
tams,hr leta måg, åstad och sålla ur litet mjöl FåröGN.
I presens pluralis (som endast finns på Fårö) förekommer
ett och annat fall:
glink,uin flaga, de glunka om något. na kmanvor inta
kinsla, nu kunna vi inte vålma (höet). sa knindi plinga, så
kunna de plöja. a leeima, sam di d6,3 stikAut &otur, len lina
som de då sticka ut efter FåröGN.
2. i preteritum.
blaste i na da blåst,bra, när det blåste bra NärGN. — burde
bard,hul, borrade hål GothGN. — droymde a drm&sa gqLi
ngras, jag drömde så galet i natt BroGN. — flade da flad
vor nOvar av, då flådde vi av näver NärGR. — fräste at a
frst„nag ., att det fräste något. . EkeGN. — gnikte han
gn?.kt.pa faiöylli, han gned på fiolen AtleN. — grin(a)de han
grieind,sajti . . ., han skrattade, så han. .; grcein&han, skrattade
han LyeGN. — gitte han gyt sal av kraki, han måste sälja
kreaturen Goth1-131; di gbot skit hd, de måste skicka bud Kli
— hal(a)de di hald kul., de halkade omkull EkstaWN. —
hängde da hågds,di matkargan . då hängde de matkorgen
AngaGrN. — hötte han hkit,ma sikkipu, han hötte med piskan
1 Många preteritiformer äro sekundära, varför här ej fgutn. for.mer uppställas.
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BroGN. — jag(a)de lagcl,,Inirt, jagade bort HejnGN. — inbill(a)de inbild„%, inbillade sig GothGN. — koirde: när di
kftrrd ti' strand u skudd fisskä, när de körde till strand och
skulle fiska LauJKN. — loymde a land svchpu Hilma, jag
lämnade piskan hemma BroGN. — lukt(ad)e han lickt,,hallar,
han luktade hel LauGN. — prat(ad)e ch pråt,sa nOlca, de pratade så mycket Kräk1GN. — rit(ad)e a rndum, jag ritade
dem NärGN. — rens(a)de ne vo reenstliskan, när vi rensade
fisken NärGN. — reykte sa rkkt,han, så rykte han ÖstgGN.
— rust(a)de sav, rust mtka tar, "Säven" (P. A. Säve) "rustade" (vistades) mycket här Gothilm; a rist ma bran sida, jag
arbetade med att bränna tjärdal HejdeTe). — sade: nti.r'n
säd för hand, när man sådde för hand LauJKN. — sätte ha
tapp(a)de tåpt,båkvcige
sat,sx til, hon satte sig till BroGN.
tramp(a)de
han tråmpt,mx Bro
tappade bakvagnen Norr1GN. —
GN; a tråmpt pa larch Hejde53). — urde: de äurd sått .
det yrade så att . . . VamlABN.
Här ovan ha endast exemplifierats preteritiformer som numera formellt icke höra till första svaga konjugationen. 1
sistnämnda konjugation, som blivit så gott sona enarådande
på sydligaste Gotland, är apokope också vanlig, ja ännu vanligare än i ovan anförda former, i då att apokoperade former även kunna förekomma i paus, t. ex. dan nptad ch me
ch malad, den använde de när de målade Sö. Gotl., men: dan
npt,ch ner ch malda No. Got!.
Ex. brukade: vait'n bräukäd'n i blannt stukk förr . . ., vetet
brukade man ibland välta förr LauJKN. — halade: vörr haläd
pa röv, vi halkade på ända LauJKN. — läsade: lesäd inn de,
låste in det LauJKN. — ropade: ropäd um netnar, ropade om
nätterna LauJKN. — rustade: bäi Nöigärdä russtäd ja u fisskäd
när ja var stork, vid Nygärdet arbetade jag och fiskade när
jag var pojke LauJKN. — spinnade vo spinad u våvd asålva,
vi spann och vävde själva LauGN.
Några exempel på apokope i preteritiformer, i regel framför
vokal eller i svagton, finnas från Fårö:
fylt,an fia, de fyllde honom full FåröGN; neer d2. had
6
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kyum,mit. fl/ra, när de hade kommit mitt före; da skud,,dk
kila . . då skulle de alltid . . .; va ch skud,rcella håv, vart
de skulle springa; t4at,i4m, talade om FåröGN. — Tidigt apokoperade former äro fåröm. Ula, kallade etc., jfr nedan § 86: 1.
G. I ort- och personnamn.
Ala (sn) di,hciA 'Ala hed' NärGN. — Burge (gd i Levide)
bicrg,phku, pigan vid Burge NärGN. — Fie (gd i Lan) feel,
treez,,gcircN, Fie trädgård(en) NärGN. — Gane (gd i Bäl) gån,,
gata, 'Gane gata' (väg från Gane till landsvägen) BälGx. —
gard,dar brygad d . . ., i Garde där bryggde
Garde (sn)
de . . . NärGN. — Myrände (gd i Atlingbo) morand,kv4ar,
'Myrände kvior' AtlCx. — Rone (sn) da va rbyn,,da, det var
i Rona det EkeGN. — Utalskog (gd i Alskog) åylcilsk„d had
at ågga icp,unda,alsk,kelirka,, Utalskog de hade ett änge uppe
under Alskog kyrka NärGx, osv.

Personnamn:
Kalle kakkels, Kalle Karlsson LauGN; kal ffic_lar, Kalle
Fedder VyTG. — Liva liv,ha va int altut snal., Liva hon var
inte alltid snäll LauGN. — Ole bgl,licikråln, 011e Hallgren
BroGN; byksigIcips, 011e Siglajvs NäsGN, osv.
II. Apokope vid bortfall av slutkonsonant (-a < -at, -it o. cl.).
A. Substantivformer:
Best. form. av neutra (äldre -it, -at):
brädet at Int brd,:ka skarpkantut, att inte brädet är skarpkantigt LauGN. — huvudet (hauvdit) attan sto y or hetud,,pa-an,
ettern (ettret) stod ur huvudet på honom GrötlJN. — kytet:
att int' kyt' räckar till, att inte köttet räcker till VamlABN.
— köket it) kblk,A salskap rna pchku, äta i köket i sällskap
med pigan HejnGN. — målet heirda, m41,,sa dra, hård i målet
(rösten) så där NärGN. — snöret: snöir hängar läik ner, snöret
hänger rätt ner LauJKx. — tyget da blak int ttsig brd, då
blir inte tyget bra ÖstgGx. — änget: um äng lag naug bäi
haimä, om änget låg nära vid hemmet LauJKx. — augat da
hal sam då itlag,vdr at, det håll(et) som det ögat var åt LauGN.
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Adjektiv- och participformer.
Neutrum av adj. och ptc.
framlidet: langt framlid pa haust'n, långt framlidet på hösten
LauJKN. — ludet kitd,,ma strcemigg, ludet (tjockt) med strömming GrötlJN. — litet at 1M,fraud, en liten grodunge Goth
GN; a lett ban, ett litet barn Vam1WN. — mulet: de blai
mul fö(r) soli, det blev mulet för solen LauJKN. — ypet: a
yp far, en öppen fåra LauJKN. at "gp,glup, en öppen uthuggning GrötIJN.
blandat: um de var bärt klövar u int bland me timmänte, om
det var enbart klöver och inte blandat med timotej LauJKN,
— broat (-it): så har'n bro' siggdspångräus mä.ssi, så har man
krossat liespångrus med sig LauJKN. — hagelblandat: hagälbland rä,ngn id. — rimsaltat rchinsdlt,kyt NärGN.
kringtynat (sig): så jär de kringtöin si, så är det kringgärdslat LauJKN. — pinnat (sig) da va pinsx u råp,sx, det
var pinnat och rappat Hej deTG. — plögat (sig) da i,a pbstyg sx,
det är plöjt öjaGN. — rivet (sig) nagsom a rivs, något som
är rivet HamGN. — skurat (sig): de skudd var vitt u skäur si
u väitläim si allstans, det skulle vara vitt och skurat och vitlimmat överallt Närlå. — sopat (sig) hcer ha int,blit sbup
x dug, här har inte blivit sopat i dag GmgGN. — utgravet
(sig) da (e åutgrciv st, det är utgrävt KliTG.
Adverb.
galet da va sa da tx kitga, det var så galet (svårt) att köra
BroGN; giikh ga, besvärligt att gå LauGN. — litet han va
lced stka, han var litet större BroGN. da slåtta helt n4rOt,
det sluttar litet neråt NärGN. — mikit m1k,bé4ar, mycket
bättre AtICN. sa mik brOtu åmbgl sa, så mycket skräp så
GardeGN. int mik tyre, inte mycket tjära EkstaWN.
Ett exempel från Fårö: ger a MAJA?) da. . är det mycket
av det FåröGN.
Verbformer.
Supinum (fg. -it, -at).
borgat hålbiånsn ha barg,u kkupan ha u borga, Hallbjensen
(bonden vid Hallbjens) har gått i borgen och Kauparn (b. vid
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Kauparve) har också gått i borgen LauGN. — brukat de ha
bråyk såt unda rUmpu, det har de brukat sätta under rumpan HejdeTG. — brutit han har brqukt army, han har brutit
armen EkstaWN. — bundit (bindit) ha had bund„va iman
sWupa, hon hade bundit vareviga kärve NärGN. ha hadbind_
mågar, hon hade bundit mjärdar MartGN. — byriat i_ct har
int byr,mogsalsan, jag har inte börjat (taga av) mjölsäcken
AtleN. — faut: när de int har fall någ dagg, när det inte
har fallit något dagg LauJKN. — förlorat di ha foloyr,,y håst,
de ha förlorat en häst BroGN. — gruvit ch ha gryitv,,kancilar,
de ha grävt kanaler AngaGN. — grönat pcerar har groyn
potatisen har blivit grön GothHm. — ljaugit da had han mig
da, det hade han ljugit det EkstaWN. — kumit da ha kum,,
&Uri, det har kommit bort BroGN. ha kum,,til, har kommit
till LauGN. — lätit han har lat blit, han har låtit bli Eksta
WN. — orkat a had ng Int örk hcipn, jag hade nära nog
inte orkat hem HejdeTG. — rimmat na ha da remsa iråka,
nu har det fallit så mycket rimfrost ArdGN. — sjunkit (sinkit)
had da sig1c„n4r, hade då sjunkit ner NärGN. — suttit (sitit)
sam fåygk had sitpa, som fågeln hade suttit på NärGn. —
skavit da?„n grcii,ni ha skav imod du, den ena grenen har
skavt emot den andra LauGN. — snoyat: de har snål mila,
det har snöat mycket LauJKN.
Ett par exempel har jag också från Fårö: ta har bmat,,åyt
an tån, jag har brutit ut en tand. bc'erg) land, bärgat i land.
ne ha intigup„scinda at?, ni ha inte lupit (gått) sanden, inte?
E. Pronominalformer.
(-a < -it, -at, -an, -un el. d.).
annat: av aikä el. av ann säkat trä,i, av eke el. av annat
säkert trä LauJKN; vartlinfir, vartannat år NärGN. -- den,
det andra (annat): sätt dann russparä före, sätta det andra hästparet för LauJKN. ps dån sieldu, på den andra sidan BroGN.
— ingen (inga) k insk4nigg, intet besked G-ardeGN. igg konst,
ingen konst EkstaWN. han har ig,koy, han har ingen ko
HejnGN. i galar, inga galoscher VyTG. •— någon, något
int ng ko, inte någon ko HejnGN. int nag Msk, ingen torsk
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NärGN. börr någ banlaikar, bara några barnlekar LauJKN
(jfr Fårö nagu stainar, några stenar (koll.)). rna ng kauparmed några kupor i NärGN. ng ska da vår, da, något
skall det vara, det GotliGN. nekpa bdin u int,pa stak,n, något på ben och intet på sten BroGN. — *vacket 1 kan int sagvål_c,a ska g4ra, kan inte säga, vilket jag skall göra HejdeTG.
— vilken (vilket, vilka): i vikk jård sum hällst, i vilken jord
som helst LauJKN. de jr olykklitt vikk sträiv kasstböiar de
jär, det är olyckligt (förfärligt) vilka sträva kastbyar det är
LauJKN. a go y gatt alar a trådkåligg, vik iar bast?, en god
get eller en trätkäring, vilket är bäst? AlaGN.
F. Apokope av andra obetonade stavelser.
afton gr åft,na, "göra afton" nu (sluta arbetet för dagen).
Jfr ovan s. 55 f. — månad i saptåniba man,vitgi, i september
månad, vetjag LauGN. — lördag (laughadag): um land' kväld, om
lördag kväll VamIABN. — tisdag ska di trask„um thst,cila?,
skall de tröska om tisdag, då? EkeGN. — västan pa våst,
inbuk, på moln i väster NärGN. vässt vädar, västlig vind
LauJKN.

III. Apokope uteblir:
A. Av prosodiska skäl.
1. vid starkare betoning på ordet och ändelsen.
a) i paus.
Ex. bonde ska halts va bbynda, skall hetas vara bonde
NärGN. — packe trceft,,sei,tilce,tn pa, sam . . ., träffade så
en liten kubb, som . . . GothGN. — ruge, m. min gky,rWagal,
min goda råge! (utropade en som spillde ur ett överfullt glas)
BroGN. — skade, m. att di int kåm inn pa nå,g gröid u gärrd
skadä, att de inte kom in på någon gröda och gjorde skada
LauJKN.
gata, f. at'ti skud clrceiv dum pa gåta, u da bar da av, att
1 Se E. Lid&t: Fsv. hualk-, got!. vakken 'vilken' i Bidr. t.
nord. filol. t. Emil Olson 1936, s. 296 ff.
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han skulle driva dem på gata (ut på vägen) och då bar det
av AngaGN.
flaute, n. u sa st ch fast bi at flityta, och så satt de fast
vid ett "flöte" (en vagnsbanke) NärGN. — rise, n. da, e sam
sia i rensa, det är som (att) slå i "rise" (ris) AngaGN. —
skyle, n. sa fik va laidAt up al at skkk, så fick vi leda honom
upp i ett skjul NärGN. — stycke dar sam an knai,tad ihåyp
vart stPta, där som man knöt ihop vart stycke LauGN.
braida, adj. pl. så. langt i fran si sum sedsmali var braidä,
u da sad'n . . ., så långt ifrån sig som "sädesmålen" var
breda, och då sådde man . . . LauJKN. — lamm, adj. pl. va
di fa Mysa, da åurad di , var de för lösa, då "örade" de
(släppte grus, om slipstenar) LauGN. — sura, adj. pl. di had
naug bli ~ra, de hade nära nog blivit sura EkstaWN. —
rauda, adj. best. dn andra råyda, den andra röda NärGN.
o(r)a, pron. Bani oä, di gar i skolå, våra barn de går i
skola LauJKN. — slika, pron. pl. da la svart h hald kyt pa
slinka, det är svårt att hålla kött på slika NärGN.
fyra, räkn. sumb va byadna hal fceir,u sumlia fieira, somliga voro bjudna i/2 4 och somliga 4 EkeGx. — tridje, räkn.
. . . u sa a da isn dan trida, och så är då den här den tredje
NärGN.
haima, adv. byria intAåima, de våra är inte hemma Burs
GN. - inne da kans sa 1olt u gut ina, det käns så ljumt och
gott inne NärGN. — länge lig) lrli låga, ligga i jorden länge
NärGN. — uppe ha had a sksta har npa, hon hade en syster
här uppe LauGN.
banka, v. da skud n int bankä, äutn da skud n skär pinnår,
då skulle man inte banka, utan då skulle man skära pinnar
LauKG (XI: 25). — dräga a mar sam int ha fyla, u int ha
-gynt draga, en märr, som inte har fölat o. inte har börjat draga
NärGN. — hosta: när ja skall njaus tinar hokstä, så, skära(r)
de till i ryggän LauKG (XIV: 43). — lida twilar int ml kråki,
linda, tål inte se djuren lida NärGN. — sicka we .94y2, ha fa
mig grieisa, da bleu' da 4n sam åldri fa sika, han liga
fråminayt bbygan, når son har för många grisar, då blir det
en som aldrig får dia, han ligger framme mot bogen LauGn.
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— tyna magg varpa tåyn an kar skud kun, tkne,?, (hur) många
"varpor" gärdsgård en karl skulle kunna gärdsla? LauGN.
hade, impf. dm vist va magg manslet dm hada,, de visste
hur många "mansslätt" de hade HejdeTG. — grin(a)de
kund,ch hkr,,prischs sam at,n, gr(hnda, "bysen" kunde de höra
precis som att han skrattade Kräk1GN. — skalade lust nw da
sUlde„ da skud man sla Kl, just när det "skålade" (i väven)
då skulle man slå till östgGN. — svälgade da be, step u svålgada, det bara stod och svalde NärGN. — vilade da sa dm
be håpsvggb u viegada, då satte de sig vid husväggen och
vilade NärGN.
b) i emfas.
en sådan hetta
hite n slchk /tita sam da ha vart na . .
di
smakar int an
hornände
som det har varit nu BroGN.

heinånde, av da §åka, de smakar inte en "hornände" (liten bit)
av det själva- NärGN.
blauta, adj. pl. st4nbchtrar, kart u taka, blåpte, u snbyru,)
kVa, stenbitare, korta och tjocka, blöta och snoriga i köttet
LauGN.
haila, adj. pl. da va hai,la drpflar, det var hela skaror
NärGN.
braula, v. kund gi si pa t bråula u sperma bcilin, (tjuren)
kunde ge sig på att vråla och sparra med benen NärGN. —
rissa, skräpa, v. da gynt a risa u skrapa dar ina, då började
det riva och skrapa där inne LauKci (exc. I).
Exempel på utebliven apokope Vid bortfall av konsonant:
brädet: jär de fur pa bredit, da skall de var kamb pa dän
bitn, är det fåra (spånt) på brädet, då skall det vara "kam"
på den biten LauKG (XI: 1). — nyet: is nöjä, de kummar nuck
ti hald si så orolit de, det här nyet, det kommer nog att hålla
sig så oroligt det (XI: 17). — oyrat sley eidar pa gira, fe
tånvdrk, slog åder på örat för tandverk GardeGN.
annat: kvinnfällki bö.i ett bor u kalar bäi a annä, "kvinnfolken" vid ett bord och karlarna vid ett annat LauJKN. —
något u sa låst4, da netga, och så läste han då något GothGN.
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strukit, sup. masti had strukit, u sä had di fat fall in Lau
KG (XI: 82). — svimmat la had namsvielma, jag hade nära
nog svimmat GardeGN.
2. andra fall av utebliven apokope (beroende på omedveten aus el. dyl.).
bräde langt bråtAt u hanteik cei,, långt bräde och handtag i
G-othGN. — lättare ha la Mt,tara, t gayo'it,n, hon är lättare att
göra ren LauGN. — slaktade na d skikta, fik di tnt sag blod,
när de slaktade fick de inte säga blod GothGN.
garnet gana, ska skilas at, garnet skall skiljas åt LauGN. -hoyet : så, fikk häiä ligg än dag, så fick höet ligga en dag Lau
JKN. — linet lna såra si, linet surrar sig LauGN. — slaget:
dän sum kan ta braidässt slagit jär mitsst duktur ti sia, den
som kan ta bredaste slaget är mest duktig att slå LauJKN.
De sista exemplen tyda möjligen på att best. form neutrum mindre ofta apokoperas än den obestämda.
Anm. 1. Apokopen iakttages ej alltid vid uppteckningar. Sålunda finna vi fall, där man borde vänta apokope, t. ex. batna
ha kuma lii stva, benet har kommit till (att) sova EkstaWN, borde
vara ban(a) ha kum tt siva. — sona valdua slamra haiusar
Vam1WN, sådana väldiga stora uthus, b. v. son valdu(a) statur
hatasar. yvar hada straumn, över hela strömmen Gothllm, b. v.

yva hatl strauman.
Anm. 2. Kvarstående -« (< -u, i svaga fem, etc. jfr ovan
s. 45 f.) apokoperas givetvis icke, t. ex.:
brya um da var a brina ala stam, om det var ett vattenhål
el. sten NärGN. — gnista da skal da int stoyr gnista hl, då
skall det inte stor gnista till EkeGN. — kruta a kolli krilyta
en liten smula kvar Vam1GN. — läsa da z,e, låsa cet 16zga,
det är veck i tyget När03-N. — raja (ty. Reih e) a råm gyin,
en räcka fiskegarn NärGN. — sida (b va int ti kast pa &elda
di ab de var inte att kasta på sida (förkasta) de inte LauGN.
— vara ta vira pa, taga vara på NärGn. — borta ha za nuk
barta nat, hon är nog borta i natt LauGN.
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B. Av fonetiska orsaker.
Då -a står efter sonor konsonant (1, n, r) föregången av
annan kons. inträder i regel icke apokope, utom möjligen
framför vokal i det följande ordet.
Exempel:
adjektiv i best. form sing.
gamla gambla fielm6yr, gamla Fie-mor LauGN. — galne
dan da gålna tkysigan, den där galne token BroGx. — mulna
smulna luft, den här mulna luften GrötlJN.

adjektiv och particip i pluralis.
bokna bkykna &ylar, halvruttna äpplen BroGN. — rivna:
skadnä, u rivnä i barrkan, skadade och rivna i barken Lau
JIKN. — smidna gambla smidna spade, gamla smidda spik(ar)
NäsWN. — (i-)sättna: när all ballkar jär äisättnä, i lidä, när
alla balkar äro isatta i ledet LauJKN. — upp-skrivna ittliskraa
Upskrivna pa da dar papOri, alla fiskare är uppskrivna på de
där papperen NärGN.
pronominalforrner.
andra nagAndra stågga dar, några andra stänger där Eke
GN. — några: för någlä, ar sinä, för några år sedan LauJKN.
verbformer (infinitiv och supinum).
dobbra dabra på, slå på; dabra rna kiirtlåpar, slå med kortlapparna Vam1GN. — lämna a kund int famna åm an, jag
kunde inte famna om den Vam1GN. — kultra kullra krig,
kullra yvar anda, vältra omkring, över ända VamIGN. —
labbra låbra um ålligg, babbla om allting NärGN. — lickna
likna nr, sjunka ihop Atlex. — lämna liomna, fråm, lämna fram
maddla st u mådla rna mak, sitta och kladda med
LauGN.
maten BroGN. — mulna mulna si til Gothlim. — mögla na.
da da gynt ~la, da skråpt di da, när det då började mögla,
då skrapade de det LauGN. — mönstra mynstra, um, ändra
om GothHm. — rissla rida, aur, rissla grus Gothllm. — rängla(t) di ha ragla iip da, de ha gärdslat upp det (dåligt) Lau
Gx. — rämla ligu rienila si, ligga och dra sig, vältra sig
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BroGN. — sjollra: täid'n bräukar själldrä av förr'n kummar pa
dur, tiden brukar rusa iväg förr än man kommer "på dörr"
(åstad) LauJBN. — skramla st u skrambla tan, stå och skaka tand
LauGN. — skrynkla skrygkle, ner byksar, skrynkla ner byxorna
EkstaWN. — slytra da bona s4etra v na, det börjar avtaga
nu (om regn) BroGN. — stapla(t) da ha di stapla up stainar,
då ha de staplat upp stenar EkstaWN. — syssla saksla kraki
At1CN; GmgGN, "stilla" kreaturen; saysla kraki Gothllm; EkstaWN. — tydra tpdra rasi, styra hästarna NärGN. — tägla
tagla snewar, knyta ihop två fågelsnaror (med tagelknut) Lau
Gm. — ärna(t) a had ?Åma u ga dcqt, jag hade ärnat att gå
dit LauGN.
Några exempel finnas dock på apokope i sådan ställning,
men då framför vokal:
flatna ut flatn,ayt, bli tillplattad At1CN. — napla ut napkayt,
sira ut At1CN (men: va di kund,naple, ayt far i vdrde, vad
de kunde snida ut förr i världen Vam1GN). — nassla i sig
di, sätt i dig . . . At1CN. — strapla strapl,iginum,
stappla igenom At1CN (jfr strapla Si fram ib.).

Som ovan s. 73 nämnts sker i regel icke apokope i fårömålet, där ju ej heller ändelseförsvagning i samma utsträckning som i den övriga gotländskan ägt rum.
Några exempel må anföras:
gubbe an gåmal gifba sam sat iamta mig, en gml gubbe som
satt bredvid mig. — braida di gara leeika bretida ffiveerålt, de
äro lika breda överallt. — många i mågga år, i många år. -smala } dan småla andan, i den smala änden. — första da
fasta di givra, det första de göra. — bära, adv. bra inta da
blåsta, bara inte det blåste. — lika, adv. al di hadieeika mika
pa båkschda, att de hade lika mycket på baksidan. — ute da
lar a,uta fyra ran, det är utanför Auren.
baita, v. nar var sktala baita mida, när vi skola beta middag. — kuma, v. skucla stirkanar kyama st u fiska . .
skulle pojkarna komma iväg och fiska. — grundat la trayr
inta at nagan har grunda 41, va di bit6ida, jag tror inte att
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någon har funderat ut vad de betyda. — unte; grävde for an
han Unta dum andra, sa grcevda han flåg dam, förr än han
unnade dem andra, så grävde han ner dem FåröGN.
Bröderna Säve iakttaga i sina uppteckningar i regel ej
apokopen, vilken de tydligen betraktade som slarvigt uttal,
ej värt att notera. Blott enstaka exempel förekomma, såsom
leik så genne, lika så gärna S. Eljes skriver P. A. Säve:
Jag gyttä spyttä äi nävar (jag måste spotta i nävarna), i st. f.
ja gytt spytt i nävar.
I visor på gutamål, upptecknade eller avskrivna av P. A.
Säve, förekomma en del apokoperade former, dock huvudsakligen av hjälpverb, t. ex. Gotl. Saml.' II: 35: att däu så
snällt kund' fa malä din sed; . . . att ja' skudd' fa malä,. II: 9
(variant): Fyste gang di skudd' gärä. gryn (Stenky). III: 81:
sku' tappa dricke ej (Anga). IV: 24: sum ingen kund tämä.
(Rone). IV: 39: Sum di skull' välva tillsammans (Vamp. IV: 40:
Ja' kund' intet annat svara, Än som sanningen mund' vara
(Levide); sällan i andra verb (aldrig i substantiv), ex. IV: 23:
Jag tänkt' så margelund (Rone). IV: 24: Dar bigynnt' an . . .
(Rone). IV: 43: Roped' u bad (Garde).
I bröllopsdikterna från 1700-talet finnas exempel på apokope,
dock nästan uteslutande av hjälpverb i pret.: skudd', kund',
had', och adverb: bad', både, int', inte.2
§ 14. Apokope förekommer i åtskilliga svenska dialekter
från Västerbotten ner i Småland. Den är emellertid av olika
slag, beroende på om den har sammanhang med kort- och
långstavighet eller icke. I norrländska dialekter inträder
apokope efter gammal lång stavelse men icke efter kort, det
heter t. ex. i Burträsk våts växa, ån ande, men fåta fatta,
vika, vbku vecka.3 I norra Värmland heter det åter: kåst
kasta, tål tala, bet bitit 4, likaså på Öland.

Mss R. 623 i UUB.
Om dylik apokope i äldre svensk poesi, se Kock i Arkiv 25,
s. 1 ff.
s Lindgren, Burträskm. Gramm., § 80 f., s. 132 f.
4 Jfr A. Noreen, Fryksdalsm. ljud!. § 80.
1

2
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I samtliga dessa mål är apokopen ovillkorlig, d. v. s. oberoende av ordens ställning i satssammanhanget. Det finns
emellertid även dialekter med villkorlig apokope, såsom i
Bergslagen och delar av Uppland 1 och Västergötland 2 (ex.
kast-ut, jälrp-se-fälrv, osv., Geijer, Tilljämn., s. 51). Denna
senare företeelse är av ganska tidigt datum, enligt vad von
Friesen (SoS I, s. 235 f.) framhåller. Sålunda möta vi hos
Columbus, En Swensk Orde-skötsel: häf iit— kasta ut, håll
tåf = hålla af, vind öpp = vinda upp.
I Älvdals-målet i Dalarne finnes dels en ovillkorlig apokope
i vissa kategorier, såsom i synkoperade former av ord på -el,
-en, -er (ex. slimbar, ack., somrar, ~bak, gamla), i tre- och fyrstaviga ord (skisco,maketr, skomakare), alternativt i t. ex. pret.
av 1:a konjugationens svaga verb: dsad(a). Vidare förekommer apokope i sammansatta ord: brhmstilp, brynsticka.
Dels finns där en villkorlig apokope i satssammanhanget.
"I regel apokoperas oskyddade . . . ändelsevokaler i varje
långstavigt ord, som ej omedelbart åtföljes av paus" (stå, fin
åtar, stora, fina hästar), kortstaviga däremot endast i omedelbar sammanställning med adverb eller preposition.3
I Norge förekommer apokope dels i Trondhjems stift, dels
i Nordlands amt av Tromsö stift. På det förstnämnda området inträder apokopen endast i långstaviga, på det sistnämnda även i en del av de kortstaviga.1
Även i de finlandssvenska dialekterna finnes två slags
apokope, dels en ovillkorlig, som drabbar både långstaviga
och "genom analogi" (som Åhlbäck 5 uttrycker det) kortstaviga. Denna apokope råder i Satakunda och Österbotten.
Men i Nyland och Åboland samt på Åland har apokopen e n
annan karaktär, som påminner om förhållandena i t. ex. Upp1 Hesselman i Uppland II, s. 527.

Götlind, Västergötlands folkmål I, s. 48 f., III, s. 81 f.
Levander i Sv. Lm. årg. 1920, s. 21 ff.
4 Amund B. Larsen, Om de trondhjemske dialekters "apokope"
(i Kristiania Vid. selsk. Forhandl. 1914, N:o 1), s. 3.
5 Ahlbäek, 0., Apokopen i de finlandssvenska målen (Stud. nord.
filol. 31-32, nr 7) 1945.
2

3
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land, i det den är villkorlig, dvs, beroende av ställningen i
satssammanhanget (jfr Geijer, s. 50).
Mest typisk är den villkorliga apokopen hos inf. av verb.
. ff.) framhöll,
Korsström (Sv. Lm. VI, Smärre medd. s. xLvIL
att bortfall av infinitivens -a i Nyland och Pargas inträder,
då inf. i satsen efterföljas av någon närmare bestämning
eller fyllnad, men däremot kvarstår -a regelbundet, då inf.
avslutar satsen (Ahlbäck, s. 29).
Uti fin1.-sv. originaldokument i Hansens Finlands Medeltidsurkunder finnas skrivningar, som tyda på apokope (härbärgh, vppehäld etc.). Apokopen har gjort sig gällande i
Finland senast efter 1450. Geijer ansåg att den villk. ap. utgör ett begynnelsestadium vid uppkomsten av ovillk. ap. (Tillj.
s. 66 ff.). "Den geografiska situationen talar för detta antagande: villk. ap. på Gotland, i Uppland, Västmanland, Dalarna och Hälsingland ävensom på Åland, i Åboland och Nyland, ovillkorlig ap. i Jämtland, Västerbotten, Österbotten,
Estland, på Öland och i Värmland". (Ahlbäck, s. 32 1).
Apokopens ålder i gotl. kan ej bestämmas med ledning av
källorna på grund av dessas onöjaktiga återgivning av det
talade språket. Att den fanns på 1700-talet, framgår av de
spridda exemplen i bröllopsdikterna, fast grammatikerna (Neogard och Tofflan) ej iakttagit den. Den har sina förutsättningar i ändelseförsvagningen och torde liksom denna ha
inträtt vid olika tid i olika ställningar. Att apokopen i vissa
fall kan vara mycket gammal på nordiskt område framgår av
forndanska (fornjutska) dokument från 1200-talet, där flerstaviga ord med fortis på första stavelsen apokopera ändelsen: retest (rättaste), k allw t h (kallade), t a p a3t h
(tappade) osv. Se Kock i Arkiv V, s. 66 ff.
Även i nydanskan och lågtyskan förekommer reduktion
av ändelsevokaler och i en del dialekter apokope. Se Brondum-Nielsen, Dialekter og Dialektforsking, s. 75, Grimme,
Plattdeutsche Mundarten § 38, Bock, Niederdeutsch auf dä1 Jfr

även Hesselman, Stavelseförlängning och vokalkvalitet (1902),

s. 59, med not.
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nischem Substrat, § 140: 2 och Lasch, Mittelniederdeutsche
Gramm. § 216, Anm. 2.
Brondum-Nielsen håller för sannolikt, att den försvagning
av ändelser, som ägt rum i sydliga sveamål och vissa götamål,
kan bero på främmande inflytande och bl. a. ha sammanhang
med den överväldigande lågtyska invandringen under medeltiden.
Ändelseförsvagningen a> e etc. och den vidare utvecklingen till villkorlig apokope står i samband med liknande
företeelser i angränsande dialekter såsom Östergötland med
sina -ä och -e-mål samt Öland med apokope. Ändelseförsvagningen har väl börjat göra sig gällande i Visby-trakten med
dess livliga förbindelser utåt och sedan så småningom spritt
sig över hela ön, utom Fårö, dit den ännu ej hunnit. Att
märka är dock därjämte, att accentueringen, som tydligen
stått och står i livligaste samband med ändelseförsvagningen
är en annan i fårömålet än i den egentliga gotländskan.

Synkope.
§ 15. Den regel för synkope i fornsvenskan, som formulerades av Adolf Noreen 1, nämligen att om två °betonade
stavelser följa på varandra, synkoperas vokalen i den stavelse,
som står närmast den huvudtoniga, har i stor utsträckning
sin tillämpning i gutamålet, dock minst i fårömålet.
De viktigaste fallen äro följande 2:
I. Synkope utan samband med sonantering.
A. Synkope i enkla, flerstaviga ord:
1. i obest. plur. av subst. på -are (fg. -er); pl. slaperar,
sovare (Runkal. 1328). I ord av denna typ inträder i regel
synkope i gotl., dock icke i fårömålet.
1 Gesch. d. nord. Spraehen (1880), s. 66. (Pauls Grundriss der
gem. philol. V: 4).
2 Här bortses från fall som fg. huilikin > vilsan ; Nikulas >
niklas etc.
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Ex. dikis-graveri pl. däikäsgravrar LauJKN, men: dcegoasgravarar FåröGN; däikesgravarar VamlABN. — drageni pl.
dragrar BroFfejnGN; EkstaWN; dragrar LauJKN, men: driagarar
FåröGN. — filare o. d. (I: 10) pl. f1lrar HallFlerLärBroButt
GmgGN; HejdeTG; filrar LojTG; men: ffilarar FåröGN; filarar
BälGN; filarar FardTG, hjullötar. — fiskeri pl. fiskrar Goth
GmgGN; VyTa;*fiskrar LauRoneS; men: fiskerar FåröS; fiskarar
Habl(Vam11)TG; fiskarar VamL.A.BN, fiskare. — kluckeri pl.
klarar LärGx; Gothlim; AtleN; HejdeTG; klukrar GmgGN;
snickeri pl. snzkrar FlerLärGN; men:
GrötIJN, klockare.
snikarar FåröGN.
I fårömålets bestämda form pluralis, vari ändelsen, därest
ifrågavarande vokal kvarstått, skulle ha blivit trestavig, inträder däremot synkope:
bleggranar kilarna, drägranar dragarna, fPlranar lötarna, etc.
(I gotl. f. övr. är best. form pl. = obestämd.)
2. i presens particip.
Fg. segiandis, flyandi, ripandi, roandi, siglandi, sielfs wiliandi,
alzwaldanda (ack.).
I denna typ inträder synkope av -a- över hela området,
utom Fårö, där denna synkope är mindre vanlig. Alltså:
Gotl. lignes, Fårö liganes, Gotl. fråmne.s, Fårö frckmanas etc.
(ex. ovan s. 10, 39). Exempel på synkope i fåröm. finnas dock:
fetstne,s, fastande, mesydnas jämte miiudesas, modig, sitnas,
sittande.
I Wessens uppteckningar från Eksta finnas några ex. på
icke synkoperade former: gagnas, gående, kogorane.s, körande,
baulanes, bölande.
C. och P. A. Säve ha i regel osynkoperade former både
från Fårö (happanes, happenes) och från Gotl. i övrigt (bädenes, fatenes etc.). Se ovan s. 39 f., där även Neogards och
Tofftens former anföras. Bröll.-d. 1738 b (avskr. hos Säve)
har lif'nes, levande.
1 Sagesm.

född i Vaml.
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3. i preteritum av svaga verb.

På norra och mellersta Gotland förekomma allmänt sådana
preteritiformer till verb av 1:a svaga klassen, som grchnda,
grinade, håpta, hoppade, vilka måste antagas ha uppkommit
genom synkope, även om påverkan från andra konjugationey
kan ha spelat in vid deras bildning.1 Där sådana former som
grcevida, förekomma jämte greemada, vilket stundom är fallet
på södra Gotland, får man väl snarast räkna med inflytande
från andra konjugationer.
Exempel: buraDi bard' GothGN; byarda BroGN; Ourcla Atl
ON; by:n-da Hejderra, borrade. — huppald kåpa BroGN; AtilCE;
hicpt, AngaGN, hoppade. — jag* g& HejnGN; ,ctgde, Atlex,
jagade. — kall* kålda FlerGN; kalda 2 GothHm; kåldce Stenku
TräkTG, -a EskToftaVallHejdeTG,. kallade. — mjölkade (ä.
molkapi) molkta BroGN; motike EndreTo; Kräk1GN. — pluckapi
plickta FlerLärBroGN; AtleN; HejdeTG, plockade. — ropapi
rbypta BroGantAlaGN; KlinteFardTa; roupt, HejnAngaGN, ropade. -- tapp* tapt, Norr1GmgGN, tappade.
Hos P. A. Säve äro dialektala pret.-former så sällsynta
(utom från Fårö), att man där icke kan få något material att
belysa synkopens utbredning på hans tid.
Carl Säve använder i regel synkoperade former (så i Bemwrkn. etc., s. 237: bikda, beckade, blunktä, blinkade, flunedä,
plumsade osv.), vilket är naturligt, då han var uppfödd i
Roma.
B. I sammansättningar.
Bindevokalen i sammansättningar kvarstår i fåröm., men
synkoperas för övrigt.
Förutom de ovan s. 12 givna exemplen anföras här
ytterligare några, vilka dock icke alla få betraktas som exemJfr Areskog, s. 215, som anser, att kalld e etc, uppkommit
genom att de förkortade preterita (k alla etc.), vilka sammanfallit
med inf. och sup., fått ett förtydligande dentalsuffix -de eller -te.
2 Hm anför även en form kala, vilken skulle kunna vara en
gammal osynkoperad form = fåräm. kala.
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pel på synkope, då å ena sidan sammansättningsvokal ofta
uppträder sekundärt i fårömålet, å andra sidan sådan har
saknats av gammalt i vissa fall.
bas-(stock) pl. basastulsar FåröGN; bitståk EkstaWN; baståk
HejdeTG, båsstock. — aiki- alkabark FåröGN; aikbark Lau
JKN; Mcritka f. At1CN; aikrukkå, LauJKN, murken ek. — fiskfiskattotanar fisktunnorna FåröGN; fiskasmid, fiskspad Fåralz;
fiskbagtga [i ryssja] VästgYG; fislsarg ToftaEkstaYG; fiekkär,
fiskfjärding m. m. LauJKN; fisklaus GothHm, fisklös; fiskleka
NärGN, fisklake; fiskre,yn ÖjaGN, rom; fisksead EkstaWN,
fiskspad. — grind- grindahåkan, grindhaken FåröGN; grindhcikan BroGN; grindfalor VamIABN; grilltr&), At1CN; grIndtr4
HejdeTG; grindträiä (n. bf.), sidoträ i grind LauJKN. —
(rauk- getykapftan göktytan FåröGN; gitykpitty, BrollejnGN; gciykpla At1CN; getykpche, HejdeTa, göktyta(n); getyktnt ÖstgGN,
gökträd. — hand- handalayvanFåröGN; håndlåyan BroGN; handlotta NärWN, handlov(en). — haim- lunmabarka hembarkat;
ntasmidna, hemsmidda ; hkmavdva, hemvävt FåröGN; hgmfeydar
GrötIJN; haimgärrdar, hemgjord, haimväv (vammäl), hemvävt
(vadmal) LauJKN; halmvdve, BroGN. — hus- håysagird, platsen
vid ladugården; hausakkld, husköld; hdysarOan, takåsen Fårö
GN; hausocia,n Gothlim; haysriofia At1CN; haysrykta (o. d.)
ButtAlskNärBursGN; HabITG; Vam1BN takås. — hyns- hOsagksul, hönsgödsel FåröGN; ligmsgths1 BroLlejnGN; hynskalla
BroGN; hknskåtla HejdeTe, hönsho. — fait- kautafiske„ sälfångst; kkytalabar, sälfötter FåröGN; kaudgildqr Gotbrim, sälgiller; kwutlab LaumKG; kauttspak, sälspäck G-rötIJN; kaytslaknar NärGN; kauttstamar NäsWN, sälstenar. —
ladttlavan, ladulogen FåröGN; ladlad LaumKG; ladlayan BursGN;
ltAlåtta HabITG; ladlauye, GrötlJN. — lamb- lambagtft, fårhus
i skogen; lambagraknar, pl., av fåren avgnagda grenar; lambagksul, fårgödsel FåröGN; låmbakg fårkött FåröGN; lambgif tar,
pl., HejnGN; lambgift NärRT; lambgiftar VamlABN; lambgralnar EkstaYG; lambgrainar LauJKN; lambgöie'l LauJKN; lambhagen, beteshage för får VarnlABN; lambhceus LaumKG; lambmun LauJKN; låty.intin EkstaYG; lionnimpa, fårsvans BroGN.
— nacka- nåkaskråyan nackskruven (på lieorv); nåkatåttan,
7
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mellersta pinnen i räfsan FåröGN; naskråyan BroGN; nalc_skrala Gothlim; ncikskray AtleN; nakkskräuän LauJKN; nackorm- drmahcigan, ormbiten; armangdra,
tann'n LauJKN.
ormslå; armatre (Rhamnus?) FåröGN; itrmbik BroGN; armnidra, BroGN; orm-ntdra GothIlm; ormnedra GrötlJN, ormslå; årmskallä,, ormhuvud LauJKN. — ram- ramahn,
åkerrenhö; rålnheik EkstaYG; rainhåi LauJKN, renhö. —
rump(u)- råmputciggan, svanstången FåröGN; ramptcigan
BroGN; rumptagga GrötlJN. — räv- ri§varitm_par, Eqvisetum
arvense FåröGN; rcevrum_par BroGN. — sigda- sigdapfgar,
smala Ear; sigdasmidar, liesmeder; sigdaspqn, liesticka; sigdastamsgråys, avfall av slipsten; sigdatyGiva (f. bf.), lietju Fårö
GN; sigdpige, AtleN; sigdpigå LauJKN; siggdsmidar LauJKN;
sigdsmid EkstaYa; sigdsp4n BroGN; sigd-spon Gothlim; sigdHejdeTG; sIgdspcin EkstaYG; sigdspån Lan
spint AtleN,
JKN; stgdsinnar NäsWN; sigdstain LauJKN, slipsten för har;
sigdtjaugi, lielåret LauJKN. — stuck- stitkalid, stockled Fårö
GN; stukkbrasä, brasa av stockved LauJKN; stulfgang, stockgång EkstaWN; stuksoydt Gothllm; sticks4ds, HejdeTG; stukksåidä, LauJKN, tjärdal, omgiven av liggande stockar. — sun2-) HejdeTa; sunkuna
spsanakyitna FåröGN; sKtn4fAna &ålen,
GrötlJN;
sunkunå
VamlABN,
sonhustru.
LaumKG; syankyyna
— strand- strandadaynt FåröGN; strand-dount GothHm; strånddnt HablTG; strandount GrötlJN; stranddomt LauJKN, fiskredskap o. d. — yrvi- orveslaa, orvskaftet FåröGN; istrykrok
BroGN; GrötlJN; årvIcrbyk At1CN; örrvkrok LauJKN; iorykråykar
EkstaYG; ,sirvslåy At1CN; brvslciyeen EkstaYG; örrvslaui LauJKN;
brvslciyt NärGN, orvskaftet.
Ortnamn: fg. Acubek ((iS) > åkb6,1s, Akebäck, sn (SOA);
Eikiby (Gravst. 1316, Lindström II, s. 70) > åkb, Ekeby,
sn (SOA); FlinaVvik (Runst. CSRun nr 20) > flåttychka, Flenvike, gd i Hangvars sn (SOA); Kirkaby (Dipl. 1412, Lindstr.
I, s. 52) > 1drkb4,s, Kyrkebys, gdar i Hangvar, Hejnum in. fl.
socknar (SOA); Kulastepar ((iS) > Hasta Kulstäde, gd i Valls
sn (SOA), i Mannagardum (Runst. 1449, CSRun nr 123),
Mangarde (Inskrift 1443 på altarskåpet, Lindström II, s. 92)
> måggeircia, Mannegårde, i Lye; Marthabo Diar. Fratr. Minor.
1325 (Lindström I, s. 53) > mårtb4,, Martebo sn (SOA).
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Det är väl ej möjligt att ur ortnamnen draga säkra slutsatser rörande mellanvokalsynkopens inträdande i andra ord.
I varje fall böra tidiga skriftformer observeras, såsom Barlingbo 1523 (Dipl.) gentemot Bardlingaboe Link. visit., Barlingaboe Gravst. 1329, Barlingaboo Dipl. 1387 (Lindström I,
s. 47); Kreglingbo Dipl. 1523 gentemot Kroecklingebo Dipl.
1412, Krxklingabo Dipl. 1482, Kreclingabo Link. visit. (Lindström I, s. 52); Lokrom Dipl. 1412, Lokrvm sigill 1412, gentemot Lokarum, Laukerum Fratr. minor., Laukarum Link. vis.,
Dipl. 1440, Lokrume (Lindström I, s. 53).
Märk även synkope i sammansättningar där första ledens
svagtoniga slutstavelse tidigare följts av -n: aftun- dtftutchd, tid
att sluta arbetet för dagen FåröGN; aftmat, kvällsmat; aftringning LauJKN (ovan s. 56); morgun- meirgumåt, morgonmål,
meirgamglka morgonmjölken FåröGN; mårgmat LauJKN; Vaml
ABN; morgmat Gothllm; EkstaWN; meirgmat AtICN; morg-dag,
morgondagen G-othHm; morgkvgtzt, morgonkvisten EkstaWN,
etc.
I sammansättningar med genitiv av ja-stammar inträder ej

sällan synkope av ändelsevokalen:
baitis-: baitsbreidä, bräda att skära sönder strömming till
bete på ToftaEkman; b4tskimb, d:o ÖstgYG; baOsmcirk, mark
till bete HablTG; beutsmirligg, bit av sönderskuren strömming
till bete LauGN. — dikis- deelksmåld, dikesmull BroGN; &tiksvallar, dikesvallar LauJKN; (men: deelkasbråyna, dikeskanten;
dchkaneird, dikesjord, dchkaspdcla FåröGN; da,kkasnun FröjYG;
f. bf. däikäsraini, däikästårrvar, dikestorvor LauJKN; däikesmuldi, dikesmullen VamIABN). — ainis- å n s b it s k a BroGN; pl.
41'1/49ln:ekar FardTG [s antyder att en svagt hörbar vokal iakttagits]; (men: 4naskråkla, knotig engren; d),nastrsa, enruska
At1CN; airtisbuske,; aznisputa, enbarr EkstaWN, etc.). — klegsklemmals, mal EkstaWN; kiesflyyga, d:o GrötlJN; kledsboningän,
kläderna LauJKN (men: kledäskisstår, klädeskistor; kledäsläus,
klädlus LauJKN); letis- laltsband, band i ett lalla, flöte FåröGN
(jfr låtisband FåröS; letsband FåröCS). — treis-: tres-, tredsakar, trädesåker, tres-, tredsjård LauJKN; trhscikar NärGN;
tresaka(r)n VamlABN; tr.sggrcN trädesj orden VamIGN (men:
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tradasakan FröjYo; tredäsakar LauJKN). — vaitis- vads/tam,
vetehalm BroGN; vads- (vadas-) mod, vetemjöl AtlCN (men:
vadasmak, daggmask FåröGN; vaitäsbullar, vaittisfladä, stor
engis-,
vetekaka; vaitäshalm, -kakå, -kläi, etc. LauJKN.
(-hö)
LauJKN.
-grindi,
-häi
ängsbjörkä, (en sorts björk),
C. Synkope har i många fall även gjort sig gällande i fråga
om andra vokaler än bindevokalen, där sådana kommit att stå
mellan två relativt starktoniga stavelser, särskilt om sonor
konsonant (1, n, r) eller s följer.
Ex. annat-sinn etnasin, andra gången FåröGN; åns BroGN;
åns'n At1CN; ånsan
HejdeTo; ans y GothHm; GrötlJN;
ansen (pliigningi)
LauJKN;
anns'n
FröjYo; ansan EkstaWN;
VamlABN. — kvigenda kveei,nda FåröGN; kv4nda A t1CN; qwinda
Neog, etc., kviga (I: 17). — otalig (flkra) tliga, flera otaliga
FåröGN; (flåg) gala BroGN; Guam EkstaNäsWN. — pepparrot pipråt BroGN; pilorbut At1CN.
Vidare märkas ortnamn såsom de på -arve, vilka i allmänhet på södra Gotland ändas på -re: Kauparfa (Runst. i Hejde,
CSRun. 106): kaupra, (kåypara) i Hejde o. Lau; Bosarve: bbysra
(o. bbysara), gd i När, Hallsarve: hålsra gd i Lau (SOA) etc.
Aifini (Runst. i Vallstena, CSRun. 58): cilvana, Alvne gd;
dyna o. d. (d:o i Eskelhem); Lukase: lysaksa gd i Hablingbo;
Mattise: måtsa, gd i När (SOA), etc.'
II. Synkope i samband med sonantering.
A. Artikelsynkope.
§ 16. Då den maskulina bestämda slutartikeln -en (< -inn,
fg. garDin, karlin, suninn, soyDin, trelin GL 2) tillägges ord,
slutande på dental (d, t, s) samt 1, n, r, synkoperas artikelvokalen (-e-), varvid -n blir sonantiskt, (*fotinn > fiytn) utom
i de fall, då det assimilerats med föregående -r efiskerinn >
1 Om dessa och liknande fall av synkope se numera B. Hesselman, Huvudlinjer i nord. språkhist., Upps. 1948, s. 126 ff., 161 ff.
2 På runstenar: smidrinn CSRun 111; stainin på Tjängvide-

stenen, är enl. v. Friesen (hos S. Lindqvist Gotl. Bildsteine II,
s. 17) = diesen Stein; Bugge i ATS 5: 104 fattar in som konjunktion.
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fiskan). På Fårö är dock artikelsynkope mindre vanlig, där
heter det hå,stan etc.'
Exempel på synkope:
-d + in:
*bild(r)in bildn BroGN; bkld'n AUCN; bildi EkstaWN; billd'n
LauJKN, plogbillen. Fårö: bildan GN. — *bodd(r)in hick Bro
GN; bock Gothllm; GrötIJN; bacfn At1CN; badn LaumKG, huvudet. — *brand(r)in brcindn, LärBroGN; GrötlJN; brandn GothIlm;
HejdeTo, branden. — *sip(r)inn sick LärHejnGN; HejdeFröjLev
SilHablTG; side GothHm; sidn StenkuToftaVallHogEskTo;
GrötIJN; sid, EkstaWN; slcitt HavdCN, seden. — *slitkinn stidn,
LärBroGN; slidi Goth Hm; slid'n At1CN; slid n HejdeTo, släden.a
-t + in:
*bat(r)inn kan FlerLärBrollejnGN; HavdCN; bak, HejdeTo;
Nain EkstaWN; batn LaumKo; 14.tn GrötlJN, båten. — fot(r)inn
fbick BroGN; GrötIJN; foutt) Gothllm. — fot'n LauJKN, foten.
— *hest(r)inn håstn, BroGN; h,astn Gothlim; EkstaWN; hast'n
AtlHavdCN, hästen.
-e + in:
*bussinn 3 btis'n BroGN; busn EkstaWN; buss'n LauJKN,
hjulbössan. — *bisinn (I: 12) bk.stt BroliejnGothArdEkeGN;
bYs'n LauJKN, "bysen" (ett skogstroll). — *halsinn Uni Bro
LauJKN, halsen. Men: &lisan
HejnGN; hals'n At1CN;
FåröGN.' — *spisinn spc'elsn, BrollejnLauGN; spatsn Gothllm;
späisn LauJKN, spiseln.
-n + in:
*brunnin brann LärBroGN; brunn Gothilm; EkstaWN; Havd
ON; GrötIJN; brunn, HejdeTG; brunan 4 FlerGN, brunnen. —
At1CN,
*hiernin gak BroGN; gnet GothElm; EkstaWN;
hjärnan. — stainin s1a1nan 4 LärGN; stcY),nn, BrollejnGardeGN;
1 Om artikelsynkope i ä. nysv. och sv. dial. se Hesselman i SoS
XI, s. 81 ff.;' 127 ff. och dens., Huvudlinjer i nord. språkhist.
(1948), s. 115 ff.
2 I fråga om de s v. mask, är det snarast substantivets slutvokal som synkoperas. (Aschw. Gr. § 511, 1 A. 1).
3 Ombildning av mlty. bu sse f., Biichse.
4 Tydligen emfatisk form (typordl.
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HejdeTG; HavdCN; stanna Gothilm; EkstaWN; GrötIJN; stam' n
At1CN, stenen.
-1 + in:
*bulinn bytitin BroGN; Hej deHablTG; bln„ Gothllm; bp:ten AtiON;
bpititt EkstaTa, "bålen", stammen o. d. —
fisk Fler
GN; fåyglan HejnHörsNorr1GmgöstgöjaGN; VallHogHejdeFröj
TG; fkugln StenkuEskElablTG; GmgNärHamVamiGN; fcbyglan
LevTG; fautglan, &liten grothlim; funk GrötlJN; EkstaVaml
WN; fåygly, HavdCN; fattgain AtleN; fautgaln EkstaWN, fågeln.
— *nykilinn nkkek, FlerGN;
HallGN; 94k4n LärStenky
GN; ToftaTG;
HejnHörsNorr1GmgöstgÖjaGN; Sanda
HejdeFröjelLojLevFardTG; nyklan, nbokln GothHm; nykln,
nykaln EkstaWN; nipkltt ArdVam1GN; HavdCN; nyklan At1CN;
NäsWN, nyckeln.
r- + in:

framför i regel oassimilerat r + n (-rn).
*bropirinn (fsv. ack. (?) bropurin Söderwall) brburn, Lär
ArdGN; Lev SilteTG; GrötlJN; brown, Gothilm; EkstaWN;
broyran At1CN (tpl); braurn, LaumKG; broydarn HejdeTG (tpl);
brödan Vam1GN, brodern. — *byrinn br BroFlörsNorr1GN;
byrtt EkstaWN, början (första handgreppet o. d.). — *berrin
beem BroGN; Kern GrötlJN; ber. EkstaWN, barren. — laDirinn
(fsv. f adher en o. d. Sdw.) flint LärGardeLauGN; FröjLoj
EkstaFardTG; fctrn EkstaWN; bra LaumKG; fddan FlerBro
GN; HavdCN; feidarn. HejdeTG, fadern. — *harinn hr Bro
HejnGN; GuldHejdeTG; GrötIJN; harv,' GothETm; har'n, At1CN;
harn EkstaWN; hr g HavdCN, haren. — *murinn nigurtt Lär
BroGN; HejdeTG; maturtt Gothilm; rriayr'n At1CN, muren.
framför assimilerat r + n (n).
*akrinn dkan FlerNorr1GN; VallHablTG; HavdCN; GrötIJN;
akan [ct-] Gothllm; .gkan At1CN; EkstaWN; etkarn StenkuTofta
HejdeTG; Fårö: tikran GN, åkern. — "sumarinn siman Fler
BrollejnGN; HavdON; sulyan EkstaWN; GrötIJN; siona(r)n
Gothlim; sumarn HejdeTG; surna,/ LaumKG; (spitmaran Fårö
GN), sommarn. — *wintren vintan FlerBroHejnGN; HavdON;
Längdstreck under vokaler saknas oftast hos Hm.
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vintan EkstaWN; vzntan G-rötlJN,; Fårö: vintran On, vintern.
liamarinn 1 håman BrollejnGN; HavdeN; haman EkstaWN;
GrötlJN; hama(r)n GothHm; hamarn, : -n HejdeTG; hamag Laum
KG; yaystra håman, Sjaustre hammarn G-mgGN; kl4hciman,
Slähammarn Vam1GN, men: lagghamats håmaran, Langhammars
hammaren FåröGN.
Anm. Ett par upptecknare hava tyckt sig iakttaga synkope av
artikelns vokal även efter andra konsonanter. Hm (Gothem) har
nästan genomgående sonantiskt n (92,) ej blott efter d, t, e, 1, n, r
utan även efter g, k, b, p, m, v, ex. g/uo, gluggen, balgn, bag,
gumsen, gaztiggn, getingen, gaulen, göken, gloudbakn, glödhögen,
pals?", kubben, sork", pojken, krabn, draggen, krupn, kroppen,
orm, ormen etc. Även hos Wess6n (Eksta) träffas exempel som,
Wo (även bo/gan), bälgen, rygn, rågen, dag, daggen, orm,
ormen, sarmn„ sårmen, sårvätskan osv.; vid 'vägen' i typl. står:
vagn [men:] vagan P [annan sagesm.] och i marg. "Obs. et efter
dental. kons." Hos Tiberg har jag anträffat stign„ stegen (Hejde).
Visserligen torde -a- i berörda fall kunna vara starkt reducerat,
särskilt i fortlöpande tal, men efter min uppfattning gör det sig
alltid åtminstone i den grad gällande, att någon sonantering av
-n i regel icke förekommer efter andra konsonanter än d, t, s,

1, n, r.
Hos Hedenström är det troligen ord med dentaler som fått tjäna
som mönster för alla de andra.
B.

Andra fall av synkope i samband med sonantering.

§ 17. I de svagtoniga böjnings- eller avledningsändelserna
-en, -el (äldre - in, -il, -an, -al) synkoperas i regel vokalen efter
dentaler (d, t, s) samt 1, n och r. Denna regel gäller dock
ej Fårö.
1. -en (< in) >
Exempel: (particip av starka verb samt vissa adjektiv).
bitinn bitti (I: 4): bilan FåröGN. — brutin brtiatn o. d.
(I: 111): brKytan FåröGN. — foyrinn fkrn o. d. (I: 227), murken. — galinn g4ln FlerLärBroIlejnGantGN; IlejdeTG; Havd
ON; galn GothHm; gctlan, -n AtleN; On, -an EkstaWN; gctin
1 Best. form av såväl - hamar (Fårö - hamar) = landudde (i ortn.)
som håmara, hammare.

104

GusmAvSON: GumARÅLEm

GrötIJN, galen. — litinn /celtzt o. d. (I: 22): leedan FåröGN. —
ludinn /Kfuk o. d. (I: 110), luden. — rutinn ryak o. d. (I: 110),
rutten.
Anm. Även i en juxtaposition, vari senare ordet förlorat sitt
innehåll, kan synkope och sonantering inträda såsom i annatsinn
(Fårö: etnasin), andra gången, ånyo, ånsm, ans'n AtleN; anszn
EkstaWN; nsta BroGN; anse Gothllm; GrötlJx.
-en (< -an, -un o. d.) >

aftun åfk etc. se ovan s. 55 f. — annan åm') BroOrri; d'ann
(den andre) GothHm; dann'n LauJKN. — (?) hissan (fg. ack.
hisan CSIlun 58, Liljegren; b[isslan ib. 125; jfr ack. ni.
tisan ib. 103, tissan 147) hise,n, lånt FåröGx; ii AngaLau
NärGN; int G othIlm; HejdeTG; isn LaumKG; int HablTG; zi
GrötlJN, denne, den här.- — *mestan (mest + nästan) mask
Gothlim; G-rötIJN; niUk BroLauGN, nästan. — norpan n9cln
Gothllm; nkcin, GrötIJN; nård'n LauJKN; nårdn VamlABN,
nordanvinden. (Den ljudlagsenliga formen är nem& o. d.,
varför nård'n möjligen är att fatta som en substantivering
medelst tillagd best. artikel). — sällan 1 sak LauGN etc.
(I: 251). — fiurtandi etc. fy,eyrinda, famtnda o. d. se ovan
s. 63. — -sun i familjenamn: kålsn, LauGN, Karlsson; nils'n
At1CN, Nilsson, pårse HejdeTG, Persson, Pättas'n LauJKN,
Pettersson.
-el (<-il, -u1) > /.
*aitil (isl. eitil 1) alt/ o. d. (I: 200), körtel. — *bitil 144
o. d. (I: 3), munstycke i betsel. — *kettil Uti o. d. (I: 62),
kittel. — *axul m. åks/ etc. (I: 92), axel, ax i s. — usel 6,y,s1
o. d. (I: 175). — *vripil ricli e. d. (I: 4), havsström. — *rennil
revnl BroGN, bäck.
Anm. 1. Strödda exempel finnas hos olika upptecknare på beteckning för synkope och sonantering även efter andra konsonanter
än de ovan nämnda. Ex. thit/skign KliTG; mougn Gothllm;
g/yyptt (glupen,. tunn) GrötIJN; an houpn, . . . (en hop) Gath
Hm; ~trint (väderbiten) AtION; galstr1v2,2 GrötlJN; sp eg]
EkstaWN; spagl GothHm; v4g (hönsstång) HabITG; belghankl
Fg. sialdan har ersatts av rspr.-formen.
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(bälgvante) EkstaWN; nykl EkstaWN; bympt (drickbytta) GothHm:
ganil Gothlim (gammal); skyn GothHm; • skf GrötlJN; hOpt.21,
hyvl Vam1WN, hyvel; kavg EkstaWN; GrötLIN, kavle; niervg Goth
gm; ncetyl G-rötlJN; narv l "EkstaWN, dörrvred (I: 66); tärrdöiv'l
LauJIIN, tordyvel. Ang. sådana skrivningar, se s. 103 ovan.
§ 18. Andra anmärkningsvärda fall av vokalförlust äro
t. ex. bortfall av rotvokalen i, pronomina vid svagton i allmänhet eller vid enklis.
a) efter dental kons. i samband med sonantering:
han (nom. och ack.) > tt efter homorgan konsonant: had,n,
Gothilm; ÖstgGN; havd,,n„ hävde han AngaGN; skudd'n, skulle
han LauJSN; sag&n, sade han At1CN; ve kåu_pt,?z„ vi köpte
honom NärGx; forn, HejnGN; för'n NärR,T, för honom, etc.
en, pron. o. art. far,n, får man; vrwkur„ vräker man Fårö
GN; braidäd'n, bredde man; britukäd'n, brukade man; läggd'n,
lade man; kann'n, kan man; när'n plöigar, när man plöjer;
väil'n dag, vila en dag LauJICN; sakn, så att man LauGN;
larAt kaut, det är en säl NärGN.
i hiatus:
han (nom. o. ack.) kaik pa n, kika på honom EkstaWN;
vida, vad han ville GardeGN etc.
va vida,
en: pa'n täid av, på en tid LauJKN.
andra fall:
Eg. hana, ack., hon, > na, nä; sggyia, såg henne At1CN;
ti-na, till henne EkstaWN; jällpäd upp na, hjälpte upp henne;
plöigild nä, plöjde henne; bjä,r'na, bära henne LauJIKN; agg na,
såg henne; brai,d na, vred henne; darmad pa,na, dormade på.
henne NäiGN; bys ap ria, bygga upp henne ElejdeTG.
§ 19. Sonantering utan nödvändigt samband med synkope
drabbar 1 och n efter dentaler i ord, som normalt ha svarabhaktivokal, (efter s dock ej i fårömålet):
as!, o. d. f., axel. (I: 92); (Fårö: dissu/). — baitel
axl
o.
d.,
n.,
bett (i huvudlag) (I: 200). — bindel binsl Bro
bciks1
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GN; EkstaWN, n., bindsle (för djur). — druaal drs o. d., n.,
höavfall, boss (I: 119). — gremsl, grcbmsk BroGN; gr4ms1
GrötlJN f., klagan. — gyclel gtiol o. d., gödsel (I: 46). Fårö:
gksul. — tisl tchsg o. d., tistelstång (I: 22). Fårö: tchsu/.
moln nukati FlerLärBroGN; mouln [sid] GothHm; GrötlJN;
meiyhj, FåröGN. — vatn vdk Fler etc. (I: 94). Fårö: ven,
vak.
I emfas kan svarabhaktivokal förekomma i dessa ord:
dni,541, gksal, vcitan o. d.
Anm. Sporadiska skrivningar av sonantiskt 1 även efter icke
homorgana konsonanter förekomma, t. ex. fatug1 GrötlJN; Vam1WN,
fågel; myd GothHm; GrötlJN, mögel; sng,g1 HejdeTG, snigel;
tgg1 Gothlim; EkstaWN; GrötlJN, tegel; soyktz EkstaWN; GrötlJN,
socken; gciv't AtION, gavel.
Angående sådana skrivningar, se ovan sid. 103.

Kap. IV. Kvantitet.
§ 20. De gamla korta stamstavelserna hava genomgående
undergått förlängning, vilken i regel drabbat stamvokalen.
Så är förhållandet i praktiskt taget alla ord, där stamvokalen
efterföljes av enkel konsonant (typerna kul, lum, viku, sima,
ypin, nykil), medan däremot i de fall, då stamvokalen är enkel
kons. + 1, n, r (typerna skvatr, smufgr, sigla, vakna, rufana) en
växling mellan kort och förlängd vokal föreligger, delvis betingad av den stamslutande konsonantens beskaffenhet (jfr
nedan mom. 6 ff.).
Vokalförlängning föreligger alltså ganska regelbundet i
följande fall:
1. Stamvokalen åtföljes av enkel slutljudande konsonant
a) typen dag, hul, bit.
tak tak, tag (I: 91). — glap n. glap Neogard; Fårö—SundS;
glatp RoneS; g/ap NärGN; GrötIJN, öppning, uthuggning..— hal
adj. hal BroGN; At1CN; HejdeTo; Miar LauGN. — skral adj.
skral BroGN, skrcilar HejnGN. — sval adj. sval FlerLärBroGN;
Gothllm; G-rötlJN; HavdCN. — wiD m. vgd etc., ved (I: 2). —
glis adj. glis Neog.; FåröBungeS; glieur FåröCS; FåröDLL;
BroGN, gles. — byr m. byn början, grepp (I: 30). — ryg m.
nog, råg (I: 31). — net n. ngt nät (1:58). — Fg. slegr m. slag
slag (I: 59). — Fg. bul m. byul, bul etc., bål, trädstam (I: 103).
— bur m. bgar, bur o. d., borr (I: 103).
Anm. Adj. smal (fsv. s m al, got. *s rna 1 s, superi. sm ali st a)
har egendomligt nog överallt kort vokal: småldgr FårömN 305;
smalar LaumKG; smal FlerGN; Gothllm; AtleN; Hejdelki; Eksta
WN; HavdCN; GrötlJN.
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Märk också den oregelbundna komparativen: smälldri och superi.
smället FåröS,CS. — Jfr d. smal (uttalat med kort vokal).
Märk särskilt att vokalförlängning även inträder framför -m:
b) typen glam, lum.
glam n. glam CS; glam LaumKG, prat, stoj. — lam n. lam
FåröS,CS, återskall, brus o. d. (Jfr isl. hlamm r, m.). —
grum n. grum FåröS,CS; FlerCS; LauVam1S; groum (= gri_tm)
AlskLauNäsS 1, gorr, grums, avfall, smörja o. d. Jfr shetl.
gr u m, hop av små ting; ostfris. g rum, avfall, smuts etc.
(Torp). — mm n. lura Neog; FåröBungeAlskVam1S, etc.; Ioum
(= /um) NäsS; /mtm (ä. kim) LauNärGN, (dovt) ljud, klang;
rykte o. d. Stam hl u m- (jfr isl. h lym r, klang, brak, larm).
— slum n. s/yum FåröGN, något magert och löst, t. ex. kött.
Jfr no. diall. slum adj., grov men vek og slap, om grws og
straa; slum n., slikt straa (m. m.); sluma v., gaa slxngendes
(etc.) (Torp). Jfr gotl. slum(m)en, mager (I: 112). — svim n.(?)
svim AlskLauS; smm NärGN, fart, sats (anlopp). Till s vi iii a
av roten s vi-ma n, med bet. dreiing, slingring (Torp). —
(?) strim n. strim Fårö; strgm NärGN, strimma; fiskstim. (Även
en långstavig form strä,im < strim finnes hos Säve). Jfr
"strimma i Gotl. ordb.
2. Stamvokalen åtföljes av enkel konsonant + slutljudande
vokal.
a) typen hani, flugu.
hani m. hana Fårö, hOza, Gotl., tupp (I: 90). — kvaka v.
kvaka, snattra (I: 91, flera ex. a. st.). — hlaDa v. lada Fårö
GN; ladä RuteVam1S, ladda; lägga in ved i tjärdal etc. Isl.
hlaii a. — rapa v. räpa FåröS,CS; rapä FlerCS, halka, slinta,
(Avledn. räpugur FåröCS, halkig, etc.). Nu vanl. råpa åtm.
utanför Fårö. Isl. hr ap a, störta (ned). -- gleld gla.da, glädje
(I: -61). — priDi trich FårömN 303; trlda FlerLärGmgGN; Atl
ON; HejdeTo; trzdi GothHm; trkda LaumKG; EkstaWN; GrötIJN,
tredje. — gnika puka BroGN; AtICN; unika Garde (etc.) Säve,
1 En form gräum OS torde vara hypergutnicism. Jfr I: 102.
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gnida, gnissla. No. gnik a, sv. dial. gneka. — snuda,
v. pres. snpada(1) NärGN; snuda FåröFler, -ä, LindeVam1S,
skada, besvära, råka, angå. — gruna, y. grms,una FåröGN;
gruna FåröCS; BungeS; -ä, FlerCS; MartS, dåna, knastra o. d.
Tycl(Sn s. 107. — stupa, v. stmtpp Vam1GN; pres. stautpar
EkstaWN; de stupar upp LauJIKN; stupa FåröS,CS; Vam1S,
bildas vatten på is. Jfr Bucht s. 89 (stupa m.). Vidare
exempel se I, s. 2 ff., 60 f., 89 f., 107 ff.
Framför m:
b) typen rama, gruma.
rama, s. rama Neog; FåröS,CS; rami% AlskRoneSundS etc.,
(lukten av). inälvor; jfr dartagur FåröGN; n. njmut NärGN,
illaluktande, om inälvor. Sv. diall. ram, stark; amper, skarp
i smaken [etc.] Rz 523 a; no. ram stark; stram av smak letcl.
Se Torp. — sami sama Fårö, sama Gotl. (I: 91), samma. —
sima v. slma, simma (I: 3). — gruma gryama FåröHz; grpama
Vam1BN; gruma FåröCS; HamS; -ä FlerCS; Vam1S; grouma
FåröS, -ä NäsS [= gruma], krossa, krama (sönder); knastra,
Fg. cuma kgiuma FåröGN,
skrälla etc. Till grum,- grums?
komma. På det övr. Gotl. är kuma (svagtonsformen) förallmänligad.

Anm. Uti de s. k. brytningsdiftongerna ie och ja (typerna
fiel, fjäl, stiela, tiana) har vokalen förlängts, men i fråga om ie
med olika kvalitativt resultat, varom se I: 243 ff. På Fårö motsvaras ie sålunda i regel av xe, på det övriga Gotland av
(mera sällan ge),- t. ex. bra m., Fårö; Nåra, bra f., Gotl.,
trollhare; sta-41a FåröGN; styitla o. d. allm. gotl., stjäla; tyilra
FåröGN, tyåra, Vera allm. gotl., tjära.
E-ljudet i styhla o. likn. torde vara förorsakat av föreg. 1.
En liknande utveckling av jä till je har ägt rum i dalmålen, se
Levander, Dalm. I, s. 130.
3. Stamvokalen åtföljes av enkel kons. + in(n), 41(1), typen
ypin, mildll.

Fg. mikill, n. mikit n. 'idka o. d. allm. Mask. miken (Fårö
S,CS) numera utdött. — spikin spiran EkstaWN; ii. spgka Bro
GmgGN; EkstaWN, spicken, okokt. — slukin autslgukkan Fårö
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GN, slocknad. (F. ö. slikkan, I: 111). Flera ex. se I: 4 f.,
32, 110 ff.
4. Stamvok. följes av enkel kons. + -al, ar.
Fg. hamar, surnar, gamal.
Dessa ord ha endast i Fåröm. vokalförlängning: -hOmar
(blott i ortn.): gdsmoRtmaran 'Gåsemorahammaren' etc.; men
Gotl. -håman (i ortn.): påystra, /laman (udde i Gmg) etc. "Hammare" (verktyg) heter på Fårö hcimara, på Got!. hånzara. —
sykmar FåröGN; (sumar Gotl., se I: 110). — g4ma1 FåröGN,
(gåmal Gotl. I: 90). Det korta a i gotl. härrör från de synkoperade formerna.
Andra ord av denna typ saknas. Säve har dock ett
glida', f. -al, n. -alt, = glidande, glappande (Fårö).
5. Stamvokalen åtföljes av enkel kons. + urspr. -ja, -ju,
typen bidia, smidiu, venia.
Fg. biia v. bgcla etc., bedja (I: 5); smipiu f. smgcla etc.,
smedja (I: 5); myliu f. my)la etc., mölja (I: 33); skilja v. shia
Fårö (men skila Gotl., I: 5); fremia fram& o. d., främja (I: 73);
lemia lama, trycka (I: 61); venia vana, vänja (I: 61); smyga v.
smyra FåröGN; smora Got!., smörja (I: 35); trysja v. frysa,
traska (I: 33); lepia lapa, läppja (I: 61); flytia flyta Fårö; flyta
(el. vanl. flyta) Gotl.; sitia sgta, sitta (I: 5).
Anm. 1. Växelformer med kort vokal såsom sk*, (Fårö sktla),
skilja; friarna fr&ma, främja (ex. frem,ci.v, uträtta alla ärenden)
äro tydligen uppkomna i svagton; de förekomma också blott i
verben.
Anm. 2. I några få fall med kvarstående -j- synes vokalens
korthet kvarstå: vänja f., pl. -ur FåröS;CS, vanliga betesmarker,
jaktmarker o. d.; samt micha HejdeTG; bf. midgu Norr1GmgGN,
midja (jämför den egendomliga formen middjen FåröCS; midgan
FlerHangLärBroGN; midms GrötlJN, mitten).
6. Stamvokalen åtföljes av enkel kons. (d, g, k, p, s, t, v)
r, 1.

a) typen skvatr, kvikr, mudr.
slak n. slgclar EkstaWN, sladder. — skvatr n. skvatar
LauGN, flyktig, vankelmodig person. Jfr skvatrug ovan s.
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61. — kvikr kvikur FåröGN; kvikar LaumKG; kvikär(r) Alsk

HamS, kvick. (Numera ersatt av kvilsar). Jfr Kock Sv.
Ljh. I, s. 51. — nipr adj. nipur Neog; LauCS; nipar S; snabb,
kvick; nätt, vacker. (En form nipper GothS är väl riksspr.).
Synes nu vara utdött. Nyisl. nipr, nätt. — hkr likar, läcker
(I: 6). — mudr n. mpicdar NärVam1GN, torr sand (I: 118). —
klutr klutur FåröS;CS etc., klotter, slarf. (I: 118). Se flera
ex. därstädes.
Anm. Växelformer som glutar gluttar (I: 118); klatur Bunge
CS; klattur FåröS,CS, n., skräp kunna delvis förklaras ur synkoperade former.
b) typen sladra, bygla, stikla, stapla, esla, glutra.1
bladra f. bladra, -ä S; blädrå, LindeGardeLau; bladre Neog,
blåsa. — madra f. madrå, AlskRoneS; madra Neog, Asperula
tinctoria. Jfr matra nedan. — sladra f. sladra FåröS; bf.
sladru Neog; LauCS, munnen. — sladra, v. sladra Neog; FåröS,

prata. Ordet nu mindre vanligt; jfr dock slcidasticnd At1Cn.
sledra, f. pl. sladrar, slamsor BroGN etc. (I: 62). — ridla
v. ridla GrötlJN; ridlä LauVam1S; SundCS, höja och sänka
sig om havsvatten. — smudra v. smudra FåröS;CS; -ä SundS,
smula, krossa. Sammanblandning av smut- och mud-? Jfr
följ. — mudra, v. mudra FåröS;CS, gnida, mala sönder; (mudra
Gothlig, dra med håv . . = rspr. muddra?). Jfr mudr ovan.
(?) slädra v. sladra NärGN; skadra EkstaWN, sluddra.
kegla f. 774k1a FårömN 317; kggla LaumKG, kägla (spel). —
sigla sagla etc., segla (I: 6). — bygla f. bygla FåröS;CS; -ä.
LauS, bygel, bukt. — bygla, v. bygla BroGN; bygla FåröS,CS;
-ä LauS, krångla, vingla m. m.
Angående den egendomliga formen åygla
figla?), uggla,
se I: 121.
1 Dessa ord kunna räknas till långstaviga (jfr dock Hesselman,
i o. y, s. 137 ff., men Wigforss, s. 509 ff.), men då de helt följa
den kortstaviga typen mudr etc. hava de här förts hit.
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flakra &Ara BroGN; flctkranas (pres. part.) LaumKG; flakra
FåröCS; -ä LindeS; flakra Neog, flaxa, fladdra. — (?)lukra
lpakra etc., småbrinna (I: 115). — drakla (dragla) drakirevädar,
dragits- vadar RoneS, duskväder. Jfr östsv. dr ak Mr, spilla,
rinna, drägla V11. — fakla, v. faklä LauJKN, arbeta fort och
slarvigt. — hakla, v. hakla FåröS;CS; BungeS, -ä RoneS; 'aklä
NärS; haklä LauJKN, häckla (lin); hägra; äntra S,CS; haklä u
faklä, arbeta fort och slarvigt LauJKN. Jfr östsv. dial.
hakl a, h a k älr (3tc., fastna, skrapa, gripa fast (etc.) VLL. —
kakla kakla BroGN; LaumKG; kakla FåröS;CS, kackla. —
krakla f. 4nkrtikla BroGN; anaskrakla At1CN; ainakrakla Fårö
BungeS; ainekrakle BungeS; aineskraklå, Vam1S, knotig en-

gren. Jfr östsv. dial. k r aklo o. krako, nödvuxet trä,
s. 36. —
torr kvist [m. m.] VLL. Se N. Carlsson:
BroGN;
AtlON
f.,
dragdon.
skakla f. skakla FåröGN; skakla
(Även en form skcikal NärGN; skakl EkstaWN, f., bf. skcikh
LauNärGN, finnes). — strakla f. strakla BroGN; At1CN; Goth
Hm; EkstaWN; GrötlJN; straklå LauJKN; strakla FåröGoth
Vam1S; -ä, CS: 1) ett redskap liknande en stor kam, för hvilken
en häst spännes, och hvarmed den på åkern utspridda säden
sammanföres CS etc. 2) hästräfsa (modern). 3) mullharf S.
— strakla, v. strakla BroGN; At1CN; G-rötlJN; strakla Neog; S,
samtnanräffsa straklet på åkern Neog; hopfösa säd medelst
straklä, CS; med vanlig rifva (räfsa) räfsa hop rågen och kornet
på åkern S etc.; strakla ut mullen med en strakla eller s. k.
mullharf S. (Jfr subst. str(ikal BroAngaGmgGN; At1CN; strak!,
GrötlJN; strakel Neog; CS; FåröHavdS n., bf. stråk/e, BroGN;
Aden, 1) thet som p& åkern effter the bundna kärfwarna
sammanräffsas Neog; "lösing". 2) åkerräfsa, hästräfsa . .
hvarmed man fösade dikesmull m. m. på åkern . . HavdS.).
Även former med ä i stammen finnas: sträkla f., åkerräfsa
FåröSäve; sträkla v. FåröS;CS; strakla EkstaWN, räfsa (hö,
säd); räfsa med hästräfsa; (sträkul FåröS, n., den sädeshalm som ligger på åkern; den hopräfsade sädeshalmen). —
Orden höra väl ihop med stammen strak-, i mlty. strak
(8 trac k), styv, spänd, etc., vare sig detta avser den utbredda
säden el. själva räfsan.
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hekla f. kakla LaumKG, linhäckla. hekla v. hakla östgGN;
Laumled; EkstaWN; häkla FåröS;CS; VamIS;
NäsS, häckla
lin; gnata. Lånord (mlty. hekel e, -n). — skeklingr skäkling
FåröS;CS, liten, särskildt liggande lund; gles lund. Jfr no.
dial. skj ek ii n g m., hudsnip, till skj ek el m. (is]. skekill),
utkant, hjorne, snip (Torp). — spreklugr spr<kkh BroGN; spraklur LaumKG (etc.), spräcklig (I: 74). — stikla v. sfikla allm.,
uppsätta provisorisk gärdsgård (I: 6). — knykla f. knykla
(bf.) FåröGN; pl. knklar BroNärGN; knykla FåröS;CS-; -ä
Kräk1S;
LauRoneVam1S, benknota; knotig gren o. d. Se
N. Carlsson I-omlj., s. 37 f. — knykla v. knykla At1CN;
knykla FåröS;CS, -ä CS, knåpa. — Härtill: knklciu GothHm;
(pl.) knykluä LauJKN; knyklugur FåröCS; -uar V7amIS, knotig,
krokig. Jfr östsv. dial. kn yklo (etc.) bukt, krökning (m. m.)
VLL.
rukla v. ryukla up FåröGN, bygga slarvigt. (I: 115).
Anm. Vacklan mellan kort och förlängd vokal vid -kl- visa
följande:
vikla v. vikla FåröS;CS; BungeS;.
S (Lau); vikkla Fårts;
vikklä S;CS; MartS, veckla. Växlingen torde bero på svagtonig
användning. Jfr adj. Mklur LauGN; viklugur FåröCS, vankelmodig etc.
knapla v. knapla FåröS;CS; kn4p1a BroGN, knåpa; gnaga
m. m. — Adj. knaplugur BungeS, stenig (mark, svår att slå).
Jfr no. dial. knap a (k n å p å), gnaga . ., vara i ringa verksamhet. (Torp). — napla v. 'Jula At1CN; GrötIJN; napla
Neog; -ä CS; Vam1S, knåpa; gnaga; utsira In. m. — rapla v.
rapla igenom, trampa, falla igenom (is, snö). (Jfr raps, slinta).
No. dial. rapl a, skrida: rapa, glide, skride; fno. hr ap a,
störta ned. -- stapla v. stapla FåröS;CS; VallstS, stappla.
Nu vanl. stit_pla (BroGN). — strapla v. stretpla At1CN; pres.
strcip/ar LauGN, stappla (gå illa, läsa illa). — trapla v. traplä.
kring At1S, vanka. Jfr östsv. dial. tr apäl o. d., gå och
trampa etc. — vapla f. wapla Neog; vaplä SundCS;
RoneS;
spyttvapla, -å FåröS;CS, spottklump. (Van]. spbtvåf/e, BroGN).
Jfr fsv. dat. pl . (s pot o c) wapl om (Söderwall) och sv.
dial. vapl a f., Helsingland, seg spottklump (Rz 792 a).
klapra f. kleipret Nät GN; kläprå LauJKN; klapra BungeS; -å
8

H. Gustavson

GIISTAVSON1 GUTAMÅLET

114

AlskGardeLauRoneNäsHamSundS, det raka träet i en kobåge
(bindsel); märkeslapp av trä med bomärken; träskälla. —
klapra v. klapra FåröS;CS, bullra, skramla m. m.; knåpa;
löst uppbygga. — nepling m. ndpligg Habl(Vaml)TG; nä,pling
LauStångaRoneHamNäsS, dörrvred; hake vid nätbindning
(att hålla maskorna isär). Ej anträffat utanför gotl. Jfr napla
v. ovan. — pepling ra. pGpligg Gothlim; p4pltg BroGN; At1CN;
päpling Neog; AlskS, liten gosse, parvel. Fsv. p se pi i ng e r,
prästkandidat; skolgosse; da. peblin g. — sliprug slipru Atl
CN; slAprur La,uffiKe; sliprugur FåröS;CS, hal. Lån från ty.
el. möjl. inhemskt (Hellqvist). — dypla f. dypla FåröS;CS; pl.
kckra4.plar FåröGN, sumphål. Jfr gårdn. 4pla, Dyple i Tofta
sn. — dryplug dryplugår CS; -uar DalhLauS; NäsCS, -ug Fler
AlskS, skymlig. Sv. dial. (Medelp.) dr öppl i, fläckig (om boskap) Rz 98 b. — nypla (?nipla) f. nOlet FåröGN; (g991-)nypla
BroGN; nypla Neog; FåröS, nystan; nyplä AlskRoneS, hornnubb; tacka med små hornnubbar. Jfr no. dial. nipla f.,
litet nystan; "egtl. vel liten tipp, liten knute" (Torp). —
skryplug skryplu Gothllm; skrypluar EkstaS, skröplig. —
knupla: knupla FåröS;CS, nypa'; knåpa m. m. SAOB k n o pici 1 a.
— slupra v. slybra FårömN 300; slupra FåröS;CS, sörpla.
Isl. slupra; da. slubre.
Anm. Vacklan visar ordet för krympling: krypligg FåröNärGN;
kriaphg
GotliHm; krypligg EkstaVam1WN; krvpli (sälls.)
AtleN; krpplzg(g) FlerLärBroHörsNorr1GN; kry_phgg GrötIJN.
Formerna med ypp äro tydligtvis sekundära (jfr ty. kr ttp p1 i n g). Se L. Moberg Om de nordiska nasalasimilationerna mp
(etc.), Upps. 1944, s. 45 ff.
esla v. Gsla BroGardeGN; At1CN; itelä BogeVamlÖjaS, arbeta
tungt. Se N. Carlsson I-omlj. s. 39 ff. — kvaera kvaerä,

RomaS, låta som en ond . . anka.
skvatra f. skvatra FåröS;CS; -å Näs, -o Vam1S, skata; höna;
skvallerkäring. Jfr följ. — skvatra v. skvatra FåröS;CS; -ä
NäsS, skratta (som en skata); snattra, sladdra. Sv. dial.
skvattra, låta som en anka eller skata Smål. (Rz 610 a);
1 En

form knäupla (Fårö)S beror på anslutning till knäupa.
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no. dial. sk v at r a (Torp). — skvatrug skvåln Bro, sku4truar
Garde, skv4trur LauGN; skvatrugur FåröS;CS; Vam1S; f.
sqwatru, n. eqwatrut Neog: 1) tunn, kraftlös (soppa) Neog;
glesvuxen om träd S;GN, flyktig, vankelmodig G-N. Jfr no.
dial. sk v atr a, skvalpa; sk v at r u tt, flyktig, opålitlig
(Torp). Se även Vendell Ordb. — smatra smatra BroGN;
At1CN; LaumKG; smatra Neog; FåröS;CS, smattra. — vatrug
vIctri• BroGN; vatrugur OS, vattrad (= som skiftar färg, om
tyg) Gx. Da. v at r e, giva toi et bölgende, skiftende udseende
(Falk-Torp'). — gnitra v. gnitra sig FåröS;CS, smula sig . .
bli naggig, såsom eggen på en hård sigde, lie. — gnitrug
gnitragur FåröS;CS, naggig, bruten, om för hård egg. Jfr
östsv. knitä r, söndersmula V11; no. dial. gnitr a, gjore
noget altfor smaat (Torp). — spitrug spitrugur Fårö CS etc.,
smal, klen. Till spit, spets m. m. jfr sv. dial. spetig (Götal.),
tunn, mager Rz 655 b. — glutra, v. glutra, glutra etc.,
gryna sig (I: 118). — stutra v. stputre. BroGN; stuträ S;CS,
stappla (I: 119). — slytra slytra BroGN etc., avtaga (I: 34).
Följande ord visa växling mellan kort och lång vokal:
tat(t)la v. tatla Neog; FåröCS; tattla FåröLauCS; Vam1S;
-ä Ha1lLauCS; LauÖjaS; pres. tatlar Vam1GN: 1) porla, rinna
fram ur jorden; 2) fjärta; 3) prata, stoja; 4) tulta (som barn);
tattlä av OS; tatla av VamlBn, bli efter. — Jfr subst. tatul
FåröCS; -el Ba, OS; tattul FåröCS; -el OS; -äl LauCS, prat,
stoj; trippande, spring. No. dial. tatla, mumsa, prata etc.;
mlty. t a t ale n, stamma; eng. ta ttl e, prata. — skvitra v.
skvittra, skvitra, kvittra (om fåglar); tala, skvattra, skrika som
en _skata. — skvitrug skvitrugur FåröS;CS, fort och med fin
röst talande. Av k vit ra
sk v at r a? (Torp). — fietra f.
fietra FåröCS; fjättrå, LauS; bindsle; slädfjätter; knäppfjätrit
ToftaS; -fjättrå, FideS, bindsle. Jfr fjätter fialtra o. d. (I: 245).
— grut(t)la v. grutla (sig) FåröS, gruttla si FåröS;CS, falla
sönder. Jfr subst. grutull, gruttull, smulor. Härtill adj. grutlugur, gruttlugur, smulig, grynig (I: 118).
Uteslutande former med kort vokal visa följande (övervägande ord med a + t1): fat(t)la s. matfattlä, Ba; -fattlå Garde
S; -fåttlå, LauS [skrivfel?], matpåse; matlagerska. (Neog:s mat-
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fatla kan avse -fattla). — maattfattlo, potius magdfattla Ihre
96: 4; matfatlo Sp; magfattla PS, livtröja; snörliv. Orden
diskuteras av N. Carlsson Domlj., s. 34 ff. — fattla f. fattlä
Vam1Sund; -a GardeS, liten kvarn; skvallerkäring. — fattla
v. fatla Neog (= ttl?); fattla Sahl; -ä, Ba; LauCS; VamlöjaS,
fjärta, pedere. — fitla v. fitla, fittla Neog; fittla LauCS; -ä
CS, söla; fingra. Isl. f itl a, fingra (på).
kavla f., k4vla AtleN; kavla LaumKG; kavla FåröS;CS; kaflä
CS, huggspån. — navle navli FåröCS (heter vanl. nava,1)..—
F g. efla v. avla BroGN. — vevla f. vävla FåröS;CS, vridna
halmband. — vevla, v. vävla FåröS;CS, ombinda ändan på ett
tåg. Jfr no. dial. vevla, svina, omvikle (Torp). — trivlig
pl. trivhga FåröGN; n. trivlxt BroGN; invit LaumKo; tlivl7(ar)

HablTG, som trivs.
Framför förbindelserna bl, br, fl, 1r, ml finnas inga ex. på
vokalförlängning. — Ang. kort vok. + rl, se nedan s. 120.
Stamvokalen åtföljes av enkel kons. + n.
typen lygn, svemn.
Kort vokal är här regel:
Fg. namn namn allm. — stamn stammn, stamn FåröS;CS;
Fler, BogeGothCS; RoneNäsHamS; stamn FåröGN; (stamm
FlerCS; stam EkstaWN), båtstäv. — ramn ramn Neog; Fårö
CS; rammn FåröRone; ramm KällS; ramn FårömN 300; Fårö
dygn n.
svemn svamn o. d., sömn (I: 64).
GN, korp.'
n. lugn
lugn
lögn
(I:
34).
—
lygn,
allm.
—
lygn
f.
dygn
allm.
Om förlängning av äldre ä i samband med bortfall av 5
ramför n, (rayn < run< rusn; RUN, < fin < usn) se I, s. 121,
f
typen rydna, sakna, rimna.
rudna v. runna, rudna GerS, rodna. — rydna v. rkdna
Hej deTG; NärGN; ryddna BungeS; -ä MartS, rodna. —
7.

i En biform utan -n (uppkommen i sms.?) är ram AlskS; ram
GrötIJN; jfr 9"NM/2.-Ul1ca BroGN; AtleN, "korpglugg" (på kyrktorn).
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signa Num, nar AtION, segna ner; signä OS, sjunka. (JKN
Lau, har säignä ner, vilket beror på anslutning till säigä,
sjunka).
lakna v. lalsna LauGN; bokna Neog; lakknä, FlerCS; Goth
LauS, slakna, slappas; digna ner. Jfr gotl. lakur FåröS;CS;
RoneS, slak. Se Hellqvist: si a k. — rakna v. rakna LauGN;
racknä, raknä CS, bli rak. — sakna v. sakna BroGN; Goth
Hm; LaumKo; sacknä, Bröll.-d. 1738 b (S). — vakna v. vakna
FlerLärBroGN; vacknä, vaknä, OS. — frekni fräckna Neog;
fräkkni FåröS;CS; fräcknä. FåröKo 1885; [freekan el. freekna
(= rilesspr.) NärGN; nu vanl. freekna], fräken. — rekna rcekna
etc., räkna (I: 72). — blikna blikkna FåröCS; (bliknä CS);
pres. blilsnar LauJKN, lugna av.
(?) limna (1ivna8r?), s. limna Neog; limmnä, limnä GardeAlsk
Vam1S f.; limmne, limne HangLauRoneS m., buller, oväsen,
gräl; läifslimnä, lifsspel 1Tam1S. Numera utdött. — limna
Nomna etc., lämna (I: 11); — rimna f. rtnino Vam1WN; rimna
FåröS;CS. — v. nmna etc. (I: 6). — sumna, v. sugna, sumna,
somna (I: I:21).
ypna ypna etc., öppna (I: 36). — flatna flatna BroGN;
LaumKo, bli flat. — blutna, v. bluttna FåröAlskLauS; bluttnä
LauJKN, bli blöt, lös. Isl. blotn a. — rutna rutna etc.,
ruttna (I: 119).
Framför an finnas exempel på både kort och lång vokal:
glana v. glina LärGx; glisne. LauGN (jfr glgs, gles). —
lusna, v. låsna LauNäsS; lussna FåröS;CS, -ä AlskVam1S,
lossna; nu ersatt av rspr. lcisna; kasnigg FåröGN, lossning
(lös mage).
Fg. lesning f. lässning Fårö(Vaml)S; lasnigg LaumKo, läsning.
Anm. Egendomlig vokalism har visna, v. ?Agna LauVam1GN;
väisnä FlerLauCS; vissnä, OS; m5na BroGN; AtICN. Neog har
weisnes, pass. pres., afwisna etc.
Vokalismen cek < i är svårförklarlig. Adj. visin heter: vin,
HejnGN; vie BroGN; At1CN; vezstt, LauGN; väisen FåröCS. Jfr
även vcbsigg FåröGN; väising FåröS;CS, vissen tall, björk; halvtorrt träd.
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Även finnar ln uppträder både lång och kort vokal.
falna v. falna Neog; fallnä CS, falna, vissna. — skilnad
m. skilna FlerLärBroGmgGN; LaumKG; skilna FåröGN, skillnad. På Fårö synes kort vokal vara regel:
betalning bitallning FåröS; bitalning S; (bitalnigg LaumKG).
— telni Mina FåröGN; tällni, -e, -a FåröS;CS; tälni, -e, -a
FåröFlerS;CS; (Gotl. tg-alna, tyana o. d. I: 244), kanttåg på
nät. — (?) velnas vålnas FåröGN; vällnas FåröS;CS; vålms Fårö
BungeFlerCS; welnas Neog, hoppas. Av vokalismen att döma
synes ordet vara lån från sv. dial. v e 1 n. as, välnas (som
enl. Rz finnes bl. a. på Öl och i Ögl) Rz 807 a; fsv. velna s.
Jfr isl. v i ln as t, hoppas.
Fg. eln aln FåröGN etc. (gotl. aln, an I: 61). — galna,
adj. pl. galna FåröGN; gallnar, gallna FåröS;CS; (galna allm.
gotl.), till galan FåröGN; galy, G-otl.
Verben mulna mulna FåröGN; nnAlna Gotl. allm., och
svalna svalna FåröGN; svalna allm. Got!., anknyta till resp.
adj. mulen, sval, liksom smalna smalna LaumKG; smalna,
-11nä CS till smcgar adj., smal.
8. Stamvokalen åtföljes av enkel kons. + ra. Här uppträder kort vokal framför dm och tm, lång i regel framför
lm och rm (i avledningar):
rudmi m. råma FåröGN; ruddmä Vam1S, rodnad. — rydmi
rpdma FåröGN; rPdnza At1CN; NärGN; rydma LaumKG; ryddmi
flåtma FåröGN; flattmi, -a Fårö
FåröCS, rodnad. — flatmi
S;CS; -e LauS; flatmä, Neog, flackt fält. — blutmi blictma
FåröGN; bluttme FåröLauVam1S, blöthet; blöt mark.
falmi m. fålme Vam1S; fallma S, falaska. — halmi m. halma
FåröGN; halma LaumKG; halma FåröS;CS, halka. — kvalni
m. kvalmi FåröCS; kvalma FåröS, kvalm. Till adj. kval,
kvalmig (I: 91). — klarmi m. klarma FåröS, klarhet. —
svalmi m. svalma FåröGN; svalma LaumKG; svalma FåröBunge
S; -ä S;CS; svalrme HamS, svalka. — Men: arm; harm; hc'erma,
härma; svckrma, svärma; tarm etc.
§ 21. I böjningsformer av kortstaviga ord, där stamvokalen sålunda följes av konsonantgrupp, förekommer dels be-
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varad vokalkorthet, dels vokallängd i anslutning till grundorden, där dessa ha förlängd vokal.
preteritum, perf. part. och supinum av verb.
steddi stac_la FåröGN; städde FåröS;CS; (men: stad At1CN);
perf. part. avstaclar NärGN; städdur, -ärr FåröS;CS; städdar
BungeNäsS, till stad (<*atepia), städja, stanna. — treddi
träddi FåröS;CS; -ä SundS, till träda, träda. — styddi impf.
styddi, -e FåröS;CS; (men: st yda Ade/q), till styda, stödja.
Fg. segpi impf. sagda FåröGN; At1CN; HejdeTG; EkstaWN;
LaumKG; sup. sakt (etc.), till saga, säga. — tigdi tigda, Lär
HörsNorrlÖjaGN; tiggde FåröS;CS; tyggde SjonhS, sup. likt
(etc.), till tiga (fg. Digia). Även tigda förekommer (se GOB,
s. 1075 b).
Fg. seldi impf. salda GothHm; EkstaWN;HE,m3TG; sällde
FåröS;CS; GardeRoneS; (saldo At1CN; GrötlJN), till sala (nyare
sala), sälja. — veldi: vällti FåröCS; vällde BroS; (men:
valda BroGmgVamIGN) till va/a, välja). — tuldi tulda Fårö
Vam1GN; tullde FåröS;CS; tpulda Bro Vam1GN; tuld(a) An gaGN;
taiald(a) EkstaWN etc.; till 4tula, (tula), tåla. — grevdi, pi.
grevda FåröGN; part. f. grevd Fårö0N, (till gripva). — liffd
livvdi FåröS;CS; Ude, HejdeTG; LaumKG; livda HablTG; pl.
lzvda FåröGN; (livda Gothilm; EkstaWN); sup. /tft LaumKG, till
liva, leva. — vevdi va,vd(a) ButtLauGN, vävde, till vava.
neutrum av adj.
Exemplen äro här fåtaliga och i regel av äldre datum;
numera är neutrum anslutet till mask. (klar, klart; slak, slakt
etc.).
lakt adj. n. lakkt FåröS;CS, till lakurr, slak. — rakt rakt
BroGN (jämte rakt) det förra såsom adverb; rakkt Kräk1S,
till rak. — bert: bänt FåröGardeRoneS, adv. till bär, bar. —
Fg. wert ved BroHejnöstgGN, värt (till vardar, värd). —
klart, klarrt FåröS;CS, adv. till klar. — glist: gliset Fårö
BungeS;
BroLauGN) till glis, gles.
pluralis av adj. på -in.
galna gallnar FåröS;CS; gedna FåröGN (se ovan s. 118):
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— ludna: luddna FåröS, till luden. — slitna: slittna
FåröS, t. sliten, adj.
Anm. 1. Uti verbformer som ofta förekomma i svagton är kort
vokal vanlig: hada FåröGN; hada (allm.), till ha (ha), ha (ha);
gcerda (allm., men Fårö Orda), till giera, (gcera) — jfr sncerda,
snärjde; vcerda, värjde.
Anm. 2. Obs. även den korta vokalen i va daks hur dags
(allm.); h vaks BroGN, till vägs; tz,litps, i lopp FåröGN; ti svans,
till svars Launix; ti' stäss, till städes LauJKN, o. d.
§ 22. Uti vissa långst aviga ord har vokalförlängning
regelbundet inträtt över hela området, nämligen sådana som
innehålla äldre å + (slutljudande) rn, rl.
ä + rn (> n).

Fg. barn n. km Fårö; bcin Gotl. (I: 89). — garn n. ggryi
FåröGN; gin FlerLärBroGN; GothHm; Atlex; HejdeLevHablTo;
EkstaWN; HavdeN; GrötlJN; gan Neog etc. — iarn 1 n. Ian
Fler —Vaml (I: 255); jahn Spegel (1683), jan Neog etc.; ( T ryt
Fårö), järn. — skarn n. skan Gothllm; ekan Neog; LauLindeS;
skarn FåröS;CS, smuts o. d. — am: an Neog; am, aan L. soc.;
an Bröll.-d. 1738 b; etrn, FårömN 336, örn. Nu ersatt av omn
(utom på Fårö).
å' + rl.
karl m. kal etc. (I: 90).
§ 23. Uti ord innehållande äldre e, i, y, o + ml, rn förlänges
vokalen i fårömålet, där rl, rn icke assimilerats, men kvarstår
i gotl., där assimilation till 11, nn inträtt.
kerling f. krig Fårö; kaligg Gotl., käring (I: 70). —
mula f. mierla Fårö; mala etc. Gotl., märla (I: 70). — kierna
f. kcserfici Fårö; kana etc. Gotl., smörkärna (I: 253). — kvern
f. kvcern Fårö; kvan Gotl., kvarn (I: 70). — Fg. stierna stgkrna
Vårö; styåna etc. Gotl., stjärna (I: 254). — kirna f. kittat Sö.
Gotl., smörkärna (I: 10). — skymning m. skivling Gotl. o.
Fårö, kastrerad, otamd tjur (I: 41). — tyrni lbrna, Fårö, tb9na
1 Jfr

fg. iarnnapi, järnbeslog CSRun 70.
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Gotl; törne (I: 41). — stiorn sea allm. Gotl.; stjårn Fårö
S;CS, hörn, snibb (I: 256). — Fg. horn n. han/ Fårö; han
Gotl., horn (I: 157). — Fg. corn n. kam Fårö; katt G-otl., korn
(I: 157). — torn tqrn, Fårö; tein G-otl., torn (I: 157). — -bierna(r)
ålnblåtte,, gård i Hog; jfr fg. aibiern CSRun 84 (Hogrän). —
-gerning gåt/kåt/ng, inv. i Gmg (gåmlagcin); åustaggn,zgg, inv.
i östergarn (åystagcin).
Följande ord finnes ej på Fårö: firne m., fina, At1CN;
GrötlJN, bf. finta AngaöstgGN, visset fjolårsgräs (I: 10).
Anm. Fågelnamnet tärna heter Varna m. Fårö Gs; tarnce
EkstaYG; kolla LauNärGN; FlablTe; tärna FåröS;CS, Sterna. Lånord? Verbet törna heter torna FlerLärBroGN; törna Neog; S;
-ä OS, törna (emot) m. ni., och hörn heter h-Åma BroGN; hoarni
GothGN; horn GrötlJN; hörne BungeSuildS; täunhörne Fårö1Tam1S
(gärdsgårdshörn); höirn, hörn LauJKN. Dessa ord äro väl lån,
att döma av konsonantismen.
§ 24. Äldre kort vokal framför rd förlän ges i regel över
hela området, dock finnas i fråga om äldre y + rd spår av
bevarad korthet på södra Gotland.
a + rd:
Fg. gark m. gard Fårö; gard,' gacl o. d. Gotl., gård (I: 92).
— Fg. suartb- svard LauGN; EkstaYe; svaacl, svecl EkstaWN;
svad NärGN; Vam1WN, svål. (No.-mell. Gotl. ha svcerd). —
varde m. vi_trda FåröGN; vada FlerGN; GrötlJN; mit Gothllm,
"vakare" (vid fisk-nät). — Fg. Farpaim fejrcium SOA, socken;
jfr Sahlgren i NoB 1939, s. 152 ffi_
Anm. Adj. 'hård' heter på Fårö regelmässigt hårdur FåröGN,
men har eljes på Gotl. överallt kort vokal: hal-d FlerHallLärGN;
HejdeTG; harar GothHit; LaumKG; GrötlJN; hardar (härdar)
EskSandaFröjLevTe; EkstaVam1WN. I neutr. hart (jfr svart,
adj.; karrt, s. bark, varom nedan) har kort a kvarstått, varefter
m. o. f. fått ä genom analogi.
ä + rd.
Fg. !er') f. fard etc., färd; fcprdas, färdas (I: 67). — gerd
f. gcprti Fårö; gard etc. Gotl. jäst (I: 68). — herd f. hard etc.;
pl. heprdar FåröBroGN etc., skuldra (E 68). — Fg. werdir (B)
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adj. vcerd BroGN; varclar EkstaWN, värd. --- Fg. werpi n.
vckrda BroGN; vårda NärGN, värde.
o + rd.
forda v. foyda s; foyrd s etc., forta sig (I: 156). — mord
mourd etc., grus o. d. (I: 156). — Fg. borD n. bard etc., bord
(I: 155). — Fg. norr ndArdur Fårö; narrlar o. d. Gotl., norr
(I: 155). — Fg. orio n. e_trd FåröFler etc., ord (I: 156). —
(?) ord n. ard Vaml etc., grund, udde (I: 156). Möjl. lånord;
jfr dock no. dial. u r d, stengrund; stenbank; en plan el.
sluttning där grunden består av tätt liggande stenar el. klippstycken (Aasen); da. (jyn.) u r, den låga sandvall, som i allmänhet längs med strandbrädden omgiver de där varande
marskängarna och är uppkastad av havet (Fxilb.); isl. u r
hop av under ett fjäll nedstörtade stenar (Fritzner). — skorda
sk&rda FåröGN; skårdä RoneS, etc., sätta stöd under båt
(I: 156). — vorden perf. part. (blott i sms.), fallvoyrdy BroGN;
fcigvöyrcrn Aden, skadad, lytt.
+ rd.
Fg. byx.") f. bårcl FårömN 311; bord o. d. BroLau, men bord
GrötlJN, börda (I: 39). — byrda f. borda FåröLau; borda
(o. d.) FlerGothHejdeEksta, men bordo NäsWN; borda G-(rötIJN,
börda (I: 39). — tyrd f. togd LauGN; bf. t6ird EkstaYG;
men: isrd HablTG, tordmule, Alca torda. Jfr isl. ty r i Im u ii. — skyrd f. skord o. d. FåröFlerLärGothHejdeGerEksta
Havd, men: skord G-rötlJN, skörd (I: 39). — myrda mO()rcla
o. d. GothEksta, men morda Grötl, mörda. Av det gamla
ordet myrda (marda), överhölja, finnas endast belägg med långt
,L9 (I: 39).
Kort vokal framför rt bevaras i regel. Så alltid i
fråga om äldre e och y, medan vissa ord med
rt och
ö + rt hava förlängd vokal.
§ 25.

1. a + rt.
arta f. årta FåröGN; arrta FåröS,CS; arrtä. LauJKN; Alsk
Vam1SundS; arra (-e) MartToftaKräk1S, årta (Anas crecca el.
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querquedula). — kart m. karrt AlskLauRoneSundS, grov,
yttre bark. — varta f. varrtå FåröS; varta LauJKN; varia
BroGN (med vokalen från rspr.), vårta. — avart adj. svårtur
FåröGN; svartar EkstaNäsVam1WN; svart FlerLärGN; At1CN.
Lång vokal uppvisa följande:
fart FåröGN; fart LärBroGN; At1CX; EkstaWN; fart Hejda
GuldTe; NäsWN, fart. — snart Fårö, snart o. d. (allm.).
Vokallängden beror väl på äldre association med fara, v., och
det nu i gotl. utdöda snar, adj.
Ang. böjningsformer som klarrt, se oVan _s. 119.
2. .e rt.
nerta v. ncerta BroGN; At1CN, snudda (vid), vidröra. No.
diall. ner t a, beröra lätt (Torp). -- svert, (-a, -e) svert Lär
GN; sv&rta FåröGN, svärta, fågel (I: 76). — terta v. keda
BroGN; tär(r)tä S;CS, gnata.
3. o + rt.
kort växlar med lång vokal.
kort n. kårrt FåröS;CS; RuteGardeS etc.; kart G-antGN,
(spel)kort (I: 181); nu van]. kort. — lort m. lart Fåröm
N 310; lå,rrt FåröS; lourt BroGN; EkstaWN; lort FåröAlskS,
smuts. Formerna med kort vok. äro väl lån.
uteslutande lång vokal.
lort adv. foyrt allm. — hjort m. lort (I: 257).
4.

+ rt.
skyrt n. skort, kjol (I: 40). — Fg. seyrtu f. skårta o. d.,
skjorta (I: 40). — styrta, v. storta FåröGN; storta o. d. allm.,
störta.
§ 26. Uti långstaviga ord, innehållande kort a, .o + lk, lv
(1d, lm, lp, 1s) förekommer förlängd vokal på sydligaste Got-

land.
1. ä + lk.
kialke m. kleaka Vam1GN; kjälrke RoneS, (vanl. Haka), kälke
(I: 251). -- kvalke kvälke Vam1S (kvalka HamBN, Vam1GN etc.
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I: 95), Viburnum opulus. — Fg. mielo najälk FårörlGarda
LauNäsöjaS; mjålrk LauRoneS (eljes malk o. d. I: 244),
mjölk. Säve skriver även miålke Vaml, mjölke. — valka f.
välkå RoneS; (vallka FåröS;CS; valka LauGN).
6 (<) + lk (jfr I, § 37, s, 122 f.).
long) HavdTft (1748); falk LauCS; Eksta
Fg. fule Fälk
NäsVam1S; fälrk Ron.eSundS; å,lk o. fållk BungeMCS; eljes
falk etc. (I: 134), folk. — Fg. mulea v., mälrkä RoneHamS;
mälka GardeS; (meilka Fårö, malka, Gotl., I: 135), mjölka. —
solka, v. sälka Vam1S; (salka I: 135), solka. — stolk stälrk
•
Vam1S; (stolk etc. I: 135), fågel (Totanus ealidris).
å + lv.
Fg. hall, (adj. f.) häll el. åll NäsS; halmea Vam1BN (: /Kavar
etc. I: 93). — halva Vaml\VN; halva SundBN, kaffehalva. —
kalv m. kalv Vam1BN; kålv LauVam1S, (: kalv vanl.). — kälvä,
HamS, kalva. — Fg. sielfr, (sialvr) lvar (o. d.) HejdeEksta
BursGrötlSilllablNäsVaml (I: 251); själlvar När, självårr Lau
NärHam, själ Vam1S, (jämte palvar, palvar etc. I: 251).
ö (<

+ lv.

Fg. gull galrv Ham, gålv LauS (eljes gav o. d. I: 134), golv.
— holva v. älrvä, NäsS, (: ha/va etc. I: 134), flå säl. — Fg.
tolf tbv Rone, talv Vaml, täl NäsS, (f. ö. talv, tal), 12.
å' + ls.
hals m. hals SundBN; håls Vam1S, (f. ö. hals I: 93).
I övrigt förlängning av å blott i ord med is> s före t:
halstr n. Utstyr FårömN 310; hastar LaumKG, halster. —
kvalster n. kvastår Garde, -er RoneVam1S; -ar CS; (bf. kvåstre
Vam1S); »cp/aster Neog (jämte kvalletur FåröCS etc.), insekt.
— malstr n. nuistar AtlON; liejdeTG; EkstaWN; bf. mastra
GrötlJN; målstra FåröGN, träram kring kvarnstenarna.

ö, + lm, lp.
halm m. hälm Näs, 'ålm RoneNäsS; (halm allm.); valp m.
välp Vam1S; vaalpen Tofft6i. (1748), (valp allm.), valp; stötta.
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Anm. Sporadiska exempel på lång vokal framför sk och st
finnas: frisk adj. frcelsk (I: 21), har lång vok. även i nyisl., norrl.
o. fin1.-sv. dial.; märk även palstra, v. gnälla (I: 22); jfr s. 127.
Kort vokal i lång stavelse bevaras i regel, utom i
ovan §§ 22-26 angivna fall.
Exempel finnas i I, s. 6 ff., 36 ff., 62 ff., 92 ff., 125 ff.
§ 27.

28. Äldre lång vokal i lång stavelse bevaras (såsom
vokal el. diftong) i stor utsträckning, medan konsonanten förblir kort. Särskilt märkas följande fall:
lång vok. + m.
skrama f. skrama GrötlJN; skrama FåröS;CS; -e RomaS,
skråma. — nöm adj. nemar etc., läraktig (I: 83). — röm f.
rem, rim etc., rem (I: 84). — grim n. gram etc., sot (I: 18).
— grima f. grcema etc., grimma (I: 18). — hima f. häimä
AlskCS f.; håvuhiiima FåröS; liceuhceima LaumKG, svindel;
httivu(d)häimugur FåröBungeS; hauhäimuar Vam1S; f. havu11(4ma FåröGN, huvudyr. — lim n. helm etc., lim (I: 18). —
rim n. rcem etc., rimfrost (I: 18). — sime m. scelma etc.,
kanttåg (I: 19) etc.
böm m. boynz (I: 190). — gome m. gbylna, 'gom (I: 184). —
lom m. loym EkstaWN; lom Vam1G-N; lom FåröAlskLauS,
fågel (Colymbus). — stome m. stauma etc., stomme (I: 188).
— tombr adj. loym(ar) etc., tom (I: 189).
skum in. o. n. skam (I: 172). — Fg. dyma v. dama etc.,
döma (I: 45). — ryma v. volma etc., rymma (I: 47). — symbr
adj. söimbur FåröS;CS; -årr RoneS; söimbr SundS, etc., nätt,
vacker etc., isl. s ce m r, passande; syma v. söima FåröS;CS;
RoneS; -ä LauS; pres. sinmar FåröGN, se vacker ut; framträda, sticka av; da å ystnmar, det tar sig ej bra ut BroGN.
lång vokal framför äldre ht.
Fg. atta r1Kn. qta (t) Lär—öja; (men åta Fårö) (I: 97). Fg.
nat f. nat FåröGN; nat FlerLärElejnNårGN; GotliHm; AtlHavd
CN; EkstaWN; LaumKo; GrötlJN; nåt HejdeLojLevGerSilTo,
natt. — drött dre4 (o. drekt), plogdrätt in. m. (I: 81). —
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flötta v. fleta, fkga etc., fläta (I: 82, därst. flera ord med
é + tt). — ötta f., buk etc. (I: 187).

3. lång vok. framför andra konsonantgrupper (ex. ds > s,
dk > kt; gd, gs; gt > kt; kn, ks; Id, nd, rm, r(r), (r)sk; sk, si,
sn, st).
gods n. goys (I: 184). — gyds1 f. 014 o. d., gödsel (I: 46).
idka v. aikta etc. (I: 17). — lögd f. logd etc., sänka (I: 83).
nögd f. någd [. negd] GardeLauRoneS, trakt.
Fg. wigsl f. väigsel GardeS; bf. väigsli LauJKN, vigsel. —
skogs- skbygsbåga BroGN; s1cåygsh4ns1car FåröGN; skåyksdgyar

LauGN, skogs-bagge (= russ), -handskar, -duvor. — Fg. soon
f. sbykan etc., socken (I: 188). — oxl f. hksl o. d., oxel
(I: 187). — sald n. sald etc., såll (I: 99). — skalda, v. skädda
FåröCS;
AlskS, skälla, (nu ersatt av skeda); sk4ldalult,
skållhett FåröGN. No, dial. skaald a. — snald m. sned
FåröFlerLauNäsHamVam1SundS, trissa på hand.- el. spinnrocks-ten. — dold f. dold etc., däld (I: 81). — (?) kyld kodd
FåröGN; f. bf. köildi Bröll.-d. 1726 (vanl, dock kyld) köld
(I: 36). — Fg. bondi adj. hynda, etc., bonde (I: 183). — ond
ond BroGN; At1CN; 6undar HejdeTG; ound EkstaWN; (me)
öndä LauJKN; däremot gml ack. (ma) våndan (tåla) FåröGN,
(med) ond (vilja).
sarmi m. sanna EkstaWN, sårvätska. — surmi m. så,yrma
FåröGN, syrlighet. — (?) skyrskr adj. s1c4rs1cur etc., skygg;
lös (åkerjord) (I: 51). — (?) yrakr adj. 141skar o. d., yster
(I: 51). — Fg. pasohar pl. p4skar FåröGN; pask (f) GrötlJN;
påskar(r) FåröS;CS; LauRoneS; posk GothHm; GrötlJN; pisk
BroGN; pyskdygan LaumKG, påsk. Isl. påska r; mlty.
påsch e, p åsche n. Jfr Ljunggren i Meijerbergs arkiv 4, s.
97 ff. — tredsk adj. trålskur FåröGN; träiskur BungeS. Fsv.
Dröske r. — gisk n. geyk, skrock (I: 21). — hiska v. heelska,
flåsa (I: 22). — piska f. p4s1ca FårömN 343; polska S; hbyrpcblskar BroGmgGN, Cichorium intybus m. fl. — ruska, V.
rauska LauGN; räuska (FåröVaml)S;CS; (nu vanl. ruska). Jfr
mlty. r s c he n, storma fram. — tisl f. tc4s1 etc., tistelstång
(I: 22). — kysla kåls/a etc., lägga hö i små stackar (I: 46).
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Fg. sysla v. skyla etc., sköta (kreatur) (1: 48). — dest adj.
dakstur Fårö; dest etc., däst; tung; disig (I: 81). — Fg. nestr
?test etc., näst (I: 84). — dristug drcezstur etc. (I: 22). -- hastug
hastur LaumKG; n. hitstut FåröGN; kistuhdd, hastigheten När
GN. Har gammal lång vokal, germ. aist i- i ags. h ek s t.
— ister ålstar FlerLärGN; cbstar BroG-mgGig; nejden); 6„kstar
AtleN; aistar EkstaWN; ezstar GrötlJN; äistur FåröS, ister. —
klister n. klceslar etc. (I: 22 där flera ex. på 1 + st). -- prost
m. proyst BronejnGN; AtleN. Fg. pr o ast r. — pusta, v.
pasta (I: 175). — krysta, v. kroota BroGN; kröistä S; pres.
kroistar LaumKG.
4. Lång vokal framför pret.-ändelse (-da <-1i) och supinändelse (-1) bibehålles såsom sådan eller såsom diftong.
Ex. båga, bodde, bog, bott (I: 183); flinda, flydde, flod,
flytt (I: 56), fktda, flådde, fictt, flått (I: 97), sp4da, spådde,
sint, spått (I: 99), sblda, sydde, st, sytt (I: 48) etc. — Jfr
V. Jansson i Nysv. Stud. XXVII, s. 113 ff.
§ 29. Förkortning av äldre lång vokal eller diftong framför dubbelkonsonant och annan konsonantgrupp äger rum i
vissa fall.
äldre diftong framför dubbelkons.
Ex. Fg. bratt (: braik) brat etc., brett (I: 209); bradde,
pret. (: braida) bråda etc., bredde (I: 29); blatt (: blautr) blat
etc., blött; fg. dat (: daulir) dat etc., dött, m. fl., se I: 224
(§ 54). — blåtti, pret. (: blåita), blötte; åddi, prat. (: åida),
ödde, etc., se I: 235 ff.
Anm. Ang. pret. hårda
hoyrdi), hörde, sup. hart (<hoyrt),
hört, och ketrla (< koyrdi), körde, sup. kart, se I: 234 f.
äldre lång vokal framför dubbelkons. har förkortats i
följande fall:
kvitt, adj. n. vit allm. (I: 28): vchtar, vit; sytt, adj. n. syt
allm. (I: 53): smtar, söt.
Ang. n. dyt, dött, ryt, rött, och bly, blött, se I: 197.
I regel ansluter sig dock neutrum till mask. och fem. i avs.
på vokalismen: n. fle/t : flthar, fly (ovaraktig); noll : ntSlar,
ny; v.qt (FåröGN): vdtur, våt; vcnt : mhdar, vid, etc.
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3. lång vokal har förkortats framför konsonantgrupp i
följ. fall:
gess f. pl. gas allm., gäss. — myss f. pl. my2,9 allm., möss
(I: 52). — hyns n. hyns allm., höns (I: 52). — ymse ymsa,
ömse etc. (I: 52).
likna, v. likna FåröGlx; likna BroGN; At1CN, etc. (I: 28)
(CSform laiknL torde vara konstruerad); däremot vceltna Bro
ON; väitnä, LauJKN, vitna. — likt adj. n. likt allm. (I: 28). slikt
adj. n. slikt (jämte slcelkt) (I: 28). — groft, adj. n. graft Fårö
ON; LaumKG; gråfft FåröS;CS (: grqvur FåröGN; gravar Laum
KG). Nu vanl. groyv, n. groyft.
I regel bevaras dock längden i böjningsformer: n. rceikt,
rikt; svagt, svagt; kloykt, klokt etc.
§ 30. I avseende på förlängning av äldre korta vokaler i
gammal kort stavelse ansluter sig gutniskan till götiska mål
(vet < vit, sk8t < sköt, o. d.). Däremot bibehåller gutn. vokalkvaliteten liksom i dalmål och västnoåka dialekter.
Den karakteristiska vokalförlängningen, resp. bevarad längd,
framför enkel konsonant + likvida eller nasal påminner närmast om förhållandena i sydsvenska mål (se för Halland Wigforss s. 21, 148, 249, 511 f., för Skåne Billing, s. 142 f., för
Blekinge Swenning, s. 439). I öländskan finnas exempel som
fra, lieekka, småtra, spreekkt, va.s1 (vessla) etc. (Hj. Lindroth, Ordsaml. i ULMA). Från Småland har Hedström sala,
dregla, slach,i(o), slemmig, vUla, vessla, slUnatb, sega hinnor i
kött etc.; Areskog har gMsla, drkka, sPsla osv.
Utvecklingen av vokal framför tt + r har Emil Olson behandlat (i Sv. studier till G. Cederschiöld 1914). Han påpekar bl. a., att konsonantlängd (tt) stundom saknas även
inom det område, som i regeln har sådan längd; sålunda äro
i Uppland ord med a undantagna: klatr ä, sk vatr ä,
smaträ osv. (a. a. s. 64).
En speciell överensstämmelse med östsvenska dialekter föreligger i fråga om bevarande av lång vokal framför m: b 1 ö m å,
d öm är (Bohman, Ösv. dial., s. 165), liksom även i fråga
om typen b 6kä r, gäit är (Hultman, s. 244).
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I fråga om förlängningens kronologi påpekar S. Söderberg
(Fg. ljudl., s. 32), att eftersom vi ännu icke i den yngre
hskr. av Gutalagen träffa några s. k. oäkta diftonger, kunna
vi därav sluta, att de korta vokalerna bibehållit sin ursprungliga kvantitet allra minst till slutet av 16:e århundradet, från
vilken tid hs. B stammar.
Framför vissa konsonantgrupper ha en del vokaler säkerligen förlängts tidigare — jfr Noreen Aschw. Gr. § 129.
På en skåpdörr i absiden i Valls kyrka finnes en runinskrift
daterad till tiden 1290-1330 (Sveriges, kyrkor, Gotland III,
s. 73 f.), vari anträffas formen ban, barn. Detta bör, om ej
en felristning föreligger, läsas ban, med långt a, ty vokalförlängning har inträtt framför rn, icke framför n el. fln < rn;
jfr nedan § 73.
Säkerligen har a förlängts tidigare än övriga vokaler (jfr
Hesselman i SoS I, s. 22). Även bland övriga vokaler har
förlängning inträtt vid olika tider — jfr det ovan s. 122 omnämnda b6rda etc. på sydliga Gotland gentemot bbrda på
större delen av ön.
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Kap. V. Accent.
§ 31. Den exspiratoriska accenten har i fråga om Laumålet
utförligt behandlats av M. Klintberg, Laumålets kvantitet ock
aksent, Sthlm 1885 (Sv. Lm. VI: 1), samt i fråga om fårömålet i korthet av A. Noreen, Fårömålets ljudlära, Sthlm 1879
(Sv. Lm. I: 8). Om fårömålets accent och Noreens framställning därav se nedan s. 133 ff.
I förbigående har gutniskans accent berörts av A. Kock,
Språkhistoriska undersökningar om svensk accent, Lund 1878,
s. 52, samt av A. Noreen, Värt språk II, s. 421.
Beträffande skillnaden mellan grav och akut accent yttrar
Noreen, Vårt språk II, s. 457, att gutniskan "visserligen i det
närmaste utjämnat skillnaden mellan de båda taktformerna, i
det de båda typerna båren och bUren i intensitetsafseende
skilja sig endast därigenom, att den helstarka stafvelsen är i
den förra en smula starkare än i den sednare, men icke desto
mindre har dialekten två bestämdt skilda tonfallstyper".
Vad beträffar skillnaden i intensitet mellan grav och akut
vågar jag icke utan instrumentala undersökningar avgöra, om
den består i det av Noreen anförda förhållandet eller om
hela skillnaden är musikalisk. Jfr nedan s. 135.
Fördelningen mellan grav och akut accent är i det hela
densamma som i normalt riksspråk (se Klintberg Laura., s.
17-31).
En viktig skillnad, som dock är av relativt ungt datum,
föreligger i fråga om presens av svaga verb tillhörande 1:a
klassen (sv. k,åstar, kastar). Här har fårömålet liksom riksspr.
grav accent (kastar), medan gotl. i övrigt infört akut (kcistar)
efter mönstret av andra klasser av svaga och starka verb,
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På 1880-talet fanns ännu den grava accenten delvis kvar i
de äldres språk i Lan (Klintberg, a. a., s. 29 not).
Akut accent i pres. av 1:a konj. förekommer även i Östergötland (t. ex. mar, kdør, lchninar i Rappestad, typl.), samt
i Småland (Areskog, s. 257 f.).
En annan kategori där i yngre språkbruk grav ersatts av
akut, är komparativer av typen större, värre, äldre språk:
stisra, viera, yngre: st6ra, /Åra — jfr andra komparativer såsom
båtar, bättre, mindar, mindre, samt riksspråkets uttal.
En egenhet för fårömålet i jämförelse med gutniskan i
övrigt är en tendens till efterledsbetoning i sammansättningar. För örat verkar det i många fall som om andra leden
i sammansättningar, särskilt sådana med två- eller flerstavig
förled, vore starkare betonad än den första (ndtagårcla, nätgård). I gotl. på "Storlandet" göra däremot sammansättningslederna intryck av att vara någorlunda lika starkt betonade,
vilket jag i mina uppteckningar uttryckt med betåckningen
nåtgårda. Att märka är, att i fårömålet den musikaliska
accenten tyckes visa högre ton .på andra ledens betonade element, medan enligt Klintberg i Laumålet tonen är lika hög
i de båda betonade elementen (ex. sktlnavag).

Några exempel på sms. med efterledsbetoning i fårömålet må.
här anföras: edakåligga, alfågelhonan, älturpina, ettrig finne,
åndasfiddur, andtruten, beildurkdra, sladdertacka, bierkasprpiAta,
björkspö, dnitraspdgulan, dörrspegeln, fkigniggaggynar, hopar av
uppräfsat löv, fldskastOsan, fläskstyckena, grislaskyitra, grisselspade, grpitpasdld, gröpsåll, håguspchtan, hackspetten, heivdukåel, huvudkudde, hirclakVyar, kardklåvar, klnkaraluitar, blåklockor (Campanula), 1c6rkuslida, kyrksläde, letmbagraxnar,' avgnagda grenar, lidaft_ilan, täckbrädet på ledstolpe, lc'elkaneigdur,
liknöjd, metruknåyt, markvast, ndtafråst, nattfrost, nffistapilka,
nystpinne, rik.5agyiyk, horsgök, sigdapfga, liten lie, shirtabp4d,
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skjortbål, stnigkameius, rotmos, sdlavedmar, sälj vadmal, lånaskildra, tandflisa, tållareupan, taljrepen, tesastecka, täckstake
(vid taktäckning), 4af4t, avklippt ullpäls, pksastalnskrdgket,
yxstensbänk, osv. FåröGN.
Exempel med enstavig första led äro ej många: brdons1cn4lar, bromsknölar, dauoiukur, dödssjuk, ggalskrdka, gulskrake, ?„,ckrtv«Irmara, hjärtvärmare, innidtrugur, illmarig, trålvcidt, träfläkt, dlsvdrtna, eldsvärme, etc. FåröGN.
Av 130 antecknade exempel på efterledsbetoning hava 107
två- eller flerstavig första led, men blott 23 enstavig.'
En liknande efterledsbetoning som i fårOmålet förekommer
i fasternamålet i Uppland (Tiselius, s. 23 ff.).
Noreen, Vårt språk II, s. 421, uppger, att de flesta sms. i
laumålet ha upptakt, ehuru med första leden halvstark. Han
bygger därvid på Klintbergs beteckning för en viss typ av
sammansättningar, t. ex. baitashaga, beteshage, alltså medius

på bal, fortis på ha och levis på ga. Möjligen återger detta
ett äldre tillstånd i laumålet, påminnande om fårömålet, ty
numera synes mig sammansättningsaccenten i laumålet vara
det slags jämna tryckfördelning mellan de olika sammansättningslederna, som förekommer på hela Gotland (utom
Fårö), och som även Klintberg har i många kategorier av
sms., t. ex. aktades, fattstuls, osv. (Laum., s. 43 ff.).
En annan egenhet för fårömålet i motsats till gotl. i övrigt
är accentueringen av participia av sammansatta verb, där
man ofta finner akut accent och fortis på den preposition,
som bildar förleden.
Exempel: etvbrytittan, avbruten, flilpaka, fullpackat, hitypslarva, hopslarvat, heitcpsletga, ihopslaget, insdtur, insatt, flåg1 Fil. kand. I. Olsson, som senast gjort uppteckningar på Fårö,
anser, att efterledsbetoning är lika vanlig vid enstavig förled.

ACCENT

133

på/sa, nerpackat, Andarskpitlan, sönderskjuten, tilbrctkt, tillvräkt, tilgda, tillgått, lipstilan, uppsvullen, thrteilgar, urtöjd,
urlakad, 41m4grar, utmagrad, åttprita, utprickad, etc. FåröGN.
I värmländska mål träffas en liknande betoning i particip
av oäkta sammansatta verb, t. ex. 623brån, uppbrunnen, (Kallstenius i Sv. Lm. XXI: 1, s. 188), likaså i västgötska (Götlind
o. Landtmanson, Västergötl. folkmål 3, s. 91 f.).
Uti Fårömålets ljudlära, s. 296, uppger Noreen, att en sammansatt exspiratorisk accent (dvs. "då stafvelsen uttalas med
tvänne exspirationsstötar") finnes i fårömålet. Han betecknar
denna accent med cirkumflex (-) över stavelsens vokal: båt,
båt, eller över den ljudstarkare delen av en diftong: 6går1,
ägare. Detta cirkumflextecken utsätter han icke endast över
långa vokaler och över diftonger utan även över korta vokaler, men det senare blott i två- och flerstaviga ord med grav
accent (acc. 2): glå_psa, gläfsa, ON, gubbe, ej i enstaviga med
kort vokal: stamn, stäv, stut, stock etc.
I våra dagar hör man i bland på Fårö något som påminner
om tvåspetsig accent, nämligen en glidning som mest höres
på bakre långa vokaler: bdiVa, Båta (gård) GN, hga, hon,
mat, mat, reiysand<01, Rosendal On; 1939 har jag antecknat
sketrva ("verklig eircumflex"). Dånna glidning förekommer ofta
i samband med en svag diftong ("halvdiftonei, mest märkbar vid långt a: fr, far, skålila, Skala (ortn.) (se I: 89);
vad (ltp,a1), "vad (bål"), utrop (= så många hål!) G-N. Att märka
är, att denna diftongering även förekommer vid akut accent:
åasan, åsen, tåqka, taket.
En diftongering av liknande slag förekommer i gotl. i
fråga om långt å-ljud (I: 198) och ä-ljud (I: 57 f.), men där
kan man knappast finna något, som alls liknar tvåspetsighet.
Nomen (Fåröm., § 6) har iakttagit, att fårömålet håller på,
att skaffa sig flera nya diftonger, 'i det att hvarje lång vokal
under inflytande af den sammansatta aksent, som tillkommer
Jfr A. Schmitt, Akzent und Diphtongierung (1931), s. 72, och
P. Menzerath. Der Diphtong (1941), s. 18.
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alla långa vokaler i enstafviga ord (se § 153, 3 c), mot slutet
uttalas mindre energiskt, hvarigenom vokalens senare hälft
öfvergår till en vokal bildad med' både tunga ock läppar i
indifferensläge (a, se L11 s. 99). På så sätt uppkomma diftonger sådana som cia, aa, sa, aa osv. . . ." Noreen anför som
exempel på denna diftongerings eller åtminstone den sammansatta akcentens ålder ett yttrande av Neogard, att somliga "i Södret säga han, eller likasom med circumflexo haan
= hon, illa, men hann, ille".
Det torde vara ovisst, om Noreen verkligen iakttagit två
exspirationsstötar på vokaler i fårömålet, i den utsträckning
han skriver ut cirkumflex. Det förefaller snarare, som han
tolkat den med den svaga diftongeringen ofta förbundna
dragning eller glidning på vokalen, som stundom är förbunden med en svag diftongering, såsom en sorts tvåspetsighet
("cirkumflex"), vilken han generaliserat. Att orsaken till
diftongeringen skulle vara en sammansatt accent är ej självklart.'
En liknande diftongering förekommer t. ex. i det uppländska fasternamålet (ex. bitska, baka, Tiselius § 21), vilket icke
har någon cirkumflex (a. a. § 5), samt i sydsvenska mål.
Neogards skrivning haan, hon — vanligen skriver han dock
ha — kan avse en nu försvunnen apokoperad form av fg.
ack. hana, alltså "idoz med bibehållen gravis, som Klintberg
kallar "stigande circumflex" och tecknar

(Laum.,

s. 17 — obs. att det gäller musikalisk accent).
Säkert är, att vi i fårömålet icke ha någon vare sig exspiratorisk eller musikalisk motsvarighet till det av Noreen samtidigt behandlade Fryksdalsmålets circumflex (gip, gapa, Att,
sitta), eller till Dalbymålets bit, bita, Ok, ljuga.
I musikaliskt avseende torde man i fråga om fårömålet liksom, ehuru kanske i mindre grad, i fråga om gutniskan i
övrigt kunna tala om ett "portamento" på långa vokaler,
1 Noreen

bygger här på Sievers (Grundziige der Lautphysologie,

1876, s. 131). Jfr A. Schmitt, a. a., s. 60 ff., P. Menzerath, a. a., s. 19.

ACCENT

135

vilket enligt Kock (Sv. akc. I, s. 39)1 förekommer även i
högsvenska. Kock (a. a., s. 40) är böjd för att anse den
svenska gravis såsom tvåspetsig såväl i kromatiskt som i exspiratoriskt avseende, jfr även Kock, Alt- und neuschw. Acc.
(1901, §§ 3, 13, 26).2
Vid den tid, då Kocks och Noreens anförda arbeten skrevos, voro tydligen tvåspetsighet och eircumflex mycket tänjbara begrepp.'
§ 32. Den musikaliska accenten har likaledes i fråga om
laumålet utförligt beskrivits av Klintberg (a. a., jfr A. Noreen,
Vårt språk II, s. 470 f.).
I Fårömålets ljudlära, s. 297 f., redogör Noreen i korthet
för den musikaliska accenten i språket på mellersta och sydliga delen av Gotlands fastland och menar, att fårömålet ej
avviker så särdeles mycket därifrån. För örat är emellertid
skillnaden mellan fårömålets tonalitet och det övriga gatamålets påfallande. Det förefaller, som en skiljaktighet låge
däri, att ord med grav accent i fårömålet i likhet med centrala svenska mål (jfr Noreen, Vårt språk II, s. 459) har
medan gutniskan i
sjunkande-stigande tonfall (clitgar
övrigt har stigande-sjunkande Vikar ^).4 Möjligen beror
detta hörselintryck ej alls eller åtminstone ej enbart på tonaliteten utan på exspiratoriska förhållanden. Endast en instrumentell undersökning kan klarlägga dessa ting.
Anmärkningsvärd är den musikaliska accenten vid apokope.

-

i A. Bock, Språkhistoriska undersökningar om svensk akcent, I,
Lund 1878, II, Lund 1884-85.
2 Jfr även J. A. Lundell i Sv. Landsm. I, s. 143 ff., och E. W.
Selmer, Apokope und Zirkumflex I (1930), s. 122: "Der Name Sirkumflex' ist ein Sammelbegriff vieler heterogener Akzenttypen,
mit höchst wechselnder Phasenstruktur".
3 Kocks teori (Alt- und neuschw. acc., s. 108), att fårömålets
"zweigipfliger fortis in einsilbigen wörtern" skulle vara en rest av
urnordisk accent på urspr. tvåstaviga ord, torde väl numera icke
ha några anhängare.
4 Alltså i stort sett liknande tonfall som i akut accent. Se
Gjerdman i Nysv. Studier 7, s. 72.
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Då ändelsen bortfaller kvarstår den (i gotländsk mening)
grava tonaliteten på det så uppkomna enstaviga ordet: brkl
bräde (Klintberg, s. 17). En liknande företeelse finnes i dalmålet (Levander, Dalm. I, s. 50).
§ 33. Den mest karakteristiska avvikelsen från rikssvenskt
tonfall torde ligga i den ovan omtalade omständigheten, att
gotländskan (utom fårömålet) i ord med grav accent har stigande-sjunkande tonfall, medan central svenska har sjunkande-stigande. Man kan i detta avseende jämföra laumålets
uttal av 'båtar' (Klintberg, s. 23) med det uppländska skuttungemålets (Lef fler i Sv. Lm. XVIII: 2, s. 20).
En allmän föreställning är, att gutamålets tonfall liknar
dalmålets, i så fall närmast den s. k. bergslagsaccenten, vilken
visserligen ej är inskränkt till dalmålet utan även finnes i
stora delar av Västmanland, möjligen även i mindre delar av
Uppland och Gästrikland (Levander, Dalm. I, s. 49). Envall
har uttalat den åsikten, att bergslagsaccenten uppkommit genom inflytande från den tyska befolkningen vid Kopparberget
och andra gruvor i Bergslagen, (Dala-Bergslagsmålet, s. 63).
Levander (Dalm. I, s. 49) framhåller, att älvdalsmålet, det
fornåldrigaste av alla dalmålen, ej alls karakteriseras av denna
accent. Han förmodar, att älvdalsmålet representerar forndalskans accent och att denna i övriga bygder "drunknat
främst under svallvågorna av det nya, som på 1200-talet uppstod i Bergslagen".
För gutamålets vidkommande skulle man, som jag på annat
ställe tidigare framkastat', kunna antaga, att den utveckling,
som lett till att skillnaden mellan grav och akut blivit
mindre utpräglad, skett under främmande inflytande. Under
han.setiden måste tyska språket ha talats av tusentals människor på Gotland, främst i Visby, och gotlänningarna själva,
även landsbygdens bondeköpmän, gjorde imder flera århundraden långa handelsresor utomlands. Ett visst inflytande
från danskans "flydende tonelag" kan ha verkat i samma
riktning.

i Årsbok för hembygdsvård 1934, s. 18.
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Det fornåldriga fårömålet, vilket i fråga om musikalisk
accent skiljer sig från vanlig gotländska, skulle då, liksom
älvdalsnaålet i Dalarne, ha bevarat ett ålderdomligare accentskick, eller lättare fått samma ostörda utveckling av accenten,
som centrala svenska dialekter. Jfr Hesselman, Huvudlinjer
i nord. språkhist., s. 6 f.
Den skandinaviska dialekt, vars tonfall mest påminner om
vanlig gotländska tyckes mig vara Bergens-målet i Norge.
Likheten tycks huvudsakligen ligga däri att ord med grav
accent ("dobbelt tonelag") i båda målen ha stigande-sjunkande
tonfall, medan de i de flesta svenska dialekter, liksom t. ex.
i det norska "Kristiania"-målet (Oslo-målet) ha sjunkandestigande. Jfr exemplet å, guder hos Selmer, Tonelag og Tonefald i Bergens bymål (1921), s. 66, diagram N 35, med
motsvarande exempel i samme författares Enkelt og dobbelt
tonelag i Kristianias sprog (MoM 1920), s. 33, fig. 34, samt i
Den musikalske aksent i Stavangermålet (1927), s. 46, Fig. 47.
Även Bergen var ju på sin tid en betydande hansestad och
bör sålunda ha varit utsatt för stark främmande påverkan.

Kap. VI. Konsonanter.
Forngutniskt b.
Fg. b motsvaras i regel av b. Ex. bgt Fårö, bd,
bat Gotl., båt (I: 96 f.); b14ar, blqr etc., blå (I: 97); gaba, gubbe
(I: 127); lamb, lamm, får (I: 93); vamb, våm (I: 94); Aamba
FlerGN; At1CN; Gothllm; HejdeTu; GrötlJN; pres. kambar Laum
KG; pret. ktonbad Vam1GN, kamma.
Ang. inskjutet b mellan m och 1, m och r se nedan § 102
och ang. br ur yr, § 68.
Forngutniskt d.

Fg. d, vilket förekommer i uddljud och efter 1, m,
n i inljud, motsvaras av d.1 dgg Fårö, dgg allm., dag;
dyigpar etc., adj. (I: 236), djup; dar (I: 236), djur;
dgerv(ar) etc., adj. djärv (I: 252); dnr o. d., adj. dyr (I: 49);
guld f. (I: 252), skuld; halda etc., v. hålla (I: 92); baldra Fårö
Gm; baldra BroVam1Gx; At1CN; GrötlJx, v., ballra, sladdra;
(ity. baldere n); buldra Fler etc., v. bullra, (I: 137); galdra
BroGN; galldrä LauJBN, v. gallra; gildar Fler etc., adj. duktig
(I: 6); skildra f. FäröS,CS;
NäsIIN, pl. skildrar FåröGN;
skildrar NäsS, träflöten på "sma-garn" (sälnät). Jfr ösv. dial.
skidro f., skärva (Nargö) Vendell.
Forngutniskt F (6).
Fg. 1 (å) motsvaras i regel av d i in- och slutljud.
Ex. bipia v. Nda, etc., bedja (I: 5); biauDa v. bada etc.,
1 Det kan ifrågasättas, huruvida icke gotl. d och 1 bildas något
längre tillbaka än sv. d, t, liksom fallet är i finlandssvenska (Noreen Vårt språk I: 421).

KONSONANTER

139

bjuda (I: 236); *braiDr adj. brcii,dar etc., bred (I: 201); bruk f.
brand etc., brud (I: 170); eleDi n. klbgla, pl. klkidar o. d.,
kläde, -er (I: 82); trok pl. trådar etc., gårdslestänger (I: 189);
wiD(r) m. tn.d, ved (I: 2); bygDi, pret. biogda, allm., byggde;
*kallaDi (pres. konj. -in) kälda BroGN; etc., kgada Loj etc.,
kallade (ovan s. 18, 96), (Fårö: kala med d-bortfall, nedan
§ 86); troDi (pl. pret. troDu); trånda allm., trodde.
Fg. 1 (8) motsvaras av d i uddljud i följande, ofta
svagtoniga ord.
Fg. Da, adv. da (da) FåröGN; da. (da) allm. (I: 97), då. —
Fg. Dann pron. dan, dan allm. GN; Hm; JN; WN etc., den
(pron. o. art.).
Anm. Från Fårö uppge bröderna Säve en form tänn ("gammalt"); jfr ösv. dial. t ä 'de' etc. (Vendell ordb.).
Fg. Daim pron. dam Fårö, dan allm., dem (1: 201). —
Fg. f)ar dar Fårö; der, dar G-otl., där (I: 67). — Fg. *Denn
(dsf. Denni) pron. dn , din (din), f. dn, n. dit (dit) etc. allm.,
din, ditt. — Fg. fu pron. dau (den), du; allm. du.
Aug. fg. D (8) i r-förbindelser, se nedan § 72, och ang. assimilation nedan § 69. Om bortfall av D (å) se § 78: 1 och
86, om inskott av d § 103.
Forngutn. p (ä, d) har skärpts till t i följande fall:
då det genom synkope kommit att stå intill tonlös konsonant (jfr ovan § 15: 3). Detta gäller preteritum av svaga
verb.
Ex. håpta (ovan s. 96), hoppade, pliikta (ovan s. 96), plockade; rensta BroAngaNärGN, rensade; rbupta, ropade (ovan
s. 96); ritskt(a) BroGN, ruskade. — skrapt(a) BroLauGN, skrapade. — slåkst(a) BroVam1GN, "sloxade", slafsade. — tåpta,
(ovan s. 96), tappade. — tråmpt(a) BrollejnGN; HejdeTG,
trampade. — tråskt(a) BroBälGN, tröskade. — bida Brollejn
Kräk1GN, åskade, osv.
uti vissa starka preterita, såsom:
bant FåröG-N; bant (allm.), band, gallt FåröS;CS, gällde (fg.
galt); lalt FåröGN, (f) Gothllm; EkstaWN, etc. (numera halt

140

GUSTAVSON: GUTAMÅLET

el. halt), höll (I: 255); vilt EkstaWN; valt FårömN 303; vällt
FåröS;CS, (numera svag böjn.), vållade, och vidare i imperativ: bint, bind (fg. bint) och halt, håll (FårömN 303). Såsom
synes av pret. galt och imperativ bint är denna övergång
redan forngutnisk (Söderberg, Fg. ljudl. s. 37, jfr Noreen,
Aschw. Gr. § 222).
3. uti några enstaka ord.
alltid, adv. å/tut FårömN 304; ititut Träk . . . HablTG; Atl
CN; altut EkstaWN; LaumKG; Vam1BN; å/tit BroliejnGN; altut
Neog, Tofften; alltut FåröS. Noreen (i Arkiv VI, s. 375)
anser (i motsats till Kock, ib. s. 36), att fsv. al tit < mlty.
alle tit. Jfr Ity. diall. ältit (Grimme, Plattd. Mundarten,
Lpzg 1922, s. 142). — bittid, adv. bitit BroIlejnGN, tidigt.
(Härtill har bildats en mask. biti BroGN, komp. bitigara, FåröGN,
tidig, -are). I ä. sv. finnas bitid , b ittidh etc. samt bitti
och bitti g (SAOB). — ibland adv. iblant FåröGN; }bicint Fler
LärBroHejnGN; AtleN; Nblant llejdeTe; iblant GothHm; Eksta
WN, stundom; bland, hos.' — rund adj. rtintyr FårömN 303;
runtar FlerLärllejnGN; runt (-ar) HejdeLojEkstaFardTG; runt
GothIlm; AtleN; pl. runnt träihelar, runda träkilar LauJKN.
— vind adj. vint Gothllm; vintar EkstaYG; f. vint LauGN;
vintehmar, vindögd LauGN; vint,,si, vinda sig (bli vind) Lan
ON. Numera torde vind vara vanligast. — Fg. tiunt s. tint
FårömN 339; tinnt FåröS;CS; täint RomallamS; tamt Hörs
Norr1GN, tionde; tintalcinzb FlerGN, tiondefår. Noreen i Arkiv
3, s. 26, (not 2) menar att -t här kan vara att förklara ss. i
fsv. bant (got. band) o. d.
Forngutniskt D (= D).
§ 39. Fg. D, som förekommer i uddljud, motsvaras av t.
Fg. Dan f. lan etc., sena (I: 92). — Fg. pianist f. tyenst,
tycinst o. d., tjänst (I: 255). — Fg. Digia v. tiga etc., tiga (I: 5).
1 Kock (Arkiv 15: 321 f.) anser att iblandt uppkommit ur ett
supponerat *i bland at (jfr fsv. i bland me D).
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Fg. porca tarka, torka (I: 159). — Fg. kir räkn. trce etc.,
tre (I: 14). — Fg. Dula tygla, tåla (I: 109), etc.
Forngutniskt f (= f).

Fg. f motsvaras av f.
Fg. etftzt, (Ifk etc., afton (ovan s. 55 f.); gift, fårstall (I: 8);,
raft FåröGN; raft EkstaWN; rafft Neog; S m., knaggiga
stänger, varpå agan vilar; titfta etc., f., toft (I: 129) etc.
(Ang. fg. pt > ft se § 60 nedan). — fag, som snart skall
dö (I: 201); fleprcla etc. räkn. (I: 252); flyta, flyta, v. flytta
(I: 32); frayd etc., n. grodyngel (I: 214), osv. Forngutniskt gh.
Fg. gh (i GLag ofta skrivet g) motsvaras i regel
av g.
Fg. aiga v. ålga etc., äga (I: 199). — Fg. auga f. åyga etc.,
öga (1: 211). — Fg. bugi m. bygga, byga, etc., båge (I: 107). —
driaug adj. drdygar etc., dryg (I: 241). — fliauga v. flaga etc.,
flyga (I: 241). — Fg. hoygri adj. komp. heigar etc., högre
(I: 228). — Fg. rygh m. ryg, råg (I: 31). — Fg. acogr m.
skog, skog (I: 187), etc. — Fg. hagra (ack. m.) hggra (t)
FåröGN; hggra At1CN, etc. (I: 90), havre. Se om denna forms
utbredning Liohn i Arkiv 41, s. 319 ff., och jfr Hellquist
Ordb.
Ang. fåröm. apa, öga, flava, flyga etc., se I: 242 f.
boygdi pret. bdt),gda o. d. FåröHz; BroGN; AtlHavdON; banda
o. d. GothElm; EkstaWN; GrötlJN, böjde; sup. bltigt LauJBN,
böjt. — Fg. ledd (CSRun 84) lagda o. d. FåröBroGN; Gothllm;
EkstaWN; GrötlJN; HablTo, lade. — hoygd f. hagd (I: 228),
höjd. — noygdr, adj. nagdar o. d., nöjd (I: 234). — plygdi,
v. plkgda FåröBroGN; plogda EkstaWN; perf. part. n. _p/olgt
FåröGN, plöja. — Fg. sedi sagda o. d. Fårö o. allm., sade.
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gaigla v. geqgle, dregla (I: 201). — Fsv. mogheliker: mögeligur FåröS;CS; n. mblgalat Fårö, mbIght BroGN, möjlig;
bgmkglt`o. d. BroGN; IlejdeTG; ogmowl} FlerLärGN, omöjlig. —
Sigla v. sida etc., segla (I: 6). — ugla f. a,ugle,, uggla (I: 121),
etc.
boygia v. balga etc., böja (I: 226). — floygia v. fitga Fårö
GN; flåigä LauJKN; Vam1S, driva, jaga (fisk m. in.). — droygia
draga etc., dröja (I: 227). — hoygia /duga etc., höja (I: 228).
— toygia talga etc., taga musten ur o. d. (I: 233). — laigia
(fg. pres. laigir) v. låga etc., lega, leja (I: 204). — Fg. segia
sij,ga etc., säga (I: 61). Etc.
belg m. balg, bolg, bälg m. m. (I: 76). — Fg. fylgi n. nelga,
följe (I: 37). — Fg. fylgja v. fklga o. d., följa (I: 37). — Fg.
helg f. halg (I: 63). — svelgia svalga„wolga, svälja (I: 76). —
sylgia sylga, solge,, sölja (I: 38). — talg m. talg FårömN 319;
talg FlerLärBroGN; AtleN; EkstaWN; GrötIJN.
arg adj. cirgar LärGN; GerTo; EkstaWN; arg FlerLärBroGN;
Gothllm; At1CN; HejdeKliTe; Havde/q; GrötlJN; pl. åma Fler
LärGN, etc.; årgar FåröGN, arg, vred. — bierg n. blwrg etc.,
berg (I: 251). — Fg. burg f. burg, strandvall (I: 123). —
dverg m. vcerg etc., spindel (I: 66). — merg in. marg etc.,
märg (I: 66). — sierga v. ycerga etc., sarga (I: 255). — Fg.
syrgia sorga etc., sörja (I: 40). — tierga, tiergla v. tycerga,
ty&rgla, karva, splittra sönder (I: 254).
Forngutniskt g.
§ 42. Fg. g (i uddljud, vid fördubbling och i förbindelsen
ng = gg) bibehålles regelbundet — sålunda även före främre
vokaler och i förb. gg.

Kvaliteten av g framför bakre resp. främre vokal synes
vara tämligen likartad, ehuru en del upptecknare skriva
g framför främre vokal. Nils Qarlsson anmärker i fråga
om laumålet (ULMA 896: 2): "gå gg ge gl . . Skillnad fför
hård, resp. mjuk vokal, knappast märkbar. (Beteckning väl
helst = g, k; ej g, 3.)", och beträffande Havdhem (typordl.,
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s. 7): "g synes i denna ställning [före mjuk vokal] vara bildat
i det närmaste lika långt tillbaka som före hård vokal. Skillnaden i klangfärg är i varje fall så obetydlig att tecknet g
knappast torde vara berättigat".
Exempel:
g före främre vok.
Fg. gice, pret. giic FåröGN; GuldHejdeTG; gii FlerLärBro
HejnGN; GerTG; AtlHavdCN; git
GothHm; gg• EkstaWN;
gik GrötlJN, gick.
Fg. giefa v. g, 81, gt, giva (I: 2). —
Fg.. gield gald, skuld (I: 252). • — Fg. giera v. gcpra Fårö,
gcera No. Gtl, gGra Sö. Gtl. göra (I: 249). — Fg. gierpi n.
gorda, g arda, gärde (I: 68). — gierna adv. gana, gärna (I: 252).
— gifte n. gifta GothIlm; gifta AtleN; gifta EkstaWN; GrötlJN
(I: 8). — gildr adj. guidar etc., duktig (I: 6). — gimbr f.
gm bur Fårö, eljes gimbar, ung tacka (I: 12).
gin adj.
gceiyi o. d., rak (I: 19). — gyda v. goda etc., göda (I: 46). —
gyl f. gyl, göl (I: 30). — gylpa v. gylpa, golpa, börja kräkas
(I: 38). — gylta f. giolta, ung so (1:36).
g + j:
giausa f. Mysa Fårö; giausa Goth; gjauset LaumKG, etc.,
större fiskmås (I: 237). — giauta v. gi,auta, gjuta (I: 237). —
giord f. rumpgiard; gjord o. d., selgjord (I: 256).
g i uddljud framför andra ljud:
gota o. d., f. (I: 90). — gaigla, drägla (I: 201). — getyr,
gay o. d., god (I: 184). — gpyr, gorr, var (I: 104). — glceida,
glida, fara (I: 15). — grakp, f. grep (I: 202). — grceis m.,
gris (I: 29). — gnyga FlerLärBroGN; AtleN; FIejdeTo; Eksta
WN; GrötlJN; ggyga LärGN, gnaga.i — gnåyla etc., smågnaga;
gnälla (I: 214). — gngda FlerGN; AtleN; gnazda G-othHm;
EkstaWN; gnceifla HejdeTG; gnezda GrötlJN; ggaida LärGN,
gnida; gney FlerBroGN; HejdeTG; gnott GothEim; gno. AtleN;
go LärGN, gno, v.
Fårömålet har knaga, gnaga, vilket Noreen Fåröm. s. 317
anser vara lån från mlty. knage n. Även några andra ord hava
i Fåröm. kn för gn, se Noreen a. st.
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4. -gg-.
Fg. byggia byga, bygga (I: 36). — Fg. hagga /låga Fårö;
haga Gotl. (I: 92), hugga. — Fg. legg m. lag; bf. lågan (I: 63).
— neggr adj. nkyr Fårö; någ(ar), trång (I: 64). — skugge m.
skitga, skugga (I: 130).
§ 43. Äldre g motsvaras i ålderdomligt språkbruk av g
även efter n (g). I yngres språk ersättes i anslutning till
riksspråket förbindelsen gg av g. Framför den °betonade
korta ändelsevokalen i best. form mask, förekommer övervägande g även i äldre språkbruk utom på Fårö, där gg även
i denna ställning regelbundet kvarstår. Alltså t. ex. Lan:
streenugg, men bf. streentigan (men katigg f., bf. kålggp), Fårö:
str.kgagg, bf. strienyggan.
Vacklan råder beträffande gg i ställning före följ. konsonant, i det g än kvarstår, än bortfaller, varvid den följande
konsonantens beskaffenhet såsom mer eller mindre sonor i
vissa fall inverkar; i andra fall kunna uppteckningsvanor
spela in — man har hört gagg 'gång' och skriver då även
gaggfinstar 'gångfönster', fast sagesmannen sagt gagfinstar, osv.
Exempel:
a) n + g i slutljud eller framför vokal (utom bf. mask.).
ating m. atigg Gothllm; LaumKG; pl. 4tiggar FåröGN;
arbetsgille; hånscitigg NärGN; hauentigg G-rötlJx, taklagsöl. —
dreng m. drcegg etc. (I: 71). — dynga f. clpgga etc. (I: 36).
— Fg. fingr n. figgar etc., finger (I: 7). — fremling frcemligg
etc., främling (I: 71). — guring m. gpurig(g); gparugga etc.,
ungtall (I: 110). — Fg. gang (ack.) m. gagg, gång (I: 92). —
honung m. hitnugg FlerHörsNorr1GN; hanigg LärHejnArdGN;
hontgg HejdoTG; (hig BroGmgöstgÖjaGN). — krunge m.
kr~ FårömN 322; krugga EkstaFideVaml; (kruga LärBro);
pl. kricggar NärGrötl, soppklimp; inkråm (I: 150). — kung
in. kugg kug (I: 150). — kysling m. kooligg Fårö, kolositgg
Goth, (kinan?, Bro), hövålm (I: 46). — käring kabgg, (-tg)
Bro; kaljgg o. d. AtlHejdeLevLauEkstaVam1Grötl; (I: 70) bf.
Icatgp BroGN; Mgg AtlON; kåliggt HejdeTG; kåliggt Garde
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(gra.namof.); kaigi EkstaVam1WN, käring. — lunga f. lugga
o. d. (I: 150). — langr adj. laggur Fårö, laggar, lagg Lär—
Vaml, lång (I: 93). — mangel m. maggal FåröGN; nzåggal Lär
HörsGmgNorrlHamSundGN; maggal HejdeTG; (nzågal FlerBro
HejnÖstgGN; mångalc4n1 ArdGN), mangel. — ring m. r}gg
FlerLärGN; rigg FåröGN; HejdeTG; G-rötlJN; rtgg GothHm;
EkstaWN. — slinga f. slzyga Goth, digga Lau etc., fisknät
(I: 7). — stremming m. strcentigg Fårö etc., strömming (I: 72).
— stang f. stagg Fårö, stagg Lär—Vaml, stång (I: 94). —
svengil m. svåggal LärHörsNorr1Gmgöstg; svaggl, G-othIlm;
EkstaWN; svaggal Vam1BN; (svågal FlerStenkyBroHejnArdHam
GN; sval HejdeTG). — saning f. sanigg FåröGN; sang Fler
LärGrN; HejdeGerTG; bf. såntgg} FlerLärHallGN; sayigg} Hejde
TG, såning, sådd. — Fg. ting n. hg BroGmgGN; bf. tigg}
FåröFlerLärGN; tigga HejdeTG; (tiga BrollejnGN). — tungr
adj. ttiggur FårömN, (1-tig(ar) Broliejn), tuggar LauVaml
(I: 151). — Fg. engi aga Fårö—Vaml, äng (I: 65). Participia:
dun Etel(Alva), n. ditgga Vaml, fuktig (I: 149); spruggan
sprugan, f. spritgg}, n. sprugga (I: 169).
b) ng framför mask. bf . -in.
drengin drcbgan FlerLärHallStenkyllejnBroLauöjaGN; Träk
ToftaVall Esk el Hog Sanda Eksta Gerum Fard Sil Habl TIG; drågan
GmgÖstgArdGN; GuldHejdeKliTG. — drcbggan Stenku [!]
TG; drceggtt, dregan GrötlJN; draygy, GothHm; EkstaWN
(jfr EkstaTG dregan4. — glungin glagan FlerLärBroGN. —
gloggtt Gothllm; glaggan At1CN, blommen. — gangin gåggan
FåröGN; gagan At1CN, gången.
honungen hatlugan FlerGN; -}gan LärHejnBroHörsNorrl
GN; hönigan HejdeTG. -- kungen kuggan FåröGN; Eksta
WN 1; ktigan FlerLärBrollejnGN; HejdeTG. — kunningen
kittz}gan BroAt1CN; kuniggtz Gothllm 1, kotten. — kyslingen
kinsl}gan BroGN; kgt}„sligan At1CN; koysliggn,1 Gothllm, hövålmen.
— ladingen ladiggan Fåröliz; Md}gan BroGmgGN; At1CN; letdigan LojTG; LauGN; ladan Gröt]JN; Ndiggfj GothHm 1; la7
diggan NäsWN 1, våren. — stremmingen lad}strcentiggan Fårö
1 De konsekventa gg-skrivningarna hos Hm och WN kunna vara
normalisering.
10 H. Gustavson
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GN; striem. zgan o. d. FlerLärNärGN; HejdeEkstaGerSilHabITG;
strimpgan BrollejnGN; Ade/q, etc.
c) n A- g framför annan kons.
Pl. anglar tigglar, aglakkt (klyka) FåröGN; agglar Goth
1-134; ålar At1CN; aglarat EkstaWN. — Pl. fingrar flgrar
BroGN; fIggrar At1CN; pl. bf. figgri EkstaVam1WN. — hingst
Inggst FlerGN; higgst HejdeTG; ingst LärBroGN; Atlar. —
hengla f. hågla BroGN; AtlON; GerTG; hågla HablTG; Uggla
EkstaWN; hagla Vam1BN; pl. håglar LärGN; hå,gglar FlerGN;
HejdeTa; bf. håglunar FåröGN, hängkäppar på agtak. —
krångla krdtgla BroGN; kroggla Gothllm; krogla GrötlJN. —
lengd f. lagd FlerLärGN; HejdeTG; laggd Gothilm [schablon?],
längd. — mangla v. maggla Lä,rGN; G-othllm; HejdeTG; magla
FlerBroGN; At1CN; EkstaWN; G-rötlJN. — svenglar m. pl.
svag glar HörsNorr1GN; Gothlim; EkstaWN; svitglar BroBälArd
GmgGN; (skr)sve,gglar Vam1GN, vagnssvänglar. — tyngsl igsal FlerLärGN; HejdeTG; tygsl At1CN; tyggsl EkstaWN, tyngd.
— ungla v. uggla Vam1BN, ärga; Ugglut Vam1GN, n. adj.
ärgigt.
Sammansättningar:
gangfinstr ii. gåggfinstar FlerLärGN; HejdeTG, fönster med
gångjärn. kerlingtendr kabgtandar BroÖstgGN, Lotus corniculatus. — langhala lågghcila FlerLärGN; FröjLevTa; ldeghåla At1CN;
lagghala GothHm; lagghala HejdeTG; GrötlJN; laghala EkstaWN,
sädesärla. — lung-blautr etc. adj. litgbldyt LärGN; lugblat
FlerGN; lgblél HejdeTG; luggblautar LaumKG, genomvåt. —
lungmos likgmbus FlerLärBroGN; HejdeTG, (maträtt). — langsamt adv. laggsamt FlerLärGN; lag gsamt HejdeTG; lagsamt Bro
GN. — lang-vit m. laggvgta FåröGN; låggvit FlerGN; lagg-vgt G-oth
Hm; kig(g)vit At1CN; /agukt BroGN; lågvit BälGN; bf. låggvfk
lioneGN; HejdeTG; arftet AngaGN, skäftstång (ty. L ang w i d).
— seng-letta f. sågglbta LärGN; sagglagta HörsGN; sagglbta
At1CN; såggl4ta HejdeTG; saggleta Vam1BN; bf. sag9,leyu Eksta
WN, ett i taket över sängen fäst tåg för gamla och sjuka
personer att lyfta sig upp med i sängen. — ung-dom ugdaum
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FåröGN; itgdbym BroHejnNärGN. — ung-far ågfclr LauGN. -ung-naut ågnciyt FlerLärGN; GerKliTu; uggnayt, ugnayt Hejda
To, ungnöt.
I adj. n. växla former som lagt, lagt o. lagt, långt.
Skärpning av g till gl eller k förekommer framför
s och t:
dags vit daks FlerLärBrollejnG3r, Gothilm; AtleN; va dags
HejdeTo; GrötlJN, hur dags. — skogseld skbygsåld FlerLärGN;
HejdeTo; skougs-eld GothIlm; skouksald At1CN. — hugsa v.
huksa (allm.), minnas (I: 131).
dregt f. drekt etc. (I: 81), dragstång. — haugt adj. n,
haugt FlerLärGN; HejdeFardLojSilHablTo; EkstaWN; haukt
Gothllm; haykt AtlHavdeN; HejdeTo; (haugt NäsWN), högt.
Fg. legwitu f. /4kta o. d. (I: 59). — Fg. segt part. n. sakt
At1CN; EkstaVamiWN; säkkt LauJIIN; sagt IlejdeTG, sagt.

Forngutniskt h.
Fg. h motsvaras av h, då det ej bortfallit (varom
nedan § 80). haga o. d., m. (I: 90); /mei o. d., f. (I: 203), hed;
hita, m. (I: 3), hetta; hop m., (I: 191), hop; hal, hoy, n.,
(I: 228) hö, etc.
Forngutniskt 1.
Fg. (i urkunderna skrivet i) motsvaras regelbundet
av / 2 (eller ,/,), där det ej bortfallit, (varom nedan § 89).
Nils Carlsson skriver beträffande Lau: "jo ta, jaga leiga,
äta lta, bjuda bjuda, fjäder /ladan Som det synes konsekvent 'halvvokaliskt' b aldrig kons. j ('skulle man säga j så
1 Skrivningen g torde i de flesta fall, särskilt efter kort vokal,
avse k-ljud.
2 De j-skrivningar, som någon gång förekomma i uppteckningarna, bero på anslutning till riksspråksbeteekning. Klintbergs
Laumålet och Noreens Fårömålet ha genomg. j; vilket måste betraktas som onöjaktig beteckning.
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tydligt, vill det särskild ansträngning till — och så tydligt,
det säger ingen' J. 0. L—n" [sagesman]). — Fför mjuk vokal
dock snarast j: yeta, jtm, tqd". (ULMA 896: 2). Denna
sista iakttagelse synes mig (ON) icke kunna generaliseras.
Jfr Säves anmärkning att "konsonanten j låter i vissa
enstafviga ord nästan som vok:n i. . ." (cit. I: 236).
Exempel:
biauri m. blaurce BursYG, etc.; bocura LaumKG, båtstäv
(I: 236). — diaur n. dar, diaur etc., kaur ("ingen friktion")
HejdeTG (I: 236). — giausa f. glausa FåröGN etc.; glansa
LaumKG, fiskmås (I: 237). — Fg. hiaul lan& ,kayl, hjul (I: 237).
ieta v. lhta Fårö; /qta. Goth etc.; ,90te, Sanda, etc., äta
(I: 247). — kialke m. haka VamIGN (f. ö. kalka), kälke
(I: 251). — kiauk m. k?„ayk När etc.; 31644 HablTG; (även
b.yclyk Eksta etc.) och tak No. Gotl.), avlång stack (I: 237).
skiauta skidyta Fårö, skata Fler etc., (skyityta, Tofta etc.),
skjuta (I: 240). — liaud n. lad, ?,ayd, ljud (I: 238). — miaukr
adj. mlayk etc., mjuk (I: 238). — Fg. niaure nara etc., njure
(I: 239).
I heterosyllabisk ställning äro exempel sällsynta på grund
av det nedan § 89 behandlade ,-bortfallet:
midie m., -a f. midja LauKG; f. bf. miku Goth etc.; mikan
Fler etc., mitten (I: 5). — fylia f. flok BungeVäteGmgHz
(frågekort); BroGothGN; AtlON; bf. fpllu Kräk1GN, ungt otamt
sto (även formen fbast förekommer) (I: 32).
4vja FåröGN; 42na FlerGN; vle GothIlm; avec
evia f.
LauKG (excp. ur JKN); ema Vam1GN, gyttja.
till den tonlösa frikativen y (jfr
Efter t övergår
Noreen Fåröm. § 65 och Vårt språk I, s. 469). Då s föregår
t kan även förekomma (jfr Noreen Fåröm. a. st.). Noreen
uppger, att på södra Gotland (Lan) tj skulle vara bibehållet
i alla ställningar (således tyåyte,, tjuta) och Klintberg Laum.
skriver tistknal2, tittga, men numera synes förbindelsen e
vara enarådande. Nils Carlsson skriver (ULMA 896: 2): tj
tjäna tyba, tjuga tyhtgo. Rent 1-förslag (ej fl). Noreens beteckning för Fårön (ty) säkert riktig även här".
§ 47.
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Exempel:
t+
tjau f. tja Fårö; tyaug o. d. GothAt1När etc., lielår (I: 240;
där flera ex. på ti-). — tjeli
tyOlt
- rFårömN 349; ty4la
Eksta etc., tjäle (I: 246; där flera ex.). — tiokkr adj. ipak_or
[sic] FåröD11; tyak Bro etc. txolgar) HejdeAtl etc., tjock
(I: 257).
st +
stieka f. stycka FåröGN; gqnstycka, pl. stihkar LauGN; pl.
sikar GrötlYa; slyekcstr 1Tam1GN, stötta . . (I: 246). — etieka
v. stjOka FårömN 349; pres. styeka LauGN; seekar Vam1GN;
stie,kar, sty.akar NärGN, speta ut; styckuar (molnig) VamlBN;
n. stmkut, agstiekut LauGN, utspretande, grenig. — Fg. stiela
stycht FåröGN;
FlerGN; Klinabl, etc., Agda GothHm;
stle AtlHavd, Eksta, etc., stjäla (I: 246). — stielp.a v. stalp(a)
BroGN; stolp (up) LauGN, stjälpa (I: 254). — Fg. stierna f.
stycprna Fårö; styått.a FlerGmg; Hejde etc.; stlana Goth; Eksta
etc.; stiev,a LaumKG, stjärna (I: 254). — stiert stycert o.
start etc., stjärt (I: 254). — etiorn st& o. d. styan o.
hörn (I: 256).
Även efter k kan en viss skärpning inträda: skyityta o. d.
'skjuta' (I: 240).
Anm. Angående ev. spår av i (i form av y el. ) i förb. ej
se nedan § 74.
Forngutniskt k.
§ 48. Fg. k bibehålles i starktonig ställning såsom k framför såväl främre som bakre vokaler.1 — Framför främre vokal
kan möjligen någon palatalisering märkas, varför en del upptecknare skriva b• i denna ställning (Aista, kista). Nils Carlsson skriver emellertid (ULMA 896: 2) "kibb kb. Skillnad fför

Redan Tofft4n (1748) har lagt märke till detta karakteristikum:
"Kista låter icke Kjista, utan Kista med sama ljud som det
hafwer i Katta". (Gramm. Ant. Lingum Gothl., ms., s. 6.)
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hård, resp. mjuk vokal, knappast märkbar. (Beteckning väl
- Beträffande aspirationen hos k
helst = g, k; ej g,
skriver Carlsson i en typordlista från Havdhem (s. 15). "I
'absolut uddljud' och i sht framför hård vokal är aspirationen
ofta rätt svag (däremot synas p och t i samma ställning alltid
ha normal aspiration)". Huruvida detta förhållande är allmänt
vågar jag ej yttra mig om.
Ex.
k före främre vokal:
kelda f. Aålda FårömN 305; kidda FlerLärBrollejnGN; Sanda
FröjLevTG; kalda GothEIm; At1CN; EkstaWN; Uldet BursGN;
LojFardSilHablTG; 4a1da HavdON; kakla GrötlJN, källa. —
kiept m. kaft, käft (I: 253). — kierna kina Fårö; kana o. d.
Gotl., (smör-)kärna (I: 253). — Fg. kietta (ack. m.) kata o.
korgfat m. m. (I: 63). — kim in. Airnb FårömN; lanzb Fler
etc., brädlapp. — kika v. kcelka o. d. (I: 17). — kyld f. kyld,
köld (I: 36). — kyndug kyndagar FåröHz; kynch BroGN;
kyndu Atlex; kynduar EkstaWN; GrötlJN; kyndur LaumKG;
kyndu(ar) HablTG, grätten, kräsen. — Fg. kirkia kbrka etc.,
kyrka (I: 13). — Fg. schegg n. skog ,. skägg (I: 64). — skera,
v. skcera, skara etc., skära (I: 68). — skid n. skcald, vedträ
(I: 16). — Fg. schilia v. shia Fårö; shla o. d. Gotl., skilja
(I: 5). — skinn n. (fg. d. pl. skinum CSRun. 82 = Aschw.
Gr., s. 497) skal FlerLärBroHejnGmgGN; AtlHavdCb1; slem,
HejdeTG; EkstaWN; GrötlJN. — Fg. schiauta v. skåta etc.,
skjuta (I: 240). — skyle n. skolk, skjul (I: 48). — skyr m.
skyr, surmjölk (I: 31). — skyrd f. skord, skörd (I: 39). — Fg.
scyrtu (ack. f.) skisirta etc., skjorta (1: 40).
Anm. Ett fall av ögg. k > ty synes föreligga i klayk (Sö.
Gotl.), tyank (No. Glotl.), avlång höstack (I: 237); redan Neogard
(1732) skriver tiauk. — Om Envalls sammanställning av dalabergsl.
foga, knoga, med no. dial. kj aga och sv. dial. kägas gällde
även gotl. taga, arbeta ihärdigt (I: 248), skulle vi ha ännu ett
dylikt fall.
k före bakre vok. och före kons.
låti(k)ta f. Hutu, vänstra handen (I: 203). — Fg. caupa v.
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kåpa, köpa (I: 217). — koyra v. kkra, koyra o. d., köra
kul n. kyyl, kyl, kol (I: 104). — kula f. kayle,;
(I: 229).
4am/a etc. (I: 171). — krupp m. krup, kropp (I: 154). — Fg.
quiar pl. kvcbar, väg mellan gärdesgårdar (I: 14).
3.

k i in- och slutljud:

pika f.
(I: 17). — Fg. nior ra,ik Atl etc., rcelk Bro etc.;
rob. Gothllm, rik. — hank m. hak, hök (I: 215). — roykia v.
röka (I: 231). — sik f. slk, sankmark (I: 2). — Fg. stuck
(ack.) stuls, stock (I: 132). — virke n. verks, vierk2, (I: 9). —
tak n. tak, tag. — takas v. titkas FåröGN; takas Schoum
(1716), FåröBungeS, etc., brottas. (Jfr taka, v. nedan § 87: 2).
— knykla f. knkla, benknota (ovan s. 113). — flakra v.
flakra, flaxa (ovan s. 112). — Fg. uxi m. uksa, oxe (I: 132).

§ 49. Framför t övergår k till f uti inhemska ord.
lykta v., fg. pass. lyktas Runkal.; jfr pret. pass. lyfpadis 1
Runskr. å spisstolpen vid Kullands i G erum, 1487 (CSRun
138), och part. n. pl. lyftah 1514 å runskr. i Sproge (CSRun
147; Brate a. a. s. 104): lyfta FårömN 301; lkfta FlerGN;
TräkHejdeFröjilabl etc. To; lyfta, Gothllm; At1CN; lyfta Fårö
S;CS, lykta, sluta (arbetet). — (?) rykta f. ryfta FlerLärHall
StenkyHejnGN; bf. ryftu GothGN, takås (på agtak). — rykte
m. (bf.) rkflan FåröGN; ryffti, -a FåröS;CS = föreg. —
rykte n. ryfh G othHörsGN; ryfta GmgöstgGN; TräkStenku
EskHejdeTG; haysryfta At1CN; ryffte Neog; ryftä, S;CS = föreg.
k-former förekomma dock även, särskilt på Sö. Gotl., rykta
ArdHamNäsSundGN; hausrykta ButtAlskNärBursRoneGN; riokta
FröjEkstaLevFardSilHabITG, n., d:o. Är möjligen släkt med
ruka' (gotl. ryaka) 'hög'; rauk, 'sädesskyl; stenpelare' (I: 218).
Möjligen är ej k utan f ursprungligt, i vilket fall ordet, såsom Rietz framhåller, skulle vara avlett av isl. hr 6 f n., skjul
att bygga fartyg i (eng. ro o f, fno. r 6 f, 'skur, baadskur', mit.
r ö f, r f, tak m. m.). Ordet *röv (rp) finnes enl. fil. lic. N.
Tiberg även i estlsv. i bet. gnistskydd över öppen spis inom' 0. von Friesen, Runorna i Sveriges, s. 82, så även Brate i
Sveriges runinskrifter (1922), s. 129.
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hus; även hos Vendell. — (?) skekta v. skafta HejdeTe; Eksta •
WN; skiffla FåröS;CS; pres. skaftar FåröGN, skäkta (lin).
Se numera G-. Bergman i Meijerbergs arkiv 6, s. 114 ff.
I ett lånord föreligger samma utveckling: lykta (ity. Iii c h t e)
f., Ofta FårömN 301; lpfla FlerLärBroGN; At1CN; TräkHejde
Fröj etc. TG; lyfta EkstaWN; lyfta LaumKG; loft a LojFardSil
HablTG; lyffta Neog etc., lykta. — Ang. kt ft jfr G. Bergman, a. a., s. 138 o. 141.
§ 50. I svagtonig ställning har k övergått till gh (5), som
vidare utvecklats till g eller bortfallit.
i slutljud.
At1CN;
Fg. iak, pr. mg, ci, a FåröGN; a FlerLärBroGN;
Vam1BN; ,a(g) GothIlki 1, jag. — Fg.
EkstaWN, GrötlJN;
mik 2 pr. }mg, tut FåröGN; mt BroHejnNär etc. (allm.) GN; mt
EkstaWN; Vam1BN, mig. — Fg. ok adv., konj. tut, u FåröGN;
tt, u BroliejnGmgLauGN, och; också. — Fg. sik pr. st FåröLär
BroAngaNär etc. (allm.) ON; At1CN; st Gothllm; st, si Eksta
WN; si GrötlJN, sig. — Fg. Jnk (tik hs. B) da BroHejnNär
etc. (allm.) ON; d}, d} AtlHavdON; di LärGN; GothIlm; Eksta
WN; GrötlJN, dig.
i inljud.
Fg. nequar etc. har på Fårö -k-: naklan, f., n. naka, på
det övr. Gotl. vanl. -g-: netgan, f. ndtgu, pl. ngl (sålls. nokla),
någon (I: 100). — Fg. taka, v. tct Fårö, to allm., taga (I: 91).
Jfr kikas, brottas (ovan s. 151) och subst. tak, n., tak, tag
(I: 91).
Om adj. på -likin> fåröm. -lm, -Mn, se ovan s. 42. Ordet
fattig (fsv. f ateke r) har ännu hos Neogard -k (fattik, -er),
men numera -g eller bortfall: fatigur, -ugur; faten, -in Fårö
S,CS; fåtan FåröGN; fett} BroGN; fatti, pl. fattiä LanJ.K.N; fattar,
fatt GrötlJN.
1 Huruvida (g) betyder, att upptecknaren någon gång hört uttal
med g är ovisst. Bibehållet g förekommer, såvitt jag kunnat
finna, blott på Fårö.
2 I en runskrift på korväggen i Norrlanda kyrka (CSRun 69)
står mig.
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Forngutniskt 1.

§ 51. Fg. 1 (vare sig detta var dentalt eller kakuminalt)1
motsvaras numera genomgående av 1.
Exempel:
1 uddljud 2, intill dental kons. och i fördubbling.
langr adj. lciggur Fårö; lciggar etc. lång (I: 93). - Fg. li n.
grindled (I: 2). - Fg. gield f. gald, gäld (I: 252). - malde
v. pret. malch LärGN; malda Gothlim; medda BroAngaGN;
HavdCN; malda Aden; EkstaWN; GrötlJN, malade. - hals in.
hals (I: 93). - vilsen vgsan LärGN; vi/sn, FlerBroGN; vzlsn
HejdeTG; EkstaWN; vtlsn LaumKG, tokig. - fult adj. n. fa,ylt
FlerLärBroGN; HejdeTa; fatalt Gothlim; HamBN. - Bulten
part. siak BroGN; suity, GothEIm; siden AtleN, svulten, hungrig. - gildr adj. gudar etc., duktig (I: 6). - halda v. halda,
hålla (I: 92). - kveld kvald, kväll (I: 63). - mylda s. o. v.
mylda, mylla (I: 36). - falla v. fala, allm.; fet/a Fårö. - hell
n. fial, fjäll (I: 252). - gull n. gul (I: 137), guld.
i slutljud och intill labial och velar kons.
Fg. sol f. sota (I: 188). - Fg. gamal gtmal Fårö; dtmal
Gotl. (I: 90). - daila v. alla, dela (I: 201). - lala f. Rtla
Fårö; fala, bräde (I: 90). - soyla v. skla o. d., söla (I: 232).
velia v. vala, välja (I: 58).
blaikr adj. bldlkar o. d. (I: 201), blek. - blautr adj. blciutar
etc., blöt (I: 197). - flia v. /le etc., töa, smälta (I: 27). flundra f. flåndra etc. (I: 144). - glida v. glcegla, fara (I: 15).
kliva v. klema (I: 23). - kluns m. klans etc., klump
(I: 148). - plog m. plog etc. (I: 187).
bubbla f. bicbla (I: 126). - gaigla v. geugla, drägla (I: 201).
knykla knkla, knota (ovan s. 113). - stingling
stil g BroGN; AtleN, nötstyng. - napla v. n4pla, knåpa
(ovan s. 113). - dyvla v. dalvla (I: 43). - belg m.
balg, (vanl.), bolg Sö. Gotl., bälg (I: 76). - kelke kalka vanl.,
1 Om en ev. skillnad i gutnisk runskrift mellan två 1-ljud se
senast D. 0. Zetterholm i Sv. Lm. B 37 (Upps. 1939) särskilt s. 22.
2 Om kvarstående 1 före j, se nedan § 82.
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halka Varat kälke (I: 251). — gylpa v. gylpa, golpa, börja
kräkas (I: 38). — hielpa v. alpa vanl,, Kapa (ä.) Sö. Gotl.,
hjälpa (I: 250). — Fg. hall adj., hålvur Fårö, halv, hal allm.
(I: 93).
Uti de under 2) exemplifierade ställningarna har vid mitten
av 1800-talet funnits kakuminalt l(tS) i en del socknar på södra
Gotland, vilket är betygat genom bröderna Säves uppteckningar.
Ex. sol, SundeS, mala, -ä RoneStmdS, flat HamS, klippa
HamSundS, plige SundS (brödbit), gamble, -ä, HamSundS,
summbli NäsS (somliga), sigä HamS, mal,gä, LauCS (märla),
ajalvar RoneS etc. Flera ex. i Gotl. ordb. Efterskr., S.
Säves anteckning att "H ljuder nästan åt r" och "map el.
mat" karakteriserar ljudet ganska bra — jfr Noreen (V. Spr.
I, s. 452): "Snarast är då 1' 'väsentligen' ett r-ljud, såsom
det ock uppfattas af utlänningar", och T. Ericsson (Grundlinjer . . s. 127): "Ibland kan man tycka sig höra 'slaget'
hos k såsom en r-v ib ration och det kan förefalla omöjligt
att veta, om man har för sig k eller r".
Bland Adolf Noreens anteckningar om laumålets ljudsystem (M. Klintbergs saml. nr 72) står: "1 = sv., en enda
person hördes uttala 1 ss. tjockt öländskt 1". — Noreen har
14 /8 1878 (Klintbergs saml., nr 72) antecknat: "1 bildas litet
längre bak, liksom s".
Att 1 åtminstone före velar kons. i äldre tid haft kakuminalt uttal synes indirekt framgå av det faktum, att i de socknar, där tjockt k enligt Säve funnits, övergången y > 0 inträtt
(böllkäs LauJK, se arg ut; folga EkstaWN; fölrgä RoneHamS
etc., se I, s. 37 f.), en utveckling parallell med ögg. >
före r-förbindelser (I, § 13). — Ang sonantering av 1 se ovan
§§ 17, 19, ang. bortfall nedan §§ 82, 91 och assimilation
nedan § 71.
Forngutniskt m.
§ 52. Eg. m motsvaras regelbundet av m, utom framför
s och t, varom nedan § 53 f.
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Ex. mesma, mena (I: 208); mak, mjuk (I: 238); dam, dem
(I: 201); frisma, främja (I: 73); lamb, får (I: 93); friemlu, f. bl.,
högsätet (I: 71); humla, humbla f., humla (I: 141); luma f.,
ficka (I: 142); lamna, lämna (I: 11); klamp, klump (I: 144) etc.
Framför k övergår fg. m till g-ljud.
ienka v. lågka Fårö; lagka Gotl., jämka (I: 250). — *kraken
litgkan etc., ljum (I: 153). — oymka eka (.%) etc., ömka sig
(I: 233). — oymklig kgkh etc., ömklig (I: 234). — samka
v. sap,ka FlerGN; HejdeTe; GrötlJN, samla.
Framför t och s i stammen övergår m sporadiskt till
n uti enkla ord.
flemta, v. Anta FlerLärGN; HejdeEkstaTo; flänta Neog;
FåröFlerCS, flämta. — tomt tant FlerLärGN; tont GothHm;
liejdeTo; tä,nnt FåröS;CS; LauRoneS; gasstännti (n. pl. bf.)
tomter tåntagUl2a FlerLärGN; töntgith
LauJKN, gårdstomt.
HejdeTo; tä.nntagubbi FåröS;CS. — plumsa pliinsa FåröN 307;
plansa Gotl., plumsa (I: 123). — slana slans Lä,rGN, (slams
FlerGN); pl. slansar BroGN, slamsa, trasa. — slamsa f. slånsa
FårömN 307; slannsa FåröS;CS, slamsa, hängande trasa. —
Däremot hamla BroLauGN; hä,mt(ä) LauJICN, hämta; grums,
grums (I: 143).
Forngutniskt n.
Fg. n motsvaras i regel av n, utom i nedan §§ 56
•
—58 angivna fall.
Ex. nåka, nacke (I: 93); Myska, fnöske (I: 52); gnau,la, gnaga
(I: 214) jfr dock ovan s. 143 och nedan s. 156); knall knöl
(I: 125); snielpa, snipa (I: 20); sruirpan, skrumpen (I: 123);
banda m., hank (I: 92); flåndra f., flundra (I: 144); håndar,
f. pl., händer (I: 63); v4na, vänja (I: 61); brun m., brunn
(I: 144); luns(a) v., lunka (I: 146); risk«, räkna (I: 72); myklna,
mulna (I: 119); nmna, remna (I: 6); pvna, öppna (I: 36); vin,
veelsna, vissna (ovan s. 117); rittna,, ruttna (I: 119).
Angående förbindelsen rn, se nedan § 72: 2.
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Framför g och k övergår n till g-ljud.
Ex. dpgga f., dynga (I: 36); figgar m., finger (I: 7); gagg
m., gång (I: 92); freemligg, främling (I: 71). — blugka, blinka
(I: 149); hagkla AtiON; hagkal BroGN; n. bf. hagkla LaumKG,
"handkläde", vante.
Framför b (och väl även före p) kan n övergå till
m, särskilt i sammansättningar, där förleden förlorat sin association.
Ex. ~båk BroGN; sumbolg EkstaWN, "sund-bälg", simblåsa; i personnamn som: limbar, Lindberg, limbar, Lundberg BroGN; scimbar BroGN; VyTG, Sandberg. — Men: inbatar (in-batt), slug EkstaWN; kiabakar, pl., kinder BroGN;
kiybazn, kindben EkstaWN; larnbakt, lenbakad FåröGN; 14nbeidtt, m. bf., linhuvudet LauGN; lchnbråka f., linbråka Hejde
To; mitubiadar (el. möjl. micmbiadar), "munbuller", prat BroGN.
sporadiskt och indiviEfter g och k förekommer
övergång av n till g-ljud.
duellt
Ex. ggaga LärGN; (indiv.) HejdeTG, gnaga; gett LärGN,
lusägg; ggagla LärGN, gnida; gno y (snarast ggey) LärGN, gno.
— kap LärGN, knapp; kgåga HablTa, kvist, knast; kget Lär
GN; H-ablTG; ki o. d. EskTräkHejdeTG, knä; kgatv LärGN,
kniv; kgåytkvån HablTG, knutkvarn. — Det vanliga är dock
enligt uppteckningarna: gnaga, gnaga, knap, kncet etc. Jfr
Ålander I, s. 210.
Aug. sonantering av n se ovan § 16 f., ang. r + n nedan
§ 72: 2, ang. bortfall § 92.
Forngutniskt p.
Fg. p motsvaras av p, utom i nedan § 60 angivna
fall.
Ex. peetka o. d., f., flicka (I: 17); pu4 m., pors (I: 160);
sinad n., spjäll (I: 253); layp ra., löp (mått) (I: 217); /glipa
o. d., hjälpa (I: 250); skarpa f., skorpa (I: 158); rumpa o. d., f.,
svans (I: 142); klapa, klappa, hugga (I: 93); ldpa, läppja (I: 61).
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Märk särskilt p + s: glåpsa FlerLärBroVarn1GN; HejdeTo;
glåfsa Vam1GN); gläppsa FåröS;CS etc., gläfsa; haps Fler
LärGN; At1CN n., slarv, brådska; hapsa BroGN; happsa FåröS,
hafsa, slarva, nafsa m. m.; NT.% At1CN; håpsuar IlejdeTo;
hapsug CS, hafsig, glupsk m. m.; knaps, knopp, knapp (I: 155);
råpsa FlerLärBroGN; HejdeTo, rafsa (arbeta slarvigt); slappsu
LauJIN S; slapsu Rone (Sv. Lm. III. 2, 23), f. bf., "slafsan",
munnen. — slapsa. FlerLärBroGN; HejdeTo; slappsa FåröCS;S,
v., slafsa, sörpla; slarva. — tops m. tecps, tofs (I: 155).
Anm. Uti ordet gaupn (is!.) har k i mångas uttal ersatt p,
gdukan etc., göpen (I: 214). Jfr Noreen Aschw. Gr. § 271, anm. 4.
Framför t övergår fg. p (delvis ur germ. f) till f.
gipta v. gifta (s0, allm. gifta (sig). — skipti n. skifta,
allm., skifte. — skapt n. skaft (I: 93). — kapten kaftdpi Fårö
ON; kaftåln BroGN; kaftan Gothllm; EkstaWN; kaftgm Fler
LärGN; 1cikft4n HejdeTG. Även: knappt adv. knaft Stenky
HejnGmgÖgGN; Gothllm; EkstaWN.; HejdeTo; kraft EskTo;
knafft S — jämte knapt. Däremot: tapta, tapt, täppte, -t;
tåpta, tappade; dlaypt, djupt etc.
Anm. 1. I uttr. agna grodar pa gatä" [lek, då en groda
lägges på ett bräde och vippas i väg] KB; GAS; giftä groudä pa
gatä (Erlandsson: En döende kultur I: 227) torde väl gifta vara
ett *g ippta till gippa (Lindroth, Öl. folkmål I, s. 76, med litt.).
Anm. 2. I upptakt i främmande ord kan p före t motsvaras av
b: åbtålk BroGN; abtek LaumBe, apotek; et12t1t BroGN, aptit;
babdist LaumKo,. baptist; hkblå4 BroGN., hypotek.

Forngutniskt r.
Fg. r motsvaras i regel av r, där det ej mer eller
mindre fullständigt assimilerats med följande ljud (§§ 72, 73)
eller bortfallit i slutljud (§§ 97-99).
Till kvaliteten kan det karakteriseras såsom tämligen svagt
artikulerat, föga vibrerande, men ganska utpräglat frikativt,
stundom (särskilt hos kvinnor) palatalt, åtminstone i vissa
ställningar. Framför tonlös konsonant kan det stundom bli
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relativt tonlöst (ex. mork, skarpar, starkar EkstaWN). Jfr
Noreen, Fåröm. s. 239 och G. Sjöstedt, Stud. över r-ljud.,
Lund 1936, s. 222.
Ex. rogn, regn (I: 72), rak, rök (I: 231), brald, bred
(I: 201), fretu,sa, frysa (I: 242), gnag, gris (I: 29), krup, kropp
(I: 154), prcest, präst (I: 71), trciug(ar), trög (I: 220); cic_er, adv.,
där (I: 67); bra, adv., bara (I: 76); biets., m., f., barr (I: 66);
burg f., ås (I: 159); marka n., virke (I: 9); harma, BroNärGN
m., vagnskarm; skarpa f., skorpa (I: 158); (serva, ärva (I: 66),
osv.
Aug. r + dentaler se nedan §§ 72, 73.
Anm. Uti salvålra BroGx, 'servera'; eallvet OS, salvet Laum
Ko, servett, och itpsivårsam BroGN, observersam, står / för r, jfr
Söderm. salvet, opsalvera (T. Ericsson Grundlinjer s. 134). — Ang.
nakla 'några', se I: 99 f.
Forngutniskt s.
§ 62. Fg. s motsvaras genomgående av s.
Det gotl. s-ljudet torde i det hela vara av samma kvalitet
som det allmänt svenska. A. Noreen anmärker 1878 (i Klintbergs ms. nr 72), att "s uttalas litet längre tillbaks". Detta
torde emellertid vara individuellt; s-ljudets bildning är ju
beroende på tändernas beskaffenhet; och en tämligen tandlös
sagesman har givetvis ett annat "tjockare" s-ljud än en med
•
goda tänder.
Ex. sag, seg ((I: 205); sina, sena (I: 3); skreela, skria
(I: 15); slav), slev (I: 208); sltgga, slunga (I: 7); smul, smed
(I: 2); snott, sno (I: 188); sylt, spett (I: 2); stiga, stege (I: 3);
svag, spö (I: 206).
blasa, blåsa (I: 86); rysa, (fyssja), hasa (I: 33); bal sk, besk
(I: 200); hagla, hassel (I: 62); kkshgg, vålm (I: 46); vina,
viegna, vissna (ovan s. 117); vlspa BroHejnNärGN, vispa; gg.,
hjässa (I: 252); hast, höst (I: 215).
Wasa, rusa fram (I: 132); hals, hals (I: 93); brums, broms
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(I: 139); klans, kluns (I: 148); knaps, knopp (I: 155); platsa,
plumsa (I: 168).
Märk särskilt a + k före främre vokal samt skj, stj: skcelna, v.,
skina (I: 19); skol, m., sky (I: 56); shityla, skjuta (I: 240); sty6la.
stjäla (I: 246) etc.; se ovan s. 148 f.
Ang. sj- se nedan § 74; ang. re § 72: 3.

Forngutniskt t.
§ 63. Fg. t motsvaras i regel av t.
Detta torde skilja sig något från det allmänt svenska t, i
så måtto att gotl. t möjligen bildas något högre upp, närmare alveoli.1 — Ang. r + t se nedan § 72: 5.
Ex. tak, tag (I: 91); tchsl, tistelstång (I: 22); imcg, tråg
(I: 106); trut., troll (I: 138); — brayta, bryta (I: 241); breenåtla
f. BroGN; natt m. Gothllm; natia f. At1Cm; natia f. EkstaWN;
GrötlJN; n&q, m. HejdeTa; LauGm; nano f. NäsWN, nässla.
patla, puttra (I: 168); rittna, ruttna (I: 119); skvatn, grenig,
spetig (II: 115); plidsa, plumsa (I: 168); påta v., sticka (I: 167).
vd, vett (I: 2); skaft, skaft (I: 93); vekt, vikt, hävstång
(I: 86); malt, malt; kant (allm.), kant; tomt (allm.), adj. n.,
tomt; tapt (allm.) ptc. n., täppt; kvast, kvast (I: 93) etc.
Även i förbindelsen tj är t-ljudet "rent" (icke dorsoalveolart,
j, se Noreen Vårt språk I: 441). Beteckningen ty har allmänt
använts av upptecknarna.
Exempel under § 47 ovan.
Ang. assimilation av t se nedan § 76, ang. bortfall § 100
och tillskott § 109.
1 Wessen skriver (ULMA 268: 2) (på ärt): "Bildas ej det gotl.
t normalt något högre (gingiv.-alveol.) än i svenskan?" Däremot
säger Noreen (Kgs saml. nr 72 bl. II): "n, t o. d ss. i svenskan".
— Vid en uppläsning av mig i nord. prosem. 1917, anmärktes på
"några besynnerliga d- och t-ljud".
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Forngutniskt v.
Fg. v 1 motsvaras av v, utom i nedan §§ 65-68
'angivna fall.
Ex. valv, vev (I: 207); vd, ved (I: 2); kvydeg, kåda (I: 98);
svceln, svin (I: 29); tveepla, tvivla (1: 23); hiv(ar), duktig
(I: 82); mava, mås (I: 98); havvde FåröLauNäsS, in. bf. håvdtt,
NärGN, upphöjd kant mellan slåtterslag; 4via, ävja (I: 77);
ketpla BroGN, kava; bavra BroGN; At1CN, darra; halv, halv
(I: 93); vålve,, välva (I: 76); cerva, ärva (I: 65).
Fg. v övergår till g efter u (pik, e,y) och ö (ou) samt
i vissa fall efter au (au), där det ej i dessa ställningar fallit,
(nedan § 85).
Ex. Fg. lufa v. /gaga, lova (I: 108). Härtill /gag, n. lov.
— duvin, dugen FåröS;CS etc.; n. dg a FåröGN, duven
(I: 110). Ang. duen, clysfflan se nedan § 85. — suvl n. sydcgal,
sovel (I: 120). — Fg. *Duk f. tcvyget Vam1BN; täugå HamVaml
S, tuva (eljes överallt Mya o. d., I: 175); jfr nedan § 85.
drov, m. o. n. (drov FåröS;CS); drog OS; VallstS, grumlighet,
gyttja, drägg. Se LiUn i Meijerbergs Arkiv 3, s. 89. —
drova v. dreuga Gothllm; BroGN; droga At1CN, droga, -a as;
(drova EåröCS), grumlaS;CS; mulna Hu, ON. — drovna v.
droygna At1CN, drognä, Ba; CS; (drovna F), grumlas; mulna.
Jfr got. dr o bn an, bliva orolig. — drovugr adj. drbygu Atl
ON; drogugur Bunge, droguar VamIS; (drovugur FåröS;CS); n.
dreiygut FåröGN; droygut EkstaYG; Vam1GN; drogutt (vatt'n)
LauJKN, grumlig, mulen etc. — rova f. rityga Fårö; rona
No. Gotl. (I: 187). (Sö. Gotl. rikya, varom nedan § 85).
lauv m. lag No.--Mell. Got!., löv (I: 218) (Fårö lay, lav,
Sö. Gtl. lau, se I: § 61, II: § 85). — tjau f. tyayg o. d. Goth
AtlEkstaLauNär, lielår (I: 240), (Fårö: trav). •
Kock förmodar, att fg. haft två olika v-ljud (liksom enl. Kock
fsv., isl. ock fda.). Han stöder sig därvid på sådana skrivningar
i Gutalagen som war, warDa, wildu etc., gentemot huita, suafu,
tueim etc. (Arkiv 5: 91 ff.)
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Övergången av w (< b) till (5 >) g förekommer sporadiskt
i fsv. (Noreen Aschw. Gr. § 273; Arkiv I, s. 161 fl.) samt i
svenska och norska dialekter (se t. ex. Kallstenius i Sv.
Landsm. XXI. 2, 11 och Ålander I, s. 297; Ross, No. Bygdem.
V: 43, VI: 66; IX: 47; X: 59; Larsen, Solot-, s. 124).
§ 66. Äldre vn (bn) hade redan i fg. i stor utsträckning
blivit mn (dp. emnum; hamn; iemnir; limnar; rimnin; gen., dat.,
ack. stemnu; men pres. cufnar; d.-ack. stefnu, pl. stefnur).
Uti nygotl. är mn nästan allenarådande, men några fall med
gn finnas, dock blott efter u.

Exempel:
emni n. åmn FN 300; amntrai (ämnesträ) EkstaWE; ämne
Neog; FåröBungeS, ämne. — hamn f. hamn BroilejnNäi GE;
hamn-stam VamlBm; hamn S, bl. hamni EMS. — iemn adj.
gmn(ar), yinmar etc., jämn (I: 250). — limna, v. /pinna Fårs;
/pmnK Lau etc.; van!. lamna, lämna. (I: 11). — rimna v.
runa, remna (I: 6). — stamn m. stamn FåröGE; bakstamn
Gothilm; stam EkstaIVE; Vam1Gm; stam(m)n FåröSiCS; Fler
BogeS; GothCS; RoneNäsHamS; stamm FlerS, båtstam. lsj.
sta f n. — stemna v. stclnzna BroGN; stämna as, stämma (inför rätta). — svemn m. svamn, sömn (I: 64).
Hit hör möjl. det endast i äldre källor belagda limna Neog;
limmnå GardeAlskVaml f., limmne HangHallRoneS n., buller,
sorl, rop, oväsende, larm, gräl etc., om det kommer av lifna8r.
duvna v. duna (— dumna), domna (I: 121). — kluvna
v. klugna Fårö, remna (I: 121). — suvna signe
sumna,
yngre), somna (I: 121).
Anledningen till att in efter n utvecklats till gn är, att b
efter u fick ett bakre artikulationsläge, närmande sig 5, varför
förb. ubn kunde utvecklas på samma sätt som us.
§ 67.

Framför t övergår v till f.
Adj. n. graft FåröGE; grouft BroGE; groft GothHm; G-rötlJE
(: grouv), grovt; heft BroGN; Atlem, "hävt", duktigt; snarft
FåröGE; snarft FlerLärBroGN, strävt; strceft LauGN, strävt,
11 H. Gustavson
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tungt; sta,kft BroGN; AtlON; steift GrötIJN, styvt. Supinum:
haft Gothllm, hävt; lift NärGN; LaumKG; lifft FåröCS,
Samma övergång föreligger väl även framför s, fast exempel
äro tunnsådda (hafsfraluyi EkstaWN, havsfrun; lielfsfelht Lau
GN, livsfarligt).
§ 68. Framför r hade v i forngutniskan fallit (jfr nedan
§ 83), men när sedan ord med yr- inlånades, övergick v i
dessa i stor utsträckning till eller substituerades av b.2 (Jfr
Noreen Fåröm. § 13).
Ex. (v)reka v. (vrceka Fårö); brceka FlerLärBroFard; bra/ca
Hej deSilLau (vre.,ka HejdeLauEkstaGrötl), vräka, kasta (I: 74).
Jfr rGlca ---, 1) räfsa; 2) driva till sjöss (I: 74). Senare har
jag på Fårö hört brdkur, kastar. — vrida v. breekda FåröGN;
bral,da FårömN 299; breda o. d. allm. (1: 16). — (?) vridja f.
bricle, EkstaWN; bridä FardNäsHamVam1S, Vridning, snodd;
halmband o. d. — (?) vris n. bris ÖstgGN; bris FåröS;CS; Alsk
S; LauS;CS; HamS, m. o. n., 1) körtel i slagtkräk (etc.) S;CS;
2) hetsig, vresig person S;CS; 3) häftighet, häftigt lynne GN.
vrisa v. bris ti vas, rusa åstad ÖstgGN; brisa ms. Ihre
98: 14 a (av Tofften), vara hastig, ovålig i sine göromål; wara
hastig, hafsig Sahl; brisa städ, löpa åstad (häftigt), göra något
i häftighet FåröS;CS; brisa ut, låta ilskan, ondskan bryta ut
VallstS. — vrisug adj. brisi, vresig FlerLärGN; brksu MON,
(vresig) ojämn till lynnet; brisug Ihre 98: 14 a; Sahl; brisig
Ba; Ln; S; brisugur FåröS;CS; (men vrisuar GrötIJN; vriour
LauJKN; vrisigur FåröS), vresig (om människor och om trävirke); hastig, häftig, ivrig, nyckfull m. m. (se GOB vresig).
1 Pipping:

Gutalag, Inl. s. Lxxxm.
"Däremot är det mycket ovisst, huruvida ljudförbindelsen wri forngutn. övergått till br- i ordet briseafius (Guta-sagan 100, 9),
såsom Sävs: Gutniska urkunder s. mom och Söderberg: Forngutn.
ljudlära, s. 41 antaga. Identiteten av got. gawriskvan 'frucht
bringen' och detta fgutn. brisk a . . . är nämligen enligt min
åsikt högst tvivelaktig . . ." (Kock i Arkiv V, s. 93). — Om
br > vr i sv. dial. se Götlind-Landtmanson Vg. folkm. 3, s. 58,.
Sahlgren i Stud. t. Kock, s. 464 f.
2
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— Uti "vris : bris m. o. n., körtel; häftighet, förefalla två ord
att vara sammanblandade nämligen det inhemska ',iris, vresighet, och det från lty. inlånade bris, bräss, körte1.1 —
vråla v.
britla BroFlerLärGN; HejdeTG; brola GothIlm; bråla
FåröS;
-ä OS; brala FåröS;CS, vråla (om nöt). En annan form
braula
BroGN; HejdeTG; braula BursS, är väl en kontamination
mellan b aula och vrål a. — vrång-häck br&gligk BroGN;

(vraghah LyeGN; vrtigstfgar GothGN), en lös vagnskarm med
sneda sidor, vilka vilade på självvuxna spantliknande trän.
Enligt G. Berg (ULMA 847, s. 14, 22) kallas i Närke en höskrinda med håvarna av självvuxet virke för vrånghäck,
då den användes till vedkörning.
Anm. Adj. vrangr °har egendomligt nog endast
yr: vraggar
'ond' EkstaWx; vrangr Ekstallavd ; vrangur Rone, -ar
S, arg,
Sträng in.
Sammanblandning av yr och br förekommer i några fall.
Sålunda uppger S från Fårö ett vrake, växt, vilket givetvis är
brake (Spirma ulmaria), från Alskog har S:
vrick in., liten tallrick (för salt, smör, syltpärar), vilket tydligtvis bör vara brick
(= bricka), jfr d. o. i GOB. Ett ord, där konsonantismen till sitt
ursprung är oviss, är brekin el. vrekin adj. brakan; pl.
bra.kna
(= skör, som brister lätt, om halm och törntaggar) LauKG (excp.
I); n. braka LauVam1GN, skört (om trä); vråk&
Alsk% (d:o);
vräken AlskCS; ii. vräke FåröS, bräcklig; som har en bräcka;
som lätt brister. Närmast till hands ligger en sammanställning
med mlty. brek e n, ffris. br ek a, ags. br ek an, fhty. b r ec h e n, bryta, vilket visserligen tillhör fjärde klassen, men i avs.
på perl. part. (i den mån verbet funnits i nord, språk) lätt kan
ha anslutit sig till femte klassen — jfr det dithörande fg.
reka, got. wrika n. Jfr Nr. b rek n., Mån, Skada, Brest; •
Fejl; br eka v. (ab) fattes, skade, fejle; breka8ur adj.
beskadiget, spec. som har faaet indvendig Skade (Jacobsen
o. Matras, Fr.-da. ordb.). De gotl. formerna med yr- skulle
Om vr br i bre s, vres se V. Solstrand, Svensk stavelseförlängning, Hfors 1924, s. 8 ff.
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Ett
så fall vara "uppsnyggade" i anslutn. till riksspr.
sammanhang med (v)reka 'kasta' förefaller mera långsökt.

i

Assimilation.
§ 69.

Fg. f (å) har assimilerats i följande fall.

8b > b:

Eksta
raula-ber n. råybckr FåröGN; raybor GothIlm; raubar
Wx; GrötlJN, "rödbär", smultron. — rauD-brusugr råybråysur
LauGx, rödbrusig. — rauD-bom rauboum GothEhi; GardeGN,
säi-ballar FåröS;CS, som har
Runex crispus. —
stor (lång, sid) pung. — si-byx pl. sei'-byxar FåröS, gamla,
lappade byxor, sida bak. — Jfr däremot: väidbysur FåröRone
etc. S, [en sorts vida ytterbyxorl; mdboyd allm., vedbod etc.
Märk även ortnamn som:
hh.bt, Hajdeby, gd i Baki; mphs, -as, Medebys, gdar i
FlerGothEkeby m. fl., siilbb, Sojdeby, gd i Fole, etc.
äf > fl:
gup-lair gåfdr LauGN; gufar Neog.; guffar Kräk1S, fadder.

— I ortnamn som guirtda, (SOA) Guffride, gårdar i Alskog
och Garde, Gotl. s. hd, av *Gul)frik (isl. Gupri 1)r);
(SOA), Vidfälle i Kräk' (Widfeller Neog).
äg > gg:
m. fråga StenkuTG; Atlex; pl. frågar BroGx; log

HejdeLojEkstaFardTG, fradga. — glypga, v. glpga LärGN;
SandallejdeHablTG; AtlCx; glyga GrötlJN; glyggä LauS, göra
glögg. Härtill glPgara, Atlex; glyggare SandaLauS, glögg. —
Eg. ack. m. staggapan, part. stagan EkstaWN; staggar FåröS,
stadgad (stado GothIlm). — tal)-gata f. tagdta BroGx; Atlex;
GrötIJN; bf. lagEita FåröHz; taggatu LauJICN, gången mellan
båsraderna i en ladugård; egtl. gödselgatan, av tal), gödsel.
bk > k:
daup-kyt n. olåyi4t Vam1GN; daukyt LauJKN; LauSäve, dödkött (i sår); kvarsittande ytved i tjärvedsstubbar. — raup-
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kierni m. bf. raukitnn'n LauJKN, märgen i träd. — blifka, v.
bnIce, (osäker uppg.) Norr1GN; bligka HejdeTo, blidka.
81 (dl) > 1, 11:
beskedlig, biskelig NärS; n. biskMit HejdeTG. (Vanl. lnsk4ellb o. d. BroGN; pl. bbskedlia LaumKG). hafup-lag n. Myalgg FåröGN; hyalog BroGN; Mag GothIlm; hp:tlag At1CN;
h1/2/4g HablTG; haulag Fårö [?] S; häulag OS; bf. haulage Vaml
S, huvudlag, betsel. — ip(e)lig(s) &la Fårö; ee112.9 hl Lan;
äili Fårö etc. S, ideligen (I: 16). — Fg. saDul sql, sal-vagga
FåröGN,
etc., sadel (I: 91); 41- har väl i sms > 1. — sabla, v.
sadla. — tiDligr adj. talh FlerLärGN; tielh BroGN; HejdeTG;
tl At1CN; talliar EkstaWN, tidig. — troDla f. trula etc.,
gärdsletrinda (I: 190). — (v)rifola rita FlerBroGN; At1CN; raft
EkstaWN; rilla FåröS;CS; -ä VängeCS; SundS, -vricka (foten).
Jfr no. ridl a, (v)ridla (Torp), vifta, vrikke etc., nyisl. r iåla,
bringe i Uorden.
8m > m:
gup-mopir f. glim4yr LauGN; gumor Neog; gummor S, kvinnlig fadder. — raulmi m. retyma FåröGN; rauma FåröS; raumi,
raudmi FåröCS, äggula. — raup-maura f. pl. retymogyrar Fårö
GN; raymayrar BroGN; rau'-maurar S, rödmyra. — valmal n.
dona/ BroLauGN; At1CN; HejdeTa; vam/ Gothlim; vamal Eksta
WN; vammel Sahl (1799); BungeGardeAlskS, vadmal.'
an > n (nu):

a) äldre exempe12:
bulm f. ban, stort kar (I: 144). — Halma f. /Mya, obeväxt
fläck i myr (I: 62). — holma f. hatm, ung get (I: 62). —
stelna stalla BroGN; Gothilm; At1CN; LojTG; stänna LauS,

stanna. (Fårömålet har st4da). — Märk även sockennamnet
Hejnum hålnum (SOA), fg. hainaim, vari väl ingår fg. pl.
haiffinir i en äldre bet. 'hedbor'. (Hesselman: Från Marathon
till Långheden, Upps. 1935, s. 129 f.).
a En annan form finnes: Mimar FårömN 359; valmar EkstaWN.
En del säker]. forngutn. jfr Kock i Arkiv 34, s. 84 ff.
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b) yngre exempel.
beskedning Uskålnig BroGN etc. (ovan s. 44), bxskenzgg
LaumKG; biskening FåröS, besked; ordning. — laidens lams
FlerLärHallStenkyHörsNorr1GN, längs (efter); lans HejdeFröj
LevTe; valdins GothIlm; EkstaWN, huru; (jfr las, huru). —
midnat Intnåt FåröGN, minut LaumKG; minatstc'eld HejdeTa,
midnatt. — lupning, m.
FåröHz; lunning FåröS;CS, lammunge som går med ullen hela vintern. — runa, v. da
flinar EkstaTG; runna GerS, etc. rodna (I: 119). — (?)sina
(fg. sipan) sålna (sema) FåröLauNärGN; seema HejdeTe; sbna
HablTG; sina LaumKG; GrötlJN; Vam1WN; sina, sene Fårö
S;CS, etc., sedan. — tidning f. teegag BrollejnGN; pl. tchniggioFåröGN.
.

år > r(r):
(?)blapra v. blara (— bladra), prata, skvallra, pladdra; jfr
isl. bl aör a (I: 164). — (?)floåra v. fiårra FåröS, slarva. —
(?) floårugr fickrugur FåröGN, etc., slarvig (I: 168). — rauprublugr o. d. adj. råyrålu(r) LauNärGN; rdyricb AtlON; rhyrOAr
LauGN; (raudrulln' CS; raudryllagur FåröS;CS), rödskymlig, rödskiftande, rödvit o. d. — raud-ribes rau'-ripps FåröS, röda vinbär. i — Fg. vipr adv. val,- Bro etc., vid (blott i uttr. tq/a.9 våp-,
talas vid) (I: 9). -- (?) stap-rauk m. starauk Neog; sta-rauk
(etc.) RoneÖjaNäsVam1SundS, bf. stardykan Vam1GN, nedersta
stående lagret kärvar i "ladubåset" (logkistan).
ås > s(s):
Fg. apans adv.
is AlaAlskGN; i jäs Neog, Sahl; (ljes
zOglans FårömN 316;
4das Norr1GN etc., se GOB), i jåns.
los har. väl < gzds < mdas < ledans < ledans < i (i)apans.
Om ordet se Kock Sv. Ljh. II: 296.
bap-stuva f. betsta
FåröGN;, bastaunaa EkstaWN; G-rötlJN; basstäuft VarrilABN,
torkhus för lin och säd. -- (lopp n. getts, gods (I: 184). —
klePis- sms. (fg. eleis "läs elePis" Ppg) kletsflmfga, mal Grötl
JN; /ammat EkstaWN; klåsmakk Vam1S, mal; klåsstang Bunge
i Den nyare formen rkrips ansluter sig till rek adj. och är
således ej hithörande.
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S, stång att hänga kläder på. — laiDsambr adj. imam Goth
Hm; n. 14,samt FlerLärGN; lcioitmt At1CN; lagamt Hej deTG,
ledsamt. — laipse(n) lågan Fårö; tit1,992, Gotl., ledsen (I: 204).
— lipsbalk(e) li•sbcilka FlerGN; HejdeTG; lbålka At1CN; lisbcilk
FröjLevTG; NärGN, stång i grindled. — Fg. mipsumar, missurnar ~mar FåröBroGN; At1CN; bf. mtseintan LauGN, midsommar. — niDskr adj. näisk FåröKG (1885), nidsk. — raupsot f. ritysbyt HejdeTG, rödsot. — sofiges- sms. (sbyda n. tjärdal I: 232): säisgubbe RoneS, bf. sOssgtiban HejdeTG, man som
sköter såide; stekslmcga FåröGN, låga av ett brinnande såide;
så,isvid FåröAlskS; soysvid EkstaWN, ved till såide, etc.
steD(i)s tt stas LärBroGN; EkstaTo; (tt stdclts HallGN; tt
stadas liejdeTe), till städes. — film adv. va tes GotbHm,h hur
dags; tets LaumKG, tids; tets nuk BroGN: tis ;länk Fårö,
täis nukk VamIS, tids nog. — treis- tresgar LaumTG; trhscikar NärGN, trädesåker; tresjetrci LaumKG f., bf. tråsrdk
Vam1GN, trädesjord.
Ortnamn, ex. Smiss smts (SOA), vanligt gårdn. (av smips).
10.

> v:

naupveria sik netyvt-kra s FåröGN; nauvar st EkstaVam1WN;
nauvärä, sig VamIS, (etc.), nödvärja sig, reda sig.' — sukest

adv. suvå,st FåröAngaGN; suvvässt LauJKN, sydväst. — taDval
m. Utvet/ FåröGN; ta'val FåröS;CS; Vam1S, dyngslaga. —
Ortnamn, ex. Rovalds rbuvals o. d. (SOA), gdar i 5 socknar
av *Hrolwaldr; Rovide rbyvida (SOA) EskFröjLoj etc., av
*Hrolwilm, RoinviD CSRun 126 (I: 193).
§ 70.

Fg. gh (5) har assimilerats i följande fall.

1. gb > b:
slag-bur sleibicr AlskGN; släbiir LauJKN; slabauir EkstaWN;
sia-bur S, "slagborr", 'stämjärn. — slag-borp stabbur EkstaWN;
sia-bård FåröCS etc., slagbom i vävstol.. Starkare betoning

på andra leden har i båda orden förekommit. — Ortnamn,

naugve si Gothllm har assoc. med nhtga, nära (adv.).
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ex. Dibjärs debs, dibblces (SOA), gd i Hörsne sn, Gotl. n.
hd, troligen av Digherbiergs — jfr Nederbjärs nielb2-s ib.
5d > d:
biug(a)dagr (fg. m. bf. lauga:dahn CSRun 107). låydag
FårömN 314; laudagar, lecyda, o. d., lördag (I: 217). — slygparknif m. slkciaknc'em BroGN; slOaknigy At1CN, bf. slydda'knäivän
LauJKN, (slygdakncep FåröGN), täljkniv.
5f > fl:
I ortnamn, ex. Häffinds hafins (SOA), gd i Burs sn, av
*Hegfindr; Eläffride hfrda, gdar i Burs och Lye, av *Hegfril:kr; Siffride sifrida (SOA), gdar i •Pide, Loj, Rute, Vaml,
m. fl., av SigfriDr. Redan i ett diplom 1361 skrives Cifridus
(Lindström, Gotl. medelt. I, s. 49) och 1485 Siffrid i Silte
(Lindstr. a. a., s. 54).
51 > 1:
laglig, adv. /åh BroGN; At1CN; lalt GothHm; lalt LojTG;
GrötlJN; (/4g/} At1CN; HejdeTG; LauGN; låda FåröGN, laili
EkstaWN), tämligen. (Formen lcula är väl da. lejli g).
5n > n:
kvigenda f. kvieinda o. d., kviga (I: 17); daigna f. daina
FåröS; dainå, LauS; pl. danar BroGN, kli-röra; (dagna Fårö
Hz, v., röra i hop dylik).
5v > v:
slag-val m. slaval Sahl; bf. slawalen Neog; slavalen RoneS;
-in FåröCS; (slag-val CS etc.), slagvalen på en slaga.
Såsom progressiv assimilation kan man fatta ögg. au5> a
(gotl.) > ap (fåröm.), jfr I: §§ 39, 53, 61, men den upptages
nedan under bortfall.
§ 71. Fg. 1 assimileras i följande fall:
1. id > dd (i relativ svagton).
Fg. seuldi skucja FåröFlerLärHallBroilejnGothGmgLauNär
Vam1GN; HejdeTa; EkstaWN; -e VyTG, pl. skicda, FåröGN,
skulle.
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Fg. vildi vida (vIcle,) o. d. FåröFlerLärHallBroHeinGardeLau
NärGm; GothHm; Adeln HejdeTG; EkstaWN; GrötlJN; pl. videt
FåröGx, ville.
Anm. I uttr. som tich, till dig; widdi 'vill de'; widdu 'vill du'
(Bröll.-d. 1744) ingår formerna ti (h), Vi em), varför assimilation ej
behöver antagas; jfr nedan § 91.
It > tt (i relativ svagton):
*skalt, (2 p. pers. av skula) skat FårömN 310; skat (skat) Lär
GN; GothHm; EkstaWN; LaumKG; ÖjaGN; skatt Fårö etc. S;CS;

skalt Tft, (du) skall. — Sup. skut HallBroGN; EkstaWN; skutt
FåröS;CS, skolat, kan vara analogiskt bildat: skula, skuda,
skut liksom t. ex. rcla, ryck ryt. Fårö, rödja. — wilt, 2 pers.
sg.1 vit (vit) FåröHallFlerStenkyNorrlGm; Gothllm; At1Cm; Hejda
FröjTo; EkstaWN; vitt FåröS;CS; GårdeS; (villt FåröS;CS),
vill (du). — Sup. vit (vit) HallBroGN; GothEm; At1Cm; Eksta
Wm; GrötlJN; vitt FåröS;CS; Vam1S, velat, jfr skut, skolat,
strax ovan.
lk > kk:
hual(i)kin, pron. vålsan FlerGm; HejdeEkstaTo; LaumKG; n.
vålsat GardeGm; hwacken TofftOn (1748), hvilken. Fsv. hu alke
etc. Se E. Lidgyn i Bidr. t. Nord. filol. tillägn. Emil Olson 1936,
s. 296 f. — Fg. huilikin pron. vgan FårömN 325; vik« o. d.
FlerLärBrollejnGmgGN; HejdeFröjHablTG; varan EkstaWN;
LaumKG; vzhn GrötlJN; (h)vikken FåröS;CS, vilken. — Jfr
Aschw. Gr. § 287; Leffler Konsonantlj., s. 67 f.

ln > n (sporadiskt och särskilt på södra Gotland):
bolna v. heter i Vamlingbo bbyna Gm; bonä S, bulna (bildas
var); bli tät (om båt); eljes allm. bågna (s0. — Fg. eln heter
på södra Gotland an FardLojFröjHablTG; LauÖjaHannSundGm;
EkstaWN; GrötIJM; en Vam1Wm; Bn; eljes g,. /n o. d. (I: 61),
aln. — fulna v. famna EkstaWN, ruttna (eljes allm. /kulna).
— kölna f. keyne, EkstaWN; koma RoneVam1SundGm etc.
(I: 196). — malning m. o. f. manigg Atlem; GmgNärGm;
Fg. wiltu (lis. B) < *svin Du?
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LaumKo; Maning Neog;:, Ihre 93: 14 a (Tornen); GardeAlsk
Vam1S; (mcilning Gothffit; malning FåröS), föderportion åt
kreatur (en famnfull hö).1 — tielni typia EkstaG-rötlVarul ;
vana NärVaml (men tydni Goth; tålnå Fårö), nättelne (I: 244).
5. la > s:
(?) Lty. galstrig gåstru FlerGN; MCI% gitstn Ha1lLärBro
Gx; GuldSandaTo; gåstru(al) FröjLojFardTo; gasstrugur Fårö
S;CS; BungeS; gasstruar LauS; (gallstrig S; -ug CS), härsken
(om salt strömming el. salt fläsk). Jfr Ity. gals t erig
(ga•lsdart) "ranzig" . . ilberall bekannt und häufig gebraucht,
bes. von therjährigem geräucherten Speck, der eine gelbliche
Farbe angenommen hat oder durch schlechte Aufbewahrung
unschmackhaft geworden ist . . . (Mensing, 0., SchleswigHolsteinisches Wörterbuch, Neumiinster 1927 ff.). Enligt Mensing är ordet en ombildning air mlty. gars t, garstic h,
g arst e ri c h, 'ranzig', vilket Kluge (Etym. Wb.) sammanställer med isl. gerst r, bitter. (Det gotl. gåstn kunde vara
mlty. gars t er ic h, jfr emellertid Säves gallstrig). — kvalster
n. kvistar LauVamIGN; qwaster, qwalster Neog, en insekt.
Mlty. qualst e r. Jfr ovan s. 124. — malstr, n. ~klar Atl
ex, etc. (ovan s. 124), lådan kring kvarnstenarna. Ang. ordbildningen se W. Cederschiöld Studier i genusväxl. i fvn. o.
fsv. (1913), s. 109 ff.
Ang.' ns > s, se nedan § 79.
Anm. 1. Äldre nt, som regelbundet bevaras i gutn., har assimilerats i fg. wittr wintr, vinter, och i nygutn. ainvittrå, ettårig tacka, etc., jfr L. Moberg, Om de nord. nasalassim. etc. (1944),
s. 63 ff.
Anm. 2. Äldre pt assimileras endast i ordet 'efter', fg. eftir,
eptir, o. d.: yur Fårö, åtar God. (1«: 12, 62).
Anm. 3. Medan äldre nd regelbundet kvarstår (ex. ovan s. 155),
så tycks ordet vind, blåst, oftast, åtra. hos äldre, ha formen vitt
FåröFlerGN; vaj, HabITG; vinn LauJKN, (vind Atlex; Hejderro, bl.
vitt, pl. vIndar Hejdegre); pl. villar FåröGN. Förmodligen har den
1 På Fårö finnes även formen mill*gg FåröGN; maling FåröS;CS;
i samma bet.
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assimilerade formen inlånats genom sjömän. --- Däremot heter
det brihnsvind BroGN (hissanordning i brunn); groytvind GrötIJN,
grytvind; skakvind LauJRN (att vinda säd med).
Assimilation föreligger även i mirignig(g) GmgGN, inv. i Norrlands; itplåniggar, pl. GmgöstgGN; upplänning FåröS;CS; upplänningar, pl. LauRoneS, folk som .bor uppe i landet.
§ 72. Fg. r + dental konsonant.
I ställning omedelbart före d, t, s, 1, n undergår r en mer
eller fullständig assimilation eller reduktion, mest på det
egentliga Gotland, minst på Fårö. Fullständig assimilation
äger i regel rum i förb. rl, rn, rs: kal, karl, katt, korn, kas,
kors (utom på Fårö). Vidare förekommer, fast i mindre utsträckning, fullständig assimilation jämte ofullständig sådan i
förb. rd efter långt a och ä (svad svavel, svål). Ofullständig
är assimilationen av rd efter andra långa vokaler än a och
av rt efter lång vokal vilken som helst (gdycla, gärde, bor4,
börda, pour, port). Helt uteblir assimilationen efter kort vokal + rd och rt (ger, gjort, svart, svart).
1. rl > 1, 11:
Fg. arla, adv. ala Neog; Tft; PS; SundS; ale Rona, tidigt; i
morgaale Wallin (i visa)1, i morgon bittida. Ordet är numera
utdött. — (?) birla f. maskebilla Sahl; masskbillå, GardeLau
RoneS, tunn ojäst dricka av varmt vatten, som slås på mäsken,
(jfr maskä,bir LauCS, surt dricka som fås på mäsk); standabilla Neog; FåröS;CS; BungeS; standebille EtelS, f., dricka
som står på mäsken, tunt spisdricka Neog; (jfr standabir
FåröS;CS, d:o). — farlig fc)4 FlerLärBroHejnGN; HejdeTo; n.
falitt LauJKN. Men: farlen FåröS; n. filrlat FåräHz. -- karl
na. kal HejdeFröjEkstallablGrötl etc.; Atl (I: 90). Nu van].
kar No.—Mell. Gotl. På Fårö finnes dels en form kar 'man',
dels kql = sälhanne el. fågelhanne.
kerling f. kelim allm.
(I: 70), käring. på påg,: keylogg jämte kabgg, det sista väl
lån från gotl.
mena f. måla etc. allm., me'n Fårö
märla (1: 70). — Ang. datering se nedan, § 73.
Gotl. Arkiv 1931, s. 71.
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Undantag från regeln utgöras av lånord såsom Arla, färla
EkstaWN; pip*, pärla (I: 68).
2. rn > n, nn.
A. I starktonig ställning.
Fg. barn n. ban allm.; bar FåröHz; (även: Urnan, pl. bf. Fårö
GN). (?) bernskr bånskar, förnäm, tillgjord (I: 62). — time m.
fina, fjolårsgräs (I: 10). — forn- fitnkcilv, (om ko) (GOB). — garn
n. gan allm.: garn Fårö (II: 120). — gierna, adv. gana, allm.:
gc:erria Fårö (I: 252). — horn han allm.: harg Fårö (I: 157).
— iarn n. got allm. (äldre): 1Trg Fårö, järn (I: 255). — kirna
f. kina, mjölkkärna (I: 10). — kierna f. kana (vanl.): kcerga
Fårö, d:o (I: 253). — korn han allm.: karg Fårö (I: 157). —
kvern f., kvan (y. kvan) Gotl.: kv(arn Fårö (I: 70), kvarn. —
skymning m., skPnjgg, osnöpt tjur (I: 41). — stiorn m. o. n.,
Alan snibb (I: 256). — stierna f. stlåna Gotl.: strna Fårö,
stjärna (I: 254). — torn m. tein Gotl.: tarn Fårö, torn, tagg
(I: 157). — pyrni m. o. n. tprta G-otl.: tbrna Fårö, törne (I: 41):
Äldre exempel se § 73 nedan.
Exempel i ortnamn:
Enbjänne åknblåna., gd i Hogrän; jfr fg. aibiern (mansnamn}
CSRun 84; S. Lindqvist, Gotl. Bildsteine 2, s. 77. — Björnungs blårtugs, gd i Lokrurae, (Biernunghe, i minoriterdiariet,
Biernungi Dipl. 1344, båda enl. Lindström, Gotl. Medeltid I,
s. 47). — Ljugarn .1,4g4n, hamn och samhälle i Ardre sn
(Liugarn 1. prov. cont. handl. 1709 enl. SOA). — Kärne Una,
gd i Burs sn, etc. — Jfr ovan s. 120 f.
Kvarstående rn (med r mer eller mindre hörbart) träffas
uti böjningsformer såsom blar (blanar EkstaWN), blånorna,
k6rnar BroGN; GrötlJN; Vam1WN; ktsirgar HejnGN; At1CN; kornar GothHml kårnar HejdeTG, (men däremot k4nar Lär. .
Norrl . . oja etc. GN; kdnar HablTG), korna; och i avledningar
som k/arn,a Lär, kiettga FlerGN; klarna Hejde, kletrna GerTG;
kkgga LauCN; klarna (1. rg) LauGN; såyrga, FlerLärGN; så,yrna
HejdeTa; sceurga LauCN: "r reducerat, n tydligt sänkt" (ON
ULMA 896: 2).
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Sammansmältningen mellan r och n till g har tydligen ej
fullständigt ägt rum; rg torde vara den mest adekvata beteckningen.
Anm. Såsom sena lånord, som i denna egenskap bibehållit rn,
få väl herna n. 'hörn' och torna v. 'törna' (ovan s. 121) betraktas,
likaså teern,a FåröGN; tårna LauNärGN; HablTG, tärna (fågel).
Ang. torn (torn) 'åska' se I: 189.
B. I svagtonig ställning.

åkan FlerLärHallHörsNorrIGN; VallHogEskSandallejde
FröjLojEkstaLevFardSilTG; HavdCN; akan Gothllm; EkstaWN;
GrötlJN; åkarn StenkuToftallejdeTG; åka At1CN, åkern; Fårö
har åkran. — vintan FlerBroGN; HavdCN; vzntan EkstaWN;
G-rötlJN; vinntan LauJKN, vintern; Fårö: vintra,n.
håman BrollejnGN; Havde/q; haman EkstaWN; hånzag
At1CN, och i ortn. som gaytum håman Gothem hammarn,
udde i Gothems sn; klalhaman Vam1BN, Klehammarn, udde i
Vaml sn, hammaren, udden. Fårö: håmaran. — såman Fler
BrollejnGN; HavdCN; suma(r)n GothHm; suman EkstaWN;
GrötlJN; sumag LaumKG; summan LauJKN, sommarn. Fårö:
niumaran. "Individuellt höres ett svagt -r- t. ex. sumarn"
GrötlJN.
klåkan BroHejnGN; klukan EkstaWN; GrötIJN; klukan
LauJKN; klåkag At1CN; ElejdeTe-, klockaren. Fårö: klåkaran.
nåvan BroGN; GerTa; navag, At1CN; navarnn.Gothlim, navaren
(borr); snikan FlerBroHejnGN; snikarn HejdeTG, snickaren.
Fårö: snikaran.
bthkana AlaGN; bokana At1CN; bobokana GrötlJN, böckerna;
gådana o. d. LojEkstaGerTG; -ana HablTG; -anar LevTG;
g4tana At1CN; gaztana EkstaWN; GrötlJn; geutunar FåröGN,
getterna. — glthdana GmgArdöjaNäsGN; g10,dana LevTG; -ana
SilHablTo; -anar FardLojTia; glthdanar FåröGN, glöderna. —
grci?,pana AlaAlskÖjaGN; gratpana EkstaWN; gr4punar Fårö
GN, greparna. — håndana At1CN; EkstaFröjKliLevTG; handana
EkstaWN; håndana ÖjaGN; håndunar FåröGN, händerna, osv.
(På no.-mell. Gotl. heter det håndar i obf. och bf. pl., på
sydligaste Gotland håndnar 1. hånar; gciOnar, glOdnar etc.)
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e) ketranar, karlarna; pchkunar, flickorna; tiekdanar, tiderna
FåröGN. På det egentliga Gotland är best.. pl. = öbest. pl.
3. rs >8, ss, utom på Fårö, där dock enstaka fall av assimilation förekomma, särskilt i rel: svagton.
A. I starktoniga enkla ord.
i slutljud och i inljud framför vokal.
fors m. feisvick, Forsviden, skog s i Tingstäde och Hangvar
(SOA); ftha Forsa gd i Träkumla sn, Gotl. s. hd (SOA), fars
FårömN 311, fors. Ordet är mindre vanligt. — kors n. kas
FlerLärBrollejnNärGN; AtlCx; Ica.s Gothilm; GuldHejdeKliGer
TG; EkstaWN; GrötlJN; kos GuldTG: kars FåröGN; Hz (men
som interj. kas). — Lars las FlerLärNärGx. — mars mas
FlerLärBroGN; HejdeTG; EkstaWN; mdsgeust Atlex (marsblåst): mans, mats FåröGN, mars (månad). — purs pus allm.
Gotl.: puts (puns) FåröGx, pors (I: 160). Vid purs Fårö har
jag 1938 anmärkt ",s föga alveolart". — tors v. tasa; pres.
tas BroFåröGN, töras (I: 159). Fåröm. tas är beroende på
ställning i svagton. — tvärs tvce$, tve s Gotl. (I: 70): tvces
FåröGN. — hvars vas LauGN, vems.
I ortnamn:

Laxsarve lascirva, gd i Källunge; Lasarfwe Neog, lejsara
(SOA), gd i Eskelhem. — Flors flos, gd i Burs sn (SOA). —
Nors mas, gdar i Fleringe, Gothem, m. fl.; lugns, nks, gd å
Fårö (SOA).
Burs bus 1) gd i Norrlanda sn; 2) socken. —
Bursvik bitsvchb BursGN, vik i Oja sn (skrives Bosswijk,
Busswijk 1644 i J. Månsson En Sjö-Book (NOB, bil. B, 1925).
— Björksarve (Byrsarfwe Neog), bkara (SOA), gd i Björke;
vidare i namnen på -gards, t. ex. Hallgårds, hålgas, Ukas,
hggars, gdar i Fröjel och Östergarn (SOA).
framför konsonant.
burst m. bust Gotl. allm.: bon o. d. Fårö, borst (I: 159). —
fersk fcesk, fask, forsk etc., färsk. Ordets karaktär av (sent?)
lånord synes ha hindrat fullständig assimilation (I: 70). —
forsla v. foysla o. d. Gotl. (I: 156): farsla FåröGN. — fyrst
lyst Gotl.: forst Fårö, först (I: 41). — kirsbär Usbck r FlerLär
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GN; kksbor GothIfm; kishr At1CN; kisbdr HejdeTG, körsbär
(da. kirseb r). — mursk adj. music FlerLärBroGN; At1CN;
musk(ar) HejdeTG, morsk. — barnmorska f. bf. bånm6ysku
BrollejnGardeGN. — (?) smierska f. smiske Spegel; L. soc.;
smisk° Ihre 96: 4; Neog; smisskä Alsk(Lau)Rone(Näs)Vaml
SundS; smä,sska FåröS;CS; BungeS, smörgås. Ej anträffat i
senare tid. Hör väl till fg. smier, smör. — Fg. scurstain
(dp. -um) kuståln, kUstchn Gotl.: kunstaln Fårö, skorsten
(I: 160). — stursk adj. stusk BroGN; stusskar LauJKN. —
styrst adj. superi. stos, BroHejnGN; stoist() LauNärGN;
HablTG; stnsta Fårö[IGN, störst. — torsk m. task allm.
Got1.1 (I: 159); task, task FåröKG (1885); task; taskakrayk
(-krok), teiskasnihra (-snöre) FåröGN; täskabädd FåröHz
(ULMA. 5169: 12). — torstugr astu o. d. allm. Gotl.: ter,stugur
Fårö, törstig (I: 159). — Fg. varat f. vast allm., stengärdesgård, stenrad (I: 94); ggvast (aglund) FåröGN. Hit hör
väl även fåröm. vasta m. (bf. våstan FåröGN); vassti Fårö
S;CS, nedersta aglagret, då man lägger agtak. Anmärkningsvärd är assimilationen på Fårö. — verst superi. vcest vcejt,.
verst etc. (I: 70), värst. Associationen med värre har gjort
att assim. ej alltid inträtt. — (?) yrsk adj. oksk, yster (om
hästar) (I: 51). — Aug. assimilationens ålder se nedan § 73.
B. I sms. vars första led slutar på r(r).
arstuvu(r) åstur FåröGN; astu, astautas GothIfm; Mu Bro
GN; At1CN; ciståyas AtICN; asstu, asstäuåss LauJKN; astäuärs
RoneHamVamIS, etc.; arstufwa och astufwa Neog, grannas,
grannens. — farstuvu fåståya FlerLärAngaGN; fåstu Brollejn
GN; fastubrau EkstaWN; fåstudirr VyTG; även på Fårö assim.:
fasta FåröGN; fässtä, färrsta FåröS, förstuga. — herrskap,
h&.51cap BroGN; haskap KräkIGN; pl. heeskcipar LauGN. —
marspit maspatt EkstaWN; måspc'ed HabITG: månspcht FåröGN„
strandskata (Hoematopus ostralegus).
1 to171c,

tojk Guld.MbyHejdeTG torde vara riksspråksuttal.
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C. I mindrebetonad stavelse.
aldra i uttr.: um cildas ArdHörs; alda,s HörsNorr1GmgGN;
um cildurj FåröGN, "om ålders", av ålder. — annars anas
BroGN; EkstaWN. — I genitiver som: famnas (mik), famnars;
gubas (tal), gubbars; i superl. av adverb: inast(a) BroGN; innässtä LauJKN, innerst(a); milast BroGN; millässtä LauJKN:
milarjt FåröGN, mellerst; naldasta BroHejnGmgGN; nedästä
LauJKN; (n4sta FåröHz); Undast BrollejnGN; undässtä Lau
JKN: 4nda,sta FåröGN, underst; ymast BroNärGN: Oce,sta Fårö
Hz, överst.
I ort- och personnamn:
Anders åndas BroGN; HejdeTo; n. pr.; Viktors vildas Lär
ON, n. pr. — Andarse åndasa (SOA), gårdar i Hörsne (Bara)
och Fide m. fl.; Boters butas, gd i Hejnum (av Botairs?);
Buters b&otas o. d., i HörsHogEsk (I: 193) etc.
Kvarstående -re- (med mer eller mindre hörbart r) träffas
dels i sammansättningar såsom fyrstuk EkstaWN; hcirtskhr
At1CN, "hårskär", hårfäste; hqrsvzpa GrötlJN, *hårpiska; klärstsint HablTo, klarsynt; keilrsvcipi BroGN, körsven; stbarskånge,n NärGN, storskogen; stoursled GrötlJN, storslåtter; storsina
Vam1BN, storspov; stoursprakara LauGN; EkstaWN, pratmakare; störspglman HablTo, storspelman etc.; dels i avledningar och böjningsformer med klar association till grundordet: heizrtsal LärGN; heyrsi Gothilm; EkstaWN; GrötlJN f.,
bf. hchrtslx Norr1GN, hörsel; shirli At1CN, styrsel; aars1 Goth
Hm; rs1 EkstaWN, yrsel; ga(r)s HejdeTo; ga(cgrj LauCN
(896: 2), göres; Ugns FlerLärGN; hoyrs Gothilm; GN; hajns
LauCN; haars HejdeTo; hors GerTo, ha HavdCN, höres.
Nils Carlsson skriver betr. Lau (896: 2): "rs: göres ga(ce)r,s,
faj
hörs hans; r reducerat, s tydligt sänkt. Nästan =
wq,91 'fars', geths osv."
4. rd > rj, 4, d.
Exempel med d av rd äro sporadiska och förekomma mest
efter a: gaadn EkstaWN, gården; hicmlagcidrot (r knappt hörbart) östgGN; eljes gard, garcl o. d. (I: 92); .,(3_ich LärGN, jorkarda) GrötlJN;
den; eljes iejr4, leird etc. (I: 256); koda
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men kaacla, kaarcla EkstaWN; karcla Vam1WN f., karda; ridagåt GmgON, nordergute; iididaschdu EkeGN, norra sidan; nåda'finstar, norrfönster; nådagardar, Nordergårdarna LauJKN; ()lies
no(r)clar, narcjar etc. (I: 155); svgd Fard etc. TG (I: 94); svgdii
(bf.) NäsVamlON; lcuitsved NärGN; groymsvad GrötlJN; svål;
eljes svd, sv, svar cl etc. (I: 94); vgda, FlerGN; GrötlJN;
vade Vam1S; vada LauJKN; vadce GothVästkOmgArdHablNäs
(m. fl.)YG; men: vort GothIlm, bf. vc)rdli GothGN; tujrcia, Fårö
GN, vakare (vid utsatta fiskegarn). — Uti komp. lorDari
fkidara (o. d.) FlerLärBroNorrlArdHamGN; StenkuTofta
HejdeFröjFardSilTa; födan HablTG; fbydra ÖjaGN, fortare;
med d (< å) ursprungligt (?) — jfr ags. for ä, got. komp.
faurpi. s; fsv. fordh a, v.) kan r-bortfallet bero på dissimilation, likaså i neidra LauGN, norra Gotland; jfr fbudra
forta sig (I: 156). Märk även sockennamnet Ardre (Ardrum
1300-t., Lindström Gotl. medeltid I, s. 47) ådra.
I övrigt ha uppteckningarna rd, rd, j, 4:
bo(r)cl, baj, bord (I: 155). — fr cl f., bf. fårdi; hercl
(-skar), färd (I: 67). — ficprcia; ficp(r)t, figcl, frda, flgrcla
etc., fjärde (I: 252). —
fioyrd, i fi,oticl etc., i fjor (I: 257);
ggcl; ont jäst (I: 68); hgrcl, hardur FåröGN; hard FlerLär.
HallGN; hardar HejdeTG; EkstaWN; TG; harcl GothHm; harclar
GrötlJN; Vam1WN, hård. — mour4 Bro etc.; inour4 ("tydligt
r!") EkstaWN, etc., grus o. d. (I: 156). -- qrd; oacl, grcl, aqiyi
etc., ord (I: 156). — Exempel på preteritiformer med r d:
bcercla LärStenkyGN; HavdeN; brda Norr1GmgGN; bard a Vall
TG, bar. — hgrda FåröGN; heiircla FlerLärBroHejnGN; h&irda
VallSandaTG; hart EkstaWN; h9rda NäsWN (etc., se I: 234),
hörde. — sto(r)ja GothHm; stoacla EkstaWN; stoyrcla GrötlJN;
styrda FfejdeTG, styrde.
Såsom synes av exemplen variera uppteckningarna betydligt
i fråga om beteckningen för rd: rd, rd, r, r4, (r)cl, (1. Noreen
skriver i Fåröm. rcl, så även Klintberg i Laumålet. Wessen
skriver för Eksta rci, men för Näs rd och anmärker därvid
(ULMA acc. 268: 7, opag.): "Såväl Söderlund som Mortenson
använde uttalet r + d (ej cl); ggrdii, hard, svarck [svgrdtz]
o. dyl. ord". Hedenström och Jakobson skriva rcl, rci el. ()4.
12 H. Gustavson
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Tiberg skriver genomgående rd. Nils Carlsson har i regel rci.
Själv har jag i början av mina uppteckningar rcl el. rci, senare i regel rd el. rd. Nils Carlsson skriver ang. laumålet
(ULMA 896: 2): "gärd, ord ort art r "reducerat", d tydligt
sänkt. Nästan gqx/ 44, gie4a 'gjorde'. r i varje fall ytterst
reducerat".
Enligt min uppfattning bildas d-ljudet i förb. rd i gotl.
icke så långt tillbaka som i riksspråket, det är icke så alveolart utan mera gingivalt eller dentalt och är sålunda ett mellanljud mellan d och 4. Jfr vad ovan s. 138 sagts om gotl.
d-ljud. Efter kort vokal är r, som. ovan nämnts, icke så
reducerat som efter lång vokal, d är ej heller så afficierat av
r efter kort vokal, alltså möjligen sh&rcla, skar, men säkert
g&rde, gjorde. Lundell anmärker med rätta: "Även i got1.
kvarstår r före t, d, men dessa blifva supradentala, om ock i
så ringa grad, att man kan vara tveksam, om man skall
skrif va bud eller kal . . .". (Det svenska landsmålsalf.,
1897, s. 35). Noreen, Värt språk I, s. 431, yttrar: "Apikoalveolara [4, t etc.] ... i gutniskan bildade jämförelsevis långt
fram".
Om ev. supradentaler i forngutn. (på Åkirkebyfunten), se
Kock i Arkiv 18, s. 155 ff., jfr D. 0. Zetterholm i Sv. Landsm.
B. 37 (1939), s. 16 ff. och i Nysv. Stud. 1948, s. 83 ff.
5. rt > rt, r t, rt (i svagton rt > t).
a) i starkton.
burt etc., bort (I: 161); fart Fårö; fart-, fart, m. fl.
burt
lcerta o. d., hjärta (I: 252);
ex. se ovan s. 123 ff.; lcerta
cert, cert, ärt (I: 66) etc.
etc.,
skjorta
(I:
40);
skartet, skorta
glrt
StenkyllejnHörsNorr1GN;
Böjningsformer, t. ex. (day) gyt
Hörs
Ort
(du)
o. d. HejdeFröjLevTG; gz EkstaWN, (du) ger;
Norr1GN; geprty ÖstgGN; ,ort (datu) EkstaWN; gext Hejde,
gcert Fröj, gart LevTG, gör (du). Jfr ang. hart, har, fart,
får, nedan s. 179.
Vad ovan sagts om rd gäller delvis om rt, nämligen att
t icke är så alveolart som sv. t, men däremot något högre
bildat än postdentalt t. Wessen (Eksta) säger (268: 2): "t efter
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kort vokal + r gör intryck av att vara bildat högre upp än
sv. t, men ej alveolart (1)", och Nils Carlsson (Lan) (896: 2):
"rt: fart fort, lort /ou.rt, serku. ~Mu. Obs.! r reducerat, t
ej märkbart afficierat", och (efter annan sagesman): "Tydligt
-rt(9, med r ovanligt föga rejuceratt`. — Liksom ifråga om d
är r efter kort vokal mindre reducerat än efter lång (fart,
men svart), varvid dock är att märka att r mellan kort vokal
och t kan bli aspirerat (svart); eller starkt frikativt (nästan
flink, svalt), jfr ovan s. 157.
b) i svagton (rt > t).
fagat FlerBroGN; EkstaWN; f4gart LärGN (tpl); fkigat Atl
ON; fagart HejdeTG; fagatt LauJKN, vackert (om väder). —
mckat BroGN; At1(,, maga) ON; mqgat FröjYG; GrötlJN, rnagert. — Mat FlerBroHejnGN; -art LärGN, säkert. — vcikat
BroGN; At1CN; HejdeTG; valsat EkstaWN; vakkatt LauJKN,
vackert; personnamn som cilbat Albert.
Märk även svagtoniga verbformer som pres. sing. 2 p.
(day) fat BroGN; EkstaWN, jämte fart, fart FåröG-N, (du) får;'
(day) hat NorrlÖstgNäsGN; hat, hart EkstaWN; hart HörsArd
GN; hårt ÖjaGN; hart HejdeTG; hart NärGN, (du) har, samt
sup. av vara (fg. varit, verit): vat BroGN; EkstaWN;
vart) Atl
ON; vart BroGN; GothEfm; HejdeHablTG; varrt LauJKN, varit.
§ 73. Spår av assimilationen rn > n finnes i runinskrifter,
av rs > s i Gutalagen och runinskrifterna. På ett väggskåp
i Valls kyrka (se ovan s. 129) daterat omkr. 1300 står sin:
ban, sina barn, och på en gravsten i Gammelgarns kyrka

(CSRun nr 72), odaterad, men troligen skriven omkr. 1300,
står patanostu, pater noster; på en runsten i Sproge kyrka
(CSRun nr 144) patanost . . . — jfr CSRun 111: pater: nostru
(Klinte) och CSRun 164: batir : nostir (Grötlingbo). Med bibehållet rn finna vi i Hörsne kyrka (på ett järnbeslag över
sakristidörren): iarnnapi, järnbeslog, (CSRun. nr 70) och på en
gravsten i Gothems k:a (CSRun nr 63) oarn (ack. m.), vår
(jfr Åkirkeby-dopfuntens uarn, I: 176). Ett exempel i svagton är robbenn:arwa (CSRun 116), Robbenarve, gd i Garda
(till HroDbiern).
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Att assimilationen rn > n är av hög ålder visar även bibehållandet av den korta vokalen i kan korn, jfr fåröm. kart/.
Exemplen på ra > s i Gutalagen äro fyati (m.) och fystu
(ack. f.) gentemot 12 ex. på fyrat(-) med ra. I runinskrifterna
har jag endast funnit ett exempel: tos. dahinum, torsdagen, i
en inskrift från Sproge (CSRun 147, Brate, Sv. Runinskr.
1922, s. 104), dat. 1514, gentemot byrsu. sten, bössten på en
sten i Lye, dat. 1449 (CSRun. 123); betars, Peters, runst. i
Hejde, dat. 1506 iCSRun 106).
På assim. rl > 1 finnas inga så tidiga exempel. Förut nämnda
exempel, Gutalagens fysti, fystu, kunna naturligtvis vara felskrivningar, men kunna också avse uttal — jfr att i isl. visor
från 13-1400-talet r faller före st: fy s t r, vestr (v er s t r)
osv. (F. Jönsson i Arkiv 17, s. 255 f.). Även ban och tos.
dahinum kunna naturligtvis vara felristningar.
Hos Spegel (1680-t.) har assim. iakttagits: Assen (ändan),
smiske, smörgås (ovan s. 175), wast, Rikt eller Råstenar;
Ganejo, en yllen Tröja (mlty. g ar ne i, se SAOB. Neogard
säger: Thetta hafwe wi ock för oss sielfwom at aldrig lychtas
någon stafwelse på rn utan r uteslutes alltid i thenna orden:
an, ban, bion, fia, gan, genna, honn, jan, kenna, konn, qwenn,
skan, spienna, stienna, tonn. Sw. amn (nu örn), barn, biörn
[etc.]". På assim. rl > 1(1) har Neog. några exempel: ala,
bittida, galaker, waksam [fg. garlaer], kal u kittning; likaså
på ra > s(s): bust, borst, Lyst o. fyrst, först, aswisko [ars-],
nötetunga [skämts.], naikwassen, den som nekar, smisko,
smörgås, wast [stenvast], [men:] tors [törs], torstug, törstig.
Bröll.-d. 1726 (orig.) har: baan, barn, genna, gärna, kal, karl,
Bröll.-d. 1748 (orig.): genna; Lyst, fysto, först, -a. Ett exempel
på rt > tt finns hos Wallin (1740-talet): "När Mannen ligger
ifrån hustrun, kallas Servatt" [< ser hwart]. På rd > d finnes
ett ex, i ms. R 598 i UUB (marginalant. i Ihres dialektlexikon): "icke Hagwa[n] 1 utan Ilaggwad" [= hagvarcl GrötlJN,
hagvard Vam1BN, ho.]. — Märk även Busswijk 1644 (ovan
s. 174).
1 Skadat.
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Frågan om åldern av de mer eller mindre supradentala d,
t och n-ljuden efter r, som förekomma i fårömålet, har diskuterats av Kock (Arkiv 18, s. 155 f.) i samband med Åkirkebyinskriftens två fl-typer.' Kock menar, att fårömålets "supradentala" 1, s, t, d efter r
,s, t, som Nomen skriver) återspegla fornspråkets ljudförhållanden, medan Noreen (Fåröm.
s. 312) anser, att målet med sina förbindelser rl, rts, rt, rj
intar ett mellanstadium mellan fornspråkets rt, rd, ra, rn, rl
och riksspr. i,
I, 4.2 Noreens åsikt förefaller rimligare, särskilt som han påpekar (vilket Kock synes ha förbisett), att
de gamla alveolarerna icke hunnit övergå till supradentaler
"utan bildas på ett artikulationsställe mellan det alveolara och
det supradentala läget, dock närmare det senare". Vidare
påpekar Noreen, att "på mellersta Gotland är t och stundom
n ännu alveolart efter r". Att detta senare förhållande skulle
vara sekundärt till tidigare supradentalitet är föga troligt.
Anm. Uti släktorden farfar, farbror, morfar, farmor har r fallit
eller assimilerats, vilket kan bero på att de ofta ha tonen på andra
stavelsen: fafcir GothÅngaGN; ficfcir [sms. acc.] StenkuFröjLevTa;
fålar BroGN; möfar Gothrtm; meffar BroGN; AtleN; fanujur Goth
Hm; famöyr AtfON; fåmbur FröjTG; fabbror (föråldr.) LauJIN
labror VamlABN; fabbror etc. S. Save har även mummör, mormor. Även barnspråket kan ha inverkat.
§ 74. Forngutniskt B har (mer eller mindre fullständigt)
assimilerats med j till y el. dyl.
Fg. siau pay FåröGN; yau GothElm; EkstaWN; yau Guld
HejdeGerHabITG ("kanske syay" HejdeTG); pay- Vam1GN, sju
(I: 239, flera ex. därst.); fg. sielfr ;alvar Fårö, yålvar Fler
etc., ;alvar Gårde etc., själv (I: 251); sietti räkn. flata Fårö
DLL; yata BroHejnGN; EkstaWN; fg. siex yaks FåröGN; saks
Gothllm, sex (I: 253); sio m. yau FåröGN; ,,say HejdeTG; you
EkstaWN; GrötIJN; yc, HablTo etc., sjö (I: 257 f.).
1 Beträffande

de olika n-tecknen på Åkirkebyfunten se numera

D. 0. Zetterholm i Sv. .Lm., B 37 (1939), s. 16 ff. och i Nysv.

Stud. 27 (1948), s. 82 ff.
2 Så även Zetterholm i Sv. Lm., B 87, s. 24.
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Såsom synes dominerar tecknet y i nyare uppteckningar;
sporadiska digrafer (fi, sz,) förekomma.
Då jag själv började göra uppteckningar i min hemsocken
Bro, tyckte jag mig finna, att "sje"-ljudet icke var ett enhetligt ljud varför jag skrev s. Senare är jag böjd för att
medge, att ett enhetligt ljud, närmast y (ehuru bildat något
längre tillbaka) i regel föreligger, men att man sporadiskt
och individuellt kan tycka sig höra en halvvokal efter väsljudet (payk el. dyl.). — Nils Carlsson skriver i protokollet
från vår gemensamma undersökning i Lau sommaren 1918
(ULMA 896: 2): "sju sa y (syau?), själv spalv (syalv?), osv.
Knappast ett enhetligt ljud! Början synes i regel vara rent
s, därpå följer ett svårbestämbart väsljud, y eller y. (Någon
gång endast y ?)". Jfr P. A. Säve: si-au (I: 236).
Anm. Noreen (Fåröm.) och Klintberg (Laum.) hava använt oriktig
typ för ifrågavarande ljud, nämligen 5 (det sydsvenska bakre sjeljudet). Detta ljud är allmänt i visbymålet och upptogs såsom
allmänt gotländskt först av Lundell (Sv. Lm. I, s. 76), vars främste
sagesman, Thorbern Fegrwus, var visbybo. Från Lundell övertogs
beteckningen av Noreen och Klintberg.
I inlånade ord med sje-ljudet i slutljud och inljud-

ersättes detta av s.
Ex. • bras FlerLärBroGN; HejdeTG, brosch; kluts FlerLärBro
Gx; HejdeTg, klatsch; klatsa HejdeTG, klatscha; marids LärGN;
AUCN; månds HejdeTG; maOs FlerBroGN; marrjas LauJKri; marjas S (ett kortspel); ål„kumpds BroGN; (ekumpay FåröGbi); mas
FlerGN; braydmas'n (brudmarschen) Bro; mass S, marsch; masera,
LaumKG; massor. S, marschera; puns FlerLärBroGN; Hejde
TG; puns VyS, punsch. Jfr vä,tömålets och gräsömålets puns,
punsch (Schagerström, Vätöm. § 126, Gräsöm. § 201).
Fg. t har assimilerats i följande fall:
1. ts > s(s).
his (hop) LärliejnHörsNorr1GmgÖjaGx, hetsa ihop (hunStenkuTofta, låsa FröjHablTG (hasa
dar); hisa HogVall,
SandaTG), hetsa; (men luts FlerLärGN; HejdeTa, upphettning
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av järn); kras FlerLärGN (krats HejdeT6-) m., ten att kratsa
ur bösspipan med; plas FlerLärBroHejnGN; GothHm; At1CN;
HejdeTo; GrötlJN, plats, (kan också vara da. P1 ad s); pitsrbyh o. d. FlerLärBroGN; HejdeTG; EkstaWN; piisrbyh Atl
ON; pussrolen FåröS;CS; pusslustig Neog, putslustig, smårolig;
ns HejnHörsNorrlÖstgArdLauÖja Giv; r StenkuToftaSanda
HejdeTo; ries S;CS m. (o. n.), (även rits FlerLärGN; ritts
S;CS), repa, skåra; risa HejdeTe, plöja ytligt; rissa, -ä S;CS
(o. rittsä), rita, skårra, riva sönder (m. m.); f. pl. ristyclyga2GmgGN; risstjaugä, -ä, -e, S;CS, liten tvåhornad hötjuga; fiskben av sådan form; spisnab EkstaWN; spissnäbb Kolmodin
Gotl. fåglar, fågel (lina troile); spmployg FlerLärBroGN; spisplbyg AtlON; spitts- el. spissplog LauJKN; spisplån FåröGN;
(spitsploug HejdeTe; EkstaGN), spetsplog, årder; spiskrar Lau
Gx, spetsörad (om hund); spisb BroGN; n. spi ,ut NärGN; pl. spisuga FåröGN; spissuar LauS, spetsig; (men spis FlerLärBroGN;
HejdeTa, spets); vas/eg NärGN; vasslag LauJKN,
atns-la g),
vattenstånd; vass-skärrpå, (Lau, Sund) S; (vattnaskårrpa Fårö
S;CS); vattenyta. — båga], bcigl etc. allm., (fg. baizl), betsel
(I: 200); beisman FåröGN; beisman BroGN; HejdeTG; basman
LaumKG, båtsman (men bätskamrater etc. LauJKN); loys Fler
LärGN; HejdeTG; bus G-othIlm; GrötlJN; bys At1CN; svaga,
svetsa (I: 208), kan vara da. s v ej s e.
I ortnamn: Mattsarve med uttalen måsdrva, gdar i Barlingbo, Hörsne och Gammelgarns s:nar, mOra, gd i Lau, Näs
o. Rone s:nar (SOA); Petsarve p4„särva gdar i Norrlanda och
Ardre.
Exempel på ts > s finnas i forngutn. guz 'Guds', som skrives
kus, gus (år 1350), CSRun 22; gus (1449) CS Run 123. Uti
Cod B av Gutalagen skrives beisl, medan A har baizl.
Anm. 2 pers. pres. sing. av fg. vita, veta, heter vagt Fårö
GN; vaist Gothllm; EkstaWN; vaist Neog; (vaitst FåröS;CS), (du)
vet (isl. v eizt, v eis t).
1 Pipping,

Gotl. Studier, s. 29.
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tk > kk uti ordet 'mask' (fsv. matke r): mak FåröGN;
nzak FlerLärBroGN; HejdeTo; EkstaVam1WN, etc. — Om pronominet våkan, vilken, som kunde ha uppkommit ur huatkin,
men enl. Liden < *hualkin, se ovan s. 85.
tl > 1 uti adj. 'lille' (is!. litil 1, bf. litl a):
o. d.
(I: 18); cv lcezsl stund GothGN; de led tysi Vam1WN, osv.;
liez,lrbuna Lillrone, gd i Lye sn, fg. litla ronum (OSRun 122).
Dissimilation torde föreligga i foudra, BroGN; fodra.
LauJKN, fordra, kräva; fbydra s o. d. (mlty. vordere n),
forta sig (I: 156); magrålta, Margareta BroGN; maggkavl Goth
Hm; mangkavil FlerS, mang'kafvel AlskS, mangelkavel.

Bortfall.
I. Bortfall i starktonig eller starkt bitonig stavelse.
A. I konsonantgrupp.
Mellan två konsonanter bortfaller ofta den tredje.
1. bortfall av d (i vissa fall snarast assimilation).
bindel binsl BroGN; EkstaWN, bindsle. — bländning f.
blanigg Gothilm; blänning FåröCS; BroVäteS, blandning. —
bord-låda f., bällädä
—) Fåröllo (1885). — bords-fot m.
bosfout EkstaWN. — garlas-(bruk m. m.) gåtsbrgyk FlerGN; dbrj-

brank IlejdeTo, gårdsbruk; garilalk FåröGN; gasfalk LauGN;
gasfolk EkstaWN, gårdsfolk. — gashauzda EkstaWN; garshauda
GrötlJN; garshyyda ElablTo; garshaude Neog; garrehaudä. Lau
S;CS etc., början eller slutet av en gärdsgård. — hand-kleDi
n. hagkal BroGN; hagkli Gothllm; hågkla At1CN; hagkla Eksta
WN; banian LauJI1N; hågkr GrötlJN; hanldä Neog etc., vante.
— herpel f. hA91 Fler, heetsal LärGN; /AM HejdeTo; håns/
AUG% hcerts1 Nä,rGN; härrsull FåröS;CS, härdning (av järn).
— lundskas v. (pres.) lunskas LauNärGN, vara lömsk. —
lundskug lihnskuar Vam1GN; lunnekugur SundCS, lömsk (jfr
lundas, vara ond, Gotl. Ordb.). — lendning f. %tyg, allm.,
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landningsplats (I: 63). — rindrnar pl. bf. rinar LauGN, laduloft (vanl. rindnar, rindana etc., se Gotl. Ordb.).
sund-bag
n. sumbalg etc., simblåsa (ovan s. 156). — vartivaita vårvcilta
LauGN; varvaya
EkstaWN; warweita Wallin (17004.); varvaita GardeLau etc. S, se efter, varna. — vand(a)s-laus vanslaus LaumKG; Vam1BN; n. wanslaust Neog; (vandaslaus Fårö
OS), vårdslös.
Märk även pres. part. sagnas < *segiandis, ex. ovan s. 39.
Ortnamn: hagvals EIägvalds, gdar i Etelhem (till fg. hegwaldr å dopf. i Etelhem 1); rbyvals Rovalds, gdar i När m. fl.
(av ett "HroDvalDr); ramuns Rommunds, gd i Gammelgarn
(av EIrofamundr) osv.2 Jfr uttalet av gårdsbondens benämning:
Hägvaldar, Rovaldar, Råmmundar etc. (se förf. i Sveriges
familjenamn 1920, s. 240 f.).
Bortfall av gh:
myrgner, pl. mbrnar FåröGx; (eljes ~ugnar, sing. margan,
yngre marnar, sing. mar'n) (I: 41). — morg(on)-tidlig martah
GothEim; (i) marål Adam;
mbr,tce,kh HejdeTG; i mortåth
EkstaWN; meirteelh NärGN, i morgon bittida.
Ortn. Bjärs
bge.s, gdar i LärbroEndre, m. fl., av *.Biergs; Burs, bus, socken; d:o gd i Norrlanda sn, av Burgs.
Bortfall av k:
baiskt adj. n. Mot BroGN; At1CN, beskt. — ferskt adj. n.
fcejt LärHejnHörsNorr1GN; HejdeTo; fcest BroGN; StenkuTofta
VallHogFröjHablTG; farst Atlex; (även feskt, faskt uppt. flerst.),
färskt. — friskt adj. n. frelst FlerGN; fnst LärBroGN; (fraiskt
Gothilm; frcelsict HejdeTG), friskt, hemskt hamst BroEkeGN;
Atlex. — Däremot finnas inga upptecknade belägg på k-bortfall i morkt, starkt. — (?) hiskna v. ce4sna BroGN; am« Lau
KG etc. (I: 22), hisna. — kirkiugarpr m. bf. k6rgardv, BroGN;
korgärclen EkstaWN; korgarcln LaumKG; ktirgårdtz, NärGN, kyrkogården (Obs! uttalet med akut accent!). Eljes kbrkdricri,
kyrkdörren; korkmuld, kyrkomull etc. — o(r)-folks- bufeils
1
2

J. Roosval, Die Steinmeister Gotlands, Sthlm 1918, plansch IV.
II. Gustavson i Ortn.-sällsk. i Tips. årsskr. 1938, s. 36 f.

186

GUSTAVSON: GUTAMILET

BursGN; o-fålls RoneVam1SundS;CS; ofels Hilf. etc. (se Gotl.
ordb.), grannarna. — Sankt-(Hans etc.) såntans14k,lar FlerBro
GN; såntansnVclar HejdeTG; santansnyklar FåröBungeAlskS,
Habenaria conopea o. d. Sant Aula FåröS,CS; sant yla, Bro
HejnGN, S:t Olov (d. 29/7); santa valbur FåröGN, S:t Valborg
09/4) osv. Obs. även uttal som tågta för Mgkle„ tänkte, o. d.
Bortfall av n:
iemnt adj. n. /ont FåröBroAngaButtGN; HejdeTG; /amt o. d.
GothHamSundGN; LojSilHabITG; RoneGN; Vam1WN, jämnt.
— ugns- sms. icgskvcist BroGN; ugslav FåröGN; itgsVika Hejde
Ta, ugnslucka; ugstrul At1CN, en sorts bröd. — vagns- sms.
vågsciksal FlerLärGN; vågsäks1 BroGN; HejdeTG, vagnsaxel;
vangsbållt LauJKN, vagnsbult; vagskarma FåröGN, vagnskarm,
osv. — Men däremot vagnboyd BroGN; vagnbayd FåröGN,
vagnbod.
Bortfall av p:
krampt adj. n. krarnt EkstaYG; (krampt FåröGN; krampt Eksta
WN), krokigt. — prompt adv. pramt BroGN; AtICN; pråmmt
LauJKN; promt FåröSäve, ovillkorligen. (Kan vara inlånat
utan p). — stampade stamt „nav., stoppade ner BroGN.
Bortfall av t:
gistna, v. gisna FåröGN; gisna FlerHallStenkyGN, spricka
av torka. — fastna v. fan a BrollejnGN; EkstaWN. — kristna,

v. krisna FlerLärBroGN; (kristna FardTG); perf. part. krisnar
FåröGN, döpa (barn); krisnigg LojTG, barndop. — kvantsvis
_pa kvansvats, utan uppriktighet EkstaWN; pa kvansvceo Vaml
,GN, på skoj; qwanswis Neog etc. (Gotl. ordb.). Mlty. qvant sw i s. — tistla f. ti,51a o. d. tistel (I: 7).
Ortnamn: kitga, Kassle, gd i Hangvars sn (jfr gotl. kasta el.
Idt,51a, medeltida försvarstorn vid vissa kyrkor, lat. east el1 u m).
Bortfall av v:
halv- sms. hal-busar GothHm, halvbössor (i hjulnav); hål-

.dyår NärGN, (halvdatar GrötlJN); pl. ha_414rar HejdenablTa,
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halvdörr; hedgclk BroGN; hcilggn Atlex, halvgalen; hålnt4l
HejdeTG; halmatl EkstaWN; harnil GrötlJN; m. bf. hå/mdlitt
BroGN; hål ml FlerLärGN; hal mal At1CN, halv mil; halslag
LauGN, halvslag (knut). — Fg. halft adj. n. halt BroLärGN;
HejdeTG; AtlHavdCN; EkstaWN; (halft FlerGN; GothEm; Ilejde
TG; halft GrötlJN), halvt; haltåna FlerBroGN; HejdeTG, halvtannat. — helft f. o. m. halt FåröGN; At1CN; EkstaWN; halt
Gothlim; GrötlJN; bf. hålk FlerLärBroGN; Hejd eEkstaFard
FröjLevTG; HavdCN; hallan At1CN; halt EkstaWN, hälvt. —
elfte alla LärGN, (alfte, FlerLär). — tolfte tolta EkstaWN. —
tyllt tylt etc. (I: 38), tolft. — sjalf-syn(t) ye.tstnnt BroGN; j'alssint LaumKG, (palvs6tntar G-rötlJN); sialsyn Neog; själlvsöin
VängeCS; själlvsöintur FåröCS; själl'söintar AlskS etc., egensinnig, misslynt. — snarft adj. n. Snart HejdeTG; snarr't RoneS,
(snarfl BroGN), strävt.
Anm. Bortfall av -v i slutljud och inljud i t. ex. §al Gothllm;
HallGN etc. (I: 251), själv; halånn, BroGN; halan HejdeTG, torde
delvis bero på ställning i sms., delvis på rel. svagton. Ur sms.
förklaras väl även formen syl Gothllm; sy EkstaWN; syll Samtahl
1771; OS, silver, gentemot sglvar, savar etc. (I: 11).
79. Bortfall av n framför s förekommer i några enstaka
fall, de flesta i mindre betonad ställning. Jfr Noreen Aschw.
Gr. § 317: 2.
Isl. hreins a, rensa, heter råga LauNärVaml (nu vanl.
r&nsa), raisa Neog etc. (I: 211), särskilt i bet. 'torka, diska
av, stryka av'. Av ordet 'ensam', som vanl. heter åy,nsciman
el. 4,nsfiman, har jag från Lärbro åRstiman, fr: 'Östg. ågåttan.
Sahl (1799) har eisum och L. soc. (börj. 17004.) f. aisumi; i
en dikt hos J. Wallin f. pl. äisamer (Gotl. Arkiv 1931, s. 70).
I dalmålet förekomma många sådana fall (bl. a. i rensa och
ensam), se Levander II, s. 64, jfr även Hesselman, i och y,
s. 185. I Småland finns .9ciman Målilla x Gårdveda (ULMA
2203: 1), samt enl. typordlistor från Alsheda, Hjorted, Marbäck, Misterhult och Mörlunda; eljes blott i has, hans (pron.).
I svagton föreligga i gotl. följande fall: fg. i algans: i jäs
Neog; VamlI(N; i jås AlskS; i jä,des Tornen; i jä,dä,s LauCS;
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lai.clas Norr1GN; ladis
EkstaWN; d&s Vam1BN; z„ebs AlaAlskUN, (i»idans Fåröm
N 316), nyss. i morguns (fsv. i morghon s, ä. sv. även
morgos SAOB) x margas FåröGN; äi mårrgå,ss (o. d.) Fårö
S;CS; i inkas BroGNAt1CN; i möras EkstaWN, i morse, (jfr
dock här den fl-lösa formen (*) marg, (-u), i morgon (ovan
s. 56). — i aftuns (fsv. i af te s) (x) aftas BroGN; GrötlJN;
(t) aftis EkstaWN, i går kväll. Jfr emellertid uttryck som
nal„tras, förliden natt; x simres, i somras; x hilystas, i höstas
o. d. — (?) mipans mas BroGN; mäss Neog; (jämte mans Bro
GN; EkstaWN; mens FåröToftaS, jfr da. m en s), medan.
(i) jedes (o. d.) AlskEtelRoneNäsS;

B.

Bortfall i uddljud.

§ 80. Fg. h har fallit:
Tidigt före j och w allmänt. Ännu 1508 skrives hiar,
här, på en runsten i Guldrupe (CSRun 76); på en dylik från
Othem förekommer enl. Liljegren (CSRun 39): iear, men då
den är förkommen, vet man ej om läsningen är riktig. Det
utskrivna h:et på runstenarna kan bero på skrifttradition,
liksom då Neogard (1732) skriver hiär, här (men jälle, hjälle!)
och hiaul jämte jaul, hjul. Av samma skäl skriva C. och
P. A. Säve hiala, hjälle, hjalpii, hjärni osv., numera lala,
i,&rna osv.1 Framför w finnas på runstenarna inga
tecken till h-bortfall. Neogard och Tofften skriva traditionsenligt hwalf, hwacken, liksom någon gång Säve, ex. hvalver
(= vcilvar), valv.
Lokalt och troligen ganska sent före vokal på södra
Gotland, där denna företeelse kallas "halvård" (jfr no. dial.
"halvemaal"). Numera förekommer sådant h-bortfall ingenstädes på ön.
1 En uppgift av författaren Gustaf Näsström i Svenska Turistfören:s årsskr. 1940, s. 284, att hj höres på Fårö beror på något
missförstånd.
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På 1860- och 70-talen förekom ännu "halvård" i Lau enligt
Jakob Karlsson: "när di skudd sä,g hatt, så sagd di att, u att
haitäd hatt u harar haitäd arar“(ULMA acc. 1909, s. 71). P. A.
Säve har antecknat h-bortfall i. Alskog, Garda, Lan, Rone,
Näs och Sundre, ex. 'age, hage, 'ä,klä, häckla, 'astårr, halster,
'ållk, holk, 'ul, hål, 'öllti, hälvten, etc. (Se Got!. Ordb.,
Efterskr., s. xu). Hilfeling har i sin Journal för år 1799
(avskr. i ULMA, s. 51) antecknat: "Dialecten här Söder på
landet, såsom i Öija, Näs, Wamlingbo och Sundre, är egen,
i det de bortlägga II, där det bör wara, e. g. Hare kalla de
Are, Häst, Est och Horn, Omn etc., och tillägga denne bokstaf, där den ej bör wara e. g. Orre, heter Horre, Ägg, Hägg
o. s. v. En Bond Piga kom till en Mamsell Hägg med ett
tjog ägg, — sade: Jag har ett Tjog Hägg till Mamsell Ägg".
Ännu tidigare har. Jöran Wallin (d. 1760) iakttagit h-bortfallet. I Gotl. Samlingar II, s. 163, säger han: Grothlänningarne taga ofta bort adspirationem h i början af orden e. gr.
Vmbla för humbla, Vset för huset, Est och Vnd i ställe för
hest och hund o. s. w.", och i Analecta Gothl. (ms. i KB), II,
s. 950: "Und et Est aliq. in °otid.. pronuntiant sine h, pro
hund et hest. Alii addunt h praeter necessitatem, h. e. aspirant e. g. Höstar port pro Öster . . ."
Uti Gutalagen saknas h i några fall: umbla (cod. B), afreki
(cod. A): hafreki (B), vrakgods; h är tillsatt i hen för en (Da
hen), då, när; huerk för uerk (Söderberg Forng. ljud!. s. 36).
En skrivning filial* på en runsten i Atlingbo (CSRun 94)
står väl för HildDiauD. Nils Carlsson tycker sig på stenen
ha läst åtminstone IN . . D (ms. ULMA 441: 19).
H-bortfall förekommer bland svenska dialekter i s. ö. Uppland, Södertörn, delar av Västmanland och Dalarne samt i
delar av Nyland (Hesselman Sveamålen, s. 38, Levander
Dalm. II, s. 31). I Uppland kan det ha förekommit redan i
runsvensk tid (v. Friesen Upplands runstenar, 1913, s. 80).
Det förekommer även i norska dialekter (Ross No. Bygdem.
I, s. 24 f.).
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Forngutn. k synes i äldre gutamål ha kunnat sporadiskt falla framför n. Neogard säger (s. 283): "Af the Ord
som begynnas på kn pläga ock här somblige kasta K bort,
och säija: Napp, napt, ni!, ni, för knapp, knapt, knif, kniä :
knä" [rättare knäet].
Exempel: knapp, adj. "somliga säga napp, nappt" Neog,
napp L. soc. Jfr dock fsv. nappe r. — kniv m. nifwur Sp,
Ihre 96: 4; kneif (somliga säga ni!) Neog. — knoi m. noe
Neog, knoge; noelangt LauVam1S, långfingrets hela längd.
— kni n. knei, nej Neog; bf. niet Sp, L. soc.; niä„ neiä
Neog, knä.
Detta bortfall, som frånsett Säves noelangt blott finnes belagt i 16- och 1700-talskällor, har tillgått så, att kn blivit
kg 1 vilket övergått till ()g och sedan till n (jfr Levander
Dalm. II, s. 42, Alander I, s. 131).
Forngutn. 1 framför i i uddljud har allmänt bortfallit. Ännu finnas dock personer (t. ex. nämndemannen Arvid
Berggren, Gervalds i Vamlingbo, f. 1878) som hört uttal med
kvarstående 1 (4ays, ljus etc.). Jakob Karlsson (d. 1933) säger: "ä,1 äuttaläd di i årdä ljaus (jans)" (ULMA acc. 5154, s. 16),
och: "jaugä, de gamblä säggd äljaugä (= ljaugä)" (ULMA 3662,
s. 68). I Fredins Gotlandstoner (Sv. Landsm. B 29), nr 185
återges en psalmsång, där melodien fordrar uttalet Li-jäus
(ljus). — P. A. Säve uppger från Sundre: ljaugä (icke jaugä),
ljau-gas (icke jaugas), ljugås, Anas tadorna, och från Fårö:
"ljaus (säges af de gamla nästan tvåstafvigt li-aus)". Noreen,
Fåröm. s. 310, uppger, att uddlj. 1 före j kvarstod ännu på
1850-talet.
I förbindelsen wr hade w fallit redan i forngutniskan
liksom i fornnorska och isländska samt i den fsv. Hälsingelagen (Noreen Aschw. Gr. § 324: 1).
Ex.: vrak n. rak ArdAlskLauRonellamVam1S; LauiKN; rak
1 I uppteckningarna förekommer någon gång kg för kn: kgap,
kgcelv etc., ovan s. 156.
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EkstaWN; LauNärGN, vrakfiske, drevfiske. (På Fårö heter
det emellertid vrak liksom vrak FlerGx; GmgÖstgGothYG).
— vrang, f. (fg. pl. rangr) ragg, pl. r&ggar, spant (I: 73). —
vreka (fg. reka) raka FåröGN (= driva i land); raka Gothllm;
NärGN, driva, fiska på vrak (I: 74). "Kasta" heter vricka på
Fårö, f. ö. vanl. broka, se ovan s. 162. — vreng f. rcegg, vrå
(allm.; I: 72). — vrid, m. rid SjonRoneFideS; m., bf. rick
LauGN; pl. ridar LauJKN, fibrernas riktning i trä; vresighet
i trä. Se Torp (v) r id m. Härtill ridugur FåröS;CS etc.;
riduar LauS, vriden, vresig. — vridil m. rzdl , hafsström o. d.
(I: 4). — vridla, v. ria allm., vricka (ovan s. 166). — vrist
m. rist allm. (I: 8).
Anm. Före v har d fallit i vcerg, spindel; viergigt, spindelnät
(I: 66) och någon gång i vdtla FlerLär, dvala (vanl. dvala, in. o. f.).
C. Bortfall i in- och slutljud efter starktonig vokal.
Fg. j (i) faller efter (el. assimileras av) föreg. k
framför främre vokal (jfr I: 244).
Ex.: kaft, m. (isl. kj a p t r) käft (I: 253); kalka, m. (isl.
kj a 1 k i, Vaml. 1ci4lka), kälke (I: 251); kåya, m. (isl. k j a rn i),
(nöt-)kärna (I: 253); skalva, v. (isl. skj alfa), skälva (I: 253),
etc. Om sj se ovan § 74, om tj, stj och kj, skj ovan § 47 f.
Fg. v (skrifvet f) ur äldre b faller i regel efter diftong, slutande på bakre labial vokal (au; au < FA) och ofta
efter bakre labial vokal (o, o < ö; ,
<il), utom i de
fall, då det enligt § 65 ovan övergått till g.
Exempel:
a) auv,
Fg. dauf (adj.) dciyar, döv (I: 214). — gauva, v. gana Neog,
luta hufwudet tilbaka, liggia på rygg. — Härtill gaufwugur
Neog, (liggande) på rygg. Jfr no. diall. g a u v, kneisende,
anselig etc., gau va sig, föie sig, lykkes (Torp) och guva
nedan, iauvr, n. layr o. d., juver (I: 237). — lauv, in. lay
o. d., löv (I: 218); även layg, se ovan s. 160. — klauv, m.
klay, pl. klåyar, klöv, klo (I: 217). — kliauva v. klaya, klyva.
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(I: 242). — duva, f. (Rya o. d. (I: 171). — duva, v. däua Lan
S, dyka ned. — gruva, f. gr&& o. d., spisel (I: 171). — gruvlig n. gratukt Gothlim; EkstaWN, rysligt. — guva, v. gäua,
(gävva) FåröS;CS; gäuä FlerS;CS, luta (sig). No. diall. guv a
Fg. hufa, f. häuä LauS, kvinnomössa; f. bf. kitgs(Torp).
Muu LauGN, nätmage hos nöt. — kuvi, m. kue Sp., Neog; käue
Erlandsson (En döende kultur I, s. 26), kammare. Isl. k o f i.
— luva f. Mua (I: 171); lua ms. Ihre 98: 14 a (sl. 17004.). —
ruva f. rktet, sårskorpa m. m. (I: 114). — skruv, m. skrau Fler
LärBroGN; At1CN; HejdeTG; skrala Goth_EIm etc. — skuva, v.
skäuä si OS, förskjuta sig; skäua si FåröKu (1885), gå sönder,
bli sliten. — snuva, f. snkya FåröGN; snaua FlerLärBroGN;
At1CN; ElejdeTa; snatuu,4e, EkstaWN; GrötlJN. — Fg. stuvu,
o. d., stitua stuga (I: 115). — Fg. "Dufa Mya o. d., tuva (I: 174).
ny, y (< + v.
duvin adj. dp,ituan NärVam1GN; duen LauEkstaS; (dugen,
dufwen Neog; dugen FåröS, n. dyyga FåröGN, jfr ovan s. 160),
dåsig, fadd m. m. — kluv, n. klya GrötlJN; kl u Vam1BN;
klu FåröSäve; klon (Alsk)CS; (klug FåröS;CS), spricka i sten
etc. (GOB); aklu Sproge S, åklyft, delta. — kluvi m. klmta
Fårö; klne Lau etc. S, kardflata; vägskäl. — kluva, v. pres.
kluar upp, sätter "anglar" i en "klue" LauJKN. — kluvin
(fg. elufit, sup.) kinaan Fårö; kluu GothHm, kluven (I: 111);
r4tklp:can At1CN; rcetk/mta (n.) BroGN; retklnä (n.) LauJKN,
rättkluven. (Säve har även sup. klugi och part. klugen från
Fårö).

ö + v.
hov f. (o. m.) hoyv Fårö: hou Gotl. allm., hästhov (I: 184).
— hov n. hauv o. d. Fårö: hou G-otl. allm., måtta (I: 184). —
Fg. lofi m. handalauvan (bf.) FåröGN; handloyan (bf.) BroGN;
handloän (bf.) LauJKN; handloua EkstaWN, handlove. — rova,
f. rityga Fårö; rouge, No. Gotl.; ?bo, Sö. Gotl. (I: 187). —
upp-hoven adj. peiuvan Fårö: påyan o. d. Got!. allm., uppsvälld
(I: 190).
Såsom synes bortfaller v efter ö allmänt i gotl., utom på
Fårö, där det kvarstår (som v el. g). Ett par ord utgöra undan-
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tag: Fåröm. drov, n., grums, heter på gotl. icke *dro utan
drög (drog ovan s. 160) — jfr verben dreuga o. dreygna
*drova, drovna). Adverbet ufan (fg.) som blott finnes på
Fårö, heter där icke *öva utan itua ON; oa S;CS — jfr den
vanliga sms. kyNra FåröGig; ofyri S;CS, ovanför.
Anm. Även uti det förstärkande prefixet ov- har v fallit: ovgalit adj. n. bugyila, alltför galet; ov-gamal bygdmal BroGN; ovmikit: omike Sahl, ganska mycket; ov-stolt oustat, mycket stolt,
förnärmande GrötlJN, etc. (se Gotl. ordb. ov-).

Fg. w
b) behandlas alltså på tre olika sätt efter bakre
labial vokal och efter diftong, slutande på y. Efter dift. au
är bortfall vanligast (day, mur, klay, klaya — undantag lag
(på no. Gotl.) och txays. Efter ay (< å) är likaså bortfall
vanligt: daga, graya, hay, haua, Mya, rya, skray, skäuä, snaya,
sta', Mya — undantag: teeuga (Sö. Gotl.).
Efter ou o. d. (<ö) kvarstår v på Fårö (und. raug, rova),
men faller på det övr. Gotland: ho y (hov 1 o. 2), leya, pkyan
och (på Sö. Gotl.) reya, rova — undantag drog, (< drov),
grums och (på no. Gotl.) reyga, rova.
Efter förlängt it (ya, ) har w på Fårö som regel > g:
lag, lngct, klug n., (jämte kiyitet, m.), klugen, (kluven), jämte
klykan (jfr pret. pl. kly;aa, klövo), på G-otl. i övrigt har
w > g i orden lyag, tyna och synat men fallit i dyitan (Neog
även dugen), klya, n., klue, m., och klyftan, -a, kluven, -it.
Övergången w> g har sannolikt ägt rum före vokal, varefter utP,mningar ägt rum. Att döma av bortfallet av w
efter förlängt ä out, y) kan w ha fallit efter äldre långt ii,
innan detta diftongerades (löva > lila etc.).
Anm. I ett par ord synes w ha fallit eftet dift. 61 resp. ex:
(?) skivug skchugur, skcbp o. d., skymlig, av blandade färger (om
boskap), om detta är identiskt med sv. dial. skävig (I: 23). —
Fi. levä, fly, dy, alg, sjögräs, av urn. slewa (n), varav fno.
slef a, slemaktig vätska etc. (R. Saxen i Stud. i nord. filo]. I,
s. 85, liiv a, schleimige masse etc., E. A. Tunkelo i Finn.-ugr.
Forsch. I, s. 184 f.; T. E. Karsten, Germ.-finn. Lehnwortstudien,
Hfors 1915, s. 206) synes ha en motsvarighet i gotl. läiva, leivo
Ur förlängt i.
13. H. Gustavson

194

GUSTAVSON: GUTAMÅLET

FåröS;CS; läivå FåröKG (1885); lä.jå, lejjå, läiå LauS;CS; löijå
HamSundS; 161ft LauGN; lø Vam1BN, gul, oduglig, fin slemmig
släke; fint, gröngult, slipprigt, slemmigt sjögräs (på stenar), Ulva
FåröS,CS; Polisiphonia violacea (Sä,ve) = P. nigrescens? Fi. i el.
ii skulle då ha diftongerats till ceb vilket i Lan etc, kan ha labialiserats till 61 — jfr Laum. stoja (= sickla), slån (I: 25 o. not 4).

Bortfall av w mellan vokaler förekommer i sydsvenska,
danska och norska mål. Se Bennike, V., o. Kristensen, M.,
Kort over de danske Folkemål (Kbhvn 1898-1912), s. 107;
Swenning, Folkm. i Listers hd (Sv. Lm. B 36), s. 383; 01SS. Luggudemålets ljudl. (Sv. Lm. VI. 4), s. 55; Billing,
Åsbomålets ljudl. (Sv. Lm. X. 2), § 214; Wigforss, SS. Hallands folkm. (Sv. Lm. B. 13), s. 450; Ross, Norske bygdemål
VI, s. 66, X, s. 59.
Uti vissa norska mål förekommer en liknande växling av
och
g resp. bortfall som i gutamålet (Ross a. a.).
v
Anm. Uti några mycket vanliga ord med former, som ersatt
äldre genuina ord, saknas d i ändelsen: boyr LärBroöstgGN; Stenku
ToftaHejdeFardEkstaGer etc. To; bour EkstaWN; (nyare) Gothilm;
GrötIJN; bor HablTG; bur Vam1WN, bord. Da. bord (bo.'r). —
bros etc., bröd (I: 195). — gr BroGN, bf. gr ÖstgGN, gård.
— skal BroHejnÖstgGN, sked. Da. sk e. Formerna boyr, gr
och ska, låta sig förklara ur motsv. danska ord. I bre' får man
väl också tänka på da. brod (bro:», vars å gotlänningarna
knappast uppfattade som ett d-ljud och ej kunde återge. Så får
väl även adj. rob tom numera i stor utsträckning ersatt äldre
rciud(ar), förklaras. — Även i fg. gotir, adj., saknas d: gayr
Fårö, gogar, got Got!. (I: 184).

II. Bortfall i svagtonig stavelse.
§ 86. Forngutn. F (4) faller:
1. i preteritum av verb, tillhörande första svaga klassen
i Fårömålet, och i vissa fonetiskt betingade kategorier (verb
på -la, -na och -ra) på norra och mellersta Gotland.
Fårö: keda, kallade, kåsta, kastade, skrcha, skriade, klicgna,
"klovnade", remnade, vanta, väntade FåröGN; digna, somnade
FårömN 306.
Norra och mellersta Gotland: pret. båsla BroGN; Åtlex,
"basslade", pysslade; Nina BroGN; ÅtleN, "bottnade", räckte;
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buldra, At1CN, bullrade; månbtildra BroGN, "munbullrade",
pratade; bö,ulna BroGx, bulnade; hyra BroGN; Alla% "bäv
rade", darrade; elinvla BroGN, dyvlade; fåna BrollejnGN,
fastnade; flimla BroGN, fumlade; fåulna BroGN; grubla Bro
G-N; AtICN; hagla BroHejnGN; At1CN;
BroGN, kravlade;
kiwi& BroGN, "kyslade", vålmade; bkna At1CN, sjönk (ihop);
BroGN, kladdade, sölade; my..ga BroGN; At1CN, visslade; nasla BroGN; At1CN, snaskade, åt; påsk BroGN, pysslade; pittla OstgGN, puttrade; reegna BroGN, regnade; rkkgla
BroGN; At1CN, raglade; nmla BroGN, repade (upp); ridna
BroGN, ruttnade; redena BroGN; rakna At1CN, räknade; slitkna
BrollejnGN, slocknade; smatra BroGN; At1CN, smattrade;
snubla BroGN, snubblade; stapla BroGN, staplade; stpatra Bro
Ox, "stottrade", stapplade; tindra, BroGN, "tedrade", (åt dåligt); vigla BroGN, viskade; vlsna BroGN; AtICN, vissnade;
ra BrollejnGN, ångrade; andre, BrollejnGN, ändrade; åda
BrollejnGN, Avlade, osv.
Enstaka exempel från nordligaste •Gotland på d-bortfall i
andra typer av verb förekomma: skrcela u rat 'skriade och
röt' FlerGx; rullä 'rullade' Hellvi C. Franzén.
Om uppkomsten av typen Ula, kallade, se Ålander I, s. 32 f.,
Areskog s. 213 f. (med litt.).
2. i perf. part. m. och fem. av första klassens svaga verb,
(m. kallar, f. kallas). I Färömålet är denna kategori väl
representerad, medan den å det övriga Gotland är svagt
företrädd, emedan participia där antagit stark form (kåk, f.
kg), kallad osv.). Det är därför huvudsakligen i adj. på
-216r, avledda av nomina, som vi finna exempel härpå, t. ex.
flålnskcila < Ilainskallapr, flintskallig, fåtgåga, <
"ful-läggad" (som har bensår).
Fårö: Mask. kklar, kallad; lijgar, lagad, nigar, målad Fårö
ON; kokar FåröS;CS, kokad; ainlitar FåröCS, enfärgad; fasthundar FåröS, fasthullad; filinskinnar FåröS;CS, finskinnad;
flainskallaz FåröCS, flintskallig; runntlukar FåröS, som har
runt lock; säidläivar FåröCS, storbukig; stornasa'r FåröCS,
stornäsad.
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Fem. kåla, kallad; Inga, målad; eqgrdksa FåröGN, i-grisad
(dräktig); Måka, flattakad FåröGN; hårdmålka, hårdmjölkad
FåröGN; runntluka, "rundlockad" (med runt lock); säidläiva,
storbukig FåröS.
Pluralis m. målar, målade, klar, kallade FåröGN; f. (och m.)
makt, målade, kala, kallade; flåtlnitna, flatbottnade; n.
g/g)ga, inhuggna FåröGN; nboc_zka, nysågade Fårö0N; tyålra,
tjärade FåröGN.
Gotland: a) ar> -ar: barpåtar LaumKG, "bar-pottad", flintskallig; afkärrtar AlskS, avkortad; flainskallar LauJKN; harrtI7
hulldar Lau..1"Kx, hårdhullad; inglyggar AlskS, infälld; runtansiktar GardeS, "run.dansiktada; yvarhopar AlskS, överhopad.
b) ab > ä. Mask. o. fem.: daighjertä CS, "deghjärtad",
modlös; flatnackä. CS, nedslagen; fäinmålä (f.), som har fint
mål (röst) LauJKN; faulanda BroGN; At1CN ("oböjl."); ftlulandä, CS, -e S, som har elak andedräkt; hayharcla GothGN';
At1CN; kuchcprda BroGX, "huvudhärdad", kutryggig; hårdhålda
LauGN, hårdhnllad; knitulryggä (f.) RoneS; kraikmagä, CS; LauJ
KN, •kvackelmagad; palandä CS, "pålaudad" (om vind); ritntånsikta BroGN, som har runt ansikte; sliepkra NärGN, styvörad; äutmunnä Ard (D. Ahlqvist), med utstående läppar.
Plurala belägg saknas.
3. i subst. på -apr.
(Jfr fg. bongar, malne, *matnapr (matvaror), *varnar,
Vaufnapr). kicstna, At1CN; LaumKG; kusstnä LauJKN, kostnad; måna FåröGN; nultna BroGothGN; mpana EkstaWN; månä
LauJKN, månad; mårkna FåröGN, marknad; skilna FåröGN;
skit.« o. d. FlerLärBrollejnGN; HejdeEkstaFardLojTo; skillnä
LauJKN, skillnad; trivna, FlerGN; SilHablTG, trevnad.
Anm. På svagtonig ställning beror även bortfallet av D i fg.
map, som heter ma, me, me, så även i starktonig ställning, (där
dock på Fårö även mad kan förekomma, I: 77), samt väl även i

sta, ste? o. d., "a vste d", åstad (I: 77).
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§ 87. Fg. gh (5) faller:
1. i adj. på -ugr och -igr.
i mask. sing. faller gh på hela Gotland, utom på Fårö.
Ex. dåktuar, (diktur) Sö. Gotl., ditIch No. Gotl., men datugur Fårö, duktig. Se vidare ovan s. 41, 61.
b) i fem. sing. faller gh över hela området: dicktu, (dicktx),
duktig etc., se ovan s. 61. Så är även fallet i neutrum:
~tut etc., (s. 61).
i pluralis faller gh över hela området utom på Fårö.
Alltså gotl. ~tita, ~ha, fåröm. datuga. Enstaka eiempel,
med kvarstående g (g) förekommer dock även på "Storlandet", se ovan s. 61. Märk även bortfall i adverb: stoUrNn
BroGN, storligen; itnthan BroGN; äntliän LauJIIN, äntligen.
2. i andra ord, som ofta brukas svagtonigt.
Fg. iac, pron.
allm. (I:. 244), på Fårö även ,gg. —
Fg. mik, pron. (men mig i en ristning i Vallstena kyrka enl.
CSRun 69), ml, yra allm.; på Fårö även mg. Fg. pik (tik GS)
dz› allm., på Fårö även dg, dig. Fg. sik n, s allm. —
Fg. oc, konj. u, och, g, också, allm. (se Gotl. ordb.). — Fg.
taka, v. Uj, ta (I: 91), taga; pres. tar allm.; sup. tt, på Fårö
även bh (I: 91); fg. tok pret. Ny allm. (I: 188), tog. — Fg.
pres. segr ser Fårö o. no. Gotl.; sar (jämte segar) sö. Gotl.
(I: 69), säger.
Anm. 1. I dagarnas namn har gh fallit i andra leden (-dag):
t. ex. fHda, freyla, frqda osv. fredag (I: 28); sunda (jämte sundgg, sundetgar; Fårö: sandig) (I: 147), söndag.
Anm. 2. Adverbet hvar pa lag, varest, heter va . . pa14
FåröGN; va pta BroGN; va,pla ? AtICN; va pal(a) LauGN.
Uti 1600- och 1700-talskällorna förekomma exempel på
g-bortfall i adj. på -ugr. I Bröll.-d. 1726 står lögli (f.), löjlig;
försichtu (f.), flijtu (f.), ehrwördu (m.), men ainfalduga, m.
ålnfälduar?), enfaldig. Neogard har adu, adugr, bråfägen;
afwu (ra. o. f.), avig; drängnu, sjuklig; dosu, dosuer, dåsig,
sölig; fladru, ostadig; fräeknuer, fräknig; gaufwugur, vidöppen;
klaisu (m.), våt, klibbig; lomu, lomuer, långsam; romugr, romu,
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stark, frisk; ruskugr, rusku, jag jär sä ruskuer i dag; snapsuer,
alltså översnapsu, snapsut, som luktar av mat o. d.
vägande former utan g. Tofften skriver alltid ut g, sannolikt arkaiserande: idugr, idog, lidugr, ledig, mygeliger el.
mygelig, f. -ig, n. -igt, möglig, osv.
I runinskrifterna förekommer blott ett exempel på adj. med
-ugr: alsswaltuhr (i Hangvar), CSRun. 18, daterad till 1514
enl. Liljegren (Runlära, s. 154), men enl. Säve ev. till 1419.
I Runkal. 1328 står laDih [h = gli], vår, vilket numera heter
lidt jämte det sekundära lådtg.1
Man. får väl räkna med att gh fallit först i fem. (slutljud)
°och i neutrum (framför t), senare i nom. mask. (-ughr > uar),
sist i oblika kasus och plur. (ugha > ua), såvida ej rentav
de g-lösa formerna i oblika och plurala former bero på analogi.
I fråga om tidpunkten för bortfallet kan jämföras danskan,
där det ägt rum under yngre medeldansk tid (1350-1525).2
f 88. Fg. h faller på grund av svagtonig ställning i följande fall:
Fg. hann pron. for,an, för honom EkstaWN; ncer,an .
när han . . FåröGN; liKan likt honom At1CN; ch fylt,6tn ful,
de fyllde honom full FåröGN; ta slou,un, jag Slog honom
At1CN; ce.k, an, i honom HejdeTo; fa halm an, få hem honom;
laug an, "jagade", for han NärGN osv. — Fg. han pron. (hon)
lag,fit, så högg hon FåröGN; um 'a . ., om hon . . LauJKN;
had,a, hade hon, mat,a, måste hon osv. BroGN. — Fg. hit,
pron. n. (å inskrift i ett väggskåp i Valls kyrka, enl. meddelande av Otto von Friesen, jfr Sveriges kyrkor, Gotland, III,
s. 73): balt,åv a, beta av det; ftk tip a, fick upp det; va a
kålas, vad det kallas FåröGN.
Vidare faller h i former av verbet hava: han a fat. ., han
har fått . . LauGN; ha ad åldrt . ., hon hade aldrig . . Lan
GN; sam har at tceld, som har haft tid GothGx, etc.
§ 89. Fg. i (j) faller mellan konsonant och svagtonig
ändelsevokal.
1 Jfr
2

Levander i Sv. Lm. 1947, s. 190 ff.
Brondum-Nielsen, Gammeldansk gramm'. II, s. 348.
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Exempel (här bortses från det assimilatoriska bortfallet i
enkia > anka, *boygia > bkga, fylgia > fylga etc.):
bena, v. b4la Vam1GN; bäla Neog; FåröS;CS; bälä FlerCS;

GardeS, skrika, vråla. Isl. b elj a, brole. — drifia, v. driva,
småregna (I: 130). — dylia, v., dyla etc., dölja (I: 32). —
esia f. ega etc., ässja (I: 77). — fremia, v. freema Fårö; frårna
Lär etc., uträtta (I: 73). — fylia, f. fyla etc., ungt sto (I: 32).
— hylia, v. hyla Fårö; hYla Gotl., hölja (I: 33). — hysing
ysh ysuar etc., "hyssjog" SAOB (I: 33). — knedia, v. knada
FåröGN; kna.da BroGN; GrötlJN, knåda. — kvelia, v. kvala
FlerLärGN; HejdeTG; LaumKG; kvala FårömN 316, kvälja. —
(?) letia, s. lata HörsÖstgojaVamlGN; LaumKG; leta [egendomlig vokalism!] HejdeTG, m. f. n., lättja.' — letias, v.
latas StenkyHejnGN; lätas FåröCS, latas. — lydia, v. lyda
FåröGN; lyda Gotl., lödja (får). — nydia, f. nyda Fårö etc.,
klubba (I: 33). — nytia, v. nyta Fårö, nya Gotl., nyttja
(1: 33). Flera :ex. I: 33 och I: 61. — smidia, f. smgla smedja
(I: 5), flera ex. I: 5. — syria, I. syra Fårö etc., sörja (I: 35).
-ja, rkn. trick FåröBro etc., tredje (ovan s. 108).
Fg.
Av äldre belägg märkas täla, räkna, i ms Ihre 96: 4 (omkr..
1700). Neogard har byra, börja, bäla, vråla, dryna, råma,
dyla, dölja, ysut, n., hyssjugt, läpa, lapa, nyda, klubba, sila,
f., sele (se I: 5); sita, sitta; skila, skilja; smyra, smörja; trysa,
lövruska (I: 33), tryga, v. traska (I: 33); täla, tälja, wäla,
välja, wäna, vänja.
Om fg. nauDsinar (isl. n au!)s ynjar och osinum (fsv.
os ynio m, osinu m) se Söderberg Fg. ljl. § 25.
Ett j-bortfall av samma räckvidd som det gotländska finnes
i dalmål (Levander II, s. 36); sålunda heter det i Orsa nra
f., färja; 9ela, välja, etc. (Boöthins, Orsamålet, § 38).
1 Det är naturligtvis teoretiskt möjligt, att iitta motsvarar is].
1 eti (in-stam), liksom glåda, m., och kåta, n., kättja, ysterhet,
skulle kunna motsvara is!. gl e ä i, och k a? t i, men sannolikt har
väl utvecklingen i gotl. varit densamma som i äldre nysv., där
i dessa ord analogiskt införts efter jan-stammarna, varefter fallit
i gotl.
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förekomma, varav åtm.
Anm. Några fall med kvarstående
vissa torde få tillskrivas riksspråksinflytande: fy/N, ungt sto (I: 32)
och midian, miku, mitten (ovan s. 110). 'Vidja' heter vidya
FårömN 317; vida Norr1Gx (jämte vida o. d. I: 5, jfr Noreen,
Fåröm., s. 316 f.). Sä.ve har från Fårö ett fem. vänja, -n och
väna, ack. vänjuna, pl. vänjur, vänur, ställe, där djur plägar gå.
• Fg. k faller i svagton efter att först ha försvagats

till gh (iak > Ictg, u_z, etc.). Se ovan § 87, mom. 2.
§ 91. Fg. 1 faller uti presensformerna wil, vill, och scal,
skall, då de stå i svagton. sa ska in jag skall in BroGN;
ska } ik sega . . ., skall ni icke säga . . . VäteTG; ska dx
trask . . ., skall de tröska EkeGN; va ska ja . . ., vad skall
jag. . . LaumKG, osv. — da m ?,a ha, det vill jag hava BroGN;
da m sdga IlabdG. Jfr Ja dä wi' jei näck tro, i Bröll.-d.
1744 (danskfärgat språk); widdi, vill de, ib.
På Fårö förekommer presensformen skut (< skulu), skola;
jfr att wörr sku lenger beida [= bida] Bröll.-d. 1748. Denna
form förekommer i fsv. redan på 1300-talet (Kock, Sv. Ljh. V,
s. 204).
Vidare faller 1 i prep. tu, till, i svagton: h, ti; även infinitivmärke: h Ulm, att köra osv.

Fg. -n bortfaller i regel i ändelser — allmänt i
följande kategorier:
svaga fem. i best. form. Fårö: peka (< pikan), flickan,
krilka, kråkan, vika, veckan, Gotl.: phku (< pikun), krecku,
viku, osv. Ex. ovan s. 58.
starka fem. i best. fo rm. Fårö: keiya (<10in), kon,
grinda, grinden; Gotl.: ken grind x (ovan s. 24). Jfr § 96
nedan.
best. form pl. dativ m. f. n. beinuma o. d. (< barnumin),
se ovan s. 27 f.
presens ind. 2 pers. pl. hedda (< haldin), ovan s. 28 f.
pret. konj. (pl.) Utta, togen, ovan s. 29.
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6. fem. sing. av starka particip samt vissa adj. och pron.
Fårö: bita, (<bitin), Gotl. NN biten; Fårö: dda, Gotl. dth,
galen, osv., ovan s. 29.
§ 93. I vissa kategorier faller -n på det egentliga Gotland men kvarstår på Fårö.
neutrum pl. best. form. (fsv. skipin etc.). Gotl. Mink
bainin), benen, feilb, folken, människorna, krdkx, kräken
etc., Fårö: båinan, fålkan, kr&kan, ovan s. 26; Sö. Gotl. deeikk
(.< dikin), dikena, klqdi (<klepin), kläderna; Fårö: deeikan,
feldan etc., ovan s. 27.

i pl. av neutrala an-stammar: Gotl. åugu el. åyga, fg.
augun, ögon; &im el. åira (< oyrun). Fårö: åygun, (åvun),

trun, ovan s. 55.
Fg. aftun > gotl. åfta, åfta,
åftn,); morgun > mårga
(-u, -a) mårgan; syskun > spska (-u). Fårö: mårgun (— a),
åftun
a), spskan, se ovan, s. 55 f.
i best. pluralis av mask, och fem. Gotl. m. pl. hetstar
(<hestanir el. hesta,na + r), Fårö: Ustanar; Gotl. f. pl. heerdar
(< luerpanar), Fårö: heerdanar, skuldrorna; Sö. Got1.1 kråkar
(< krakunar), Fårö: kråkanar, kråkorna, etc.
Det gotl. sammanfallet av best. och obest. pluralis (i m.
o. f.) har redan Neogard observerat; han böjer: Klucka,
Klucku, Kluckur etc. (ms, s. 278) och har även ett par ex.
på starka subst. fyli ga bei märar [fölen gå hos märrarna,
s. 281]; gardar jä,ro stroibattar : gårdarna i sochnen liggia ifrå
hwarandra, kringspridde (s. 391). Angående TofWns form
backair, se ovan s. 22.
Den bestämda formen hastar (hasta + r?) kan ha uppkommit
ur hestana med apokope 'av -a och bortfall av -n (Beckman,
Nasalvok., s. 5) eller "med ett av slutljudsställning oberoende
n-bortfall" (Geijer, Tilljämn., s. 60). Jfr A. Janzg5n, Subst. i
bohusl., s. 162 ff., och senast B. Hesselman, Huvudlinjer i
nord. språkhist. (1948), s. 191.
1 Större delen av Gotl. har analogiskt -ar även i sv. fem.
kråkar, kråkorna, etc.

202

GUSTAVSON: GUTAMÅLET

# 94. I adverb på -an faller -n regelbundet även på Fårö:

mik, mellan, bya, ovan, •duta(vådur), autan(väder)", osv., se
ovan s. 7. Fg. e men blir imä Neog; eime Tofften; BungeS;
jämte (urnan LaumKG, så mycket som.
I vissa svagtonigt brukade pronominalformer faller
-n efter stamvokalen.
Fg. han hg, hon (allm.). — Fg. min, Din, sin, f. (starkton.
~em, cicept, myt) > nu, sh, s på norra Gotland: ch BroGN;
dej Bröll.-d. 1726, din; rin BroÖstgGN; mäi BogeS; mi BungeS,
min; .% BroGothöstgGN; si (f.) men även mej Bror (!) Bröll.-d.
1748.
Fg. am, f. blir såsom obest. artikel a Fårö; a AlaButtLau
NärBursRoneÖjaNäsHamVam1SundGN; FröjEkstaLojLevFard
HallLärStenky
(ce) FlerBälGmgArdGN;
SilHablTG; a
BroLummIlejnHörsKräköstgGN; TräkStenkuVallEogEskHejde
TG, en.
I Bröll.-d. 1726 står ha, hon, likaså hos Neogard och L.
soc. I ett ms. av J. Ph. Laurin (1765-1854, kkh i Burs) i
UUB (R 625: 25) uppges, att gotlandsbonden säger han [dvs.
hän] även om hustrun. Tofften uppger: "han eller ha, hon"
(1748). Skulle verkligen hön (med bevarat -n) alternativt ha
kunnat förekomma så sent som i mitten av 1700-talet? Hos
Tofften kan man dock misstänka arkaiserande skrivning.
Obest. artikeln i fem. heter. a hos Neogard och Tofften,
hos den senare även e, ä. Bröll.-d. 1726 m. fl. ha ä. Äldre
exempel saknas.
•
Ändelsen -i i starka fem, samt i n. plur. är enarådande i de äldsta uppteckningarna. I ms. Ihre 96: 4 (si.
1600-t.?) liksom i Spegels närstående ms. finna vi Braudhandi,
vänstra handen, Suup-handir högra handen; i Bröll.-d. 1726
köildi, kölden, adj. f. lijti, liten; n. pl. folcki, folken. Neogard
redogör för dessa former; han har f. grafwi, graven, remi,
remmen, adj. f. gall, liti, welkummi etc. (ovan s. 30), "hwilket
i och beholles in neutro plurali: tv gall russ. Swini järo
sulti". 1 n. pl. av adj. förekommer denna ändelse numera icke.
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Även de svaga fem. visa hos Neogard och Tofftkk n-bortfall: klucka, lttku, etc. (ovan s. 58).
Beträffande n-bortfallets ålder kan ingen närmare datering
erhållas ur källorna. I centrala svenska mål anses det ha
ägt rum vid, mitten av 1400-talet.'
Fg. -r bortfaller i svagtoniga ändelser i stor utsträckning, dock är detta bortfall fakultativt, så att -r kan.
kvarstå, särskilt i paus och vid emfas. Före vokal torde
överhuvud kvarstående -r vara något vanligare än bortfallet.
Att märka är, att -r faller även efter svarabhaktivokal samt
i både obest. pluralis och i den därmed sammanfallna bestämda
pluralformen.
I fårömålet står -r i regel kvar, utom i best. pl. av substantiv. Exempel:
§ 97.

A. Bortfallet r.
i substantiv.
Före konsonant: va våda da an ar, i vad väder det än är
,ÖstgGN;
saptåmba man vbtka, i sept. månad, vetjag LauGx;
Mas ålga grcensad ., hennes ägor gränsade . . GardeGN;
gitta Mima pa, gula blommor på GardeGN; gråna lålpt varandra, grannar(na) hjälpte varandra AngaGx; åla higsta hce pa
geitland, alla hingstar här på G. HejnGN; maggyeita,framseAst,
många rätter framsatta GrötlJN. — Före vokal: da sloy
insa um 9.gan, då slog de "esarna" (tömmarna) om ryggen
LauGx; hamst va fasåna ar, hemskt vad (mycket) fasaner i
år EkeGN; dk, ba hcikla ata u ska ha stål,,tr håysa u . . ., de
bara "haklar" (strävar) efter att ha stora "husar" (byggnader)
och. . . NärGN; kalseiga alaåndabOsa da. . kalsonger(na)
eller underbyxor(na) det. . . HejnO-N; rna nåsa ålstans, med
"nasarna" (näsan) överallt NärGN. "
i adj., adv. och pron. Före kons.: båndfcista Mn, tallnda
rna råldua, stayr u båndar, bandfast gärdesgård, gärdslad med
Hesselman, Från Marathon till Långheden, s. 13.
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rediga stör och hank NärGN; nagan basua tål, någon yvig
tall NärGN; hatmloyda bi katluns, hemfödd vid Kattlunds Grötl
JN. — Före vokal: hårda z maks& dara, hård i målet så där
NärGN; stina u pö«, stinn och "upphoven" (-svälld) Vaml
GN; sama !,oks, sämre yxa FröjYa.
i verb (presens). Före kons.: a bansatas,di jag bannsätter
(förbjuder) dig GrötlJN; da båysa man, då ramlar man NärGN;
boyma på, de "bommar på" (väven) LauGN; braka gchsk,
brukar skrock GothGN; fala beirt, faller bort LyeGN; a fzinda
mayt,zot kal, jag "fundar" (det kliar i näsan) mot en karl
NärGN; ch fYlga varandra, de följer varandra LauGN; na ggna
hax,sk, nu börjar slåttern NärGN. — Före vokal: han behta
taka, han biter i täcket GothGN; da blågka åytpå, det blänker
utanpå LauGN; day flciga Up u nkr, du flaxar upp och ner
BroGN; (var) glcez,da lånd, (vi) far i land NärGN; dana åldrz
stå, duger aldrig stå LauGN; brow ha svålga ml,aytet da
rzna pvar, bron hon sväljer inte, utan det rinner över ElejnGN.
i prep. och konj. Före kons.: ala da laga z_a da, eller då
lägger jag det LauGN; då såld d} åta ch ditgada, det sålde de
efter de delade NärGN; ata hånA efter handen (allm.) GN;
gzk lykt Yva beik, gick tätt över båten LauGN. — Före vokal:
. . . ala kyvådar, eller oväder G-othGN; /Jalta ata iertar, "flötar" efter ärter LauGN; unda alsk k&rka, under Alskogs
kyrka NärGN; up yva årmar, upp över armarna NärGN.
•
ä. i sammansättningar med ord som sluta på -r:
åkabit, åkerbit NärGN; aktadak, akterdäck LaumKo; älvagrås, alvargräs, Cynanchum, (men alvarhyns, strandpipare)
Vam1GN; atahald EkstaWN; LauGN, (atarhald 1Tam1WN), återhåll; å ystabk, Österby, gd i Garde NärGN; s4dagr4n, Cedergren NärGN; fiskagubbar, fiskargubbar LauJKN; nadagitt,
nordergute GmgGN; åndaktinua, underkunniga AngaGN; vädaböiän, väderbyn LauJKN; även före vok.: faaytn, förutan At!
ON; sicznaffiksar, sommaryxor EkeGN; vaåndra At1CN (vanl.
varandra), varandra.
B. Kvarstående r.
ofta före vokal: f6udar up unda lchva, foder upp under livet LauGN; an hyvar tird, en hoper ord LauGN; bra
1.
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flåndrar agåsta, bra flundror i augusti GothGN; ga pa gåtar
u..
gå på gatorna och . . . HejnGN; ma ng kåypar cea,
med några kupor i NärGN; bada vintar u sionar, både vinter
och sommar LauGN. — en ?nar ån, en annan en HabITG; bltiagar
a sa, blyg av sig NärGN; an svdrtar ala vdata lav, en syart eller
vit lapp FlerGN; vdtar ar, vått yrväder VamIGN; gak åtar u
såda, gick efter och sådde. — daynar dv, dunstar av BroGN;
dragar åp han, drar upp honom NärGN; da glaigkar um da,
de glunkar om det NärGN; um du häykar a keda grand, om
du dröjer en liten stund LauGN; lagar a tråda, ligger i träda
VamIGN.
2.

vid emfas och paus:
Paus betecknas med punkt: at fåslat acimbar., ett fasligt
prat; ha na låndar k4a agn, har nu "'under" (den argsinte)
kommit igen LauGN; ha har a skstar. ha ha trdabda,n, hon
har en syster; hon har träben HejnGN. — han la int,gbuar.,
han är inte god NärGN; gåban a krcimpa, man day la rcikar.,
gubben är krokig, men du är rak EkeGN; han la tågar, han
vaga . . ., han är tung, han väger ..., NärGN. — da ska sas
t§mar,sa kdrva da sa båtar., det skall sås tunnare, så kärvar
det sig bättre LauGN. — han gar dar u siggar u dråmbar fo
lånay, han går där och sjunger och gnolar jämt NärGN; na
han sikar, da aa sam slap nåa,r,y, stdan, när han sjunker, det
är som att släppa ner en sten NärGN.
Anm. 1. I fårömålet bevaras slut-r som regel, utom i ett fall,
där det är labilt (jfr Noreen Fåröm., s. 314) eller numera praktiskt taget borta, nämligen i bestämd plur. av subst., ex. måskuna
vara . . maskorna voro (: måskunar); da da Mana la int
de där gubbarna äro inte (: Manar). Ingemar Olsson uppger
(ULMA 17750, s: 2, 1945): "hos de äldre Fåröborna hörs r i best.
f. pl., men de yngre ha lagt bort det": kveaana(r), kviorna.
Anm. 2. Uti pluraländelsen -ar (jfr ovan s. 53) (sv. fem. obf.
o. bf .) synes r i regel kvarstå — liksom i fsv. -r (R) ej faller
efter svagt u (Aschw. Gr. § 321: 3, 4).
Ex. fo kårpar u kråkar ta 141 av, för korpar och kråkor att
äta av LauGN; da pitad da ma kvånpikar, u sa va da s4dgdtar sam gak ayt, det hackade de med kvarnhackor, och så var
det sä,dgator som gick ut (i kvarnstenarna) LauGN.
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§ 98. r faller vanligen bort i enstaviga ord i svagtonig
ställning.
i verbformer som far, gar, har, jär (är), tär (tör), var:
la fa pylt pej mi, jag 'får bylta på mig NärGN; di ga,gilt,
det går bra GrötlJN; mdt da ga int mik at, mat det går inte
mycket åt HejnGN; a hu,tråst,ata . . ., jag har längtat efter
GrötlJN; va ha ha vitksa, vad hon har växt HejnGN; han i,a
fcidar, han är fet Vam1GN; da ta var yp(a), det tör vara
öppet Vam1GN; la va h,åima, jag var hemma; da va int . .
det var inte LauGN; da vas,u sWeika . . ., det var en slik
LauGN.
adverb, prepositioner o. d. (där, här, för, när):
ga che yva åkrar, gå där över åkrarna HejnGN; da up, där
upp LauGN; da dce låmbgiftar, de där fårhusen HejnGN; ha
pa geitland (allm.); fe a kvårtasmeit, för ett kvartersmått När
GN; svard fe håsta dar, svarade för hästarna där NärGN; da
vildra fe åugu, det vill(r)ar för ögonen NärGN; ne, da blåst . .
när det blåste NärGN.
Pron. vör, vi: da stupa ve in, det stoppar vi in LauGN;
na ve khipt,n, när vi köpte honom NärGN.
Även andra enstaviga ord kunna förlora -r i svagton: at.
paMstar, ett par hästar; da ta bart smdkan, det tar bort
smaken BroGN, etc.
., Prefixet för- i sms. förlorar vanligen -r: fob, förbi, fekåildar, förkyld, foin6igan, förmögen, ja, t. o. m. Multi, förutan BroGN.
Om r-bortfall i enstaviga ord, se Gjerdmån, Söderm. stadsm.
§ 186.
41. I, s. 73 och Tiselius, Fasternamålets

§ 99. I Gutalagen förekommer r-bortfall blott i inljud
mell'an obetonad vokal och en konsonant (utom h): sunadotir,
sondotter, varDalaus, utan vård, nemdamajo, nämndeman,
sengacleg, sängkläde, etc. (Aschw. Gr. § 321: 1); uti runkalendern 1328 förekommer lauhadahi, jfr langa: dahn CS
Run 107, (= lauga : dahe Brate, Sv. runinskr., s. 97); botwida : sial CSRun 110 (eft. Liljegren), ganwida : arwa CSRun
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111 (Lilj.), etc. I slutljud förekommer däremot knappast
något exempel på r-bortfall, (möjligen itti, efter, i Valls
kyrka, enl. Otto von Friesens meddelande; jfr ovan, s. 129).
När Tofften skriver: Stutair järo frusnair ell. Stuta järo
frusna, tyder det senare på r-bortfall, (ang. -air se ovan s. 22).
Uti bröllopsdikterna finnas enstaka exempel: manga stuka
bref, många "stigar" (tjog) brev, an gilda kal, en gill karl,
an ainfalduga Bonde-sorok, en enfaldig bondpojke 1726; alla
teida 1748, kala, karlar, -na (5 ggr), sparfwe, sparvar 1738 a.
Hos C. och P. A. Säve är r alltid utskrivet. Även många
upptecknare, som använt landsmålsalfabet, ha skrivit ut r
där de säkerligen ej hört det.
§ 100. Fg. t faller i slutljud efter svagtonig (ändelse)vokal
över hela området.
i best. form sing. av neutra: häuse FåröS, 'Kuse RoneS,
etc.; Hysa allm., Myst. Goth, huset; tåka allm., tå1c2. Goth etc.,
taket, se ovan s. 36 f.; deka FåröFler.... Loj ... Flabl etc.;
Welin Goth, diket; åyga Fårö, åyga allm., ögat.
i neutrum av adj. på -in: gåla, galet, Veta, litet etc.,
se ovan s. 34.
i neutrum av pron.: ana Fårö; åya allm., annat; naka
Fårö; nagu FlerGothAlskG3i; nqga allm., något.
i perf. part. neutrum och supinum av verb: båka Fårö;
båka allm., bakat; blta, bitet, -it; sky:ula, skjutet, -it etc., se
ovan s. 33 ff.; fip, fått, tia, tagit FåröGx; krhcilka, urholkat
FåröGx.
i enstaviga ord, som ofta stå i svagton.
Fg. att, n. (blott ss. räkneord). Obest. artikeln i neutrum
sing. heter på södra Gotland a LauNäröjaFideNäsHamra
Vam1SundGN; EkstaWN; GrötlJN; SilHablTG; i övrigt at, även
på Fårö. Neog. har vanl. ett, men t. ex. ä rispetak, en träta.
Fg. hit (runinskr. i Valls kyrka, enl. von Friesens medd.)
ha FåröGx; hä FåröBungeRoneVamlHamNäsSundS; he AlskS;
'ä LauRoneS; häd Spegel, Tofften, Bröll.-d. 1738 a; 1748;
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NäsVam1S; "fordom" SundeS; hl Spegel, Neog., Bröll.-d.
1724 (avskr.), 1726. Formen hl kvarlever nu endast på Fårö,
medan 'det' f. ö. heter da, endast enklitiskt kan man i ålderdomligt mål få höra a (var,,a, var det). — Fg. Det, pron. n.
svagton. da, starkton. dal (I: 77). — Fg. huat pron. n. va, va
Fårö, va, va allra., vad.
Uti 1700-tals ordlistorna finnas åtskilliga exempel på t-bortfall. Sålunda har Neogard (1732): amulä, (= av-mulet), bordä,,
bordet, fatä, fatet, girwaxii, girvuxet, mikä, mycket; jag hade
så, jäta, . . så ärnat, etc. Tofftoån (1748) skriver: "alla Neutra
definite utsagda lyktas i B: M: [Bonde Målet] på ET, doch
så at T fögo höres, äfwen som i G: S: [Gamla Swenskan].
Skap — skåp, — skapet, Wein — win. — weinet, Blod —
Blodet". Att "T fögo höres" torde väl betyda, att det var
helt bortfallet, knappast att det uttalades å el. dyl. Den ovan
nämnda ensamstående formen häd för hl, det, kan ,möjligen
vara riktig, jfr fsv. hw a dh av h wat och former som tr äd h,
f ä d h, knäd h, f rödh för trä(e)t etc. (Kock, Unders. i sv.
språkhist. 1887, s. 1 ff.). Om utvecklingen av slutlj. -t se
Kock a. a., s. 11 ff.
§ 101. Fg. v har fallit efter vokal i svagtonig ställning.
Den v-lösa formen har sedan kommit att brukas starktonigt.
Ex. Fg. af prep. a, a (— civ); t. ex. a lambi, av fåren GrötlJN;
dmikt a dkan, direkt av åkern HörsGx; fidt a,knågar, fullt av
kvistar BroGN; blce, å ma, bli av med HejdeTG; gay . . st,
"gör av sig", förslår LauGx; hugd ckgrcivii, högg av grenen
GothGN. — Sms. cihbub At1CN; aluaultar EkstaWN (jämte
aikeuh flerst.), utan hov, "avhovlig"; dmbydnas Atlex; amou,dnas GardeGx; GrötlJN (jämte Avm6udnas) "av-modandes", modfälld; a-sa t GothElm; asåt nejnNärGN; asätt Fårö etc. S, "avsätt", klack. — giva, v. g o. d. (enda form) (I: 2); pret. gg
allm. (jämte gav flerst.) gav; härtill pres. pr, sup. pt, pt
(allm.). — Fg. hafa v. ha, ha (allm.), pres. har, (pret. hada,
sup. hat).
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Inskott och tillskott.
§ 102. Mellan m och 1, m och r förekommer inskott av b
liksom i fsv. (Aschw. Gr. § 325) och forngutn. (Söderberg,
Fg. ljl., § 26, Pipping, Gutalag, ml., s. Lxxxvin). I våra
dagar synes b åter försvinna, i fråga om mbl sannolikt under
inflytande av riksspråket, men i fråga om mbr även genom
analogi (t. ex. pres. kitmar: inf. Urna, jfr fåröm. kiimbar).
Exempel: a) ml > mbl. Pg. gamlar (A), gamblar (B) pl.
gOmbla LärGN; AtICN; gambla HejdeTo; Gröthhi; VamlWN;
gamblä, LauJKN; getmla, di gåmhlu FåröGN; gåmla FlerBro
Anga, gamla, etc. — humla f. humla Fårö, humbla Lau etc.;
humla Eksta (I: 141). — Fg. kuml (Hogrän-stenen, Aschw.
Gr., s. 486; Halla-inskr. CSRun 88) kumbl, hinzbal, (sjö)märke m. m. (I: 142). — kym(b)1 n. kgmbul FåröGN; kgnzbal
AtlCN; NärGN; kymbal LaumKo; kimbel Neog etc., märke. —
kym(b)la, v. hymbla ål), avspärra en väg FåröGN; kymblä, Lan
RoneS, märka. — skramla, v. skramla FlerLärBroGN; skrOmbla
HejdeTo; skrambla LauGN; EkstaWN; pres. skramblar LauJKN;
Närkr. — skymlug, adj. skymblugur FåröGN; skPm/u At1CN,
(om färg). — stumble m. stumla Fårö; stOmbla 'lejde etc.;
stitmbal Atl etc.; stitmal Bro etc.; stumblä, Neog, stubbe (I: 142).
— sumliga, adj. sitmlzga FåröG-N; sOmblza Habl(Vaml)To; sumBroNäi GN; sumbli LauJKN; sumbliga FåröFlerBungeS,
somliga; sumblzstans GothElm, somligstädes. — vamla, v.
vanzbla„ vamla, pres. da vamblar LauGN; vambla FåröS;CS;
wamla Neog, äckla. Jfr da. vaml e. — vemla, f.
FåröGN; vämbla FåröBungeS, bred, grovkardad saig (ulltapp);
v. våm/a FåröGN; våmbla FlerGN; vämbla FåröS;CS; Bunge
GardeS, grovkarda (och blanda) tall. Bildat till vamal, vadmal, sålunda egtl. bereda ull, avsedd till vadmal(?).
b) mr > mbr. (Fg. draumbr m.; hambri, in. dat.) aumr adj.
dumbur FårömN 341; (cig,nzar Garde etc. I: 211); aumbur
Schoum; aumbr, aumber Neog, arg. — demr pres. dåmbur
FåröGN, slår, (dämar LauJKN), egtl. dämma upp. — hamra,
v. hambra FåröS; hambra EkstaWN; ham(b)ra GrötlA. —
14
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jammer n. /cimbar At1CN; jamber Neog; jambor Bröll.-d. 1738 b,
gnäll, prat. — jamra v. lambra Gothllm; At1CN; Vam1GN;
iambra Neog, etc., sorla, prata, samtala. — Fg. cumbr, pres.
Umbar FåröGN; (kumar allm.); kumbar BungeAlskGardeVaml
S; kumber Neog, kommer. — lemr pres. 14mbur FåröGN;
(kmar BroGN; lämar NäsS), trycker. — nom(b)r adj. nombr
Schoum; Neog; nombur FåröS; (nomur LauS; naumar Laum
KG etc.), läraktig (I: 186). — semre komp. sämbri, -a FåröS;
OS; sämmbur FåröCS; (samar Bro etc. GOB), sämre. — slemra
v. slambra tfl, skräpa till FåröGN; slämmrä, till VyS, göra
ostädadt. — temr pres. gmbur FåröGN; (gmar BroGN; Hejde
TG), tämjer. — tomr, adj. tmbyr FårömN 351; (Nymar Hejde
etc.), tom (I: 189).

§ 103. Redan i forngutn. har liksom i fsv. ett d inskjutits
i fonemen. Hr, nnr (Aschw. Gr. § 326, Söderberg, Fg.
§ 26). Detta gäller fortfarande för fårömålet, medan i gotl.
för övrigt d särskilt framför svarabhaktivokal oftast avlägsnats
genom analogi.
Exempel: a) Hr > ldr. dalldargras Gårde (A. Nyström),
Briza media. — Fg. faldr, pres. f4/dur FåröGN; (fålar Gotl.
allm.); falldur FåröS;CS; FlerLauS; SundCS, faller. — fullr adj.
fåldur FåröGN; fulldar RoneS; (fular allm. Gotl.), full (I: 137).
— gildr (fg. dat. gildri) n. gilldur FåröS;CS; katatgildqr Goth
Hm, resnät för säl. — sjollra sjoldrä, LindeS; pres. 'åldrar
sjollr n. själldar LauJKN;
BroGN, prata, sladdra m. m.
själldär AlskS, bestyr, oväsen m. in. — skallra v. skalldra Fårö
S;CS; pret. skalldrä,d LauJKN, skalla. — ryrall adj. rkråldar
Lau etc., rörlig (I: 50). — skyndall adj. skgndåldar At1CN;
skyndaldar EkstaWN; skyndaldar HallS; LauCS; skyndalder
Neog, etc., kort, skyndsam (om tid). skollra, f. slåldra Fårö
GN; skälldra FåröS;CS; BungeRuteMartS; GothCS, tunn vass
kant (t. ex. av en tand); tunnt skal av inuti ruttet träd;
skrälle av sönderslaget kärl etc.; faitskälldra S, tunn tjärved
på ytan av en tall. Är väl en inhemsk utbildning till lånordet skolla (ty. Scho 11 e), som ej finnes i gotl. Ett skillra
f. 'stomme till ihålig tand' m. m. anföres (på tal om skrolla
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o. skoll a) från vg. o. små!, av B. Ejder (i Meijerbergs Arkiv 6, 1944, s. 89), vilken anser att metates möjl. kan föreligga. — smal adj. snwildur FåröGN; (smilar Gotl., ovan s. 107);
komp. smälldri FåröS;CS, smal. — villra v. villdra BungeS,
förvilla etc., pres. da mldrar f 4gu, det flimrar för ögonen
NärGN. Jfr no. dial. vildr a (Torp). Härtill villdrugur Fårö
LauCS; vildruar GothLauS, etc.; vildn At1CN, ostadig, obestämd, karaktärslös, tokig etc.
b) n(n)r > ndr:
brinnr, pres. brindur FåröS;CS; LauRoneS, (brinar allm.
Gotl.), brinner. — Fg. findr pres. findur FåröS; LauCS; -årr
(i ramsa) RoneS; (finar Gotl.). — hinnr pres. hindur FåröGN;
(hinar allm. Gotl.), hinner. — rinnr pres. rindur FåröGN;
rin(n)dur FåröS;CS; FlerS; LauCS; (rinar allm. G-otl.). —
stinnr adj. stindur FåröGN; (stinar allm. Gotl.), stinn. ' —
tunnr adj. tzindur FåröGN; (lånar Gotl.), tunn (I; 147). —
Fg. tendr m. pl. tandur FåröGN; landar allm. Gotl., tänder
(I: 64). — Fg. vindr pres. vinndur FåröS; (villar allm. Gotl.),

vinner.
Om -d i ordet strad, strå, se Noreen Fåröm. § 37.
Inskott av g förekommer i slpga LauNärGiv; VamlBN
björkris, lövruska, vilket möjligen är inlånat i denna form från
någon granndialekt, jfr östg slPga, slya, spö (klander II: 124),
samt i ordet sleigur, slö FåröGN, vars g av Noreen Fåröm.
§ 76 förklaras vara inkommet i nom, från de kasus, där v
(> g) var bevarat (isl. sljövan etc.). Jfr emellertid östg. 8/0g,
slö (Ålander II: 124). — I de numera vanliga formerna mgiugan, trbugan, mogen, trogen, i st. f. äldre nzbyan etc. (I: 186)
kan g ha inkommit från riksspr. Anmärkningsvärt är dock,
att ingen form *mayan finnes i fåröm., varför g kan vara inhemskt och uppkommet ur ett inskjutet v (jfr ovan s. 160).
Tillsatt h förekommer dels lokalt i samband med
h-bortfall, varom ovan § 86: 2, dels över hela området i några
enstaka ord:
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oxl f. 114kst Fårö o. allm., oxel (I: 187). Även i ä. sv.
finnas h-former, hoxell o. d. (se Lyttkens, Sv. växtn. II,
s. 852) och i smål. (ULMA Ordreg. växtnamn). — (h)oysa,
v. båga allm., ösa (I: 230), har h även i andra sv. dial.
(Klander II: 127; Gjerdman, Söderm. stadsmål. I: 143). Detta
ord har h även i holl. (h ooze n, äldre ooze n) och i eng.
diall. (h o w s e).
I de främmande orden adjö (ha4,613 o. d.) och ide (hd)
förekommer även tillsatt h. Om den fonetiska förklaringen
se Gjerdman a. st.

Mellan s och t inskjutes stundom ett k.
Ex. hosta, v. houksta, etc. allm. (I: 184); hetyksta FåröGN,
hosta. — laist m. lakst TräkVallSanda HejdeLojstaTG; Gmg
ArdGN; ia1cst At1CN; laikst LaumKo; laigst AlsköjaS; (lagt
FlerLärHallStenkyBroGN; StenkuTo; laist FåröS;CS), läst.
1s1. leist r. — gnist(r)a f. gnikstra BursGN; gnigsta GrötlJN,
f. övr. gnIsta, gnagta osv. samt (äldre) gnagcsta o. d. (I: 202);
gnista.
Tillskott av 1 förekommer blott i orden 'kry' adj.
krog allm. (I: 46) och 'try' trag NärGN; tröil; Lonicera xylosteum KG (ULMA 394). En form tr yl anföres av Lyttkens
Sv. växtn. s. 165 ur äldre lantbrukslitt.
Mellan tt och 1 har ur ett aspirerat glidljud utvecklats ett s .(Aschw. Gr. § 334 o. 290 anm., Hellquist i
Arkiv IV: 318, Ålander II: 134), -varefter ts > s enl. § 76
ovan. I gotl. gäller detta endast orden *kettla kula FåröHz;
kisla allm., föda ungar (om katt); jfr kissling Fårö . SundS,
I ordet nettla
kattunge, samt vattle m. vita allm. (o.
däremot, som troligen tidigt ombildats till ett *nettil, ro., har
tt kvarstått: natt GothElm; natl LauGN, nättel FåröLauS, jämte
nitla m. AtION och natla Eksta, -o NäsWN, f., nässla.
Analogiskt -t har införts:
a) i pret. brant, brann, falt, Nit (Fårö fial), föll; fant, fann,
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hant, hann; rant, rann, spant, spann, vant, vann; fesvånt,
försvann, efter mönster av bant, band, lalt, hall, höll, valt,
vållade (FårömN § 26 *o. God. ordb.).
b) i presens 2. sg. av verb
blåydurt FåröGN, bjuder;
bindurt FåröGN; båflyrt FårömN 310, biter; dåvart FåröGN,
duger; fart S;CS; fat LärNorr1GN; GothHm; fart HejdeTG;
fat EkstaWN ep]), får; glrt LärGN (tpl); git EkstaWN (tpl),
giver; ggr FåröGN; ggt EkstaWN (tpl), går; kålart FårömN 310,
kallar; kåypart FårömN 310, köper; kionbart FåröGN, kommer;
laturt FåröGN, låter; segt LärGN; IlejdeTo; ;Art FåröS;CS;
säirt Samtahl 1771, ser; siturt FåröS;CS; s/ivetrt FåröGN;
slipart FlerGN, slipper; segt FlerLärGN, syr; scprt LärGN;
sart IfejdeTG; särt FåröCS; LauJKN, säger osv.
Noreen (Fåröm. § 52) anser att -t tillagts i analogi med 2.
pers. sing. pret. (bagt, flaykst, du bet, flög). Ett visst inflytande, särskilt på de enstaviga formerna, kan väl ha utgått
från 2 p. sing. pres. av de preterito-presentiska verben, (du)
kanst, skat, vagt, samt last och vzt, vilka ju hava hög frekvens
i språket.
v-inskott har ägt rum i ett par enstaka ord: lo in.
layv Fårö, lQu Gotl., ludd; to n. tauv Fårö, men tey Gotl.,
blånor o. d. (I: 189); spo(e) s_payv Fårö, men speui o. d. Gotl.,
spov (I: 188) samt vidare tillfälligtvis i gu,vciftan FlerGN;
guvåftn Vam1GN.
Metates.

Exempel på metates äro ganska fåtaliga.
Ex. idka, v. eekta o. d. (I: 17); kropsa krospa, knipsa —
knispa, krossa mellan tänderna (I: 155 f.); kringla, f. khgra,
litet kugghjul GrötlJN; klingrå FåröGardeS, harvkringla (draganordning). — (?)krungla, v. klungrä LauCS, skrynkla; adj.
klungruar LauS; n. klitggrut Vam1GN, skrynklig; jfr krynglä
S,CS, skrynkla ihop, och ösv: diall. krynge 1, krumelur etc.
i Numera på det egentliga Gotland endast bland de äldsta och
huvudsakl. i de enstaviga pres.-formerna.
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krångla, v. klångrä, SundeS; -a NäsS, adj. klångruar
V11.
Näs, krånglig. Nu allm. kretgla, krångla. glodraka, f. gaylcika
LojSilTo; grölcika FlablTo; groulcika
e. d. FlerLärGN; FröjTu.;
EkstaWN; GrötlJN (jämte glåydrcika o. d. flerst.); gloraka, grolaka Neog etc., glödraka. Även i estlsv. förekommer metates i
detta ord, se V11 Ordb. och Danell, Nucköm., s. 188, not 2.
— skovla, s. skållvo FåröS, skålvå LauRoneS, skovel i vattenhjul; så även i vg. (Götlind, Vg. folkmål II, s. 54). — Aug
damar (jämte vamal), vadmal, se Ålander I: 35. Fg. ginum,
prep., heter på Fårö stundom glmun FårömN 359. — Flera
ex. •hos Noreen a. st.
Uti en del svåruttalade utländska ord har metates av sjeoch s-ljuden uppstått: xescint, sergeant, maxis, massage, payds
"paschasa", berättelse (passage). Av dessa kan åtm. det sista
vara inlånat -i sin metatetiska. form.

Register.
Orden äro upptagna i grundformen. Forngutniska ord ej medtagna.
adertonde 2: 63. adjö 2: 212. afton 2: 55, 59, 85, 104, 141, 188, 201. aftonbön
1:44; 2: 56. aftonmat 2: 56, 99. aftonringning 2: 56, 99. aftonstjärna 2:56. aftontid 2: 56, 99. ag 1: 90. agga, v. 2: 78. Ajnens-Samu 2:48. Akebäck 2:98. aikta
2: 79. akterdäck 2: 132, 204. Ala 2:82. Albert 2: 179. alkäring 2: 131. all 2:3,
54, 76. alla-guds-helgon 2:57. allihop 2:6. alltid 2: 140. alltredo 2:51. aln 1:57,
61; 2: 118, 169. Alva 2:4. alvargräs 2:204. alvarhöns 2: 204. Alvne 2: 100.
andar (e) 2: 15, 60. andasfull 2: 131. Anders 2 :176. Anderse 2: 176. angel 2: 60,
146. enkel 1: 92, 2: 60. annan 2: 7, 8, 11, 49, 50, 51, 84, 87, 89, 205, 207.
annars 2: 176. annatsinn 2: 100, 104. annatsinnplöjning 2: 100. annmorgon 2: 55.
ansa .2: 70. apotek 2: 157. aptit 2: 157. arbete 2: 74. Ardre 2: 177. arg 2: 6, 48,
49, 142. arla 2:171, 180. ars 2: 180. arspicka 1: 239. arstuga 2: 175. arsviska
2: 180. artug, s. 1: 177. asklut 2: .63. »knicka 1: 132. ating 2: 144. att 2: 189.
Aurungs 2:63. Austers-Jaku 2: 48. av 2:208. avbruten 1: 111; 2:33, 132. avbråd
2:69. avhovlig 2: 208. avig 2: 61, 197. avkortad 2:29, 196. avmodandes 2: 208.
avmulen 2: 208. avsatt 2: 66. avslagen 2: 35. avsätt 2: 208. axel, m. 1: 92; 2: 60,
104. axel, f. 1: 92; 2:0.4, 10,5.
backe 2: 7, 22, 201. bageri 2: 24. bagge 2: 103. bagghorn 2: 11. haka 2: 39,
79, 207. bake 2: 33. bakhjul 2: 37. baklänges 2:40. ballerkiirra 2:131. balka
2: 138. band 2:36. bande 1: 92; 2: 15, 155. handfast 2:203. banka 2:86. bannsätta 2: 204. baptist 2: 157. bar 1:67; 2: 50, 75, 119. bara 1: 76; 2: 77, 78, 90,
158. Barlingbo 2: 99. barn 1: 42, 89; 2: 27, 28, 36, 120, 129, 172, 180, 200. barnmorska 2: 175. barpottad 2: 196. bassla 2: 194. bastu 2: 166. beck 1: 2. becka
2:96. bedja 1: 5;2: 10, 62, 110, 138. begravelse 2:44. begynna 2:91. begära
2:44. behåll 2:44. behöva 1:195. bekymmer 2:44. ben 1: 78, 201; 2: 26, 37, 201.
bendon 1:191. benig 2:61. benstolke 1: 135. beredd 1:210. berg 1: 243, 251;
2: 142. beröm 1:56. berömma 1:53, 56, 198; 2:44. besk 1:200; 2: 158, 185. beskedlig 2: 44, 165. beskedning 2: 44, 166. bestulen 2: 30. beta, v. 1: 209; 2: 80, 90.
betala 1: 1; 2:4-4. betalning 2: 118. betar, pl. 1:200. bete 2:63. betel 1:3; 2:60,
104. betesbräde 2:99. beteshage 2:38, 63, 132. beteskim 2:99. betesmask 2:99.
betesminning 2:99. betsa 2: 13. betsel 1: 200; 2: 65, 105, 183. bett 1: 2; 2:37.
bi, prep. 1:29. bia, s. 1:13. bilare 2:15. bill 2: 101. bimpel 1: 10; 2:105. binda,
v. 1: 7, 168; 2:5, 29, 32, 33, 34, 52, 66, 84, 139, 140, 213. bindborra 2: 44.
bindgräs 2: 44. bindsel 2: 105, 184. birke 1:9; 2: 16. birla 2: 171. bit 1: 1. bita
1:4, 5, 207; 2:5, 29, 30, 34, 52, 103, 201, 204, 207, 213. bittida 2: 140. hittna 1: 1;
2: 194. bjuda 1: 111, 114, 220, 236; 2: 35, 52, 138, 147, 213. bjure 1: 236; 2: 148.
bjurlucka 1:236. bjälla 1: 251. bjälle 1:243, 251. bjära, -e 1: 245. Bjärget 1:251.
Bjärs 2: 185. bjärsmör 1: 245. björk 1: 252. björkbutte 1: 166. björkgren 2:43.
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björkkarp 2: 43. björkkart 2: 43. björkklapp 2: 43. björkmas 2: 43. björkmusk
2:43. Björksarve 2: 174. björkskvalla 1:93, 94, 252. björkspråte 2: 131. björn
1: 256; 2: 180. björni,g 1: 256. björnstock 1: 256. Björnungs 2: 172. björnvagn
1:256. blackig 2:61. bladdra, s. 2: 111. bladdra, v. 1: 164; 2: 166. blanda 2: 83.
blarra, v. 1: 164; 2: 166. blek 1:201; 2: 153. bleka, s. 1:201; 2:46. blekedal
2:63. blickna 2: 117. blidka 2: 165. bliva 1: 14; 2:29, 35, 62, 68. block 1: 103.
blod 2:37, 208. blodanOe 2: 10. blomma 1: 183, 198; 2: 1, 13, 54, 203. bloss
1: 103. blunda 1: 144. blunka 1: 149; 2: 96, 156. bluttme 2: 118. bluttna 2: 117.
bly, a. 1:57. blyg 2: 205. blå 1: 198; 2: 138. blåfimmig 2:61. blåme 2:73, 74.
blår 1:97; 2: 172. blåsa, v. 1:87; 2: 10, 79, SO, 158. bläcka, s. 1:62; 2: 1, 64.
bläcksnö 2: 64. blägde 1: 200; 2: 15, 95. bländning 2: 184. blänka 2: 204. blöt
1:197, 213, 224; 2:69, 70, 74, 87, 133. blöta, v. 1:226, 235; 2:38, 127. bo, v.
1: 183; 2:53, 127. Boberg 2: 24. bock 1: 124, 130; 2:32. bodd 1: 127; 2: 101.
boddig 1: 127. Bafride 1: 193. bog 2:22. bogla 1: 126. Bohaka 1: 191. bak
1:43, 56, 181, 183; 2: 65, 173. boken, a. 2:32, 89. boklärd 2:68, 69. bolde
135. bolna 2: 169, 195. bom 1: 190; 2:22, 33, 125. bomma 2: 204. Bomunds 1:193. bonde 1:42, 43, 182, 183; 2:23, 65, 85, 126. bondgård 2:11.
bord 1: 155; 2: 26, 36, 122, 177, 194, 208. bordlåda 2: 184. bordsfot 2: 184.
bordsheder 2:69. borga 1: 162; 2:83. borgen 1: 162. borr 1: 101, 102,
103; 2: 107. borra 1: 107; 2:80, 96. borre 1: 162. borst 1: 123, 159;
174, 180. borsta 1: 159. bort 1: 123, 160; 2: 178. borta 1: 161; 2: 51,
88. bortlagd 2: 75. borttagen 2: 32. Bosarve 2: 100. bossig 2: 204. Botets 1: 193.
Boters 1: 193; 2: 176. Botes 1: 193. Botrajvs 1:193. botten 1:119. Botvide
1:193. brake 2:163. brand 2:23, 101. bred 1:199, 201, 209; 2:66, 86, 90,127,
139, 158. breda, v. 1:209; 2:12, 127. bredd 1:210. brede 2:14. bredskenig
2: 75. brev 2: 26. brink 2: 33. brinna 1: 169; 2: 5, 35, 67, 211, 212. bro 1: 183.
broa 2:83. brodd 1: 128. broder 1:42, 44, 53, 183; 2: 19, 23, 102. brokrem
2:26. brokt 1: 132. brakta 1: 123, 132. broms 1: 139; 2: 158. bromsknöl 2: 132.
Bro-Nicku 2:48. brosch 2: 182. brosk 1: 164. broska 1: 164. brott 1: 101, 103.
brud 1: 170, 177; 2:25, 26, 139. brudgum 1: 177. brudmarsch 2: 182. brudridare
If: 16; 2: 15. bruka 1: 177; 2:81, 84, 204. brun, s. 1: 178. brun, a. 1: 170; 2:3.
21. brunn 1: 144; 2: 101, 155. brunnsvind 2: 171. Bruten 1: 107. bry 1:44. brys
1:43, 56; 2:13, 88. bryggarhus 2:36. bryna 1:44; 2:39. bryta 1:111, 114, 220.
241; 2: 5, 34, 35, 84, 103, 159. bråd 2: 70. bråka 2: 53. bråte 1: 101, 107. bräde
1: 86; 2: 16, 27, 82, 87, 88, 136. brädeskim 1:86. bräken, a. 2: 163. bränna 1:71:
2:23, 38, 39, 53. bränn-nata 2:44. brännässla 2:159. bräss 2:163. bröd 1: 194,
195, 198; 2:37, 194. brödhand 2:202. bröla 1: 213; 2:87, 163. bröllop 1: 36.
bröst 1:241. bubbel 1: 126. bubbla 1: 126; 2: 153. bud 1: 103. bulk 1:37, 136.
bullkig 1: 136. bullra 1: 137; 2: 38, 195. bunk 1:149. bunka, v. 1: 152. Bunkar
1:149. Bunken 1: 149. bunkgräs 1: 149. hunn 1: 144; 2:25, 165. bur 1: 101. burg
123, 159, 161; 2:25, 142, 158. Burg 1: 159. Burge 2:82. Burgen 1: 159. Burgsvik
174, 180. burrig 2: 61. Burs 1: 159; 2: 185. buske 1: 124, 164. buss 2: 101. bussa 1: 164. Butede 1: 193. Buters 1: 193; 2: 176. Butjärve 1: 193. Butleks 1: 193.
Butleks-Joku 2:48. Butrajvs 1: 193. butte 1: 166. Butvi 1: 193. Butvier 1:193. by
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1:42, 43, 44, 56, 195; 2: 32, 54. bygd 1:37; 2: 25, 54. bygga 1: 36; 2:5, 18,34, 139,
144. bygge 2: 16. bygla 2: 111. byse 1: 12; 2: 14, 101. byta 1: 44. bytta 1: 36. byxlår 2:63. båda 2:20, 21, 77. både 1:97; 2:91. båge 1:107; 2: 15,141. bål 1:101,
- 103; 2: 102, 107. bålande 2:10. bås 2:37. båsstock 2:97. båt 1:96, 97, 124, 199;
2: 33, 101, 133, 138. Båta 2: 133. Båtels 1: 193. båtskamrat 2: 183. båtsman 2: 183.
Båtu 2: 48. bädda 2: 79. bädja 1:61; 2: 10, 53, 95. bägge 2: 17, 76. bälg 1: 76;
2: 103, 142, 153. bälghandkläde 1: 76; 2: 104. bälja 2: 199. bär 1: 67, bära 1: 111,
245; 2:8, 32, 52, 109, 177. bärga 1:251; 2:84. bärnsk 1:62; 2:172. bärnska
1: 62. bärra 1: 66. bärre 2: 102, 158. bärresgren 1: 66; 2:38. bärreskvist 2: 38.
bäst 2:4, 49, 50, 53. bättre 1: 62; 2: 66, 67, 131. bävra 2: 180, 195. böja
226; 2:66, 141, 142, 199. böla 1:213; 2:95. bölk 1:37. bölkas 1:37; 2: 154.
böliklig 2: 61. bön 2: 25. böna 1: 195. bönbälg 1: 76. bör, s. 1: 30; 2: 102, 107.
börd 1:39, 195; 2:122, 171. börda 1:38, 42; 2:1, 122, 129, börja 1:35; 2:84,
199. börst 1:41. bösa 2: 204. bäste 1:226; 2: 14. böter 1: 56.
cedera 2: 44. Cedergren 2: 204. cement 2: 44.
dag 2: 5, 54, 135, 138. dager 2: 70. dags 2: 120, 147. dal 2: 31, 33. dallergräs
2:210. dansa 2: 55. darrig 2:42. dattlig 2:61. deg 1:201; 2:25. deghjärtad
196. degna 2: 168. dela 1: 201; 2: 153. dem 1:201, 210; 2: 139, 155. den 2: 139,
208. deras 1:201. dessen 2: 104. det 1: 77. Dibjärs 2: 168. dig 2: 152, 197. dike
2: 27, 74, 201, 207. dikesbrun 2: 38, 99. dikesgrävare 2: 38, 95. dikesgrävning
2: 38. dikesjord 2: 38, 99. dikesmull 2: 99. dikesren 2: 38, 99. dikesspade 2:38,
99. dikestorv 2:99. dikesvall 2:99. dil 1: 18. dile 2:7. din 1: 19, 29; 2: 139, 202.
dir 1:29. dit 1:29. djup 1:236; 2: 30, 37, 138, 157. djur 1: 236; 2: 138, 148.
djärv 1:252; 2: 138. dobbra 2:89. docka 1: 130; 2: 1. dom 1: 183. domare 2: 11.
domna 1: 121; 2: 161. don 1: 191. doppa 1: 154. (torga 1: 157. dorma 1: 157. dorva 1: 157. dosig 2:61, 197. doss 1: 166. dost 1: 166. dotter 1:42, 43, 44, 56, 183;
2: 19. draga 1: 73, 75, 112, 184; 2: 29, 34, 52, 86, 205. dragare 2: 15, 95. dragla
2: 112. dragleväder 2: 112. drakleväder 2: 112. dricka 1:6, 169; 2:8, 55. drickbimpel 1: 10. drickikär 2: 11. drickstunika 1: 151. drift 1: 10. drif ta 1: 10. dristig
1: 22; 2: 127. driva v. 1:4, 207; 2:32. drivja 1: 130; 2: 199. drons 1: 123. dronta
123. dropp 1: 103. droppe 1: 108; 2: 1. drossla 1: 166. drottning 2: 26. drov
160, 193. drova 2: 160, 193. drovig 2: 160. drovna 2: 160, 193. drucken 1: 169.
druggelväder 1: 129, druggla 1: 129. drugglig 1: 129. drumma 1: 140; 2:205.
drunkna 1: 149. druns 1: 148. drunta 1: 148. drussel 1: 119; 2:65, 106. dryg
1: 241; 2: 10, 66, 141. drypa 1: 241. drypplig 2: 114. drägnig 2: 197. dräng
71; 2:21, 144, 145. dränka 1:71; 2: 29. drätt 1:81; 2: 125, 147. drättbagge
1:81. dröja 1:227; 2: 142. dröm 2:209. drömma 1: 227; 2: 80. drönja 1:32;
2:199. du 1:170, 177, 179. duga 1:199; 2:204, 213. dugga 1:130: duk 1: 191.
dukstjorn 1:256. duktig 2: 11, 17, 41, 61 75, 197. dum 1: 140. dumbe 1: 140.
dumla 1:140. dumpa 1: 143, dumpla 1: 140. dun 1: 170, 178. duna 1: 101, 112.
dungen 1: 149; 2: 145. dunkavle 1: 112. dunsa 1: 148. dunstock 1: 112. dunt 1: 144.
durra 1: 123, 162. Duroj 1: 230. dusig 2: 61. duskig 2: 61. duva 1: 170, 171, 176;
1, 192, 193. duven 1: 110; 2: 160, 192, 193. duvna 1: 121. dvala 2: 191. dvärg
1:66; 2: 142, 191. dvärgnät 1: 66; 2: 191. dy 1: 45, 56. dya 1: 45, 56. dye 1: 45. dygn
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2: 116. dyna 1:45, 56. dynga 1:36; 2:1, 63, 144, 156. dyngval 2: 63, 64. dyntig
2:62. dyppla 2:114. dyr 1:49, 56; 2:10, 70, 76, 138. dyvla 1: 43; 2: 153, 195.
då 1:97; 2:139. dålig 1: 198; 2:32, 41, 42. dås 1:104. däld 1:81; 2: 126. dämma
61; 2:209. där 1:67, 92; 2: 139, 158, 206. dänföre 1: 31. däst 1:81; 2: 127.
däven 1:81. dö 1:197, 198, 227; 2:34, 35. död, s. 1:195. död, a. 1: 195., 197,
213, 224; 2: 127. dödkött 2:164. dödssjuk 2:132. dölja 1:32; 2:199. döma
1:43, 45; 2: 125. dön 1:213. döna 2:205. dönja 1:3:2. döpelse 1:56. dördig
67, 68. dörgande 1:42; 2:10. dörr 1: 100, 101, 102, 103; 2: 25. dörrspegel
2:131. döv 1:214, 223; 2:50, 191, 193.
e, s. 1:78, 81; 2:25. eder 1:5, 8. efter 1:12, 62; 2:23; 170, 204, '205. egen
1:200; 2:29, 32, 34. egg 2:53. ej 1:199. ek 1:200. eke 2:16. ekebark 2:43, 97.
Ekeby 2: 98. ekekartel 2:43; ekemas 2:43. ekenöt 2:43. ekerucka 1: 131; 2:43,
97. ekespek 2:43. ekipage 2: 182. ekstunka 1: 151. eld 1: 62, 210. eldsvärme
2: 132. eller 2:6, 204. elva 2:51. en, pr. 1:199, 200, 210; 2:105, 202, 207. ena
2: 50, 76. Enbjänne 2: 121, 172, ende 2: 17, SO, 76. ene, s. 1:200; 2:43. enegren
2:43. enekrakla 2:43. enekåda 2:43. enekäpp 2:43. enelunga 2:43. enerise
2: 43. enerök 2:43. enesbande 2:38. enesbast 2:38. enesbuske 2:38, 99. enesknaka 2:38. eneskraka 2:38. eneskraikla 2: 38, 99, 112. enesputta 2: 38, 99.
enestryssja 2: 99. enetopp 2:43. enfaldig 2: 197, 207. enlettad 2:195. ensam
2:6, 22, 30, 70, 187. enträten 2:32. envintra 1:7; 2:170. er, pr. 2:24, 76. es, s.
82; 2:22, 203. etel 1:200; 2:104. etter 1:200; 2:37, 64. etterpinna 2: 134.
ettusen 1: 177. evig 2:148. Evu 2:48.
fader 1:90; 2: 102, 133, 176. fager 2:69, 179. fagningguna 2:131. fakla, v.
112. fala 1:90; 2: 153. falke 1: 92. falla 1:255; 2:35, 84, 153, 204, 210, 212.
falme 2:118. falna 2:118. famn 2:176. fara, v. 1:184; 2: 10, 35. farbror 2: 181.
Fardhem 2: 121. farfar 2: 181. farlig 2: 171. farmor 2: 181. farnöte 1:56. farstu
2:175. fart 2:123, 177, 179. fast 2: 3. fastande 2:95. fasthullad 2:195. fastland
2: 36. fastna 2:186, 195. faststut 1:241. fat 2:37, 208. fatta 2:10, 40, 95. fattig
2:61, 152. fattigstock 2:32. fattla, s. 2: 115, 116. februari 2:44. feg 1:201; 2: 141.
felvorden 2:122. fem 1: 58, 63. femte 2: 17, 51. femtionde 1:63. femtonde 2:9,
63. fet 1:201, 209; 2: 4, 17, 67. fett 1:209, 210. Fie 2: 82. fiende 2:9. Fifang
25. Fifangsriv 1:25. fifång 1: 25. fil 1: 18. filare 1: 10; 2:95. file 1:10. filthatt 2:69. fin 2:74. finger 1:1, 7; 2:24, 37, 64, 144, 146, 156. fingerlek 2:68.
fingertott 1:168. finklädd 2:21. finmålad 2:196. finna 2:67, 211, 212. finnas
40. finskinnad 2:195. firne 1: 1, 10; 2:121, 172. fisflacka 1:29; 2: 12. fisk
1, 7. fiska 2:29. fiskare 2: 24, 95, 101. fiskargubbe 2:204. fiskbåge 2:97. fiskkorg 2:97. fiskkär 2:97. fisklake 2:97. fisklös 2: 97. fiskrom 2:97. fisksåd 2:97.
fisktunna 2: 97. fittla 2: 116. fittleka 2: 13, 47. fjor 1: 257; 2: 177. fjorton 1:258.
fjortonde 2: 63, 104. fjorår 2: 36. fjäder 1: 245; 2: 64, 147. fjäl 1: 243, 245; 2: 109.
fjälbåt 1:245. fjäll 1:252; 2: 153. fjällfisk 1:252. fjär, adv. 1:247. fjärde
1:252; 2:17, 51, 141. fjärding 2:62. fjärrsida 1:247; 2:13. fjätter 1:245;
115. fjättra 2: 115. fladdrig 2: 197. flagen 2:35. flagga, v. 2:204. flake 2:7.
flakra 2:112, 151. fiakrig 2: 61, 67. flagig 2:61. flat 2: 67, 74, 154. flatbottnad
2: 196. flatme 2: 118. flatna 2:90, 117. flatnaekad 2:196. flattakad 2:196. flen,
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a. 1:82. flenskallad 2: 195, 196. Flenvike 2: 98. fleper 2:69. flera 1:201; 2: 17,
76. flest 1: 199. flia, v. 1:27; 2: 153. flita 1:81. flitig 2: 197. flo 1: 184. • floks
132. floksa I: 123, 132; 2: 158. floksig 1: 132. flonsa 1: 123. florra 1: 163;
166. florrig 1: 163. Flors 2: 174. floss 1: 104. fluga 1: 112; 2: 1. flundra 1: 144;
2: 53, 59, 153, 155, 205. flunsa, s. 1: 148. flunsa, v. 1: 148; 2: 96. fly, a. 1: 53; 2:6,
20, 127. fly, v. 1:45, 51, 56; 2: 127. flyg 1: 30. flyga 1: Ill, 220, 241, 242; 2: 10,
32, 35, 40, 66, 141, 213. flyta 1: 111, 220, 244. flytta 1:32; 2: 110, 141. flå, N.
1:97; 2: 180. flå, v. 1:97; 2: 80, 127. fläck 2: 54. flämta 2: 155. flänna 1:62;
2: 165, fläskstycke 2: 131. fläsksvål 1: 94; 2: 12. fläta, s. 1: 82. fläta, v. 1: 78,
82; 2:126. flög, s. 1:214, 223; 2: 25. flöja, s. 2:57. flöja, v. 2:53, 142. flöta, s.
1:214. flöte 1:214; 2:86. fnösk 1:52. fnöske 1:52; 2:155. fobb 1:125. fobbig
1125; 2:61. foder 1:182, 184; 2:67, 204. &oj 1:234. folk 1:124, 134, 198;
2: 26, 124, 201, 202. folkas 2: 40. folkig 2:42, 61. «orda sig 1: 156; 2: 122, 177.
fordare 2: 177. fordra sig 2: 184. fors 1: 157; 2: 174. Forsa 2: 174. forsla 1: 156;
2: 174. Forsviden 1: 157; 2: 174. fort 2: 123. fot 1:45, 56; 2: 33, 100, 101. fradge
2: 164. framlosig 2:61. framliden 2: 83. framme 2: 77. fredag I: 28; 2: 197.
fresta 1: 71, 211. friaretid 2; 15. frid 1; 1. frilöpare 2: 15. frisk 1: 21; 2: 125, 185.
friskmodig 1:21. front 1: 123, 147. frost 1:164; 2: 25. fru 1: 170. frusen 2: 32, 36,
207. frysa, v.1 1: 45. frysa, v.' 1: 220, 242; 2: 158. fråga 1: 199; 2: 77. fräkne 2: 117.
fräknig 2: 197. främja 1:58, 73; 2:79, 110, 155, 199. främla 1: 71; 2: 155. främling 1: 71; 2:42, 144, 156. främmande 1: 71; 2: 10, 95. fräsa 2: 80. frö 1:227.
fröd 1:214; 2:141. ful 1:171; 2:20, 56, 153. fulandad 2: 196. full 1:137; 2:6,
21. fullpackad 2: 132. ful-läggad 2: 9. fulna 2: 169, 195. fumla 2: 195. funda
1:144; 2:204. fur 1:102, 104; fura 1:102, 113. furbalk 1:136. furga 1:123,
160. furkbacke 1: 160. furkel 1: 160. huken 1: 160. funkig 1: 160. furklig 1: 160.
fyle 1: 10. fylla 2:39, 81. fyra 1:20, 29; 2: 77, 86. fyssja 1: 33; 2: 158. få, ov.
1:97; 2:33,.35, 52, 178, 179, 206, 207, 213. fågel 1: 119, 121; 2:65, 102, 106. fåk
1: 104. läka 1: 101. fåle 1: 108. fånga 2:9. får 1: 104. fårbaik 1: 136. Fårö 2: 4. fä
1:25. lägen 2:35. fälla, s.2: 57. fälla, v. 1:63. fämna 1: 63; 2: 89. fängpanna 2:57.
färd 1:67; 2: 121, 177. färdig 2:61. färg 2:26. färla 2: 172. färsk 1:70; 2: 174,
185. föda, v. 1:43, 45, 56; 2: 23, 38, 53, 66. födhem 1: 56. föl I: 30; 2: 26. följa,
s. 1: 32; 2: 148, 199, 200. följa, v. 1: 32, 37; 2: 23, 59, 142, 154, 199, 204. följe
1:37; 2: 16, 74, 142. fönster 1: 11. för, a. 1: 56. för, prep. 1:31; 2:206. föra, v.
1:49, 50, 56, 195. förarglig 2: 44. förbi 2:206. före s, 1: 31; 2: 16, 73. före, prep.
1:31, 2: 17, 77. förebark 2: 43. förebärra 2: 43. föreflen 2:43. föregren 2:43.
fören, a. 1: 160, 227; 2: 103. föreskog 2: 43. föreved 2: 43. förgruvlig 2: 44. förig
1:227; 2:61. förkyld 2: 206. förlåta 1: 31. förmögen 2: 206, förr 1: 38. försiktig 1:31; 2: 197. först 1: 41, 42; 2: 4, 17, 76, 90, 174, 180. förstock 2: 176. förstånd 1:31. förstöra 1:31, 56. försvinna 2:213. försymma 1:31, 56. försök
1:31, 56. förtjäna 1: 255. förtjänst 1:255. förtryta 131. förtälja 2: 18. förutan 1:31, 177; 2:204, 206. förved 1:32. förvirke 1:32. föräten 2: 35. fösa
1: 227.
galen 2: 20, 29, 30, 34, 35, 83, 89, 103, 118, 119, 201, 202, 207. galgfågel 2: 64.
gallra 2: 138. galstrig 2: 170. galt 2: 21. gamlegänning 2: 121. gammal 1: 90; 2:3,
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6, 11, 17, 20, 21, 49, 50, 54, 57, 58, 76, 89, 105, 110, 153, 154, 209. Gane 2:82. Garde
2: 82: garlak 2: 180. garn 2: 28, 88, 120, 172, 180. garneja 2: 13, 47, 180. garnstjäka 1: 246. Gasmorhammaren 2: 110. Gasmor-Micku 2:48. gata 1: 90; 2: 1, 53, 85,
143, 205. gatsvangla 2: 47. gatubrink 2: 64. gatustöv 2: 64. gavel 1: 90; 2: 65, 106.
gegel 1: 202. gegla 1: 201; 2: 142, 143, 153. gemen 1: 1, 207; 2: 44. gemhåll (a)
1:202. genast 1: 19. genom 2:54, 214. genomblöta 1:235. genombränd 2:21.
geschwint 2:44. gest 1: 202. gestriven 2: 104. gesäll 2: 44. get 1:202; 2: 25, 30,
67, 173. getben 2: 12. getlök 1:217; 2: 12. geting 2: 103. gift, s. 1: 8; 2: 19, 141.
gifta grodor 2: 157. gifte 1:8; 2: 143. giftermål 2: 37. giga 2: 13, 47. gilja 2: 12.
gill 1:6; 2:66, 69, 70, 143, 153, 207. giller 2:210. gimmer 1: 12; 2: 70, 143. gin
19; 2: 143. girvuxen 2:36, 208. gisk 1: 21; 2: 126. giskeri 1: 21. gistna 2: 186.
gitta 1: 12, 249; 2: 80, 91. giva, s. 2:59. giva, v. 1: 2, 249; 2: 52, 142, 143, 178, 208,
213. gjord 1:256; 2: 143. gjordsele 1:256. gjusa 1:237; 2:28, 53, 143, 148. gjuta 1:237; 2: 143. gjåna 1:257. gjänig 1:257. gladmält 2:69. glam 2:108. glapp
107. gles 2: 107, 119. glesna 2: 117. glida 1: 4, 5, 15, 207; 2: 80, 143, 153s 204.
glittrig 2:61. glodraka 2: 214. glonga 2:39. glonge 1: 123, 153; 2: 145. glugg
130; 2: 103. glugga 1: 130; 2: 46. glungas 1: 153. glunge 1: 153. glunka 1: 149;
2:205. glupen 2:104. glupig 2:67. glutter 1:118; 2:111. gluttra 1:118; 2:115.
glygga 2: 38, 39. glädje 1:61; 2: 16, 108, 199. gläfsa 2: 133, 167. glöd 1:43, 45,
184; 2: 173. glödbacke 2: 103. glödga 1: 36; 2: 164. glödraka 2: 214. glöggare
164. glömma, s. 2: 57. glömma, v. 1: 227. •gnaga 2: 143, 156. gnet 2: 156.
gnida 2: 143, 156. gnidig 1:80. gnika 2:9, 80, 108. gnista 1: 202; 2:88, 212.
gnittra 2: 115. ,gnittrig 2: 62. gno 2: 143, 156. gnälla 2: 35. gnäxla 2: 57. gnöla
1:214; 2: 143, 155. god 1: 184, 191; 2:20, 21, 49, 143, 194, 205. god afton 1: 191;
2:213. god dag 1: 191. god kväll 1: 191. god morgon 1: 191. gods 1: 184; 2:126,
166. golv. 1: 134; 2:35, 37, 124. gomme 1: 184; 2: 5, 125. gorr 1: 104. gorrig
2:42, 62. gorring 1: 110; 2:42, 62, 144. Gothemhanunar 2:6, 103, 173. Gottberg
2: 24. gran 1: 73, 75. granne 2: 203. granngivlig 2: 42, 44. grannlag 2: 12. grav
2:26, 202. grelig 1:80, 82; 2:62. gren 1:202; 2:25. grep 1:202; 2:143, 173.
grepp 1: 2. grim 1: 18; 2: 125. grimma 1: 18; 2: 1, 125. grina 2:80, 87, 96. grind
2:24, 26, 200. grindfala 2: 97. grindhake 2:97. grindträ 2:97. gripa 2: 79. gris
1: 29; 2: 143, 158. grisselskura 2: 131. grop 1: 43, 184; 2: 26. groppsåll 2: 1311.
grov 2: 128, 161. groväten 2:35. grubbla 2: 195. glim 2: 108. grumlig 1: 140.
grumma 2: 109. grums 1: 143; 2: 155. grumsa 1: 143. grumsig 1: 143; 2: 62.
grund 1: 145; 2: 36. grunda 1: 145; 2: 90. grundig 1: 145. grunka 1: 149. grus
1: 175, 178. gruta 1: 113. gruttel 1: 118; 2: 115. gruttla 2: 115. gruttlig
1: 118; 2: 61, 62, 115. gruva 1: 171, 176, 178; 2: 47, 57, 192, 193. gruvhylla
2:64. gryn 2:26. gryt 1: 242. gryta 1:42, 45; 2:22. grytgrepp 1:2, 45.
grytvind 2:171. grytöron 1:45, 56. grå I : 97. gråna 2:109. gråta 1:86, 87.
grämsel 2: 106. gränbutte 1: 166. gräne 1: 73; 2: 16. gränekott 2: 43. gränekunning 1: 145; 2:43. gräs 2:37. gräva 2:35, 84, 91, 119. gröda 1:54. grön,
s. 1:214. grön, a. 1: 46, 54, 56, 198. gröna, v. 2: 84. grönfoder 1: 46. Grönhau
1:215. Grönkälla 1: 54. grönska 1: 53, 54, 56. grönsvål 1: 54; 2: 177. grönvå'm
1:46. gröt 1: 179, 228. gubbe 1: 127; 2:73, 00, 133, 138, 176, 205. Gud 1: 101,
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gudfruktig 2: 70. gudmoder 2: 165. gul 1: 106. guld 1: 137; 2: 153. gulskrake
1: 106, 194. gulskräcka 2: 132. gummarkräkla 1: 141. gummarsten 1: 141. gummarsvinträ 1: 141. gummartåg 1: 141. gumme 1: 140. gummer 1: 140. gumpa
141. gumra 1: 141. gunga 1: 150; 2: 79. gute 1: 108; 2: 73. Gute 2: 19. guva
191, 192. gylta 1: 36; 2: 143. gynna 2: 79, 204. gå 2: 5, 28, 35, 39, 55, 95,
142, 143, 206, 213. gång 1: 92; 2: 144, 156. gånga, s. 2: 53. gångfönster 2: 144,
146. gångjärn 2: 64. gångvagn 2:64. gård 1:92; 2:28, 31, 121, 176, 177, 178,
194, 201. gårde 2: 15. gårdsbruk 2: 184. gårdsfolk 2: 184. gårdshuvud 2: 184.
gårdstomt 2: 155. gårdsvinkel 2: 60. gås 1:97; 2: 128. gädda 2: 53. gäl 1: 202.
gäld 1: 244, 252; 2: 138, 143, 153. gälda 1: 252. gälla 2: 139. Gällungs 2: 63.
gärd 1: 68; 2: 121, 177. gärde 1: 68; 2: 143, 171. gärdehö 2: 43. gärna 1:252;
2: 77, 143, 172, 180. gäv 1: 82. gö 1: 227. göda 1: 43, 46; 2:38, 143. gödsel 1: 46;
2: 106, 126. gödselhop 1: 191. gödselkoks(a) 1: 133. gök 1:214; 2: 103. gökpia
1: 15; 2: 97. gäkpit 2:97. gökträ 2:97. göl 1:30; 2: 143. gölja 1:37. gölpa 1: 38,
39; 2:143, 154. gömma 1: 2.26, 228; 2:18, 39. göpen 1:214; 2:54, 65. göra 1:75,
249; 2: 29, 53, 120, 143, 171, 176, 178. göva 2: 191. gövig 2: 197.
hacka 2: 53. hafsa 2: 157. hafsig 2: 157. hage 1: 90; 2: 27, 31, 73, 147, 189.
hagelblandad 2: 83. haggspit 2: 131. haggvann 2: 180. haggvard 2: 180. hagla
2: 195. Hajdeby 2: 164. hake 2: 15. hakla 2: 112. hal 2: 107. hala 2:80, 81.
halle 2: 15. Hallgårds 2: 174. hallsimme 2: 15. halm 1:93; 2: 124. halme 2: 118.
halmvridja 1:93. hals 1:93; 2: 101, 124, 153, 158. Hallsarve 2: 100. halsning 1: 93.
halster 2:37, 67, 124, 189. halv 1: 93; 2: 75, 124, 154, 160, 187. halva, s. 1:93;
2: 124. halvannan 2: 187. halvbuss 2: 186. halvdörr 2: 186. halve 1:93; 2:124.
halvgalen 2: 187. halvmil 1: 93; 2: 124, 187. halvslag 2: 187. halvvägs 2: 40.
hamlig 2: 42. hammar (e) 1: 90; 2: 6, 103, 110, 173. hamn 2: 161. hamnsten
2: 161. hamplig 2:68. hamptroll 2: 12. hamra 2: 209. han, pr. 1: 35; 2: 105,
198. hand 1: 63; 2: 25, 30, 65, 155, 173. handkläde 2: 156, 184. handlove 2:97,
192. handvändning 2: 12. hane 1: 90; 2: 108. Hannu 2: 48. haplig 2: 41, 42.
happandes 2: 10, 40, 95. hare 2: 15, 22, 102, 189. hastig 2: 61, 68, 127. hatt
2: 33, 189. Hau 1: 215. hava 2: 18, 29, 68, 70, 87, 91, 120, 178, 179, 198,
206, 208. havde 2: 160. havre 1: 90; 2: 141. havsfru 2: 162. hed 1: 203;
2: 26, 147. heden, a. 2: 35, 36. heder 2: 68. hejdängare 2: 15. Hejnum
1:210; 2: 165. hel 1:203; 2:74, 75, 87, 88. held 1:203. helg 1:63,
210; 2: 142. helgdag 1: 199. helgon 2: 57. helig 1: 199. heller 1: 63; 2:67,
70. hem 1: 203. hembakad 2: 97. hemfödd 2:97, 204. hemgjord 2: 97.
hemma 2: 4, 78, 86. hemsk 2: 185. hemsmidd 2: 97. hemvävd 2: 97. hen 1: 203.
henbryne 1: 203. henig 1:203. henne 2: 17, 76. henrand 1: 203. Hermu 2: 48.
herre 1: 66, 75; 2:22. herrskap 1: 70; 2: 175: het 1:203, 209; 2: 17, 66, 67. heta,
v. 1: 86, 88, 203. hets 2: 182. hetsa 2: 182. hetta 1:3; 2: 1, 87, 147. hia 1: 15.
himlande 2: 10. himma, s. 1: 19; 2: 125. himma, v. 1: 19. himmel 1: 3. hin, pr.
2: 198, 207. hingst 2: 146, 203. hinna, v. 2:211, 213. hira, s. o. v. 1:20. hiska
1:22; 2:126. hiskna 1:22; 2:185. hissen, pr. 1:1; 2: 50, 51, 76, 104. hitta, pr. n.
2:4, 12. hitta, v. 2: 18, 38. hjala 1: 243, 244; 2: 188. hjort 1: 257; 2: 123. hjul
1:237; 2: 148. hjälle 1:252; 2: 16, 188. hjälp 1:244, 250. hjälpa 1:250; 2:35, 53,
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154, 156, 188. hjärna 1:252; 2:101, 188, hjärta 1:252; 2:3, 178. hjärtvärmare
2: 132. hjässa!: 252; 2: 158. hjässloek 1: 131. hobb 1: 125. Hohergsgubben 1:225.
Hoburga 1:224. Hoburgberg 1:224. Hoburgen 1: 159, 224. Hoburgshed 1:225.
Hoburgsmyr 1:225. Hoburgsskog A: 225. Hoburgsården 1:224. Hogrän 1: 225.
Hogsanda 1: 225. Hogsandastigen 1:225. haka 2: 205. hokkrok 1: 185. holcsa
1: 133. ho! 1: 191, 194. holk 1: 134; 2: 189. holkindad 2:9. holländare 2:7. ho!m(e) 1: 134. holva I: 134; 2: 124. homma 1: 124, 143. homp 1: 143. hompa 1: 143.
hompel 1: 143, hon 2: 105, 133, 134, 198, 202. honung 2: 144, 145. hop 1: 191; 2: 54,
104, 147, 204. hopkrupen 1: 111. hoppa 1: 154; 2: 96, 139. hoppas 2:40. hopslorvad 2: 132. hopåker 2: 67. horn 1: 157; 2: 36,37, 121, 172, 180, 189. hornig 2: 61.
hornnucka 1: 131. hornände 2: 87. hortas 2: 40. hosta 1: 184; 2: 86, 212. hov
184; 2: 192. hova 2: 12. hud 1: 171. hugga 1:92, 255; 2: 10, 35, 70, 79; 144.
huggpacke 2: 64. hugsa 1: 131; 2: 147. huka 1: 178. hull 1: 137. hulling 1: 137;
2:63. Hultberg 2:24. humla 1:141; 2: 155, 189, 209. humlegård 2:176. hummel 1:141. hump 1:141. humpa 1:142. humpra 1:143. hund 1:145; 2:28, 31,
189. hundra 1: 145. hur 1:95. hus 1: 170, 171, 177, 178; 2: 26, 36, 37, 189, 203,
207. husating 1: 177. husgavel 2: 70. husgård 2: 97. husköld 2: 97. husloft 2: 12.
husryfte 2:97, 151. hustak 2: 26. hustru 2:26. husvagle 1: 177. huv 1: 171, 176,
178; 2: 193. huva 2: 192, 193. huvig 2:62. huvud 1: 100, 101, 178, 215; 2:26, 82.
huvudduk 1: 191, huvudhimrna 2: 125. huvudhimmig 1: 19; 2: 61, 125. huvudhärdad 1: 68; 2: 196. huvudkudd 1: 128; 2: 131. huvudlag 2: 165. hy 1:46. hyla
1:49. hylla, s. 1:36; 2: 53. hypotek 2: 157. hyra 1: 50. hysk 1: 49. hyskensätt
1:49. hyssjig 1:33; 2: 199. hyvel 2: 105. hål 1: 100, 101, 102, 104, 122; 2: 133,
189. hålig 2: 61. håll 2: 36. hålla 1: 92, 255; 2: 12, 28, 31, 34, 79, 138, 139, 140,
153, 200, 213. håpa 2:28, 58. hår 1:98; 2:37. lärd 2:48, 121, 177, 204. hårdhuggen 2:35. hårdhullad 2: 196. hårdmjölkad 2: 196. hårfläta 1:82. hårskär 2: 176. hårslodd 128. hårsvipa 2: 176. håsa 1: 113; 2: 46, 53, 59. håsband 2: 28. häck 1:58. häckla 2: 113, 189. hädna, adv. 2: 78. Häffinds 2: 168.
Häffride 2: 168. Hägvalds 2:185. häl 1:78, 79,81, 82. häll 2:25. hälvt 2:187.
hämta 2: 155. hänga 2: 67, 80. hängla 2: 53, 63, 146. hänglekäpp 2:63. hängpäron 2:44. hänna, s. 1: 62; 2: 165. här 1: 57, 58, 249; 2: 206. ;härd(-ar) 1: 68;
121, 201. härda 1:68. härdbred 1:68. härdsel 2: 184. härma 2:53. Härtar
76. Härte 1: 76. Hässelby 1:44, 54, 55. hässle 1: 62; 2: 16, 158. häst 1: 58;
22, 28, 31, 101, 189, 201. hätta, v. 1:82. häv, a. 1:82; 2: 69, 160, 161. häva
1:61; 2:162. hö 1:228; 2:88; 147. hög, s. 1:215, 223. hög, a. 1:214, 215, 223,
228; 2:4, 6, 16, 20, 50, 66, 75, 141, 147. höger 1: 53; 2:49, 58, 67. höja 1: 228;
2:142. höjd 1:228; 1: 141. hök 1:215; 2:151. hölja 1:33; 2:9, 199. hömd
1: 228; 2: 25. höna 1: 53; 2:2, 45, 46. höns 1:52, 56; 2: 28, 128. hönsgödsel
2:97. hönsköla 2: 97. hör 1: 30. höra 1: 215, 226, 228, 234, 235; 2: 5, 18, 39,
127, 176, 177. hörda 1: 13, 38. börja 1: 13, 35. hörne 2: 121, 173. hörsel 2: 176.
höst, s.1 1:215; 2: 69, 158. höst s.2 1:228. hösta 1: 299. höstas 2: 188. höta
46, 2: 80. hötter 1: 222. hövas 2:29.
i, prep. 1: 14, 29. ibland 2: 140. icke 2:78. id 1: 15. idé 2: 212. idelig 1: 16;
42, 165. idka 1: 17, 79; 2: 126, 213. idkig 1: 17; 2: 62. idog 2: 198. igenköpt
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2: 66. igla, s. 1:6. iglyggad 2: 196. igrisad 2: 196. ihjälslagen 2: 104. ihopslagen
2: 132. ijåns 2:8, 166, 187. ijämte 2: 78. iling 2: 54. illa 2: 4, 42. inbatt 2: 156.
inbilla 2: 81. ingen 2:29, 32, 50, 51, 57, 84. inglyggad 2: 196. inhyses. 2: 40.
inhäktes 2: 40. inlyktes 2: 20. inmarig 2: 62, 132. innanbord 2: 7. innanbrun 2: 7.
innandöme 2:7. innanföre 2: 7, 78. innangavel 2: 7. inne 2: 86. innerst 2: 176.
innig 2: 62, 70. inom 2: 7. insatt 2: 132. inte 2: 91. intynd 2: 75. isatt 2:89.
ister 2: 127. istjäle 1:236. ivrig 2:61.
jag 1:244; 2: 152, 197, 200. jaga 2: 9, 13, 70, 81, 96, 147. Jaku 2: 48. JakusPellu 2: 48. Janku 2:48. jaså 1: 198. jo 1: 198; 2: 147. jord 1: 256; 2:24, 25,
26, 30, 176. jordskjuten 2: 35. jul 1: 237. julotta 1: 187. jungfru 1: 177; 2: 26.
juver 1: 237; 2: 193. jämka 1:250; 2: 155. jämmer 2:69, 205, 210. jämn 1: 243,
244, 250; 2: 161, 186. jämna, v. 2: 80. jämra 2: 210. järn 1: 255; 2: 120, 172, 180.
jäsa 1:245. jäta 2:208.
kackla 2:112. Kajlungs 2:63. kaka 2: 54, kakelugn 1: 121, 179. ,kaksmirska
2: 64. Kalberghobben 1: 125. kalla, s. 2: 57, 58. kalla, v. 2:8, 9, 18, 29, 95, 139,
194, 195, 196, 213. Kalle 2: 82. kalsonger 2:203. kalv 2:22, 124. kalva 2: 124.
kamma 2: 18. kammare 2: 7. kanna 2: 47, 58. kant 2: 159. kappe 2: 7. kapten
1:79; 2:157. karda 2:176. kardklåv 2:131. karl 1:90; 2:22, 33, 120, 171, 174,
180, 207. karlig 2: 62. Karlsson 2: 104. karme 2: 158. kart 2: 121, 123. karvig
2: 62. Kassle 2: 186. kasta 2: 18, 130, 194. kastal 2: 186. katta 2: 7, 28, 53, 57, 59.
kaul(us) 1: 222. Kauparve 2:4, 100. kavel 2: 105. kavla, s. 2: 116, kekta 1: 203;
2: 47, 150. kella 1: 252. kellig 1: 252; 2:41. ,kepa 1: 208; 2: 46. kerig 2: 62.
kavla 2: 160, 195. :kibb 2: 149. kika 1: 17, 80; 2: 150. kil 1:81. kiltrig 2:62.
kim 1: 7; 2: 150. kindback 2: 156. kindben 2: 156. kinkig 1: 1; 2: 61, 75. kind 1:7:
kippa, s. 1:6. kippas 2: 13. kippstövlar 2: 44. kippvis 1:6. kista 2: 149. kittel
1:62; 2: 104. kjortel 1:157. kjuk 1:237; 2: 148, 150. klappa 1:93; 2: 11, 79, 156.
klapper 2: 60. klappra, s. 2: 113. klappra, v. 2: 114. ;klappträ 2: 64. klar 2: 119,
123. klarme 2: 118. klarna •2: 172. klarsynt 2: 176. Klasu 2: 48. klatsch 2: 182.
klatscha 2: 182. klatter 2: 111. klen 1: 208; 2:49. klesig 2: 197. klingande 2: 10.
klippa 2: 154. klister 1:22; 2: 127. kliva 1:23, 207; 2:35, 153. klo 1: 184, 222.
klobb 1: 125. klocka 1: 131; 2: 45, 53, 58, 59, 201, 203. klockare 2: 95, 173. klockarehatt 2: 15, 131. klodda 1: 128. klok 2: 128. klotter 1: 118; 2: 111. klubba 1: 125;
2:45. klump 1: 144; 2: 155. klund 1: 145. klungra 1: 150. klungrig 1: 150. klungsa 1: 150. klunk 1: 153. kluns 1: 148; 2: 153, 159. kluttra 1: 118. klyft 1:37.
klynge 2: 16. klyva 1: 111, 114, 242, 243; 2:35, 191, 192, 193. klåv 1: 104; 2: 192.
193. klåva, v. 2: 192. klåve 1: 108; 2: 192, 193. klåvna 1: 121; 2: 161, 194. kläde
82; 2:27, 139, 201. klädesboning 2: 99. klädesfluga 1:82; 2: 99, 166. klädeskista
38, 99. klädeslapp 2: 38. klädeslus 2: 99. klädesmask 2: 99, 166. klädesstång
2: 166. Klähammarn 2: 103, 173. klöv 1: 217, 223; 2: 191, 193. knaggig 2: 62.
knapla 2: 113. knaplig 2: 113. knapp, s. 2: 166. knapp, å. 2: 190. knappmält
2: 69. knappt 2: 157, 190. knasslig 2:67. knipa, v. 1: 20, 2:40. knippe 1: 11.
kniv 1: 29; 2: 69, 156, 190. knobb 1: 125; 2: 155. knobbas 1: 126. knobbel 1: 125.
knobbig 1: 126. knobblig 1: 126; 2:41, 62. knoge 1: 185; 2: 15, 190. knogelång
2: 190. knokst 1: 133. knopp 1: 154. knoppla 2: 114. knops 1: 155; 2: 159. knorr
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162. knorra 1: 162. knorrig 1: 162. knorrkink 1: 162. knottra 1: 166. knottrig 1: 166. knul 1: 171, 178. )knulrygg 1: 171. knulryggad 1: 171; 2: 196.
knutkvarn 2: 156. knyckla, s. 2: 113, 151, 153. knyckla, v. 2: 113. knycklig 2: 113. knyksel 1: 46. knyta 1: 46. knä 1:24, 29, 80, 81; 2:37, 156,
190. ,knädja 2: 199. knös 1: 198. ko 1: 181, 182, 185; 2: 19, 24, 25, 26,
172, 200. Kobu 2:48. kohus 2:37. kohustjäl 1: 246. koka, v. 1: 191;
2:8, 9, 195. koks 1: 133. koksa, s. o. v. 1: 133. koksig 1: 133. kol 1: 102, 104;
151. komma 1:96, 110; 2:5, 28, 35, 67, 68, 80, 82, 84, 88, 90, 109, 209, 210,
213. konstig 2: 16, 17, 41. korn 1: 124, 157; 2: 121, 171, 172, 180. kors 2: 171,
174. kort, s. 1: 181; 2: 123. kortvist 2:67. korv 1: 158. kostnad 2: 196. kottla
123, 167. kove 2: 192. krabb 2: 103. krabbe 2: 15. krakla, s. 2: 112. kramp, a.
186. krats 2: 183. kratta 2: 79. krekmagad 2: 196. kring, a. 2: 68. kringstulpen 2: 35. kringtynd 2:83. Kristiarrku 2: 48. kristna 2: 186. kristning 2: 186.
krita 1:29. krok 1: 181, 185. krokig 2:61. krolla 1: 123, 138. krona 1: 178;
2:59. kropp 1: 154; 2: 103, 151, 158. kroppbodd 1: 154. kropphuvud 1: 154.
kroppkaka 1: 154. kroppning 1: 154. kropsa 1: 123, 155; 2:213.. kroskig 2:62.
krospa 1: 123, 166; 2: 213. kruka 1: 175. krulla 1: 137. krullig 1: 137. krumma,
.s. 1: 150. krunge 1: 150; 2: 144. krungla, v. 2: 213. krunglig 2: 213. krus
1: 177. krusa 1: 177. kruta, s. 2: 46, 88. kry 1: 46, 56; 2: 212. krympling 2: 114.
krypa 1: 111, 177, 220, 242; 2:35. krysplig 2: 68. krysta 2: 127. kråka 2:44,
45, 53, 58, 59, 200, 201, 205. krångla 2: 146, 214. krånglig 2:214. kråsig
2: 62. kräk 1: 58, 73; 2: 26, 201. kräka 1: 73. Kräklingbo 2: 99. krämp 1: 71.
krämpa, v. 1:71. kränka, s. 1:71. kröla 1:217. kubb 1: 127. kudd 1: 128.
kudda 1: 129. kuddstikel 2: 70. kula 1: 171; 2: 58, 151. kull 1: 137. kulla 1: 137.
kulle 1: 138. kullfallen 2:29. Kulstäde 1: 104; 2:98. kultra 1: 138; 2:89. kummel 1: 142; 2: 65, 209. kung 1: 150; 2: 144, 145. kunna 1: 114, 145, 170; 2: 18,
52,80, 91, 213. kunnig '2: 61. ikunning 1: 145. kupa 2: 205. kura 1: 178. kurra,
s. 1: 163. kurra, v. 1: 123, 163. kurva 1: 161. kurvig 2:42. kut 1: 171, 178. kutfiske 2: 97. tkutgiller 2:97. kutlabb 2: 97. kutspäck 2:97. kutsten 2:97. kuttig
2:62. kuttra 1:166; 2:12. kuttrig 1:167. kvaka 1:91; 2: 108. kval, a. 1:91;
2: 118. kvalke 1: 95; 2: 123, kvalkebär 1:95. kvalme 2: 118. kvalster 2: 124,
170. kvantsvis 2: 186. kvarn 1: 58, 70; 2: 25, 120, 172, 180. kvarnpicka 2: 205.
kvasra 2: 114. kvast 1:93; 2: 159. kvi 1: 14; 2:5, 151, 205. kvick 2: 68, 111.
kvigenda 1: 17; 2: 100, 168. kvälja 2: 199. kväll 1: 63; 2: 22, 31, 55, 67, 153. kvärk
1:66, 75. kyla, s. 1:46. kyla, v. 1:56, 195. kylig 2:61. kylla 2:59. kylle 2:16.
kymla 2: 209. kymmel 2: 70, 209. kynnig 2: 150. .kypa 1: 46. kyrka 1: 13, 39; 2: 2,
46, 47, 53, 59, 63, 74, 150. kyrkbacke 2: 33, 63. Kyrkbyn 1: 44. kyrksläde 2: 131.
Kyrkebys 2: 98. kyrkodörr 2: 185. kyrkogård 2: 185. kyrkomull 2: 185. kysla 1: 46;
2: 126, 195. kysling 1:46; 2:42, 144, 145, 158. kyssa 2: 18. kåda 1:98; 2: 2, 45,
160. lkåna 1: 113; 2?47, 48, 54. kånmädra 2: 12. käft 1: 253; 2: 150, 157, 191.
kägla 2: 111. kälke 1: 251; 2: 33, 123, 148, 153, 191. kälkflöte 2: 44. källa 2: 150.
källare 2: 7. Källunge 2: 18. kämma 2: 138. känna 2: 38. käpe 1: 58, 247; 2: 16.
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104; 2: 160. lova 1: 102, 108; 2: 8, 9, 160, 193. lucka, s. 1: 102, 113; 2: 54, 58,
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modstulen 2: 35. imoe 1: 185. mogen 1: 186; 2: 104, 211. molka 1: 135; 2: 124.
moln 2: 106. monsa 1: 148. mord i: 156; 2: 122, 177. morfar 2: 181. morgon
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plöja 1: 194, 195; 196; 2: 53, 141. polt 1: 139. polting 1: 139. pomp 1: 144.
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53. tjock 1: 256; 2: 149. tjockhandkläde 1: 257. tjocknäbb 1: 257; 2: 148. tjock.
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skjorta 1:257; 2: 47. titt 1: 240, 243; 2: 25, 46, 149, '160, 193. tjud 1: 241. ljuder
1:240. tjudra 1: 240. tjuga 1: 240, 243, 258; 2: 46, 148. tjugo 1: 258; 2: 51, 148.
tjugonde 2: 63. tjuk 1: 237. tjur 1: 241. tjut 1: 240. tjuta 1: 241; 2: 148. tjuv
1: 43, 49, 241. tjäga 1: 248; 2: 150. tjägig 1:248. tjäl 1:246. tjäle 1: 246; 2: 149.
tjäna 1:255; 2: 148. tjänst 1: 256. tjänstepika 1:255. tjära 1:244, 247; 2:46, 63,
109, 196. tjärbons 2: 63. tjärga 1: 254; 2: 142. tjärgla 2: 142. tjärvatten 2:63. to
189; 2:213. tofs 1: 155; 2:157. tofta 1:129; 2:141. toftväng 1: 129, tokig 2:61.
tolft 1: 38. tolk 1: 136. tolv 2: 124. tolvte 2: 187. tom 1: 189; 2:49, 125, 159, 210.
Tomma 2: 48, tomt 2: 155. tomtegubbe 2: 155. topp 1: 154. tor 1: 189. tordyvel
2:60, 105. tordna 1:189. tordön 1:189. toren 1:181, 189; 2:173. torka 1: 159;
2:141. torkväder 2:63. torn 1:157, 198; 2:121, 172, 180. torr 1:124, 164; 2:3.
torsdag 1:42, 189. torsk 1: 124, 159, 198; 2: 175. torskil 1: 189. torspjäska 1: 189.
torsrot 1:189. torv 1: 159. torva I: 159. tott 1: 168. totta 1:168. tradig 2:69.
trampa 2: 81, 139. trappla 2: 113. trava 2: 12. tre 1: 14, 29, 56, 57; 2: 4, 6, 141.
tredje 2: 51, 77, 86, 108, 199. tredsk 2: 126. trefälla 1: 15. trehörtig 2:62. trekantig
76. trettionde 2: 63. tretton 2: 8. trettonde 2: 9, 63. trevlig 2: 32, 116. trevnad
2: 196. trilla 2: 10, 39. trivas 1: 23; 2: 39, 59. tro 1: 189; 2: 139. troder 1: 189;
2: 64, 70, 139. trogen 2: 211. trola 1: 190; 2: 165, troll 1: 123, 138; 2: 159. trolstubb
2:63. truga 1: 177. trut 1: 174. try 2:212. tryne 1: 43. tryssja 1: 33; 2: 110, 199.
tryssla 1:34. tryta 1: 54, 242. tråd 1:99. tråda 1: 114. tråg 1: 106; 2: 159. trä 1:24,
29. träbock 1:25. träda 1: 74; 2: 59, 79, 118, 119. trädesjord 2: 99. trädesåker
2:99, 100, 167. trädgård 1:24. trädslag 1: 25. trähäl 2: 140. träkluns 1: 148. träsk
1: 72, träskaft 1: 24. träta, s. 2:47. träta, v. 1: SO. träveft 2:132. trög 1: 220; 2: 158.
tröja 1: 226, 234; 2: 47. tröska 1: 123, 166; 2:39, 80, 139. trösta 1: 233; 2:80.
trött 1:236. tu 1: 174, 177. 178, 181. tuckna 1: 119. tucknig 1: 119. tugga 1: 130.
tulkgräs 1: 136. tulle 1: 138. tulta 1: 139. tum 1: 107. tumling 1: 143. tun 1: 176,
177, 1784 2: 22, 287-3-1. tung I. 151;- 2:- 145-, 205; tunga 15-1. turrhörne 2: 121.
tunn 1: 147; 2: 205, 211. tunna 2: 47. tuppa 1: 154. tur 2:54. turra 1: 123, 163.
turturduva 1: 178; 2: 58. tusen 1: 174, 177. tutt 1: 167; 2: 54. tuva 1: 174; 2: 160,
193. tvebaka 1: 27. tvefälla 1:27. tveis 1:27. tvekåta 1:27. tvekåtig 1:27. tvesynt 1: 27. tvinga 1: 69. tvivla 1:23; 2: 160. tvär 1: 69. tvärs 1:69, 79; 2: 174. tyda,
s. 1: 48,57. tyda, v. 1: 48. tydra 2: 90. tyg 1: 43, 49. tygskänga 1: 49. tyna 1: 49,
56, 57; 2: 39, 87, 203. tyngtsel 2: 146. tynna 1:36; 2: 80. tå 1: 26, 79; 2:53. tåbjälle
1:251. tåg 1: 106. tåka 1: 114; 2:58. tåla 1: 102, 109; 2: 39, 119, 141. tång 1:94.
tånge 2: 15, 22. tåt 1:99. tåtel 1:99; 2:60, täcke 2:27. täckstake 2: 132. tägla 2:90.
tälja 1: 61; 2: 12, 79, 199. tälle 1:64. tällebutte 2:43. tällebärra 2: 43. tälleflack
2: 43. tälleflädder 2: 43. tällegren 2: 43. tälleklapp 2: 43. tällekott 2: 43. tällelunde 2: 43. tällemossa 2: 43. tälleputta 2: 43, tällerise 2: 43. tälleskägg 2: 43.
tällesnärje 2: 43. tälletryssja 2: 43. tämja 2: 210. tämsa 2: 13, 80. tänka 2: 91,
186. täppa 2:157, 159. tärna 1:69; 2:121, 173. tärra 1:67. tårta 2:123. tåt
1:78, 86. täva 2:58. töa 1:233. tög 1:220, 224. töja 1:233. tåla 1:233. töm
1:220. tömma 1: 43, 48. töra 2: 206. töras 1: 159; 2: 174, 180. törd 2:122. törel
2: 15. törg 1:42. törgel 1: 39. törja 1:35. törna 2: 121; 173. törne 1:41; 2: 172.
törnesputta 2: 38. törnesvast 2: 38. törstig 1: 159; 2: 175, 180. törvessikate 2: 33.
tös 1: 197. töst 1: 233. lösta 1: 233.
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udd 1: 129. udde 1: 129. uggla 1: 121, 170; 2: 111, 142. ugn 1: 121, 179; 2: 116.
ugnskvast 2: 186. Ula 1: 192, 193. ull 1: 138; 2: 25. ullfätt 2: 132. Ulsbod 1: 191.
undan 2: 8. under, s. 1: 147. under, prep. 2:8, 23, 204. underbyxor 2: 203.
Underkunnig 2: 204. underlig 1: 147; 2: 76. underlägvita 1: 59. underst 2:4, 176.
ung 1:37, 152; 2: 49, 75. ungdom 2: 146. ungel 1:151. ungfar 2: 147. ungla
2: 146. unglig 2: 62. ungnöt 2: 147. unna 1: 147; 2: 91. upp 1: 155. upparst
1: 155; 2: 50, 76. uppbäddad 2: 9. uppe 2: 17, 78, 86. uppfödd 2: 66. upphoven
190; 2: 192. upphovna 1: 190. upplänning 2: 171. upplöjd 1: 196. uppsatt
66. uppskriven 2:89. uppsvullen 2: 133. ur, s. 1: 175. ur, prep. 1: 50, 56.
ura 2: 81. uren 1: 175. urholkad 2:207. ung 1: 175. urtöjd 2: 133. usel 1: 175;
2: 104. usling 1: 175; 2: 42. ut 1: 175, 177, 178. Utalskog 2:82. utan 2:8. utande
2: 10. utanföre 2: 17, 78. utantill 2: 8. utanväder 2?8, 202. utanåt 2: 8. utarst
2: 4. utblött 1: 235. utbrunnen 1: 169. ute 1: 170; 2: 17, 42. utfärdig 2: 62. utgrävd 2: 83. utgången 2: 30. uthuggig 2: 62. uthånglad 2:9. uthänglig 2: 62.
uti 1: 177. utklädd 1: 80. utliggen 2: 29, 35. utmagrad 2: 133. utmunnad 2: 196.
utsliten 1: 5. utslocken 1: 111. utsot 1: 188. utspord 1:35. utstjäkig 1: 246.
utsvulten 2: 21.
vacken, pr. 2: 85, 169, 184. vacker 2: 69, 179. vad, pr. 1: 89; 2: 133, 208. vadmal 2: 165, 214. vagel 1: 91; 2: 104. vagn 1:94. vagnbod 2: 186. vagnsaxel 2: 186.
vagnsbult 2: 186. vagnskarme 2: 186. vagnskubb 1: 127. vakna 2: 117. valka 2: 124.
valp 2: 124. valver 2: 188. vamla 2: 209. vana 1:92. vappla 2: 113. var, pr. 2: 174.
vara, s. 2: 88. vara, v. 1: 57, 249; 2: 18, 29, 34, 52, 55, 179, 206. varandra 2: 204.
varannan 2:50. varpa 1: 177; 2: 46, 47. var-på-lag 2: 197. vassle 2:212. vast 1:94;
2: 175, 180. vaste 2: 15, 175. vatten 1: 94; 2: 65, 106. vattendränkt 2: 75. vattenpärr 1:9. vattenskorpa 2: 183. vattenslag 2: 183. vattrig 2: 115. vecka 1:3; 2:46,
53,69, 200. veckla 2: 113. vecklig 2: 113. ved 1: 2; 2: 107, 139, 160. vedbod 2: 164.
veft 1: 206. vofta 1: 206. veftning 1:206. veke 1:3. velunde 1: 206. vem 1: 207.
veta 1:3, 207; 2:29, 183, 213. vete 1: 207. vete (s)bulle 2:38, 100. vete,sflada
2: 100. veteshalm 2: 100. veteskaka 2:38, .100. veteskli 2: 100. vetesmask 2: 100,
vetesmjöl 2: 100. vett 1:2; 2: 159. vettig 2: 62. vev 1:207; 2: 160. veva 1:207.
vi, pr. 1: 12; 2: 206. via 2:9. vid, a. 1: 16; 2: 127. vid, prep. 1:9; 2: 70, 166.
vidare 2: 10, 16. vidbyxor 2: 164. vide 1: 16. videsbande 2: 38. videsbuske 2: 38.
vidja 1:5; 2:200. vidpratig 2:62. vig, a. 2:68. viga 1:17, 29. vigg 1:64.
vigsel 2: 126. vika 1: 18. vikare 2: 15. Viktor 2: 176. vila 1: 18. vilja, s. 1:5.
vilja, v. 1: 5, 170; 2: 18, 29, 52, 169, 200. vilken 2: 29, 50, 57, 85, 94, 169. villra
2: 211. villrig 2: 62, 211. vilsen 2: 153. vin 2:208. vind, s. 2: 170. vind, a. 2: 140.
vinda sig 2: 140. vindögd 2: 140. vingmyra 1: 225. vinna 2:211, 213. vinter 1:7';
2: 69, 102, 173, 205. vinträd 1: 25. virke 1:9; 2: 158. virvel 1:9. virvelleka 1:9.
vis, a. 2: 76. visa 1: 29; 2: 6. vise 1: 21. vising 2: 117. vispa 2: 158. vissen 2: 117.
vissla 2: 195. vissna 2: 117, 155, 158, 195. vit 1:22, 28; 2:20, 21, 75, 127. vitna
2: 128. Vive& 1: 79. vrak 2: 190. vred 2: 191. vredel 1: 4; 2: 104, 191. vredig
2: 191. vres 2: 162. vresa 2: 162. vresig 2: 41, 162. vrida 1: 4, 5, 16, 207; 2: 33,
34, 39, 162. vridla 2: 165, 191. vrist 1: 8; 2: 7, 191. vriste 1: 22. vråla 2: 163.
vrång, s. 1: 73; 2: 191. vrång, a. 2: 163. vrånghäck 2: 163. vräka 1: 74; 2: 162,
191. vräken 2: 163. vräng 1: 72; 2: 191. vådlig 1: 198. vålla 1:94; 2: 140, 213.
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våm 1: 94; 2: 26, 138. våndaslös 2: 185. vår, pr. 1: 176, 177, 179, 181, 190, 192;
2:77, 86. vårde 2:121. vårdveta 2:185. vårfolks 2:185. vårta 2:123. våt 1:99;
2: 127, 205. våttid 2: 64. väder 2: 36, 37, 203. väderby 2:204. vädur 1: 62;
2:60. väg 1:57, 58, 60, 79; 2:33, 103, 120. väkt 1:86; 2:159. väl 1:58. välft
76. välgärning 1: 225. välja 1: 58; 2: 119, 153, 199. välkommen 2: 30, 202.
välla 2: 38. välnas 2: 118. välskörd 1: 40, 60. välva 1: 76; 2: 160. vämla 1: 64;
2:209. vän 1: 2; 2: 19. Vänge 2: 19. vänja, s. 2: 110, 200. vänja, v. 1: 61; 2: 110,
155, 199. vänster 2: 49. vänta 2: 194. värd 2: 119, 122. värda 1: '9. värde 2: 74,
122. värja, s. 2:47. värja, v. 1:57, 69; 2: 120. värk 1:67. värld 1:69; 2:25.
värma 2: 53. värre 1: 67; 2: 3, 17, 131. värst 1: 70; 2: 4, 175. västan 2: 85. Västerväte 1: 60. västra vindförare 2: 15. vät 1:60. väta 1: 86. väva 2: 119. vävla
116. växa 2:26.
yr 1: 50, 56; 2: 70, yra 1:51. yrka 1:40. yrkas 1:42; 2: 13. yrke 1:40. yrsel
1:51; 2:176. yrsk 1: 151; 2: 75, 126, 175. yrska 1:51, 57. ysa 1:51. yster 1:51,
56. Ytlings 1: 55. yx 2: 10, 26. yxstenskränka 2: 132.
å 1:96. Åberg 2: 24. åd 1:96. ådig 2:61, 197. åkandes 2:10, 39. åker 1:89;
2:70, 102, 173. åkerbit 2:204. åkerduva 1:171. åklåv 2:192. ålder 2:68, 69
70, 176. ållon 1:92. ångig 2: 62. ångra 2: 195. ånyo 2: 48. år, s.1 1: 96, 97; 2: 30.
år, s.2 1:97. ård 1: 156; 2: 122. årta 2: 122. å's 2: 133. åska 2: 139. åt 1:90. åter
97; 2: 69. återhåll 1:97; 2: 204. återigen 1: 97. återkekt 1: 203. åtta 1:97, 198,
199; 2:4, 77, 125. åttonde 2: 63.
äga, s. 2:203. äga, v. 1: 199; 2:5, 141. ägandes 2: 39, 40. ägare 2: 133. ägg
27, 36, 189. ällelund 2:43. Alm 1:65. älme 1:65. ä men 2: 202. ämne 2: 161.
ämneträ 2: 161. ände 2: 33. ändra 2: 195. ändå 2: 78. änge 1:65; 2: 16, 82, 145.
ängsbjörke 2: 100. ängsgrind 2: 100. ängshö 2: 100. ängsskär 1: 38. änka 2: 199.
änkling 2: 68. äntligen 2: 197. ärad 2: 68. ärevördig 2: 197. äril 1: 69. äriltegel
169. ärkig 2: 62. ärna 2: 90. ärr 1:66. ärt 1: 66; 2: 19, 159, ärtbälg 1:76. ärva
1:65, 66; 2: 158, 160. Ask 1:65. äske 1: 65. äskelöv 2:43. äskeunge 2: 43. äsla,
v. 2: 114. äsp 1:65. äspe 1: 65. ässja 1:77; 2: 199. äta 1: 80, 247; 2:52, 79,
147, 148. ävja 1: 77; 2: 148, 160. ävjig 2: 62. ävla 2: 116, 195.
ö 1:229; 2: 4. öda 1: 230, 235; 2: 127. öde 2:74. ödebåt 2:43. ödefallen 2:43.
ödehoburga 1: 225, öden 1:226, 230; 2:34. öding 2: 63. öga 1: 211, 223; 2: 3,
28, 55, 82, 141, 201, 207. ögla 1: 230. ök 1:230; 2:21, 28, 33. öka 1:211; 2: 79.
öknamn 1: 211; 2:12. öl 1: 195, 197. öla, s. 1:230. ölstunka 1: 151. öm 1:211,
233; 2: 68, 69, 70, 209. ömka 1: 233; 2: 155. ömklig 1:234; 2: 42, 155. ömse
1:52; 2:77, 128. öna, v. 1:230. önska 1:52, 53, 56; 2:55. öppen 1: 30, 32;
2:29, 32, 34, 83. öppna 1:36; 2: 117, 155. ör 1:212. öra V: 230; 2:3, 28, 55,
82, 87, 201. örburg 1: 159. öre 2:74, örn 2: 120, 180. ört 1:42. örve 1:40, 42.
örvkrok 2:98. örvslo 1:221; 2:98. örvslå 1:222; 2:98. ösa 1:230; 2:212.
ösibytta 1:230. öst 1:230. öster 1:212. österby 2: 204. östergänning 2: 121.
Osterport 2:189. över .1:32; 2:23, 70, 204. överhopad 2: 196. överilig 2: 62.
överst 2: 50, 176.

Resturn.
La presente etude fait suite å la these de l'auteur, Le dialecte
de l'ile de Gotland I, U. 1940 (Sv. Landsm. 42).
Le chapitre II traite des voyelles des desinences et des suffixes.
Voici les principaux traits de leur evolution. a reste intact dans
le parler de Fårö (ilot situe au nord de Gotland), majs s'affaiblit
en -ä å Gotland: kasta > kasta, 'jeter'; gamal > gammäl, 'vieux';
-i aboutit de meme å -ä: byggi > byggä, 'maison en construction'.
-u final reste intact dans le gotlandien du centre, majs devient -ä
å Fårö et dans le sud de Gotland: kraku > krakä, 'corneille'.
Dans bien des cas, cependant, par suite d'actions analogiques, -u
a abouti å -ä. Devant en -n qui s'est efface, u se maintient sur
tout le territoire; devant -r, cette voyelle descend å -å. Dans
les suffixes -iii; -un, u se maintient comme u ou ä å Fårö, majs
aboutit å -ä å Gotland meme: ankul Fårö. anka! Gotl., 'cheville';
dans la terminaison -ugr, n persiste intact sur tout le territoire:
avugur, avu, 'mis å l'envers, retourne'.
Devant -r, la voyelle svarabhaktique est u ou å å Fårö et a å
Gotland: starkr > starkur Fårö, starkar Gotl., 'fort'. Devant -1,
elle est u (å) å Fårö et ä å Gotland; devant -n, elle est ä partout
(si elle n'a pas subi la syncope): sokn > sokän, 'paroisse'. Jadis,
u etait plus repandu dans
comme voyelle svarabhaktique.
Le chapitre III traite de la chute des voyelles. L'effacement
de la voyelle inaccentuee de la finale s'observe partout å Gotland
(sauf å Fårö) dans les mots proferes non isolement majs dans la
phrase: luka gras > luk gras, 'arracher des herbes å la main',
mikit betr > mik Uttar, 'bien mieux'.
On releve les syncopes suivantes. Si deux syllabes inaccentuees
(ou peu accentuees) se succedent, on observe frequemment la chute
de la voyelle qui se trouve dans la syllabe voisine de l'accent
principal: fiskerar > fiskrar, 'pecheurs'; segiandis > sägnäs,
Dans les mots composes, la voyelle intermediaire persiste å Fårö,
mais s'efface å Gotland: lambakyt Fårö, lambkyt Gott., 'viande de
mouton'. La chute de la voyelle de la terminaison, entre dentale
et -n, a lieu d'une fa9on generale å Gotland, majs rarement å Fårö:
hestinn > hästn Gotl., hästen Fårö, 'le cheval'.
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Le chapitre IV traite de la quantite. Dans les syllabes radicales primitivement breves (voyelle breve + consonne breve), la
voyelle s'est toujours allonge°, tandis que la qualite reste la meme:
wi > vid, 'bois de chauffage'; mikit > mik, 'tres, beaucoup',
kakla > kiklä, 'esqueter'. Devant une consonne simple suivie de
n, une voyelle breve se maintient. tandis que la consonne s'est
allonge: vakna > vackni, 'se reveiller'. Dans les mots å syllabe
longue et contenant r + dentale, la voyelle s'allonge en regle generale: barn> bin, 'enfant', garD > gård, 'ferme, mas'. On observe
rabreviation crune voyelle longue ou d'une diphtongue devant
consonnes doubles: n. braitt > bratt, 'large', mfrss > myss, 'souris'.
Au chapitre V, nous etudions l'accent, sans toutefois en traiter tous
les aspects, puisque les recherches instrumentales qui nous auraient
permis de traiter cette question å fond, n'ont pas ete faites encore.
Pour la repartition de raccent greve et de raccent aigu (ces termes
sont employes ici au sens special quo leur donnent les specialistes
des langues scandinaves), nous renvoyons å rouvrage de M. Klintberg, Laumålets kvantitet och aksent, 1885 (Sv. Landsm. VI: i).
Ce qui caracterise le gotlandien, c'est que raccent aigu s'est
introduit au present de tons les verbes, y compris les verbes en -on:
kastar, sued. kastar, 'jeter'. Dans le parler de Fårö, le second
element des substantifs composes est fortement accentue: fläskastickit, 'morceau de porc'. Lorsque, dans Fårömålets ljudlära
(Sv. Landsm. I. 8, 1879), il a decrit un accent special, dit circonflexe, Adolf Noreen a sans doute mal interprete un glissement
qu'on peut observer dans la prononciation des voyelles longues.
L'intonation du gotlandien ordinaire se distingue de celle de la
langue nationale en ce que le ton des mots å accent greve est montantdescendent en gotlandien, mals descendant-montant en suedois:
sned. La parler de Fårö semble pluta se
gotl.,
dagar
rapprocher du suedois sur ce point. Il est possible que le peu
de difference qu'on peut observer dans le gotlandien ordinaire
entre raccent aigu et raccent greve est då å l'influence etrangere
qui s'est fait valoir å Gotland au moyen åge.
Le chapitre VI traite de revolution des consonnes. Voici les
traits caracteristiques du gotlandien: les consonnes velaires (k, g)
restent intactes, sans se palataliser devant les voyelles d'avant,
comme c'est ,le oas en suedois: kinn, 'joue', gi, 'donner', baigi,
'flechir'; d se maintient devant j: djaup, 'profond'; le groupe stj
ne subit pas rassimilation: stjännä, 'etoile'; d et b persistent
apres 1, n et m: haldä. 'tenir', lamb, 'agneau': enfin, g reste
intact apres 1 et n: bälg, 'soufflet', mangä,, 'beaucoup, nombreux'.
majs il y a deux
On no retrouve plus trace de Fl cacuminal
generations, ce son etait connu du sud de Gotland. Voici les
transformations phonetiques les plus importantes. k devient f
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devant t: lykta> lyftä, 'finir', m > n devant k: jemka > jänkä,
'rapprocher, accommoder'; v > g apres u ou o: luva> lugä,
'promettre', rova> rogä, 'rave'.
Notons les assimilations suivantes: ag > gg, n> nn, s > s(s),
ts > a(s); ln > n (dans le sud de Gotland), rl > 1(1) partout (sauf å
Fåri): mena > mäla; rn > n(n) (sauf å Fårö): barn > ban, 'enfant',
korn> kånn, 'grain'; rs > ss: Lars> Las, 'Lars (nom propre)',
kors> kåsa, 'croix'.
Les groupes de consonnes se sont souvent reduits par suite de
la chute d'une consonne. Autrefois, le h initial s'est parfois efface:
hage > age, 'påturage, enclos'; w a disparu devant r: wrang > rang,
'eouple, traversin'. Le w, place å l'initiale ou å la finale, disparaft apres au, o et u: dauvr > dauar, 'sourd', hov> ho, 'sabot de
chevar. Dans les syllabes atones, on observe d'une fa9on generale
la chute de d (å) et de t: regnaäi > rängnä, 'pleuvait', takit >
taka, 'le toit'; notons encore que gh (5) s'efface dans les adjectifs
en -ugr (sauf å Fårö): liäugr > liduar, lidu, 'libre'; j tombe entre
une consonne et une voyelle finale inaccentuee: kvelja > kvälä,
'donner des nausees å'. n s'efface å la finale: koin > koi, 'la
vache', bainin > baini (Fårö: bainen), 'les jambes'; dans les terminaisons. r s'efface en general dans la phrase et ne persiste qu'å
la pause ou sous l'influence de l'emphase. Il s'est produit un b
transitoire dans les groupes mil, m/r: gamla> gamblä, 'vieux':
de möme un d dans 11/r, nn/r: gildr.> guidar, 'magnifique, excellent': ttl se transforme generalement en sal: vattle > vassle
'petit lait'.
Dans le dialecte de Gotland, la dissimilation et la metathese ne
jouent qu'un röle de seeond plan.

Rättelser.
s. 5, r. 9 uppifrån står:
I „ 16 nerifrån „
"
12 „ 16
fl
"
12 „ 11
„
uppifrån
12
"
15
fl
16 „ 17 nerifrån "
25 " 4 uppifrån
9 nerifrån "
29 „
32 „ 19 uppifrån „
„
35 „ 11
99
37 „ 10
15
"
38 „ 13
fl
„
nerifrån
10
39
"
fl
,
44 „ 6-7
»
45 „ 11
»
»
fl
3
48 „
»
»
59 " 14 uppifrån »
70 " 6
fl
»
5
80 „
fl
»
85 " 16
»
fl
4 nerifrån )9
86 „
119 " 14 uppifrån „
132 " 4 nerifrån "
5 uppifrån »
134 „
2 nerifrån "
144 „
157 „ 14
»
99
161 „ 12 uppifrån 55
,,
164 " 9
„
174 ,,11 nerifrån
183 " 14 uppifrån »
„
190 „ 16
»
15

koyra,
XLXIX

hampetrul
§ 10 D
knui
&ut
kwrizgp
§ 10: C
bårdgen
F

AtlCN

läs: hoyrtt
XLIX
Exemplet utgår.
" § 10: 4

knia,*

„

4cerbgQ
§ 9: B. 4 c
" bicridgan
FåröS
At1CN
55

(enhank)

(enhand)

gaanas

gaanas

Phalahrocorax
s.42
i Nickarve
wikur:
widr, widr
kärlen;

Phalacrocorax
s. 2
: Nickarve
wikur,
widr,
kärlen BroGx;

teest

5>

iegt

HE, HB

sicka
HejdeHabl

åvbrmittan

(mbrphtan

sicka

09

fl

09

Runex
Bursvik

" Grötl (I: 70);
" KräklGardeS
FårömN
Rumex
" Burgsvik

spitsploug

" spitsployg

Grötl; (I: 70)
%B; GAS
FN

1 framför i

1 framför j (i)

Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv
Arg. 1948 omfattar:
Årgångshäf te: h. 1-4 (under utgivning).
Bilaga: H. Gustavson, Gutamålet II, 1948. (Del I utkom som B. 42
i Sv. Lm. 1940).
Uppsala i november 1948.
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