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Abstract 
Eklund, G., 1991, Vrist — brist — rist. Utvecklingen av gammalt uddljudande wr  i nordiska, sär-
skilt svenska, dialekter. (Development of old initial wr in Scandinavian, particularly Swedish, dia-
lects.) Skrifter utgivna genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. A:17. 254 pp. Upp-
sala. ISBN 91-85540-52-8. 

The Germanic initial sound combination wr (e.g. in *wrrtan 'write') has not been preserved in 
any standard language. In the Scandinavian languages the development of this sound combina-
tion has resulted in five different initial sounds or sound combinations, namely rw, r, w, br and 
yr. 

The alm of this study is to describe the occurrence of these sound combinations, and to explain 
their age and origin. A limited number of words, mainly from Swedish dialects, has been investi-
gated. The Swedish material has been assembled in a collection that has largely also been mapped, 
and so has a collection of Norwegian dialect material. 

The result shows that br is frequent in the Swedish dialects and that it also occurs in Trendela-
gen and Ostlandet in Norway, and on Jutland. R is widespread in Norway and occurs in Sweden 
in some words in Norrland, Dalarna, Värmland, Dalsland, Uppland and on the island of Got-
land. Rw has been documented in Upper Dalarna, and w in the same area, as well as in the Kalix 
dialect in northernmost Sweden. 

The author demonstrates that the Norwegian loss of w might have started already in the 6th 
century in western Norway. The loss on Gotland is independent and can be demonstrated in Old 
Gutnish. The metathesis rw is found in Swedish and Norwegian 13-14th century sources from 
Uppland, Västmanland, Östergötland and southeastern Norway. The developments wr > r and 
wr > rw probably have their roots in a difference between the west Norwegian wr and the east 
Norwegian and Swedish war which is documented from PrimScand times. W is a secondary devel-
opment of rw. The change wr > br can be dated by place-name material to the early 15th century. 
The change wr > vr appears to have taken place at approximately the same time. The author 
demonstrates that the result, wr > br or wr > yr, is apparently governed by certain phonetic fac-
tors. 

The failure of the Germanic wr to survive depends on the combination being phonetically com-
plex. The risk that w would be lost was therefore considerable. However, differentiating forces 
worked for its retention. All developments emanating from wr, apparently disparate, can be seen 
as features of a larger process where a general linguistic tendency towards a weakening of sounds 
is confronted by conservative forces, with the above results as a consequence. 
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1. Inledning 

Denna studie har sitt ursprung i en intressant iakttagelse jag gjorde då jag i 
slutet av 60-talet i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala excerperade An-
ders Nygårds omfångsrika samlingar från Övre Dalarna.' Jag observerade 
att han för verbet vrida i stället oftast skrev brida. Vid en närmare granskning 
av materialet från detta område visade det sig att, förutom att äldre uddlju-
dande wr i sällsynta fall bevarats, utvecklingen av denna förbindelse hade re-
sulterat i inte mindre än fem olika uddljud eller uddljudsförbindelser, nämli-
gen rw, r, w, br och yr. En kartläggning av ursprungsförbindelsen och de 
olika särutvecklingarna inom området gav det resultat som karta 1 utvisar. 

1.1. Syfte 

Syftet med denna avhandling har i första hand varit att kartlägga förekomsten 
av de olika särutvecklingarna av gammalt initialt wr i de svenska dialekterna, 
i andra hand att söka utröna ålder hos och orsak till dessa utvecklingar. Tids-
bestämning har skett främst genom studium av ortnamnsmaterial; när det gäl-
ler metatesen wr> rw har också vissa medeltida urkunder (bl.a. handskrifter 
av Västmannalagen och norska laghandskrifter) kunnat ge besked. 

Wr torde ha utgjort en uttalsmässigt besvärlig förbindelse — härom vittnar 
det faktum att den ej finns bevarad i något germanskt riksspråk samt att den 
i svenska dialekter utvecklats på så olika sätt. En arbetshypotes har varit att 
särutvecklingarna av wr kan förklaras utifrån den benägenhet till påverkan 
som karaktäriserade w i denna ställning, varvid efter wr följande ljud varit av 
betydelse. 

Det hade naturligtvis varit önskvärt att i undersökningen i lika mån ha kun-
nat inkludera norskt och danskt språkområde, men detta har omöjliggjorts av 
utrymmesskäl. Vad gäller dessa områden utgörs beläggen av ordboksmaterial 
och dessutom, för Norges del, av arkivmaterial rörande verbet vrida, sub-
stantiven vreist 'broms på släde' och vrist samt adjektivet vrång, redovisat på 
kartor.' Karteringen har motiverats av behovet att när det gäller w-bort fallet 
få ett jämförelsematerial till det svenska. 

I  För benämningen Övre Dalarna se OÖD 1, förordet. 
2  De norska beläggen har excerperats i Norsk Mälforearkiv, de två första orden från Synopsis 

over norske mälfore. 

9 



Hälsingland \ 

v//  

Transtrand + 

Härjedalen 

A* Venjan 
MMAID+ Mora 

Lima 
/A* 

Rättvik 

Malung 

ArA• 
Äppelbo+ 

Värmland 

./å• 
ärna + 	A* + Floda 

Nås 	Mockfjärd 

........... 

,A• 
Leksand +Bju'rsås 

/ 
Ål 
; 

Gagnef 

i/  

Dala-Bergslagen 

å wr 

I T 
rw 

I w 

br 

vr 

Ofylld symbol markerar 
att uddljudsförb. är ovanlig 

Ap • 
Djura 

Karta 1. Utvecklingen i Övre Dalarna av wr- i dej undersökningen behandlade orden. 

På ett tidigt stadium av arbetet visade det sig nödvändigt att, åtminstone 
för vissa av orden, något närmare gå in på etymologin. Exempelvis har detta 
behövts för att kunna avgöra om man i det uppländska rönska 'vrenska' har 
att räkna med ursprungligt r eller om formen exemplifierar w-bortfall i för-
bindelsen wr. Eftersom en av arbetshypoteserna gått ut på att efterföljande 
vokal varit av betydelse för utvecklingen av wr, har det också framstått som 
väsentligt att veta om exempelvis kort e i götamålens vrenska v. går tillbaka 
på ei eller i. 
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1.2. Forskningshistorik 

Det föreligger, såvitt jag vet, inte någon samlad framställning rörande den 
germanska förbindelsen wr och dess senare utveckling i nordiska språk, men 
den berörs i flertalet språkhistoriska arbeten av översiktskaraktär liksom i 
många dialektavhandlingar. Sålunda omnämns bibehållet wr och r-bortfall av 
Levander i Dalmålet 2 s. 104, w-bortfallet exv. i Noreen Aisl. Gr. §§ 227:1, 
278 och i Aschw. Gr. §§ 252:1, 269 anm. 2, 324:1, Hxgstad Vestnorske maal-
fere fyre 1350, 2:1, s. 66, Finnur Jönsson Norsk-islandske kultur- og sprog-
forhold i 9. og 10. årh. s. 264 ff., Levander a.a. s. 104, Seip Norsk språkhisto-
rie til omkring 1370 ss. 27, 48, 77, 166, metatesen wr> rw av Fritzner i Ordbog 
over Det gamle norske Sprog 3 s. 58, Noreen Aschw. Gr. § 337:12 och Aisl. 
Gr. § 278 anm. 2, Hxgstad a.a. 2.2:1, s. 151, Lindroth Bohusläns härads- och 
sockennamn s. 52 ff., Skulerud Tinnsmaalet s. 352 f., Levander a.a. s. 108, 
Seip a.a. ss. 166, 279, Olsson Nordberg Fornsvenskan i våra latinska original-
diplom före 1300, 2, s. 36, Gretvedt Lydverket i lovhåndskrifter fra Borgar-
tingslag 1300-1350s. 110 f., utvecklingen till br av Levander a.a. s. 104 f. 
och, oftast mera i förbigående, i ett antal andra dialektavhandlingar. Till 
dessa hänvisas i materialsamlingen. Något utförligare diskuteras utvecklingen 
av ljudförbindelsen i fråga av Marius Kristensen i Folkemål og sproghistorie 
s. 58 ff. 

1.3. Ordurval 

En av utgångspunkterna var sålunda att kartlägga samtliga ord med gammalt 
initialt wr. På ett tidigt stadium av insamlingsarbetet stod det klart att vissa 
ord av olika skäl måste utgå ur undersökningen och att det ursprungliga syftet 
måste modifieras till att utifrån ett rimligt stort material bestående av så säkra 
belägg som möjligt av ord eller ordgrupper med stor eller medelstor utbred-
ning undersöka utvecklingen av wr-. Sålunda fick ordgruppen kring verbparet 
vräka (i en mångfald betydelser) och reka 'driva omkring exv. på vattnet' 
utgå; de inbördes etymologiska relationerna i denna ordgrupp är ej helt klara 
och skulle tarva en större, särskild utredning. Relationerna är oklara också 
mellan orden vråk, råk och våk 'ormvråk' o. dyl., mellan vråk, råk och bråk 
'isvråk', mellan vrak och rak 'skeppsvrak; sämre avfall (i skogen) till bränsle; 
ilandvräkt vass m.m., drivande bråte m.m.', mellan brisken och vrisken 'sur, 
blåsur (om mjölk)' liksom mellan vråla 'skrika högt' och råla 'storgråta, 
grina; skrika; råma; gurgla (som småbarn som inte lärt sig att tala) m.m.'. För 
det sista ordparet ligger det dessutom nära till hands att räkna med inflytande 
från ord som böla och bröla (om djur). Den komplexa situationen för denna 
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ordgrupp belyses av Oddvar Nes i hans uppsats Etymologiske blandingar.3  
Det till substantivet vrede 'hävstång, spak' bildade verbet vreda 'bryta och 

vrida med hävstång', vilket förekommer i Norrland, utelämnas eftersom sub-
stantivet här är väl belagt. Substantivet vrede 'ilska' synes vara ett riksspråk-
ligt och litterärt ord, som ej förekommer i dialekterna. Adjektiven vrinsk och 
vrensk 'brunstig (om hästar)' förekommer relativt sparsamt, och där de upp-
träder är ordgruppen dessa förutan väl representerad genom motsvarande 
substantiv. 

När det gäller adjektivet vresig har ordet medtagits endast i den primära be-
tydelsen 'vresig, snedvriden (om trä)'. Skälet härtill är att ordet dialektalt of-
tast förekommer i denna betydelse, och att det i denna sin primärbetydelse 
torde vara mindre riksspråksinfluerat än i sekundärbetydelsen 'vresig, argsint' 
etc. Adjektivet vrång 'argsint, vresig' har utelämnats delvis av samma skäl, 
delvis p.g.a. att beläggen på substantivet vrång 'spant' ändå ger ett tillräckligt 
stort material. Det kollektiva neutrumet vrånge kunde ha varit av intresse med 
hänsyn till stamvokalens betydelse för uddljudet, men ordet har en starkt be-
gränsad utbredning; det förekommer huvudsakligen i Jämtland. 

Likaså starkt begränsad, framförallt till Skåne, är förekomsten av substan-
tivet vrida med betydelserna 'vägkrök' och 'vinkel mellan två huslängor på ett 
hustak'. 

Lånord, exv. vricka och vraka 'förkasta', har ej medtagits. 
Sammansättningens roll för övergången wr till br är a priori ej ointressant. 

En undersökning av sammansättningar har dock fått utgå, främst av utrym-
messkäl. Vid en fullständig excerpering av materialet för vissa substantiv, exv. 
vrång 'båtspant' och vrensk 'hingst', fann jag även att de sammansatta for-
merna var i så kraftig minoritet att en eventuellt annan utveckling i dem än 
i simplex knappast kunnat påverka resultatet. 

Efter ovanstående utgallring återstår följande ord och ordgrupper: 

(*wrå>) vrå s. ( = rspr.); 
(*wrang->) vrangd, vrangel, vrång(a) s. 'båtspant', vrånga s. 'avigsida', 

vrånga v. 'förse med spant', 'vränga ut och in'; 
(*wreinsk->) vrensk(e) s. 'hingst', vrenska v. 'gnägga (högt)'; 
(*wreit- > ) vret s. 'åker', vreta v. 'bränna, svedja'; 
(*wrUt > ) vrätt s. 'åker, teg' m.fl. bet.; 
(*weiö->) vred s. 'dörrvred', 'vrickning' m.fl. bet., vreda s. 'dörrvred', 

'något hopvridet' m.fl. bet., vrede s. 'något hopvridet', 'dörrvred', m.fl. bet., 
vrede! s. 'något hopvridet' m.fl. bet., vrel s. 'trynsnara' m.fl. bet., vrele s. 
'dörregel', 'trynsnara' m.fl. bet., vreling s. 'knölig träbit, något som vridits' 
m.fl. bet., vrela v. 'dra åt en trynsnara' m.fl. bet., vrelug a. 'vriden (om ved)', 
brill s. 'pojke', vrill(e) s. 'något hopvridet', rilla v. 'vricka (en fot)', vrilla s. 

3  Arkivchef Maj Reinhammar, Uppsala, har fäst min uppmärksamhet på denna uppsats. 

12 



'snösko', vålla v. 'vrida ihop' m.fl. bet., vrena v. 'vricka (sig)', 'surna', 
vrisk(e) s. 'nekband', 'vriden ställning'; 

(*wriä->) vrids. 'utväxt på träd', 'skål gjord av dylik utväxt' m.fl. bet., 
vrida 'ds.' m.fl. bet., vril 'ds.' m.fl. bet., vride s. 'dörrhandtag', 'hävstång'; 

(*wriöa>) vrida v. (=rspr.); 
(*wrin->) vrensk(e), vrinsk(e) s. 'hingst', vren(n)a, vrin(n)a, vrenska, 

vrinska v. 'gnägga'; 
(*wrin->) vrinsk(e) s. 'hingst', vrina v. 'vina, gnissla, skria' m.fl. bet., 

vrinska v. 'gnägga', vringsta v. 'gnägga; gnissla' m.fl. bet.; 
(*wris->) vres, bres m.fl. former s. 'fibrernas olika riktning i trä', 

'körtlar', vresig m.fl. former a. 'vriden, knotig'; 
(*wrist- > ) vrist(e) s. (= rspr.); 
(*writ->) vrete s. 'timmerdrag', vreta v. 'dra med timmerdrag'; 
(*wrwng->) räng s. 'vrå', vränga s. 'spant', vränga v. 'vränga ut och 

in', 'förse med spant', vrängd, vränge, vrängel, vrängla s. 'spant'. 

För norskt vidkommande har excerperats följande ord: vreist s. 'broms på 
släde', vrida s. (= sv. rspr.), vrist s. (= sv. rspr.), vrång a. 'avig; oriktig' 
m.fl. bet. 

Det danska materialet representeras av karta 15 (Utvecklingen i danska dia-
lekter av wr-), efter karta nr 46 i Bennike—Kristensen Kort over de danske fol-
kemål). 

1.4. Material 

I kapitel 2 redovisas materialet enligt översikten i kapitlets början. Eftersom 
materialet är mycket omfattande har någon form av indelning varit av nöden. 

En preliminär undersökning av materialet gav vid handen dels att stamvo-
kalen kunde ha varit av betydelse för utvecklingen av wr, dels att ett nytt udd-
ljud eller en ny uddljudsförbindelse först har uppkommit i ett ord (eller i en 
ordgrupp) och sedan spritt sig till andra. Insikten härom har motiverat en 
uppställning av materialet efter stamvokalens utseende i samnordisk tid, vil-
ket resulterat i de i avsn. 1.3 ovan redovisade grupperna. 

Den långtgående differentieringen av former och betydelser i materialsam-
lingen torde kräva en kommentar. Den kan i båda fallen sägas vara avhängig 
av den förutsättningslösa utgångspunkten. I arbetets inledningsskede var det 
oklart om det rådde någon skillnad mellan exv. enstaviga former (t.ex. vrang 
ob. sg.) och tvåstaviga (vränger ob. pl.), mellan ursprungligen långstaviga for-
mer (exv. vrida inf.) eller kortstaviga (vridit sup.), mellan e i vrest och ii vrist. 
Det var också osäkert i vad mån betydelseskillnader som i exv. vrång 'båt-
spant' och vrånga 'avigsida' betytt något. Allteftersom arbetet fortskred och 
det började stå klart att skillnader av detta slag var irrelevanta och att endast 
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stamvokalen (och ev. efterföljande konsonant eller konsonantförbindelse) 
kunde vara av vikt, tilltog i någon mån sammanslagningar av det dialektala 
materialet. Man kan sålunda i materialredovisningen finna en viss inkonse-
kvens, som alltså inte är resultatet av en ogenomtänkt uppläggning utan som 
har sin speciella förklaring. Att i efterhand ändra allt efter en enhetlig mall 
skulle ha varit för tidsödande och egentligen inte tjänat något syfte. Det är 
också tveksamt om det sparat särskilt mycket utrymme. Dessutom är en mate-
rialsamling som inte är alltför komprimerad mera lättläst och framför allt all-
tid mera användbar för olika syften än en starkt normaliserad. (Här kanske 
också är på sin plats att påpeka att hänsyn ej kunnat tas till att somliga former 
har excerperats ur en kontext och därför, genom exv. villkorlig apokope, har 
en annan form än vad som tillkommit dem i en lexikalisk uppställning.) 

Det som sagts om formdifferentieringen kan även appliceras på de många 
betydelseuppgifterna. Dock har dessa i högre grad än olika formuppgifter va-
rit ett medel att exv. skilja ord och ordgrupper åt, t.ex. vrenska (ordgrupp 3 
och 9, se nedan) och vrina v. (ordgrupp 9 och 10). 

Vid karteringen och i tabellbehandlingen korrigeras denna glidning i pre-
sentationen av materialet. Sålunda karteras resp. markeras i tabellerna endast 
ett belägg från varje socken oavsett varierande uttal av stamvokal eller olika 
betydelse. Alltså räknas t.ex. med endast ett belägg på ordet vrist från Ärte-
mark i Dalsland fastän både formen vrist och vrest från denna socken upptas 
i materialsamlingen, liksom endast med ett belägg vred från Dalby i Värmland 
trots att socknen i materialsamlingen förekommer tre gånger (under bet. 3, 
bet. 5 och bet. 6). 

Huvudparten av det i avhandlingen behandlade dialektmaterialet har häm-
tats från sedessamlingar, oktavordböcker och typordlistor4  i Dialekt- och 
folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), Ortnamnsarkivets i Uppsala dialekt-
ordsamling (0AUd), Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter (OSD), 
Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL), Dialekt-, ortnamns- och folk-
minnesarkivet i Göteborg (DAG) och Dialektordsregistret för Ordbok över 
Finlands svenska folkmål (FOreg) vid Byrån för svenska språket inom Forsk-
ningscentralen för de inhemska språken, Helsingfors. Det norska materialet 
(för kartorna) har excerperats i Norsk Målforearkiv i Oslo (NMA) och ur 
Ordbok over trondermåla i Trondheim (OTM). 

I avhandlingsarbetets initialskede lade jag ned ett ganska omfattande arbete 
på att samla material i tryckt litteratur, framförallt i dialektavhandlingar. 
Denna typ av källa har redovisats i noter, och det är mot den bakgrunden som 
man måste se och acceptera det stora antalet sådana. Genom att jag sedermera 
fått möjlighet att gå igenom materialet i OSD med avseende på de aktuella or- 

Eftersom typordlistorna är av ojämn kvalitet, har tvivelaktiga former, vars riktighet ej kun-
nat verifieras genom andra uppteckningar, uteslutits. 
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den har arbetet väsentligt underlättats. Jag har i OSD kunnat kontrollera be-
läggen och komplettera min samling med belägg ur tryckt litteratur och fram-
förallt fått tillgång till belägg i äldre otryckta källor. 

Ett problem som alltid inställer sig vid en undersökning av detta slag är den 
ojämna beläggtätheten. För vissa områden gäller att de är allmänt dåligt in-
venterade, för andra att ett i dialekten förekommande ord ej uppmärksam- 
mats i tillbörlig ordning, exv. vrätt 	brätt 'åkerteg' o. likn. Detta förhål- 
lande måste dock accepteras, såvida man ej själv ombesörjer materialinsam-
landet för vissa ord inom ett visst område — i mitt fall en omöjlighet p.g.a. 
områdets storlek. För flera av de undersökta orden gäller ej olägenheten att 
de skulle ha uppmärksammats dåligt. Vissa av dem, exv. verbet vrida, vret 'li-
ten åker' och vrå 'hörn', är mycket vanliga i dialekterna, vilket återspeglas i 
uppteckningarna. Somliga av orden har efterforskats på annat sätt. I 
ULMA:s tryckta och maskinskrivna frågelistor upptas exv. vrensk(e) 'hingst' 
(M36, Djurbenämningar), vrenska, vrina etc., använt om hingstens läte (M33, 
Kroppsliga livsyttringar hos människan och djuren), vrist 'fotled' (M31, Män-
niskokroppen), vrång 'båtspant' (M93, Båtar och båtbygge), bräss, vräss, 
vres, bris, bräs 'körtelfyllt kött på halsen' (M32, Djurkroppen), vred(e) 
'hank; stängselanordning' (15, Hägnader) och vril, vrid 'utväxt på träd; skål' 
(22, Träslöjd). DAL:s ordgeografiska frågelista upptar bl.a. orden vres, vräss 
'körtel, körtelfyllt kött på halsen' (468a), vrede, vreel 'tåg, rem, som vrides 
om svinets tryne, när det skall slaktas' (466) och vreole 'rep, som bindes om 
svinets tryne' (271). I typordlistorna förekommer orden vrå, vrida, vrist och 
vränga. 

Vad gäller äldre material har i princip hänsyn tagits till allt sådant som finns 
excerperat i OSD, i övrigt endast i den mån uppgifter härom stått att få i 
gängse ordböcker och liknande källor. 

Det svenska ortnamnsmaterialet har excerperats i Ortnamnsarkivet i Upp-
sala (OAU) och det norska är hämtat ur Norske Gaardnavne (NG). 

1.5. Materialredovisning 

Endast de svenska dialektbeläggen ingår i kap. 2 (Materialsamling). Det nors-
ka och det danska materialet har enbart karterats (kartorna 11-15). 

Varje ord och ordgrupp redovisas för sig, dock så att orden inom en ord-
grupp hålls ihop, varvid i möjligaste mån bokstavsordning tillämpas. Orden 
redovisas landskapsvis, från norr till söder och från öster till väster och inom 
varje landskap sockenvis. Sockennamnen anges (i förkortad form, vanligen 
med de båda första bokstäverna i namnet) i bokstavsordning med undantag 
för Övre Dalarna, där ordningen i Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna 
(OÖD) följs. 

När ett belägg excerperats direkt (eller via OSD) från tryckt litteratur hänvi- 
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sas till beläggsstället i en not, och då en form hämtats från ULMA (eller OSD) 
men dessutom förekommer i tryckt litteratur anges detta i en not medelst ett 
"Jfr. . .". En viss inkonsekvens kan härvidlag ha blivit följden beroende på 
att materialet insamlats under lång tid. 

Eftersom Övre Dalarna har varit utgångspunkt för undersökningen och då 
samtliga förekommande utvecklingar kan påvisas här, har jag vid redovis-
ningen av materialet valt att bryta ut detta område från övriga Dalarna och 
redovisat det för sig, på traditionellt sätt indelat i Ovansiljan, Nedansiljan och 
Västerdalarna. Eftersom uddljudsförbindelsen inom dessa områden ibland 
kan variera från en by till en annan inom samma socken, har i förekommande 
fall också by uppgetts. 

För motsvarigheterna till gammalt uddljudande wr tillämpas följande ord-
ning för redovisning: wr, rw, r, w, br, yr. Den sporadiskt förekommande 
förb. fr  placeras under yr. Växelformer från en och samma upptecknare redo-
visas i görligaste mån under båda uddljudsförbindelserna, t.ex. brist—vrist; 
vrist—brist. I de flesta fall då källan uppger att exv. br  är en form som är 
"äldre", "sällsynt" eller liknande har denna uppgift infogats i materialsam-
lingen efter och i direkt anslutning till belägget. Om belägg med yr är förhärs-
kande i ett landskap och om antalet överskrider ett 50-tal, anges av utrymmes-
skäl endast antalet belägg och för förekomsten hänvisas till karta, på vilken 
beläggen dokumenterats. 

I första hand medtas osammansatta substantiv och infinitivformer av verb. 
Då belägg härpå saknas från någon socken, anförs ett substantiv i samman-
sättning och verb i andra former än i infinitiv i den mån sådana förekommer. 
Då ena ledet i en sammansättning utelämnats, markeras detta med binde-
streck, exv. rå- Jämtland, -rå Hälsingland. 

Substantiven i grupp 11 utgör i flera avseenden en heterogen grupp. En av 
faktorerna vid en analys av denna grupp har varit genus. För grupp 11 medde-
las därför också genus, om uppgift om detta funnits i källan. Undantagsvis 
anges genus även för de västerbottniska beläggen på vrid. Med asterisk ut-
märks i denna grupp de former som bedömts som urspårade eller som identis-
ka med det riksspråkliga bräss m. 'kalvbräss'. De har ej karterats, och de har 
uteslutits ur tabell 14. 

Översättning medtas i materialsamlingen endast om betydelsen avviker från 
den väntade eller om belägget ingår i en fras. Eget uppslagsord får de former 
som är resultatet av avledning, exv. vrång(a) s., vrängel s. etc., däremot ej 
analogiformer som vräng s. 'ds.'. 

I materialredovisningen (kap. 2) har jag valt att avstå från punkt vid för-
kortningar, eftersom en myckenhet av punkter i denna typ av framställning 
skulle verka störande på läsningen. 
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1.6. Normalisering av ljudbeteckning 

I materialsamlingen har genomförts en långt driven normalisering av källor-
nas ljudbeteckning, s.k. grov beteckning, då det för syftet med avhandlingen 
ej har krävts ett bibehållande av landsmålsalfabetet. Endast i citat och i vissa 
diskussioner, exv. om  kvaliteten hos vissa ljud, har det varit nödvändigt att 
behålla landsmålstecken. Normaliseringarna har genomförts enligt följande: 

Vokaler 	 Konsonanter 

a, a, a, v = a 
e, a = e 

1 k, k, i = i 
0, 0 = 

Y, b° = Y 
u, la, u, ii = u 
a, o, W = å 

= å 
n, a = 
0, 0 = ö 
a, 0, 8, o = 8 

b, 6 = b utom i initial ställning då 
tecknen bibehålles 

å = d 
= d, rd 
J = 

cig, 43  = dj 
= 

n, rn 
o = ni 
R , o = ng 
r,A=r 

J, § = sch 
i .:s'• , j,  jj, = tf (i regel med t- 

förslag) 

Q för d i vrida i Östnor, Mora, har återgetts med d. När 9, 1,4 och y ingår 
som senare komponent i fallande diftong, har diftongbåge slopats. När y och 
9 uppträder uddljudande och som andra komponenter i uddljudsförbindel-
ser, återges de med w. Endast i uddljudsförbindelser har tecknen 6, b använts 
i förekommande fall för att kunna utmärka nyanser. Landsmålsalfabetets 
tecken för kakuminalt 1 har ersatts med /. 

Diftongbåge i fallande diftong återges ej; under förutsättning att uppgift 
härom finns i källan har diftongbåge däremot utsatts i de fåtaliga fall där sti-
gande diftong förekommer. För att utmärka cirkumflexbetoning dubbelteck-
nas vokalen. För att undvika sammanblandning med cirkumflex utsätts dif-
tongbåge över den svagare komponenten i en diftong bestående av lika vokal-
ljud. Stavelsebildande ty och skrivs n, 1 och v i ordslut (Småland) -er. Tecken 
för nasalering utelämnas. Överlång stavelse markeras med längdstreck över 
vokalen, exv. bråst vråst 'vrist' Breared, Halland, vrTst 'vrist' Nyland. Beva-
rad kortstavighet har i görligaste mån markerats med korthetsbåge, exv. brldu 
'ärtrisknippe' i östra Nyland. 
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Av tydlighetsskäl har även belägg från tryckta källor standardiserats enligt 
ovanstående utan att detta särskilt angetts; sålunda återges exv. rönng 'båt-
spant' Lit, Jämtland, med rång. 

1.7. Kartering 

För de svenska dialekterna har karterats följande ord och ordgrupper: vrå s. 
( = rspr.), vrensk s. etc. 'hingst', vred s. 'dörrlås' m.fl. bet., vrida v. (= 
rspr.), vres s. etc. 'vresighet i trä' m.fl. bet., vrist s. (= rspr.). Härtill har på 
två kartor karterats de socknar där r- resp. br-former har belagts. För norskt 
vidkommande har karterats orden vreist s. 'broms på släde', vrida v. (= sv. 
rspr.), vrist s. (= sv. rspr.) och vrång a. 'avig; oriktig' m.fl. bet. För Dan-
marks del belyses den dialektala situationen med en karta hämtad ur Bennike—
Kristensen Kort over de danske folkemål (karta nr 46). 
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2. Materialsamling 

2.1. Översikt 

Materialet är grupperat efter stamvokalens kvalitet och kvantitet under sam-
nordisk tid. Om förekomsten av ett ord är begränsad till ett eller ett par land-
skap finns uppgift härom. 

*wrå 
Vrå s (=rspr). 

*wrang- 
Vrangd 'spant' (ÖvDal). 

Vrangel s 'båtspant' (Uppl), 'spant i en kärra' (Blek). 

Vrång,' (vrånga ÖvDal, Österb) s 1) 'båtspant', 'årtull' (ÖvDal); 2) 'själv-
böjt trä (i exv en höhäck)'. 

Vrånga v 1) 'förse med spant'; 2) 'vränga ut och in' (Värml); 3) 'vrånga, 
vränga till, vricka (sig)' (Norrb, Uppl). 

Vrånga s 'avigsida'. 

*wreinsk- 
Vrensk(e), vrensking s 'hingst'. 

Vrenska v 'gnägga (högt)'. 

*wreit-
Vret s 'åker'. 

Vreta v 'bränna, svedja'. 

*wrUt 
Vrätt s 'åker, teg' m fl betydelser (se materialsaml). 

Pluralformen vränger 'båtspant' och den analoga singularformen vräng 'båtspant', vilka 
rätteligen hör till ordgrupp 14, har av samhörighetsskäl förts till denna grupp. 

19 



6) *wria-, *wriöil-, *wriöl-, *wriön-, *wriösk- 

Vred s 1) 'vred'; 2) 'fibrernas riktning, vridning i trävirke' (Gotl), 'knöl på 
trädstam' (Dalsl, ÖvDal); 3) 'vridning, vrickning (av exv en tarm el lem)'; 4) 
'vriden knut (på exv lin, tåg), hopvriden bunt av garn, lintott, band av halm, 
säd', 'hank' etc, 'bård på strumpa'; 5) 'vägkrök, åkrök'; 'hörn på en gärdes-
gård' (Smål), 'vinkel på tak' (Hall); 6) 'dörregel, -lås, låsanordning', 'handtag 
på borr'; 7) 'vridbart stycke på kälke, drög el trilla'; 8) 'hävstång, spak att 
rulla timmer med'; 9) 'trynsnara, ett slags betsel'; 10) 'gängor på navare (ett 
slags borr)'; 11) 'vattenränna i isen' (Västerb, Finl); 12) 'stenig mark, sten-
röse'; 13) 'nyck, infall, ojämnt lynne' (God); 14) 'tidpunkt' (Finl), i uttr med 
bet 'på samma gång' (Dalsl); 15) 'person med slingrande gång' (Finl), 'hopvri-
den bunt av ett fårs hela, nyss avklippta päls' (Esti); 16) 'vridning, ändring 
(av något man tänkt säga)' (Boh). 

Vreda s 1) 'vridning, snodd', 'vriden björktelning' (ÖvDal), 'flätade granvid-
jor' (Dalsl), 'vriden halm (kring vindskaidar)' (God), 'ärtrisknippe' (Finl); 2) 
'hopsnott garn, garnhärva', 'ögla på hårt spunnet garn', 'något hoptrasslat' 
(Finl); 3) 'knöl på trädstam'; 4) 'vägkrök' (ÖvDal); 5) 'ränna i is'; 6) 'stor-
vuxen kvinna, person' (Finl). 

Vrede s 1) 'något hopvridet (exv en halmtuss, en vidja)' ; 2) 'trynsnara'; 3) 
'dörrvred'; 4) 'hävstång, spak (att vrida, bända med)'; 5) 'borr'; 6) 'oländig, 
stenfylld mark'; 7) 'stor, stark person; lätting' (Finl). 

Vrede! s 1) 'något hopvridet (exv garn, halm, hår)'; 2) 'virvel i säd, hö, hår 
eller vatten' (Norrb), 'de vita vågor som återfaller från stranden, ström i vatt-
nets oroliga stigande före regn' o likn (God); 3) 'dörrvred'; 'vridanordning 
med spak' (ÖvDal:Våmh, Åland:Ku); 4) 'trynsnara'; 5) 'tångliknande red-
skap använt vid sämskning' (ÖvDal:Le); 6) 'vanartad pojke', 'storväxt karl' 
(Finl); 7) 'en som vrider sig under gåendet' (Finl). 

Vrel s 1) 'något hopvridet (exv säd som slagits ned av regn och därvid vridits 
samman)' (Jämtl); 2) 'trynsnara'; 3) 'hävstång' (Närke); 4) 'utväxt på träd'. 

Vrele s 1) 'något långt och hopsnott eller hopvridet (exv av linne)', 'knut på 
rep'; 2) 'trynsnara', 'repstump', 'betselanordning', 'svansrem'; 3) 'dörregel'; 
4) 'knölig påk, spak'; 5) 'kvistig stock' (Närke); 6) 'utväxt på träd'; 7) 'bula 
i huvudet' (Smål). 

Vreling s 1) 'knölig utväxt'; 2) 'vresig träbit, knölig påk'; 3) 'något som vri-
dits'; 4) 'tvärslå'; 5) 'något stort, grovt'. 

Vrela v 1) 'dra åt en trynsnara'; 2) 'vrida på dörrvrelen'; 3) 'vrida eller knyta 
ihop' (Smål, Söd); 4) 'böja eller vrida benen onaturligt när man går, gå illa' 
(Söd); 5) 'vricka sig' (Jämtl). 
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Vrelug a 'vriden (om ved)' (Jämt!). 

Brill(e) s 'pojke' (Närke). 

*Brilla s 'snösko' (Västm). 

Vrill(e) s 'något hopvridet' (Västerb, Vgl). 

Rilla v 'vricka (en fot)' (Got!). 

Vrilla v 'vrida ihop', 'spinna garn hårt och ojämnt' (ÖvDal). 

Vrena v 1) 'vricka (sig)', 'vrida, vränga'; 2) 'surna'. 

Vrisk(e) s 1) 'nekband' (Närke), 'en handfull linstjälkar' (Västm); 2) 'vriden 
ställning' (Ång). 

*wrii5-, *wriall- 
Vrid s 1) 'utväxt på träd', 'skål gjord av dylik utväxt' (Norr1); 2) 'lintottar' 
(Västerb). 

Vrida s 1) 'utväxt på träd', 'skål gjord av dylik utväxt' (Dal); 2) 'hårvirvel' 
(Norrb); 'markskott (som slås med lie)' (Norrb); 3) 'hopfogade garnhärvor' 
(Upp!); 4) 'vridet ärtrisknippe' (Finl), 'hösträng' (Finl). 

Vride s 1) 'dörrvred' (Finl); 2) 'hävstång' (Finl). 

Vril s 1) 'utväxt på träd', 'skål gjord av dylik utväxt' (Norr!, Upp!); 2) 'fnurra 
på tråd' (Med). 

Vrilug a 'vriden (om ved)' (Upp!, Österb). 

*wriåa 
Vrida v (=rspr). 

*wrin- 
Vren(n)a, vrin(n)a v 'gnägga'. 

Vrensk(e), vrinsk(e) s 'hingst'. 

Vrenska, vrinska v 'gnägga'. 

*wrin- 
Vrina v 1) 'skrika (om gris)'; 2) 'skria, gnägga gällt (om hingst)'; 3) 'skrika 
(på ett vidrigt sätt)'; 4) 'gnissla, knarra (om osmord dörr, medar)'; 5) 'vina 
(exv om vinden)'; 6) 'småböla'; 7) 'pipa (exv om fåglar)'; 8) 'gråta, klaga'; 
9) 'surra (om bi)'; 10) 'grimasera (p g a sur mat, smärta o dyl)' (Finl); 11) 
'gnälla, knorra, vara vresig (om människor)' (Fin!). 

Vrinsk(e) s 'hingst'. 
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Vrinska v 'gnägga'. 

Vringsta v (Finl) 1) 'gnägga gällt (om hingst)'; 2) 'gnissla, knarra (om osmord 
dörr, medar)'; 3) 'gnälla, gnata'. 

*wris- 
Vres(e — a) s 1) 'vresighet i trä'; 2) 'körtlar'. Vräss, vress s 1) 'vresighet i trä'; 
2) 'körtlar'. 

Bres(a), bris, bräs s 1) 'vresighet i trä'; 2) 'körtlar'. Bräss, bress(e)s 1) 'vresig-
het i trä'; 2) 'körtlar'. 

Vresig m fl former a 'vriden, knotig (om fibrernas riktning i trä)', 'svårklu-
ven'. 

*wrist-
Vrist(e) (= rspr). 

*writ- 
Vrete s 'timmerdrag'. 

Vreta v 'dra en linje med ett timmerdrag'. 

*wraeng-
Räng s 'vrå' (God). 

Vränga s 1) 'båtspant'; 2) 'självböjt trä'. 

Vränga v 1) 'förse med spant'; 2) 'vränga ut och in', 'förvränga'; 3) 'vricka 
(exv en fotled)' (Uppl, Ny1); 4) 'grimasera; härma' (Skåne, Ny1), 'blänga 
ilsket' (Est!). 

Vrängd s 'båtspant' (ÖvDal, Ny1). 

Vränge s 'båtspant' (Österb). 

Vrängel s 'båtspant' (Söd). 

Vrängla s 'spant (i exv en kärra)' (Boh). 
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2.2. Redovisning av materialet landskapsvis 

SVERIGE 

NORRBOTTEN 

Vrå s rao NederI2, rau Rå', råo Nederl No Pi Tö Överk, råu Nedere 
Överk; yra Rå5. 

Vrång s (bet 1) wejngg Överk6, wak Nederk, wäjngg?r ob pi Tö; vrak 
Ed' Nederl, vrang Pi, vrange, vrång' No. — Vrånga v (bet 1) wejngg 
weengg Överk, waak Nederk; vraqk Neder!, (bet 3) vreengg Överk 1°. 

Vrensk s vränschk Neder!. — Vrenska v wensk" Nederk Tö, wesk 
Överk; renschk Ho Nou 	räänschk Pi, räänschk 	vräänschk No; 
vragnsche Ed Nederl, vräänschk Över115 , vräänschk 	räänschk No, 
vrensk, vrenskäs Norrb u 016. 

Vred s wejr17  (bet 6) Överk, wer (bet 6) Nederk Tö; vred (vred) (bet 4, 
7) No Äl, (bet 6) Neder! No Över!. — Vrede s wg•ra (wera) (bet 4) Nederk 
Överk, wära (bet 4) Tö; rödan b sg (bet 4) Pi"; vt-0a (vreda) (bet 4) Nederl 
Över!. — Vredel s wiril (bet 1, 2) Överk19; vridel (bet 2) Nederl. 

Vrid s (bet 1) wäjr Överk2°  Tö, w?jr Nederk; vrejd No, vröyd Ed, 
vröjd, vryjd Nederl. — Vrida s (bet 2) roojd 'hårvirvel' No, rojd 'ds' Pi; väjr 
'markskott, som slås med lie' Nederk. — Vril s (bet 1) wröyl Neder!; wäj/ 
Överk21; vröyl Ed Överl, vröjl Nederl. 

Vrida v wreed 	vryyid 	wruud 22  Rå, wräjd Rå23; rojd sä 'vrida sig' 

2  Nordlinder Ordlista för Nederluleå-målet 1891 s. 188. 
8  Jfr Pihl Överkalixmålet s. 217. 

Jfr Rutberg Folkmålet i Nederkalix och Töre socknar ss. 100, 131. 
5  Jfr Pihl a.st. 
6  Jfr weengg Pihl a.a. ss. 32, 128 f. 
7  Svar på fri. 22, ULMA 2261:4 s. 12 f. 
8  Muntlig uppgift 1981 av F. Åström, Norrfjärden, förmedlad av docent Sven Söderström, 

Uppsala. 
9  Muntlig uppgift 1981 av E. Lundberg, Norrfjärden, förmedlad av docent Lars-Erik Edlund, 

Umeå. 
I°  Pihl Verben i Överkalixmålet s. 38. 
H  Jfr wäänsk i svar på fri. M33, ULMA 11819 s. 42 och Rutberg a.a. ss. 57, 103. 
12  Wallström Studier i övre Norrlands språkgeografi s. 141. 
'3  Wallström a.st. 
14  För beläggen jfr Wallström a.st., Nordlinder i SvLm 2, Sm. Medd. s. LXXXIII. 
IS  Wallström a.st. 
16  Rietz s. 819a. 
17  Jfr Pihl Överkalixmålet s. 83. 
I 8  UUB Ihre 100:3 s. 16. 
19  Pihl a.a. s. 89. 
20  Pihl a.a. s 231. 
21  Jfr vräil Rietz s. 818b. 
22  Ett y-haltigt u, jfr Dahlstedt-Ågren Övre Norrlands bygdemål s. 212. 
28  Dahlstedt-Ågren a.a. s. 103. 
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Pi, roid opp 'vrida upp' Pi24, roojd 	vreejd No; wääjr 	wejr 25  Nederk 
Tö, wäjr Överk26; bröyd27  , brööyd ("sälls.") 	vrööyd Nederl, bryjd 
vryjd Rå; vrööyd Ed, vryyid, vrööyd Nederl, vreejd 	roojd No, vrööyd 
Över!, vriid Pi. 

10) Vrinska v (bet 2) vröyschk Nederin. 
12) Vrist s brist Rå Pi, brist' 	vrist Nederl; vrist Nederl, vre'ist Ne. 
14) Vränga v (bet 2) wrandj Rå; wääjndj Tö; brääjng 	vrejng Tö; 

vrättjng Nederk, vräändj Nederk Tö, vreeng vräängg Nederl, vräängg No 
Rå, vrääng Nederk Pi Rå, vraindj Överk. 

VÄSTERBOTTEN 

Vrå s ro m  Bure Burt Byg Bys De32  Holmön Hö Jö Lö Non  Ny Sk34  Sä 
Umn  Vä Västerb u on. 

Vrång s (bet 1) rengren 	vrengren b pi Lö; vrang 37  Burtn  Byg De' 
Holms Lö No Ny Um40, vrång Bye', vrånga b sg Bys", vränger ob pl 
Holmön. 

Vrensk s benschk Bys"; vrensk" Byg Sk", vrensk No46  Västerb u o, 
vrenschk Burt47  Lö, vränsk De". — Vrenska v r88nschk 49  Bys Jö, röönschk 

24  Nyström Kann'DU Peit'måhle s. 63. 
25  Jfr Rutberg Nederkalixmålet s. 103 samt veejr LUB Rietz II:12 ss. 1137 och 1146. 
26  Jfr Pihl Överkalixmålet ss. 9, 32, 83, 231, dens. Verben i Överkalixmålet s. 3; jfr väj,. LUB 

Rietz 11:12 s. 865 f. 
27  Nordlinder Ordlista för Nederluleå-målet 1891, ULMA 562 s. 25. 
28  Nordlinder a.a. s. 261. 
29  Jfr Nordlinder a.a. s. 25. 
3°  Svar på frl. M31, ULMA 22025 s. 44. 
31  Jfr Lindgren Ordbok över Burträskmålet s. 157, Larsson Substantivböjningen i Västerbot-

tens folkmål ss. 44, 66, Unander Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län s. 50. 
32  Jfr Åström Degerforsmålets ljudlära s. 51. 
33  Jfr LUB Rietz 11:12 s. 1235. 
34  Jfr LUB Rietz 11:12 s. 1235. 
35  Jfr Stenberg Ordbok över Umemålet s. 149. 
36  Rietz s. 538a. 
37  Jfr Larsson Substantivböjningen i Västerbottens folkmål s. 85. 
38  Jfr Lindgren Ordbok s. 157. 
39  Jfr Åström a.a. s. 85. 
40 Stenberg a.a. s. 150. 
41  Jfr Lindgren Ordbok s. 157. 
42  I utskrift formen vroga; en granskning av originalet, vid vilken docent Lars-Erik Edlund, 

Umeå, varit mig behjälplig, ger dock vid handen att vokalen torde vara co alltså vrånga. 
43  Jfr brenschk ULMA 2105:2 s. 21 och Larsson a.a. s. 41. 
" Jfr vrensk hos Unander Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län s. 45. 
45  Jfr vrensk LUB Rietz 11:12 s. 1273. 
46  LUB Rietz 11:12 s. 1273. 
47  Larsson a.a. s. 41; jfr Lindgren Burträskmålets grammatik s. 186, dens. Ordbok över Bur-

träskmålet s. 157. 
48  Norrlands landsmålsförening (1878), ULMA 88:61 s. 77. 

Jfr Wallström Studier i övre Norrlands språkgeografi s. 141. 
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No5°  Se; vreensk 52  No Sk nVästerb, vrenschk Bud" Le Ny55  Sk, vreensk 
Byg, vräänschk Byg Lö, vrensk Västerb u 056, vrenskäs" dep No Sk. 

Vred s bred (bet 11) Um"; vre (bet 6) De Jö Västerb u o, vred (bet 6) 
De No59  Sk Sä Um nVästerb, (bet 11) Holmön60, lanvrede b sg (bet 11) Sel . 
— Vrede62  s vrea (bet 4) Burt De Hö No Ny, vreda (bet 4) No Sä, vrea 
vreda Västerb u o. — Vrena v (bet 1) vrena se 	brena se Lö; vrena Burt' 
Byg Ny Sk. — Vrill s vrill Lö. 

Vrid s ri (bet 1) Bys64, ride — vride b sg 'dörrvred' Bys, ri n 'vred' 
Bys", ry ("äv.") (bet 1) Sk66; linbri n (bet 2) Bys"; vri" (bet 1) Burt Byg Hö 
Lö No Ny Sk Um69  Vä Västerb u o, linvri (bet 2) Nym, vri n 'dörrvred' Sk'', 
vride — ride b sg 'dörrvred' Bys, vri — vril (bet 1) Non  Skn  sVästere 
nVästerb75. — Vril s vril (bet 1) No, vril- De, vril — vri76  No Sk sVästerb 
nVästerb. 

Vrida v wri 	Lö"; bri ihop ("gammaldags") De", brii79 	vrii 
Holmön Lö Ny Sk; vrii m  Burtm  Byg Deu  Holmön Lö No Ny Sk Um, vreejj 
Jö. 

50  Wallström a.st. 
51  Jfr Marklund Skelleftemålet s. 98, Wahlström a.st. 
52  Jfr Unander a.a. s. 45; beläggen från No Sk och norra Västerbotten är hämtade från LUB 

Rietz II:12 ss. 827, 1273. 
53  Lindgren Burträskmålets grammatik s. 115, jfr Wallström a.st. 
54  Wallström a.st. 
55  Jfr Wallström a.st. 
56  Rietz s. 819a. 
57  LUB Rietz 11:12 s. 1273. 
58  Stenberg Ordbok över Umemålet s. 11. 
59  LUB Rietz 11:12 s. 1273. 
60  Västerbotten. Västerbottens Läns Hembygdsförenings Årsbok 1926 s. 136, 1930 s. 80 (exc. 

i OSD). 
61  Larsson Substantivböjningen i Västerbottens folkmål s. 89. 
62  Jfr Larsson a.a. s. 56, Lindgren Grammatik s. 81, Rietz s. 818b. 
63  Jfr Lindgren Grammatik ss. 148, 207. 
64  Naömi Nilsson, ULMA 2105:2 ss. 21, 73, dens., ULMA 1495 s. 13; jfr Larsson a.a. s. 29. 
65  Naömi Nilsson, ULMA 1495 s. 13. 
66  Lindgren Ordbok s. 157; jfr Rietz s. 545a Ry 4. 
67  Naömi Nilsson, ULMA 2105:2 s. 55. 
68  Jfr Larsson a.a. ss. 29, 60, 149. 
69  Stenberg Ordbok över Umemålet s. 149. 
7'3  Jfr Larsson a.a. s. 88. 
71  Marklund Skelleftemålet s. 112. 
72  LUB Rietz 11:12 s. 1273. 
73  LUB Rietz 11:12 s. 1273. 
74  Unander Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län s. 45. 
75  LUB Rietz 11:12 ss. 691, 1339. 
76  För beläggen se de fyra föregående noterna. 
77  LUB Rietz 11:12 s. 1128. 
78  Norrlands landsmålsförening (1878), ULMA 88:61 s. 11. 
79 

 

"Ib!." i Holmön och "stundom" i Nysätra. 
80 Jfr vri Um Byg Lö och vrii Sk LUB Rietz 11:12 s. 1137, Wri (ii) Lö LUB Rietz 11:12 s. 

1128. 
81  Jfr Lindgren Grammatik s. 212, dens. Ordbok s. 157. 
82  Åström Degerforsmålets ljudlära s. 85. 
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Vrina v (bet 2) vriin" De No Sk Sä Um Vä nVästerb", vre'iin Bu. — 
Vrinsk s vrinsk Um" — vrinska v vriinsk Um". 

Vresug a vresug nVästerK. 
Vrist s fotrujst Burt", fotröyst" 	brist 9°  Byg; brist Bys" Holmön 

Lö" No Ny" Sk94  Sä" Västerb u o96, fotbrist Hö, brist ("stundom") — vrist 
Ny; vrist 97  De Lö. 

14) Vränga v (bet 1) vränge De Holmön, vräng Hö, (bet 2) vrqqjnj Burt, 
vreginj Byg Lö Ny, vräänj Hö, vraajnj Sk, vraajng Jö, vrääng Bys, vrääng 
Ny. 

LAPPLAND 

Vrå s ro Fr Ly Ma" So St Tä Vi Ås Ör; vrå Arj, vrån — ron b sg Fr. 
Vrång s (bet 1) vrang Arv Do Ma99  So Vi Ås, vranga b sg Fr, vrång Arj 

Arv Ly So St Tä Ör. — Vrånga v (bet 1) vrang Do. 
Vrensk s vrensk Fr Vim, vrensk Do Ly So, vrenschk Mam  Ör, vrensch- 

ken b sg Arv. — Vrenska v röönschk Arvi02; brenschk 	vrenschk Ås; 
vrenschk Ås Ör, vräänschk öJol°3  , vrensk Do Ly So Vim, vrensk Arj165 , 
vrenskäs dep Fr. 

6) Vred s vre (bet 4) So, (bet 6) Do Fr So Vi, vred (bet 7) Arv. — Vrede 
s (bet 4) röda (eller rödar ' "vredare", hävstång') Arv; breda 	vreda Ma; 
vreda Ma So. 

83  Jfr Rietz s. 819a, Wallström Övre Norrlands språkgeografi s. 141. Belägget från Sk är 
hämtat från LUB Rietz 11:12 s. 1303; för belägget från No jfr LUB Rietz 11:12 s. 1303. 

84  LUB Rietz 11:12 s. 827. 
85  Jfr vrinskhest Stenberg Ordbok över Umemålet s. 149. 
86  Jfr wrinsk hos Stenberg a.st. 

LUB Rietz 11:12 s. 1424. 
88  Lindgren Ordbok s. 44. 
89  Lindgren Ordbok s. 44. 
9°  Lindgren Ordbok s. 19. 

Nami Nilsson, ULMA 1495 s. 63. Jfr Larsson Substantivböjningen i Västerbottens folk- 
mål s. 33. 

92  Lindgren Ordbok s. 19. 
" Larsson a.a. s. 33. 
94  Lindgren Ordbok s. 19. 
95  Larsson a.a. s. 33. 
" Rietz s. 536b. 
97  Åström Degerforsmålets ljudlära s. 85, Larsson Substantivböjningen i Västerbottens folk-

mål ss. 33, 62. 
98  Jfr Larsson a.a. s. 66. 
" Larsson a.a. s. 85. 
100 Jfr Pettersson Ordbok över Vilhelminamålet s. 827, K.-H. Dahlstedt Det svenska Vilhel-

minamålet 1 A, s. 121. 
101 Larsson a.a. s. 41. 
102  Jfr Wallström Studier i övre Norrlands språkgeografi s. 141. 
103  Wallström a.a. s. 141. 
104  Wallström a.st. 

Wallström a.st. 
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Vrid s (bet 1) vri Do Fr Ly Ma" So Tä Vil°7, vri- Ås, vrid Arv. 
Vrida v ridd part Arv; wri Ly'"; vri Do Fr Ly So Vi Ör, vrid An. 
Vrina v (bet 2) wrin Ly So; vrin Ly So. 
Vres s (bet 1) vrestall Fr. — Vresig a vresi Fr. 
Vrist s rest Do Vi", fotr8st St; brist Ma m; vrist Fr i". 

14) Vränga v brqgjng (bet 2) Ma; vränga (bet 1) Lappl u o, vräng (bet 2) 
Arj Fr Ly So. 

ÅNGERMANLAND 

Vrå s ro"' An Ar Bju Bjö Eds Fj Gru Nordi Nordm12  Ra Re Si Tr 
Vib, ro ("ark.") 	vrå Ul, -ro Skor, -ron b sg Mo; vrå Bju Bjä Ed Gu Hö 
Mu l " Nora Nordm Sons  Vik, vrå — ro ("ark.") Ul, vrån b sg Gra Re, vråer 
ob pi Yt. 

Vrång s (bet 1) vrang An Ar Bju Bjä Bot Fj Gu Mul " Nora Nordi 
Nordm Ra Re Si Som  Tr Ul Åd-Li vÅng, vrang- Gru, vrang — vräng Eds, 
vranga b sg Nä Tå, vränger ob pl Bod Gra Hö Ju. — Vrånga v vrang (bet 1) 
Ar. 

Vrensk s brenschken 	vrenschken b sg Nordi' IS;  vrenschk, vrenschk, 
vrensk, vrensk"9  An Ar Bju Bjöm  Gra Gru Gu Hö Ju l21  Lå Mul22  Nordm 
Nä Ra Re SjI23  50124  To Tå Vib Ång u o'25, vreschk, vreschk o likn Fj Mo 
Nora Re Si. — Vrenska v (w)renschke 	(b)renschke Nordi126; vrenschke, 

106  Larsson a.a. s. 29. 
107  Pettersson a.a. s. 827. 
I" Svar på fri. M48, ULMA 19074 s. 25 (uppt. av M. Neuman). 
109  Pettersson a.a. s. 827. 
11°  Larsson a.a. s. 33. 
111  Svar på fri. M31, ULMA 27021 s. 17. 
112  Jfr UUB Ihre 98:5 s. 26, Sidenbladh Allmogemålet i norra Ångermanland s. 67, Unander 

Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län s. 50, Rietz s. 538a. 
113  Jfr Larsson Substantivböjningen i Västerbottens folkmål s. 44. 
114  Nordlander Ordbok över Multråmålet s. 152. 
"5  Jessen Notitser om Dialecter i Herjedal og Jemtland s. 51. 
116  Nordlander a.a. s. 152. 
112  Jessen a.a. s. 51. 
118  Jfr nedan not 126. 
119  Vrensk hos Sidenbladh a.a. s. 86. 
120  Svar på fri. M36, ULMA 29397 s. 3. 
121  Enl. brev i Bengt Hesselmans efterlämnade samlingar i ULMA, acc. 35752. 
122  Nordlander a.a. s. 152. 
123  Jfr vrensk LUB Rietz 11:12 s. 505. 
124  Jessen a.a. s. 51. 
125  Norrlands landsmålsförening, ULMA 88:28 s. 84, jfr LUB Rietz 11:12 s. 1006 f. 
126  D. 0. Zetterholm har i sin primäranteckningsbok (ULMA 1797:1 s. 27) antecknat formen 

?(w)renschke. I Ångermanlandsordboken (ULMA) finns följande uppgifter (under vrensk m. 
resp. vrenska sv .v .): vrenschken 	(b)renschke, med hänvisning till acc. 1797:1:27. 
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vrenschke, vrenschkg, vrenske o likn'27  An Ar Ed Gu Hö Mu m  Nordi Sj To 
Vib Vik Ång u 0'29, vrenschk o likn Bju Grum  Nordm nÅngl", vreschke 132  
o likn Mo Nora Re Si, vreeschk Fj. 

4) Vret s vret Nora Ång u o'". 
Vred s vre (bet 3) Gu Hö Mu, (bet 6) Ar Bju Bot Ed Fj Gra Gu Hö 

Mu134  Nora Nordi Nordm Si Sj. — Vrede s vrea (bet 3) Nordm Tr, (bet 4) 
An nÅngl" Ång u om, vreda (bet 4) Bju Nordm. — Vredet s vreäl (bet 1) Fj. 
— Vrisk(e) s vresken b sg Mul". 

Vrid s (bet 1) vri An Ar Bj Bo Ed Fj Mo Mu l" Nordi Nordm'" Ra Si 
Sj vÅng, vri- Gru Skor, vrier ob pi Så, vri — vril Eds Re Si nÅng140. 

- Vril 
s vril An Bjä Ed Hö Nordi Sä Vib Vik Ång u om, vril 	vri Eds Re Si 
nÅng142  Ång u om, vril- Gra, -vril Nora, vriln b sg Yt, vril Mu. 

Vrida v vri An Ar Bju Eds Fj Gu Hö Nora Nordm Ra Si Skor Tr Tå 
nÅng'", vri 	vrie Nora Nordi Ul, vrie Bjä Mu145  Re Sol" Vib, vrie Ul Vik, 
vre(d) pret Ed He, vridde pret Gra, vrien part Bot, vreen part Gru Mo. 

Vresig a bresse Ar; vresse Tr, vrese Ed, vresset n Ar, vresanbjörk Vib 
Vik. 

Vrist s rest Ra Re Ul Vik, rest Nora, risten 	vrestn b sg Gu m; brist 
Höl48  Nordm I49, fotbrist Bju Nordm; vrest Bot Gu Mu m  Tr, vrest Bjä, vrest 

22  Vrenskä och vrenskäs hos Sidenbladh Allmogemålet i norra Ångermanland s. 86; för fler- 
talet belägg jfr Wallström övre Norrlands språkgeografi s. 141. 

128  Nordlander Multråmålet s. 152. 
29  Vrenska LUB Rietz II:12 s. 1006, vrenskä UUB Ihre 98:5 s. 56, anonym ordlista i KB N 

45 a (ca 1840) bl. 39 (exc. i OSD) och Norrlands landsmålsförening, ULMA 88:28 s. 84. 
'39  Wallström a.a. s. 141. 
131  Norrlands landsmålsförening, ULMA 88:30 s. 5. 
22  Jfr Wallström a.a. s. 141. 
133  Hiilphers Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Fierde Samlingen om Ångerman-

land s. 40 (exc. i OSD). 
134  Nordlander a.a. s. 152. 
'35  Sidenbladh a.a. s. 85. 
138  Lundell i SvLm 1.2 s. 139 (exc. i OSD). 
137  I uttrycket stå i vresken 'stå i vriden, sned ställning (t.ex. en av vinden rubbad hässja)', 

Nordlander a.a. s. 152. 
IM  Nordlander a.a. s. 152. 
'39  Jfr Larsson Substantivböjningen i Västerbottens folkmål s. 60. 
'4°  Sidenbladh Allmogemålet i norra Ångermanland s. 86. 
'41  UUB Ihre 98:5 ss. 54, 56. 
142  Sidenbladh a.a. s. 86. 
143  Rietz s. 818b. 
'44  Sidenbladh a.a. s. 22; jfr vri LUB Rietz 11:12 ss. 1114, 1137. 
45  Nordlander Multråmålet s. 152. 

146  Jessen Notitser om Dialecter i Herjedal og Jemtland s. 51. 
147  Parallellformerna härrör från en uppteckning av Hj. Vallin. Under uppslagsordet vrist föl-

jer frasen ja h8gg mä ti vrestn, med översättningen 'jag högg mig i risten'. Vallins uppteckningar 
är gjorda delvis efter hans eget minne med stöd av Nordlanders Ordbok över Multråmålet, delvis 
efter uppgifter från sagesmän. 

148  ULMA 1549:37 a s. 75 (uppt. av H. Geijer). 
"9  Larsson a.a. s. 33. 

Nordlander a.a. s. 152. 
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-- vrist ("nu") Eds, vrist Bjä Hö Nordi Nordm, vristn b sg Gr. 
14) Vränga v (bet 1) vrängjes pass Nordi, (bet 2) vräng? An Si Tr UL vränge 

Bjä Nordi Re Si — vränje Re, vränjä Hö Ra Vik, vräng Nordm, vr?ng Bju. 

MEDELPAD 

Vrå s rå Ha151 Li ("stundom"); vrå At' 52  Bo153  Holm  Häl" Li156 Nj157 Se 
To. 

Vrång s (bet 1) vrång Atm  Bo Häls  NjI6°  Se To Ty. 
Vrensk s vrensk Ty161 , vrensk To162  Med u o163, vränsk Li NjI64  Med u 

0165. — Vrenska v vränskes dep NjI66  Skön, vrenskes dep 	vränsker pres 
Med u ol68  

Vred s vre (bet 1) Bo Tol69, (bet 3) Njm, (bet 6) Li Lj Nr Se Tyln. 
Vrede s vräa (bet 4) At To, (bet 5) Li. — Vrel s vrel (bet 4) Med u &74. 
Vrena v (bet 1) vrine Tom. 

Vril s (bet 1) vril Bo Hä Li Lj NjI76  To Med u ou', (bet 2) Tom. 
Vrida v vri Bo Li Lj NjI79  Se Skön St To Ty, vrie Ha. 

Vrinsk s vrinsk Ha. 
Vres s (bet 1) vresbj8rk Nj 18° . — Vresig a vresit n To Tu. 

151  Vestlund Medelpads folkmål s. 51. 
152  Hellbom Ordbok över Medelpads bygdemål s. 1758. 
I" Jfr Vestlund a.a. s. 51. 
154  Vestlund Anteckningar till en ljudlära över folkmålet i Holms socken i Medelpad, ULMA 

354:2 s. 68. 
155  ULMA 25752 s. 81 (uppt. av H. Geijer); jfr Vestlund Medelpads folkmål s. 19. 
156 Hellbom Medelpads bygdemål s. 1758. 
Is7  Stenbom Njurundamålets formlära s. 53. 
158  Säve UUB R 631 s. 156. 
159  ULMA 25752 s. 123 (uppt. av H. Geijer). 
160  Hellbom Ordbok över Njurundamålet s. 380. 
161  ULMA 25754 s. 70 (uppt. av H. Geijer). 
162  vrensk Bogren Torpmålets ljud- och formlära s. 97; för vokalen se dens. a.a. s. 2 och 

Manne Eriksson Svensk ljudskrift 1878-1960 s. 112. 
163  LUB Rietz 11:12 s. 1007. 
164  Hellbom Medelpads bygdemål s. 1757. 
165  Norrlands landsmålsförening (1875), ULMA 88:25 s. 39. 
166  Hellbom Njurundamålet s. 380. 
167  vrehnsk Bogren a.a. s. 97; för vokalen jfr ovan not 162. 
166  Norrlands landsmålsförening (1875), ULMA 88:25 s. 40. 
169  Bogren a.a. s. 94. 
17°  Hellbom Njurundamålet s. 379. 
171  Hellbom a.st. 
172  ULMA 25754 s. 70 (uppt. av H. Geijer). 
174  LUB Rietz 11:12 s. 1006. 
175  Bogren Torpmålet s. 54. 
176  Hellbom Njurundamålet s. 379. 
177  Norrlands landsmålsförening (1875), ULMA 88:25 s. 8. 
178  Bogren a.a. s. 54 not 7. 
179  Hellbom Njurundamålet s. 379. 
80  Hellbom Medelpads bygdemål s. 1757. 
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12) Vrist s rest 	rist Njim med  u 0182, fotrestn b sg Hä l83; fotbrest Ho'", 
brest 	brist' 85  NY" Se, brist At187 , fotbristn b sg Ty188; vrest l" Li Nj, vrist 
Bo Ha Nj19°  Se To. 

14) Vränga v (bet 1) vränjes pass Nj191 , (bet 2) vränje Bo Ha, vränj? To, 
vränjä Se. 

JÄMTLAND 

Vrå s rå Bod Bor Brä Fro Fröl92  Föl" Hal Ham Hå Häg Ka Li Lo Mari 
Mat Mö No Of Ra Re194  Rö Ström Stu Sund Sunn År Jämtl u ol", rå- Ka 
Näsk Un, råo Fro Hac196  råu, rau Ov,  , rau l97  Be Fro; vrå Bod Rö. 

Vrång s (bet 1) raung Bel", rång Bod Brä Frol99  Frö20°  Fö Ham Li 
mari201 0v202 Re Ström203  År Jämtl u o, båträn ger ob pi Ny; vrång Ala. — 
Vrånga v (bet 1) råång Bod. 

Vrensk s brensk Fö204; vrensk, vrensk Be Bod205  Brä Fro206  Frö207  
Ham208 Ka Ky Li Mari 0v209  Ra Re Ström Jämtl u o, vränsk o likn Frö Hac 
Häg Mat Mö Näsk Ov Jämtl u 0210. — Vrenska v vreensk Fro, vwnsk 
Ström, vrenskes, vrenskas o likn dep Re Ham2" Mari Näsk Ström212  År, 

181  Hellbom Medelpads bygdemål s. 1758; jfr dens. Njurundamålet s. 380. 
182  Norrlands landsmålsförening (1875), ULMA 88:25 s. 13. 
383  ULMA 25752 (uppt. av H. Geijer) s. 41. 
84  Hellbom Medelpads bygdemål s. 286. 

385  Hellbom Medelpads bygdemål s. 1758. 
186  Jfr Hellbom Njurundamålet s. 380. 
387  Vestlund Grammatiska Anteckningar till Attmarsmålets ljudlära, ULMA 423:1 s. 103. 
38  ULMA 25753 s. 13 (uppt. av H. Geijer). 
189  Hellbom Medelpads bygdemål s. 1758. 
190  Hellbom a.st. 
39°  Hellbom Njurundamålet s. 380. 
19 

2  Jessen Notitser om Dialecter i Herjedal og Jemtland s. 33. 
1°3  Jfr Jessen a.a. s. 36. 
194  Jfr Persson Refsunds socken i Jämtlands län s. 124 (exc. i OSD). 
1°5  Rietz s. 538a. 
196  Jfr Vestlund Medelpads folkmål 1 s. 51. 
197  Jessen a.a. s. 46 f. 
198  Jessen a.a. s. 46. 
199  Jfr Jessen rang a.a. s. 47. 
209  Jessen a.a. s. 33. 
201  Svar på frl. 22, ULMA 2466 s. 4. 
202  Jfr Österberg Ovikens bygdemål i Jämtland s. 100. 
203  Jfr Jessen a.a. s. 39. 
2"  Jessen a.a. s. 34. 
206  Svar på frl. M36, ULMA 10932 s. 27. 
206  Jfr Jessen a.a. s. 47. 
20 

7  Jessen a.a. s. 33. 
2"  Svar på frl. M36, ULMA 28084 s. 4. 
209  Österberg En kort ordbok över Ovikens bygdemål s. 34. 
210 Norrlands landsmålsförening (1873-83), ULMA 88:22 s. 54. 
211  Westin Ordbok över Hammerdalsmålet i Jämtland s. 453. 
232  Jessen a.a. s. 39. 
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vränskäs dep Jämt! u 0213. 
Vred s vre (bet 3) Bor Li Hac Häg No Ra Rö Sunn, (bet 6) Bor Fro Ham 

La Li Mari Of Ström Jämtl u o, vred "något som vrides eller hvarmed man 
vrider" vJämt1214, vrä (bet 3, 6) År, vrej (bet 6) Fro. — Vrede (vredare) s 
vräda, vra(d)a o likn (bet 4) Als Be Bor Fro Ham Häl Li Mari Mö Ny Näsk 
Of Ov Re Ström Sunn År Jämtl u o, vrädar 'hävstång' vJämt1215. — Vredet 
s vreddel (bet 3) Fro. — Vrel s vrel (bet 1) Ham Ström'''. — Vrela v (bet 5) 
vrejla-mg 'vrickat mig' Fro. — Vrelug a vrelu Rö Ström. 

Vrid s (bet 1) vri Bod. 	vri1216a s (bet 1) vril Frö217  Mari Strörn218, vril 
Bor Marb219  Ra Re2" vJämt1221  Jämt! u 0222. 

Vrida v wräj pret Un?223; vrii (— vri) Als Bod Fo Fro224 Frö225 Fis226 
 

Hac Hal Ham Häg La Li Mari Mat Mö No Of Ov Ra Re227  Rö Ström2" År 
Jämtl u o, vri s? 'vrida sig' Ka, vrej pret Sunn. 

Vrinsk s vrinsk Bor, vrinsker229  ob pi Ra Stu. 
Vresug, vresen a vresu Frö"°, vresen 	fresen Ström"' . 
Vrist s rest Mari, rest Ham Re232  Ström, räst Hac 0v233, rejst Bod, rist 

Hal Ka Mat234  Mö Rö År Jämtl u o235, fotrist Fro2" Frö237; vrest Ham238, 
vrist Li Ov Ra Rö, fotvrist Re. 

14) Vränga v (bet 1) rognj Fro, rynk sup År; (bet 2) vragng Fro Hal, vrääng 
Hac Ham Rö, vre?ng Bod, vreeng Mari, vräng? Ra, vrenge Ov.  

213  Norrlands landsmålsförening (1873-83), ULMA 88:22 s. 54. 
214  Ur Fale Burmans Concept-dagböcker. 
215  Ur Fale Burmans Concept-dagböcker. 
216  Jfr vrei Jessen a.a. s. 39. 
2166  Betr. den v-lösa formen nI se avsn. 3.7.2. 
2"  Jessen a.a. s. 33. 
218  Jessen a.a. s. 39. 
219  Säve UUB R 634:5 s. 3. 
220  Jfr Persson Refsunds socken i Jämtlands län s. 133 (exc. i OSD). 
221  Ur Fale Burmans Concept-dagböcker; jfr Jessen a.a. s. 39. 
222  Hiilphers Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland. Andra Samlingen om Jämtland 

s. 245, (exc. i OSD), Unander Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län s. 45, Rietz s. 
818b. 

223  Jessen a.a. s. 44. 
224  Jfr Jessen a.a. s. 47. 
225  Jessen a.a. s. 33. 
226  Jessen a.a. s. 35. 
227  Persson a.a. s. 133 (exc. i OSD). 
228  Jfr Jessen a.a. s. 39. 
229  Jessen a.a. s. 47. 
2"  Jessen a.a. s. 39. 
231  Jessen a.st. 
232  Jfr Persson a.a. s. 123 (exc. i OSD). 
233  Österberg Ordbok ss. 28, 100. 
234  "Formen räst ej känd ss. tillhörande gmlt Mm-mål" (H. Geijer, ULMA 119). 
235  Norrlands landsmålsförening (1873-83), ULMA 88:22 s. 44. 
236  Jessen a.a. s. 47. 
237 Jessen a.a. s. 33. 
238  vrest m. "förekommer ngn gång jämte det vanligare rest" (Westin Ordbok över Hammer-

dalsmålet i Jämtland s. 453). 
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HÄRJEDALEN 

Vrå s rå He Li1239  Linm  Tä ve24. Ä1242. 
Vrång s (bet 1) rångg Lin243, rång He Li1244  St Sv Tä Ä1245. 
Vrensk s vrensk He Li1246  Lin247  SV248  Tä Härj u o, vrensk — vrinsk 

Lin249. — Vrenska v vrenskas dep Lin250, vrenskes dep Tä. 
Vret s ret Li St, -ret He. 
Vred s vre (bet 3, 6) Lin251, (bet 3, 6, 7) Ä1252, (bet 10) St. — Vrede s 

(bet 4) vrtida Lin253  Sv, vrada He Lil Tä Ve. 
Vrid s (bet 1) vri Äl. 
Vrida v vri He St, vrie254  He Lin255  Sv, vrie Tä Äl, vride Li1256  , vrej pret 

Öv. 
10) Vrinsk s vrinsk — vrensk Lin257. 
12) Vrist s rest Lil Lin"' St Ve259  16i1266, rest He, fotrest Li1261 , rest, rist Tä, 

rist Härj u 0262; vristn b sg 
14) Vränga v (bet 2) vrändje Lil, vranje He Tä Äl. 

239  Jfr Jessen a.a. s. 11, Vestlund Medelpads folkmål 1 s. 51. 
240  Jfr Nordlander Samlingar till en ordbok över Älvrosmålet jämte jämförelser med målet i 

Linsäll (1876), ULMA 27 s. 282. Nordlander verkar ha flyttat sitt huvudintresse från Älvros till 
Linsell mot slutet av sitt arbete. Maj Reinhammar säger följande i sin avhandling Om dativ i 
svenska och norska dialekter s. 13, not 1: "Kolsätt i Älvros har varit utgångspunkten för större 
delen av uppteckningarna. I materialet härifrån har senare införts belägg från Glöte i Linsäll med 
beteckningen G. eller Gl. Mitt på s. 314 tycks utgångspunkten ha ändrats till Glöte; i fortsättning-
en markeras i stället belägg från Älvros med ett K. (= Kolsätt)." 

24!  Reitan Vemdalsmålet med oplysninger om andre herjedalske mål s. 29. 
242  Jfr Nordlander a.a., ULMA 27 s. 282. 
243  Nordlander a.a., ULMA 27 s. 283. 
244  Jessen a.a. s. 11. 
245  Nordlander a.a., ULMA 27 s. 283. 
246  Jfr Jessen a.a. s. 11. 
247  Nordlander a.a., ULMA 139 s. 93. 
245  Lindskog Gamla härjedalska ord och uttryck s. 190 (exc. i OSD). 
249  Geijer, ULMA 8743 s. 48 (vrensk) ss. 3, 6 (vrinsk). På s. 3 förekommer också formen 

vrinskfåle. 
255  Nordlander a.a., ULMA 139 s. 93. 
25'  Nordlander a.a., ULMA 139 s. 93. 
252  Nordlander a.a., ULMA 27 s. 30. 
253  Jfr Nordlander a.a., ULMA 139 s. 94. 
254  Jessen a.a. ss. 27, 30. 
255  Nordlander a.a., ULMA 139 s. 93. 
256  Jfr Jessen a.a. s. 11. 
257  Se not 248. 
255  Nordlander a.a., ULMA 27 s. 273. 
259  Reitan Vemdalsmålet s. 52. 
260  Nordlander a.a., ULMA 27 s. 273. 
261  Jessen a.a. s. 11; jfr rest (NMA; Reitan). 
262  Lundell i SvLm 1.2 s. 24 (exc. i OSD). 
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HÄLSINGLAND 

Vrå s rå Al Bergs263  Bj2" De2" Fä Ljusd2" Norrb267  Häls u 0268, -rå En 
Ra; brå Hö269  0v226  Vo, brå — vrå Bo221 ; vrå Al Bergs En Fo Jär Ljusd 
Norra Sk Sö. 

Vrång s (bet 1) vrång Bergs De En Fo Fä Jär Ljusd Norrb272, vräng Al 
En Fä, vränger ob pl Häls u 0273, vrän gren b pi Gn. 

Vrensk s brensk — vrensk 0v224; vrensk ("allm.")275, vrensk Al Bj Bo 
De En Fo Fä Han Jär Ljusd Häls u 0276, vransk Ov, vreinsk Gn, vrenschen 
b sg Bergs. — Vrenska v vrenskam  Bj Un Häls u 0278, vrenskas, vrenskas 
dep Al Bo En Fä Han, vränskes dep Gn, vrenska säg 'stegra sig' Al. 

Vret s vret Han, vret Sk Häls u 0279. 

Vred s vre (bet 3) Ar Bj Bo De28°  En Fo Fä Gn Has Jär Ljusd Ra Häls 
u o, (bet 6) Al Bergs Bo De En Fä Gn Han Has Jär Häls u o, (bet 7) Al Bj 
De Ljusd Häls u o. — Vrede s (bet 4) vree Al Bj Bo De Fo Fä Jär Ljusd Norrb 
Se Sk, vrea (vrea) Bergs Fo Han, vrea 	vree Häls u 0281. 

Vrid s (bet 1) vri Bj Fä Ljusd Häls u o. — Vril s (bet 1) vril Bergs Bj Has. 
Vrida v bri Sk Vo, bria vria Han Ov; vri Bergs De En Fo Fä Gn Jär 

Jät Ljusd Lo, vnja, vria, vrija o likn Al Ar Bju Bo De282  En Fä283  Har Norra 
Sk Sö Häls u 0284. 

11) Bress s (bet 2) breschen* b sg Ov, bresken* b sg Bo. 

263  Wennberg Ordbok öfver allmogeord i Helsingland s. 59. 
2M  Jfr Säve UUB R 631 s. 63. 
283  Jfr Wennberg a.a. s. 59, Uppränning till Grammatik för Delsbomålet (2 uppl. 1870) s. 11, 

Säve UUB R 631 ss. 178, 273. 
266  Jfr Säve UUB R 631 s. 122. 
287  Säve UUB R 631 s. 6. 
288  Rietz s. 538a. 
289  Wennberg a.a. s. 7. 
279  Jfr Olsson Ord ur Ovanåkersmålet, ULMA 15896 s. 7. 
271  Hertzell i ULMA 20352 s. 179 och opaginerat material. 
272  Save UUB R 631 s. 4. 
273  Wennberg a.a. s. 84, Hedblom Ord och uttryck inom kustfisket i Helsingland s. 9 (exc. i 

OSD). 
274  Linden Ord och uttryck i Ovanåkersmålet s. 24. 
273  Gestrike-Helsinge landsmålsförening (1880-1892), ULMA 216:2 s. 207. 
278  Gestrike-Helsinge landsmålsförening (1874-1880), ULMA 216:1 s. 101. 
'n Beläggen från Bju och Un är hämtade från Gestrike-Helsinge landsmålsförening (1880- 

1892), ULMA 216:2 s. 133. 
278  Jfr Wennberg Ordbok öfver allmogeord i Helsingland s. 84. 
279  Lenström Ordbok öfver Helsing-dialecten s. 17. 
289  Jfr Rietz s. 118a. 
281  Wennberg a.a. s. 84. 
282  Rudolphi Ordbok över Allmogeord i Delsbo s. 100; jfr Rietz s. 818a. 
283  Borg Ordbok [enl. förord troligen Färila-mål], ULMA 10088 A s. 191. 
284  Wennberg a.a. s. 84; jfr vria (Bju De Fo Ljusd) Säve UUB R 631 ss. 13, 70, 101, 292, 325, 

343. 
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12) Vrist s röst De2" Bo, r8st 2" Al Ov, rest Bergs Den' Bies,  rist Ar 
Bergs2" De Fo Fä2" Ljusel  Sö Håls u 0292; brist Jär Norra Ov Vo; vrest De, 
vrist Al En Fo Sk. 

14) Vränga v (bet 2) vränja De Fä Ljusd, vränjq Bergs vränga Al En Fo 
Norra Sk, vränga Sö. 

ÖVRE DALARNA 

Ovansil jan 

Vrå s wrå Ve293; rå294  Ä12" Vå2" Mor2" Ve So 0rs2" Ore. 
Vrång(a), vrangd s (bet 1) raungga Äl (Ås Ev), raungg Äl (Ås Östm)299, 

rangd Äl (Nä), raungg Våm)° , rångg Mor (Nu)"' Ve (La132, rång St) So, 
rönge03  Ors (Vib, r8ngg Ha, rångg Sk, rångå 	rångga 01, röngga Ma), 
r8ngg Ore. — Vrånga v (bet 1) rångg Ve So. 

Vrensk(e) s wrensk Mor (Östn)304; rw?nsk 	brensk Al (Ås)305 , rw?nsk 
Vå3" (Bo He In); bränsk Mor (No Nu)307, brqnsk Mor (Nu), brensk Mor (Is 
Ut308), brensk Mor (Östn)309, brensk Ve, brensk? 	bränsk? So310 , br?nsk 
Ors (Ha), brensh Ors31' (Ha SI), brenskq Ors (Ma Sk)312, bränsk Ore (Östa); 

2" Uppränning till en grammatik för Delsbomålet (1 upp!. 1862) ss. 6, 19; jfr Rietz s. 53613, 
Wennberg a.a. s. 58 (röst), Uppränning till grammatik för Delsbomålet (2 uppl. 1870) s. 4. 

286  Jfr röst hos Linden Ord och uttryck i Ovanåkersmålet s. 18. 
287  Jfr Uppränning till grammatik för Delsbomålet (2 upp!. 1870) ss. 4, 18, Wennberg a.a. 

s. 57. 
288  Wennberg a.a. s. 57. 
299  Muntlig uppgift av Boerje Bohlin, Uppsala. 
290  Borg a.a. s. 125. 
291  Jfr Säve UUB R 631 s. 108. 
292  Wennberg a.a. s. 58. 
293  ur Q A. Noreen Ordlista öfver dalmålet i Ofvansiljans fögderi s. 213. 
294 Jfr Rietz s. 538a. 
295  Jfr A. Noreen a.a. s. 212, Levander Älvdalsmålet s. 35, Säve UUB R 632:1:2 s. 99. 
296  Jfr Säve UUB R 632:4 s. 903. 
297  Jfr A. Noreen a.a. s. 213, UUB Ihre 98:9 s. 24. 
298  Jfr A. Noreen a.a. s. 213, Boethius Orsamålet s. 144, Sernander i Dalarnes fornminne-

förenings årsskrift 1867 s. 67, Säve UUB R 632:2 s. 225. 
299  A. Noreen a.a. s. 212, jfr Säve UUB R 632:2 s. 359 och R 632:1:2 s. 97. 
3' Jfr Säve UUB R 632:4 s.929 och R 632:3 s. 704. 
301  Jfr Levander Dalmålet 2 s. 104, Säve UUB R 632:2 s. 313 och R 632:1:1 s. 63. 
3"  Jfr A. Noreen Ordlista öfver dalmålet s. 213. 
303  Jfr röring "kring kyrkan" Säve UUB R 632:2 s. 231. 
3"  Levander Dalmålet 2 s. 104. 
305  Jfr A. Noreen a.a. s. 212. 
306  Jfr A. Noreen a.a. s. 212. 
3"  A. Noreen a.a. s. 213. 
308  A. Noreen a.a. s. 213. 
3°9  A. Noreen a.a. s. 213. 
310  Jfr A. Noreen a.a. s. 213. 
3"  Jfr Boethius Orsamålet s. 114. 
312  Jfr A. Noreen a.a. s. 213. 
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vrensk Mor (Ox) Ve313, vränsk Mor (Nu)314, vränsk(e) Soll. — Vrenska v 
rw?nskas dep Äl (Ås); bränskas dep So11315, brenskas dep Ors (Sk). 

4) Vret s bret Ore. 
Vred s rwid (bet 7) Vå; brid (bet 2, 7) Ore; vrid (bet 3, 4, 7, 9) Mor, (bet 

6, 7) Ors. — Vreda s rwrdu (bet 4) Äl, rwrda (bet 1, också 'dörrigel') Vå (Bo); 
vridu (bet 1) Mor. — Vrede s rwrdi (bet 4) Äl Vå; wrdi (bet 4) Ors; bridå (bet 
4) So, bride (bet 4) Ore; vrrdå (bet 4) Mor. — Vredel s rwrdil (bet 1) Ä1316, 
rwrdul (bet 1, 3) Vå. — Vrilla v rwilla Ä1317. — Vrena v (bet 2) rwinna Ä1318  
Vå; winna Ve (Kä La) Ors; vrinna part Mor Ve (Kn), vrinna Ore. 

Vrida s (bet 1) wreidu Mor (Vik); rwajda Äl Vå; wajda Mor (Ön, wajda 
Ox), wejda Ve (Fi); bräjda Mor (Be), bräjda bl-Oda brääjd Ve, bräjda 

bräjd So, bräjda 'hävstång' Ore. 
Vrida v319  wrajda32°  Äl Vå, wräjda 	wäjda Mor (Ox), wrOda Ve 

(Ky)321; rwajda Äl (Ev Ås Östm)3" Vå3" (Bo In Li, rwajd- Bä He VS); wajda 
wäjda wräjda Mor (Ox, wajda324  Ox Ön Östn325, wäjdaUt326 ), nid Ve 

(Fi Kä La), wajda 327  Ors (Ma Ha Sk328  SI), wäjda bräjda Ore (Norr Östa); 
bräj- Vå (Bo), bräjda Mor (Fä No329, brejd- Is, brejd- Nu, bräjda 	vräjda 
Va) Ve, brejda Ve (St Vä), bräjda So33°  Ore (Da, bräjd- Ar, bräjda wäjda 
Nor Östa); vrejd- Mor (Mo), vräjda Mor (Nu Ut)331, vräjda 	bräjda Mor 
(Va), vreid Ve332, vreida So333  Ore334 . 

10) Vrina 335  v rwajna (bet 2, 3, 6, 7, 8) Ä1336  (Nä Ås), (bet 8) Vå; vräjna 

313  Säve UUB R 632:2 s. 393. 
314  A. Noreen a.a. s. 213; jfr vränsk Östnor LUB Rietz II:11 s. 502. 
315 

 

Fri. M33, ULMA 2943:1 s. 27. 
316  Jfr Levander Dalmålet 1 s. 142, 2 s. 108. 
317  Jfr Levander Dalmålet 2 s. 9. 
318  A. Noreen Dalmålet s. 212. 
318  Jfr Levander Dalmålet 2 ss. 104 f., 108. 
3213  LUB Rietz II:11 ss. 513, 517. Våmhus (uppt. av A. Nygård 1929-30). 
321  A. Noreen a.a. s. 213. 
322  A. Noreen a.a. s. 212; jfr LUB Rietz II:11 s. 485. 
323  Jfr Säve UUB R 632:3 ss. 689, 749, 773, A. Noreen a.a. s. 212. 
324  Jfr Säve UUB R 632:2 s. 329, Rietz s. 818a, Kjellin i Dalarnes fornminnesförenings tid-

skrift 1873 s. 88. 
325  A. Noreen a.a. s. 213. 
326  A. Noreen a.a. s. 213. 
327  Jfr Säve UUB R 632:2 s. 251, Sernander i Dalarnes fornminneförenings årsskrift 1867 

s. 73, Rietz s. 818a. 
328  Jfr A. Noreen Dalmålet s. 213. 
328  A. Noreen a.a. s. 213. 
338  Jfr Säve UUB R 632:1:2 s. 22, A. Noreen a.a. s. 213. 
331  Jfr A. Noreen a.a. s. 213. 
332  Säve UUB R 632:2 s. 414. 
333  Säve UUB R 632:1:2 s. 19. 
334  Säve UUB R 632:2 s. 172. 
335  Enligt Dalmålsordboken obefintligt i Gopshus och Utmeland (Mora); "obekant" i Östnor 

(Mora) LUB Rietz II:11 s. 485. 
336  Jfr Säve De starka verberna i dalskan och gotländskan s. 20, Rietz s. 545a, A. Noreen 

Dalmålet s. 212. 
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(bet 6) Ve33.7 , vraina (bet 6) 0rs338. — Vrinsk(e) s wrinsk nVe339; brinske3" Ve 
(St), brinskä Ve (Vä); vringsk Ve (Kn). — Vrinska v brinskes dep Ve (Vä). 

Bresa s (bet 2) briså Äl. 
Vrist s wrist Vet ; rwist Äl (Ås), rwist ("yngre") — brist ("äldre") 

Vå (Bo)342; brist Äl (B1)343  Vå (Bo, brist ("äldre") 	rist ("yngre") Bo) Ore 
(Östa), fotbrist So. 

14) Vränga v (bet 2) rwajndja Äl, rwajndjä pres Vå (Bo); randjä si pres 
'sträcker på sig (om katt)' Vå (Bo). 

Nedansiljan 

Vrå s rå Bo Rä; brå Le Ål (Ki, brår ob pi Ho) Dj Ga, brå 	vrå Bj' 
Ål (He). 

Vrång(a) s (bet 1) rång Bo Si, rång 	rånga3" Rä, rång 	rånga3" Le, 
rånga Ål. 

vrensk(e) s brensk Rä.347  (Gärde Sö), brensk, brensk 	bränsk, brensk 
— vrensk Le, brensk Ål (He), brensk brenschä Dj, brensk Ga, bränsk 
bränsche Ga348; vrensk brensk Le, vrensk Bo, vrensk vrenschä Bj349  — 
Vrenska v brenskas dep Le, brenskä pres Ål (He); vrenskes dep Bo Bj"°. 

Vret s wret Le351 ; brett Le; vret 'kvarter på kyrkogård' Le352. 
6) Vred s bred (bet 6) Le"' Si, (bet 4, 6, 7) Dj; vr8d (bet 6, 7) Bo, (bet 7) 

Rä, vre (bet 6) BP4, (bet 4) Ga. — Vreda s bridu (bet 2) Si Dj; vridu (bet 3) 
Bo. — Vrede s br8di 	vr8di (bet 4) Rä, br8da (bet 4) Le, brea (bet 4) Ål, 
breg Ga, breda (bet 4) Dj; vr8di (bet 4) Bo355, vr8di 	br8di (bet 4) Rä, vreg 
(bet 4) Bj356. — Vredel s bridil (bet 1, 5) Le. — Vrilla v vr8I1 sup Bo. — 

337  Säve a.st., Rietz s. 545a. 
338  LUB Rietz 11:11 s. 117. 
339  Levander Dalmålet 2 s. 104. 
340 Jfr A. Noreen a.a. s. 213. 
34'  A. Noreen a.a. s. 213. 
342  Jfr brist, fuotbristn i svar på fri. M31, ULMA 4401 s. 53. 
343  Äv. fuetbristn ULMA 702:4 s. 40 (J. Back). 
334  Magnevill Bjursåsmålets ordförråd s. 181. 
345  Säve UUB R 632:1:1 s. 50. 
346  Jfr Säve UUB R 632:1:1 s. 18. 
347  Jfr Ericsson i Dalarnes fornminneförenings årsskrift 1867 s. 83. 
348  Jfr brännsje hos Gagn& Gagnefsmålet s. 51. 
349  Magnevill a.a. s. 181. 
3"  Magnevill a.st. 
351  "En ny vprödning, som är tre spannesäde vdi en wreet" Diplomatarium Dalekarlicum nr 

780 (1551; exc. i Dalmålsordb.). Belägget är ej karterat. 
352  Ordet har upptecknats 1938 och 1943 av Anders Nygård. 1943 skriver han: "Ordet säll-

synt, ålderdomligt, kanske numera utdött." 
353  Ur Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar till en ordbok öfver landsmålet i 

Västmanland och Dalarne 2 s. 23. 
354  Magnevill Bjursåsmålet s. 181. 
355  Jfr Levander Dalmålet 2 s. 105. 
356  Magnevill a.a. s. 181. 
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Vrena v (bet 2) brenna 	vrenna part Le, brennq part Dj; vr8nna Bo. 
8) Vrida v brida Rä (Bi) Le, brig — vr4o3" , bri sä 'vrida sig' Bj (Bj), bria 

Ål Ga358, bridq Dj; vrida Bo, vrida Rä (Gärds, vria Gärde), vria — brig Bj359. 
Bresse s (bet 2) bressä* m 'kalvbräss' Le. 
Vrist s brist (äldre) — vrist Be°  Rä (Bi) Ål (He) Ga; vrist Bo Rä 

(Gärds) Å1361. 
14) Vränga v (bet 2) vrängja 	vränja Dj. 

Västerdalarna 

Vrå s rå Li Tr (Vö); brå Moc, brå — vrå Äp (brå La Ny), brå — vrå 
("nyare") Fl; vrå Jä Ma, vrån b sg Nå. 

Vrång s (bet 1) rång Jä, rängär ob pl Äp, rang Ma, rang — rångg Li, 
rang 	rangg Tr; vräng Ma (Ty). — Vrånga v (bet 1) rangga Tr. 

Vrenske s bränstjä Moc, brenstjä 	vrenstjä Fl (Bj), brqmstje 
vräjnstje Li (Bi); vrenstjä 	brenstjä Fl (Bj), vrenstje Nå, vränstje Äp (Sä), 
vrenstje Äp, vränstji, vrenstji Ma, vräjnstje 	brqmstje Li (Bi), vräjnstje Tr. 
— Vrenska v brenstjäs 	vrenstjäs dep Fl (Bj); vrenskäs dep Ma. 

Vret s vrett Ma. 
Vred s bre- 	vre-bånka (bet 7) Jä; vre (bet 6) Nås Jä, vre- 	bre-bånka 

(bet 7) Jä, vre-band (bet 3) Äp, vre (bet 4, 6) Ma, (bet 4) Li, vreband (bet 3) 
Tr. — Vreda s vridu (bet 2, 3) Jä, vriu (bet 3) Li. — Vrede s breä 	vreä (bet 
4) Fl; vräd8 (bet 4) Jä Ma, vrie (bet 4) Li Tr. — Vrena v (bet 2) vrena part Fl. 

Vrida s (bet 1) bri- 	vri- Äp; vri Fl, vri- Jä, vria Äp, vria Ma. 
Vrida v bri Moc, brig 	vriq Fl (Bj), bri 	vri362  Tr (Vo); vri(a) Nå, 

vri Moc Jä Äp Ma Li, vrii Ma (Ty), vriq 	brig Fl (Bj), vri 	bri Tr (Vö). 
10) Vrina v vrina (bet 1) Fl, vrina (bet 4) Ma, vriin (bet 5) Ma363. 
12) Vrist s rist Nå; brist Moc Äp Ma (Ty), brist ("numer ovanl.") 	vrist 

Fl Ma; vrist Äp Tr (Vö), vrest Li (Bi), vristn b sg Jä364. 
14) Vränga v (bet 2) vränja Nå, vränjq Äp, vränja vrääng Ma, vrqndja 

Li Tr. 

"7  Magnevill a.a. s. 181. 
3" Jfr GagtAr Gagnefsmålet s. 51. 
"9  Magnevill a.a. s. 181. 
366  "Numera säges dock vrist", svar på fri. M31, ULMA 2515 s. 34. 
361  Svar på fri. M31, ULMA 3097 s. 24. 
362  Jfr vria Säve UUB R 632:2 s. 508. 
363  Proseminarieuppsats, ULMA 24545 s. 66 (exc. i OSD). 
364  Svar på fri. M31, ULMA 3483:2 s. 21. 
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Särna, Idre 

Vrå s ro Id, ro — rå365  Sä. 
Vrång s (bet 1) rångn Id Sä 

6) Vred s vre (bet 3, 6) Id. 
8) Vrida v vri Id, vrie, vri366  Sä. 
12) Vrist s vrist Id. 
14) Vränga v (bet 2) vränge Id. 

GÄSTRIKLAND 

Vrå s brå Ha367, brå- Jä; vrå Ha He Hi Hö Jä Oc Ov To År Ös; frå He. 
Vrång s (bet 1) vrång Ha He To, vräng Oc. 
Vrensk(e) s vrensk Hi Hö Jä Oc To År Gästr u 0368, vrensk Ha Ov, 

vrenstji År. — Vrenska v vrenskas dep Oc To, vrenskas dep Ha, vrenskas dep 
År, vrenskar pres Ov. 

Vret s vret Oc 03/369  To Va Åm År Ös Gästr u o3". 
6) Vred s vre (bet 1) Ös, (bet 4) År, (bet 6) Ha Hö Jä Oc Ov To Åm År 

vredd (bet 4) He. — Vrede s vrea (bet 4) Oc Ov, vrea Jä, vrede Ös. 
8) Vrida v vri, vrig, vrija, vrida o likn371  Ha He Hi Hö Jä Oc Ov To Va 

Åm År Ös. 
Vres s (bet 1) vres m Jä. — Vresug a vresu Jä ()vm  To, vreset n Va. 
Vrist s rist He373  Hi374; brist"' Ha Hö Jä Oc Ov To Va3" År Ös; vrist 

Ha Hi Va. 
14) Vränga v (bet 2) vränga To Ös, vränga Ha. 

UPPLAND 

1) Vrå s brå Nora; vråo Tie, vrå A1u3" Bla Grä3" Harg Hu Norr Rasbok 
St Tie Vät379  Österv, vrån b sg Vid. 

365  Jfr Jessen Notitser om dialecter i Herjedal og Jemtland s. 49. 
366  Jessen a.st. 
367  Jfr Lindkvist Om Gästriklands folkmål s. 24. 
368  Gestrike-Helsinge landsmålsförening (1874-1880), ULMA 216:1 s. 101. 
369  Säve UUB R 631 s. 385. 
370 Hiilphers Samlingar tu l en Beskrifning öfwer Norrland och Gefleborgs Län, Första Afdel-

ningen om Gestrikland s. 77 not h (exc. i OSD). 
371  Jfr Lindkvist a.a. s. 39. 
372  Svar på frl. 22, ULMA 2257 s. 19. 
373  Jfr Lindkvist a.a. s. 39. 
374  Jfr Lindkvist a.a. s. 39. 
375  För flertalet belägg jfr Lindkvist a.a. s. 24. 
376  Svar på fri. M31, ULMA 14824 s. 50. 
377  Bergman Alundamålets formlära s. 7. 
378  Jfr Schagerström Grammatik över Gräsömålet s. 110. 
379  Schagerström Ordlista öfver Vätömålet s. 88. 
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2) Vrangel s vrangel Uppl u o. — Vrång s (bet 1) vrangg vrang — vrång 
Gräm°, vrang Bli Dj Es Fröt Häv Mal Mö Sin"' Väd Vät382  Roslagen383  Uppl 

o384, vrang 	vreng Sö-Ka385, vrång Alu Hål, vräng Loh Sin386, vrenger ob 
pi Nora, vränger ob pi Bj-Ar Äl, vrengar ob pi Fas, vrengerna b pi Lj. — 
Vrånga v (bet 3) brångg me — vrånga me Sö-Ka387 . 

3) Vrensk(e) s rönsk Häv Mo388; vrensk Lj, vränsk Enå To!, vrenske Upp! 
0389. — Vrenska v renskg Hål Ju Teg Vik Öster!, renskg 	rönska Tie, 

renschg Gre°  Harg Hö, renscha St Uppl u o39', renschg — rensa Fo, rensar 
pres Bla, renska ränska Ven, ränska To!, ränschar pres Alu, rän(g)sja Börs 
Sin Vak, ränsjä Valö, rönska Bj Le Skutt392  Ven Vik, rönska — vrenskas dep 
Ten393, rönskas dep Grä Ro-Br3" Vät395, ränskar pres, rönskas dep Upp! u 
0396, ränska, vränskas Uppl u o397; vrenskas dep Es Mö Österv, vrenskas dep 

rönska Ten398, vränskas dep Enå. 
4) Vret s bret — vret, vretar 	6retgr Österv399; vret Ad Alm Bj-Ar40°  Bj 

Bä Fil Harb Hu-Lå Mö4131  Nora Ny Nä Skutt Skån Sö-Ka Ten Vak Väster! 
Uppl u o4°2, vret A1u403  Bi Bla Bo404  Bön j Ekeb Es Fröt Go Grä Hu-Är Lå 
Län Mal Nä Rasbo St Vi! VRy Väd Östu, vrtet Börs Dann Harg Hö, vriet 
Häv, vriet V ät4°5  , vrrät Rasbok, vreät Als Hål, vreät Teg, vregt Ven', vret 

vrtet 	vret Fas407, vreät — vret 	vrät Öster!, vräjt Valö, vrett Härk408, 
vreten b sg Vå, vrieta b sg Loh. 

380  Jfr Schagerström Gräsömålet s. 18. 
381  Eskeröd Båtar. Från ekstock till trålare s. 227. 
382  Schagerström Upplysningar om Vätömålet s. 51, Ordlista öfver Vätömålet s. 88. 
383  Rietz s. 819a; belägget är ej karterat. 
384  Grip Drag av Upplandsdialekt hos Ericus Schroderus s. 12; belägget är ej karterat. 

Hesselman (primäruppteckning i gul anteckningsbok "Häverö, Lohärad, Söderbykarl E" 
s. 72, ULMA 35752). 

386  Hesselman Uppländsk ordbok, ULMA. 
387  Hesselman (primäruppteckning i gul anteckningsbok "Häverö, Lohärad, Söderbykarl E" 

s. 33, ULMA 35752). 
388  Bouppteckning 1834 (exc. i OSD). 
389  Rietz s. 819a. 
39°  Jfr Schagerström Gräsömålet ss. 38, 66. 
391  Rietz s. 529b. 
392  Jfr Grip Skuttungemålets ljudlära s. 124. 
393  Svar på fri. M33, ULMA 20679 s. 13. 
394  Schagerström Ordlista öfver Vätömålet s. 88. 
395  Schagerström Upplysningar om Vätömålet ss. 14, 22. 
396  Grip Drag av Upplandsdialekt hos Ericus Schroderus ss. 8, 13. 
397  Upplands landsmålsförening, ULMA 26:1 ss. 243, 322. 
398  Svar på fri. M33, ULMA 20679 s. 13. 
399  Jfr Vretaån 	Bretaån = Harboån, Östervåla (OAU). 
400  Svar på fri. 15, ULMA 18642 s. 3. 
4°' Svar på fri. 15, ULMA 3081:2 s. 3. 
402  UUB Ihre 100:20 a s. 10, Upplands landsmålsförening, ULMA 26:1 s. 321. 
43  Svar på fri. 15, ULMA 5773 s. 2. 
404  Svar på fri. 15, ULMA 5773 s. 2. 
4°3  Schagerström Ordlista öfver Vätömålet s. 88. 
46  Svar på fri. 15, ULMA 2956 s. 3. 
407  För den sistnämnda formen se Tiselius Ljud- och formlära för Fasternamålet s. 54. 
408  Bouppteckning 1832 (exc. i OSD). 	
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Vred s vredd (vredd) (bet 6) Bj 0rä49  Norr Sim Skutt42  Ten Tie Ven4" 
Österv Uppl u o, -vredd (bet 3) Norr Vas412  Österv, (bet 4) Nora, (bet il) 
Tie413, vred (bet 1) Es, (bet 6) Bj-Ar. — Vrede s vrede (vrede) (bet 3) Häv 
Mal Råd, vredä (bet 4) Fas, vredde (bet 4) Harb. — Vredel s vridil (bet 3) Råd, 
dörvridil Vät414 , vridlar ob pi (bet 3) Bj-Ar. — Vrena v vrenna (bet 1) 
Hare'. 

Vrida s (bet 3) vrida Sin. — Vril s (bet 1) vri/ Norr. — Vrilug a vrilu 
Norr. 

Vrida v 6ri 	bri 	vri(a) 	vrida Österv; vria ("ä.") — vrida ("y.") 
Nora, vria Norr Spa, vrida Ad Alu Bla Bli Ekeb Es Fas4I6  Grä417  Harg Kå Nä 
Rasbok Skutt Väst! Vät418  Öster!, vrida Ten Vit, vrijdg Tie, vri se 'vrida sig' 
Torst, vrider pres Rasbo Valö, vried pret Häv, vridi sup Mo Up-Nä. 

Vres s (bet 1) vres Mö. — Bress s (bet 2) bress n 'körtlar' Österv, bress* 
m 'bräss, thymus' Österv. — Vres, vresug, vresig a vres vresug Österv, vre-
sig (vresig) Nä Ten Uppl u o419, vressu Norr. 

Vrist(e) s wrist 	6rist 	brist 	vrist Österv; rist A1u42°  Bla Es Fröt 
Mal Rasbok Sk-Ti Skutt42I  Upp! u 0422, fotrist Grä423, ristn b sg Lu, fotristn 
b sg Fas424, rist 	vrist Rasbok, rista — vristg Vät425 ; brist Nora Norr426  Spa 
Upp! u 0427; vrist Dann Tie, vrist — rist Rasbok, rista — vristg Vät, vristn b 
sg Loh, vristen b sg Ten428. 

14) Vränga v (bet 1) vrenga Råd Vät, vrenga Lj Mö, vränga Bj-Ar, (bet 2) 
vrenga Harg Rasbo Rasbok, vrenga Mö, vränga Ten, (bet 3) vrenga Fas, 
vrenga se Börs, vränga sej Vak. 

409 Jfr Schagerström Gräsömålet s. 74. 
410  Grip Skuttungemålets ljudlära s. 87; jfr Hesselman De korta vokalerna i och y i svenskan 

s. 52. 
4"  Hesselman Vok. i och y s. 52. 
412  Hesselman Vok. i och y s. 52. 
413  Hesselman Vok. i och y s. 52. 
414  Schagerström Ordlista öfver Vätömålet s. 17; jfr Hesselman Vok. i och y s. 110. 
415  Hesselman Vok. i och y s. 146. 
416  Tiselius Fasternamålet s. 139. 
417  Jfr Schagerström Grammatik över Gräsömålet i Uppland s. 139. 
418  Schagerström Upplysningar om Vätömålet s. 71. 
419  LUB Rietz 11:9 b. 
428  Bergman Alundamålets formlära s. 4. 
421  Grip Skuttungemålets ljudlära s. 124. 
422 Grip Drag av Upplandsdialekt hos Ericus Schroderus s. 8 (belägget är ej karterat); jfr 

höghristat a.st.). 
423  Schagerström Gräsömålet ss. 38, 75. 
424  Tiselius a.a. s. 123. 
425  Schagerström Upplysningar om Vätömålet ss. 46, 47, 80, Ordlista öfver Vätömålet s. 88. 
426  Jfr Isaacsson Om södra Fjärdhundralands folkmål ss. 69, 110. 
427  Rietz s. 54b. 
428  Svar på fri. M31, ULMA 20678 s. 13. 
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VÄSTMANLAND 

Vrå s vrå Fl He Hä Kö Linde Nora Rams Ro Ski Vi, -vrå Jä, vrån b sg 
Kum Än, vråanä b pi Hö. 

Vrång s (bet 1) vrång Nora Västa, vrången b sg Rams, vränger ob pl Ry 
Än, vrån ger ob pi Lj". 

Vrenske s vrenske Fe Kum43°  Nora, vrenska Hö Lj431, vrenstji Norb, 
vrenstjen b sg Västerf. — Vrenska v vrenska vrenska säj Kum432  , vrenskas 
dep Norb Övertjurbo hd. 

Vret s vret Ba Be Fe Fl Gun Hi Ki Kum Kä Kö Me Norb Ramn Ry Sv 
Säb Ti Tort Vä-Ba VSk, vrett Hä Hö Jä Linde Lj Rams, vret — vrett Gr Nora 
Vi, vreten b sg Sku, vretten b sg Västm u 0433, vretar ob pl Västerf, vrettar 
ob pl Gul, vretter ob pi Hju. 

6) Vred s vre(-) (bet 3) Ku Linde Lj, (bet 4) Linde Rams, (bet 6) Linde Norb 
Rams, vredd (bet 4) Nora, (bet 6) Kö. — Vrede s vree (bet 3) Nora, (bet 4) 
Linde, (bet 6) Nora. — Brilla s (fot)brillg Nora. — Vrisk s vresk (bet 1) Me. 

8) Vrida v bria Ir Ramn Västa Västerf, bre — vre pret Kum; vri Hä Kö, 
vrig Linde Me Torp, vria Fl Ha He Hi Hö Jä Kol Kö Lj Mu Mö Nora Norb 
Ramn Rams Ro Vi VSk Västa Än. 

Vres(e) s (bet 1) vres Lj, vrese m 'klump av knottrigt trä' Nora; (bet 
2) vres 'kalvbräss' Fe m, Lj n, vreset b sg ("i halsen") Hä. — Vress s (bet 1) 
vress Ramn. — Bräss, bress s (bet 2) bress m 'bröstkörtlarna på slaktkreatur' 
Västm a11m434, bräss* m 'thymus' Me, brässn* b sg 'körtel i brösthålan' Lj, 
kalvbräschle* b sg ("på var sida om strupen") Hä. — Vresug, vresig a vresu 
Fe Jä Kö Linde Mu Rams VSk, vresi Gr Hä Jä Lj Nora, vresut n Me, vresigt 
Västm u o", vressu Fl Gun Kum Västa. 

Vrist(e) s brest Fl Jä", brist 4" Fl Kum Kö Norb Ramn Rams Ro Sa 
Se Västa Västerf, fotbrist Ski, bristn b sg Än, brest 	vrest Nora', brist 
("även") — vrist Me439, vrist 	fotbrist Kum"°  , bristera 	vristera b pi 
S:tIl, breste ("äldre") — vreste Nora; vrist He Kum Linde. 

14) Vränga v (bet 2) vrgnga He Kum Linde Rams Ski, vränga Me, vrääng 
Hä, vränga Fl Me Mora Rams Norrbo hd Övertjurbo hd. 

429  Svar på fri. 22, ULMA 6336 s. 6. 
4"  Svar på fri. M36, ULMA 10159 s. 14. 
431  Svar på fri. M36, ULMA 8258 s. 17. 
432  Svar på fri. M33, ULMA 9901 s. 29. 
433  Leffler i Svenska fornminnesföreningens tidsskrift, 2, s. 40 (exc. i OSD). 
434  Ur Västmanlands-Dala landsmålsförenings samlingar till en ordbok öfver landsmålet i 

Västmanland och Dalarne, 2, s. 23. 
435  UUB Ihre 100:12 s. 30. 
436  Svar på fri. M31, ULMA 14017 s. 49. 

Somliga belägg är hämtade ur den strax ovan nämnda ordboken (a.st.). 
438  Jfr svar på fri. M31, ULMA 6154 s. 1. 
439  Svar på fri. M31, ULMA 26141 s. 16. 
440  "Vrist, vristen, fotbrist, lät det nästan, med knappt hörbart b, när de gamlesta tarte om, 

fotvristen" (fri. M31, ULMA acc. 10919:41). 
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DALA-BERGSLAGEN 

Vrå s rå Fal; brå As By En Gra Gry"' Gu StSk Su To Vi, brå — vrå 
By"' Hu Sät; vrå En Fo Gra He No Sva Svä Säf Sö. 

Vrång s (bet 1) brång Gu; vrång En Lu Svä Sö To Dala-Bergsl allm443, 
vräng Gra, vränger ob pi Säf. 

Vrensk(e) s brensk 	brenschi Gra Gu, brenskä Sät, brenschi StSk4" 
To, bränschi' As StTu; vrensk En He Svä, vrenschk Su, vrenstj Sö, vrensk 

vrensche Hu vrenstje Gry"6, vrenschi He, vrenstji Gå"' No"' Sö449, 
vrenskä Gra Sö, vrenskä 	vrenschä No. — Vrenska v brenska StTu, 
brenskäs — vrensk sä Sät; vrenskas dep No. 

Vret s bret Gu, bret — vret Hu; vret Fa Fo Gra Gry46°  Gu StKo StSk 
Sät Sö To Vi Dala-Bergsl aiim451, vrett Säf. 

6) Vred s vre (bet 1) Fo Hu, (bet 3) Gra He Dala-Bergsl u o, (bet 5) Sät, 
(bet 6) En Svä Sät Dala-Bergsl u o, vredd 452  (bet 6) Fo Ga Gry He. — Vrede 
s bren b sg (bet 4) Gra; vreä (bet 4) No, vrea (bet 4) Gra He Sät Sö. — Vrena 
v vrena part (bet 2) En. 

8) Vrida v brig Gra, bria As En Fa 0ry4" Gu Lu Ma No Si StSk StTu Su 
To Vi, brig 	vrig En Svä, bria 	vria454  By He Hu Sät; vri, vria Fo Gra 
Sva StTu Säf. 

Vrina v vren pret (bet 5) Säf. 
Vres(a) s (bet 1) vresa f Gra Säf; (bet 2) vres Säf. — Vress s (bet 2) vress 

n 'vitaktigt kött som sitter i nedre änden på halsen' Gra. — Bräss, bress s (bet 
2) bress n4" Gu He No StTu, 'bräss, benämning på ett parti just där strupen 
slutar på kor och kalvar' To, 'bröstkörtlar på slaktkreatur' Dala-Bergsl allm 
m, bress — bräss m 	n 'körtelrikt parti i köttet på kreatur' Sät. — 
Vresug 456  a bresu By Fa Gra StKo StTu Svä Sö, bressu 0ry457  No; vresu As 
By Fa Gra StSk StTu Svä Sät Sö To Vi, vressu Fo 0ra4" He (Nom) Lu. 

Hessling Grytnäsmålet s. 363. 
442 C. Larsson i By i En dalasockens historia s. 150: "i det gamla oppsockensmålet höres 

ibland yr som br, ex. brå vrå, bråla vråla, brist vrist" (exc. i OSD). 
443  Envall Dala-Bergslagsmålet s. 155. 
"4  Jfr Envall a.a. s.184. 

Jfr Envall a.st. 
446 Jfr Envall a.st.; belägget har ej t-förslag. 
44.1  Jfr Envall a.st. 
448  Jfr vrenschä Envall a.st. 

Envall a.st. 
Envall, ULMA 1082:1 s. 84. 

451  Envall Dala-Bergslagsmålet ss. 26, 182. 
452  Envall a.a. ss. 69, 74 ff. 
453  Hessling Grytnäsmålet s. 363. 
454  Jfr Envall a.a. s. 80. 
455  Jfr Envall a.a. ss. 70, 191. 
456  För flertalet belägg se Envall a.a. ss. 82, 191. 
437  Jfr Hessling a.a. s. 363. 
458  Blixt Det gamla Grangärde s. 299. 
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12) Vrist s brist By En Fa Gra Gry459  No Su Svä To, brist — vrist ("y.") 
As, brist — vrist By46°  Hu, bristn ("ä.") b sg 	vrist StSk; vrist En Fo Sva 
Säf. 

14) Vränga v (bet 2) bränja No Su, brenja vrenja Hu; vränja By Fo He 
StSk Säf, vränja 	vränje Sät, vränga Gra. 

SÖDERMANLAND 

Vrå s brå ("sälls. i sdm1.?") Söd u 0461, -brå År, brån b sg Mal, brå 
("förr äfven") — vrå Öj; vrå As Ba Ber Bäl Hal Helgo Ju Lun Me Mö Ny 
Näs Ru Rå-Re Rå-Rö So Sti StMa S:tNi Sv Tore Tumbo Tuna Tunab Vallb 
Van Yr VVi Väster! Västerm Yttere Ytters År Övere Övers Åkers och Öster-
rekarne hdr, -vrå Jäd, vrår ob pi Da. 

Vrång s (bet 1) vrang Or462  Södertörn463  Söd u 0464, vrang — vrång Mu, 
vrång As Ba Björk Bäl Ju Lun Län Sv Tys Vallb Väster! Ytters Övers Österå, 
vräng Ytters Övers, vrängverke 'virke till spant' Da'. 

4) Vret(e) s vret Björn Di Du Fr Gi Gry Gå Hä Hö Ju Ka Kj Lis Län Näs 
Ri So Ste Str Sv Sö Tys VVi Västerh Väster! Yttere Är Öl Övere Övers, vret 
Tore Västert Ytters Övers, vrete Näs, vreten b sg Söd u o, vretär ob pl Åkers 
och Österrekarne hdr. — Vreta v vreta Or466, vreta åv Tys. 

6) Vred s vre (bet 1), VVi, (bet 3) Björk Åkers och Österrekarne hdr467, 
(bet 4) Bäl Lun Sv Tys, (bet 6) Ber Björk Bäl Helgo Lis Lun Ny Rå-Rö So 
Ste Sv Tuna Tunab Tys VVi Väster! Åkers och Österrekarne hdr468. — Vrede 
s vree (bet 4) Bäl Lun Ste Sv Tys VVi Åkers och Österrekarne hdr469. — 
Vrele s vrele (bet 2) Fle LiMa. — Vrela v vrele (vrela) (bet 3) Bäl Gå Helgo 
Sv Tunab Tys Väster!, (bet 4) Ber Bäl Di Gå Helgo Lun Ny Rå-Rö S:tNi Sv 
Tuna Tunab Tys Västerl. 

8) Vrida v brig ("förr äfven") 	vrig Öj, bri 	vri Näs; vri Ber Björk Bl 
Bäl Helgo Le Lun Ny Näs Rå-Re Rå-Rö S:tNi Sv Tr Tuna Tys Väster!, 
vri(d)ä, vri Åkers och Österrekarne hdr470, vrida, vrig Ba Björn Es Ju Kj Me 
Mö So Tumbo Tunab Ut Västerm Yttere Ytters År Öl Övere Övers, vridä, 
vriä As Ru StMa Tore Vallb Van VVi Österå ÖVi, vrida, vria Flo Näs Söd u o. 

"9  Hessling a.a. s. 363. 
46°  Jfr not 442 ovan. 
461  T. Ericsson Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands folkmål s. 141; belägget är 

ej karterat. 
462  Rietz s. 8I9a, jfr vrang-verke Rietz a.st. 
46 3  T. Ericsson a.a. s. 105; belägget är ej karterat. 

Rietz s. 819a. 
465  Rietz s. 819a, jfr vrång LUB Rietz II:11. 

Rietz s. 820a, där bet. anges som 'svedja for att erhålla en betes- eller åker-vret'. 
467  G. Ericsson Ordlista ur Åkers och Öster-Rekarne Härads Folkspråk (1884) s. 52. 
468  G. Ericsson a.a. (1884) s. 52. 
469  G. Ericsson a.a. (1884) s. 52. 
470  G. Ericsson a.a. (1884) s. 53. 
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9) Vrena v vrenq Ber Björk Bäl Helgo Lun Ny Rå-Rö Sv Tuna Tunab Tys 
Västerl Ytters Övers, vrenä Åkers och Österrekarne hdr471  Söd u o472, vrenär 
pres StMa VVi. — Vrenske s vrenske Ber Bäl Helgo Lun Ny Rå-Rö Sv Tuna 
Tunab Tys Väster! Åkers och Österrekarne hdr m̀  Söd u 0474, vrenske 'egen-
sinnig person' Björk. — Vrenska vrenskas dep So. 

Vres(e), vrest s (bet 1) vres n Ber Bäl Lun Ny Rå-Rö Sv Tuna Tunab 
Tys Vag Väster!, kvistvres Ösm, vrest n 'qvistigt trästycke, som är svårt att 
klyfva' Åkers och Österrekarne hdrg"; (bet 2) vres Näs. — Vräss s (bet 2) 
vräss* m 'körtelfullt kött i halsen' Or476. — Vres(t)ug, vres(t)ig a vresi Tore, 
vresuger Ber Lun Ny Tuna Tunab Rå-Rö, vrestug (vrestug) Ste Ytters Övers 
Söd u og", vrestugr Åkers och Österrekarne hdr478, vrestig Björn. 

Vrist s brist As Bäl Helgo Mar Ri Ste StMa Torö Tys Åkers och Öster-
rekarne hdr479  Söd u og", fotbrist Ösm, bristen b sg Mal Västerh, fot brist(e)n 
b sg Rå-Re Tumbo, brista b pl So, brist 	vrist Rå-Re Öj; vrest Ju Tore Ös- 
terå, vrest 	vrist VVi, vrist Ba Du Flo Mö Näs Ru So Vallb Van Västerm 
Yttere Ytters År Övere Övers, på vrista b sg Tys. 

14) Vränga s (bet 1) vränga Di Gå, ökvrängq Björk, vrenger481  ob pi Ösm, 
båtvrängor ob pl Tur482. — Vränga v (bet 2) vränga Ba Ju Kj Näs Rå-Re Ut 
Yttere Ytters År Öl Övere Övers, vrengq As Mö So Tumbo Västerm, vrangg 
Me, vrengä As, vrängä Vallb Österå ÖVi. — Vrängel s vrengi Torö, vrängel 
Bäl Län Sv Tys Åkers och Österrekarne hdrg", båtvrängei Rå-Rö. 

NÄRKE 

1) Vrå s brå Ed Gä Hal Kn Kr Ku Kv Leg  Mo Ska Sn StMe Tå Tä Vib 
öNärke och Tylög" Närke u og"; brå — vrå Ekeb Gr Gä; vrå Asker Bo Gä 
Ham Ku Li Nys Ra Skö StMe Närke u o. 

471  G. Ericsson a.a. (1884) s. 52. 
472  Rietz s. 819a. 
473  G. Ericsson a.a. (1884) s. 52. 
474  Rietz s. 819a. 
4.3  G. Ericsson a.a. (1884) s. 53. 
476  Belägget, som är hämtat från Rietz Anteckningar ur Allmogespråket i Södermanland, 

ULMA 1034:1 s. 93 (exc. i OSD), granskas närmare i kommentaren. 
477  Rietz s. 818b. 
478  G. Ericsson a.a. (1884) s. 53. 
479  G. Ericsson a.a. (1877) s. 48. 
480  T. Ericsson a.a. s. 141. Se även Rietz s. 54b, Södermanland-Närkes landsmålsförening, 

ULMA 89:11 s. 255 och 89:12 s. 10. 
481  Eftersom ordet har grav accent har det upptagits här och ej under vrång. 
482  Svar på fri. 22, ULMA 24446 s. 5. 
483  G. Ericsson a.a. (1884) s. 53. 
484  Grill Ur folk-språket på Tylö-skogen s. 26, jfr s. 10. 
485  Djurklou Ordbok öfver Nerikes Folkspråk s. 83; jfr dens. Ur Nerikes Folkspråk och Folk-

lif s. 8 (exc. i OSD). 
486  Rietz s. 59b. 
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2) Vrång s (bet 1) brång Ska; vrång Gr Ham Länn Nys StMe Närke u 0487 
. 

4) Vret s bret ("y.") — br8t ("ä.") Ska, bretera b pi Ku; vret Asker Ax 
Hi Kn Kr Kv, vreten b sg Nora Närke (Kilsbergen), nol i vretten Närke (Bergs-
lagen), vrit Vin. 

6) Vred s bre (bet 1) Hal Kr Ku Ska Sn, (bet 6) Kr Ska StMe, bre (bet 12) 
Sn; vre (bet 4) Ku, (bet 6) Asker Ax Gä Gö Hal Ki Ku Le Li Länn Skö Tä 
Vib Öd, -vre Mo. — Vrede s vree (bet 3) Ax, vrie (bet 4) Asker. — Vrel s (bet 
3) Skö. — Vrele s brele (bet 1) Kn, brele 	vrele (bet 2) Kn; vrele (bet 2) Hal 
Hi Kn, vrele (bet 1) Li, (bet 2) Asker Gä Gö, (bet 5) Vib. — Vrisk(e) s vrisk 
Asker, vriske Vib. — Brill(e) s &ill' Kv Ska StMe vNärke Närke u o489, 
brille Ki, brylle Har. 

Vrida v bri Al StMe Tå, bri bria Ska Sn Närke u o49°, bri — brig Kn 
Kr, bri 	briä Le491 , brig Ed Kv Tä Vib, brig i 'vrida i' Vin, bria Ku, bri- 
Askers, bria 	vria Gr Ho Ska StMe, bre pret Ekeb Gä, bring part pl Hal; 
vri Kn, vria Asker492  Gä G0493  Mo Skö, vria, vrija o likn Bo Ham Ho Ku Li 
Länn Ra Ska StMe, vre pret Ed. 

Vrena v brena Le Vib Närke u 0494; vrenä Le4" — Vrensk s halv-
vrensker 'till hälften kastrerad häst' Le496. — Vrenska v vrenskä Kr. 

Vrina v (bet 2, 8) vrine Nys. 
Vres s (bet 2) vres m Bo Närke u o497, vrärs* (sic!) Har. — Bres s (bet 

1) brestre 'vresträ' Sn. — Bräss s (bet 2) bräss* 'på kalvar' Asker Ku Nys, 
brässn* b sg 'brässen' Le. — Vresug, vresig a bresi Sn, bresuger 	vresuger 
Le490 ; vresig Närke u o499, vresuger vNärke°, vresug Länn. 

Vrist s brest Ska, brist Ed Gä Ham Kn Kr Kv Lel  Nys Ska Sn Tä Vib 
Närke u 0592, bristen b sg Hal, brist 	vrist Gr; vrest Länn Ra, vrist Asker 
Bo Gä Gö Ho Ku Länn Mo Ra Skö StMe. 

14) Vränga v (bet 2) brängg Vib, bränga Ska Sn; vränga Asker Ed Gä Gö 
Kn Kr Kv Ra Tä, vränga Gr Ku Ra StMe. 

482  LUB Rietz II:11; jfr vrang Rietz s. 819a. 
4"  Jfr Sahlgren i ANF 44 s. 465 ff. 
489  Södermanland-Närkes landsmålsförening, ULMA 89:14 s. 234. 
49°  Södermanland-Närkes landsmålsförening, ULMA 89:14 s. 235; jfr bria Rietz s. 52a. 
491  Grill a.a. ss. 10, 25, 
492  Jfr Borgström Askermålets ljudlära s. 14. 
493  Jfr Borgström a.st. 
494  Rietz s. 819a. 
495  Grill a.a. s. 86. 
4"  Grill a.a. s. 86. 
492  Rietz s. 818a. 
498  Grill a.a. ss. 25, 86. 
499  UUB Ihre 100:5 s. 24. 
5°°  Hofberg Allmoge-ord i Vestra Nerikes bygdemål s. 74 ("Vre'sugr"). 
5°' Grill a.a. s. 25. 
502  Södermanland-Närkes landsmålsförening, ULMA 89:14 s. 237. 
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VÄRMLAND 

Vrå s ro SFi Tö Öste, ro — vrå NFi503; brå 	vrå Da504. I övrigt endast 
belägg med vr505  (74 socknar). Se karta 3. 

Vrång s (bet 1) brang 	vrang ("y.") Da; vrang Al Bor Bru506  Da Eda 
Ek Ham Jä Lä Nord Nye Ra Sk SRå Älg Ölm Fryksdals lie', vräng Es NFi 
Fä Gru Gu Nord Silb Sunnem, vrang vräng Kö Nord, vrång Fä Nys Vi-Ki 
Färnebo hd28  Nordmarks hd, vrång 	vräng Va, vränger ob pi GA Gra 
NRå VEm Öls, vrängrer ob pi Grä, vrängrg b pi NNy, vrängene b pi Jösse 
hd. — Vrånga v (bet 2) raang NFi; vrange Eda. — Vrånga (vrång, vrånge) s 
braang 	vraang ("y.") Da; vraang Ra Fryksdals he9, vrange Lå, vrange 
m ÖFå, vrång f Vi-Ki, vranga b sg Al Ek Ham Kö Le NFi Nord Ny Se SFi 
Sunnem ÖvUl Väse hd, vrånga b sg By Fä GA Nord Öls. 

Vrensk(e), vrensking s breensk 	vreensk ("y."), brensk 	vrensk Da, 
brensking 	vrensking ("y.") Da; vrensk Värml u o51°, vreensk 	vrensk 
("även") GA, vrenske Bj511  Karlsk, vreensk Fä, vrensking Östm. — Vrenska 
v brenskes 	vrenskes ("y.") dep Da; vrenskes dep Fä GA512. 

Vret s vret Kr Va, vrett Fe3  Gå Karlsk Nord Rä, vret 	vrett GA, 
vreta 	vretta b sg Bj, vretten b sg Kr. 

Vred s vre (bet 3) Ar Bor Da Hö Rä, (bet 4) Bor Bro Fryks Gi Gu Hö 
Kila St Vis Öls, (bet 5) Da, (bet 6) Da Ek Grå Östm, (bet 8) Karlsk, (bet 9) 
Gra, (bet 12) Bj. — Vrede s vree (bet 1) Bor, (bet 4) Al Da Eda Fä Gra GA 
Karlst Kr Kö Ra Sk VEm Väs Älg ÖvUl, vrää (bet 4)NNy. 

Viii s vrillve 'vriden ved (i "kota")' Östm514. 
Vrida v bri 	brii ("y"), vri 	vrii Da, brie Karlsk, bri 	vri Bod, bria 

Nys. I övrigt endast belägg med vri (vrie) (81 socknar). Se karta 6. 
Vrenska v vrenskes dep By Öls. 

Vrina v briin 	vriin ("y.") (bet 5) Da; vriin (bet 1) Fryks, (bet 1, 2) 
Fryksdals hd5t5, (bet 4) Le NRå Ra Östm Färnebo hd516, (bet 5) Eks GA NRå 
Sunnem, vrine StKi, (bet 1) Ar Bor, (bet 1, 2) Vår, (bet 2) Bru (bet 1, 7) Nor, 

503 Formen ro upptecknad i norra, formen vrå i södra delen av socknen. 
5"  Jfr A. Noreen Dalbymålets ljudlära s. 187, dens. Ordbok öfver Fryksdalsmålet samt Ord-

lista från Värmlands Älfdal s. 133. 
505 Jfr Kallstenius Värmländska bärgslagsmålets ljudlära s. 115, A. Noreen Fryksdalsmålets 

ljudlära s. 48, dens. Ordbok öfver Frykdalsmålet s. 119. 
006 Eskeröd Kyrkbåtar och kyrkbåtsfärder ss. 104 f. 
507  A. Noreen Ordbok öfver Fryksdalsmålet s. 119. 
508 Kallstenius a.a. s. 168. 
5"  A. Noreen Ordbok öfver Fryksdalsmålet s. 119. 
51°  UUB R 650 c (Frigell 1864) s. 13. 
511  Kallstenius Översikt av Värmlands svenska dialekter s. 57 (exc. i OSD). 
512  Svar på fri. M33, ULMA 21426 s. 30. 
513  Jfr Kallstenius Värmländska bärgslagsmålets ljudlära s. 9. 
514  "Ovanligt och nu försvunnet ord." 
515  A. Noreen Ordbok öfver Fryksdalsmålet s. 119; jfr Rietz s. 819a. 
516  Kallstenius Värmländska bärgslagsmålets formlära s. 46. 
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(bet 3, 5) Al, (bet 4) Fryke Gra Gu Ham Jä Kr Väs, (bet 4, 5) Bj Kö Nye Sk, 
vriner pres (bet 3) Lå, (bet 4) Ölm, (bet 9) SNy, vren pret Bod Karla Rä, (bet 
9) Es. 

Vres s (bet 2) vres SRå. — Bräs s (bet 2) bräs n Sill:i'''. — Bräss s (bet 
2) bräss* m 'halsstycke hos kalv, en läckerhet' GA, bräschen* b sg 'kalvbräss' 
Karlsk. — Vresig, vresug a vresi Rä ÖvUl, vresut n Le. 

Vrist s brist Rä. I övrigt uppvisar övervägande delen av materialet r-
former (64 socknar), mestadels rest 53  men även rest och i SFi rist. 21 belägg 
har yr-former: vrest (20 socknar) och vrist (1 socken). 

14) Vränga s (bet 1) vränge Bor Ed Gru. — Vränga v (bet 2) bränji vränji 
vrängi ("y.") 	vrääng Da, bränge 	vränge Bod; vrääng Ek Fryks Fä 

GA Grä Gå Le NFi Nord NRå Ra VEm ÖEm Östm, vrääng — vräng Rä, 
vräng Sunnem, vränge, vränje o likn Al Ar Bj Bl Bog Bor Bot Bru Ed Eda 
Fä Gi Gl Gra Gru Gu Ham Hö Jä Karla Karlsk Karlst StKi Kila Kr Kö Lu 
Lå Ma Mi NeUl Nor NNy Ny Nye Nys Ru Se SFi Silb Sill Sk SRå St Sv Tr 
Tö Va Vi Vi-Ki Vär Väs Älg ÖFå Ölm Öls Öste ÖvUl. 

DALSLAND 

Vrå s vrå Bo Da-Ed Da Er Fä Gest Gesä Gr Ho Hå Hö Järb Järn La 
Le Rå Sk St Su-Ry Torp Töf Va-Ry Vå Är5I9  Öde Ör Nordals hd Sundals 
hd, vrå, vrä Frä, vrä Töf. 

Vrång s (bet 1) vrång Gesä Hå Är520, vränger ob pl Vå. — Vrånga s 
vrånga (oftast = b sg) Br Frä Fä Gr Hå Le Nö Sk St Va-Ry Vå Öde. 

6) Vred s vre (bet 2, 5) Är, (bet 4) Sk, (bet 9) Br Tös, (bet 14) St. — Vreda 
s vrea (bet 1) Da. — Vrede s vree (bet 3) Vå, vreen b sg (bet 2) Frö. — Vrena 
v (bet 1) vrene sä(j) Hå Le Är, vrena sä Fä, vrenad part Rå. 

Vrida v vri Da Frä Fä Gesä Hå Järb La Le Nö Sk St Vå Är Öde Ör, vria 
vDals1, vrir pres Torp. 

Vrinsk, vrensk s vrinsk Rå521  , vrensk Dals u o522. — Vrina v vrina La, 
vrinna Rä. — Vrinska v vrinska Hå, vrinske Öde. 

Vrina v vrine (bet 4) Vå, vrina (bet 5) Hå Är, vren pret Nö. 
Vres s (bet 2) vres Da Fä. — Bräss s (bet 2) bräss* 'körtel, körtelfyllt 

kött på halsen' Da-Ed. — Vresut a vresete pi Nö. 
Vrist s rest Vå Är, resta b sg La Dals' u 0523; brest Hö Sk Torp Öde 

Ör, brest 	vrest ("yngre") Va-Ry, brist Gesä Hå Är524, bresta b sg Le Rä; 

517  Svar på fri. M32, ULMA 17487 s. 16. 
518  Jfr A. Noreen Fryksdalsmålets ljudlära s. 48, dens. Ordbok öfver Fryksdalsmålet s. 78. 
519  Jfr E. Noreen Ärtemarksmålets ljudlära ss. 65, 165. 
520  E. Noreen a.a. s. 26. 
521  Svar på fri. M36, ULMA 19130 s. 6. 
522  UUB R 650 c (Frigell 1864) s. 137 (exc. i OSD). 
523  Anonym ordlista i UUB R 634:5 (odat.; exc. i OSD). 
524  E. Noreen a.a. s. 82. 
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vrest Frä525  Le Är, vrist Är, vresta b sg Tös. 
14) Vränga s (bet 1) vränga Hå, vrängeV å. — Vränga v (bet 2) vränga Gesä 

Hå Le Rå Sk Är, vränga 	vränge St, vränge Nö Vå. 

BOHUSLÄN 

Vrå S526  ro Lu, ro — ru Ske Vette hd; vro Kv Lu Na Ta, vrå As Bok 
Bot Bra Dr Fi Gu Hj Håb Hål Hö Kar Klä Klö Ku Lj Lys Lå Mor No Re Ro 
Rön Rör Sanne Skr Stenk Sva Sä Te Torp Torsl Tos Tu Uc Va Väs Yt Öc Öd 
Sörbygdens hd. 

Vrång s vrang (bet 1) Boh u o527, vräng (bet 2) Klö Lo. — Vrånga s 
vranga (ibl = b sg) As Bär Gu Hj Håb Klö Ku Kv Lo Lu Lys Lå Na Re Ro 
Skr Sva Sve Torp Torsl Tos Tu Va Yt Öc Sörbygdens hd, vrånga No Uc Öd. 

4) Vret s vret 'vrå' Tu528. 
6) Vred s vre (bet 4) As Gu Ku Lj Ma Mol Torp Yt Sotenäs hd, (bet 6) Lyc 

Mol Sp Torsb Yt Öc, (bet 9) Gu Lj Torp Va Öc, (bet 16) Håb Lu Lys Na 
Sanne Skr Tjär Sörbygdens hd. — Vrede s wree (bet 2) Hj; vree (bet 2) Gri 
Hj La-Ry Lu Lyc Re. — Vrena v wrenna (bet 1) Hj; vrene sä (bet 1) Skr Sör- 
bygdens hd, vrenna (bet 1) Hj, vrenna 	vrenne (bet 1) Torp, vrenna säj (bet 
1) Lj. 

8) Vrida v wri Hj; vrilia Sty, vria Har Kar Lå No Torsb Väs Yt, vri As Bj 
Bär On i Gu Hj Hogd Håb Klä Klö Ku Kv La-Ry Lu Lyc Lys Mol Mor Na 
Nä Ro Rör Sp Sta Sva Sve Ta Te Tjär Torp Tos Tu Uc Va Öc. 

9) Vrensk(e), vrinsk(e) S529  bringsk Rör, brinske Gri Har Hål Jö Kar Lyc 
No Ro So Sp Torsb; vrensk Klö Na Sve Tjär Va Orust och Tjörn'', vrenske 
Hj, vrinske Har Jö Kar Lyc No Ro So Sp Torsb Öc. — Vrenska, vrinska v 
vrenska Bot Na, vrenske Lo, vrinske sä Na Sanne Sörbygdens hd. 

10) Vrina v vrinna (bet 2) Na Sörbygdens hd. 
11) Vress s (bet 1) vressing(e) 'vriden timmerstock' Jö. — Vres(s)en a wre-

sen Hj; vressenn  Jö Lå My Ro Rön Rör So Sp Te Torp Torsb. 
12) Vrist 532  s wrest Hj; rest Kv Lu Mo Na Nä Ske Ta, rest — vrest Hogd; 

brest Gu Kr Sanne Sörbygdens hd; vrest As Bok Fi Fo Har Hj Håb Klä Klö 
Ku Lj Lys Lå Re Ro Rön Skr So Sp Stenk Torp Tors! Tos Tu Uc Va Väs Yt 
Öc, vrest No, vresta b sg Sanne. 

13) Vrete s vrete Hogd. 

525 Jfr E. Noreen a.st. 
526  Jfr Janzen Substantivet i bohuslänskan ss. 146, 305. 
523  Haneson-Rencke Bohusfisket s. 272. 
528  Jfr Janzen a.a. s. 307. 
528  Jfr Abrahamson Västsvenska ordstudier s. 160. 
538  LUB Rietz 11:10 bl. 498 b. 
53 I  Beläggen från JO Ro Sp och So är hämtade från Abrahamson a.a. s. 145. 
532  Jfr Janzen a.a. s. 305. 
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14) Vränga s (bet 2) vränga533  Klö. — Vränga v (bet 2) vränga As Hj Lu 
Lå Mo Na Sp Sva Torsb Tu Uc Sörbygdens hd, vrånge Orust. — Vrängel s 
vrängel Va. — Vrängla s vräng/a534  Gri Hål Jö Kar Mo No Ro Rör Ska So 
Sp Te Torp Uc Va. 

ÖSTERGÖTLAND 

Vrå s bråa och vebråa b sg 'vedvrån' Tid'''. I övrigt endast belägg med 
vt-536  (100 socknar). Se karta 3. 

Vrång s (bet 1) vräng Re, vränger ob pi StÅb Tjäl Öd. — Vrånga s b 
sg Asb Svi Tjär To VHa VRy Öd ÖRy Ydre hd. 

Vret s vret Dr To Ögl u o. 
Vrätt s brätt 'stora, vitt utbredda åkrar' Ra; vrätt "så långt stycke som 

man i en wändning plöger på en Åker" Ögl u o"s, vrette 'gång, omgång' 
Kinda hd, vrätten, öka-vrätten b sg "så lång fåra man kör i åkern utan att 
vända eller hvila" Ydre hd539, ökavrätt 'en längd av ung. 300 fot (om åker)' 
Dals hd, 'åkerlängd' Lysings hd, "så långt som öken borde få gå utan att 
vända, vid plöjning; ung. en 100 famnar" Väv, ökavrett 54°  'lagom avstånd 
för dragarna att gå utan att vända' To, ökevrett "en så lång fåra som ett par 
ök (oxar) utan att tröttna kunna plöja d.v.s. cirka 2 å 300 alnar" Ögl u o541, 
vret, ökavret 'åkerteg, plogland; åkerlängd', "I Ydre: så lång fåra, som körs 
utan att vända" Ögl u 0542, vrg.ttn b sg 'plogfåran från början till slut' Tid. 

Vred s vre (bet 1) Ekeby Mog Re ÖNy, (bet 4) Dr Fo543  Gre Kud NVi 
Re Ris Tjär Ul VHa VRy Vårdn ÖRy ÖSk Ydre hd544  Ögl u o, (bet 6) Bjä Dr 
Ekebyb Häl Hära Kis Kud Kva Nyk Ra Sj Skeda Skäl Stj Tjäl Tjär Ul VHa 
Vin VrKI VSt ÖHa ÖNy ÖRy Aska hd Ydre hd545  Ögl u o546, (bet 9) Hed. — 
Vrede s vree (bet 3) Vån, (bet 4) Häl Re547  Stj, vreen 5" b sg (bet 4) Go Ris 

535  Jfr Janzen a.a. s. 307. 
Jfr Abrahamson a.a. s. 80. 

"5  Ålander Konsonanterna i Östergötlands folkmål, 1, s. 299. 
536  Jfr Ålander a.a. 1 s. 300, dens. a.a. 2 ss. 121, 139, 142. 

Nyren Afhandling om Östgöthiska Dialecten (exc. i ULMA), Widegren Försök till en ny 
beskrifning öfver Östergöthland 1, s. 46 (exc. i OAU). 

538 Nyren a.st. Jfr följande kommentar (av H. Gustavson) till excerpt av belägget i fråga i 
ULMA: "Vid hastigt påseende tycks det stå vrätt men det skall säkert vara vräte, såsom Nyren 
2 [avskrift i UUB], s. 62 också har." En kontroll av en fotokopia (i OSD) av Nyrens arbete visar 
att det nog emellertid står vrätt och ej vräte. 

589  Rääf Ydre-målet s. 100. 
Enl. en uppt. av P. Aggemark, som betecknar både e och t som halvlånga. 

54I  Östergötlands fornminnesförenings tidskrift 1 (1875) s. 108 (exc. i OSD). 
542  M. W. Kalen (1845-60), ULMA 559:1 s. 140. 

LUB Rietz II:10 bl. 190 b. 
Rääf a.a. s. 100. 

545  Rääf a.st. 
546 Kalen (1845-60), ULMA 559:1 s. 140. 
547  Ålander a.a. 1 s. 299. 
548  Törnqvist Substantivböjningen i Östergötlands folkmål 2, s. 39. 
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Tjäl. — Vredel s vreel (bet 4) Hed. — Vrele s vrele (bet 2) Hed Hor Ris, vrele 
(bet 1) Kis, (bet 2) Ekeby Hy Häg Tr Öd. — Vreling s (bet 5) breling Re; (bet 
2) vreling (vreling) Häl Kud Re Skäl To Vån ÖRy, (bet 4) StÅb, (bet 5) StÅb 
Tjär Tr ÖRy, vräling Kis. 

Vrida v. Endast former med vr549  (70 belägg, varav 69 sockenbelägg). 
Se karta 6. 

Vrena v bräne vrene Hära; vrena Björk Go Hov Le StÅb Väd Öd 
ÖRy Ögl u o55°, vrene551  Gry Jo Kl Ra Re Ris Skeda SI Tjäl VHa Vån ÖEn, 
vrene Häl Kri, vrenar pres Rök, vrener pres Nyk Ring Skäl Öd. — vrensk 552, 
vrinsk s vrensk Jo Kis Ögl u o553, vränsk VHa, vrinsk Jo. — Vrenska, 
vrinska v vrenske Kud, vrenska pres NVi, vrenskas dep Örb, vrenskes dep Dr, 
vrinskes dep Jo. 

Vrina v (bet 4) vren pret Tid, vrente pret Mog. 
Vres s (bet 1) vres Blå n, To n, VHa Väs ÖRy, Göstrings hd n, Ydre 

hd n, vresbak 'vresigt stycke trä' Gry ÖEn, vresbjärk Dr, vresbuss 'besvärlig 
träbit' Tjär; (bet 2) vres Ekeby Ul VHa ÖRy. — Bräss s (bet 2) bräss* 'kalv-
bräss, körtel' Hor, brässen* b sg 'bräss' Tjär. — Vres(1)ig, vrestug a vresi 
NVi554  Ydre hd555, vresig Ögl u o, vresier VHa Vån, vresie To556  , vresi(g)t n 
Dr Rinn"' Skäl Tjär Öd558  ÖRy, vreslig Ögl u o559, vrestug Fo560. 

Vrist 561  s brest Ekeby Kva Vall, brist Ask Br Ekeby Ekebyb Ga Gi Go 
Gå Hag Häl Kl Kri Kva Lj Re Ry Skäl Skö Tjäl Tå Vall Vib Vik VNy VrKI 
Vån Vårds Väs, bristn b sg ÖRy, bristen b sg Jo, brist ("förr") — vrist Tjäl, 
brist 	vrist Re Vik Vån, bristen — vristen ("vanligen") b sg Ekeby; vrest 
Asb Hor Hy Häg Kis Kät NVi Op StÅb Su Sva Svi Tjär To VEn VRy Väd 
Öd, vrist Ask Aske Björs Fi Gry Hag Hy Hära Jo Kro Mj Mot Or Ris S:tAn 
Skede Styra Tid Tjär562  Var VHa Vin VSt Vårdn Vårds Ås Ört Göstrings hd 
Kinda hd563  Lysings hd Ydre hd, vristn b sg ÖRy, vristen b sg Ekeby NVi 
StÅb5" Åtvid, vriksten b sg Svi. 

Jfr Ålander a.a. 1, ss. 16 f., 300, dens. a.a. 2, s. 66. 
550  Östergötlands fornminnesförenings tidskrift 1 (1875) s. 108 (exc. i OSD). 
551  Jfr Ålander a.a. 1, s. 300. 
552  Beläggen från Jo och Ki är hämtade från Ålander a.a. 1, s. 300. 
553  C. NyrCn a.a. (exc. i ULMA). 
554  Svar på fri. M59, ULMA 21992 s. 33. 
555  Rääf a.a. s. 100. 
556  Svar på fri. M59, ULMA 17254 s. 65. 
557  Svar på fri. 22, ULMA 23528 s. 13. 
558  Svar på fri. M59, ULMA 23849 s. 34. 
559  Rietz s. 818b. 

LUB Rietz II:10 bl. 1439. 
561  Ett flertal belägg är hämtade från Ålander a.a. 1, s. 299 f. 
567  Svar på fri. M31, ULMA 12876 s. 84. 
563  Häradsbeläggen är ej karterade. 
564  Svar på fri. M31, ULMA 24173 s. 84. 
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Vrete 565  s vrete (— vret?) Dr Gre Gry Gå Hy Häg Jo Ka Kim Kis Kva 
La NVi Nyk Ra Ring Rön Skeda Skäl Skö Si Su Svi Sy Tid Tjär To Ul VHa 
VHu Vis Vårdn ÖHa ÖHu ÖRy ÖSk Ydre hd. — Vreta v vreta Skäl Ydre hd, 
vrete Hy Nyk Tjär Ul ÖRy ÖSk. 

Vränga v (bet 2) vränge Aske Björs Br Gry Hor Hy Häg Häl Hära Jo 
Kis Kl Lj Op Ra Re Ris S:tAn Stj Tid Tjäl Tjär VEn Vik VrK1 Vårdn Ört ÖSk 
Ögl u o, vrängä Ekebyb Fi Hag Mot Or Skeda Styra Vall Var VHa Vin VNy 
VSt, vränga Mj Väs, vränga Asb Kro StÅb Su To Tr VRy Väd Öd, vrängde 
pret Hed NVi Svi Sy. 

VÄSTERGÖTLAND 

1) Vrå s brå Vgl u o ("sporadiskt")566, brå — vrå Finner Ryda567  Tiv. I 
övrigt endast belägg med yrs" (197 socknar). Se karta 3. 

2) Vrång s (bet 1) vrång Amn Bra Ottes" Un, vränger ob pi Hjos" Tors. 
— Vrånga s vranga Tore Äle, vrånga (oftast = b sg) Gil Gär Götev Ju Ko 
Te Stens Ug Åsl Kinds hd Marks hd Vadsbo hd, vrångan b sg Vgl u o. 

Vret s vret Flo Varv, vret 'öppning mellan ett par hus' Nö. 
Vrätt(e) s brätt 'åkerstycke' Götev, 'stort, slätt gärde' Hällst, 'ett större 

åkerfält' 5o571, brätt 'stenröjd, odlad jämn åker' Ätrans dalgång norr om 
Ulricehamn, brätte 'åkerfält eller ängstycke' Vgl u 0572. 

Vred s (bet 4) Ju, vre (bet 5) Boll Ko Åsl Äle, (bet 6) Sj. — Vrede s bree 
(bet 3) Hasslö; vre? (vree) (bet 1) Brodde Gil Ko Äle, (bet 2) 67 socknar, (bet 
3) Alb Al-Sk Alg Bl Bri Brodda Brodde Bär Dals Dan Flo Fors Forsb Forsh 
Fris Gil Grö Her Hol Hornb Hud Hälle Hälls Hän Härn Ju Kara Ko Kvä Lar 
Lav La-Ve Len Lev Längh Marb Maru Od Or Ryda Sandhu Segl Sex Skalls 
Stenu Sunn Sätu Te Ug Ved Vättl Ås Öd Vgl u os73, (bet 5) Fli. — Vrede s 
vriel (bet 3) Mo, vreel (bet 3) Vgl u o, (bet 4) Fäg Ko, (bet 1, 4) Vgl u o. 
— Vrel s vret (bet 4) Ko, vrel (bet 2) Vgl u os". — Vrele s vrele (bet 2) Hab 
GA Mos Vgl u 0576, yre!? (bet 2) Dals Ju Längh Marb Sex Örså. — Vrelinge 

565  Ett flertal belägg är hämtade ur Erixon Ett timringsredskap i kulturgeografisk belysning 
ss. 46, 72. 

566  Landtmanson Västgötamålet s. 60. 
567  Jfr Götlind-Landtmanson Västergötlands folkmål 3 s. 58. 
569  Jfr wrå Hof Dialectus Vestrogothica s. 317. 
569  Jfr Jonsson Vänerfisket vid Kållandsö s. 99. 
5" Svar på fri. M93, ULMA 8223 ss. 7, 12. 
"I  Jfr Sundén Allmogelifvet i en västgötasocken under 1800-talet s. 4 (exc. i OSD): "Stora, 

vidt utbredda åkrar får ofta namnet brätt {. . .1" 
572  Västergötlands landsmålsförening (1872-1889), ULMA 25:7 s. 21. 
5" Hof a.a. s. 316. 
574  Rietz s. 818b. 
575  Ant. av J. von Jacobsson (död 1815) i ett exemplar av Ihres dialektlexikon tillhörigt Väs-

terås läroverksbibliotek (exc. i ULMA). 
576  Se föregående not. 
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s vrelinge (bet 2) Åsl. — Vrena v (bet 2) vrena Bal Ko, vrenater part Hörn. 
— Vrille s vrelle Hälls. 

Vrida v bri ("sporadiskt") Vgl u o577, bri Lån578, bri 	vri Finner Tiv. 
I övrigt endast belägg med yr (203, varav 200 sockenbelägg). Se karta 3. 

Vrenska v vrenskar pres Rac579, vrenskas dep Vgl u o. 
Vres(e) s (bet 1) vres m Vadsbo hd, vres n Sex Äle, vrese m ob f 'vresig 

träbit' Åsl, vresb(jörk(e) 'masurbjörk' Björs Bolu Hova Härja Ki-Kl Ko Lar 
Mark Ryda Ug, vresebörk(e) NFå Ryda, vresebräa 'skev bräda' Östa580, 
vresklamp 'svårkluvet trä' Ju; (bet 2) vres Al-Sk Amn Bjurb Bl Bri, Brodde 
m, Bär Dals Dan Ek Finner, Fors n, Forsb Forsh Grö Gök, Göteve n, Hab, 
Hag n, Hassle n, Her Ho! Hova, Hys n, Håla Härja Härje Härn Ju, Kal n, 
Kara Karle Kil, Ko n, Kungsä Lar Lav, Leks n, Lerd, Lug n, Längh Marb Mjö 
NVå Od Ode, Or n, Ran Rom Sandhu Sex Skeppl Stenu Sunn Sur, Svenl n, 
Tiv, Toa n, Tore n, Tors, Trane Tung, Ulla n, Uller n, Un Up, Utb n, Varnh, 
VTu n, Vättl Vä-Ås Ås, Äle n, Örså Östa, 'körtel, bräss' Källb m, Vgl u 058', 
vräjs Al-Sk Håla Skeppl Tung, vrajs Kil Östa, vrajs Östa, vreset b sg Landv 
Töl Gäsene Vedens och Ås hdr, vreser pl Hem m, vres — bres 'bräss, thymus; 
körtlar' Åsb n. — Vress s (bet 1) vressbörk(e) Ju. — Bres, bräs s (bet 2) bres 
Bergu n, Hassle, Red n, Rev n, Sex n, Tö! n, 'bräss thymus' Fot n, Hols 
bres — vres 'bräss, thymus; körtlar' Åsb n, breset b sg Boll Härr Mjö, 'bräss, 
thymus' Tos, bräs* Äle n, bras* brärs* 'bräss' Ko. — Bräss s (bet 2) bräss* 
'kalvbräss' Red Vel, bräsch* 'kalvbräss' Ulla. — Vres(Dig, vresen a vresig Vgl 
u o583, vresi Härr, vresir Göteve584  Ju, vresiir Stens, vresier Boll Brodde Ug 
Vadsbo hd, vresit n Ko Svenl Äle, vresen Kil Äle, vreslig Vgl u 43585. 

Vrist s brest 	brist Vgl u 0586, brest, vrest ("över hela landskapet, 
den förra formen den normala")587, brest ("ganska allmänt")588. 180 belägg 
har former med br (varav 175 är sockenbelägg) och 81 har former med yr 
(varav 80 är sockenbelägg). Se karta 8. 

14) Vränga v (bet 2) bränga 	vränga Finner Tiv; vrenga, vränga (187, 
varav 185 är sockenbelägg). 

577  Landtmanson a.a. s. 60. Belägget är ej karterat. 
578  Götlind-Landtmanson a.a. 3, s. 58. 
579  UUB R 650 c (Frigell 1864) s. 137 (exc. i OSD). 
589  Svar på fri. 22, ULMA 2589:1 s. 3. 
581  Hof a.a. s. 316, vres Rietz s. 818b (genus uppges vara maskulinum). 
582  Jfr Leander Ordlista över Holsljungamålet s. 9. 
583 Hof a.a. s. 316. 
584  Götlind Studier i västsvensk ordbildning s. 68. 
585  Rietz s. 818b. 
586  Hof a.a. s. 95; jfr Rietz s. 54b. 
587  Götlind Västergötlands folkmål 1 s. 144; jfr Götlind-Landtmanson a.a. 3 s. 58. 
588  Landtmanson a.a. s. 60; jfr brest i UUB Ihre 96:9 s. 8 och 96:15 s. 5. 
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GOTLAND 

2) Vrång s rangg" (bet 1) Bur Eks Få Go Gr Hab Ham Lau No När Ron 
To Vam Gotl u o, rang Sa To Västerg, rangk Hejde, ränggar ob pl Hab Lau 
Näs; (bet 2; häck = 'höskrinda') brångkkk Bro; vrångkkk At Hab, vrångg-
kkk Få, vrånghäkkar ob pl Hav Lau, vrångkarmä Näs. 

6) Vred s brid (bet 4) Lau"°, bridar ob pl Sa, -bridar ob pl Hab; ric1591  (bet 
2) Fi Lau592  Ron Sj Gotl u o, (bet 13") At Lau Vam. — Vreda s bridå594  (bet 
1) Ham Näs Su Vam sGotl", (bet 2) Fa Su Vam Gotl u o, brid? (bet 1) Eks; 
vridår ob pi (bet 1) Vam. — Vredel s rid?! (rid(e)1) (bet 1) Eks Hab Si, (bet 
2596) Eks Gr Lau Lä597  Ron Su Vam. — Vri11a 5" s rill? At Bro Eks Fa Fl När 
Le Loj, rilla Få, rillä Su Vän. 

8) Vrida 599  v brgjda Få" , bräida Få" , breid? Gr, brekl? At Bro Eks Go 
Lä Gotl u o", bräjd? Bro Fa Fl" Hab Hejde Si, bräid ör 'vrida ur' Vam, 
bräidar pres Lau, brajd pret Bur När, bräjd si sup Ös; vrejdo 	brejda Få. 

Bres s (bet 2) bris" Als n, Få m 	n, Ham, Lau m. — Vresug, vresig 
a brisugur Få, brisit n Ös, brisut n När; vrisugur Få" , vrisu Lau, vrisuar Fi 
Gr. 

Vrist(e) s rist" Bro Eks Fa Fl Go Gr Hab Hejde Le Loj Si Vam 
sGotl", ristn b sg Lau, räist, rejst?, rejsti, räiste Få" . 

14) Räng s r?ngg At Eks Ge Go Hejde Lau, rängg" Fl Go Gr Lä När Ös 
Gotl u o, räng Bro Få Lau, ränggar ob pl Ho Vall, r?nggar ob pl Få, rängar 
ob pl Näs. 

589  Jfr Rietz s. 8I9a. 
Jfr Ordbok över Laumålet på Gotland art. vred subst. 2. 

59'  Jfr Gotl, ordbok art. *red subst. 2. 
592  Jfr Ordbok över Laumålet på Gotland art. vred subst. 1. 

Got!. ordbok art. *red subst. 1. 
5°4  Gotl, ordbok art. *vreda. 
595  Rietz s. 52a. 
596 Got!. ordbok art. *vrede!. 
597  Gustavson Gutamålet 1 s. 4. 
598  Jfr Got!. ordbok art. *rilla. 
" En del belägg är hämtade från Got!. ordbok art. vrida; jfr äv. Gustavson Gutamålet 2 

s. 162. 
600  A. Noreen Fårömålets ljudlära s. 299. 
601  Säve De starka verberna i dalskan och gotländskan s. 21. 
602  H. Spegel (exc. i OSD); jfr bräida hos Rietz s. 818a. 
603  Got!. ordbok art. vrida. 
604 Jfr Rietz s. 818b; beläggen efter Gotl. ordbok art. *vres. 
605  Gotl. ordbok art. vresig. 
606  Jfr Gotl, ordbok art. vrist. 
607  Rietz s. 536b. 
608  Rietz s. 536b, A. Noreen Fårömålets ljudlära s. 302, jfr Got!. ordbok art. *vriste. 
609  Jfr Got!. ordbok art. räng. 
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ÖLAND 

Vrå s brå — vrå Gå"; vrå Br Eg Gl Gr Hu Kä Kö Lå Lö Pe Re Ru Rä 
Sa Se St To Vi. 

Vrång s (bet 2) vräng Lö, häkkvräng Alg Öl u o. 
Vrätt s vret Ås6" , vrät, oksvrät "så långt som en plogfåra är från den 

ena ändan till den andra" Lå612, "så lång fåra 1. så långt stycke i åkern, som 
man körde i ett sträck (utan att låta dragarna vila)" Re, 'körlängd på en åker' 
Alg Br Gl Hu Se St To, vrät, ökvrät Gr6I3  Gå Sa, vrät "vi tar dä här stökket 
i 3 vräter för dä blir för långt i 2 (20 till 30 famnar)" Öl u o, wrät sÖrm. 

Vred s vre (bet 3) Mö, vred (bet 4) Ve Vi, vre (bet 6) Gl Gå Sa To. 
8) Vrida v bri Gå6I5  , bree sup Alg; vri (vrii) Br Bö Eg Gr Gå Gä Hu Högs 

Kö Lå Pe Ru Sa St To Öl u o, vre pret Vi. 
Vres s (bet 1) vresalm Öl u o". — Bräk s (bet 2) bräk* m 'bräss' Br. 

— Bress s (bet 2) bressen* b sg "ordet finns, men jag vet ej vad det är" Se. 
Vrist s6u7  vrist Bö Gå Högb Lå Pe Sa To, vrest Fö Gå SMö, vristn b 

f SMö, vristen b f Eg Kö, -vristen b f NMö, vresten b f Rä. 
Vrete s vrete Bö". — Vreta v vreet Bö" , vretades pret nÖl. 
Vränga s (bet 2) vrääng Gå, vrgliga Br, vränge St. 

SMÅLAND 

Vrå s brå Berga, brau 	vrau Sj. I övrigt endast belägg med vr" (vrå, 
vrao, vråo o likn, 142 socknar). Se karta 3. 

Vrång s (bet 2; häck = 'höskrinda') braungkkk Eke; vraong Gu Torså, 
vräng Fa, vrång Dal Hallt Visi Ål SMöre hd621  Kalmar län, häkkvrång Kal-
mar län622, vrangkkk Däd Häl, vranghekke ob pl Eke, vraungkkk Gra 
Her, vraonghäck Hov, vrånghäck Älg, vränghäkk Död Mör, vrånghäcken b 
sg Sj, vrajnger ob pl Eke, vränger ob pi Aspelands hd Sevede hd623  Tunaläns 
hd624. — Vrånga s brangan 	vrangan b sg Berga, brånga — vrånga b sg 

610  Uttalen brå, bri och brääk "är individuella å tillhör inte allmänt språkbruk". 
611  Jfr Lindroth Ölands folkmål 1 ss. 200, 202. 
612  Lindroth a.a. s. 202. 
613  Lindroth a.a. s. 202. 
614 1 Visan från södra Öland (1877 el. 1878), se Lindroth a.a. s. 202. 
618  Jfr not 610 ovan. 
616  Rietz s. 818b. 
617  Somliga belägg är hämtade från Lindroth a.a. s. 88. 
618  Lindroth Ölands folkmål 1 s. 177. 
619  Se föreg. not. 
628  Jfr Areskog Östra Smålands folkmål s. 49 f. 
621  Linder Om Allmogemålet i Södra More Härad s. 189; belägget är ej karterat. 
622  Rietz s. 819a. 
623  Crxlius Ett Landskaps Beskrifning s. 369 (exc. i OSD). 
624  Se föreg. not. 
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Näss, vrånga, vranga, vraonga o likn (ibl = b sg), vrångan, vrangan, vraung-
an, vraongan o likn b sg Als Angel Bergu Bj Bår Forsh Gra Grä Halla Hov 
Härlu Häs Järst Jät Kal Ku Lem Linn Långar Långas Mark Mistel Mu Mör 
Näsh Or Pj Ryda SI SSa Sve To! Torsk Tra Vim Vired Vis! Vit VTo Våt Väc 
Ås Åsen Älg Älme ÖTo Värend Aspelands hd SMöre hd öSmål. 

Vret s vret Pe Ål Kalmar län625  Östbo hd626  Små! u 0627, 'smal gång mel-
lan tvänne hus; ägokil' Grä, 'dropprum, prång mellan två till varandra grän-
sande hus' Jö, vreten b sg Jät, vräte ob pl 'vrår' Torså, vretana b pl 'vrårna' 
Jät. 

Vrätt s brått 'åkerbrätt, -kant' Berga, brett 'så stor del av en åker, som 
plöjdes i ett sträck' To!; vratt "då man t.ex. är ute och harvar i en åker och 
kör från den ena ändan och till den andra, säger man att man kört åjna vratt" 
Härlu, vratt 'så lång fåra man kör i åkern utan att vända eller vila' VTo, vrätt 
"vret, den af menniskor och varggarn inringade terrainen vid en vargskall", 
"Afskiftad jordrymd, sås. 2 Wrätter.  . . . En mindre omkrets än vånge. Gär-
det är deladt i 2. vrätter" Östbo hd628, 'fåra i jorden', 'omgång' Als, 'så 
mycket man plöjer utan att vända' Ask, 'så långt stycke på åkern oxarna gå, 
innan de vända' Vig', 'den avdelning, som plöjdes åt gången' Berg, "den 
av människor och garn inringade terrängen vid vargskall", även "visst om-
råde på ängen vid slåtterarbete", "så mycket som man plöjer utan att vända" 
Fry, "når man plöjde eller körde med åder kallades fåran för åjn vrätt" Kal, 
"varje plogteg d.v.s. mellan varje ny 'plogrygg' som upplägges kallas här 
'vrätt' " Sked, 'teg (vid plöjning)' NSo, 'del av åker' Urs, "afskiftad jord-
rymd", "det af menniskor och vargar inringade området vid ett vargskall" 
(sic!) Smål u 0630, vrett 'en omgång när man plöjer' Gra, vret 'stycket mellan 
två fåror på ett fält' Häs, "plöjdt fält" Värend631, vreten 	vrätten b sg 
"riktningen af fårorna" Värend632, vrät 'igenlagd åker, klövervall' Ål, vrajt 
'viss del av åker' Långas, vrejt 'fåra med plog eller årder' ("han körde ett par 
vrejter, sen slutade han") Torså, vräjt "slag, hvarf med plog eller harf tvärs 
öfver en åker" SMöre hd633, vrätter ob pl 'satser, delar' ("det kan vi inte ta 
på en gång, det får vi ta i många vrätter") Jät, vräte ob pi 'omgångar' Torså. 

Vred s bre (bet 4) Berga, breät 	vreät b sg (bet 3) Berga, bre — vre 

622  Sylvander Provincialord från Kalmar Län, ULMA 93:26 s. 158 (exc. i 0 
626  J. J. Lagergren Ordbok för Småländska Landskaps Språket. 
622  UUB Ihre 101:3 s. 19. 
628  J. E. Lagergren Småländsk Ordbok. 
629  Hylten-Cavallius KB N 45 a fol. 366 v (exc. i OSD). 
639  Rietz s. 819b; jfr J. E. Lagergren a.a.: "den af menniskor och varggarn inringade terrai-

nen vid en vargskall". 
631  Hylten-Cavallius Wärend och Wirdarne 2 s. 124 (exc. i OSD). 
632  "För att kunna beqvämt vända på den korta tegen, tog manalltid vreten, vrätten, ärjevrät-

ten, eller riktningen av fårorna, med s.k. för-sneddar och efter-sneddar d.v.s. man gav åt den 
första fåran en böjning vid hennes början och slut" (Hylten-Cavallius a.a. s. 83). 

622  Linder Om allmogemålet i Södra Möre hd s. 189. 

SD). 
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(bet 6) Bergu; vre (bet 3)634  Angel Berga Göter Jät Ko Lem Lind Nye Näsh 
Nöb Stenbe Vired Ås Åsed Öja, (bet 4)635  Ask Barn Berga Bj Bon Dal Död 
Eks Flise Fry Göter Hem Hov Jät Ko La Lem Lind Långar Nye Näsh Näss 
Nöb Si Stenbe Sve Torså Tun Tä Urs Vired Visl VTo Våx Väc Ål Öja SMöre 
hd636  Östbo hd Smål u o, (bet 5) Angel Bri Fry Göter Långar Ås Östbo hd637  
Smål u o, (bet 6) Almu An i Bla Bri Dal Dörb Fe Fry Göter Halta Halli Han 
Hjorte Hjorts Härlu Hög Kl Ko Lem Linn Loc Lom Långas Mister Nye Näsh 
Odensjö Odensvi Pj Ska Si Stenbe SVi Try Tä Urs Ven Vires Vis! Åsed Öja 
Östbo hd, (bet 9) Ask Eks Vired, (bet 10) Linn, vrej (bet 3) Fa, vr& (bet 4) 
Bergu SHe, (bet 6) Bergu Dal Fry Halta Hög. — Vrede s vreje (bet 2) NUn 
Öre, vree 	vrie (bet 3) Urs, vree Lom Visi Östbo hd638. — Vredel s (bet 3) 
Mal, vreäl Ku, vreel Smål u o, vriel Öd, vreel (vreel) (bet 4) Alme Bark Bj 
Hultsj La Leke Lom Mal NSa NSo Näss Ro Vald Ög Smål u o639. — Vrel s 
vrel (bet 4) Dal. — Vrele s brele (bet 3) Berga; vret? (vrele) (bet 1) Bla Halli 
Kristd64°  Mister" Näsh, (bet 2) Ad Bla Brede Halli Lom NSo Visi Våx, (bet 
3) Järsn, (bet 4) Bla, (bet 7) Loc, vrele (vrele) (bet 1)642  Ko Lem Nye Näsh Pe 
Stenbe Åsed Ög Smål u o, (bet 2) Ad Anebo Angel An i Asa Ban Barn Berg 
Berga Bla Blä Bon Bot Brede By Bå Bäcka Bäcks Dr643  Forsh Fri Gra Gry 
Grä Gårds Gäl Göter Hags Hak Halta Halli Hau Hem Her Hi" Hjorts Hjä 
Hy Järst Jät Kal Käl Käv Linn Ljungar Lom Mistel Mu No Nyd Näsh Näss 
Nöb Or Pj Ro Ryda Rys Sands SI SSo Sto Sva Sve Sör Tj Tra Urs Ved Vires 
Visi Vis! Vri VTo Våx Väc Vär Åk Åsed Älme Öd Ög Öja Öjab ÖTo Smål 
u o, (bet 3) Almu Anger Ban Barn Berga Bon Bot By Dan Forsh Fry Grä Gäl 
Hags Hak Halta Hau Hå Järsn Järst Ku Käl Käv Leke Ljunga Lom Mu Mån 
Pj Sands Ska Sva Sve Tingså Tra Tå Vald Visi Vär Ög Öja ÖTo Östbo hd 
Värend Smål u o, (bet 4) Ro Ög, vrelä (bet 2) Bergu Bon Fry Gra Hov Kal 
Or Ryda Ska Tra Tå Tä Ved VTo Väc Älme ÖTo, (bet 3) Dan Fry Göter Tå, 
vrejle (bet 2, 3) Steng, vrajle (bet 2) Åk Åsen, (bet 3) Steng Åk Åsen, vråjle 
(bet 2) Ljud, vrejel (bet 2) Hjorts. — Vrela v vrela (bet 1) Nöb Ro Väc ÖTo, 
(bet 2) Ro Tra, (bet 3) Nöb, vrel(e) ihop (bet 3) Bla Loftah Ru. — Vreling s 
vreling (bet 1) Dal, (bet 3) Grä Vrå, (bet 4) Jäl. — Vrena v vrena (bet 2) Grä 
Järst SHe Älme Öja, vrenna To!, vrennadå part Jät, vrennat part Tj. 

7) Vril s vrila oh pl Jät. 

634  Jfr Hedström Sydsmåländska folkmål s. 12. 
635  Flertalet belägg år hämtat från Hedström a.a. s. 12. 
636  Linder a.a. s. 189. 
6"  J. J. Lagergren a.a. 
6"  J. J. Lagergren a.a. 
639  Rietz s. 818b. 
64°  Jfr Areskog Östra Smålands folkmål s. 81. 
641  Jfr Areskog a.st. 
642  Jfr Hedström a.a. s. 30. 
643  Jfr Hedström a.st. 
214 Jfr Hedström a.st. 
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Vrida v brijg Tof, bri 	bria Berga, bria Gra' Kv, bria Bergu, bri 
vri Säb, bria 	vria Angel Bå Långar Viss ÖTo. I övrigt belägg endast med 
yr (vria, vrie, vreija o likn; 154, varav 151 är sockenbelägg)66. Se karta 6. 

Vrena v brena Be; vrena647  Almu Ande An i Breda Dan Fe Forsh Fry Fä 
Gäl Hjorts Hy Hå Härlu Jät Ku Käv Mistel Nyd Nöt Pj Ryda Si SUn Torså 
Tå Tä Urs Vires Vis16" Viss Vit VTo Vär Ås Öjab Smål u o649, vreena SHe, 
vrenar pres Hjä Små! u 062, vrena pres pi Hå, vrinna Kalmar län651. — 
Vrensk, vrinsk s brinsk Ou Torså; vrensk Alg Almu Bu Dörb Fe Forsh Halla 
Järst Kl Långar6" Nöt Pj Ryda SHe Urs Vires Ås Östbo hd6" Värend6" Kal- 
mar län655, vrinsk Göter Hi656  Linn Små! u 0657, vringsk Hi, vringsk 	vrinst 
Göter; frensk Östbo hd658, frinsk Mön. — Vrenska v vrenska Bå Kalmar 
län659, vreska Järst, vrenskas dep An i Bu Bäcka Göter Hov Nöt66°  Östbo 
h  .a661,  vrensks dep Bla, vrenskes dep Kristd Mister Tun. 

Vrina v (bet 1) vrina662  Hå. 
Vres(e) s (bet 1) vres' Angel n, Asa, Berga n, Bla n, Fri, Fä n, Her 

Hult, Ko n, Käl n, Lem n, Nye n, Näsh n, Sj, Stenbe n, Sör Torså Vil6", 
Åsed n, ÖEd, vresbirke Visi, vresbjörk Ask, vrestall Torså; (bet 2) vres 
Anebo, Angel n, Anner n665, Asa, Ask n, Ban Barn, Berg n, Bj, Bon n, 
Breda, Bu n, By Bå Eks Fe, Grä n, Gårds n, Göter Hak Hau Hög Jäl Järsn, 
Järst n, Kräks Ku Käl Käv Långar Mal Mu Näss Re Sands, SHe n, Skä Sva 
Sve, Säb n, Vald, Åk n, Ås m666, Ög Östbo hd667  Små! U 0668, vrese m Åk, 
vrajse Åsen. — Vräss s (bet 2) vräss 'körtelparti i kalvhals' SHe, vräss 'körtel, 

"3  "Detta uttal var fullt levande i meddelarens [. . .1 tal och det enda för honom kända." 
"6  Jfr Hedström a.a. s. 88. 
647  Jfr Hedström a.a. s. 12. 
648  Jfr Hylten-Cavallius KB N 45 a 324 v. (exc. i OSD). 

LUB Rietz II:10 bl. 69 b. 
650  Belägget från år 1619 enligt Meddelanden från norra Smålands fornminnesförening 7 

s. 140 (exc. i OSD). 
651  LUB Rietz II:10 bl. 70 a. 
652  Jfr Hedström Ordstudier 1 s. 50. 
6"  J. J. Lagergren a.a. 
634 Hylten-Cavallius KB N 45 a 404 r. (exc. i OSD). 
655  Sylvander Provincialord från Kalmar Län, ULMA 93:27 s. 114. 
656  Hedström Sydsmåländska folkmål s. 129. 
657  LUB Rietz II:10 bl. 69 b. 
658  Rietz s. 819a. 
659  LUB Rietz II:10 bl. 70 a. 
66°  Jfr Hedström Sydsmåländska folkmål s. 129. 
665  J. J. Lagergren a.a. 
662  Jfr Hedström Sydsmåländska folkmål s. 88. 
"3  För beläggen från Ko Lem Nye Stenbe och Åsed se Hedström Sydsmåländska folkmål 

s. 13. 
6" Svar på fri. 22, ULMA 8277 s. 7. 
665  Jfr Hedström sist a.st. 
666  Jfr Hedström sist a.st. 
667  J. J. Lagergren a.a. 
668  Rietz s. 818b vres m. 
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körtelfyllt kött på halsen' Gn. — Bräs s (bet 2) bräsen* b sg ("nu fue tien ta 
da reda pau bräsen på kalvaslatt") Mark. — Bräss, bress s (bet 2) bräss* 'det 
lilla brosket framme i bringan, bräss; körtelfyllt kött på halsen' An, 'bräss' 
Berg ÖTo, 'kalvhjärna' In, brässen* b sg 'kalvhjärna' Kråks. — Vresig, vre-
sen a bresi Sj Säb, bresät n Berga; vresi6" Angel Anne Barn Berga Bla Dal 
Forsh Grä Ko Lem Mal Nye Näsh Stenbe Tra Vrå Åsed, vresig Fri Her Kal 
Nöb Sj Ål ÖTo, vresier (vresier) Ad Gry, vresi(g)t n Bel Gårds Häl Hög Jät 
Skecr" Söd Ved Vil Våx Väc Öja Östbo hd, vreset (vreset) 	vresät n Halla 
Långasj Lö Torså, vresen Söd. 

Vrist s "brest el. wrest, möjligen brest", brist Tof; brest Agvl  Berga 
Bot Gry Järst Steng Vrå672  Åsen nÖre Östbo hd673  Smål u o674, brest brajst 
(ä) Bos Bå, -brest NUn, bresten b sg Rys, bresta b sg Våt, -brester ob pi NSo, 
brist Dr NHe Älme Smål u o6", brist- Halli, bristen b sg Säb, brest ("även") 

vrest Angel, brest (ä) — brist (ä) — vrest Vii", bresten 	vresten b sg 
Lid. I övrigt endast belägg med yr (vrist, vrest, vredst o likn) (103, varav 102 
är sockenbelägg). Se karta 8. 

Vrete6" s vrete (vret?) Als Bla Bäcks Eds Halli Hjorte Hult Häs Hög 
Ko Lem Loc Lö Nye Näsh Mister Stenbe SVi Ål Östra hd, en wrete Säb". 
— Vreta v vreta Als Eds Hult Näsh Östra hd, vret (vrete) Bla Dal Mister, vrete 
pret Hjorte Loftah Tid Try, vretede pret Död Flise Lö Mön SVi. 

Vränga v (bet 2) brgnga Långar, bräng(a) Alg Berga, brängg Tof; 
vrenga, vränga, vränge, vräjnga o likn Ad Als Angel Anger Anne Ask Berg 
Bergu Bla Bot Bu By Bäcke Bäl Dal Dj Död Eds Eks Flisb Fry Fröd Ga Grä 
Gär Göter Hak Han Hau Hjorte Hov Häl Härl Häs Hög Jät Kristd Kristv 
Lem Lind Linn Ljud Loftah Lom Långar Långas Mad Marb Mark Mister 
Mån Mör NSo Näsh Odensjö Pe Pj SHe Sj Skir Steng SSa SVi Säb Torsk 
Torså Try Tun Urs Ved VEd Ven Vim Vired Visi Vit Vrå VTo Våt Väs Ås 
Åsen ÖEd Öre ÖTo Östbo hd. 

669  Flertalet belägg är hämtade från Hedström Sydsmåländska folkmål s. 13. 
6"  Svar på fri. 22, ULMA 9344 s. 5. 
671  Hedström Sydsmåländska folkmål s. 13. 
672  Hedström sist a.st. 
6"  J. J. Lagergren a.a. 
674  Rietz s. 818b. 
6"  Rietz ss. 54b, 818b. 
676  Svar på fri. M31, ULMA 11501 s. 33 f. 
677  Några belägg är hämtade ur Erixon Ett timringsredskap i kulturgeografisk belysning 

ss. 72, 77. 
6"  Bouppteckning 1786 (exc. i OSD). 
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HALLAND 

Vrå s braugn b sg Hi679; vrå, vrau, vrao, vrä o likn68°  Asi Ask Br Dr Ef 
En Fr Ge Har Hi Kn Kv Kä Lan Lindb Lindo Mo Ok Räv Skr Skä Slät Stam 
Ste Sä Sö Trä Trö Vall" Ved Vei Ves År Ås Faurås hd Hall u o. 

Vrång s (bet 2) vrang Fr. — Vrånga s vranga, vrånga, vraonga, vraunga 
o likn (ibl = b sg), vrångan, vraongan o likn b sg Asi Ef El Fa Fr Ge Gr Har 
Kn Lan Lindb Lindo Lj Slät Slö Sp Stam Trä Trö Vall" Ved Vei Vå Ys År 
Ås Faurås hd. 

Vrätt(e) s vrätt 'aflång, rätvinklig åker, plogland' Fr", 'teg, åker' Sä, 
'rectangulair åker, plogland' Skä684, vrätte 'ett litet stycke jord' Lindo. 

Vred s vre (bet 3) Fa Gu Lj Vei, (bet 4) Lindo Slät Vall" Faurås hd, 
(bet 5) En686  Fr Kn Lan Mo Rän" Sn Trä Vall Ved Ys Faurås hd sHall", 
(bet 6) Har Kn Skr" Sä, vri (bet 5) Kn. — Vrede s vree (bet 1) Fa Lan, (bet 
2) Fa, (bet 4) Lindo. — Vredel s vreel (bet 4) Fa Mo. — Vrele s vrele (bet 2) 
Skä. — Vrena v vrena (bet 2) Lj. 

Vrida v69°  vria, vrija, vréia, vri o likn Br Ef El En Fa Fj Fr Ge Gu Gö 
Har Hi Id Kn Kä Lah Lindb Lindo Lj Mo Ro Rän Räv Si Skr691  Skä Slät Sn 
Stam Sä Sö Trä Trö Tv Tön Vali Va11692  Ved Vei Ves Vå Ys År Öl ÖKa Hall 
u o. 

Vrena v vrena693  Br En Has Hi Kn Lah Rän Skr694  Sku Tj Vei Vå Ys 
ÖKa Hall u 0695. — Vrensk, vrinsk s brensk ("även") — vrensk Lan; vrensk 
Br Ef Fa" Fr Ge Gr Gu Gö Har Hu Kn Kr Kä Lj Rän Skr698  Skä Sp Ste Tv 
Ved Vei Ves Vi År Hall u 0699, vränsk Har Vå, vrängsk Sie°  , vrinsk Hi 

979  Jfr Wigforss Södra Hallands folkmål s. 408. 
680 Jfr Wigforss a.a. ss. 153, 260, 400. 
691  Peterson Ordbok över Valldamålet sp. 1438. 
682  Peterson a.a. sp. 1436. 
683  Rietz s. 819b. 
684  Möller Ordbok öfver halländska landskaps-målet s. 219; jfr Rietz s. 819b. 
685  Peterson a.a. sp. 1437. 
686 Wigforss a.a. s. 4. 
6"  Wigforss a.a. s. 4. 
698  Sjunneson Sydhalländskt allmogeliv i slutet av 1800-talet s. 278 (exc. i OSD). 
689  Jacobsson Skreamålets ordförråd omkring 1900 s. 248. 
690  Jfr Wigforss a.a. s. 56. 
691  Jacobsson a.a. s. 248. 
692  Peterson a.a. sp. 1437. 
693  Jfr Möller Halländska landskaps-målet s. 219. Somliga belägg är hämtade från Wigforss 

a.a. s. 5. 
694  Jacobsson a.a. s. 248. 
695  Rietz s. 819a. 
692  Kalh Ordbok över Fageredsmålet s. 422. 
698  Jacobsson a.a. s. 248. 
699  Möller a.a. s. 219. 
799  LUB Rietz 11:10 bl. 521 a. 
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Lindo'w  Ok Valf 02  År. — Vrenska v vrenskas dep År Hall u 
Vresa s (bet 1) wresa f Har; vresabjörk Vap, vresaknöuda 'vresknuta, 

svårkluven vedbit' Slät, vresaträ Fa704; (bet 2) vres Har m, En Ki Sv, vres 
bres ("van!.") Toru. — Vress s (bet 2) vress Slät. — Bres, bräs s (bet 2) bres 
Ask, Fa n", Gu n, Lindb n, Lindo n, Lj n, Ro n, Si, Skä n, Tv Vali, Ved 
n, 'matnyttig körtel i kalvens hals' Ho, 'bräss' Kä n, 'kalvbräss' Lindb n, 
Lindo n, 'kalvbräss' Vall n, bres ("vanl.") 	vres Toru, bräs 	bräsch* m 
'bräss, visst stycke av bröstet' Har. — Bräss s (bet 2) brässen* b sg (ingen 
övers) ÖKa. — Vresig, vresut a vreseg Stam, vresi Har Vall' Vap Vei Ys, 
vreset Fam, vresed Kn, vresete Lindo, vreseter Fr. 

Vrist s brest 	vrest ("äv.") Lan, brast — yrast, brajst 	vrajst 
Br", brajsten b sg Räd®, bråjstg.n b sg Slät710, bråjsten b sg 	vråjst En'''. 
I övrigt endast belägg med yr (vrest, vrajst, yrast, vräist, vråst, vråjst o likn, 
54 socknar). Se karta 8. 

14) Vränga v (bet 2) bränga Har, bränga — vränga ("äv.") Lan; vränga, 
vrgjnga o likn Br Ef El En Fa Fr Ge Har Hu Kn Kv Kä Lan Lindo Lj Ro Skr 
Slät Slö Stam Sv Trä Trö Vali Vall Vei Ves Vä Ys. 

BLEKINGE 

Vrå s vrau, vrao, vråu, vr -eh o likn Asa Ba Br-Ho Er Fl Fr Fö Ha Hj 
Hä Jämj Jäms Ka Kr Ky Li Mö Nä Ra Ri Ro Rö Si St Tj To Tv År Öl Listers 

Vrangel s vraungel Si, vraungle ob pl F1, häkkvraungel Kr, häkkavrangel 
Östra hd'''. — Vrång s (bet 2) vraung Ra, häkkavraung o likn Kr Ra To, 
vraungen b sg Jämj. — Vrånga s vraunga, vraongg, vråonga o likn, vraongan 
o likn b sg Au Ba Ed Er Fr Hä Jäms Ro Tv Öl Listers hd714  Blek u 0715. 

4) Vret s vreta(r)na b pl, endast i frasen i vreta(r)na 'i grannskapet' Kr Lö 
Nä Ro St Tj sydöstra Blek'''. 

"I  Jfr Hedström Ordstudier 2 s. 4. 
702 Peterson Ordbok över Valldamålet sp. 1438. 
703 Möller a.a. s. 219. 
7"  Kakri a.a. s. 422. 
705 Kakn a.a. s. 33. 
7"  Jfr Peterson a.a. sp. 1438. 
707 Kakn a.a. s. 422. 
7"  Jfr Wigforss a.a. ss. 45, 408. 
709  Jfr Wigforss sist a.st. 
7" Wigforss a.a. s. 45 not a. 
7" Jfr Wigforss a.a. ss. 45, 408, 521. 
712  Swenning Folkmålet i Listers hd ss. 302, 488. 
713  Rietz s. 8I9a. 
714  Swenning Ordförteckning till Folkmålet i Listers hd s. 133. 
715  LUB Rietz 11:9 a bl. 94 b. 
716  Nilsson Ord och talesätt från sydöstra Blekings strandbygd och skärgård s. 153 (exc. i 

OSD). 
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Vrätt s vrätt 'den del av ett fält där plogtiltorna är lagda åt samma håll' 
Mö, 'del av åker' Ys, 'remsa av en åker' Lister hr', vräckt 'afdelning af en 
åker' sydöstra Ble108, vrette ob pi 'omgångar' Fö, ögavrätt 'så mycket av 
åker ett par dragare tar för sig' Listers her'''. 

Vred s vre (bet 4) Fö Ky Li Öl, (bet 5) Ri, (bet 6) Au Br-Ho Jämj Kr 
Li Lö Mj Ra Ri St Sö Tj To Tv, vredd (bet 5) Jäms. — Vrele s yrde (bet 3) 
Asa Jäms Mö Listers hd720. — Vrena v (bet 2) vrinnad part Ro. 

Vrida v vria, vrNa o likn Asa Au Ba Br-Ho Ed Er Fr Fö Ha Hä Jämj 
Jäms Kr Ky Li Mj Mö Nä Ra Ri Ro Rö Si St Sö To Tv År Öl Listers hd' 
sydöstra Blek Blek u o. 

Vrena v vrena Asa Jäms Ky Mö Ri Sö Ys Listers hd722, vrenade pret 
Mj. — Vrensk, vrinsk s vrensk Asa Hä Ky Mj Mö Ys Listers hd723  Blek u 
o724, vrinsk Kr Nä Sö Tv sydöstra Blek725  Blek u o726, vringsk Mö, vrginsk 
Si727  , vrainsk Ra728. — Vrenska, vrinska v vrenskas dep Fö, vrenskas dep Br-
Ho Listers hc1729, vrenskas — vrinskas dep Ro. 

Vres s (bet 1) vres Mö. — Vresig a vresig To Tv, vreset n Asa, vreset 
vresit n Er, vresi(Da pl Jäms Mö. 

Vrist s vrest Asa Er Fö Jäms Ri Listers hd730, vresta- Mj, vrest — vrist 
Br-Ho Hä Ro, vråist Ra731, vristena b pl Ys. 

14) Vränga v (bet 2) vräjnga, vrajnga o likn Asa Br-Ho Hä Jäms Mj Listers 
hd732  Blek u o733. 

SKÅNE 

1) Vrå s vrau, vrao o likn Ask Billi Em Fars Fi Fle Färi Fö Gli Gre Gry 
Gud Halm Hammarlu Hjärs Hov Här Hörb Ign Ive Ivö Kiv Kvii Los Löde 
Mat NMe Nos NSa NÅs Näs Näv Pe Ry Rök Skep Svensk Sör Tj Ver Vin Vis 
Vittsj VTor Vån Väsb Äspi Önne Örken ÖSa Öst Bara hd Bjäre hd sFrosta 

717  Swenning Folkmålet i Listers hd ss. 130, 450. 
718  Nilsson a.a. s. 154. 
719  Swenning Folkmålet i Listers hd s. 130. 
720  Swenning Folkmålet i Listers hd ss. 87, 419. 
721  Jfr Swenning Folkmålet i Listers hd ss. 382, 414, 519. 
722  Swenning Folkmålet i Listers hd ss. 83, 370. 
723  Jfr Swenning Folkmålet i Listers hd s. 83. 
724  LUB Rietz 11:9 a bl. 93 a. 
725  Nilsson a.a. s. 154. 
728  LUB Rietz 11:8 bl. 93. 
727  Jfr Benson Blekingska dialektstudier 2 s. 34. 
728  Jfr Benson a.a. s. 28. 
729  Swenning Ordförteckning till Folkmålet i Listers hd s. 133. 
73°  Swenning Folkmålet i Listers hd s. 97. 
731  Jfr Benson a.a. s. 29. 
732  Swenning Folkmålet i Listers hd ss. 382, 528. 
733  Rietz s. 819b, som anger bet. 'vara surmulen, vresig'. 
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hd sLuggude hd, vrå — vrao Åh, vrå FruA Kiv Löde ÖBr Bara hd, vrär ob 
pl Ode NÅsbo hd SÅsbo hd Villands hd, vräerna b pi Sto. 

2) Vrång s (bet obekant) vrång Här733a. — Vrånga s vranga, vraunga, 
vrånga o likn, vrangan vrångan o likn b sg. Endast former med yr (65 belägg, 
varav 59 är sockenbelägg). 

5) Vrätt s vrätt 'skår vid skörd' Gli Näv Vin, 'plogfåra' Gre, 'tilta' Kvi, 
'teg' Näs, 'slags åker' Los, 'plogland' NÅsbo hd SÅsbo hd. 

5) Vred 734  s vre (bet 1) Tolå, (bet 3) Fl VTor, (bet 4) Färi Hörb Ode Pe 
VTor Äspi, (bet 5)7" Billi Björn Bosa Bosj Fars Fi Ful Färi Fö Gli Halm 
Hammarlu Hjärn.36  Hol Häg Höga Hörb Ign Ive Knä Ko Kvid Kvis Kyrkh 
Kö LiIs Lom Lyb Mat NMe NSk NÅk Näv Ode Res Rök Rör Sir Skegl Skep 
Steh Stå Svensk Tosj Up Vallk VHo Vin VKaru Väsb Öst Ljunits hd Onsjö 
hd sFrosta hd sLuggude hd, (bet 6) Bosa Bru Fjälke Ful Gli Halm Häl Här 
LiIs Lyb Näv Rök Vin Äspi ÖBr Örken Öst sLuggude hd, vred (bet 6) Res, 
vrid (bet 5) Sövd Tolå Veb Ljunits hd, vridd (bet 5) Bun Bur Esa Fo FruAl 
Ge Hus Håsl LiIs LiS1 Lyngb Mölleb Ox Skab Svenst Tot Ty VA! ÖVemmen 
nGrevie hd Oxie hd Skytts hd, (bet 6) LIs. — Vredel s vriel (bet 3) Vis Vittsj 
Albo hd sFrosta hd Ingelstads hd737. — Vrele s yre!? (bet 3) Fars Ver. 

Vrida v bria 	vria Hammarlu Källn738  Res. I övrigt endast belägg med 
yr (227, varav 213 är sockenbelägg). Se karta 6. 

Vrena 739, vrina74°  v brena 	vrena vHammarlu. I övrigt endast former 
med yr (vrena 	vrenna, 80 belägg varav 74 sockenbelägg, och vrina 
vrinna, 80 belägg varav 78 sockenbelägg). — Vrensk(e), vrinsel  s vrensch 
Harl, vrensch 	vrinsch Torna hd, vrensk Bru Fjälke Färl Gli Gua Gum 
Halm Här Ign Ive Kia Ko Kvid Nos NSa Näs Näv S:tIb Sör Ti Tr-Lj Vallk 
Ver Vin Vän Åh Äsph Önne sLuggude hd Skåne u o742, vrensk? Mat; vrinsk 
o likn (med i) har belagts endast med yr (76 belägg varav 71 sockenbelägg). 
— Vrenska, vrinska v vrenska Hörj743, vrenscha Hari, vrenskas dep Gli, 
vrenskas dep Billi Bosa Här Näv S:tIb Vin Vittsj Äsph Harjagers hd NÅsbo 
hd Onsjö hd sLuggude hd Torna hd VGöinge hd ÖGöinge hd, vrenskar pres 
Sto, vrinscha Borrb Bö Ram, vrinska LiBe Önna, vrinschas dep Söve Vallb 
ÖVemmen, vrinskas dep Brös sLuggude hd744, vrinskäs dep On. 

7336  Eftersom betydelsen är okänd, tas inte belägget med i någon statistik. 
"4  Jfr Ingers Studier över det sydvästskånska dialektområdet s. 108 ff. 
"5  Jfr Rietz s. 818a. 
736  Jfr Rietz 11:8 bl. 147. 
737  Rietz s. 818b. 
738  Bria i barnspråk (uppt. av I. Ingers 1949); formen är ej karterad. 
739  Jfr Rietz s. 819a, Ingers a.a. s. 102 ff., Wigforss De korta rotstavelserna i Skånemålen ss. 

38, 40. 
74°  Jfr Rietz s. 819a, Ingers a.a. s. 104 ff. 
741  Jfr Rietz s. 819a, Ingers a.a. s. 265 f., OlAni S. Luggudemålets ljudlära s. 12. 
742  Rietz s. 819a. 
743  LUB Rietz 11:8 bl. 125. 
744  OlAni a.a. s. 12. 
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Vres (bet 1) vresar ob pi Ode. — Bräss s (bet 2) bräss* 'körtel på halsen' 
Ode. — Vresig, vresen a vresed (vres?d) n Bark Fag Hjärn Rök Sto Väsb, vre-
set (vreset) n Gli Näs, vresen Näv Vin. 

Vrist s brest Gli. I övrigt endast belägg med yr (78 varav 68 socken-
belägg). Se karta 8. 

14) Vränga v (bet 2, i vissa fall bet 4) bränga — vränga Res; vränja, vränje, 
vrajnga, vränga o likn Bara Bille Billi Brom Ever Få Färi Fö Ge Gi Gli Gud 
Gum Göd Hall Ho! Hov Här Höge In Kvid La Los Lyngb Mat Mu-Lj NMe 
Nor Nos NRö Näs Näv Rök SMe StKö S:t01 Sör Tro Up Veb Vin Vis Vita 
Vite VTor Välli Väsb Åh ÖBr Önne Örkel Öst ÖVemmen Bara hd sFrosta hd 
Gärds hd Harjagers hd Ljunits hd sLuggude hd Onsjö hd Torna hd Vemmen-
högs hd. 

FINLAND 

ÖSTERBOTTEN 

Vrå s ro Kn Lf Ma Sv, rog — rov Mm Vö, rå 745  Bj Kh Kv Lf Ma Mu 
Nb Nä Or Re Sb Sm Sv Vb, röd Kv Nä Pö Öv, roå-, rua- Kn, räd PI, råg Ee 
Kb Kr Ny Pe Pu Tj; vroå Sb. 

Vrång(a) s (bet 1) brangg Mu Pe Pu, brångg vrångg Vb; vrangg Kb 
Kn La Mu NY, vröngg Be Bj Kh Kn Ma Nä PI Re Sv, vranggu Re, vrang Or 
Sv, vrangg vrängg vrengg Pe, vrängg Or, vrenggrär oh pl Ee, vrengren 
b pi Sb, vriengr?n Lf. 

Vrensk(e)746  s brenschk-, br?nsk 	bränsk 	brenstji Kb747  , br?nsk 
brenstji Ee, bränsk 	vränsk Kr Kv Or Vö, brensk — vrensk Pe 
bränsk vränsk vränstje Ny; vrensk Lf Nä Or PI Re Sv, vrensk — vren-
schi Ma, vränsk Kb749  Kr Kv PI Re, vr?nsch Ma Sv, vränsch Sm, vrenstji Kb 
Kr Pe. — Vrenska 75°  v bränsk(a)751  Pe Pu, brensk Tk Öj, bränsch Pe, 
brginsch Lf, br?nscharm  pres Mu Or Sb, bränskar pres Vb, br?nstjar pres 
Kr, br?nstjes dep Kr, br?nsk — vrensk Öv,  , brenskar pres 	vränsk Ny, 
bransch 	vrenssja Mu, br?nschar 	vrenschar pres Lf Sb, br?nskar 
bränstjar vränskar pres Kb; vrensk Nä PI Sv, vränsk PI Sm, vränsk(a) Kr, 
vr?nsch Ma, vrenschar pres Tk, vrenskar pres Kh, vrenskas dep Kn Pö. 

745  Jfr Rietz s. 538a. 
746  Jfr Rietz s. 819a. 
747  Jfr Hagfors Gamlakarlebymålet. Ljud- ock formlära samt språkprov s. 58. 
748  Jfr Freudenthal Vöråmålet s. 24. 
749  Jfr Hagfors a.a. s. 26. 
750  Jfr Rietz s. 819a: vränsk. 
751  Jfr Vendell Pedersöre-Purmo-målet s. 260. 
752  Wessman Bidrag till kännedom om Österbottens svenska folkmål s. 349. 
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4) Vret s vrgjt Nä753. 
6) Vred s vred (bet 11) Be Bj Nä Re, (bet 3, 11) vrgd Mu, vred (bet 14) Pö. 
Vreda s brido Pe; vriklu754  (bet 2) Ee Nb Pu Tj, vrtdu (bet 5) La. — Vrede 

s (bet 4) vred, vrted Nä755, vried Kn Pö, vred Lf Ma PI Sb Sv Öv, vrida Lf 
Re, vreda Sv, vredan b sg (bet 3) Ma, vråda (bet 7) Kv. — Vredel s bridil, 
vrida (bet 1) Vö; vr'ådel (bet 1) Re, (bet 6) Kh, vrådel (bet 1) PI, vrådil Mu. 

Vrena v vren (bet 1) PI, vrena pret (bet 1) Kn, vränas dep (bet 1) Kv. 
Vrid s (bet 1) vrid Lr6  S13757. — Vrida s vridå (bet 4) Pö. — Vril s (bet 

1) bril 	bry! 	vril — vryl Ee. — Vrilug a brilu 	brylu 	vrilu 	vrylu 
Ee, brilu Pe; vrilot n Mu. 

Vrida v brid Ee Kb Kv758  La Ma759  Mm76°  Pe-Pu761  Tj Vb, brijd Nä Pö, 
brid vrid KI3762  Kr Mu Nb Ny Or Pe Vö763, bridär o likn Re Sm; vri(j)d Be 
Bl Ee Kh Kn Kv Lf Ma Mm Nä PI Pö Re Sb Sm Sv Tk Vb Vö, vrejd o likn 
Kn Ma Nä PI Sb, vrgjd Öv.  . 

10) Vrina 764  v vrin Pe, (bet 2) Be Lf Re, (bet 2, 4, 8, 11) Nä, (bet 10, 11) 
Pö, (bet 11) Kh Ma, (bet 11) Sv, vråin (bet 4, 11) Kn. — Vringsta v vringst 
(bet 1, 2) Kh Kv, (bet 2) Be Bj Ma PI Re Ve' Kh Öb:s skärgård", vringstar 
pres (bet 1) Kn Sv, (bet 2) Mm Or Sv, (bet 3) Kn. 

12) Vrist, vringst s brist Bj Kv La Ma767  Mu Pe-Pu7" Sv Vb W3769, brist 
vrist Ma Mm, brist — vrist (y) Mu, brrst 	vrist Kb NY, brtst 	vrtst — vrist 

bristin b sg Nä; vrist Kn La Lf Nä Re; bringskt 	vringskt Or VCI . 
14) Vränga v (bet 1) vrOngg Mu, vrOzgg Kn, vrangggr pres (bet 2) Vö. — 

Vränge s vrgngga Mm. 

753  Belägget är hämtat ur Wessman Bidrag till kännedom om finlands-svenska folkmål. Till-
lägg 2 s. 176, där bet, anges vara 'ängssluttning, som vetter mot skogs- eller myrlagg (d.v.s. 
-brädd, -kant)'. 

754  Jfr Wessman Samling av ord ur östsvenska folkmål s. 545a. 
755  Jfr Rietz s. 818a. 
756 "Två mot varandra liggande slag (med lie avslaget gräs), som bilda ett slags s-form på 

grund av att vartdera slaget har bågform och slagen gjorts i motsatta riktningar. Det som samla-
des i en sträng då man gått två gånger över ängen kallades vriden bp. och dessa jämnades och 
breddes ut med räfsa." 

7" För betydelsen se föregående not. 
758  Wessman Österbottens svenska folkmål s. 349. 
759  Klockars Malaksmålets ljud- och formlära s. 23. 
760  Wessman Österbottens svenska folkmål s. 349. 
761  Vendell a.a. s. 259 f. 
762  Jfr Hagfors a.a. s. 58. 
763  Jfr Freudenthal Vöråmålet s. 24. 
764  Jfr Rietz s. 819a. 
765  Jfr Freudenthal a.a. s. 135. 
766 Rietz s. 819a. 
767 Jfr Klockars a.a. s. 23. 
768  Vendell a.a. s. 259. 
769  Jfr Freudenthal a.a. s. 24. 
770  Jfr Hagfors a.a. ss. 21, 58. 
771  Freudenthal a.a. s. 24. 
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ÅLAND 

Vrå s brå Bö, bro — vro Ge; vro Fi Sa Su, vrå vro Ge, vrå Bö Fi Ku 
Kö Vå. 

Vrång s (bet 1) brangg vrangg Ec; vrangg Bö Ku, vrang Ge Vå, vrang 
vrång Fi, vrångg 	vrång Ec, vrång Fö Kö So. 

Vrensk s vränsk Ge Åland u o, vrängsk Bö Ku. — Vrenska v 
bränssjam  Ec Fö, brgnska vrgnska Bö; vränscha Ec Fi Ha Ku Vå, vrgn- 
scha 	vränscha Fö, vrängscha Bö Ku, vrgnscha Åland u o, vrgnschar pres 
Ge, vrenschar pres Jo, vrönscha pres PI Ec Ha. 

Vret s vret"' Ec Kö Åland u o. 
6) Vred s bred (bet 6) Vå773a; vred (bet 6) Su Åland allm, (bet 6, 11) Bö, 

vräd (bet 6) Ku. — Vrede s vrede (bet 3) Ec Fi Ha Jo Vå, vreda (bet 7) Bö 
Åland u o, vräde (bet 3) Sa. — Vredel s vriddel (bet 3) Bö Ku Kö, vriddelin 
b sg (bet 7) Ku774 . 

8) Vrida v brida Fö, brida — vrida Bö Ku; vrida Fi Ge Kö Vå, vrid på Jo, 
vridär pres Ec, vred pret Fö. 

Vrina v vrina (bet 4) Åland u o, (bet 4, 8) Vå, (bet 11) Ku, vrinär pres 
(bet 4, 11) Bö. — Vrinsk s vrinschkär Kö. — Vrinska v vringschka Kö. 

Vres S776  (bet 2) vres n Bö, Ec, Fi, Fö, Ge, Ha, Jo, Sa, Su. — Vress s 
(bet 2) vress Ku n. — Bres, bräs s (bet 2) bres Bö n, Vå n, bräs* n 'thymus' 
Ku. — Vresig, vresog 777  vresi Su, vresit n Fi, vresi 	vressi Ec, vressi Fö, 
vreså Ge Kö, vreså 	vresså Sa, vresså Bö Kö Ku So, vrisså Vå. 

Vrist(e) s brist Fi, brist Fö, brista Fö Ku Kö Vå, brista Bö Fö Ku, brista 
vrista Ku; drist 777a  Sa, drist 	vrist Ha, drista Ge, drista Ge, drist(a) — 

vrist Vå; vrist Kö, vrista Vå, vrista Bö, vrischta Kö. 
14) Vränga v bränga (bet 2?) Bö; (bet 1) vrängga Ku, vränga Vå, vreng(a) 

Åland u o, vrenga Fö, vrengd pret Fi; (bet 2) vrenggär pres Bö. 

ÅBOLAND 

Vrå s bråd Fb Ki, munsbrå 'munsvrå' Na778; vrå Ho Iö Ko Na Pa, vråå 
Df Vf. 

Vrång s (bet 1) brangg Hi Ki Pa; vrangg Hi Ki Ko Na Pa, vrångg Ho 
Iö Ko. 

7" Solstrand Svensk stavelseförlängning s. 8. 
773  Samtliga belägg härrör från perioden mellan 1840- och 1870-talen. 
773a Solstrand a.a. s. 13. 
"4  Solstrand a.a. s. 31. 

Vendell Ordlista öfver det Svenska Allmogespråket i Finnby kapell af Bjärnå socken i Åbo 
län s. 353. 

776  Jfr Solstrand a.a. s. 8. 
777  Jfr Solstrand a.a. s. 21. 
777a Formerna med dr har ej karterats. 
778  Thurman Nagumålet s. 17. 
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3) Vrenska v brensk 	vränsk lö; vränsk Ho. 
6) Vred s vrid (bet 6, 10, 15) Na, vred (bet 10) Ho. — Vreda s bridu vridu 

(bet 2) Pa, (bet 1, 6) Fb, (bet 1) Ki. — Vredel s bridil (bet 1) Pa, bridil 	vridil 
(bet 6) Ki. 

Vrida v brid Na779, brida Fb Pa"°, brid — vrid Hi lö Ko Na Pa, vrid 
brid (ä) Ho, bridin part Ki; vrid(a) Ki; vridär pres Df. 

Vrena v br?n(a) 'bräka' Fb775. 
Vrina v vrin (bet 4) Ho. — Vrinsk s brinsk Fb Pa781; vrinsk 'hästskri' 

Na. — Vrinska v brinsk(ja) Pa782, brinsk(a) 	vrinsk(a) Fb Ho Ki Ko Na; 
vrinsk Ho Ko783, vrinsk(ja) Pa. 

Bres s (bet 2) bres Ho. — Vreslog, vresig a brislor 	vrislor 	vreslor 
vrisslå Ho; vrisi Ho, vrisy lö. 

Vrist(e) s brist Fb, brista Hi, brista Pa784  Ki; vrist Hi Ho, vrista Ho lö 
Ki Ko Na, vristan b sg Hi. 

14) Vränga v (bet 1) brängg Na785, brgyigg 	vrengg Pa786  vreng Ho lö, 
vräng Na, y/rigga Hi, vränga Ki Pa, (bet 2) vräng Na, vrängga Ki, vrenggd 
pret Ho. 

NYLAND 

Vrå s brå Bo Es He Tu mell o vNy1787; vi-ad Py, vröå Sj, vrå Bo. 
Vrång s (bet 1) brangg Es Ky Po Te mell o vNy1788, brg,ngg Te; vrangg 

Bo Ky Py Si Nyl u o, vrang St, vrång En. — Vrånga v (bet 1) brangga Ka Po 
Sn. 

Vrensk s brensk 	vrensk7" Py St; vrensk Iå Py, vränsk St. — 
Vrenska v brensk Sj790 , bränska He Sj, brg.nskja791  Bo Pa, brenske Es, 
brenskjas dep Bo, brensch 	vr?nsch Li; vrensk öNy1792, vränsk(a) öNyl, 
vrenska Si vSn, vränskja Bo Pä, vränstja St, vrensk 	vränsk Py. 

6) Vred s vrid (bet 4) Ka, (bet 5) Ka Po, vred(d) (bet 6) Sn. — Vreda s bridu 
(bet 1) Si öNyl, (bet 6) öNyl, bridu 	vridu (bet 1) öNyl, (bet 2) Br, (bet 6) 
He Ka Kl Ky Po Sn öNyl; vridu (bet 1) Si Te, (bet 2) Li, vridu (bet 6) Lt. — 

779  Thurman Nagumålet s. 16. 
78°  Thurman Pargasmålets ljud- ock formlära s. 26. 
781  Jfr Thurman Pargasmålet s. 26. 
782  Jfr Thurman Pargasmålet s. 26. 
783  Fagerlund Anteckningar om Korpo och Houtskär socknar s. 316. 
784  Jfr Thurman Pargasmålet s. 26. 
785  Vendell Ordbok över de östsvenska dialekterna s. 1113. 
786  Jfr brengga hos Thurman Pargasmålet s. 26. 
787  Wessman Bidrag till kännedomen om de nyländska folkmålen s. 26. 
7" Wessman a.a. s. 25. 
789  Wessman a.st. 
790  Wessman a.st. 
791  Wessman a.st. 
792  Wessman a.st. 
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Vrede s brida 	vrida (bet 4)793  Bo Lt Si öNyl, (bet 7) Pä; vrida (bet 7) St, 
vrida (bet 4, 7) Lt, (bet 7) öEn vSn. — Vredel s bridil 	vridil (bet 1) Pä. — 
Vrena v bräna (bet 1) Es; vrina pret (bet 1) Li St, vrenas dep (bet 1) Py. 

Vrida s vridå (bet 4) Py St794. — Vride s bride n (bet 1) He795; vrida m 
(bet 2) Lt796. 

Vrida v brid(a) Bo En Es Ky Mö Po Sj Sn Nyl u o (allm), bri(hd Br, 
brid(a) 	vrid(a) Bo Ka Pä Si St Te, bred pret He, breid pret Lt; vrid(a) En 
Iå Li Lt Py Sn, vred pret Es. 

10) Vrina v vrina (bet 8) En Bo Ka Po, vrin(a) (bet 10) Br Te Sn. — Vrinsk 
s brinsk Po Te vNyl; vrinsk797  En Po Sj Sn vNyl. — Vrinska v brinska Po 
Nyl u o, brinsk(a) En Po Sn Te v och öNy1798, brinska 	vrinska Bo Pä799; 
vrinsk(a) En Po Si Sj80°  Sn, vrinska(s) vSn. 

12) Vrist(e) s brist Nyl (allm)801  Po, brTst Es Si Te, brTsta Bo He Si" 
öNyl", brTst- Sj, brTston b sg Pä, brister ob pi mellNyl, brTst 	vrTst Db, 
brTsta 	vrTsta Bo; vrist Si, vrTst Br Sn St, vrTsta Bo Li Lt Mö Py Pä St Te 
ÖN34804.  

14) Vränga v (bet 2) brgngga Bo, brängga mell o vNyl, bränga Ky, (bet 4) 
brängga Es He mell o vNyl, brgvga St; (bet 1) vr?ngg(a) Si" Te vNyl", (bet 
2) vrg'ng St, vrängg Py, (bet 3) vrängg(a)" Bo Si. — Vrängd s vrengd Es He 
Py Si St. 

ESTLAND 

Vrång s" (bet 1) vrangg Na, vroang Ru, vrang Rå, vrångg Nu Or, 
vrångg, vrångg Da, vrång Ga. — Vrånga v (bet 1) vrång Nu. 

Vrensk s" vrejnsk, vräjnsk, vrajnsk Nu. — Vrenska v vrejnskas, 
vränskas, vrajnskas dep Nu, vräjskäs Rå. 

7" Beläggen med bet. 4 är hämtade från Vendell Ordbok över de östsvenska dialekterna 
s. 1112a. 

784  Jfr Vendell Ordbok s. 1112a. 
795  Jfr Vendell a.st. 
798  Jfr Vendell a.st. 
797  Wessman Nyländska folkmål s. 25. 
798  Wessman a.st. 
799  Wessman Nyländska folkmål s. 26. 
8" Jfr Rietz s. 819a. 
8" Jfr Wessman Nyländska folkmål s. 25. 
8" Wessman a.st. 
893  Wessman a.st. 
8" Wessman a.st. 
885  Wessman Samling av ord ur östsvenska folkmål s. 548. 
8" Wessman a.st. 
897  Vendell Ordbok över de östsvenska dialekterna s. 1113. 
808  Jfr Vendell Ordbok s. 1113a. 
889  Jfr Vendell Ordbok s. 1110b f. 
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6) Vreda s (bet 1) vro 	vrivo Nu, vg.o Or. 
8) Vrida v vri Ru Nu Or Da Ga, vrid Rå Vi Na. 
10) Vrina v vrin (bet 2) Nu, (bet 2, 8) Or, (bet 1) Da. 

Vrist s vrTst Nu Or Rå Vi Da Ga. 
Vreta v vilka — vråla Nu (Rickul), vrita Nu (Odensholm). 
Vränga v (bet 4) vr[ingge Nu. 
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3. Kommentar 

3.1. Vrå s. 

3.1.1. Betydelse och förekomst 
Ordet vrå, med samma betydelse som i riksspråket, förekommer i samtliga 
dialekter med undantag av de gotländska och de estlandssvenska, som i stället 
har reng (se nedan avsn. 3.14), resp. krubba och (det estn.) nurka. Däremot 
förekommer vrå i de est1.-sv. målen allmänt i sms. munsvrå 'mungipa'. Beläg-
get vråw från Dagö hos Vendell (s. 1112) har kanske extraherats ur denna 
sammansättning. 

3.1.2. Etymologi 
Enligt den vanligaste uppfattningen (se t.ex. Hellquists etym. ordbok) utgår 
vrå från sådana kasus av urnord. *wranhö > *wranhu där ändelsevokalen var 
en annan än ö eller u, medan *wranhu ljudlagsenligt givit östnord. ro  (om fö-
rekomsten av denna omljudda form se nedan under 3.1.3.1). För en annan 
åsikt se Pipping i Acta Phil. Scand. 4 s. 268. 

Frågan är huruvida den i Dalarna, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland och 
i Haverö och Liden i Medelpad samt i Österbotten förekommande formen rå 
är att förklara som a) den omljudda formen ro med vokalen analogt utbytt 
mot å, b) resultatet av en utveckling vrå > rö > rå eller c) utveckling enligt 
ett tredje alternativ. 

Mot alt. a) talar att området med rå-former är stort och homogent (substi-
tution uppträder mer sporadiskt, jfr norra Bohuslän med ro och vro) samt 
framförallt att det ansluter till ett område på norsk sida (More och Sor-Tron-
delag) med rå-former. Alt. b) bygger på Levanders antagande (Dalmålet 2 s. 
104) att orsaken till w-bortfallet i orden vrång och vrå står att finna i att de 
ofta uppträder i sammansättningar såsom båt-vrång, sop-vrå o. likn. Om teo-
rin är riktig, borde w-lösa å-former kunna beläggas åtminstone på något an-
nat håll utanför det enhetliga området Ovansiljan, Härjedalen, Jämtland och 
Hälsingland, vilket dock inte låter sig göra. Förklaringen verkar därför ej helt 
övertygande. 

Det tredje alternativet är att låta det svenska och framförallt det norska rå-
området integreras med omgivande område med u-omljud och att betrakta 
formen rå som en vidareutveckling av ro. Nom. pl. röar (även i norska gård- 
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namn, se NG Indl. s. 69) kan i dessa områden, vilka utgör utlöpare till den 
västnordiska utvecklingen av fallande till stigande diftonger (se Hesselman 
Huvudlinjer s. 60), ha deltagit i accentomkastningen 6a > oci och vidareut-
vecklats till å och å.' En nutida parallell till analogisk påverkan på sing. från 
en frekvent plur. föreligger i den i Götaland ganska spridda singularformen 
vrä, med ä-vokal från den i sin tur analoga pluralformen vrär,2  liksom i den 
gotländska formen räng 'vrå' med ä-vokal från plur. ränger3 . Denna utveck-
ling inkluderar även en förklaring till frånvaron av nasalering i Älvdalen.' 
För formen rå i Hälsingland jfr avsn. 6.3.2.2 nedan. 

3.1.3. Ljudförhållanden 

3.1.3.1. Allmänt 

Inom området för v-bortfall skiftar vokalens kvalitet. Sålunda har Ovansiljan 
samt Boda och Rättvik i Nedansiljan, Lima och Transtrand i Västerdalarna, 
Särna, 9 socknar i Hälsingland, Haverö och Liden i Medelpad, Härjedalen 
och Jämtland å-vokal, under det att Lur och Skee i Bohuslän, Töcksmark, 
Östervallskog, Norra och Södra Finnskoga i Värmland, större delen av Ång-
ermanland, Västerbotten' och Lappland har o-vokal. De norrbottniska dif-
tongformerna utgår från o-voka1.6  För diftongen au i Oviken, Jämtland, se 
Österberg Oviksmålets ljudlära § 28. I Österbotten överväger å-vokal; i södra 
delarna av landskapet förekommer inslag av o-vokal. Även i Österbotten upp-
träder diftongering. Inte ovanligt är att efter vokalen utvecklats ett ljud som 
mestadels tecknas g, stundom v eller med landsmålsalfabetet 9. På Åland väx-
lar kvaliteten mellan å och o. Inom det område där v kvarstår är vokalen å. 
Diftongering förekommer i Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Åboland och 
Nyland. 

I Götaland är singularformen vrä ganska spridd, jfr ovan under 3.1.2. 

3.1.3.2. Uddljud 

wr 
En uppteckning med wr finns, aro från Venjan i ÖvD, gjord av Noreen.7  

I  Jfr Hesselman i Meijerbergs arkiv 2 s. 1 ff., dens. Huvudlinjer s. 57 ff. (med bl.a. exemplen 
Rålanda och Råröd från norra Bohuslän, i RB från omkr. år 1400 skrivna i Roalandum resp. i 
Roa rudi), Rygh NG Indl. s. 69. 

2  Jfr WesAn i Festskrift till Hj. Falk s. 93. 
3  Se Noreen i ANF 3 s. 21. 
4  Jfr Noreen i ANF 3 s. 21 och Levander Dalmålet 1 s. 215. 
5  Se Lindgren Burträskmålets grammatik s. 73. 
6  Se Rutberg Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar s. 98 ff., Pihl Överkalixmålet s. 217. 

ULMA 1112:7 d. 
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rw och w 
Former med uddljudande rw och w saknas helt. 

r 	yr 
Nästan enbart r-former förekommer i Österbotten, Lappland, Norrbotten, 
Västerbotten,' Jämtland och Härjedalen, i norra och mellersta delarna av 
Ångermanland samt i Ovansiljan. Inom detta område uppträder även enstaka 
yr-former men då blott som sidoformer till r-formerna. 

Att r är det genuina i Råneå framgår av två skilda uppteckningar av formen 
rao från tidigt 1900-tal. Pihl (Överkalixmålet s. 217) menar att yra från Vitån 
i Råneå förmodligen är riksspråkets vrå med ljudsubstitution av a för å. 

Vidare finns r i södra Ångermanland, Medelpad, Hälsingland (inga r-
belägg är kända från Gästrikland eller Uppland), nordligaste och västligaste 
Värmland, Västerdalarna samt i Boda och Rättvik i Nedansiljan. Tanum och 
Vette härader i norra Bohuslän har formen ro; att v-lösa former existerat även 
i Kville och Bullarens härader vittnar formen vro från Kville och Naverstad 
om. 9 

På Gotland är, som redan nämnts, räng det gängse ordet för 'vrå'. 
De flesta uppteckningar från Medelpad har yr. Geijer uppger vrå för Häs-

sjö liksom Vestlund för Holm, Hässjö och Selånger. Formen rå förekommer 
blott i två uppteckningar av Vestlund. Han har i Liden nedtecknat den med 
följande kommentar: "enligt uppgift stundom i formen: rei" (ULMA sedes). 
Det andra belägget härstammar likaledes från Vestlund och hänför sig till Ha-
verö. Från Selånger har Vestlund formen vrå, men han noterar i ett tillägg föl-
jande: "dessutom förekommer inom socknen ro som bynamn och nst som 
namn på skogsängar, vilka ord nog kanske äro identiska med vrå" (tpl., 
ULMA 64:13). Hillphers (ULMA 24549 b) har formen soprohn.1°  

Förbindelsen yr uppträder, som ovan nämnts, fr.o.m. sydligaste Ånger-
manland och Medelpad, och yr är det vanligaste söder därom utom i Närke 
och på Gotland. Likaså är yr den gängse förbindelsen på Åland och i Åbo-
land. 

hr 
Bortsett från några isolerade belägg från sydligaste Halland, Småland, Öland, 
Västergötland och Östergötland avtecknar sig i Sverige två mindre, klart av-
gränsade br-områden. Det ena har sitt centrum i Närke, till vilket Söderman-
land med tre br-belägg ansluter sig, medan det andra har sin tyngdpunkt i 
Nedansiljan och Dala-Bergslagen; till detta senare område kan även Hälsing-
land och Gästrikland anses höra. 

8  Från Bygdeå föreligger i tpl. en form vre. Formen är tvivelaktig och får därför utgå. 
9  Jfr Janz&I Substantivet i bohuslänskan s. 39. 
l°  Formen är ej karterad. 
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I Finland har br-former upptecknats i Åboland och framförallt i Nyland. 
Ett par belägg föreligger från Åland. 

3.2. Vrangel s., vrång(a) s., vrånga v., vrånga s. 

3.2.1. Betydelse och förekomst 
Vrangel s.: Ordet har belagts i Blekinge samt en gång i Uppland. Enl. Rietz 
förekommer det också i sammansättningen häkkavrangel 'krökt trä, som 
sammanhåller höhäckarne' i Östra härad i Blekinge. 

Vrång s.: Detta är det gängse ordet för 'båtspant' fr.o.m. Norrbotten t.o.m. 
Dalsland, Värmland, Närke och Södermanland. Det används också i gotländ-
skan och estlandssvenskan. Av naturliga skäl varierar beläggtätheten något. 
I Norrland, där beläggorterna mestadels ligger längs vattendragen, blir sprid-
ningen relativt jämn. I Svealand är det tätast mellan beläggen kring sjöar och 
längs kusterna. Sålunda är materialet rikligast från Upplands och Söderman-
lands kuster. Även för Vänerns, Vätterns," Hjälmarens och Mälarens båtar 
används termen vrång.' 

I Älvdalen, Orsa, Rättvik, Leksand och Ål är den svaga formen vranga be-
lagd, och den är känd även från Replot i mellersta Österbotten. 

I Näset i Älvdalen har Levander upptecknat formen rangd, varom se nedan 
under 3.2.2. 

Söder om detta område brukas ej vrång i betydelsen 'båtspant' men väl i 
betydelser som 'de självböjda träna på en häck fram- och baktill' (Halltorp, 
Småland), 'vinkelväxt trä att användas som stöd för stängerna till en höhäck 
(höskrinda)' (Torsås, Småland). Ordet är också vanligt förekommande i sam-
mansättningar som vrånghäck 'häck i halfcylinderform' (Mörlunda, Små-
land) o.dyl. Det uppträder i denna betydelse på Gotland och Öland, i Småland 
och Blekinge. Enstaka belägg finns från Halland och norra Västergötland. 
Liknande betydelse förekommer i Övre Dalarna. 

Som ovan nämnts brukas andra termer längs kusterna av Bohuslän, Halland, Skåne, 
Blekinge, Öland, Småland och Östergötland. Hasslöf (Svenska västkustfiskarna s. 
294) säger följande om terminologin längs västkusten: "Lyssnar man uppmärksamt till 
gamla båtbyggares och fiskares terminologi, lägger man märke till, att de sällan talar 

" Jfr Eskeröd Båtar. Från ekstock till trålare s. 96. 
12 I typordlistorna, vilka som bekant bör behandlas med varsamhet, förekommer subst. 

vrång. Ett flertal upptecknare har för detta ord i Götaland gjort en markering i form av fråge-
tecken eller streck eller tillfogat att ordet är okänt. I somliga, för övrigt väl ifyllda listor, har ett 
tomrum lämnats för detta ord, men i åtskilliga har också uppgivits formen vrång. Dessa belägg, 
speciellt från Götaland, har sällan kunnat styrkas genom motsvarande uppteckningar i sedes. 
Följaktligen har detta material från Götaland utelämnats. 
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om spant i klinkbåtar. Intimren kallas i genuint språk för band. De hugges till i efter-
hand av krumvuxna trän och inpassas i det färdiga skrovet för att hålla samman och 
stödja detta mot påfrestningarna." 

Efter Skåne- och Blekingekusten är spantens lokala namn rångar (Eskeröd Båtar s. 
148). I en beskrivning från Hovmantorp, Småland, av båtbyggeri sägs följande (Eske-
röd a.a. s. 221): "Så sattes spanten in, som av de gamla på orten kallades knä. Helst 
skulle man använda självvuxna kvistar av ek eller fur." Längs östersjökusten söder om 
Södermanland förekom termen timmer (S:t Anna, I4  Östergötland). Även i Stranda 
härad, Småland, brukas denna term. I5  I Roxen-ökor kallas spanten för rungor (Vreta 
kloster, Östergötland).16  I Västergötland förekommer enligt Västgötaordboken i 
ULMA benämningar som oke m. (Ale-Skövde, Hålanda, Kilanda, Tunge, Skepplanda 
och Östad i Ale hd, Otterstad i Kållands hd), båtband n. (Ale-Skövde och Hålanda 
i Ale hd), intimmer (Vistorp i Vartofta hd) och innehåll (Ale-Skövde, Östad i Ale hd, 
Hemsjö i Kullings hd). 

Vrånga v.: Verbet, som har olika betydelser, är sparsamt belagt. I bet. 'förse 
med spant' förekommer det i Norrbotten, Lappland, Jämtland, Ångerman-
land, Övre Dalarna, Nyland och på Nuckö, i bet. 'vända ut och in' i Värm-
land samt i bet. 'vrida sig snett, vränga till' i Överkalix i Norrbotten,' här 
oftast reflexivt vreeng si, och i Söderby-Karl i Uppland". I de båda sist-
nämnda betydelserna är vrånga rimligen att betrakta som bildat till adj. 
vrång. Jfr att Hesselman' jämte verbet har frasen ja e s8 vrång i knippen 
'öm i lederna, sönderbråkad'. 

Verbet vrånga 'slå sönder isen' Länna2°  torde inte vara att föra hit utan till 
det i bl.a. Småland och Östergötland ej ovanliga brånga 'slå sönder isen, bryta 
ränna i isen med en roddbåt', vilket förekommer även på Singö, Möja, Vätö 
och Björkö-Arholma. Uppkomsten av formen vrånga kan äga sin förutsätt-
ning i en tidigare förekomst av övergången wr > br i Uppland. Möjligen kan, 
vad gäller form och innehåll, associationer till växelformerna vrångstyrig 
bångstyrig (se nedan) ha bidragit. 

Vrånga s.: Ordet har sitt utbredningsområde i Götaland (Värmland, Dals-
land, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Småland, Halland, Blekinge 
och Skåne). 

Ovanstående ordurval får anses vara tillräckligt representativt för betydelse-
kategorin vrång- när det gäller utvecklingen av uddljudande wr. Således har 

13  Jfr Hasslöf Bankskutor och sjöbåtar i Bohuslän s. 51. 
14  Svar på frl. M93, ULMA 20848 s. 10. 
15  Hasslöf Båtar och båtbyggeri vid Kalmarsund s. 16 f. 
16  ULMA 20300 s. 5 f. 
17  Pihl Verben i överkalixmålet s. 38. 
18  Hesselman Anteckningsbok Häverö 1919 E s. 33, ULMA 35752; jfr dens. Uppländsk ord-

bok s. 824. 
19  Anteckningsbok Häverö 1919 E s. 33, ULMA 35752. 
20  Hesselman Uppländsk ordbok s. 824. 
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adj. vrång ej medtagits. Subst. vrång förekommer i större delen av Sverige, 
och det är i högre grad än adjektivet dialektalt förankrat?' Adjektivet kan 
även ha varit utsatt för influenser från betydelsemässigt närliggande ord så-
som bångstyrig, jfr exv. brångstyrug(er) från Lövsta och Östervåla i Uppland. 
Från Lövsta finns övergången wr > br eljest ej belagd. 

3.2.2. Etymologi 
Subst. vrång härleds allmänt ur *wrango-, vilket står i grammatisk växling 
med *wranhä-, isl. rQng, no., fgutn. rang, jfr mlty. wrange, ags. wrang(a).' 

Från Älvdalen i Övre Dalarna finns ordet vrång nedtecknat i tre olika for-
mer: raungga f. (uppt. av Levander 1916), raungg (Noreen Ordlista öfver 
dalmålet i Ofvansiljans fögderi s. 213) och rangd (uppt. av Levander). Den 
sistnämnda formen, med d och utan diftong, verkar i förstone vara en urspår-
ning. En liknande form vränggd 'båtspant' är dock känd från Pyttis och 
Strömfors i östra Nyland, och Wessman (Samling av ord ur östsvenska folk-
mål s. 548) uppger den från Esbo, Helsinge och Sibbo i mellersta Nyland. 

Formerna skulle kunna förklaras som -ifiö-avdelningar, men med tanke på 
den oomljudda älvdalska formen torde en annan tolkning vara rimligare, 
nämligen att det rör sig om analogibildningar efter former som tand: tänder 
(fsv. tan : tcender) och kind: kinder (fsv. kin : kinder), jfr även land: länder, 
strand: stränder, hand: händer etc. Formen vränggd i Nyland är förmodligen 
en nybildning efter den frekventa pluralformen, jfr uppteckningen vrangg sg., 
vränggdär pl. 'spant i båt' Pyttis (1880). 

Formen raungg förekommer på två ställen i Noreens primärantecknings-
bok?' och den representerar målet i två olika byar. Dock torde raungga vara 
den genuina formen i Älvdalen.24  Denna svaga form finns belagd även från 
Orsa, Leksand, Rättvik och Ål samt är känd från Replot i mellersta Österbot-
ten. 

Verbet vrånga torde i bet. 1 vara bildat till subst. vrång och i bet. 2 och 3 
till adj. vrång. Subst. vrånga är en avledning av adj. vrång. 

3.2.3. Ljudförhållanden 
3.2.3.1. Allmänt 

1 former med kvarstående v är i subst. vrång stamvokalen a av skiftande kvali-
tet i delar av Lappland, i Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Uppland, 

n  SAOL upptar ej subst. vrång 'spant' men däremot adj. vrång 'oriktig; ondskefull; ogin'. 
22  Se t.ex. Hellquist art. vrå. 
23  ULMA 1112:7 d Dalmål 4. 
24 Enligt muntlig uppgift 1981 av 1:e arkivarie Gunnar Nyström, Uppsala. 
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i socknarna Muskö och Ornö och på Södertörn i Södermanland, i Värmland, 
Österbotten (ibland med sekundär förlängning), Åboland, i stor utsträckning 
på Åland och i Nyland samt på Nargö, Rågö och Runö (på Runö med dif-
tongering). Övriga landskap har 6-vokal inkl. Nuckö, Ormsö, Dagö och Gam-
malsvenskby, där å förlängts. I Härjedalen och Jämtland, som har 6-vokal, 
faller w. Faller gör w även i Övre Dalarna, som övervägande har å men a i 
Övre Västerdalarna (Lima och Transtrand) och i Malung, ö i Orsa, 8 i Ore 
och Hansjö, Orsa, samt diftong i Älvdalen och Våmhus.25  

I de tre norrbottniska socknarna Överkalix, Nederkalix och Nederluleå skiftar vokal-
kvaliteten något. K. Brännman menar (fri. M93, ULMA 8274 s. 17, jfr a.a. s. 4) att 
ordet förutom wejngg, wejngga även böjs weengg, weengga och att Pihls form (Över-
kalixmålet s. 128) weMgg "måste betraktas ss. en, till ett par ställen, lokaliserad före-
teelse". För övergången -ang > -ak i Nederluleå, > -ak i Nederkalix och > -ejngg 
i Överkalix se Pihl Överkalixmålet s. 128 f. och Dahlstedt—Ågren Övre Norrlands byg-
demål s. 200. 

Från Norrfjärden i Norrbotten föreligger en uppteckning vränggen (med 
akut accent) f. ob. sg. (uppt. av E. Lundberg 1965). Denna form ter sig avvi-
kande. Vid en kontrollförfrågan hos Lundberg om ordet för 'båtspant' upp-
ger denne formen vrång.26  Från Pålmark i Norrfjärden har jag uppgift om 
formen vrang.27  Eftersom formen vränggen ej kunnat styrkas får den utgå ur 
materialsamlingen. Målet i Norrfjärden är ett Pitemål, och vokalen tycks vara 
a.28  G. Iverus har från Piteå formen vrang (tpl. 1909). 

Uppteckningen vrånga b. sg. från Byske är gjord av A. Ivarsson 1957. Han 
anser att sagesmannen, född 1892, har ett dialektinfluerat riksspråk och att 
fornspråkligt långt a hos sagesmannen ej är o utan snarast co.29  

Det är ej alltför ovanligt att singularformen övertagit den omlj udda voka-
len från den frekventa pluralen vränger. Vräng ob. sg. förekommer bl.a. i 
Ångermanland, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Södermanland, Öster-
götland och Österbotten. 

Verbet och substantivet vrånga har, där de uppträder, samma vokalism som 
de ord av vilka de är avledda. 

3.2.3.2. Uddljud 

wr och rw 
Förbindelserna wr, rw finns ej belagda i något av orden. 

25  Jfr Levander Dalmålet 1 s. 98. 
26  Uppgiften förmedlad 1981 av docent Sven Söderström, Uppsala. 
" Även denna uppgift förmedlad av Söderström 1981. 
28  Jfr -ang Piteå, Pihl Överkalixmålet s. 129. 
29  DAUM 212 ss. 1-4. 
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I Kalixmålen har subst. vrång enbart w. 

br 
Endast fem socknar i Sverige har br i subst. vrång: en socken i vardera Värm-
land (Dalby), Dala-Bergslagen (Gustafs), Närke (Skagershult), Småland (Eke-
berga) och på Gotland (Bro). I Finland har fyra socknar i Österbotten br i or-
det: en på Åland, tre i Åboland och fyra i Nyland. I Nyland har även tre sock-
nar br i verbet vrånga (bet. 1). 

r — yr 
Vr kvarstår i samtliga ord överallt där de förekommer utom i verbet rånga 
(bet. 1) i Venjan, Sollerön och Transtrand och i subst. rång i Jämtland, Härje-
dalen, Övre Dalarna och Särna och Idre samt på Gotland, där v faller. På 
Gotland kvarstår dock v i ordet vrånghäck 'ett slags vagnsskrov'. 

I Närke förekommer, som framgår av materialsamlingen, subst. vrång, 
ehuru det är sparsamt belagt. De flesta beläggen uppträder i anslutning till 
Hjälmaren och Vättern. Ordet har yr utom i Skagershult, som har br (jfr 
ovan). I uppteckningar från Vinön i Lännäs sn 1899 har H. Celander uppgivit 
dels formen vrång (sedes), dels formen rång (tpl.). Den v-lösa formen i tpl. 
verkar i sedes ha korrigerats till vrång. Genus är ej femininum utan neutrum. 
Härmed kan sammanställas en uppgift från Kumla, nämligen rångt adv. i fra-
sen väksta rångt 'felväxta'.' Liknande uppteckningar har gjorts i några öst-
götasocknar: rångstrupe Hägerstad, Kättilstad, Kisa, Oppeby, Tjärstad och 
västra Eneby.31  Från St. Slågarp i Skåne föreligger likaledes en uppgift om 
rång a. 'vrång, omedgörlig'." 

Materialet från Östergötland föreligger i tpl., och flera osäkerhetsfaktorer 
vidlåder uppgifterna; de verkar vara summariskt hopkomna och de härstam-
mar från endast en upptecknare. Den v-lösa formen uppträder i en samman-
sättning med många konsonanter; bortfallet kan exv. vara resultatet av ett till-
fälligt behov av uttalslättnad. 

De v-lösa beläggen från Närke och Skåne är alltför isolerade för att man 
skall kunna dra någon välgrundad slutsats av dem. Främst på grund härav har 
formerna ej medtagits i materialsamlingen. 

Det är dock ej otänkbart att formerna verkligen återspeglar ett v-bortfall. 
För att om möjligt söka fastslå detta krävs dock en mer inträngande under-
sökning av beläggens tillförlitlighet, av ordets förekomst i olika sammanhang, 
i ortnamn m.m. Den främsta avsikten med denna avhandling är att utifrån ett 

3°  Uppt. av E. Brevner 1928 sedes. 
31  Uppt. av R. Alvin 1904-05 tpl. 
32  Uppt. av N. Hänninger 1917-18. 
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rimligt stort men ändå utslagsgivande material ge huvuddragen för utveck-
lingen av uddljudande wr. En mer ingående undersökning av formerna ifråga 
får därför anstå. I Lövånger i Västerbotten har G. Holm 1938-39 upptecknat 
vrång f., best. pl. rengren, äv. vrengr?n, 'spant i båt'.33  

3.3. Vrensk(e) s., vrenska v. 

3.3.1. Betydelse, förekomst och etymologi 
Subst. vrensk(e) och verbet vrenska är allmänna i finlandsvenska dialekter. I 
estlandssvenska mål finns substantivet belagt från Nuckö och verbet från 
Nuckö och Rågö. Inom Sverige har orden dels ett nordligt, dels ett sydligt ut-
bredningsområde, och de båda grupperna har troligtvis olika ursprung. 

I Finland och Estland, liksom inom det nordliga området omfattande land-
skapen fr.o.m. Norrbotten och söderut t.o.m. Övre Dalarna, Dala-Bergsla-
gen, Västmanland, mellersta Uppland (se nedan under r) och Värmland (i Öst-
mark och Dalby i formen vrensking), kan substantivet varken av ljudhistoris-
ka eller av dialektgeografiska skäl sammanhållas med det svaga verbet vrena 
'gnägga' ( < *wrina); detta har ej kunnat beläggas i dessa områden. Snarare 
föreligger ett samband med fht. reinisc, mht. wre(n)isch och isl. reini 'bruns-
tig'.34  Jfr formen vräjnstje i Lima och Transtrand i Övre Västerdalarna och 
vräjnsk, vrejnsk, vrajnsk s., vrejnskas, vrajnskas v. på Nuckö samt vräjskäs 
v. på Rågö. 

Inom det sydliga området är det osäkert om vrensk(a)/vrinsk(a) är att här-
leda ur *wrei- eller *wri-. Här råder geografiskt sett ett starkt samband mellan 
det svaga verbet vrena 'gnägga' och vrensk(a)/vrinsk(a). I Skåne, Blekinge, 
Halland, Småland och Östergötland är båda orden väl representerade, medan 
de i Västergötland, Närke och Södermanland" visar en sporadisk förekomst. 
Från Dalsland och Bohuslän föreligger inga uppgifter om verbet vrena, 
medan former som vrensk(e), vrinsk(e), vrenska, vrinska är väl belagda i 
dessa landskap. Med tanke på detta samband torde de båda sub-
stantivformerna vrensk och vrinsk inom detta område snarare vara att föra 
till den kortstaviga verbformen *wrina.36  

33  Herbert Markström har på Holmön upptecknat formen rang f. 'rang'. Det är osäkert vad 
ordet avser, och belägget har därför uteslutits. Det kan röra sig om rang 'värdighet', vilket ord 
jag i övrigt funnit belagt endast i en uppteckning från Burträsk av J. V. Lindgren. Ordet har dock 
maskulint genus, och Markströms uppteckning skulle möjligen kunna avse subst. vrång. 

34  Se Hellquist art. vrensk, Hagfors Gamlakarlebymålet s. 26. 
33  De relativt talrika sockenbeläggen på vrena och vrenska härrör från Erik Abrahamsons 

uppteckningar (ULMA 29402), vilka bör behandlas med varsamhet. 
36  Jfr Swenning Folkmålet i Listers hd s. 83, Ingers Det sydvästskånska dialektområdet s. 104 

ff., OlAni S. Luggudemålets ljudlära s. 12, Wigforss Södra Hallands folkmål ss. 1, 5, 506 ff., 
Hedström Sydsmåländska folkmål ss. 12, 88. 
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1 Svealand och i Västergötland, Östergötland, större delen av Småland samt på Öland 
och Gotland är ordgruppen svagt eller ej alls representerad. Andra benämningar för 
'okastrerad häst' tycks vara exv. fasthäst på Gotland och hingst i Svealand och Göta-
land (i Västergötland hinsk). Ordet hingst brukas även i Norrland. 

3.3.2. Ljudförhållanden 
3.3.2.1. Allmänt 

Vokalen kan variera mellan e, e och ä. För e i wensk Överkalix, se Pihl Över-
kalixmålet s. 136. I Norrbotten och på Åland förekommer g. Ett antal sock-
nar i Uppland liksom Norsjö och Skellefteå i Västerbotten och Arvidsjaur i 
Lappland har ö-vokal. I Byske och Jörn i Västerbotten har upptecknats 8-
vokal. För diftongen äj i Lima och Transtrand se Levander Dalmålet 1 s. 207 
och för diftong på Nuckö se Danell Nuckömålet s. 44 ff. 

3.3.2.2. Uddljud 

Så gott som samtliga i min undersökning förekommande uddljud och udd-
ljudsförbindelser finns företrädda inom ordgruppen. 

rw 
Älvdalen och Våmhus i Övre Dalarna har regelmässigt rw för urspr. wr. 

I Kalixmålen är w den gängse motsvarigheten till urspr. wr. 

br 
Uttal med br är allmänt förekommande i orden vrensk(e)/ -a i Österbotten och 
Nyland samt i Ovansiljan (endast få belägg dock från Älvdalen och Våmhus, 
där rw är vanligast) och Nedansiljan. Det förekommer även i Floda och Lima 
i Västerdalarna. Också i Dala-Bergslagen är br vanligt. Enstaka br-belägg av 
vrensk/-a finns från Lappland (Åsele), Västerbotten (Byske) och Jämtland 
(Föllinge), Hälsingland (Ovanåker) och Värmland (Dalby) samt från Åland 
(Brändö, Eckerö och Föglö) och Åboland (Iniö)." 

" D. 0. Zetterholms uppteckningar från Nordingrå i Ångermanland speglar en viss osäkerhet 
om kvaliteten i uddljudsförbindelsen. 1 primäranteckningsboken (ULMA 1797:1 s. 27) finns verb-
formen ?(w)renske nedtecknad. 1 Ångermanlandsordboken (ULMA) anges för detta belägg for-
men (b)renschke och för substantivet formerna vrenschke, brenschke b. sg. Zetterholm har 
uppenbarligen registrerat en kvalitet vilken avviker från den i Ångermanland gängse. Eftersom 
han i oktavordboken föredragit att återge uddljudsförbindelsen med br, torde uttalet närmast 
motsvara br. 1 materialsamling och på karta återges alla tre formerna: wr, br (= br) och yr. 
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V-lösa former av verbet vrenska uppträder inom två områden. Det ena omfat-
tar Pite- och Skelleftemålen och det andra dialekterna i norra och mellersta 
Uppland. I Pitemålen har verbet e eller ä som stamvokal och i Skelleftemålen 
8 eller ö.38  I Uppland växlar g/ä- och ö-vokal. 

I UUB N 635:2 (se Grape Ihreska handskriftssamlingen 2 s. 113 ff.) före-
kommer en form rönsk (exc. i OSD). Uppgift om ordklass saknas. Enligt 
Grape (a.a. s. 115) råder "alltför stor likhet" mellan den förteckning som N 
635:2 utgör en avskrift av och Ihre 96:1, Ord-Lista öfwer Jemtska Ord, och 
deras bemärkelse på Swenska, "för att icke ursprunget skulle till en viss grad 
vara detsamma". Förlagan till N 635:2 bar (enl. avskriften) uppgiften "inrät-
tad Åhr 1715, och upsatt af Studioso Abrah. Burman". Ihre 96:1 kan dock, 
enl. Grape, ej vara skriven av Burmans egen hand. 

Denne A. Burman var född 1696 i Offerdal. Han blev magister 1719 i Upp-
sala och återvände sedermera till Offerdal, där han verkade som kyrkoherde 
och prost. Se Grape a.a. s. 115. 

Formen rönsk ter sig främmande i de jämtska dialekterna; den finns ej hel-
ler medtagen i de övriga varianter av Burmans ordlista som existerar (Grape 
sist a.st.). 

Flera osäkerhetsfaktorer är förknippade med formen. Den kan utgöra ett 
av avskrivaren tillfogat ord. Rubriken "Ordlista öfver Jemtska Ord . . ." kan 
vara en konklusion av avskrivaren i enlighet med Burmans härkomst; ordlis-
tan kan från början ha inkluderat även icke-jämtska ord. En annan möjlighet 
är att det rör sig om en av Burman förment jämtsk form. Antagligen har han 
hämtat åtminstone en del av sitt material från Offerdal och den dialekt som 
han var förtrogen med. 

Om det inte är en jämtsk form, finns det två områden till vilka man skulle 
kunna leda dess härkomst, nämligen Upplands- och Skelleftemålen. I valet 
mellan dessa två pekar en omständighet på de senare. Burmans far, Abraha-
mus L. Burman, även han kyrkoherde i Offerdal, var född 1658 i Bygdeå.' 
Med tanke på att verbet vrenska i Byske, Jörn, Norsjö och Skellefteå i dagens 
dialekter uppträder utan v och med ö-vokalism är det helt rimligt att anta att 
det kan ha existerat även i det angränsande Bygdeå. Formen rönsk skulle då 
i själva verket representera Skelleftemål. 

I synnerhet de v-lösa formerna med ö/8-vokalism ter sig avvikande. Repre-
senterar dessa former en genuin utveckling av vrenska, eller föreligger möjli-
gen inflytande från något annat ord? Vid det senare alternativet ligger det när-
mast till hands att tänka sig påverkan från en ordgrupp med ljudlikhet och 
inom samma betydelsefält, nämligen rån s. och adj. 'brunst; osnöpt galt' resp. 
'brunstig', råna(-) adj. 'brunstig' (i sms.), råna v. 'vara brunstig'. 

38  Jfr Wahlström Studier i övre Norrlands språkgeografi s. 141. 
39  Uppgiften är hämtad från Modin-Söderberg Matrikel över i Upsala studerande Norrlän-

ningar 1595-1889 s. 102. 
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Norrland 
I Norrland är ordgruppen rån etc. ganska svagt representerad. Stamvokalen 
är bl.a. 8, 8, e. Från Norrbotten saknas belägg. Från Lappland och Väster-
botten föreligger subst. rån m. 'brunst' (använt om björn) i tre uppteck-
ningar: lgup i r8n Malå, löp i r8num Nysätra samt /öip i röhn Umeå.4°  Från 
Norrland i övrigt finns belägg från samtliga landskap utom Gästrikland.' 

Eftersom ordgruppen är så klent belagd i de västerbottniska dialekterna, 
har den knappast kunnat utöva något inflytande på de livskraftiga vrenska, 
vrensk. Snarast får verbformerna röönsk o. likn. i Skelleftemålen tolkas på 
samma sätt som verbet rojd sä 'vrida sig' Piteå, roojd 'vrida' Norrfjärden, 
subst. rojd, roojd 'vrida, hårvirvel' Piteå resp. Norrfjärden, ry 'vrid, utväxt 
på träd' och rydividi 'vriden vidja' i nordvästerbottniska mål, dvs, så att w 
fallit efter att ha labialiserat efterföljande voka1.42  Troligen har Piteformerna 
undergått samma utveckling. Nuvarande e/ä-former får då, vad vokalen be-
träffar, betraktas som senare restituerade former. 

Uppland 
De i Norrland med undantag av Gästrikland förekommande orden rån subst. 
och adj., råna(-) adj. och råna v. har ej kunnat beläggas från Uppland. Här, 
liksom i Gästrikland, har ej heller kunnat dokumenteras de i Värmland, 
Närke, Södermanland och Östergötland talrikt förekommande substantiven 
råne, rånte, rönte eller rångalt, samtliga med betydelsen 'rångalt'.43  Däremot 
uppträder i Uppland ett adjektiv r8nsk, rönsk 'brunstig', använt om hästar 
men även om andra djur. Adjektivet förekommer ej norr om Uppland men 
är frekvent i Västmanland, Närke och Södermanland (se även OÖD art. 
runsk). Det uppträder i dessa senare landskap under former som runsk, r8nsk 
och ronsk och används nästan enbart om suggor.4  

Utgår då det uppländska adjektivet från wrensk eller runsk/rånsk? Zetter-
holm (Dialektgeografiska undersökningar 3-4 s. 11) menar att det kan hänfö-
ras till ordgruppen kring råne, rune. 1 samband med att han påvisar ordgrup-
pens produktivitet säger han nämligen (a.st.): "Vidare märkes ett adj. rånnsk, 
brunstig, parningslysten, som har stor utbredning (Rietz uppger det från Dl., 
U1.—Sm.)." 

Vid en jämförelse mellan användningsområdet för de uppländska orden å 
ena sidan och de övriga å den andra finner man en viss skillnad. Beläggen från 
Södermanland, Västmanland och Närke kännetecknas av enhetlighet. Orden 

4°  Stenberg Ordbok över Umemålet s. 104. 
41  Se Rietz s. 548b, Bucht Äldre ö ock ö i kort stavelse i mellersta Norrland ss. 19, 44, 87, 

Zetterholm Dialektgeografiska undersökningar 3-4 s. 10 f. 
42  Betr. labialisering av äldre c jfr Pihl Överkalixmålet s. 138 och Rutberg Nederkalixmålet 

s. 165. 
43  Jfr Zetterholm Dialektgeografiska undersökningar 3, karta 1, Rietz s. 548b. 
" Jfr Rietz s. 549a, Schagerström Grammatik över Gräsömålet ss. 22, 25. 
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brukas här nästan enbart om suggor. I Uppland tycks de ha en vidare använd-
ning. De nyttjas om suggor och svin (en gång också om tuppar) men även i 
ganska stor utsträckning om hästar. De i Uppland diffusare gränserna för ad-
jektivets bruk skulle kunna tyda på att detta landskap utgör mötesplats för 
adjektiv ur vardera ordgruppen med sammanfall som följd. Det är dock 
vanskligt att låta blott betydelseskäl avgöra adjektivets ursprungliga hemvist. 

En annan omständighet talar emellertid för att adj. rönsk härrör från en 
form wrensk, nämligen de olika spridningsområdena för övriga ord tillhö-
rande de båda ordgrupperna. I Uppland förekommer, som tidigare nämnts, 
inga andra ord ur ordgruppen råne/rånsk. Det vanliga uttrycket för 'brunstig' 
med avseende på suggor är galtgalen eller galtvild (exv. i Hållnäs och Stavby; 
i dessa socknar finns även adj. rönsk 'brunstig' belagt). 

Ordgruppen vrenska/vrensk däremot representeras i Uppland av adj. 
vrensk (Estuna, Fasterna, Östervåla) och, förutom av några yr-former av 
substantivet och verbet, av många v-lösa e/ä-former av verbet, t.ex. renska; 
betydelsen är enbart 'gnägga'. Dessutom är ordgruppen allmänt företrädd i 
Dala-Bergslagen, Gästrikland och norra Västmanland. Betydelse- och sprid-
ningsskäl sammantagna talar för att de y-lösa ö-formerna av adjektivet utgått 
från wrensk. Sålunda bör även verbformen rönska ha kunnat utgå från for-
men wrenska utan påverkan från något annat ord. I Uppland skulle alltså fö-
religga en utveckling likartad den i Västerbotten, dvs. labialisering av e till ö 
och därefter bortfall av w. För tendens till labialisering i Uppland jfr Grip 
Skuttungemålets ljudlära § 30 med anm. 1 och § 47 med anm. 6, Schagerström 
Vätömålet § 49; jfr även Noreen Altschw. Gr. § 108. 

Formen vrönscha från Eckerö och Hammarland på Åland får väl anses ha 
samband med de uppländska formerna rönska och ses som en med avseende 
på uddljudet restituerad form. 

Hur de uppländska e/ och ö-formerna förhåller sig till varandra är svårt 
att bedöma. I samtliga fall kan w (ev. i en genom metates uppkommen förbin-
delse rw) ha labialiserat e till ö och därefter fallit. I de flesta av Grips och 
Schagerströms exempel på labialisering av äldre ct,  förekommer denna vokal 
i förbindelse med äldre w. Tendensen till w-bortfall har alltid varit stark då 
w föregått rundad vokal.'" E-formerna skulle kunna utgöra restituerade for-
mer. Förekomsten av dubbelformer såsom renska rönska (Tierp) tyder på 
detta. Som framgår av materialsamlingen uppträder även hos Ericus Schrode-
rus både ä- och ö-form. 

Sammanfattningsvis kan fastslås att w fallit i Pite- och Skelleftemålen samt 
i de uppländska dialekterna. 

Noreen Altschw. Gr. § 252, 1. 
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yr 
Frånsett br-områdena i Övre Dalarna, Dala-Bergslagen, Österbotten och Ny-
land samt de två r-områdena i Uppland och i Väster- och Norrbotten har, med 
enstaka undantag yr brukats i övriga delar av svensktalande områden. 

3.4. Vret s., vreta v. 

3.4.1. Betydelse och förekomst 
Centrum för appellativet vret är Västmanland, Uppland, Södermanland och 
Dala-Bergslagen. Ordet förekommer även i Närke, i östligaste Värmland och 
i Gästrikland. Några belägg finns noterade från Härjedalen, Ångermanland, 
Hälsingland, Övre Dalarna, Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Småland 
och Blekinge (för det sistnämnda landskapet jfr nedan). I Finland är ordet, 
förutom genom ett belägg från Närpes, känt endast från Åland. Genus är till 
övervägande delen maskulinum, men även feminint genus förekommer (exv. 
i Värmland och i Gagnef i Dalarna). 

Betydelsen är vanligtvis 'åker' (oftast för sig själv liggande) — i ett fåtal fall 
uppges åkern vara inhägnad. 

Betydelsen 'vrå' (Småland, Bohuslän) torde vara sekundärt utvecklad ur 
betydelsen 'avlägset liggande åker'. När vret i periferin till och utanför sitt 
egentliga utbredningsområde förekommer i betydelsen 'prång, smal gång mel-
lan två till varandra gränsande hus' (Gränna och Jönköping i Småland, Nö-
dinge i Västergötland), 'vret, ägokil' (Gränna), får den väl anses som en från 
den på kameral väg spridda termen stadsvret, vret urspårad betydelse.' 
Detta gäller även ordet i det i Blekinge förekommande talesättet i vretarna 'i 
närheten, i grannskapet'. 

Vret är som appellativ förhållandevis sparsamt belagt. Betydligt mer fre-
kvent är det i ortnamnsfunktion, som bebyggelsenamn och i synnerhet som 
naturnamn. I särklass vanligast är naturnamnet som senare sammansättnings-
led. Ordet uppträder som osammansatt naturnamn främst i formerna Vre-
tama och Vreten. Den senare formen' har undersökts för en jämförelse 
med appellativet (initialförbindelse och spridning). Denna visar att överens-
stämmelse i stort sett råder mellan gränserna för appellativets och naturnam-
nets utbredning och att övergång till br har ägt rum i samma ringa omfattning 
hos båda. Därför ingår endast appellativet i materialsamlingen. 

46  Se Lindqvist Bjärka-Säby ortnamn s. 110. 
47  Denna form har valts därför att den bildar ett material av lämpligt omfång. 
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Någon gång kan det vara problematiskt att i Västergötland, Östergötland och Småland 
särskilja vret och vrätt, eftersom de delvis sammanfallit till form och betydelse. Avgö-
rande kriterier härvidlag har fått vara vokalkvalitet och -kvantitet i kombination med 
betydelsen. Vret uppträder mestadels med långt och slutet e. Vokalen i vrätt kan vara 
både lång och kort men har oftast en öppnare kvalitet: e, ä eller g; i Småland kan den 
också diftongeras. Bland betydelseuppgifterna för vrätt möter ofta sådana som 'plog-
fåra, del av åker' o. likn. Ursprungligt genus är femininum. Nedan följer de exempel 
från de tre aktuella landskapen vilka bedömts vara vret-former. För vret = vrätt se 
materialsamlingen samt nedan under Östergötland. Man får dock räkna med att de 
båda orden på sina håll influerat varandra (vad gäller form, betydelse och genus) och 
att det därför åtminstone för några beläggs vidkommande kan vara svårt att avgöra 
hemvisten. 

Västergötland: vret 'liten åker som en gång varit skogbeväxt' Flo, vret f. 'avsides 
åkerlapp' Varv, vret 'öppning mellan ett par hus' Nödinge. 

Östergötland: vret 'en bit av ett gärde som skjuter in i andra marker' Drothem (E. 
Karlsson fri. 15 Hägnader s. 5), vret f. 'åkerfält' Östergötland u.o. (C. Nyrh. Afhand-
ling om Östgöthiska Dialecten, exc. i ULMA; med tanke på genus, femininum, skulle 
det kunna röra sig om ordet vrätt), vret "en nyligen uplögning [sic!] tu l åker" Östergöt-
land u.o. (S. Rudholm Förteckning på några ord och ordasätt som äro brukelige uti 
almänhet (i synnerhet i Skiärgården) i Östergjöthland, vilken ingår i Nyr6-is Afhand-
ling, exc. i ULMA), vret 'åkerfält' Östergötland u.o. (Widegren Östergötlands beskrif-
ning 1, exc. i OSD), vret m. 'åkerstycke' Torpa. (Det sista belägget, upptecknat av P. 
Aggemark, skiljer sig klart från ökavrett n. 'vrätt', Torpa, av samme upptecknare, en-
ligt vilken ordet uttalas med halvlängd på både e och t.) 

Småland: vreten b. sg. 'litet jordstycke', vretana b. pl. 'vrårna' Jät (jfr vrätter oh. 
pl. 'satser, delar' Jät), vräte oh. pl. Torsås, vret 'ett litet gärde, vret' Östbo hd, vret 
'vret' Pelarne, vret 'benämningar på inhägnade svedjeland och nyodlingar' Ålem, vret 
'åkerteg' Kalmar län, vret 'ett stycke slät åker eller äng' Småland u. o., vret 'dropp-
rum, prång mellan två till varandra gränsande hus' Jönköping, vret 'smal gång mellan 
tvänne hus; ägokil' Gränna lfs. 

3.4.2. Etymologi 
Ordet torde vara identiskt med fisl. reitr 'rand, skåra' m.m., no. dial. (v)reit 
m. 'liten åker, vret', (v)reit f. 'fåra' m.m., av germ. *wraita- (*wraitö-), till 
en germ. rot *writ 'rista'. Vret skulle alltså egentligen betyda 'inristad linje' 
el. dyl." Lindqvist (Bjärka-Säby ortnamn s. 104 ff.) har visat att ordets 
äldsta betydelse bör ha varit 'svedjeland varpå såtts rovor' och att den etymo-
logiska grundbetydelsen är 'i jorden uppdragen rand'. Den uppdragna randen 
avsåg enligt Lindqvist troligast den rand som man med "torsviggen" ritade 
i marken runt omkring svedjan, alternativt den rand varmed man utmätte en 
tilltänkt svedja. Betydelseutvecklingen skulle ha varit 'rand' > 'det område 
randen inneslöt' > 'svedjeland varpå man sått rovor' > 'mindre nyodling 
upptagen i skogen' > 'avsides liggande åker'. Jfr härmed beläggen rov-ret 
'rovland' Hede, ret 'vret, rovland' Lillhärdal (vanl. i sms. rov-ret) och Storsjö 

48  Se t.ex. Hellquist art. vret. 
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i Härjedalen (ULMA sedes) samt följande uppgifter från Södermanland av 
Torsten Ericsson (ULMA 881:2j ss. 50, 303 resp. 881:17 ds. 103): bränni vret 
'(har) bränt vret', det brände di vretar o sådde di råg på Tystberga, vreta åv 
'avhugga, svedja' Västerhaninge och Rietz vreta 'svedja för att erhålla en 
betes- eller åker-vret' Ornö. Jfr äv. Fritzner art. reitr m., Aasen art:na Reit 
f. och Reit m., Torp art:na (V)reit f. 1, (V)reit f. 2 och (V)reit m. 

3.4.3. Ljudförhållanden 
3.4.3.1. Allmänt 

Vokalkvaliteten är i stort sett e; från Vintrosa i Närke uppges i, och i Uppland 
förekommer diftongering. Vokalen är kort inom ett område som huvudsakli- 
gen täcker västra Västmanlane och östligaste Värmland. 

3.4.3.2. Uddljud 

Uddljudsförbindelsen är mestadels yr; några uppgifter om br-uttal av appella- 
tivet föreligger från Övre Dalarna, Dala-Bergslagen, Närke, Västmanland och 
Uppland (Östervåla). Övergång till br har ägt rum i samma ringa omfattning 
i både appellativ och ortnamn. Naturnamnet Vreten uttalas med br i Övre Da-
larna (Ore, Leksand, Gagnef), Dala-Bergslagen (Gustafs) och i Västmanland 
(Västanfors, Sala). 

I Lillhärdal och Storsjö i Härjedalen har upptecknats den v-lösa formen ret. 
Betydelsen är '(rov)åker'. Ordet uppträder även i sammansättningen rov-ret 
(Hede, Storsjö). Det är osäkert om det härjedalska v-bortfallet ägt rum i 
simplex vret eller om det härrör från en sammansättning rov-vret." 

I Övre Västerdalarna uppträder sammansättningarna isbret m. 'isvall' Lima och snö-
bret m. 'snövall längs plogad väg' Lima, Transtrand (Dalmålsordboken; betr. den 
förra sms. se  även OÖD ss. 1026, 1028). I OÖD uppfattas detta bret uppenbarligen 
som identiskt med ordet vret (under uppslagsordet isbret hänvisas till isvret). En sådan 
härledning är dock enligt min mening knappast möjlig. 

Kärnområdet för vret är, som tidigare nämnts, Uppland, Södermanland, Västman-
land och Dala-Bergslagen. Härifrån finns ordet belagt västerut t.o.m. de östligaste de-
larna av Värmland. I den västra delen av Västmanland, i Värmland samt i Säfsnäs i 
Dala-Bergslagen har ordet kort vokal. Beläggen från Malung (vrett 'åker') och Lek-
sand (brett 'åker') är säkerligen söderifrån komna lånord. 

Är formerna från Lima och Transtrand också att betrakta som lån från någon an-
gränsande svensk dialekt? 

Semantiska skäl motsäger ett dylikt antagande. Vret, liksom vrett i Malung och brett 
i Leksand, avser alltid åker av något slag, aldrig vall. Som lånord borde det ha haft 

49  Jfr Leffler Anteckningar om Västmanlands folkspråk s. 30. 
5°  Jfr no. dial. reit m. 'en liden Ager, et opspadet Jordstykke tu l Poteter, Roer eller Kaalrabi' 

(Aasen). 
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kort vokal liksom i de närmaste, långivande dialekterna. Alternativt skulle formerna 
kunna representera ett reliktområde i Lima och Transtrand (genus uppges vara masku-
linum) med en ursprungligare betydelse 'rand, ränna; rad' bevarad. Detta motsägs 
dock av ljudförhållandena. Det finns visserligen exempel på övergång wr > br i Lima 
och Transtrand, men yr är det normala. Den gamla diftongen cei bibehålls normalt 
som äj i Övre Västerdalarna.5' "Då hithörande ord uppträda med e-ljud i ÖVd 1. . 
torde detta vara ett tecken till, att de inlånats hit från en dialekt, där monoftongering-
en redan var genomförd."52  

Skulle formerna kunna vara ett norskt lån? Knappast, eftersom formen reit med w-
bortfall och diftong är den normala formen på norsk sida, jfr Aasen och Ross. 

Ett inlånat bröt (< braut) skulle regelmässigt ha givit ä i Övre Västerdalarna.53  
Den möjlighet till förklaring av Limas och Transtrands -bret jag kan se är att det 

rör sig om ett urspårat ord, jfr målets bråt m. (uttalat br8t) i sms. isbråt 'damm el. 
vall av hoppackad is i vattendrag' (OÖD s. 1026), alltså en synonym till isbret. I fråga 
om sms. snöbret kan även hänvisas till no. dial. (Ostlandet) snjobraut f. 'opskudt 
Sneekant paa hver Side af Vei' (Ross). 

På grund av osäkerheten om härledningen av det västerdalska bret har detta ej med-
tagits i materialsamlingen. 

3.5. Vrätt s. 

3.5.1. Betydelse och förekomst 
Etymologiskt °besläktat med vret är vrätt. De båda orden har delvis samman-
fallit och därför stundom blandats ihop. 

Vrätt har ett annat utbredningsområde än vret. Som appellativ förekommer 
det i Västergötland, Östergötland, Halland, Småland, på Öland, i Skåne och 
Blekinge. Betydelsen varierar något: 'åker, teg; ett större åkerfält, stort, slätt 
gärde', 'den sträcka man plöjde el. harvade i en åker utan att vända', 'plog-
fåra', 'omgång' (exv. "han tog höet i tre vrättar"). Från Småland har uppgi-
vits betydelsen 'den av människor och garn inringade terrängen vid vargskall' 
(Fryele, 1946, och Östbo hd enl. Lagergren Ordbok för Småländska Land-
skaps Språket, omkr. 1820). Rietz anger för vrätt f. från Småland betydel-
serna 'afskiftad jordrymd' och 'det af menniskor och vargar [sic inringade 
området vid ett vargskall'. 

Ordet uppträder även i sammansättningen ökavrätt. Eftersom samman-
ställningen med ordet ök är av betydelse för tolkningen, har även samman-
sättningen medtagits i materialsamlingen. 

Som naturnamn finns ordet belagt i Västergötland, Halland och på Öland. 
Det svenska dialektordet vrätt bör hållas samman med följande forn-

svenska, fornvästnordiska, nyisländska och danska ord: 

5I  Levander Dalmålet 1 s. 207. 
52  Levander a.a. s. 313 not 4. 
53  Se Levander a.a. s. 205. 
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Fsv. vrcet f. i sms. skallavrcet 'skallgång' (Schlyter). 
Fvn. rett f. 'Handling at drive Fx, Faar, Kvxg, för at samle dem ind i en 

dertil opsat Indhxgning'; 'indhegnet Sted, Land, Jordstrxkning, hvori man 
samler Faar, Kvxg ved at drive dem ind i samme' (Fritzner). 

Nyisl. re'tt (pl. -jr) f. 'Fold, Indelukke (tu l Kreaturer)'; 'den Fold, hvori Faa-
rene om Efteraaret samles, naar de kommer ned fra Bjxrgene, Skillefold' 
("ofte i pl."); 'den Tid om Efteraaret, naar Faarene indsamles fra Bjxrg-
grxsgangene' ("som oftest i pl."); rjetta 'drive Faar (Heste) ind i en Fold' 
(Blöndal). 

Ä. da. wrat 54  'tvxrager (der danner skap' (Kalkar). 
Da. vrcet, även vrcette, vret(te) och vrat(te), i dialekter och i ortnamn som 

"betegnelse for et (i en vis henseende, isxr ved afgrxnsning ell, behandling, 
karakteristisk) mindre stykke af en ager, navnlig: liggende for enden af 
ageren (som forplojning), (som skel) ml. to jordstykker (agerdele) ell. afsides, 
afgrxnset, afskaaret fra den ovrige ager; om en paa sxrlig maade plojet ager 
('ad-sig-om-ager', henh. 'fra-sig-om-ager'), et saa stort jordstykke, som man 
behandler ad gangen, i sa. bed [. . 	ell, om ager i alm." (ODS). 

Ole Widding har behandlat ordet i en uppsats om "Benxvnelser paa 'For-
plojning' i danske Dialekter". Han menar att vrcet en gång varit känt över 
hela Danmark, även om det i dialekterna bara finns knapphändiga upplys-
ningar om ordet. Dess betydelser är, sammanfattar han, "dels Forplojning, 
dels Bed, Forlad eller Omfor dels en Ager plojet på en bestemt Måde og dels 
et på en eller anden Måde afskåret eller begrxnset Stykke af en Ager eller en 
Ager i Almindelighed" (s. 128). 

I Danmark, liksom i Sverige förekommer ordet i ortnamn, både naturnamn 
och bebyggelsenamn.' 

3.5.2. Etymologi 
Ordet är med all sannolikhet, som först tycks ha föreslagits av Emil Olson (De 
app. subst. bildning i fsv. s. 470), ett ursprungligt verbalabstraktum germ. 
*wrehti- f. 'drivande' el. dyl., bildat till det starka verbet fvn. reka 'driva' (sv. 
vräka), germ. *wrekan.' Men även andra härledningsförslag har framförts. 
Torp (art. Rett f.) menar att "sv. di. wrätt f avlang, retvinklet aker, plogland 
(forskjell. fra vret m) ogsaa: 'det af menniskor och vargar [sic!] inringade om-
rådet vid et vargskall', jy. vrcet akerstykke [. . .] synes at maatte vxre i slegt 
med mnt. wrechte, wruchte gjxrde, indgjxrding", till en germ. rot *wrenk. 
Etymologiskt identiskt med vrätt etc. är enl. Torp kanske, ehuru "knyttet tu" 

54  För vokalismen se Brondum-Nielsen Gammeldansk Grammatik 1 § 129 anm. 4. 
55  Se t.ex. DS 15 Indl. s. XXIII, ss. 92, 129, 182 och 13 s. 266. 
56  Jfr bl.a. Lindroth Ölands folkmål 1 s. 202 anm. 2, Widding a.a. s. 128, Elmevik i Nysv. 

stud. 51, 1971, s. 77. 
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adj. rett (fvn. rettr) 'rät', no. dial. rett f. 'flat, retlopende landstrxkning' 
("tildels = teig"). "Gno. is!. rett f indhegnet sted hvor fx drives ind, ogsaa: 
inddriving, kommer derimot av r e k a." 

Swenning (Folkmålet i Listers hd s. 130, jfr s. 345) antar för vrätt f. sam-
ma etymologi som för det centralsvenska vret m., dvs, ett urspr. *wrait- (> 
*wrceit-). Såväl ä-vokalen som det långa t:et skulle ha uppkommit "i bitonig 
ställning" i sammansättningar som nuvarande öga-vrätt. 

Hellquist (art. vret) finner vad sv. dial. vrätt, da. dial. vrcet 'åkerteg' m.m. 
beträffar Torps härledningsförslag möjligt men menar att ordet "också kan 
tänkas höra till vräka i bet. 'driva', vartill i alla händelser fsv. skallavrcet, 
skallgång, sv. dial. vrätt, inringat område vid vargskall, is!. rett, inhägnat 
ställe där boskapen drives in, av germ. *wrehti-" 

I DS (13 s. 266) framhålls att den centrala betydelsen tycks vara '(plov)-
vendning', och att tidigare härledningsförslag därför knappast kan vara rik-
tiga. Snarast föreligger enl. DS en ti-avdelning *wrihti- till en grammatisk 
växelform till stammen i fvn. riga 'Bugt, Bue, Krumning', feng. wfigian, eng. 
wry 'dreje, vende', ffris. wrrgia 'vakle', holl. wrijgen 'dreje'. 

Det enda av de refererade härledningsförslagen som gör det möjligt att ety-
mologiskt sammanhålla fvn. rett 'indrivning' och fsv. vrcet i skallavrcet 'skall-
gång' med yngre nordiska dialekters vrätt etc. i dess olika betydelser, och som 
därmed har ett klart företräde framför de andra, är det som anknyter till fsv. 
reka 'driva', sv. vräka. Betydelseutvecklingen kan skisseras sålunda: 'dri-
vande (av oxar)' > 'så långt man vid plöjning av en åker kunde driva oxarna 
utan att vända och vila' (jfr sms. ökavrätt, Östergötland) > 'plogfåra av så-
dan längd' > 'plogfåra' > 'teg, åker' o. dyl. Den är jämförbar med den som 
ägt rum i ordet vret. I Danmark har vrcet dessutom kommit att få specialbety-
delser som "ad-sig-om-ager" och "fra-sig-om-ager" (dvs, åker som plöjs på 
ett speciellt sätt). Ordet har i Danmark även kommit att beteckna den del av 
en åker som också kallas forplojning, eller del som på annat sätt avskiljts från 
åkern i övrigt. I norra Skåne avser vrätt 'skår vid skörd'. 

På ett visst stadium har också utvecklats ett allt starkare temporalt mo-
ment: 'den sträcka man plöjde eller harvade i en åker utan att vända' > 'den 
avdelning som plöjdes åt gången' > 'omgång' (Sverige) > 'en viss del av 
dagsverke' (Danmark). Jfr även nyisl. rett i bet. 'den Tid om Efteraaret, naar 
Faarene indsamles fra Bjxrggrxsgangene'. 

3.5.3. Ljudförhållanden 
3.5.3.1. Allmänt 

Vokalen är vanligtvis kort och kvaliteten är ä, ibland e (e) (Östergötland, 
Småland och Blekinge) eller q (Småland). Lång vokal uppträder i Östergöt- 
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land, Småland (Torsås, Ålem och Värend) och på Öland,' diftong i Små-
land (Långasjö, Torsås, S. Möre hd)". Tillhörigheten för formen vret från 
Hässleby, S. Vedbo hd, är osäker men den har p.g.a. betydelsen 'stycket mel-
lan två fåror på ett fält' förts till vrätt. Genus är femininum. Samme uppteck-
nare har i en annan uppteckning från Hässleby frasen steje 8pp vreta 'genom 
stegning mäta upp vreten'. 

3.5.3.2. Uddljud 
Uddljudsförbindelsen är mestadels yr, men br förekommer i Västergötland, 
Östergötland och Småland. 

I Skåne och Blekinge förekommer ett ord vrett 'liten borr', vilket är obesläktat med 
ovan behandlade ord. Enligt Benson (Blekingska dialektstudier 2 s. 51) är detta vrett 
etymologiskt oklart. Det torde dock vara identiskt med det i Danmark uppträdande 
ordet vridt, vri(d)t 'bor, fri(d)tbor', ett lån från lågty. fret, frit.59  

Ordet finns belagt endast med yr. Initialt yr för fr kan säkert förklaras som en an-
slutning till det frekventa vridborr. 

3.6. Ord vilka utgår från *wriö- 

3.6.1. Vred s., vreda s., vrede s. 
3.6.1.1. Betydelse och förekomst 
Vred: Substantivet vred förekommer allmänt i samtliga dialekter utom i de 
estlandssvenska. Genus är mestadels neutrum; i bet. 8, 'hävstång, spak', har 
ordet i finlandssvenskan maskulint genus. Ordet har utifrån en ursprunglig 
betydelse 'vridning' utvecklat ett tiotal särbetydelser. Av dessa är bet. 6, 
'dörrvred, -lås', den mest spridda. Den hör dock ej hemma exv. på Gotland. 
I Skåne är bet. 5, 'vägkrök', frekvent. 

På Gotland, där subst. vred uppträder under formen rid (Gotl. ordb. art. 
vred), avser det 'fibrernas riktning i trä, vridning i trä'. Identiskt härmed 
torde gotl. rid 'nyck, infall' vara (Gotl. ordb. art. *red subst. 1). Betydelseut-
vecklingen skulle då vara densamma som i det nedan avsn. 3.11.1 nämnda 
gotl. brisa (städ) o. dyl ( < *wrisa) 'göra något i häftighet' o. likn. Jfr även 
adj. vredig (ridugur Fårö, riduar Lau) 'vresig, ojämn till lynnet' (Gotl. ordb.). 

" Jfr Lindroth a.a. ss. 200, 202. 
58  Jfr Hedström Sydsmåländska folkmål s. XLV ff., Areskog Östra Smålands folkmål s. 67 

f., 135. 
" Se SAOB art. fretborr, ODS art:na Vridt och Vridbor. 
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Vreda: Den svaga femininformen vreda är i Sverige känd från Gotland och 
Övre Dalarna. På Gotland är betydelsen 'vridning, snodd, vriden halm' (Gotl. 
ordb.). I dalmålet betecknar ordet främst 'något hopvridet, exv. halm eller 
garn'. Ibland avses 'masurknöl' — troligen föreligger betydelseanalogi från 
det långstaviga *wrkla f. Ordet är relativt väl representerat i Finland, där det 
är belagt i Österbotten, Åboland och framförallt i Nyland. Liksom på riks-
svenskt område betecknar det 'något vridet', och det omfattar också härur ut-
vecklade särbetydelser som 'garnhärva', 'ärtrisknippe', 'ränna i is'. I est-
landssvenska dialekter är formen belagd från Nuckö och Ormsö i bet. 'hop-
vriden bunt av ett fårs hela päls'. 

Vrede: Den svaga maskulinformen är allmän i Finland, Svealand och Norr-
land men den är, med undantag av Västergötland, svagt belagd i Götaland. 
I Estland saknas den. I Norrland, Dala-Bergslagen, Österbotten och Nyland 
uppträder den urspr. oblika formen vreda. Enstaka belägg på -a från Norr-
land, exv. från Hälsingland, visar feminint genus. Möjligen föreligger ett fall 
av typen blomme m. > blomma f. 

Ordet har, i likhet med vred, utvecklat en del specialbetydelser. Mest spridd 
är bet. 4, 'hävstång, spak'. I Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ånger-
manland, Jämtland och Härjedalen förekommer ett verb vreda 'bryta och 
vrida med hävstång, föra något fram och åter, vrida', vilket dock ej excerpe-
rats eftersom substantivet vrede är väl belagt och verbet får anses vara sekun-
därt i förhållande till substantivet. I Västergötland och Norrland uppträder 
bet. 2, 'dörrvred'. I Västmanland har vrede, i likhet med ordet vres i Söder-
manland och sammansättningen stenvred6°  i Uppland, utvecklat en betydelse 
'oländig, stenfylld mark'. 

3.6.1.2. Etymologi 

Orden är bildade till det svaga avljudsstadiet av verbet vrida, på samma sätt 
som t.ex. bett till bita.6I  

3.6.1.3. Ljudförhållanden 
3.6.1.3.1. Allmänt 

Vokalen är långt e utom i Uppland, där konsonantförlängning inträtt.62  På 
Gotland bibehålls urspr. 1-kvalitet, och även delar av Skåne har i. I Överkalix-
målet diftongeras efter förlängning det e-ljud vilket uppkommit av kort i.' 

60  Jfr Hesselman Vokalerna i och y s. 52. 
61  Se t.ex. Olson De app. subst. bildning i fsv. s. 350, Hellquist art. vred. 
62  Jfr Hesselman nyss a.st. 
63  Se Pihl Överkalixmålet s. 83. 
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I Österbotten och på Åland är vokalen e (e) i vred och vrede; någon gång 
uppträder ä (0)-vokal eller diftong. Exempel på bevarad kortstavighet (och i-
vokal) föreligger i vreda i Österbotten, i vred och vreda i Åboland samt i vred, 
vreda och vrede i västra Nyland. Också på Nuckö och Ormsö har vreda beva-
rat sin kortstavighet (med e på Ormsö och växling i — e på Nuckö). För kort 
ii vreda och vrede se Hultman De östsv. dialekterna ss. 160, 185. 

3.6.1.3.2. Uddljud 

wr 
Inga belägg med wr föreligger. 

rw 
Alla tre orden uppträder med rw i Älvdalen och Våmhus. 

Överkalixmålet har regelmässigt w i de aktuella orden. Från Orsa föreligger 
en uppteckning av vrede med w. 

Form med bortfallet w är, förutom från Gotland (se nedan), känd endast från 
Arvidsjaur i Lappland i ordet vrede, här i formen röda (vid sidan av rödare). 
A. Lundberg uppger i en uppteckning från år 1933 (ULMA 6651 s. 7) att vid 
skogsarbete körarens utrustning utgjordes av yxa och av "rödare" eller 
"röda". "Även huggare hade yxa och rödare. Rödaren bestod av en grov 
spak, 4 eller 6 fot lång, som användes som hävstång vid lyftning av stockarna, 
isynnerhet då man lade upp stockarna på lasset." Jfr rödan b. sg. m. 'häv-
stång' Piteå enligt UUB Ihre 103 s. 16 (1700-talet). 

På Gotland har w fallit i vred i bet. 2, 'vridning i trävirke', men det har 
kvarstått i samma ord i bet. 4, 'vridning (i tåg, rep etc.)' och i detta övergått 
till br. I Ordbok över Laumålet upptas rid 'fibrernas riktning i trä' under art. 
vred 1 och brid 'vridning i tåg' o. likn. under art. vred 2. 

br 
Vred, vrede: Endast i ringa omfattning inträder en övergång till br; tydligast 
framträder en sådan i Närke, där 6 socknar av 19 har br. Förutom från Övre 
Dalarna förekommer uppgifter om br även från Grangärde i Dala-Bergslagen, 
från Hablingbo, Lau och Sanda på Gotland (jfr ovan), från Hasslösa i Väster-
götland samt från Berga och Bergunda i Småland. På finlandssvenskt område 
möter br i bred 'dörrvred' Vårdö på Åland samt i 5 belägg på brida (= vrede 
m. bet:na 4 och 7) från Nyland. 

I Västerbotten, där br eljest är vanligt förekommande, uppvisar vred 'dörr-
vred' enbart yr. 
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I Pehr Stenbergs Ordbok över Umemålet s. 11 upptas ett bred n. 'en öpning 
emellan isen i hafwet, som är såsom ett smalt sund, hwilket är för bredt at 
håppa öfver eller at medelst skrestången komma öfwer men för smal för at 
heta wak' ("Är egenteligen skjählfiskares term"). Detta bred torde vara iden-
tiskt med det ord som ingår i sammansättningen landvred enligt en uppteck-
ning från Sävar av S. Larsson 1927: lannvrede b. sg. 'vattenränna i isen, ända 
till 2 km bred, fri från is, beroende på landvind (mest i april och maj)'. I upp-
satsen Västerbottnisk säljakt s. 80 skriver R. Jirlow: "Om drivisen låg hårt 
pressad mot ha, kunde man i värsta fall få ligga vecktals och vänta på att 
lämplig vind skulle åstadkomma en öppen ränna, ett s.k. vred eller lannvred, 
landvred." Grundbetydelsen 'vridning' torde här vara klart skönjbar: land-
vinden skulle genom att få isen att vrida sig åstadkomma en öppen ränna i 
den. I de finlandssvenska dialekterna är ordet väl belagt, exv. från Replot: "tå 
isin bön i vrid ihop och bryt kåmbär an i vrede". Ordet uppträder i dessa dia-
lekter enbart med yr. 

Vreda: I den svaga femininformen vreda, vilken i Sverige är geografiskt be-
gränsad till Gotland och Övre Dalarna, har br helt slagit igenom på det förra 
området. Inom det senare förekommer br i Nedansiljan. I de finlandssvenska 
dialekterna har br i detta ord förhållandevis stor spridning. 

yr 
I vred och vrede övergår wr mestadels till yr i både Sverige och Finland. 

3.6.2. Vredel s., vrel s., vrele s., vreling s., vrela v brill(e) s., 
vrill(e) s., vrilla v., rilla v vrena v vrisk(e) s. 
3.6.2.1. Betydelse och förekomst 

Vrede!: Formen vrede! (med kvarstående d < å) är sparsamt belagd i Sverige. 
Den synes uppträda främst i Norrbotten (Överkalix och Nederkalix, där dock 
med å utvecklat till r i stället för till d) i betydelserna 'något hopvridet' och 
'virvel', i Jämtland (Frostviken vreddel) och i Uppland i bet. 'dörrvred', i 
Älvdalen, Våmhus (med Bonäs) och Leksand i bet. 'av halm hopvridet band, 
halmkärvsband' samt på Gotland, där ordet kommit att beteckna olika slags 
virvlar, strömmar och rörelser som kan uppstå i vattnet. I Finland däremot 
uppträder ordet enbart med d, och det avser främst 'något hopvridet, halm-
knippe'. I Östergötland och Halland möter formen vreel 'trynsnara', i Skåne 
vriel 'dörrvred' och i Västergötland och Småland båda formerna och betydel-
serna. Ett enstaka belägg av denna typ är känt från Ångermanland (vreäl 
'hopvridet hår' Fjällsjö). 
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Vrel: Formen är sällsynt. Den är känd från Jämtland (Ström) i bet. 'något 
hopvridet' (substantivet har här vid sin sida adj. vrelug 'vriden, om ved'), från 
Närke (Sköllersta) i bet. 'hävstång', från Västergötland i bet. 'trynsnara' samt 
från Medelpad, Västergötland och Småland i bet. 'utväxt på träd'. 

Vrele: Denna form uppträder framförallt i Småland men även i Östergötland 
och Västergötland. Ordet uppges främst avse det rep vilket vreds om grisens 
tryne vid slakt; stundom åsyftas den träbit varmed snaran vreds om, stundom 
hela anordningen, dvs, rep jämte träbit. Formen förekommer även i Närke 
('något hopvridet, något kvistigt'), sporadiskt i Södermanland och Halland 
('trynsnara') samt i Blekinge ('trärigel för dörr'). 

Vrela: Verbet förekommer framförallt i Småland, men det har belagts även 
i Södermanland och (en gång) i Jämtland. 

Vreling: Ordet finns belagt framförallt från Östergötland men även från Små-
land och Västergötland. 

Brill(e): Ordet, en benämning för pojke, är relativt spritt i Närke. 

Vrill(e), rilla, vålla: Subst. vrill(e) 'något hopvridet' har belagts från Löv-
ånger i Västerbotten (vrill) och från Hällstad i Västergötland (vrille), medan 
verbet vrilla har upptecknats i Älvdalen och Boda i Övre Dalarna med bet. 
'vrida ihop' resp. 'spinna garn hårt och ojämnt'. Den v-lösa formen rilla med 
bet. 'vricka (exv. en fot)' är vanlig på Gotland. 

Från Hitis i Åboland är ett subst. brillu 'smådelarna i ett lås' belagt (Ven-
dell s. 1112) och från grannsocknen Nagu (FOreg) brillo (och vrillo) med 
samma bet., subst. vrillo f. 'kollrig kvinna', 'virriga tankar', 'smådelar i ett 
lås', verbet vrilla 'göra tvehågsen', vrilla bort 'bortkollra, narra' (part. vrilla 
'kollrad') och adj. vrillog 'kollrig', 'obestämd', 'konstig' (jfr Vendell a.st. 
och Wessman Samling av ord 2 s. 546). Beläggen från Nagu härrör från en 
och samma källa. Troligen föreligger i dessa fall vad ordbildning och bety-
delse angår påverkan dels från verbet brilla/brylla 'förbrylla, förvilla', dels 
från subst. villa 'smådelarna i ett lås'. Beläggen har av denna anledning ej 
medtagits i materialsamlingen. 

Vrena: Verbet förekommer i bet. 'vricka, vrida sig' i Västerbotten, Medelpad, 
Uppland, Värmland, Dalsland, Bohuslän samt i Österbotten och Nyland, i 
bet. 'surna' i Övre Dalarna, Dala-Bergslagen, Småland, Halland och Ble-
kinge. 

Vrisk(e): Från Närke föreligger vrisk (Asker) och vriske (Viby) 'nekband', 
från Västmanland (Medåker) vresk 'en handfull linstjälkar', och från Ånger- 
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manland (Multrå) vresk(e) i uttrycket stå i vresken 'stå i vriden, sned ställning 
(t.ex. en av vinden rubbad hässja)'. 

3.6.2.2. Etymologi 

Formerna vrede!, vrel, vrelug, vrele, vreling, vrela samt brill(e) och vrill(e) 
torde alla vara avläggare av ett fsv. *wriöill.64  De uttrycker betydelsen 'vrid-
ning' eller härur utvecklade särbetydelser. 

Den i Småland frekventa formen vrele är enl. Hedström (Sydsmåländska 
folkmål s. 30 not 2) en nybildning till pl. vrelar < *vr ålar  < 

Den närkingska formen brill är enl. Sahlgren (i ANF 44 s. 465) "uppenbar-
ligen konstruerad ur pluralen brillar samt möjligen ur dat. sing. *vriäle > 
*vrille (*brille)". (Jfr formerna brylle Hardemo och brille Kil.) Betydelseut-
vecklingen har enl. Sahlgren (a.a. s. 467) varit följande: 'något hopvridet' > 
'klump el. knöl, som uppkommit genom hopvridning' > 'småväxt ("hopvri-
den") person, pojke'. Jfr betydelseparallellen fin1.-sv. vrede! m. 'vanartad 
pojke' Korsholm. 

Till samma avljudsstadium torde höra det västerbottniska och finlands-
svenska vrena v. (< *wriän-), det gotländska rilla v. (< *wrföl-) samt det när-
kingska vrisk(e), västmanländska vresk och ångermanländska vresk(e) (< 
*wriåsk-). Det förstnämnda verbet har i Finland vid sin sida subst. vräning 
(Petalax) med bet. 1) 'bränning, vågsvall' (jfr ridel Gotland), 2) 'vridning, 
ändring av läge'. 

3.6.2.3. Ljudförhållanden 

3.6.2.3.1. UddUud 

wr 
För wr i Hjärtum i Bohuslän se nedan avsn. 6.1.1. 

rw, w 
I enlighet med väntad utveckling har vrede! i Kalixmålen w och vrede!, vrilla 
och vrena i Älvdalen och Våmhus rw.66  Participet av vrena har i Venjan 
(Kättbo) och Orsa w. 

På Gotland har w genomgående fallit i orden ridel s. och rilla v. 

" Jfr Hellquist i ANF 7 s. 147 not 1 och hans etym. ordbok art. vrida, WesAn Svensk språk-
historia 2 s. 58. 

65  Jfr Areskog Östra Smålands folkmål s. 80 f. 
66  Jfr Pihl Överkalixmålet s. 89 resp. Levander Dalmålet 2 s. 108. 
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br 
Övergången wr > br är helt genomförd i subst. brill(e) i Närke. Förbindelsen 
br möter vidare i brena v. (Lövånger i Västerbotten), brenna v. (Leksand och 
Djura i Nedansiljan i Dalarna) samt i subst. bridil (Leksand), brele (Knista i 
Närke), brele (Berga i Småland) och breling (Regna i Östergötland). Från Ös-
terbotten, Åboland och Nyland finns spridda belägg på bridil. Från Åland 
finns inga exempel på övergång wr > br i de aktuella orden. 

vr 
Med undantag av ovanstående förekommer yr som i riksspråket. 

3.7. Vrid s., vrida s., vril s., vrilug a. 

3.7.1. Betydelse och förekomst 
Vrid är en i Norrland (Norrbotten, Västerbotten, Lappland och Ångerman-
land) vanlig benämning på 'masurknöl' och 'skål gjord av dylik knöl'. Genus 
är vanligtvis maskulinum, men det växlar stundom med femininum. Jämte 
vrid brukas inom detta område det synonyma vril. I Övre Dalarna nyttjas den 
svaga femininformen vrida med samma betydelse. I Norrbotten betecknar 
vrida 'hårvirvel'. Vrid med betydelsen 'masurknöl' har inte kunnat beläggas 
i Finland. Ordet har upptecknats endast i Lappfjärd och Sideby i Österbotten 
och avser där 'med lie slaget gräs som bildar ett slags s-form'. Vril 'masur-
knöl' har dokumenterats blott i en uppteckning från Esse i Österbotten, där 
formerna vril, vryl, bril, bry! anges. Vid sin sida har vril etc. här adj. vrilug 
(vrilu, vrylu, brilu och brylu). Att ordet dock haft ett vidare utbredningsom-
råde visar adjektivformerna brilu (— brili) Pedersöre och vrilot n. Munsala 
(adjektivet har avseende på vint och knöligt virke). Från Uppland (Norrby) 
föreligger formerna vril och vrilug använda om vridet trä. 

3.7.2. Etymologi 
Som framgår av tabell 1 nedan är orden vrid och vril väl representerade i 
Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland, medan de förekommer spar-
samt i Jämtland och Hälsingland. Från Medelpad finns vrid inte dokumente-
rat, men det finns anledning att förmoda att det funnits även här eftersom vril 
är väl belagt. I Gästrikland saknas båda orden. 

Materialet visar att de norrländska d-formerna återgår på ett långstavigt 
*wrTä-, innehållande stammen i verbet vrida, liksom att vril är att återföra på 
ett äldre *wrräill (väl snarast en urspr. diminutivbildning, jfr t.ex. Olson De 
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app. subst. s. 248 ff.). Uppgiften hos WesAn (Våra ord s. 514) att vril är 
"samma ord som vrel, vridil ngt hopvridet (av hö, halm), no. riel, ridel, is!. 
riåull knippa, klase" är därför inte korrekt. Även betydelseskäl talar för ett 
dubbelt ursprung för 1-formerna. Vril avser aldrig 'något hopvridet' eller 'vir-
vel', vilket däremot de från *wriåill utgående, svagt belagda wiril (Kalix), vri-
del (Nederluleå), vrel (Ström)67  gör. 

Några västerbottniska former ter sig avvikande, nämligen i-formerna ri n. 
'vred, dörrvred' Byske, vri n. 'dörrvred' Skellefteå, linbri n. 'linvred' Byske 
och linvri 'linvred' Nysätra (uppgift om genus saknas). De har i likhet med 
subst. vred genus neutrum och betydelserna 'dörrvred' och 'linvred, lintott'. 
Den närmast till hands liggande förklaringen torde vara att det tidigt skett en 
sammanblandning av det kortstaviga *wriä n. med betydelsen 'något vridet, 
(lin)vred' och det långstaviga *wrrå m. 'masurknöl'; jfr att i Byske jämte ri 
n. 'vred' och linbri n. 'linvred' förekommer formen ri m. 'utväxt'. Skellefte-
formen ry (vid sidan av vri) får anses bero på labialisering av i. 

Ril, ryl, rul 
I Jämtland och Härjedalen tycks två olika ord, *wrräill och *hr96ill, ha kon-
fronterats och utövat inbördes påverkan. Förutom vril (och vrid) brukas tre 
former med likartad betydelse: ril (rigel), ryl (ryg(e)l) och rul. Sv. dial. ryl, 
rul 'knöl, valk' (fsv. ryl 'knöl, svullnad'; jfr no. dial. ryl 'bula, skorv', rydel 
'vårta, utväxt') har förklarats med utgångspunkt i pluralformen av *hdåill: 
*hräälar > hrular, analogiskt *hrylar, vartill sing. ryl, rul (se Olson a.a. s. 
248, Hellquist art. ryl). 

Frågan är emellertid om formen ryl är att återföra på *wrtäill eller *hrfäill 
(för labialiserad vokal och w-bortfall jfr bl.a. rönsk i Uppland, avsn. 3.3.2.2. 
ovan). I det senare fallet är frågan om formen ril är resultatet av ett genuint 
utvecklat *wrräill, dvs, utan inflytande från ryl, i det förra hur ni och ryl för-
håller sig till varandra. 

Först ges en översikt över hur de olika formerna fördelar sig på olika land-
skap." Siffrorna representerar antalet socknar där varje form finns belagd. 

67  Rietz upptar vrel f. från Jämtland i betydelsen 'knölig utväxt på trädstammar; av sådan 
knöl förfärdigad skål, fat' (s. 818). Denna betydelse för den jämtländska formen har jag inte kun-
nat belägga i andra källor. 

" Eftersom framförallt området för mötet de båda orden emellan varit av intresse, har i 
Svealand endast landskap söderut t.o.m. Dalarna och Uppland undersökts. 
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Tabell 1. Förekomst av vrid, vril, ni, ryl och rul. 

Lpl Nb Vb Ång Med Jtl Hrj His Gst ÖD Upl Vstm DB 

vrid(a) 9 9' 10 18 — 1 1 3 — 	103  — 
vril — 4 3 15 6 4 — 
vril 3 1 
ril 
ri13  14 
ryl 6 	— 21 1 — 
ryl' 9 2 — 1 
rul 1 
rul 1 — — 2 3 6 2 11 4 	2 7 4 3 

I  Tre av beläggen i svag form vrida. 
2  1 svag form vrida. 
3  Växlande med ri(g)0. 
4  Växlande med ry(g)0. 

De undersökta områdena utom Jämtland och Härjedalen 
Av tabell 1 framgår klart den geografiska spridningen av de olika orden. Det 
råder klar boskillnad mellan dem. Vrid och vril är norrländska ord med 
samma utbredningsområde: Lappland t.o.m. Hälsingland. I Övre Dalarna 
liksom i Norrbotten uppträder den svaga formen vrida. 

Formen rul (alltså med tjockt I) förekommer i de i Svealand undersökta 
områdena och norrut t.o.m. Ångermanland (det lappländska rul har belagts 
i Åsele). Betydelserna är: a) 'knöl, valk, ojämnhet av något slag (exv. på hand 
eller fot, klädesplagg, madrass, potatis)' Västmanland, Uppland, Dala-
Bergslagen, Övre Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och Ånger-
manland, b) 'puckel på ryggen' Uppland, Dala-Bergslagen, Övre Dalarna och 
Gästrikland, c) 'något hoprullat eller tilltrasslat (exv. garn eller metrev)' Väst-
manland och Hälsingland, d) 'knöl eller ansvällning på trädstam' Västman-
land (1 socken), Uppland (2 socknar), Gästrikland (1 socken) och Hälsingland 
(9 socknar). 

Formen ryl (med tunt I) finns belagd från Västmanland, Gästrikland och 
Uppland. Betydelsen är 'puckel på ryggen'. 

Jämtland och Härjedalen 
I Jämtland är formerna rit, ryl och nu! vanliga. Därjämte förekommer vril, 
vril och vrid (den sistnämnda formen endast med ett belägg). Vokalvariatio-
nen och fördelningen av tunt och tjockt !mellan och inom de olika socknarna 
framgår av tabell 2. 

Tabell 2 synes, trots att materialet är något klent, visa att det finns ett sam-
spel mellan rul och ryl. Endera formen brukas (utom i Mattmar och Rödön, 
där båda formerna förekommer), och detta skulle kunna tyda på att det är 
ett och samma ord. Likaså framträder, om än ej lika tydligt, ett liknande sam-
spel mellan formerna vril (vril) och rit. Sambandet framstår dock något kla- 
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Tabell 2. Formerna vril, ni, ryl och nu/ i Jämtland. 

vril 	 ni 	 ryl 	 rul 

Berg 
Borgvattnet 
Frostviken 
Frösön 
Föllinge 
Hammerdal 
Häggenås 
Kall 
Kyrkås 
Lit 
Marby 
Marieby 
Mattmar 
Mörsil 
Norderön 
Offerdal 
Oviken 
Ragunda 
Revsund 
Rödön 
Ström 
Åre 

ryl 
vril 	 ril 	 ryl 

ril 	nr 
vril 

rigel 
ril — rigel 	ryl 
rigel 
ril 
rigel 
rigel 	 ryg(e)1 

vril 
vril 

ril 	 ryl 	 rul 
ril 	 ryl 

ryl 
(v)ril 

rul 
vril 	 rul 
vril 	 (v)ril 	 rul 

ryl 	 rul 
vril 	 ril 	rigel 	ryl 

ril 	 rul 

rare om man närmare granskar uppteckningarna av vril (vril). Formen är ej 
riktigt i paritet med ni utan tycks representera ett äldre skikt. Beläggen från 
Frösön och Ström (i Ström även ril) härrör från Jessen (1872), belägget från 
Marby från Säve i UUB R 634:5 s. 3. Utöver dessa sockenbelägg förekommer 
(se materialsaml.) ett belägg från västra Jämtland från Fale Burmans 
Concept-dagböcker från slutet av 1700-talet och två från Jämtland utan ort 
hos Rietz resp. hos Unander Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län 
s. 45. Formen förekommer även hos Hiilphers Samlingar til en Beskrifning 
öfwer Norrland. Andra Samlingen om Jämtland s. 245 (exc. i OSD). 

När det gäller rif och ryl är ett liknande samband svagare. I något fler fall 
förekommer båda formerna i samma socken, vilket möjligen skulle kunna 
tyda på att det rör sig om två olika ord. 

Hur fördelar sig då betydelserna på de olika v-lösa formerna? För rul före-
ligger ungefär samma betydelser som i övriga landskap: a) 'knöl, ojämnhet 
(på potatis), den grova och knöliga ytterbarken på gamla granar, något stort 
och knöligt och oformligt', b) 'något oregelbundet upplindat, tilltrasslat', c) 
'rund utväxt på trädstam'. Ril liksom ryl har betydelserna 'utväxt på träd' och 
'skål gjord av dylik utväxt'. 

I Härjedalen är beläggen färre och ett liknande samband mellan de båda 
formerna ryl och rul oklarare. Rul förekommer i Hede med bet. 'knöl på hand 
el. fot' och i Älvros med bet. 'knölig utväxt, ojämnhet', ryl i Tännäs och Hede 
med bet. 'utväxt på träd eller djur'. Från Lillhärdal är båda formerna kända, 
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och betydelsen är 'knöl att göra koppar av'. Belägg på vril och ni saknas. För 
dessa båda ord kan sägas gälla samma samband som i Jämtland, såtillvida att 
ingendera formen är belagd, dvs, att det rör sig om ett och samma ord. 

Beläggen från Jämtland och Härjedalen har i allmänhet tjockt 1. Undantag 
utgör 4 belägg på vril i Jämtland."' 

Uppenbart är att det i de undersökta områdena rör sig om två ord, *wrtäill 
och *hry-äill, pl. *hralar < *hreiälaR, med bet. 'utväxt på träd; skål, gjord av 
dyl. utväxt' resp. 'knöl, skrovlighet' m.m. Orden hålls, utom i Jämtland, 
klart isär både till form och betydelse. 

Även i Jämtland och Härjedalen bör nog ryl och rul hållas samman. 
Mycket tyder på att även vril (vril) och rit har gemensamt ursprung. Frågan 
är om rif är en genuint utvecklat form eller om den rönt påverkan från formen 
ryl? 

Docent Hans Ronge, Uppsala, har låtit mig få ta del av några resultat ur 
sin opublicerade undersökning om förekomsten av tunt resp. tjockt / i svenska 
och norska dialekter. Hans kartläggning av ordet vila v. visar att detta på 
några undantag när har tunt I i hela Norrland. Av 16 belägg på vila i Jämtland 
uppvisar ett tjockt 1. I Norge har vila genomgående tunt I. 

Ronges material visar att postvokaliskt tunt 1 förekommer framförallt efter 
långt i och e och även, fast i mindre mån lika entydigt, efter långt y. Efter 
övriga långa vokaler, o, å, u, a, ä och ö, förekommer företrädesvis tjockt 
1.69  

Ronges undersökning utgör ett stöd för tanken att i de i Jämtland avvi-
kande ng-formerna, liksom i vril, skall tillskrivas påverkan från rul och ryl. 

Vad som tycks vara vanskligt att avgöra är om w-bortfallet är tidigt (av 
samma ålder som det isländska och norska) eller om det är av senare datum 
och beroende på inflytande från ryl. Vid det förra alternativet finge man be-
trakta v-formerna som yngre lån. För det senare och trovärdigare alternativet 
talar emellertid den omständigheten att i Jämtland vril-, vril-formerna synes 
utgöra ett äldre skikt än formerna utan v. Oklarheten om varför v saknas i 
det jämtska ril är under alla förhållanden för stor för att beläggen på denna 
form skall kunna tas med i materialsamlingen eller i en statistik över w-bort-
fall. 

I Jämtland avser både rit och ryl samma sak, 'utväxt på träd' och 'skål 
gjord av dylik utväxt', och det jämtska materialet tyder på att ryl och rit (< 
vril) är på god väg mot ett formellt och semantiskt sammanfall. 

68  Till dessa kan fogas formen vril från Offerdal (uppt. 1990 av Hans Ronge, Uppsala; sages-
man Nils Simonsson, Uppsala, född i Offerdal. 

69  Jfr Eriksson Svensk ljudskrift 1878-1960 s. 77. 
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3.7.3. Ljudförhållanden 
3.7.3.1. Uddljud 

wr 
Från Mora i Ovansiljan föreligger ett belägg på vrida s. med kvarstående wr 
samt från Nederluleå ett belägg wröyl 'vril'. 

rw 
I Älvdalen uttalas vrida med rw. 

Uttal med w är förhållandevis vanligt. Det finns belagt, förutom från Kalix-
målen, från Morabyarna Oxberg och Öna samt från Finngruvan i Venjan. 

Som framgått ovan förekommer v-lös form av ordet vril i Jämtland, medan 
v < w kvarstår inom övriga områden. I ordet vrid har v fallit endast i Byske 
och Skellefteå. 

br 
I Norrland har endast en br-form upptecknats, -bri från Fällfors i Byske i Väs-
terbotten. Värt att notera är att det från Byske således föreligger både en br-
form och en r-form. Jfr liknande uddljudsvariation i Norrland för ordet vrist, 
se nedan avsn. 3.12.3.2. 

Från Esse i norra Österbotten förekommer en br-form, bril bryl, jämte 
adjektivformerna brilu 	brylu. 

yr 
I övrigt övergår wr till yr. 

3.8. Vrida v. 
3.8.1. Betydelse och förekomst 
Verbet är allmänt förekommande i samtliga dialekter. Det har huvudsakligen 
stark böjning men även svag förekommer. Betydelsen är densamma som i 
riksspråket. 

3.8.2. Etymologi 
För etymologin se t.ex. Hellquist art. vrida. 
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3.8.3. Ljudförhållanden 
3.8.3.1. Allmänt 

Vokalkvaliteten är i utom i de diftongerande områdena Norrbotten, Ovansil-
jan i Övre Dalarna, Gotland och södra Österbotten. 

3.8.3.2. Uddljud 

Norrland 
wr 
Ett uttal med wr kvarlevde, om än ej allmänt, i Råneå fram till sekelskiftet. 
Härom vittnar bl.a. fyra olika uppteckningar från byn Vitån, belägen mellan 
kyrkbyarna i Råneå och Töre. Ett belägg föreligger i sedes (1898, uppt. av R. 
Moosberg) och tre i tpl. (1897, två skilda sagesmän, uppt. av R. Moosberg, 
och 1903, uppt. av M. Forsberg). Jfr även wräjd pret. Råneå enl. en sagesman 
född 1901." 

I Lycksele har M. Neuman upptecknat frasen wri-hänrän. Att formen är 
sällsynt framgår av att ytterligare 7 uppteckningar (samma upptecknare och 
samma by) har yr. I Ovansiljan har wr upptecknats i Älvdalen, Våmhus, 
Mora och Venjan. Vidare föreligger ett belägg från vardera Jämtland (Un-
dersåker?), Uppland (i formen 6ri, Östervåla) och Bohuslän (Hjärtum; för wr 
i Hjärtum se nedan avsn. 6.1.1). 

Från Pitemålen finns några former vilka klart avviker från den i Norrland 
väntade utvecklingen av wr. Det är rojd sä 'vrida sig' (1909, uppt. av G. Ive-
rus), som troligtvis företräder målet i byn Hemmingsmark (Piteå), och jär du 
et snell rojd i å de nesann 'är du inte snäll vrider jag av dig näsan', vilken upp-
teckning är gjord 1967 i Norrfjärden (frl. M34 s. 32, uppt. av E. Lundberg). 

Harry Nyström har i sin ordlista Kann' dit Peit' måhle från 1985 (s. 63) med 
formerna rojd opp 'vrida upp' och rojdskafte (bf. sg.) 'borrsväng', vilka när-
mast torde representera målet i Älvsbyn. I Arvidsjaur, med nordvästerbott-
niskt mål, har A. Lundberg 1934 upptecknat participet ridd 'vriden, om 
vidja'. Jfr även rydividi och ridividjän Arvidsjaur nedan s. 101. 

Tyder dessa former på att w-bortfall förekommit i Pitemålet eller får de sin 
förklaring på annat sätt? 

Materialet kompletteras av följande två uppgifter: rojd s. 'virvel på huvu-
det' Hemmingsmark (1909, uppt. av G. Iverus) och roojd 'virvel, nånting som 
är ihoptjorvat eller ihoptovigt', exv. du jär no einnväs som ha-nn tuken dena 
ejnnv&srojd ope håre 'du är nog envis, då du har en sån där hårvirvel mitt 
på huvudet' Norrfjärden (1973, uppt. av E. Lundberg). 

Dahlstedt-Ågren Övre Norrlands bygdemål s. 103. 
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Uppteckningarna torde vara korrekta. De är samtliga försedda med utför-
liga översättningar. De äldre beläggen härstammar från Gustav Iverus, vilken 
efter ett års studier i Uppsala på uppdrag av Adolf Noreen tillbringade som-
maren 1909 i byn Hemmingsmark och antecknade ord och uttryck. Det före-
ligger av hans hand, förutom tpl. och en liten sedessamling, ett handskrivet 
häfte "Anteckningar till Pite-målets ljudlära".71  I Inledningen säger han: 
"Genom sitt avskilda läge [. . .] har Hemmingsmark bevarat en ålderdomli-
gare prägel såväl i seder och bruk som även i språkligt avseende, och man fin-
ner där former och uttryck som — efter vad jag tror — äro sällsynta i det öv-
riga dialektområdet." 

Sannolikt utgör de fyra ovanstående formerna av vrida s. och v. resultatet 
av en utveckling där w fallit. Med utgångspunkt i en form *wrida är följande 
förlopp tänkbart: 

w har kvarstått ganska länge i förb. wr (jfr bevarat wr i Råneå).' 

När Iverus 1909 gjorde sina uppteckningar i Hemmingsmark hade wr där dock över-
gått till yr. Han säger följande om v, w och kons. 9 (a.a. s. 32): "1. w skiljes med svå-
righet från kons. 9. Dock synes det, som om w skulle brukas a) i gamla förb. hv (utom 
pronomina) b) i förb. tv, sv, kv. 2. v användes i pron., i förb. yr samt i slutljud." 

w har (antingen initialt i förb. wr och via r eller i en metates rw) labialise-
rat efterföljande i till y (y diftongeras i målen till oj, i till N). 

w faller (antingen i förb. wr eller rw) framför y eller oj (sedan y i vanlig 
ordning diftongerats till oj)." 

Frånvaron av cirkumflex i infinitiv kan förklaras av åtföljande sig. Den 
cirkumflexlösa presensformen och substantivformen kan likaså vara beting-
ade av satssammanhanget; den senare är förmodligen ryckt ur sitt samman-
hang." 

Teoretiskt möjlig är en förklaring som ej räknar med w-bortfall, nämligen: 
*wrrd > rwTd (metates wr till rw) > reld (sänkning av w (o) till el > reid 
(övergång från hiatus oi till diftong ep. 

Ett dylikt förlopp är dock mindre troligt. Häremot talar två uppteckningar 
från nordvästerbottniskt område: rydividi f. ob. sg. 'vridenvidja' (jämte ridi-
vidjän b. pl. 'vridenvidjorna' och participet ridd) Arvidsjaur och ry 'vrid, ut-
växt' Skellefteå. Härmed kan jämföras även Pitemålets rödan bf. sg. 'vreden' 
och röda(r) obf. sg. 'vrede (vredare)' Arvidsjaur. Dessa belägg uppvisar la-
bialiserad vokal och bortfallet w. 

71  ULMA 64:45. 
72  Jfr Noreen Altschw. Gramm. § 269. 
73  Jfr Noreen a.a. § 252, 1, Iverns a.a. s. 43, Dahlstedt-Ågren a.a. s. 196. 
74  Jfr Iverus a.a. s. 50. Betr. apokope och cirkumflex se Dahlstedt-Ågren a.a. s. 237 ff. 
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I Kalixmålet är w för yr det gängse, se karta 6. Rutberg (Folkmålet i Neder-
kalix ock Töre socknar s. 103 not 4) säger att bortfall av r i wääjr, wer m.fl. 
ord "givetvis [är] en dissimilationsföreteelse, föranledd av att stammens d 
övergår till r".75  Pihl (Överkalixmålet s. 32) konstaterar blott att "w före-
kommer i uddljud framför vokal och diftong", t.ex. i wejr 'dörrvred' och 
wäjr 'vrida'. Rutbergs förklaring kan ifrågasättas. I orden wensk 'gnägga' 
och weeng 'båtspant' saknas r i stammen, men dessa har likafullt initialt w 
< wr. Se vidare nedan avsn. 6.3.1. 

br 
Från Hanebo, Ovanåker, Skog ochVoxna i södra Hälsingland finns två br-
former belagda, vilka ansluter till br-området i Dalarna. I Västerbotten före-
kommer br i fem av nio socknar med spridning över hela landskapet. Br-
uppteckningarna från Västerbotten har försetts med markeringarna "gam-
maldags" (Degerfors), "ibl." (Holmön) och "stundom" (Nysätra). Åström 
Degerforsmålets ljudlära s. 85 har endast yr. I Norrbotten representeras br ge-
nom en uppteckning från Råneå (tpl. 1906, uppt. N. Moosberg) och en från 
Nederluleå, näml. vrööyd, äv.  . brööyd ("sälls.", uppt. E. Brännström 1928). 
Under uppslagsordet brida finner man hos Nordlinder Ordlista för Neder-
luleå-målet s. 25 uttalsformen bröyd. 

yr 
Enbart yr-former föreligger från Härjedalen, Jämtland, Medelpad och Gäst-
rikland. Även större delen av Hälsingland uppvisar yr. Se karta 6. 

Övre Dalarna 
Övre Dalarna företer, som påpekats i inledningen, den mest skiftande bilden 
vad gäller utvecklingen av gammalt uddljudande wr. Detta framgår inte minst 
av materialsamlingen för verbet vrida. 

wr 
Bevarat wr är sällsynt. Från Våmhus föreligger en uppteckning av Anders Ny-
gård. I LUB Rietz II:11 s. 13 anges wraida för Älvdalen och Våmhus. I övrigt 
finns förbindelsen wr i verbet vrida dokumenterad i två socknar, näml. i Mora 
(Oxberg 1923, uppt. J. Back) och i Venjan (Kyrkbyn, Noreen Ordlista). Av 
Noreens primäranteckningsbok76  framgår att han särskilt uppmärksammat 
förekomsten av wr i Venjan. Inramade och försedda med utropstecken står 
bl.a. följande ord: yro 'vrå', yra:da 'vrida', yrat 'vrist', 6roko 'vräka', 6rak 
'vrakgods'. 

75  Jfr Pihl Om utvecklingen av äldre dh i Överkalixmålet ss. 46, 48, 58. 
76  ULMA 1112:7 d opag. 
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rw 
Former med rw förekommer, som väntat, i Älvdalen och Våmhus. Från 1700-
talets mitt föreligger ett par kommentarer om denna ljudföljd. "Detta ord 
[Rwida] med flera som börjas af Wr. pronuntieras altid så, att R. tydeligen 
höres för W. Låter lika som Errwida" (C. Hyckert 1768, UUB Ihre 100:8 s. 
44); "det är nästan omögeligt för en infödd at säga wrede eller andra ord som 
begynnas med wr utan antingen sätta de R framför w, eller och tages R aldeles 
bort" (Chr. Borg 1768, UUB Ihre 100:6 s. 43). 

Enbart w är det gängse i hela Orsa; w är dessutom belagt i byarna Oxberg, 
Utmeland, Öna och Östnor i Mora, i Norrboda och Östanvik i Ore samt i 
Finngruvan, Kättbo och Landbobyn i södra Venjan. 

br 
Br har två intensitetsområden. Det ena ligger i Ovansiljan och omfattar norra 
Venjan, Sollerön samt södra och östra delarna av Mora, det andra i Nedansil-
jan och inbegriper Leksand, Bjursås, Ål, Djura, Gagnef och Mockfjärd. Br 
finns också belagt från Ore samt genom enstaka uppteckningar från Rättvik 
(Bingsjö), Floda och Transtrand. 

W-bortfall förekommer ej. 

yr 
Vr, slutligen, finns i Ovansiljan endast i södra och östra Mora. I Rättvik och 
Boda i Nedansiljan liksom i Västerdalarna är yr det vanliga. 

Övriga 
br 
I Svealand framträder två, relativt väl avgränsade, regioner med br: Dala-
Bergslagen och Närke. Till det förra området ansluter Ovansiljan, Nedansil-
jan, södra Hälsingland, västra Uppland samt Västmanland. Värt att lägga 
märke till är att M. Eriksson för Östervåla i en tpl. (1919-20, sagesmannen 
född 1857) har antecknat formerna vri, 6ri och bri. Beläggen från Söderman-
land, Västergötland och Karlskoga i Värmland torde vara utlöpare från cent-
rumet i Närke. 

På Gotland har br helt slagit igenom. Endast från Fårö finns noterat något 
enstaka fall av yr. 

Ett fjärde, ej fullt så markant, br-område kan skönjas i södra och västra 
Småland. Noteras bör att till uppteckningen bria från Granhult (Småland 
1939, DAL sedes) finns fogad följande anmärkning: "Detta uttal var fullt le-
vande i meddelarens [. . .1 tal och det enda för honom kända." 

103 



I norra Österbotten och i Nyland är br-formerna frekventa. Från Åland är 
endast tre belägg kända, näml. från Brändö, Föglö och Kumlinge på östra 
Åland. 

yr 
Med undantag för några enstaka br-belägg är yr allenarådande i Värmland, 
Västmanland, Uppland, på Åland, i Dalsland, Södermanland, Västergötland, 
Östergötland, Halland, norra och östra delarna av Småland, Öland, Skåne 
och Blekinge. Från Källna i Skåne uppges både vria och bria. Bria sägs till-
höra barnspråket." 

3.9. Vren(n)a v vrin(n)a v vrensk(e) s., vrinsk(e) s., 
vrenska v., vrinska v. 

3.9.1. Betydelse, förekomst och etymologi 
Vren(n)a och vrin(n)a böjs svagt och uppträder i södra Sverige. Verbet avser 
främst hästens läte, och dess utbredningsområde sträcker sig främst fr.o.m. 
Skåne och norrut t.o.m. Närke och mellersta delarna av Södermanland. Det 
tycks saknas i Finland och Estland. 

Vokalen anses ganska samstämmigt motsvaras av äldre kort i (Hedström 
Sydsmåländska folkmål s. 12, Wigforss Södra Hallands folkmål s. 5, Are-
skoug Sydöstskånska folkmål s. 64, Ingers Studier över det sydvästskånska 
dialektområdet s. 104 ff., Swenning Folkmålet i Listers härad s. 83 not 3; jfr 
Benson Blekingska dialektstudier 2 ss. 28, 34 och 58." 

Verbet är en bildning till svagstadiet av roten i det delvis synonyma star-
ka verbet sv. dial. vrina (< *wrrn-); annorlunda Hellquist art. vrensk (< 
*wrain-). Jfr avsn. 3.10 nedan. 

Betr. vrensk(e), vrinsk(e) s. och vrenska, vrinska v. se avsn. 3.3 ovan. Jfr 
även avsn. 3.10 nedan. 

3.9.2. Ljudförhållanden 
3.9.2.1. Allmänt 

Vren(n)a, vrin(n)a: Verbet har överallt utom i Skåne genomgående lång vokal 
med e-kvalitet (i Häradshammar i Östergötland ä). I Skånemålen möter väx- 
ling vrin(n)a 	vren(n)a. Jfr Wigforss De korta rotstavelserna i skånemålen 
s. 69 och Ingers a.a. s. 99 ff. 

" Belägget har ej karterats. 
78  Om det homonyma vrena 'vricka (exv. en fot)'; 'surna (om mjölk)', vilket förekommer i 

Västerbotten, Övre Dalarna och Dalsland och som torde vara att härleda ur *wrrån-, se ovan 
avsn. 3.6.2.1 och 3.6.2.2. 
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Vrensk(e), vrinsk(e) osv.: I Närke och Södermanland har belagts enbart e(e)-
vokal, i Östergötland och Småland nästan enbart e(g)-vokal. I Dalsland och 
Bohuslän överväger i-vokal. I Skåne, Halland och Blekinge växlar i och e (e). 
Betr. vrinsk (vrainsk) — vrensk i Blekinge jfr Benson a.a. s. 58. 

3.9.2.2. Uddljud 

br 
Vrena:1 Närke har formen brena belagts i två socknar, i Östergötland bräne 
i Häradshammar, i Småland brena i Berga, i Skåne brena i Hammarlunda 
samt på Åland bren(a) i Finby. 

Vrinsk(e): Från Bohuslän föreligger 12 uppteckningar med br, från Halland 
en (Landa i Fjäre hd) och från Småland två (Gullabo och Torsås i S. Möre 
hd). 

Vrensk(e), vrenska: Brensk har upptecknats i norra Halland. 

vr 
Förutom i ovanstående belägg med br förekommer endast yr-former. 

3.10. Vrina v vrinsk(e) s., vrinska v., vringsta v. 

3.10.1. Betydelse och förekomst 
Vrina: Verbet vrina, som mestadels böjs starkt," förekommer främst i Dals-
land, Värmland, Övre Dalarna, Västerbotten (inkl. Norsjö jämte Lycksele 
och Sorsele i Lappland) samt i Finland (främst i Österbotten och Nyland) och 
Estland. Det synes ursprungligen ha betecknat ett högt och gällt ljud såsom 
grisens tjut eller vindens, dörrens gnisslande etc. Denna betydelse är fortfa-
rande den vanligaste i Värmland. Beläggen från Övre Dalarna representerar 
väl verbets betydelseomfång. 

I Dalmålsordboken (ULMA) återfinns för Älvdalen och Våmhus betydelserna I) 
'skrika på ett vidrigt sätt', 2) 'skria (om hingst)', 3) 'skrika; gråta; klaga', 4) 'små-
böla', 5) 'pipa (om fåglar)'.8°  Rietz, som för Älvdalen och Venjan har sina uppgifter 
från Säve, anför (s. 545a) bet. 'småböla' för dessa socknar; enligt Säves egna primär-
uppteckningar föreligger bet. 'småböla' (R 632:2 s. 544), 'smågrina (om barn)', 'små-
pipa (om fåglar)' (R 632:2 s. 385) och 'dröna sakta (om en ko)' från Venjan (R 632:2 

" I fin1.-sv. och est1.-sv. dialekter har verbet svag böjning. Se Vendell s. 1112, Wessman 
Samling av ord ur östsvenska folkmål s. 546. 

8°  Jfr Noreen Ordlista öfver dalmålet s. 212. 
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s. 415).81  Den senare betydelsen har uppgetts även för Orsa (LUB Rietz II:11 s. 117). 
Verbet har i Malung betydelserna 'knarra, gnissla (under medarna på hårdfrusen snö)' 
samt betecknar det ljud som en osmord dörr ger ifrån sig. I Floda, slutligen, avses med 
verbet "att skrika som en gris". 

Verbet förekommer också annorstädes, exv. i Småland, där bet. är 'skrika 
(om gris)' (Hånger), i Närke (Nysund) i bet. 'gråta, skrika', i Dalsland (Håbol 
och Vårvik) i bet. 'vina' resp. 'gnissla, knarra' och i Bohuslän (Naverstad och 
Sörbygdens hd): vrinnau  'gnägga ilsket', 'vina'. Även i Finland uppträder 
betydelsen 'gnissla, knarra (om exv. osmord dörr, medar)'; här har verbet 
också i stor utsträckning kommit att användas i överförd betydelse, t.ex. 
'gnälla, knorra, vara vresig (om människor)'. Från Estland uppges bet. 'lipa, 
gnälla', 'gnälla (om smågrisar)' och 'skria (om häst)' ." 

Vrinsk(e), vrinska: Subst. vrinsk(e) med betydelsen 'hingst' och verbet vrinska 
med betydelsen 'gnägga' hör hemma dels inom ett nordligt område omfat-
tande Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen, Ovansiljan, Åland, 
Åboland och Nyland, dels inom ett sydligt omfattande större delen av Göta-
land. 

Vringsta: Det i Österbotten frekventa verbet vringsta tycks utgöra en hybrid-
form av något slag. Det betecknar ett knarrande eller gnisslande läte (från 
exv. en kärra eller ett gångjärn) eller används om hästens läte. Jfr formerna 
vrinsk 	vrinst i Småland (Göteryd) och det 1693 i Uppland (Långtora sn) 
belagda adjektivet wrängst i frasen "1 st Wrängst häst' (med t från 
hingst?: jfr hinsk i Östergötland med -k från vrinsk, se Hedström Ordstudier 
2:1 s. 4). 

3.10.2. Etymologi 
Enligt Hellquists etym. ordbok art. vrensk förs vrina (med gammalt 4-) vanli-
gen till ie. roten *yri 'vrida', 'vränga läpparna'. Han antyder möjligheten av 
att verbet "därjämte delvis" skulle kunna föras till "en ljudhärmande rot, pa-
rallellbildning till vina, som har bet. 'gnägga' i sv. dial.". Tankegången är 
tilltalande. Betydelsemässigt kännetecknas både vrina och vina av att de om-
fattar en rad olika läten, vars gemensamma nämnare är ett gällt eller vinande 
inslag. Betydelsen 'gnägga, ilsket skria' synes ej utgöra någon grundbetydelse 
utan ingå som en i mängden (jfr Hellquist art. vina). 

Den dialektgeografiska bilden antyder att inom det nordliga området for- 

81  Jfr Säve De starka verberna i dalskan och gotländskan s. 20. 
82  För det korta i:et jfr Hj. Lindroth i SIOD 2 s. 42 not 1. 
" Jfr Danell Nuckömålet 1 s. 198, dens. Ordbok över Nuckömålet s. 472. 
" En kyrkoräkenskapsbok i A. Julius Allmoge och hemslöjd s. 95 (exc. i OSD). 
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merna vrinsk(e) och vrinska bör hållas samman med vrina. Troligen med ut-
gångspunkt i betydelsen 'skria (om hingst)' har inom detta område (exv. Väs-
terbotten, Övre Dalarna och Finland) till det starka verbet vrina bildats sub-
stantivet vrinsk 'hingst' och verbet vrinska 'gnägga'. I Västerbotten betyder 
vrina enbart 'gnägga'. 

Inom det sydliga området torde formerna vrinsk(e) och vrinska (jämte 
vrensk(e) och vrenska) vara att härleda ur ett kortstavigt wrina, se avsn. 3.3 
ovan. 

3.10.3. Ljudförhållanden 
3.10.3.1. Allmänt 
Vokalen är i utom i Nederluleå och Ovansiljan, där diftongering förekommer. 

3.10.3.2. Uddljud 

wr 
I Lycksele och Sorsele i Lappland möter wr i vrina. I Venjan har Levander 
(Dalmålet 2 s. 104) noterat wr i subst. vrinsk 'hingst'. 

rw 
Vrina har rw i Älvdalen och Våmhus. 

br 
Vrina har upptecknats en gång med br, i Dalby i Värmland: brän. Subst. 
vrinsk(e) har upptecknats med br i två olika byar i Venjan, i två socknar i 
Åboland och i fem socknar i Nyland. Br-form av verbet vrinska(s) är känd 
från Venjan i Övre Dalarna (1 belägg), från Åboland (i 6 socknar) samt från 
Nyland (i 6 socknar). 

Uppteckningar med r saknas. 

yr 
Förutom i beläggen ovan med wr, rw och br uppträder enbart yr. 
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3.11. Vres(-e, -a) s., vräss (vress) s., bres(a) (bris, 
bräs) s., bräss (bress(e)) s., vresig a. 

3.11.1. Betydelse och förekomst 

Inom denna ordgrupp har endast ord med primär betydelse medtagits. Dessa 
bildar en omfångsrik materialsamling, och de utgör merparten av det totala 
materialet inom ordgruppen. Belägg med sekundär betydelse såsom vres 'ärr, 
reumatisk åkomma i nacken' eller 'stenröse' (Södermanland) och vrese o. 
likn. 'vresig person' bidrar ej med ytterligare information och har därför ute-
slutits. Detta gäller också adjektivet vresig (vresen) 'tvär, ovänlig'." Den pri-
mära betydelsen hos adjektivet torde vara 'vriden, knotig', varav 'svårkluven' 
(p.g.a. fibrernas olika riktning i trä). De utelämnade beläggen har i regel den 
överförda betydelsen 'ojämn till lynnet, tvär, ovänlig' och den därav utveck-
lade 'nyckfull, hastig, häftig'. 

Jämte substantiv och adjektiv förekommer ett verb vresa, vilket dock är 
mindre vanligt. Bäst belagt är det i Bohuslän och Västergötland. I Bohuslän 
uppträder det genomgående med kort vokal; i Västergötland förekommer dif-
tong. Beläggen är följande: 

Bohuslän: vressa 'springa hit och dit i brådska' Kville, 'vagga med höfterna 
under gång' Långelanda, 'springa omkring och vara vresig' Naverstad, 'vicka 
på ändan då man går' Valla. 

Västergötland: wresa 'vrida, kröka' Västergötland u.o.," vresa 'vagga 
med kroppen' Korsberga, 'vräka, vid mejning av säd' ("vräka och lägga 
uselt") Hagelberg, 'vrida på ändan och vagga under gång'; 'gå lättjefullt och 
vrida sig' Åsle, 'vara sur och arg; vara ihärdig' Jung, vräjsa 'vrida, kröka' 
Skepplanda, vrajsa Östad, vrajsa Kilanda Östad. 

Halland: vresa 'vara sur, arg och tvär' Halland u.o.' 
Småland: vresa 'vara arg' Jät. 
Södermanland: vresa (+ prep.) 'vrida ( + prep.)' Bälinge, Lunda, Svärta, 

Tuna, Tunaberg." 
Gotland: brisa, -ä 'vara hastig, ovålig i sine göromål', 'löpa åstad (häftigt), 

göra något i häftighet' o. dyl. i fraser som brisa städ, brisa till vägs.' 
Nyland: vresa åp sä 'bli ond' västra Snappertuna. 

Abrahamson (Västsvenska ordstudier s. 145) gör etymologisk boskillnad 
mellan västg. vresa (vrajsa, vrajsa, vräjsa) 'vrida, kröka' å ena sidan och vresa 

" Jfr Hellquist Det svenska ordförrådets ålder och ursprung s. 449. 
86  Hof Dial. Vestrog. s. 316. 
87  Abrahamson Västsvenska ordstudier s. 145. 
88  Enl. uppt. av E. Abrahamson. 
89  Gotl. ordbok 2 s. 1189. 
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'vara sur, arg och tvär' Halland, vres s. 'körtelfyllt kött' Västergötland, 
Närke, Småland samt vressen a. 'vresig (om trä)' Bohuslän (Jörlanda, Rome-
landa, Solberga, Spekeröd) å den andra. Vresa i den förstnämnda betydelsen 
menar han har uppkommit ur urg. *wraisan, medan han återför orden i den 
senare gruppen på ett *wris-, svagstadiet av roten i *wraisan. 

Enligt min mening finns det inga tvingande skäl att anta att man här har 
att göra med olika avljudsformer. Tvärtom talar omständigheterna för enbart 
ett ursprung för samtliga ovanstående ord. 

Diftongformerna av subst. vres 'körtelfyllt kött' bör av semantiska och 
ordgeografiska skäl hållas samman med övriga former. Detsamma gäller för 
verbet vresa 'vrida'. Betydelsen 'vara sur, arg och tvär' utgör blott en betydel-
seutveckling parallell med den som gäller för vresig 'vriden' > 'arg'. Denna 
semantiska förskjutning kommer även till synes i följande betydelser: 'springa 
hit och dit i brådska' Kville (Bohuslän), 'springa omkring och vara vresig' 
Långelanda (Bohuslän). 

Bohusl. vressa 'vrida', vress 'vresighet i trä', vressing(e) 'vriden timmer-
stock' och vressen 'vresig (om trä)' liksom det gotländska brisa 'vara hastig' 
etc. visar att det rör sig om bildningar till en stam *wri-s-.' 

Diftongformerna av vresa (vrajsa etc.) och av vres (vrgjs etc.) från Ale hd 
liksom subst. vrajse från Åsenhöga i Mo hd skulle kanske kunna tolkas som 
exempel på sekundär diftongering. Om diftongering av urspr. kort i framför 
enkel konsonant se Swenning Utvecklingen av samnordiskt cei i sydsvenska 
mål s. 71 ff., 130 ff. Östra delarna av Ale hd (inkl. Östad, Kilanda och Skepp-
landa) ligger inom ett område där diftongen enligt Swenning (a.a., utviknings-
kartan) antingen är "stadd i starkt utdöende eller [. . .] sannolikt tidigare fö-
refunnits, men nu kan anses utdöd" (se även a.a. ss. 14, 28). Belägget vrajse 
s. från Åsenhöga i Mo hd i Småland hänför sig enl. Swennings karta till ett 
klart diftongerande område. 

Eftersom förekomsten av verbet vresa utanför ovan nämnda områden är 
svagt styrkt, och eftersom betydelsen ofta (exv. på Gotland) är sekundär, har 
verbet utelämnats. 

3.11.2. Indelning av materialet 
De hithörande substantiven utgör ur flera aspekter en heterogen grupp. För 
dessa har därför eftersträvats en uppdelning vilken på ett adekvat sätt skulle 
kunna bidraga till en tolkning av dem. Följande fyra faktorer har därvid be-
funnits lämpliga att särskilja: initialförbindelse, vokalkvantitet (-kvalitet), be-
tydelse och genus. 

Den första faktorn, initialförbindelsen, ger automatiskt en tudelning i en 

9°  Jfr Hellquist art. vresig. 
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yr- och en br-grupp. Vad gäller vokalkvantiteten, den andra faktorn, kan den 
växla. I merparten av materialet är vokalen lång och har e-kvalitet. Vid kort 
vokal är kvaliteten ibland e men vanligtvis ä. Detta har motiverat kategorierna 
1) vres(-e, -a), 2) vräss (vress), 3) bres(-a, bris, bräs), 4) bräss (bress, -e). Den 
tredje faktorn, betydelsen, är mer svårhanterlig. Brukas substantivet om trä 
avser det 'fibrernas olika riktning i trä, kvistigt ställe i trä'. Som slaktterm 
tycks ordet främst avse 'körtlarna kring halsen' men även 'körtlarna vid tarm-
käxet', dvs, de partier som brukar slängas. Vres/bres avser även sämre, kör-
telrikt kött i allmänhet. Stundom förekommer också en mer specificerad bety-
delse: '(kalv)bräss, thymus, körtel i bröstet'. Denna betydelse torde härröra 
från riksspråket, och den har därför i görligaste mån särskiljts från övriga ge-
nom att den angivits i materialsamlingen. 

Subst. vres kan även betyda 'gammal ärrbildning'. I sammansättningen 
nackvres betecknar det 'sendrag' (Östergötland). I Södermanland återfinns 
betydelsen 'stensamling' (och hos adj. vresig betydelsen 'stenig'). Relativt 
vanliga är substantiven vres och vrese använda om vresiga personer. Ovanstå-
ende belägg har av tidigare nämnda skäl uteslutits ur materialsamlingen. 

Den fjärde och sista faktorn är alltså genus. Förekommer genusuppgift har 
denna angivits i materialsamlingen. Genus är vanligtvis neutrum, men även 
maskulinum förekommer. 

Ovanstående bildar underlag för följande indelning av materialet: 

yr-former: 
1. vres(-e, -a) a) i trä, b) i kött; 2. vräss, vress a) i trä, b) i kött; 

br-former: 
3. bres(a), bris, bräs a) i trä, b) i kött; 4. bräss, bress(e) a) i trä, b) i kött. 

Ordgruppen är företrädd inom två från varandra skilda områden: 1) Göta-
land/Svealand/Åland och 2) Norrland/norra och mellersta Österbotten. Det 
har därför varit naturligt att först undersöka förekomsten inom resp. område 
och att därefter relatera grupperna till varandra. 

Arbetshypotesen är den att de inom ordgruppen företrädda inhemska for-
merna om möjligt skall kunna hållas ihop och återföras till ett gemensamt ur-
sprung samtidigt som det inlånade ordet bräss (om thymuskörteln, använd 
som maträtt') utskiljs. Vidare antas för de inhemska formerna ett fsv. 
*wris. 

Område I: Götaland, Svealand, Gotland, Åland och Åbo/and 
Former enligt kategori a) 'i trä': 

la) vres(-e, -a), 3a) bres(a), bris, bräs 'fibrernas olika riktning i trä; svårklu-
vet trä': yr-formerna har sitt centrum i södra Södermanland, norra Västergöt- 

Se SAOB art. brass. 
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land, Östergötland och Småland. Därutöver förekommer spridda belägg från 
i stort sett hela landet: Lappland, Medelpad, Gästrikland, Uppland, Väst-
manland, Dala-Bergslagen, Halland och Blekinge. Substantivets livskraftiga 
utbredningsområde är som synes numera starkt reducerat, men det torde av 
spridningen att döma ha varit betydligt större. I Finland har denna betydelse 
inte kunnat bekräftas. Endast en uppteckning med br förekommer, från 
Snavlunda i Närke. Genus är neutrum i de beläggtäta områdena. I de perifera 
områdena förekommer maskulint genus, och ordet kan här även uppträda 
som svagt maskulinum eller femininum. Vokalkvaliteten är slutet e. 

2a) vräss, vress, 4a) bräss, bress(e) (bet. som för la och 3a): br-former med 
kort vokal saknas. Formen vress från Ramnäs i Västmanland utgör enda vr-
belägget jämte vressing(e) 'timmerstock' från Jörlanda i Bohuslän och vress-
björk(e) från Jung i Västergötland. Varken br- eller yr-former, syftande på 
trä, förekommer i de finlandssvenska dialekterna. 

Adj. vresig 'vriden, knotig (om fibrernas riktning i trä); svårkluven' tycks 
av beläggen att döma vara betydligt mer livskraftigt än substantivet. Det 
finns, med undantag av några landskap, belagt i större delen av Sverige med 
störst beläggtäthet söderut fr.o.m. Dala-Bergslagen, Västmanland och Upp-
land (exkl. Öland) samt på Åland och i Åboland. Initialförbindelsen är i regel 
yr. Br förekommer inom följande landskap: Dala-Bergslagen (9 socknar), 
Närke (2 socknar), Gotland (3 socknar), Småland (3 socknar) samt Åboland 
(1 belägg). Vokalen är i Sverige genomgående slutet e, utom på Gotland, där 
den är i. /-vokal förekommer även på Åland och i Åboland. Inom ett område 
omfattande sydligaste Dala-Bergslagen," nordöstra Västmanland, Norrby i 
Uppland, Åland" och Bohuslän förekommer kort vokal. Att e-vokal i adj. 
vresig i Svealand genomgående slagit igenom torde bero på analogiskt infly-
tande från subst. vres. Jfr t.ex. sed — sedig, vett — vettig. 

Sammanfattningsvis kan sägas att subst. vres och adj. vresig använda om 
trä hör ihop och att de uppvisar en enhetlig bild. Den ursprungliga vokalen 
bör ha varit kort i, vilket framgår av de finländska och gotländska formerna 
av adjektivet" samt av kvantitetsväxlingen hos framförallt adjektivet i Dala-
Bergslagen," Västmanland (äv. subst. vress, Ramnäs), på Åland (äv. subst. 
vress, Kumlinge) och i Bohuslän. Den fornsvenska substantivformen bör såle-
des ha varit *wrrs, till roten *wri- i vrida. Den ursprungliga betydelsen hos 
substantivet har varit 'någonting vridet' el. dyl. 

Former enligt kategori b) 'i kött': 
Substantiven enligt kategori b) uppvisar en mindre enhetlig bild än de enligt 
kategori a). 

93  Jfr Envall Dala-Bergslagsmålet s. 82. 
93  Jfr Solstrand Svensk stavelseförlängning s. 21 f. 

Forngutn. i bevaras i urspr. kortstaviga ord, se Gustavson Gutamålet 1 s. 1 ff. 
93  Jfr Envall a.a. ss. 82, 191. 
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Ib) vres(-e, -a), 3b) bres(a), bris, bräs 'körtlar' o. dyl.: kärnområdet är Hal-
land, Västergötland, västra Småland, Gotland och Åland. Enstaka belägg har 
noterats från Ovansiljan, Västmanland, Dala-Bergslagen, Södermanland, 
Närke, Värmland, Dalsland, Östergötland och Åboland. Br-former återfinns 
huvudsakligen i Halland och södra Västergötland samt på Gotland och på 
Åland. Från Houtskär i Åboland föreligger ett belägg samt ett från Älvdalen 
i Ovansiljan. Genus är nästan alltid neutrum. Några enstaka gånger uppges 
genus vara maskulinum. Vokalen är i regel slutet e utom i Ovansiljan (Älvda-
len briså) och på Gotland, där den är i. Rietz' uppgift (s. 818b) om vris n. i 
Småland och Västergötland har jag ej kunnat få verifierad genom dialektupp-
teckningar. 

I några socknar i Västergötland (Ale-Skövde, Hålanda, Kilanda, Tunge, 
Skepplanda och Östad) liksom i den småländska socknen Åsenhöga har upp-
tecknats diftongform: vräjs (vrgjs, vrajs) 'körtelfyllt kött'. För formerna se 
diskussionen om vresa ovan avsn. 3.11.1. 

Ä-vokal förekommer några gånger (vrärs Närke, bräs Värmland, bräs 
Åland, bräs bräsch Halland, bräs, bras, brärs Västergötland, bräsen Små-
land och bräk Öland); i några av dessa fall synes det dock röra sig om urspå-
rade former, nämligen vrärs, bräsch, brärs och bräk. 

Sammanfattningsvis kan sägas att merparten av materialet visar att ur-
sprunget bör vara *wris. Br-formerna återfinns inom s.k. br-områden. Som 
väntat har Gotland och Ovansiljan bevarat i (Älvdalen 7). För diftongerna jfr 
ovan avsn. 3.11.1. Ä-formerna är för sporadiska och få för att kunna utgöra 
ett vittnesbörd om annat ursprung. Några av dem är dessutom klart urspå-
rade; de 5 bräs-formerna kan ev. förklaras som påverkade av det inlånade 
bräss. Samtliga dessa former utesluts från kartering och statistik. 

2b) vräss, vress, 4b) bräss, bress(e) 'körtlar' o. dyl.: yr-former med kort vo-
kal är få. Beläggen är följande: vress Halland (Slättåkra), vräss Småland 
(Södra Hestra och Gnosjö), vräss Södermanland (Ornö; Rietz, se nedann, 
vress Dala-Bergslagen (Grangärde) samt vress Åland (Kumlinge). I beläggen 
från Småland och Södermanland tycks betydelsen vara 'körtelfyllt kött på 
halsen'. Vokalkvaliteten växlar som synes mellan e och ä. Genusuppgifter 
saknas utom för belägget från Ornö (Rietz). Ornöformen vräss återfinns två 
gånger hos Rietz, den ena med neutralt genus, den andra med maskulint. Det 
senare belägget, som får bedömas som det tillförlitligare av de två (genusupp-
giften återfinns också i den tryckta ordboken), finns upptaget i hans "Anteck-
ningar ur Allmoge-språket i Södermanland jemte några språkliga jemförelser 
med hänseende till de anförda orden. Under språkfärder åren 1854 och 1860" 
s. 69 (ULMA 1034:1, exc. i OSD). Det förra belägget förekommer insprängt 
bland material från Närke (LUB Rietz II:11 s. 246, exc. i OSD) och har kan- 

96  Jfr Hesselman Vokalerna i och y s. 52. 
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ske därmed i högre grad löpt risken att drabbas av någon felaktighet (Rietz 
kan exv. ha felciterat sig själv). 

Förutom Rietz' Ornö-belägg och en form vres från Näshulta tycks ordet i 
betydelsen 'körtlar' numera vara utdött i Södermanland. Som benämning för 
'stensamling' förekommer det däremot i det inre av Södermanland (Halla, 
Lunda, Näshulta, Svärta, Tunaberg och Vrena). Det uttalas med långt slutet 
e. Det är osäkert vilken kvalitet ä i Ornö-belägget avser. Det kan åsyfta ?-
kvalitet och återspegla den för yttre Södermanland vanliga utvecklingen av 
kort i i ord av typen bit 'bett'. Lika troligt är dock att det är fråga om ett ä-
ljud. Ett ä-uttal skulle kunna vara resultatet av influens från det riksspråkliga 
ordet bräss. Antagandet styrks av att Ornö-belägget troligen har maskulint 
genus. Belägget medtas ej i statistiken. 

Av övriga former torde åtminstone vress Åland och vress Dala-Bergsla-
gen (jfr adj. vressu/bressu Envall Dala-Bergslagsmålet ss. 82, 191) återgå på 
fsv. *wrfs. 

De halländska och småländska formerna är mer svårbedömbara," men de 
kan kanske ses som analogiformer (influerade av bräss). Beläggen är så få att 
de utan att det påverkar slutresultatet kan läggas åt sidan. 

Br-former med kort vokal är något vanligare. De uppträder, på ett undan-
tag när, ej geografiskt samlade utan mer som spridda, sporadiska inslag i dia-
lektmaterialet. Belägg finns från följande landskap: Skåne (1), Halland (1), 
Öland (1), Småland (5), Västergötland (3), Östergötland (2), Uppland (2), 
Västmanland (4), Dala-Bergslagen (7), Värmland (2), Dalsland (1), Närke (4), 
Övre Dalarna (1), Hälsingland (2). 

I detta material bildar formerna från Dala-Bergslagen genom sin enhetlig-
het en separat grupp. De sju beläggen härifrån utgör en stor andel i ett relativt 
sett litet material. Genus är neutrum, vokalkvaliteten slutet e och betydelsen 
'körtlar, körtelfyllt parti på halsen'. 

Av övriga former torde några kunna avfärdas som urspårade: breschen, 
bresken (Hälsingland), kalvbräschle (Västmanland), bräschen (Värmland) 
och bräsch (Västergötland). Beläggen karteras ej och medtas ej i någon stati-
stik. 

Av de återstående 24 beläggen har 19 ä-vokal, varav för 7 uppges maskulint 
genus. De fem återstående beläggen har e-vokal och tre av dem genus maskuli-
num. Endast för ett belägg uppges genus neutrum, bress n. 'körtlar' Öster-
våla, vilket även på grund av sin vokalism och betydelse bör hållas ihop med 
materialet från Dala-Bergslagen. För övriga belägg är betydelsen, när den an-
ges, 'bräss, thymus' eller 'körtel (på halsen)' (4 fall); i ett fall uppges båda be-
tydelserna. 

97  Jfr Solstrand a.a. s. 8 ff. 
99  r > 2 i kort stavelse enl. Wigforss Södra Hallands folkmål s. 1 och Hedström Sydsmåländ-

ska folkmål s. 4. 
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Karaktären på denna grupp 4b bräss — ä-vokal, maskulint genus, bet. 
'bräss, thymus' samt spridd förekomst — leder till slutsatsen att här föreligger 
ett annat ord än det som ligger till grund för det övriga materialet. Undantag 
utgör beläggen från Dala-Bergslagen och Östervåla i Uppland. Säkerligen har 
i dialekterna inträngt det riksspråkliga ordet bräss m. Ömsesidig influens mel-
lan två så betydelsemässigt och ljudmässigt närliggande ord som bräss m. och 
bres n. är i det närmaste oundviklig. Dessa belägg (med undantag av dem från 
Dala-Bergslagen och Östervåla) karteras ej och medtas ej i någon statistik. 

Sammanfattningsvis kan om grupp 4b sägas att sedan ett antal former ut-
sorterats såsom varande ett inlånat bräss återstår beläggen från Dala-
Bergslagen och Östervåla, vilka ej kan representera något annat än ett fsv. 
*wris. Området har en omfattande övergång wr > br, och för stavelseförläng-
ningen jfr Envall a.a. ss. 82, 191. 

Område 2: Norrland och Österbotten 
I Norrland torde två belägg med kort ä-vokal och genus maskulinum kunna 
utsorteras såsom varande riksspråkliga, näml. bräss m. (sälls.) Medelpad 
(Njurunda) och bräss m. och n. Norrbotten (Norrfjärden). Återstoden av be-
läggen utgör en homogen grupp. Betydelsen är 'bräss, thymus; körtlar; knott-
rigt skinn på tungan hos djur'. Belägg finns från Haverö i Medelpad, från 
Jämtland, Härjedalen, Ångermanland, Västerbotten, Norrbotten, från Malå 
i Lappland samt från Österbotten. Vokalen är e (g) och genus neutrum. Vo-
kalkvantiteten växlar mellan kort och lång. Ordet är kortstavigt i Kalixmålen. 
I Nordmaling har belagts både kortstavighet och lång konsonant. Lång vokal 
har ordet i nordvästerbottniska mål,99  i större delen av de jämtska målen 
(med undantag av de nordjämtskam) samt i Trehörningsjö i Ångermanland. 
I övrigt är konsonanten lång. 

Betydelsen hos de österbottniska beläggen är densamma som hos de norr-
ländska, och genus är likaledes neutrum. Vokalen växlar mellan e (?) och ä, 
i ett fall är den i. I några fall förekommer kortstavighet. 

Beläggen är följande: 

Lappland: 3. bres s. b) bres Malå." 
Norrbotten: 3. bres s. b) bres 'bräss, knottrigt skinn på tungan' Överka-

lix, lw  br'Os 'bräss, körtel' Nederkalix, Töre, breskrågan b. sg. 'tarmkäxet' 
Nederluleå.l°3  — 4. bress, bräss s. b) brgss m. 'bräss' Nederluleå, bräss m. 
och n. 'kalvbräss' Norrfjärden. 

99  Jfr Larsson Substantivböjningen i Västerbottens folkmål s. 9: "Vid förlängning av urspr. 
kortstaviga enstaviga ord förlänges vokalen oftare i norra Västerbotten [. . .] Ex. Burträsk: brgs 
'bräss' [. . .] Söderut har man däremot [. . .1 bres [. . 

m  Jfr Dahlstedt-Ågren Övre Norrlands bygdemål s. 234 f. 
101  Larsson a.a. s. 93. 
102 Pihl a.a. s. 81; jfr Widmark Vesterbottens landskapsmål s. 6, Rietz s. 818b. 
103  Svar på fri. M32, ULMA 8172 ss. 5 ff., 13. 
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Västerbotten: 3. bres s. b) bres Jörn n., bres Burträsk n.,'" Degerfors n., 
Lövånger," Nysätra," Skellefteå, Umeå n.,107  Västerbotten u.o. — 4. bress 
s. b) bress Vännäs n., bress Sävar n., Umeå n.,1" bresse b. sg. Nysätra n. 

Jämtland: 3. bres s. b) bto Häggenås n., bres Ström," 'kalvbräss' Lit, 
Oviken, brese b. sg. Hackås n., brese b. sg. 'bräss' Marieby n., bräs 'bräss, 
något i huvudet mellan huvudet och halsen' Åre n. (jfr yard. bräsche b. sg. 
'körtlar frami bröstet på slaktkräk'), bräset b. sg. Revsund. — 4. bräss s. b) 
bros 'bräss, halskörtel (på djur)' Frostviken, bressä Ragunda n., bräsche b. 
sg. 'bräss, körtel som skars bort vid slakt' Laxsjö n. 

Ångermanland: 3. bres s. b) brås Nordmaling m., 'thymus, kalvbräss' Ång-
ermanland u.o.,11°  bres m. 'bräss, körtel' Trehörningsjö. — 4. bress s. b) 
bress Nordmaling n., bress Grundsunda n., Mo n., 'Glandula Thymi; gryn-
lika körtlar kring halsen' Ångermanland u.o.,111  bresse b. sg. 'bräss' Siden-
sj ö . 

Härjedalen: 4. bress s. b) bresse b. sg. (på kalv eller gris) Tännäs. 
Medelpad: 4. bress, bräss s. b) bress n. Haverö, bräss m. (sälls.) 'kalvbräss' 

Njurundal12. 
Österbotten: 3. bres, bräs s. b) bres Karleby n., bres Nedervetil n., Närpes 

n., bräs Maxmo n., bres — bräs Replot n., brisä Nedervetil, bräse n. b. sg. 
'kalvbräss' Malax. — 4. bräss s. b) bräsch Karleby, Nedervetil. 

3.11.3. Etymologi 
Norrland och Österbotten 
Enligt Pihl (Överkalixmålet s. 81) övergår i Överkalixmålet äldre Hill é — 
exv. i bres n. 'det småknöliga skinnet på tungan hos husdjuren; i djurfett 
stundom befintligt orent, som svarta knutar', och enligt Lindgren (Burträsk-
målets grammatik s. 81) i Burträskmålet äldre Ttill E i sluten stavelse i kortsta-
viga ord, exv. bres 'körtel'. 

Kortstavigheten i Kalixmålen, Nordmaling och Österbotten jämte de väster-
bottniska kvantitetsväxlingarna visar på en kortstavig form. Ursprunglig ini-
tialförbindelse bör vara br, eftersom bres uppträder i kalixmål, jämtska och 
ångermanländska mål. I dessa mål förekommer eljest ingen övergång wr > 
br. Till grund för det norrländska bres/bress torde alltså ligga ett äldre *bris. 

104  Jfr Lindgren Ordbok över Burträskmålet s. 18, Burträskmålets grammatik s. 81, Larsson 
a.a. s. 93. 

1" Larsson a.a. s. 93. 
1°6  Larsson a.st. 
'°' Jfr LUB Rietz 11:12 s. 1424. 
08  Jfr Stenberg Ordbok över Umemålet 1 s. 14. 

109  Jessen Notitser om dialecter i Herjedal og Jemtland s. 39. 
II°  UUB Ihre 98:5 (före 1766) s. 2. 
111  UUB Ihre 98:5 (före 1766) ss. 5, 60. 
112  Hellbom Ordbok över Medelpads bygdemål s. 1757. 
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Som framgår av materialsamlingen råder ej någon hundraprocentig över-
gång wr > br inom ett större område, ej ens inom br-områdena. Då samtliga 
belägg från Österbotten uppvisar initialt br är detta ett starkt indicium på att 
br är den ursprungliga förbindelsen och på att de österbottniska formerna bör 
hållas samman med de norrländska. 

Det är rimligt att sammanföra det norrländska ordet bres med no. dial. bris 
n. 'Knuder i Kjedet (af Dyr)', 'Kjertelsamling eller kjertelrigt Kj od paa Hal-
sen af unge Dyr', o. dyl. (Aasen, Ross; jfr Torp Nynorsk etymologisk ordbok 
art. Bris). 

Som framgår av vad som sagts ovan är det dock oriktigt att som Torp och 
Ross gör med bris sammanhålla också sv. dial. vres och att som Torp i första 
hand betrakta bris som ett lån från tyskan. 

Götaland, Svealand, Gotland, Åland och Åboland 
Enligt Solstrand (Svensk stavelseförlängning s. 9)113  "tala såväl betydelse-
identitet som ljudförhållanden tämligen starkt för att sv. bres och vres äro 
samma ord". Han menar att saken dock ytterligare kompliceras genom före-
komsten av det "nyvästnordiska" ordet bris med motsvarande betydelse och 
"väl även etymologisk motsvarighet". Solstrand tvekar alltså att göra boskill-
nad mellan å ena sidan de götiska formerna bres och å andra sidan de likaly-
dande norrländska. 

Det är riktigt att de båda grupperna uppvisar stora likheter. Båda har genus 
neutrum och båda avser körtlar. De är ändå semantiskt skiljaktiga. Det norr-
ländska bres har nämligen dessutom ofta bet. 'knottror på tungan', vilket det 
götiska bres aldrig har. 

Som tidigare visats talar också ljudförhållandena för att götiskt vres och 
bres har samma ursprung och att detta bör vara ett kortstavigt *wrik. 

Jfr Hellquist (art. vresig), som återför adj. vresig och sv. dial. vresa subst. 
och verb 'knagg i trä' resp. 'vrida, kröka' till ett urgerm. *wris-, men som inte 
utesluter möjligheten att det "i någon eller några av de nord. formerna" 
skulle kunna föreligga samma avljudsstam som i fht. reisan, ags. wrcisen, 
'knut, knöl', urgerm. *wrais-. 

Som tidigare nämnts indikerar det gotländska bris och kvantitetsväxlingen 
hos beläggen från Dala-Bergslagen, Östervåla och Åland en stam med kort i. 
Sannolikt skulle fler belägg än från sex socknar i Västergötland ha uppvisat 
diftong om vres återgått på äldre *wreis."4  

Sammanfattningsvis kan sägas att göta- och sveamålens substantiv vres n. och 
bres n. 'körtlar' samt vres (vress) n. 'vridning i trä' (jfr även vresig a. 'vriden, 

113  Jfr Hedström Sydsmåländska folkmål s. 13. 
Jfr Swenning Samnordiskt cei ss. 25, 138 ff. 
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knotig') är ursprungligen identiska och att de utgår från ett fsv. *wrrs, vilket 
betecknat 'någonting vridet' el. dyl. De har i stort sett, men ej helt, samma 
spridningsområde. Vres 'körtel' är begränsat till norra Halland, Västergöt-
land och västligaste Småland, medan vres 'vridning i trä' har en vidare sprid-
ning och omfattar större delen av göta- och sveamålen. Adj. vresig 'vriden' 
återfinns i större delen av Sverige. Ursprunglig betydelse hos vres torde, som 
nämnts, ha varit 'vridning', vilken ännu föreligger då substantivet och det 
härav avledda adjektivet brukas om trä. Det större spridningsområdet för 
denna senare kategori pekar på att 'vridning' är den ursprungliga betydelsen, 
ej 'körtel'. När ordet används om kött torde en betydelseförändring ha in-
trätt. Från att ursprungligen ha betecknat den vridenhet och trasslighet som 
särskilt lymfkörtlarna ger upphov till, har vres kommit att beteckna själva 
körtlarna, framförallt i halspartiet, men även annorstädes, exv. i tarmkäxet, 
hos djur."' 

De dialektala formerna har stundom helt ersatts av eller delvis påverkats av 
det riksspråkliga ordet bräss m. 'körtel; thymus', ett lån från tyskan. 

3.12. Vrist s. 
3.12.1. Betydelse och förekomst 
Vrist är både den riksspråkliga och den dialektala benämningen på den välvda 
delen av foten mellan fotled och tår. Genus är mestadels maskulinum men 
även femininum förekommer. I Uppland, Västmanland, på Åland, i Åboland 
och Nyland samt på Fårö uppträder den svaga maskulinformen vriste. Med 
undantag av Kalix- och Ovansiljansmålen är ordet väl belagt i dialekterna. I 
de förra målen tycks det saknas helt. "Vristen som helhet saknar uttryck i må-
let annat än i uppkonstruerade sammanhang" (Töre).116 

Uppteckningarna från Ovansiljan ger klent stöd för att vrist skulle vara 
genuint inom detta område. Inga uppteckningar av ordet, vare sig med r, br 
eller yr, föreligger från Mora eller Orsa. Från Venjan har jag endast Noreens 
uppgift om formen wrist. Två belägg med br finns från Ore och ett från Sol-
lerön. I Våmhus (Bonäs) har ordet tre gånger upptecknats med br och en gäng 
med rw. Uppteckningen brist (ä.) — rwist (y.) är gjord av Levander, vilken 
även påpekar att man dock helst säger fotled. Levander har också i annat 
sammanhang, i tpl. 818:3 s. 77, angivit formen brist. Den tredje uppteckning-
en av br-form från Våmhus, brist, härrör från Rombo F. Eriksson."7  Från 
Älvdalen har jag noterat formen rwist Åsen och brist (äv. fuetbristn) Bly- 

115  Jfr Tamm Etymologisk svensk ordbok s. 67, Hedström a.a. s. 13. 
116  Svar på fri. M31, ULMA 11275 s. 51. 
117  Svar på fri. M31, ULMA 4401 s. 53. 
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berg."' De växlande initialförbindelserna i Älvdalen och Våmhus tyder på 
att ordet ej är ursprungligt i dessa båda socknar. Formerna med br har troli-
gen inlånats söderifrån (Nedansiljan), medan rw-formerna kan vara resultatet 
av en dialektal anpassning av den riksspKåkliga formen (jfr Levanders kom-
mentar). Möjligen skulle även Venjansformen kunna tolkas som en dialektalt 
anpassad riksspråksform. Andra uppteckningar av Noreen tyder på att uttalet 
wr kvarlevde i Venjan under 1800-talets senare hälft. 

3.12.2. Etymologi 
Den germ. utgångspunkten för vrist är enligt gängse etymologiska ordböcker 
(se t.ex. Hellquist) *wrih-sti, till roten i vricka, eller *wriö-sti, till roten i vrida, 
i båda fallen med grundbetydelsen 'det som vrider'. 

3.12.3. Ljudförhållanden 
3.12.3.1. Allmänt 

Vokalkvaliteten i vrist varierar i Sverige mellan i och e (e), medan i Finland 
enbart i uppträder. Vokalen är kort i Sverige, medan lång vokal inte är ovan-
lig på finländskt område; I19  i Estland är den regel. 1 Halland,I2°  Småland, 
Blekinge121  samt på Fåröm  förekommer diftongering. Från Västerbotten fö-
religger ett par uppteckningar från Burträsk och Bygdeå vilka uppvisar dif-
tong och w-bortfall; de avviker därmed på ett iögonfallande sätt från övriga 
västerbottniska former, vilka har i och kvarstående w ( > b). Avvikelse ifråga 
om vokalism uppvisar även en enstaka uppteckning från Stensele, nämligen 
fotr8st. Mer väldokumenterat är ö- eller 8-ljudet i Hälsingland, där denna 
kvalitet finns belagd i fyra socknar (Alfta, Bollnäs, Delsbo och Ovanåker). 
För de västerbottniska diftongformerna och ö-, 8-formerna i Hälsingland se 
nedan avsn. 3.12.3.2. 

118  ULMA 702:4 s. 40 (J. Back). Från Åsen i Älvdalen har Noreen (Ordlista öfver dalmålet s. 
212) formen brest ("sälls., vanl. fotveck"). Gunnar Nyström menar (samtal 1981) att uppgiften 
är tvivelaktig: i övergår aldrig till e i Älvdalen utan kvarstår. Formen skulle kunna bero på ett 
missförstånd. Noreen kan i ett samtal med sina sagesmän om olika kroppsdelar ha missuppfattat 
betydelsen hos brest som 'vrist' i stället för som — rätteligen — 'bröst'. Belägget är ej medtaget 
i materialsamlingen. 

119  Jfr Hagfors Gamlakarlebymålet s. 21. 
I ' Se Wigforss Södra Hallands folkmål ss. 44 f., 90, 108, 113 ff., 520 f., 667, 686. 
121  Se Benson Blekingska dialektstudier 2. s. 29. 
122  Se Noreen Fårömålets ljudlära s. 343. 
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3.12.3.2. Uddljud 

wr 
Som framgår av materialsamlingen och karta 8 är bevarat wr dokumenterat 
endast från tre socknar: från Östervåla i Uppland föreligger formerna wrist 

6rist' och vrist — brist,' och i Kyrkbyn i Venjan har Noreenus  upp-
tecknat ordet i formen yrist. Att han särskilt uppmärksammat bevarat wr i 
Venjan framgår, som tidigare nämnts, av hans primäranteckningsbok.' 
Från Tofteryd i Småland har följande varianter uppgivits: "brest el. wrest, 
möjligen brest" . I Hjärtum i Bohuslän har upptecknats formen wrest, vilken 
ej är att betrakta som genuin utan som ett utslag av nabooppsition, jfr nedan 
avsn. 6.1.1. 

rw 
Form med rw förekommer i Älvdalen och Våmhus i Övre Dalarna. 

Uddljudande w har inte kunnat beläggas i något mål; i Kalix- och Orsamålen, 
i vilka w ( < wr) eljest förekommer, finns ordet vrist ej belagt. 

Uddljudande r har stor spridning. Det uppträder i sydligaste Lappland (Ris-
bäck och Vilhelmina), södra Ångermanland, Jämtland, Härjedalen, Medel-
pad, Hälsingland och större delen av Uppland. I det sistnämnda landskapet 
är rist o. dyl. den normala formen. I Gästrikland representeras r av två be-
lägg. Förutom inom ovan nämnda vidsträckta område anträffas r i ytterligare 
tre, klart avgränsade regioner, nämligen i Värmland, på Gotland samt i norra 
Bohuslän.12.7  På Gotland är r allenarådande och så även i Värmland så när 
som på några yr-former. Slutligen har rist upptecknats i Nås i Västerdalarna. 
Formen får väl ses som en utlöpare från det värmländska r-området. I Finland 
och Estland har inte någon r-form kunnat beläggas. 

Något avskilt från och norr om det ångermanländska dialektområdet (in-
klusive Risbäck och Vilhelmina) med depalataliserade former såsom rest upp-
träder som ovan nämnts tre former vilka avviker ifråga om vokalismen. Två 
representerar Umemål, näml. fotr8st Stensele och fotröyst Bygdeå, och en, 

123 Tpl. 1919-20, uppt. M. Eriksson. 
124  Sedes 1921, uppt. M. Eriksson. — Isaacsson (Om södra Fjärdhundralands folkmål s. 71) 

uppger följande om v-ljudet: "Möjligen har v tils på sista tiden haft bilabialt uttal (6), har det 
kanske stundom ännu. Jag har visserligen icke säkert kunnat konstatera 6, men har vid upprepade 
tillfällen tyckt mig höra rabidja, ehuru den talande påstått sig säga ravålja. Det uppges ock, att 
uttalet byljfte adj. 'vidlyftig' förekommit." 

126  Noreen Ordlista öfver dalmålet s. 213. 
26  ULMA 1112:7 d opag. 
27  Betr. det sistnämnda landskapet jfr Janz&I Subst. i bohuslänskan s. 305. 

119 



fotraist Burträsk, företräder Skelleftemål. Uppteckningen från Stensele är 
gjord 1946 av L. Li&n och försedd med översättningen 'fotröst, fotvrist'. De 
västerbottniska beläggen härstammar från J. V. Lindgren (1888-89). Under 
uppslagsordet Vrist s. m. har han antecknat att det heter brist i Lövånger, 
Norsjö och Skellefteå, att det i Bygdeå likaså heter brist men också -röyst 
samt att det är okänt i Burträsk, där det heter fotrgest. Jfr Lindgren Ordbok 
över Burträskmålet under *fotröst.128  Genus för de västerbottniska formerna 
är neutrum; Stenselebelägget saknar genusuppgift. 

Formerna ter sig svårtolkade. Kan det vara så att w fallit efter att ha labiali-
serat i till y — jfr diskussionen ovan om rojd sä Piteå (avsn. 3.8.3.2) och om 
rönsk Västerbotten och Uppland (avsn. 3.3.2.2) samt nedan om röst Hälsing-
land (jfr Lindgren Burträskmålets grammatik § 28,4) — och att y övergått till 
ö (jfr Lindgren a.a. § 44,2) vilket diftongerats till öy (jfr Lindgren a.a. § 58 
med ex. på diftongering även framför -st i syster och *ystre 'blår')? Denna dif-
tong utvecklas i Burträskmålet till qj (Lindgren a.a. § 51). En annan möjlig 
förklaring är att en viss bildlikhet, "fotens tak", har initierat en association 
till ordet röste n. 'stomme 1. stöd varpå tak vilar; takresning, taklag; äv. om  
den uppåt avsmalnande, ovanför takfoten belägna delen av en gavel' (SAOB). 
Jfr raajst n. 'röste', rajstmor f. 'röstmor' Burträsk, rajstmora b. sg. Norsjö, 
rööyst n. 'röste' Lövånger samt r8st n. 'röste' Stensele. Bygdemålet, som är 
en nordlig variant av Umemålet, saknar vanligtvis i motsats till detta diftong-
er:29  Formen fotröyst från 1880-talet skulle dock kunna representera en 
gammal bevarad diftong, jfr Umemålets öy för gammalt oy."°  Att en anslut-
ning till ordet röste kan ha ägt rum styrks av nutida överensstämmelse inte 
bara i fråga om vokalism (diftong) utan även beträffande genus (neutrum). 
Exakt vilken vokalkvalitet som ordet vrist kan ha haft vid tiden för en anknyt-
ning till röste är osäkert. Associationen torde likväl ha underlättats av en w-
lös form. W-lösa former av ordet vrist som simplex eller som senare led i sam-
mansättning har jag, förutom i dessa tre uppteckningar, ej kunnat belägga 
från Norrbotten, Västerbotten eller norra Ångermanland. W-bortfallet är 
emellertid lättförståeligt i en sammansättning som fotvrist; de tre formerna 
har upptecknats endast i denna sammansättning. Bortfallet kan också, även 
om belägg härför saknas, ha ägt rum i simplex framför efterföljande i eller, 
kanske snarare, framför en labialiserad vokal, y, se ovan. 

I Medelpad, Hälsingland och Gästrikland förekommer br och r i varandra 
närliggande socknar utan att någon klar geografisk skiljelinje kan skönjas. 
Detta är något anmärkningsvärt och har föranlett en närmare granskning av 
materialet från dessa områden. 

128  I Norsjö är formen fotröst okänd (enl. uppt. av B. Nygren 1938). 
129  Se Dahlstedt-Ågren Övre Norrlands bygdemål ss. 158, 252. 
130 Jfr Dahlstedt-Ågren a.a. ss. 146, 251. 
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Medelpad: R-former har belagts i två socknar, Hässjö och Njurunda. Häs-
sjöbelägget härstammar från H. Geijer, I31  och uppgiften om r i Njurunda 
härrör från A. Hellbom"2  (formen är hämtad från författarens eget ordför-
råd). Dessutom har i Hellbom Ordbok över Medelpads bygdemål (s. 1758) 
upptagits en r-form utan uppgift om ort. Antagligen rör det sig om formen 
rist i referentboken för Medelpad (ULMA 88:25 s. 13), som av Hellbom (a.st.) 
har lokaliserats till Stöde i enlighet med referenternas härkomst (a.a. s. 
XXX). Denna form (jämte rest) har i materialsamlingen försiktigtvis lokalbe-
stämts till Medelpad utan ort. I Medelpads bygdemål s. 120 säger Hellbom att 
v saknas i åtskilliga fall, bl.a. i ord på yr som i formerna risst och resst 'vrist' 
i Selånger, Hässjö, Liden, Stöde och Njurunda. Eftersom källan till uppgif-
terna om de v-lösa formerna från Selånger och Liden är okänd, har beläggen 
ej medtagits i materialsamlingen. 

Hälsingland: Uddljudande r i Hälsingland styrks av ett rikhaltigare material 
än det från Medelpad. R-former uppges från 11 socknar. Från Delsbo är for-
men rest dokumenterad av fem skilda uppgiftslämnare. Därjämte har Wenn-
berg (Ordbok öfver allmogeord i Hälsingland s. 58) formen rist. 

Gästrikland: De två r-beläggen från Hedesunda och Hille härrör från Elias 
Grip (1898). 

R-formerna från Medelpad och Gästrikland är få men kan bedömas som 
tillförlitliga, liksom w-bortfallet i Hälsingland får anses styrkt genom materia-
lets riklighet. 

För bedömningen av br-formerna se nedan under br 	yr. 
I Hälsingland uppvisar ett antal r-belägg avvikande vokalism, nämligen röst 

(r8st). Dessa former härrör från Alfta, Bollnäs, Delsbo och Ovanåker. Samt-
liga uppgifter från Delsbo härstammar från 1800-talets senare hälft (röst från 
Uppränning till en grammatik för Delsbo-målet, 1 uppl. 1862 ss. 6, 19, 2 uppl. 
1870 ss. 4, 18, och från Rietz s. 536b samt röst från Wennberg a.a. s. 5833). 
Av Dag Strömbäcks hand föreligger två Alfta- (r8st 1932, 1942) liksom två 
Ovanåkersbelägg (r8st 1923-26, 1942). P. Linden har formen röst i Ord och 
uttryck i Ovanåkersmålet s. 18. Från Bollnäs representeras formen av endast 
en uppteckning (röst, P. Hertzell 1931). En närmare granskning av hela mate-
rialet i de fyra socknarna ger vid handen att i Alfta och Bollnäs enbart finns 
belagd 8- resp. ö-form, att i Ovanåker förekommer formerna r8st och brist 
och att i Delsbo växlar röst, rist och rest. Hur skall då denna inomsocknes va-
riation förklaras? 

Troligen är ö(8)-formen äldst. I första upplagan av Delsbogrammatiken fö-
rekommer enbart ö-former (s. 19, jfr s. 6: "ö finnes endast i 3 ord nämligen: 

131  ULMA 25752 s. 41. 
32  Ordbok över Njurundamålet s. 380 och Ordbok över Medelpads bygdemål s. 1758. 
'33  ö "utmärker det korta öppna 0-ljudet, mera närmande sig ö-ljudet, t.ex. pöjk = pojke" 

(Wennberg a.a., förordet). 
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blömme, blomma, hjön, hjon, röst, wrist på fötter och skodon"). I den andra 
förbättrade upplagan har röst bytts ut mot rest (s. 18) och ö-ljudet får föl-
jande kommentar: "Ö finnes icke i äldre Delboskan, ehuru man nu för tiden 
säger blömme i stället för blemme, blomma på säd, röst för rest, wrist på fo-
ten" (s. 4). Ändringen i Delsbogrammatiken, avsaknaden av 8-former från 
1900-talets Delsbo samt det faktum att enbart 8- resp. ö-former finns i Alfta 
och Bollnäs tyder på att ö (8) är den äldre av de båda vokalerna. E-formen 
i Delsbo kan förklaras som en delabialiserad ö-form.'' Övriga hälsingesock-
nar har i-vokal. Formen brist i Ovanåker har gissningsvis inkommit från de 
angränsande socknarna Voxna och Järvsö. 

Det återstår att tolka ö/8-ljudet. Sannolikt är detta det direkta eller indirekta 
resultatet av en labialisering. 

Depalatalisering av i till e i långstaviga ord förekommer i Hälsingland, och 
den verkar vara knuten framförallt till r. Främst i ställning efter r men även 
framför r + konsonant sänks i. I det förra fallet tycks sänkningen vara till 
stora delar genomförd. Det heter exv. fisk (fisch) o. likn. 'fisk' (Alfta, Bjur-
åker, Bollnäs, Delsbo, Enånger, Forsa, Färila, Gnarp, Järvsö, Jättendal, 
Ljusdal, Ovanåker, Skog) men fresk 'frisk' (Alfta, Bjuråker, Delsbo, Forsa, 
Färila, Gnarp, Järvsö, Ljusdal, Ovanåker, Skog, Söderala, Voxna), viste 
'spår' (Bollnäs, Delsbo, Enånger, Forsa, Färila, Gnarp, Järvsö, Ljusdal, Los, 
Ovanåker, Rengsjö, Skog) men kres(t)na 'kristna' (Alfta, Bjuråker, Bollnäs, 
Enånger, Färila, Järvsö, Ljusdal, Skog, Voxna).D5  Exempel på i > e fram-
för r + konsonant är lerska o. likn. 'lirka' (Alfta, Bollnäs, Ljusdal, Skog, 
larska Järvsö) men lirska (Enånger), vervel 'virvel' (Bjuråker) men virvil 
(Voxna), varske o. likn. 'virke' (Alfta, Bjuråker, Bollnäs, Forsa, Färila, Ha-
nebo).136  

Sänkningen av y till ö följer samma mönster, men den synes uppträda mer 
sporadiskt. Det heter genomgående br8st l" o. likn. 'bröst' men rytja 'rycka' 
och trytja 'trycka', ryscha o. likn. 'ryssja' i Färila, Järvsö och Ljusdal men 
röscha o. likn. i Gnarp, Hanebo och Delsbo ( > rescha i Delsbo). 

Med tanke på den (tidigare konstaterade) labialiserande effekt som wr ut-
övat på efterföljande vokal exv. i Uppland, Västerbotten och Norrbotten (jfr 
ovan) vore det naturligt att förklara de hälsingska röst/r8st-formerna utifrån 
samma mönster och att se dem som resultatet av en utveckling wrist > ryst 
> röst (> rest i Delsbo).' 

134  Jfr F. Hedblom Om hälsingarnas språk s. 45. 
135  Jfr Hesselman Vokalerna i och y s. 176 ff. 
36  Jfr Hesselman a.a. ss. 206, 209, 213 ff. För övergången i > e se Levander Dalmålet 1 s. 

16 ("gammalt i går i häls. över till e-ljud i en omfattning, som år okänd i dalmålet, ex. Färila 
dr2ve 'drivit', m0a 'midja' "). 

137  Jfr Hesselman a.a. s. 178. 
138  Jfr WesAn Svensk språkhistoria 1 § 34: "Labiala konsonanter (p, b, f, v, w, m) utövar, 

särskilt i förening med ett r, I, eller n, ett labialiserande inflytande på vokalerna." 
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br — yr 
Norrland 
I Lappland, Norrbotten, Västerbotten, nordligaste Ångermanland, Medel-
pad, Hälsingland och Gästrikland förekommer br. Denna förbindelse är den 
dominerande i södra Norrbotten, i Västerbotten och i Gästrikland. Från 
Lappland finns endast en uppteckning, nämligen från Malå, som tillhör nord-
västerbottniskt dialektområde. Förbindelsen yr finns belagd i samtliga land-
skap. 

Norrbotten: Som nämnts ovan under 3.12.1 tycks benämningen vrist sak-
nas i Kalixmålen. Däremot vittnar ett flertal uppteckningar om ordets före-
komst i Pite- och Lulemålen. Både br och yr förekommer i dessa mål, men 
ålder och spridning talar för att br är den äldre och genuina ljudförbindelsen. 
Från Råneå föreligger ett belägg, brist (1906). Uppteckningarna med br från 
Nederluleå är flerfaldiga. E. 0. Nordlinderm  uppger (1891) enbart formen 
brist, medan E. Brännström (1928) och A. Nordström14°  (1934) har både 
vrist och brist (Nordström även sms. fåotbrist). Brännström uppger vrist som 
första form och konstaterar att brist är sällsynt. 

Från Norrfjärden föreligger en uppteckning med yr, men den är av sent da-
tum (1953). G. Iverus anger br för Piteå (tpl. 1909), och han uppger i "An-
teckningar till Pite-målets ljudlära" s. 34 att "mot riksspråkets v svarar b i 
brist = vrist". 

Västerbotten: Den procentuellt stora andelen br-belägg och spridningen av 
dessa visar att br även i Västerbotten är den genuina förbindelsen; endast i De-
gerfors har den ej kunnat beläggas.14 ' Åström (Degerforsmålets ljudlära s. 
85) säger uttryckligen att "Isl. v resp. u 	dfs. v i uddljud (äfven före r) ock 
i uddljudsförbindelserna tv ock kv; t.ex. [. . .] vrist vrist". 

Belysande för dominansen av br i ordet vrist är att enligt Lindgren (Ordbok 
över Burträskmålet s. 19) ordet brits 'sovbänk', uttalat brist, i Skellefteå även 
kan ha formen vrist. 

Ångermanland: Bjurholm och Nordmaling, vilka utgör ett övergångsom-
råde mellan målen i Västerbotten och Ångermanland, har br. Från mellersta 
delarna av landskapet är det klent med uppgifter om br, men från Högsjö i 
södra Ångermanland finns ett belägg på brist. Till uppteckningen, vilken är 
gjord av H. Geijer, är fogad anmärkningen att brist är "gammalt här i Hög-
sjö". 

Medelpad: Från Medelpad, liksom från Hälsingland, förekommer som tidi-
gare nämnts uppteckningar med både r och br. Av nedanstående framgår att 
även de flesta br-former i Medelpad kan anses tillförlitliga. 

'39  Nordlinder Ordlista för Nederluleä-målet, ULMA 562 s. 25. 
'4°  Svar på fri. M31, ULMA 7930, s. 32. 
'I Från Bygdeå föreligger i tpl. ett belägg vrist. Denna form verkar tvivelaktig. Uppteckna-

ren har även formen vro 'vrå', vilket ord i Norrland uppträder enbart med v-lösa former såsom 
ro o. likn. Båda beläggen har fått utgå ur materialsamlingen. 
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Uppgiften från Tynderö härstammar från H. Geijer, vilken har formen 
fotbristn. 42  Formen brist från Attmar är nedtecknad av A. Vestlund,' som 
konstaterar att v i förbindelsen yr faller i verbet vråla och att yr uppträder som 
br i ordet vrist. Uppgifterna om br från de tre socknarna Holm, Njurunda och 
Selånger härrör från A. Hellbom.'" Njurundaformen är hämtad från förfat-
tarens eget ordförråd, medan "beläggen från Holm och Selånger torde här-
röra från Alfred Vestlunds samlingar". 45  Vestlund har 1912 i Selånger upp-
tecknat formen vrist. Om v i förbindelsen yr säger han att det i Selånger och 
Haverö fallit i ordet vrida, i Haverö dessutom i ordet vrå,' och att det i 
Holm fallit i vråla men kvarstår i andra fall före r, t.ex. i vrå, vrång 'envis, 
tvär' och vriding m. 'vildhjärna'.'47  Vestlund ger alltså varken positivt eller 
negativt besked om förekomsten av br i Selånger och Holm; han konstaterar 
endast att v i förb. yr kvarstår i dessa socknar utom i ordet vråla. Därmed 
ges förutsättningen för att br skulle kunna ha utvecklats även i Holm och Sel-
ånger, och beläggen medtas därför. Uppgiften från 1898 om kvarstående v i 
Torp får stöd av Bogrens (i Torpmålets ljud- och formlära s. 129) uttalande 
att v motsvarar fsv. v utom att det fallit i uddljud i verbet vräka 'driva, jaga, 
motionera'. 

Hälsingland och Gästrikland: Förbindelsen br är i Hälsingland något sämre 
belagd än i Medelpad för att i Gästrikland bli talrikt förekommande. Br i 
Gästrikland ansluter till br-området i Nedansiljan och Dala-Bergslagen. 

Övre Dalarna 
Centrum för övergången av wr till br ligger i Nedansilj an. För beläggen i 
Ovansiljan jfr ovan under 3.12.1. Därutöver förekommer ett par uppteck-
ningar från Äppelbo och Malung i Västerdalarna. E. A. Sporre har från år 
1934 formen vrist och han anmärker: "Har samma betydelse som ordet vrist 
i riksspråket och är genuint Äppelbomål." Dock har tre upptecknare, 0. 
Bannbers, L. Levander och Niss Hj. Mattson, i relativt tidiga uppteckningar 
dokumenterat br i Äppelbo. För Malung har Bannbers (1915) under uppslags-
ordet vrist antecknat att ordet i äldre tid hellre har formen brist. Under brist 
som uppslagsord skriver han att ordet växlar med vrist men att det numer ej 
är så vanligt. 

142  ULMA 25753 s. 13. 
143  Anteckningar till Attmarsmålets ljudlära 1917-18, ULMA 432:1 s. 103. 
1" Ordbok över Medelpads bygdemål och Ordbok över Njurundamålet art. vrist. 
145  Enl. brev 4 april 1984. 
146  En del mer framträdande skiljaktigheter mellan folkmålen i Haverö socken (västligaste 

Medelpad) och Selångers socken (östra Medelpad), 1916, ULMA 293:2 s. 40. 
'47  Anteckningar till en ljudlära över folkmålet i Holms socken i Medelpad, 1916-17, 

ULMA 354:2 s. 68. 
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Svealand, Götaland och Gotland 
I mellersta och södra Sverige har genomslagskraften för br varit stor. Br do-
minerar i ett vidsträckt, sammanhängande område som sträcker sig söderut 
fr.o.m. Gästrikland och omfattar Nedansiljan, Dala-Bergslagen, Västman-
land, Närke, Södermanland, Dalsland, delar av Bohuslän, Västergötland, Ös-
tergötland, södra Halland och sydvästra Småland. Markant är beläggtätheten 
i Västergötland. I Östergötland har former med br ännu mot 1930-talets slut 
haft en stark ställning. Det framgår inte blott av materialsamlingen (beläggens 
antal och ålder) utan även av kommentarer såsom denna: vrist m. "yngre 
ord", brist "är gamla o ännu allmänna ordet" (Vånga 1937, uppt. G. Ols-
son). I Uppland förekommer inte br med undantag av några få belägg från 
landskapets västligaste delar. 

Formen brist i Rämmen i Värmland'48  ansluter till br i Västerdalarna och 
Nedansiljan. 

Det enstaka br-belägget i norra Skåne får väl ses som en utlöpare av det 
norr därom belägna br-området. I övriga Skåne, i Blekinge och på Öland 
finns enbart yr. Gotland har r i detta ord. 

Finland och Estland 
Wr har i stor utsträckning gått över till br inom hela det finlandssvenska om-
rådet. Även här finns samma tendens till tidsmässig skiktning i materialet som 
i Sverige, nämligen att br-formerna i större utsträckning tillhör 1800-talet och 
1900-talets första decennier än senare hälften av 1900-talet. På Åland före-
kommer inom 3 socknar, Geta, Hammarland och Vårdö, ett uttal med dr, vil-
ket måste vara resultatet av en ljudsubstitution."9  I estlandssvenska dialekter 
förekommer endast yr. 

Sammanfattningsvis kan beträffande ordet vrist fastslås att övergången wr > 
br förekommer inom större delen av svenskt och finlandssvenskt område och 
att den haft störst genomslagskraft inom följande områden: södra Norr-
botten—Västerbotten, Dala-Bergslagen—Närke, Västergötland—Östergötland—
Småland samt i Finland. 

Även w-bortfallet har stor utbredning. W-lösa former uppträder fr.o.m. 
Ångermanland och söderut t.o.m. mellersta delarna av Uppland samt i Värm-
land och på Gotland. I Finland har bortfallet inte kunnat beläggas. 

148 Tpl. 1898 (G. Kallstenius). Kallstenius tillfogar: "ska vara fint; eljest: krdka pe ffS t " 
Han har samma år i Rämmen nedtecknat även formen fotrest. 

149  Jfr Solstrand Svensk stavelseförlängning s. 8. 
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3.13. Vrete s., vreta v. 

I framförallt Östergötland men även i Småland och på Öland samt i Hogdal 
i Bohuslän förekommer ett vrete m. 'timmerdrag' jämte verbet vreta 'dra med 
timmerdrag'. Verbet vreta, kortstavigt och med bevarat i, har belagts också 
från Nuckö (Rickul och Odensholm). Ordet har efterfrågats på Ormsö, Rågö, 
Dagö samt i Gammalsvenskby, men dess existens här har förnekats. Enligt 
Erixon (Ett timringsredskap i kulturgeografisk belysning s. 53) är vrete "den 
instrumentala motsvarigheten till substantivet vret". "Dess utbredning kan en 
gång ha varit något större än nu. I varje fall är det ganska egendomligt att 
en så pass speciell benämning uppstått här och sedan uppehållits i århundra-
den i motsättning till landet i övrigt, då det gäller ett föremål, som i besläktad 
form brukats i hela landet. Sannolikt har det skett på ett tidigt stadium, och 
av allt att döma är det inom Linköpings stift i dess medeltida utsträckning, 
som 'vrete' hållit sig."15°  

Någon form med br finns ej belagd. 

3.14. Räng s., vränga s., vränga v., vrängd s., 
vränge s., vrängel s., vrängla s. 

3.14.1. Betydelse och förekomst 
Räng s.: På Gotland uppträder formen reng, vilken enligt Noreen (i ANF 3 
s. 21) är identisk med vrang 'spant' i en ursprunglig betydelse 'vrå, vinkel'. 
E-vokalen stammar enl. Noreen (a.st.) från pluralformen. 

Vränga s.: Den svaga femininformen vränga 'självböjt trä' förekommer i 
Värmland, Södermanland, Bohuslän och på Öland. 

Vränga v.: Betydelse 2, 'vränga ut och in', har belagts i hela Sverige med un-
dantag av Gotland och Öland samt i Finland. Betydelse 1, 'förse med spant', 
förekommer i Västerbotten, Lappland, Ångermanland, Medelpad (Njur-
unda), Uppland samt i hela Finland. Betydelse 3, 'vricka', har noterats endast 
i Uppland, och betydelse 4, 'grimasera', är begränsad till Skåne, Blekinge, 
Nyland och Nuckö i Estland. 

Vrängd s.: För detta ord se ovan under 3.2.2. 

Vränge s.: Denna form med maskulint genus har belagts i Österbotten. 

15°  Jfr Olsson Gotländska terrängord s. 127 ff. 
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Det neutrala substantivet vränge (kollektivum och betecknande hela spantet) kunde ha 
varit av intresse om det bidragit till möjligheten att utröna i vad mån den annorlunda 
vokalismen i detta ord haft någon betydelse för uddljudsförbindelsen. Detta är dock 
ej fallet, främst därför att förekomsten av ordet är starkt begränsad. Det hör huvud-
sakligen hemma i Jämtland, vilket landskap allmänt kännetecknas av v-bortfall och 
avsaknad av övergång wr till br. Vränge har här formen ränje o. likn. Enstaka belägg 
finns från Ångermanland, Dalsland och Värmland. 

Vrängel, vrängla s.: I flera socknar i Södermanland förekommer vrängel 
jämte vrång, i betydelsen 'båtspant'. Genus växlar mellan maskulinum och fe-
mininum. Ordet är, med maskulint genus, känt även från Bohuslän i betydel- 
sen 'spant i kärra eller gödselsläde, där botten och sidorna fästas'. Det har här 
vid sin sida den frekventa femininformen vrängla 'spanten i en kärra (hö-
skrinda el. gödselsläde)', 'sidokarm på höskrinda' o. likn. 

3.14.2. Ljudförhållanden 
3.14.2.1. Uddljud 

wr 
En uppteckning med bevarat wr föreligger från Råneå. 

rw 
I Älvdalen och Våmhus (inkl. Bonäs) förekommer rw. 

Ett enda belägg på w har noterats, näml. formen wäänjdj från Töre. 

I Bonäs i Mora har upptecknats presensformen randjä si 'sträcka på sig (om 
katten)'. 

br 
Br-beläggen är ej särskilt många, men den geografiska spridningen är ganska 
stor. Br förekommer i Norrbotten, Dala-Bergslagen, Närke, Värmland, Väs-
tergötland, Småland, Halland, Skåne, på Åland, i Åboland och Nyland. 
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4. Medeltida metatetiska skrivningar av wr 

Från 1200-, 1300- och 1400-talen förekommer metatetiska skrivningar av wr 
både i Sverige och i Norge. Från danskt område har jag inte kunnat finna 
några belägg på dylika skrivningar (jfr dock nedan avsn. 6.3.3). Att systema-
tiskt efterforska dem i den medeltida litteraturen har varit en omöjlig uppgift 
i detta sammanhang. Beläggen nedan har hämtats bl.a. från OAU, ordböcker 
och annan vetenskaplig litteratur.' 

4.1. Sverige 

Västmannalagen 
Huvudhandskriften av Västmannalagen, B57, vilken daterats till förra hälften 
av 1300-talet, har så gott som genomfört skrivningar med rw; 18 av 23 fall 
har rw (jfr Schlyter Westmanna-Lagen s. XXVI: "Bokstäfver omflyttas, i 
synnerhet wr"). Beläggen, som hämtats från Siljestrand Ordböjningen i Väst-
mannalagen 1 § 4, 32 (med anm. 1), är följande: inrwac (3 ggr) Bygninga B. 
(Bg) VI rubr., 7 (2 ggr); (in-)rwceca (3 ggr) Jolta B. (J) XV:3, Bg VI pr., 5; 
inrvceca Bg VI pr.; rwaca Kristno B. (Kr) XXIV:4; rwceker (2 ggr) Kr 
XXIV:4, J XVII; rweker Pingmala B. (P) XVII:4; rwcekr Bg XI pr.; inrwakit 
Bg VI:1; (i) rwaom Bg XII:1; rwangt P XIII; rwanct Bg XII:!; rwango Kr 
XXIV:8; rwangom Prxf. 

Häremot kan ställas följande fem skrivningar med bevarat wr: wrceca(s) (2 
ggr) Köpmala B. XIV; vrcekcer YErfda B. VI:3; wrcekit Bg VI:5; inwrak Index 
Bg VI. 

Av de övriga handskrifterna har enligt Siljestrand B55 (med Schlyters be-
teckning D) (1) rwa vm Bg XII:1 och Wcerker P XVII:4, B56 (Schlyter C) 
Rwarker Kr XXIV:4. 

Enligt Beckman (Studier i outgivna fornsvenska handskrifter s. 96 f.) möter 
metatesen två gånger i B56: "rwcerker KkB 24 § 4*,2  rwango KkB 24 § 8." 

Diplom 
Följande skrivningar är hämtade ur svenska diplom och gäller bebyggelse-
namnet Vreta samt, i ett fall, appellativet vret: 

I  Några har jag fått av prof. Thorsten Andersson, Uppsala, prof. Lennart Moberg, Uppsala, 
och docent Per-Axel Wiktorsson, Uppsala. 

2  Med asterisk utmärker Beckman att belägget är hämtat ur Schlyters utgåva. Schlyter har 
dock formen Rwarker. 
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Uppsala län 
curiam meam rwetum 1286 8-15/9 Sigtuna SRAp or. (SD 2 s. 12, här twetum 
för rwetum), Vreta, gård i Löts sn, Trögds hd; 

meghinthor in rwetum, Datum rwetum 1291 16/5 Vreta SRAp or. (SD 2 s. 
123 f.), Vreta, by i Uppsala-Näs sn, Ulleråkers hd; 

Datum rwetum 1291 16/5 Vreta SRAp or. (SD 2 s. 125), Vreta, by i 
Uppsala-Näs sn, Ulleråkers hd; 

Johanne de Rwetum 1311 17/10 Sigtuna SRAp or. (SD 3 s. 36), Vreta, by 
i Häggeby sn, Håbo hd; 

Sigialws de rwetum 1311 17/10 Sigtuna SRAp or. (SD 3 s. 37), Vreta, by 
i Häggeby sn, Håbo hd, eller Vreta, gård i Odensala sn, Ärlinghundra hd. 

Västmanlands län 
Michael in Ruetum 1371 15/11 skattelängd i or. i Staatsarchiv, Schwerin, 
Tyskland (Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 3, 1884, s. 59), Vreta, 
by i Kärrbo sn, Siende hd; 

hx1ftenn af then ruetunem 1413 3/7 Eklöts tingsställe SRAp or. (SDns 2 
s. 662), Arboga, Åkerbo hd. 

Östergötlands län 
de ruetum 1296 9/8 Sävösund SRAp or. (SD 2 s. 216), Vreta, f.d. kloster, 
Vreta klosters sn, Gullbergs hd; 

inggolff j rwethom 1468 19/4 Kåvetorp SRAp or., Vreta, by i Rystads sn, 
Åkerbo hd. 

Det birgittin-norska fragmentet 
Det föreligger två rw-skrivningar av adjektivet vred i det s.k. birgittin-norska 
fragmentet (Skokloster nr 5, 4:o RA), tryckt i SFSS 14:4 s. 423 ff.:3  ruäidan 
(s. 446:12) och rwäidhir (s. 448:15). Handskriften är daterad till början av 
1400-talet. WesAn beklagar (Svensk medeltid 2. Birgitta-texter s. 87) att det 
saknas säkra hållpunkter för en närmare datering, men han menar att ett all-
mänt intryck är "att det snarare lutar mot 1300-tal än mot senmedeltid" och 
att 1400-talets början förefaller vara en sannolik tillkomsttid.4  Enligt min 
mening pekar de två ru- och rw-skrivningarna snarare mot (sent) 1300-tal mot 
bakgrund av att de metatetiska skrivningarna både i Sverige och i Norge tycks 
vara mest frekventa under 1300-talet för att försvinna under 1400-talet. 

WesAn (a.a. s. 88) karaktäriserar språket som svenskt "men med talrika, 
mycket oregelbundet införda norska inslag". Om man skall betrakta de båda 
metatetiska skrivningarna som norska eller som svenska är väl osäkert med 

3  Dessa två belägg har prof. Lennart Moberg fäst min uppmärksamhet på. 
För det birgittin-norska fragmentet se också L. Moberg Heliga Birgittas första uppenbarelse 

i Magister Mathias svenska version s. 198 ff. 
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tanke på att metatesen förekom både i Norge och i Sverige under denna tid. 
Förutom de två metateserna skrivs wr flera gånger i fragmentet (WesAn a.a. 
s. 94). 

Under 1400-talet försvinner alltså de metatetiska skrivningarna. Anledningen 
härtill kan man väl inte säkert avgöra, men möjligen kan det röra sig om resti-
tution, ett slags normalisering eller anpassning till en allt starkare skrift-
språkstradition. 

Antagligen levde metatesen eller åtminstone ett bilabialt, rundat uttal av w 
i förbindelsen wr kvar på vissa håll. Härpå tyder i varje fall några 1400-tals-
skrivningar av namnen Vreta kloster och Vram (samt en 1300-talsskrivning av 
namnet Vränglarp), i vilka en inskottsvokal skjutits in mellan w och r (jfr 
nedan avsn. 6.1.3, Runinskrifternas vittnesbörd, och 6.2.2 om sådant inskott 
under urnordisk tid och i vissa engelska dialekter). Skrivningarna är följande: 

monasterii de Voreta 1450 22/7  SDa 1:2 s. 365 (samtida avskrift), til 
vxrethe closters sysloman 1459 12/4 Linköping SRAp or., veretha closters, 
veretha closter 1474 24/2 Linköping SRAp or., yppa veretta closters vegna, 
veretta closter, vereta closters godz 1474 18/5 u.o. SRAp or., Vreta kloster, 
f.d. kloster i Vreta klosters sn, Gullbergs hd, Östergötlands län; 

boende j wurom 1441 24/7 Malmö SRAp or., Vram (numera Norra Vram), 
by i Norra Vrams sn, Luggude hd, Malmöhus län; 

i Vorengletorp 1375 25/1 u.o. SRAp or., Vränglarp, by i Ö. Frölunda sn, 
Kinds hd, Älvsborgs län. 

Möjligen återspeglar också följande skrivningar av namnet Vreta en osäker-
het inför återgivandet av ett starkt rundat och postaspirerat w (skrivarnas ana-
lys av ljudföljden har ej varit ingående nog för att korrekt förstå den men 
ändå tillräcklig för att uppfatta aspirationen fast den återgivits med ett pre-
aspirerat ljud av något slag): 

huretom 3 ggr, hwretom 1423 8/12 Hölebo ting or. (i privat ägo), ? Vreta, 
by i Hölö sn, Hölebo hd, Södermanlands län, eller (mindre troligt) Vreta, 
gård i Mörkö sn, Hölebo hd, Södermanlands län. 

4.2. Norge 

Från 1200- och 1300-talen förekommer metatetiska skrivningar av yr: rveidi 
u.å. [12241 u.o. [Oslo?] (DN 2 s. 7), rveiåi Konungs skuggsjå omkr. 1275 
(Indl. s. 24),5  roangan, roanga, ruceiåi, ruanglega, ruanght Skien omkr. 1300 
(Gretvedt Lydverket i lovhåndskrifter fra Borgartingslag 1300-1350 s. 110), 
rueidi 1364 Tunsberg (DN 5 s. 190), ruid (2 ggr) Austlandsk lxkjebok omkr. 

Seip i Norsk språkhistorie tu l omkring 1370 (s. 92): "Hovedhs. er  visstnok fra omkr. 1275; 
det viser en blanding av vn. og em. former og er visstnok skrevet i Bergen etter sorostl. forelegg." 
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1370 (s. 4 r. 7 och 14),6  ruanggce Sandsvxr 1399 (Grotvedt Skrift og tale i 
mellomnorske diplomer fra Folden-området 1350-1450, 2, ss. 114, 121), 
ruanger Sandar 1400 (Grotvedt sist a.a. s. 99), J Ruceidinnj 1398 RB s. 75.7  

Metatesen omnämns först av Fritzner (Ordbog over Det gamle norske 
Sprog 3 s. 58). Han menar att när ruceiäi förekommer i stället för reiåi så 
"maa dette ruceiåi opfattes som en Afxndring af vreiåi" 

Hxgstad (Vestnorske Maalfore fyre 1350 2.2A s. 151 not 1) anser det vara 
frågan om ett skrivsätt beroende på att u och v användes om vartannat, så 
att ett vreiåi exempelvis skulle kunna missuppfattas som ett tireiåi. Han me-
nar vidare (a.a. s. 151) att det inte är omöjligt att yr döljer sig i skrivningar 
som Roalstadum 1341, Rualstodum 1378, avseende gårdnamnet Vrålstad (ut-
talat vråll'sta)i Drangedal herred, Telemark fylke, och i skrivningar som Ru-
alder, Rwalder, Rwals, Rwald av fno. Hröaldr, nu Vrål (se vidare nedan). I 
så fall skulle enligt Hxgstad här existera en gammal övergång från en guttural 
spirant (h) till labial (v) framför r. 

Enligt Seip (a.a. s. 279) är v-bortfall framför r vanligt i fornnorskan ännu 
under perioden 1300-1370, men skrivningar i texter från sydöstra Norge visar 
att v kvarstod där. Han nämner exempel på några omvända skrivningar av yr 
och menar med hänvisning till Hxgstad att "Grunnen til denne omstilling er 
visst den at vreiäi kunne bli lest som tireiöi" (s. 279 f.). Han hänvisar också 
(a.a. s. 166) till Grotvedt Lydverket i lovhåndskrifter fra Borgartingslag 1300-
1350 s. 110.8  Om fallet Roalstadum säger han att om, som Hxgstad antar, 
häri döljer sig ett yr, så har detta utvecklats ur ett ru, där u i sin tur uppstått 
genom differentiering av o framför a. Seip går dock ej in på utvecklingen ru 
> yr. 

Grotvedt (Lovhåndskrifter fra Borgartingslag s. 14) skiljer ut fyra hand-
skrifter skrivna med samma hand: Al, All, AIII och AIV. Al, AIII och AIV 
innehåller landsloven och Al! olika kristenretter, retterboter och Bergens by-
lov. I All förekommer skrivningarna roangan, roanga, ruceiäi, i AIII ruang-
lega, i AIV ruanght (a.a. s. 110). Skrivare är Torgeir Håkansson, som var 
kunglig klerk och knuten till Skien. För Al, AIII och AIV har han haft olika 
förlagor. Grotvedt håller för troligt att skrivaren företagit avskrivningarna i 
rikskansliet i Bergen, där han hade tillgång till förlagorna. Men samtidigt slår 
så många sydöstnorska drag igenom i skrift och ortografi att det är rimligt att 
anta att skrivaren härstammar från sydöstra Norge. Detta antagande styrks 
av den omständigheten att han visar svårigheter att uppfatta ortnamn i Bergen 
med omnejd (a.a. s. 127 f.). Grotvedt avfärdar Hxgstads teori om risken för 

6  Detta fragment har utgivits av Hxgstad under titeln Eit stykke av ei austlandsk lxkjebok 
fraa 14. hundradaaret. Hxgstad kommer fram till (a.a. s. 9) att fragmentet är skrivet "umkr. 
1370 paa sudaustlandsk norsk, helst vestfoldsk". 

Ett nu försvunnet gårdnamn, vars förled enligt Rygh (NG 6 s. 80) består av ett gammalt älv-
namn innehållande ett *Vrejå.,  samhörigt med adj. vreiår i en bet. 'vreden, kruset'. 

8  Jfr Skulerud Tinnsmaalet 1:1 s. 352 f. 
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förväxling med det privativa suffixet å- (a.a. s. 110). Det finns skrivningar 
med både ru och ro, och Gretvedt (Lovhåndskrifter fra Borgartingslag s. 110, 
jfr dock dens. Skrift og tale i mellomnorske diplomer fra Folden-området 
1350-1450, 2, ss. 99, 121) menar att skrivningar med o, som inte kan vara tec-
ken för v, gör Haegstads uppfattning tvivelaktig. 

Skrivaren torde alltså vara från Skien i sydöstra Norge, där yr bevarats. 
Gretvedt (Lovhåndskrifter fra Borgartingslag s. 110) kommenterar något 
oklart skrivningarna med rv sålunda: "men han har ikke helt kunnet frigjore 
sig fra skriftbilledet i forelegget. Også andre momenter kan ha spilt inn". 

Närmare en förklaring kommer Grotvedt när han jämför de metatetiska 
skrivningarna med skriftformerna Roalstadum och Rualstadum, nu Vrålstad, 
och menar att detta "kan tyde på at det er vanskelig å skjelne mellem artikula-
sjonen av yr och ru (ro); isaer må dette vxre tilfelle med en bilabial uttale av 
v". Vidare säger han: "I Båhusl blir likeledes stedsnavn skrevet med ro, ru 
= yr, således Ruangstadha 1346, nu uttalt Vrangsta [. . .1." 

Ovan nämnda förklaringar av de metatetiska skrivningarna samt av upp-
komsten av namnet Vrål är antingen ofullständiga eller ej helt invändnings-
fria. 

Man kan säkerligen utgå från a) att skrivningarna hade sin förankring i ett 
uttal (v har ej fallit i sydöstra Norge, se kartorna 11-14) och b) att utveckling-
en av namnet Röaldr > Vrål kan relateras till detta uttal. 

De norska metatetiska skrivningarna av ursprungligt wr- bör hållas sam-
man med de svenska. Tillsammans är de så talrika och i exempelvis Västman-
nalagen så pass konsekvent genomförda att man kan utgå ifrån att de repre-
senterar ett uttal. Detta antagande stöds av förekomsten av ett metatetiskt ut-
tal i nutida svenska dialekter, nämligen i målen i Övre Dalarna. I Älvdalen 
och Våmhus är uttalet helt genomfört. Det torde en gång ha varit vida mer 
spritt i Sverige, vilket utvisas av medeltida skrivningar från Uppland, Väst-
manland och Östergötland. 

Utgångspunkten för en relation mellan former som ruanght och Vrål är 
skrivningarna med Ru- och Rw- av Hröaldr. Vokalföljderna å + a och 6 + 
a ger vid kontraktion stigande diftonger i fornvästnordiskan (se bl.a. Hessel-
man Huvudlinjer s. 57 ff., Gretvedt Skrift og tale i mellomnorske diplomer 
fra Folden-området 1350-1450, 3, s. 76 ff.); u kan sedan falla, vilket sker 
framför allt i namn, och a kan, om accentomkastningen och bortfallet skett 
tillräckligt tidigt, delta i övergången av å till å. Som exempel kan nämnas 
*flöa (obl. form av fvn. flöi m.) 'vattensamling' > *fluå, no. dial. (Ostlandet) 
flå, flik, *Gröa > fno. Grua kvinnonamn, *Höall > Hud!! > Hvål, Kvål 
gårdnamn, *Flöar > *Flucir > Flår gårdnamn. (För *H6all > Huåll etc. se  
även Hesselman Ett svenskt dialektord i västnordisk belysning s. 8 ff.) 

Övergången Röaldr > Ruåldr o. likn. faller inom samma område som de 
flesta av de av Hesselman i Huvudlinjer (s. 57) områdesbestämda beläggen (se 
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också Grotvedt Skrift og tale i mellomnorske diplomer fra Folden-området 
1350-1450, 3, s. 77 f.). 

Man kan också notera att även de av Grotvedt (Lovhåndskrifter fra Borgar-
tingslag 1300-1350 s. 101) anförda exemplen, rua och grua, är lokaliserade till 
sydöstra Norge (Skien och Tonsberg). Grotvedt menar att "tendensen til over-
gangen öa > å må ha yxa sterk" i ord som röa och gröa (skrivningen ba 3 
pl. pr. < boa? har flera gånger anträffats i handskrifter från Tonsberg, Grot-
vedt sist a.st.; se också dens. Skrift og tale i mellomnorske diplomer fra 
Folden-området 1350-1450, 3, s. 76 f.). 

Metatetiska skrivningar (rw < wr) finns belagda från tidigt 1200-tal till fram-
emot 1400-talet. Uttalet kan ha levat kvar ännu längre fast en allt starkare 
skrifttradition kan ha hindrat det från att komma till uttryck i skrift. 

En genomgång av de medeltida beläggen på mansnamnet Roald hos Lind 
Norsk-isländska dopnamn och fingerade namn från medeltiden jämte supple-
ment ger vid handen att former såsom Rwald(-) och Ruald(-) brukas med rela-
tivt jämn spridning under medeltiden (mellan åren 1328 och 1491). Det totala 
antalet namnbärare är enligt ordboken 14. Dessutom uppträder dessa former 
i fem olika ortnamn, varav ett nu är försvunnet. Första belägget härrör från 
år 1319 i ortnamnet Rualstadum och det sista, a Rualsstudum, från år 1454. 
Linds ordbok sträcker sig fram till år 1500, men den upptar också en form 
Wraal, som föreligger 1694 i en avskrift av ett original från år 1460. 

Personnamnsbeläggen på karta 2 nedan är hämtade ur Lind a.a. och gård-
namnen ur NG. 

Tidsmässigt existerar alltså parallellt ett metatetiskt uttal rw (< wr) och ett 
uttal Rucildr (< Röaldr). Detta sammanfall råder under hela 1300-talet och 
med all sannolikhet med ett århundrade som marginal åt vardera hållet. Efter 
år 1400 har inga metatetiska skrivningar kunnat påvisas. Första belägget på 
Vrål kan dateras till år 1460. 

En kartläggning av formen Rucild(-) visar att flera belägg kan knytas till 
sydöstra Norge (Skien och Tonsberg med omnejd), dvs, till det område från 
vilket många av de metatetiska skrivningarna härstammar; se karta 2. 

I sydöstra Norge sammanfaller alltså under medeltiden uttalet ru- i exv. 
ruångt och i Rucildr. Den rimligen följdriktigaste slutsats man kan dra härav 
är att Ruåldr (< Hröaldr) anslutits till gruppen med ru (< wr) och följt denna 
i den senare utvecklingen. 

Varför förekommer då enbart skrivningar med yr- fr.o.m. 1400-talets slut? 
En återgång på grund av fonetiska betingelser är knappast trolig. Förmodli-

gen kunde förbindelsen rw bevaras endast under gynnsamma förhållanden. 
Den förmådde därför inte tränga igenom på hela det målområde som bevarat 
wr-, varför en restitution rw > wr har ägt rum, en restitution som kanske be-
tingats av yttre påverkan (en allt starkare skrifttradition, danskt inflytande?). 
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Medeltida skrivningar av mansnamnet fno. Hr6aldr: 
Ro-, Q Ru-, Rw-, • Wraal. Medeltida 

skrivningar av opamnep fno. Hr6alds-
staclir och -ruc7:101 Ro-, QD Ru-, Rw-; 
med utveckling (betygad tidigast 
i 1500- och 1600-talskällor) 
till Vrålstad, Vrålsr0d4 

..afSer 

5 

------- 
11,0 tael`R uNDE LAG 

$4.• 

‘,,ef  

, 	DA TVii4 i 

DAL 

k 

VÄRMLAND 

VÄSTER- 

GÖTLAND 

Karta 2. Medeltida skrivningar av mansnamnet fno. Hröaldr och ortnamnen fno. 
Hroalds-sta6ir och -ru6. 
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Ortnamn 
Mot bakgrund av att w i Norge genomgående har fallit i appellativet vrå, som 
alltså heter ro (eller rå), torde yr i några norska ortnamn innehållande detta 
ord kräva en särskild förklaring. I detta avsnitt behandlas även några namn 
på gammalt norskt område i Kville och Vette härader i Bohuslän. Det gäller 
främst nedanstående namn, för vilka beläggen hämtats från NG9  och OGB: 

1) Vreim (utt. vreim), gård i Bo sn och hd, Telemark fylke: j Roeimaboo 
RB 1398 S. 11 (sen hand), j Roemi RB 1398 s. 14 (sen hand), Vorugunrudh 
j Ruyima[bo] sept. 1399—sept. 1400 [Telemark?] (DN 6 s. 392), Wrim, Vrym 
1520-1570, Wrim, Ruim 1574-1577, Rom, Rom 1585, Vrem 1593, Vremb 
1602, Wremb 1612, Vremb sondre og nordre 1665, Wrem sondre og nordre 
1723. (NG 7 s. 203.) 

Enl. Rygh (NG 7 s. 203) består namnet av rö (ra) och heimr. "Naar 
R6eimr er blevet sammendraget til Vreim, forudsxtter dette, at 2den Sta-
velse en Tid har havt stxrkere Betoning end 1 ste Led" (a.st.). 

Rygh fastslår alltså att första leden utgörs av rö, men han är svävande när 
det gäller "sammandragningen" av Röeimr till Vreim. 

Det finns, som de äldsta skrivningarna (och det dialektala materialet) visar, 
inte skäl att räkna med mer än en utgångsform för Vreim, nämligen 
*Wranho-haimaR (stamkomposition), vilket alltså bör ha givit *R6-(h)eim. 
Rö ingår ofta som första sammansättningsled i vin- och heim-namn, exv. Ron 
Vestre Slidre i Oppland fylke (NG 4:2 s. 293) och Roem Sauherad i Telemark 
fylke (NG 7 s. 232, jfr äv. NG Forord og Indledning s. 69). 

Förleden Rö- i R6-(h)eim har försvagats till Ru- (Ry-), jfr skrivningarna 
Ruyima 1399-1400 och Ruim från 1570-talet. Möjligen kan efterledsbetoning 
ha varit av betydelse för ett dylikt förlopp. Enligt Skulerud (Utsyn over målet 
i Norderhov s. 56 f.) förekommer talrika spår av efterledsbetoning i Telemark 
och Vestfold. Seip diskuterar (Språklige problemer omkring navnet Trond-
hjem) möjligheten av efterledsbetoning i sammansatta namn och pekar (a.a. 
s. 20) bl.a. på ett par heim-namn i Brunlanes i Vestfold, Tanum och Holjum, 
vilka enligt A. Kjxr (NG 6, tillägg s. 397) en tid kan ha haft betoning på andra 
leden. Rygh menar också att förutsättningen för uppkomsten av Vreim varit 
slutledsbetoning. För en utveckling av detta slag, som involverar slutledsbeto-
ning, kan jämföras med de fall där *116-heimr givit Kveim (i Aust-Agder 
fylke, NG 8 s. 16, i Oppland fylke, NG 4:2 s. 60) och Hveim (i Akershus fylke, 
NG 2 ss. 328, 399). I en process *116-heimr > 11;Mm > Kveim torde efter-
ledsbetoning ingå som ett moment, särskilt i den frekventa dativformen (jfr 
Bugge i NG 6 s. 52). Jfr även Seip (a.a. s. 26) om dialekten i Nordfjord: "De 
eksempler jeg her har nevnt, viser etter min mening avgjorende at man lenge 
har kunnet ha skiftende aksentuering i boiningen av iallfall noen sammenset- 

9  Vissa korrigeringar har gjorts efter kontroll i Ryghs källor. Med undantag av DN och RB 
utesluts uppgift om källa. 1 belägg från DN och RB markeras här inte upplösta förkortningar. 
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ninger. I Nordfjord har -heim-navnene bevart et minne om dette den dag i 
dag. Hovedtrykk på siste ledd forekommer der hvor dette ledd har to stavel-
ser. Når forste ledd har hovedtrykk, har dette ledd som regel hatt flere stavel-
ser." 

Vi har fått ett tidsmässigt och geografiskt (Telemark) sammanfall med det 
metatetiska uttalet av wr. Liksom för namnet Vrål har vi fått en hyperkorrekt 
rekonstruktion av gårdnamnet till Vreim. 

I Kviteseid hd i Telemark förekommer också formen Vrå i några namn. De 
är följande: 

Vrådal (utt. vrå'dal), socken i Kviteseid hd, Telemark fylke: j Rodale 
1470 Haukvam (DN 11 s. 196), Roedall 1574-1577, Rodal Annex 1574-1597, 
Raadall 1593, Raadal, Rodal 1602, Raadal 1612, Wraadal 1665. (NG 7 s. 
349.) 

Vrå sondre og nordre (utt. vrå), gårdar i Vrådal sn, Kviteseid hd, Tele-
mark fylke: Roo 1574-1577, Reaa 1585, Wraa 1585, Roe- 1574-1597, Raa 
1593, Raa, Roaa 1602, Raa 1612, Wraa sondre og nordre 1665, 1723. (NG 7, 
s. 349.) 

Vråli (utt. vrå'li), gård i Vrådal sn, Kviteseid hd, Telemark fylke: Ro/id! 
1574-1577, VraaU 1665, 1723. (NG 7 s. 350.) 

Förutom sockennamnet Vrådal och gårdnamnen Vrå och Vråli i samma 
socken förekommer här också gårdnamnet Roholt, uttalat rölt. Detta namn 
har enbart skrivningar med Ro-. Rygh menar (NG 7 s. 349 f.) att eftersom 
man har de sammansatta gårdnamnen Vråli och Roholt vid västra resp. östra 
ändan av Vråvattnet, så verkar det som om *Rö ursprungligen betecknat hela 
bygden och att Rödalr kommit att fungera som sockennamn först sedan *Rö 
börjat att användas om bygdens största och äldsta gård. 

Inte heller i dessa namn i Kviteseid hd, som ligger i anslutning till Bo hd, 
finns det anledning att anta att vrå skulle vara en ursprunglig form. Lättast 
förklaras den som en inträngling, lätt utbytbar mot ro utom i Roholt, i vilket 
namn ro kunde bevaras genom att namnet i uttalet tidigare dragits samman 
till rölt. 

Vrå (utt. vrå), gård i Holum sn och hd, Vest-Agder fylke: Vraa 1543 
Blorestad (DN 7 s. 809), Vraa 1594, Vraa 1626, Vraa 1668, Wraae 1723. (NG 
9 s. 90.) 

Vrånes (utt. vrå'nes), gård i Randesund sn och hd, Vest-Agder fylke: 
Wraances 1668, 1723. (NG 9 s. 26.) 

Vad som sagts ovan om Vrå-namnen i Kviteseid hd torde gälla även för 
dessa namn i Vest-Agder. 

Vrem (utt. vrcem, vrem), fram till 1590-talet socken, numera by i Kville 
sn och hd, Göteb. och Bohus län. De tidigaste skrivningarna av namnet upp-
träder i DN och RB. De är följande: J Roceims [sokn] 1326? Oslo (DN 6 s. 
145), a Roeimi, j Roeims sokn, litlla Roeims 1346 "Roeim" (DN 4 ss. 246, 
247), Roceims kirkia 1391 RB s. 384, a Roeme (2 ggr) ibid. (sen. hand), j Lit- 
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laroceimi ibid. s. 318 (sen. hand), Ria  im början av 1400-t. Sv. hist. tidskr. 
1928 s. 153. Fr.o.m. 1500-talet skrivs namnet med Wr- (el. Vr-), först i norska 
och sedan i svenska källor, exv. Wrym 1544, Wrim 1573, 1581, Wrem Sogen, 
Lildewrim 1586, Lille Wreim 1595, Wrem Sogen, lille Wrem 1615, Vrem 1659, 
Wrtimb 1665, 1719. (OGB 16 s. 76 f.) 

Enligt Hj. Lindroth (i SIOD 1 s. 52 ff.) heter det idag vrå i Kville, och han 
finner ingen anledning att anta att denna form skulle vara en senare inträng-
ling i denna socken. De äldsta formerna med R- bör enligt honom förklaras 
som norska skrivningar. 

A. Janz61 (i OGB 16 s. 77) anser att till grund ligger ett "* Vr6-heimr el. 
*Rö-, innehållande f. leden fvnord. rö, rO, samma ord som sv. vrå, här använt 
om undangömd plats i terrängen". Han menar vidare att det "väntade uttalet 
torde vara vrcem el. vrcem, under det att vrem torde vara läsuttal". Janzål 
hänvisar för uttal och äldre skriftfromer till Lindroth i ovan a.a. s. 52 ff. 

8) Vrångstad (utt. vragsta), by i Bottna sn, Kville hd, Göteb. och Bohus 
län. De tidigaste beläggen, som är från DN och RB, är följande: Ruangstadha 
1346 "Roeim" (DN 4 s. 247), J Rangstadum 1391 RB s. 380, j Ruangstadom, 
j Rangstadhum c. 1400 RB s. 379 resp. s. 384 (sen. hand). Fr.o.m. 1500 skrivs 
namnet med Wr- (och Vr-), först i norska och sedan i svenska källor, exv. 
Wranstat (!), Wramsta (!) 1544, Wran(n)gsta 1581, 1586, Wrangstadtt 1615, 
Vrangstad(h) 1645, 1659-1697, Vrångstad 1719-1881. (OGB 16 s. 12.) 

Lindroth (a.st.) anser att skrivningarna i DN och RB representerar ett 
norskt uttal. Enligt Janz&I (i OGB sist a.st.) är förleden mans(bi)namnet 
fvnord. Rangr 'den vrånge, dvs. ondskefulle, hätske el. dyl.', identiskt med 
sv. vrång. "Den uddljudande förb. yr- kvarstår i Boh. utom i de två nordli-
gaste häradena, Tanum och Vätte." F.ö. hänvisar Janån till Lindroth i SIOD 
1 s. 52 f. 

Det är ofrånkomligt att vissa skrivningar av ortnamn i norra Bohuslän åter-
speglar norska uttalsformer; sålunda bör exv. åtminstone endera av skrivning-
arna Ruang- och Rang- av Vrångstad i Bottna socken vara norsk. Frågan är 
om båda måste vara det. 

Jag skulle vilja sätta in de tidigaste skrivningarna av både Vrångsta och 
Vrem i ett ordgeografiskt sammanhang och pröva om inte någon eller några 
av skrivningarna skulle kunna representera ett för trakten genuint uttal. 

När det gäller behandlingen av förb. wr får man betrakta inte bara Vette 
och Tanums härader utan även Bullarens och Kville härader som ett med östra 
Norge integrerat område. V-lösa former av vrist har belagts i dessa härader, 
medan däremot v i vrång genomgående kvarstår här liksom i östra Norge. Ro 
har upptecknats i Vette och Tanums härader. Dessutom har formen vro upp-
tecknats i Bullarens och Kville härader (i det sistnämnda häradet från Kville 
socken). Denna form vittnar om att ro existerat även här. Det finns alltså, så-
vitt jag kan finna, inget som talar emot att formerna ro och vrang har varit 
de genuina i Kville hd. 
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De nämnda fyra häraderna ansluter således dialektgeografiskt till östra 
Norge vad gäller yr-orden, och det är följaktligen inte orimligt att anta att 
även det metatetiska uttalet kan ha funnits i dessa härader. Man finge då be-
trakta Ruang-skrivningarna som representativa för norra Bohuslän och Rang-
formerna som en produkt av skrivare från områden med annat uttal. Skriv-
ningarna Roceim o. likn. får då anses återspegla ett genuint uttal och det nu-
varande namnet får samma förklaring som det norska Vreim. 

9) Vrålshögen (utt. vr-), ättehög i Skee sn, Vette hd, Göteb. och Bohus 
län. Namnet passar väl in i det angivna mönstret. I Vrålshögen skall enligt tra-
ditionen Vrål (yns4) i Hästeske ligga begraven. Namnet kan ges samma tolk-
ning som det norska Vrål (< Hröaldr, jfr ovan), vilket redan K. Lindberg 
(Skeemålet ss. 195, 211) föreslagit, fast han utgår från *Hröarr och ser rw > 
wr som en metates och ej som en restitution. Lindberg (a.st.) skisserar alltså 
följande utveckling: Vrål har utgått från Röarr, vilket genom accent-
omkastning givit Roar (Ruår). Denna form har genom metates resulterat i 
Vrår, som sedan dissimilerats till Vrål. Samma tolkning återfinns i OGB 20:1 
s. 168. 
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5. Övergång wr till br i några svenska ortnamn 

5.1. Bräng, Braxnäs, Brakviken m. fl. 
Bräng (utt. brces), numera Stora och Lilla Bräng, gårdar i Sunds sn, Ydre hd, 
Östergötlands län: wrceng 1381 22/6 "hxstholma" i vid. 1414 12/3 u.o. 
DRAp (Rääf Ydre hd 1 s. 185), Brängh 1418 9/3 Vadstena B16 fol. 43 (SDns 
3 s. 303) avskr. Sparre, joan j breng u.å., u.d., u.o. [1446 22/7 el. senare] 
SRAp (Rääf Ydre hd 1 s. 250), !arens i breng 1460 23/6 u.o. (Rääf Ydre hd 
1 s. 262 or.), vrengh 1545 jb, lijIle brengh 1552 u.d. Gravby (Rääf Ydre hd 
1 s. 305 or.), breng, Sta brengh 1561 tl (Sta "osäkert"), Breng 1564 jb, Lille-
brinck, brinck, brenck 1569 jb, Vrengh 1579 8/12 Skönberga ting Borkp. or., 
Lille brengh, Brenngh, Brengh 1582 jb, Håkon i Brängh 1593 20/2 Sund 
(Rääf Ydre hd 1 s. 345 or.) osv., genomgående med Br-. 

Enligt Hellquist (De svenska sjönamnen s. 74) föreligger i gårdnamnet 
Bräng möjligen samma stam som i sjönamnet Brängen, Redvägs hd, Väster-
götland. Hellquist uppger att sjön Brängen har bergiga och delvis mycket 
branta stränder och han menar att namnet kan ha avletts av en stam *brang-
med den adjektiviska bet. 'brant' eller den substantiviska 'backe, brant kulle' 
el. dyl. Han refererar en uppgift om att gårdarna Stora och Lilla Bräng ligger 
på en höjd. 

Norrby (Ydre härads gårdnamn s. 126) ansluter sig till Hellquists uppfatt-
ning. Han sammanställer namnet "med stammen i fsv. bräkka 'backe', nsv. 
brink, möjl. bringa 'bröst' ", och ansätter som fsv. grundform Brceng inne-
hållande samma avljudsstadium som ä. da. brank 'brant'. Betydelsen är enl. 
Norrby 'åbacke, åbrink'. Byn ligger invid en liten å, Kallån (se vidare nedan). 

Jag menar att vederbörlig hänsyn måste tas till skrivningarna med wr (yr). 
I Östergötland existerar övergången wr till br (se karta 10). Det är därför rim-
ligt att anta att den fsv. grundformen varit * Wrceng. 

Ett äldre Wrceng ger fler möjligheter till tydning av Bräng än Hellquists och 
Norrbys tolkningar med anlitande av en stam *brang- 'brant; backe, brant 
kulle' el. dyl. Jfr Kousgård Sorensen Danske so- og ånavne 1 s. 202 f. 

Ett av adj.-stammen *wrang- avlett tvåstavigt vattendragsnamn fsv., fda. 
*Vrceng(i)a, fvn. * Vrengia 'den krokiga' ( < * Wrangiön) tycks kunna styrkas 
från flera håll. Exempel från Sverige är Vrängebo, gd, Mjöbäcks sn, Kinds 
hd, Älvsborgs län (SOÄ 7:2 s. 103), Vrängebol, gdr, Karlanda sn, Nordmarks 
hd, Värmlands län (SOV 9 A s. 37 och 9 B s. 137, Rosell Ortnamn i Värmland 
s. 108), Vrängö, gd, Nättraby sn, Medelstads hd, Blekinge län (B. Ohlsson i 
Blekingeboken 26 s. 106), Vrängås, f.d. torp i Morlanda sn och berg i Röra 
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sn, Orusts Västra hd, Göteb. och Bohus län (OGB 8 s. 21). Från Norge är att 
nämna Vrengja, älv, Flesberg sn och hd, Buskerud fylke (NE s. 300; jfr dock 
G. Indrebo i NoB 1928 s. 174) och Vrengja, älv, Vinje hd, Telemark fylke (NE 
s. 300) samt från Danmark Vrcenge, gårdar och hus vid Sandvad Bxk, Ost-
birk sogn, Voer hd, Skanderborg amt (DS 12 s. 182; jfr Kousgård Sorensen 
Danske so- og ånavne 7 s. 346). 

De namn som skulle kunna direkt sammanhållas med det enstaviga östgöt-
ska Bräng är ej speciellt många. Följande kan nämnas: 

Sverige 
Vräng, tidigare torp under Anneröd, Skredsviks sn, Lane hd, Göteb. och Bo-
hus län (OGB 12:2 s. 150). 

Vrängen, tidigare torp under Gunnarby, Skredsviks sn, Lane hd, Göteb. och 
Bohus län (OGB 12:2 s. 175). 

Vrängen, tidigare torp under Utäng, Skredsviks sn, Lane hd, Göteb. och Bo-
hus län (OGB 12:2 s. 206). 

För tolkningen av ovanstående tre namn hänvisas på resp. ställe i OGB till 
namnet Vrängen (med akut accent), avseende en f.d. gård, nu åker, i Högås 
sn, Lane hd, Göteb. och Bohus län (OGB 12:2 s. 139 f.). D. Palm (OGB a.st.) 
sammanställer detta namn med det i Bohuslän upptecknade ordet vräng f. 
'böjt trä som man lade tvärs över en släde för att man skulle få plats med 
större lass, spant' och med no. dial. rong (rång) f. (pl. renger) 'spant i bottnen 
på en båt' o. likn. Han menar att ordet använt i terrängbetecknande funktion 
kan ha brukats om åkrökar, ägor med bågform o.d. men också om avsides 
liggande lokaler. För den sistnämnda betydelsen jämför han med gotl. räng 
f. 'vrå, ingående vinkel, hörn (på en åker eller i ett rum)'. Eftersom de an-
förda appellativerna är feminina får man, menar Palm, förutsätta att vräng 
i delar av Bohuslän varit maskulinum eller att Vrängen är en elliptisk bildning. 

Norge 
Vrengen, sundet mellan Notteroy och Tjome, Vestfold fylke. Namnet, som 
uttalas med akut accent, är enl. Indrebo (Stadnamn fraa Oslofjorden s. 161) 
en avledning av adj. vrang 'krokig' — "hev form som i-stomn" — och syftar 
på den krokiga farleden i sundet. Jfr no. dial. (v)reng m. 'Vrxngning, Vrid-
ning' (Aasen), 'Vrik, skarp Bollning, f. eks. af  en Vei' (Ross). 

Vrengen, Moss hd, Ostfold fylke, "namn paa ein stryk i Mosseelvi ca. 2 km. 
nedanfor Vannsjoen" (Indrebo a.a. s. 161 f.). 

*Vrengr, älv, Flesberg sn och hd, Buskerud fylke. Den ovan nämnda älven 
Vrengja rinner från Hoppestadsvatnet. Namnet har grav accent och även dess 
fornnorska form bör enl. Rygh (NE s. 300) ha varit Vrengja. I Biskop Jens 
Nilssons Visitatsboger og Reiseoptegnelser (1574-1597) kallas älven dock för 
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Vrengeraa, vilket tycks förutsätta en urspr. form * Vrengr f., gen. Vrengjar 
(NE s. 300, jfr Indrebo Norske innsjonamn 2 s. 214). 

Vrcengtjärn, Tinn hd, Telemark fylke. Förleden antas (NE s. 300) innehålla 
eller vara bildad till ett älvnamn. 

Danmark 
Vrceng, två bitar marskland, omslutna av en krök av Brons å, Brons sogn, 
Hviding hd, Tonder amt. I DS 5 s. 175 antas namnet snarast vara en samman-
dragning av * Vrå-eng(e), vilket skulle förutsätta efterledstryck, något som 
enl. Kousgård Sorensen (Danske so- og ånavne 7 s. 346) är mindre troligt. 
Denne föreslår i stället att till grund för namnet ligger ett gammalt ånamn, 
*Wrangiön. 1 DS utesluts inte heller möjligheten att här skulle kunna före-
ligga ett subst. *vrceng, avlett av adj. vrang; jämförelse görs med Vreng- i 
norska älvnamn (NE s. 300) och med det av Hellquist (De svenska sjönamnen 
s. 730) nämnda västgötska Vrängen. Vrängen (med grav accent) är, säger 
Hellquist, "enl. uppgift namn på en sjö i Vg., hvars närmare läge jag dock 
ej är i tillfälle att angifva. Samma namn bäres af ett sund mellan Nottero och 
Tjemo i Norge". Enligt Hellquist kan sjöns fsv. form ha varit * Vrcenge, en 
avledning på -jan- av fsv. vranger 'sned'. Vad sammanställningen med Vreng-
en i Norge beträffar bör dock observeras att detta namn enl. Indrebo (Stad-
namn fraa Oslofjorden s. 161) har akut accent (jfr nedan). Hellquists uppgift 
om ett västgötskt sjönamn Vrängen har jag inte kunnat verifiera i OAU. Möj-
ligen skulle det — som föreslås på en excerpt i OAU — kunna vara identiskt 
med Vrängebosjön (i Mjöbäcks sn, Kinds hd, Älvsborgs län) och då en ellips 
av detta namn. 

Vrceng, ängssträckning, Mjolden sogn, Tonder-, Hojer- och Lo herreder, 
'Fonder amt. För namnets tolkning hänvisas (DS 5 s. 384) till Vrceng i Brons 
sogn. 

Vrceng, naturnamn, Obbekxr sogn, Ribe herred och amt. Beträffande tolk-
ningen hänvisas (DS 3 s. 165) till Vrceng i Brons sogn. 

Finland 
Vrängträsket,' beläget på ön Köklot i Replots sn, och Vrängenemossen, 
Vörå sn. Namnen har behandlats av C.-E. Thors (i SNF 31-32:2 s. 12 ff.) och 
L. Hul&n (i NoB 1962s. 117 ff.). Båda anser att det finns skäl att hålla sam-
man dem. Thors anför språkliga skäl — gemensam förled —, Hulikn sakliga 
— redan på 1500-talet fiskade Vöråborna på Köklot. En stor del av ön tillhör 

I  Namnet skrivs av T. E. Karsten (Svensk bygd i Österbotten 1 s. 264) och av C.-E. Thors (i 
SNF 31-32:2 s. 13) Vrängsträsk. Enligt L. Hulden (i NoB 1962 s. 120) uttalas namnet utan s i 
fogen och skrivs i slutet av 1700-talet Wräng Träsket. Hulden använder också själv formen 
Vrängträsket (a.a. s. 124). 

141 



ännu Vörå. Thors menar att förleden i Vrängene- skall förstås som innehål-
lande ett subst. vräng i bet. 'vrå, avkrok' med det finska neva 'mosse' epexe-
getiskt tillagt. I förfinskad form tillkommer bindevokalen. Hulden tolkar 
Vrängene- som en ombildning av Ränkineva, det finska namnet på mossen, 
med mossen som epexegetiskt tillägg. Med denna tydning av Vrängene- blir 
dock tolkningen av Vrängträsket problematisk, vilket Hulden också påpekar. 

Som synes föreligger det flera förslag till tolkning av de nu aktuella namnen. 
För några av namnen vore det tänkbart att ansätta ett urspr. * Wräceng, se 

Vrceng DS 5 s. 175 och jfr exv. Vråängen, äng, Gåsinge sn, Daga hd, Söder-
manlands län (OAU), Vråängarna, Yllestads sn, Vartofta hd, Skaraborgs län 
(OAU), Vråängen, äng, Ramkvilla sn, Västra hd, Jönköpings län (OAU), 
Vråängen, Inlands S. hd, Göteb. och Bohus län (OGB 5 s. 226). Detta alterna-
tiv kanske är minst troligt, eftersom det med Kousgård Sorensen (se ovan) 
rimligen förutsätter efterledsbetoning. 

Snarare skulle man som grund kunna anta ett subst. vräng (med vokalöver-
föring från plur.) i bet. 'vrå, avkrok' eller 'något böjt, krokigt'. En överföring 
av pluralformens vokal till singularis finns belagd från Ångermanland, Häl-
singland, Gästrikland, Värmland och Södermanland i appellativet vrång i bet. 
'båtspant' och från Östergötland och Bohuslän i bet. 'vinkelväxt trä, självböjt 
trä' (anv. till höhäck o. dyl.; se materialsaml.). Eftersom substantivet vrång 
ofta förekommer i plural, sker en dylik vokalöverföring tämligen lätt. Sådan 
förekommer även — vilket vederlägger Huldens förmodande om det motsatta 
(NoB 1962 s. 125) — för ordet vrå. I vissa dialekter lyder sing. vrä (exv. i Dals-
land och Halland), med ä från plur., som i sin tur analogiskt har fått ä. Enl. 
I. Olsson (Om engelska ortnamn på -stead och gotländska på -städe s. 38) har 
ordet räng 'hörn, vrå', som möter i gotländska ägonamn, en ganska vag bety-
delse. Det är vanligt framför allt i namn på ängar men även på åkrar, exv. 
Biörkome räng (1742), äng i Lummelunda sn, Rygräng, åker i Hamra sn, 
Varm-räng, åker i Hejdeby sn, och Warmereng (1741), äng i Lau sn (Olsson 
a.a. s. 41). 

För gårdnamnet Bräng skulle betydelsen 'vrå, utmark' i och för sig kunna 
passa. Gårdarna i fråga är belägna i socknens utkant. Jfr vrang (och vrå) i 
bet. 'utmark' i danska ortnamn (se S. Aakjxr i Danske Studier 1922 s. 24 f. 
och DS 2 s. 40). 

Betydelsealternativ till 'vrå, utmark' är som ovan sagts 'något böjt, kro-
kigt'. Denna betydelse, vare sig den avser vattendrag eller exv. ängar, mossar, 
kan vara primärt element vid flera av Vräng-namnen, exv. för Vrängen i Hög-
ås sn, Göteb. och Bohus län, Vrceng i Brons sn, Danmark, vid en krök av 
Brons å, och Vrängenemossen i Finland. Hulden (i NoB 1962 s. 123) påpekar 
att Vrängene har en "påfallande krökt form" på en lantmäterikarta från 
1756. Jfr också det gotländska räng i bet. 'liten vik eller inbuktning' i ortnamn 
som Djaupurängen, Bohakaräng, Digerhuvudsrängen, Snaruddaräng (Olsson 
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Gotländska terrängord s. 147) och fda. wrang 'krum Landtange' (Brendum-
Nielsen Gammeldansk Gr. § 469: 32). 

Gårdnamnet Bräng har av allt att döma betydande ålder. Det är därför 
knappast rimligt att tänka sig att det skulle kunna innehålla vräng 'vrå, av-
krok' eller 'något böjt, krokigt' med ä-vokalismen sekundärt införd från plu-
ralis. 

Byn Bräng består av två gårdar, Stora och Lilla Bräng. Alldeles öster om 
St. Bräng rinner en liten å, Kallån, vilken strax norr om gården har ett marke-
rat slingrigt lopp. Ån rinner norrut och har sitt utlopp i sankmarker öster om 
Österbysjön. Under större delen av sträckan från Bräng och till utloppet flyter 
ån genom sankmark, vilket visar att den i en inte alltför avlägsen tid varit av-
gjort större. 

Bräng är därför enligt min mening att förklara som ett ursprungligt ånamn 
urnord. *Wrangiö, en iö-avledning till *wrang-, 'krokig, böjd' (jfr no. 
*Vrengr f. och Vrcengtjärn ovan). 

Braxnäs (utt. bråksnces), gård i Skedevi sn, Finspångaläns hd, Östergötlands 
lån: in Wraxnes, de wraxnces 1269 12/4 Hässleby SRAp (SD 1 s. 445), wragx- 
mes 1394 12/4 u.o. SRAp (SRP 2715), Anders i vraxnes 1515 3/11 Händelö 
or. Skokloster, vraxnäs 1535 ghj, wraxness 1543 jb, wraxnes 1551 jb, (i) 
Wraxnes, -ness 1560 jb, (z) wraxnes, -näss 1583 jb, Braxnäs 1596 Ärkebiskop 
Abrahams räfst s. 197 or., Vraxnäs 1598 jb, Braxnes 1642 ml, Braxenääs 1680 
jb, Braxnäs 1715 jb osv., genomgående med Br-. 

Något förslag till härledning av namnet tycks inte föreligga. Det skrivs som 
synes fyra gånger med Wr-, och de två tidigaste skrivningarna är från 1269. 
1596 dyker den första formen med Br- upp. 

Wr-skrivningarna är såpass många att man vid en tolkning av namnet kan 
ta fasta på dessa och utgå från att förleden är fsv. Wraks-, gen. sing. av ordet 
vrak. Övergången wr > br är inte ovanlig i Östergötland (se karta 10). 

Appellativet vrak, som förekommer både i riksspråket och dialekterna, be-
tecknar 'fartygsvrak, vrakgods' eller, vilket är vanligt, 'något odugligt, värde- 
löst', ofta 'murken timmerstock'. Ordet sjövrak, som finns belagt i y. fsv., 
har använts om värdefullt vrakgods men även om gods av ringare värde ss. 
tång, vass, grästuvor, ris, grenar o. dyl. (se L. Hellberg i Nordiska studier i 
filologi och lingvistik tillägnade Gösta Holm 1976 s. 208 ff.). 

I finlandssvenskan förekommer brak n. i betydelserna 'strandvräkt vass, 
sjötång o.s.v.' (Hitis, Pargas, Vittisbofjärd), 'skräp, avfall' (Kyrkslätt, Ingå, 
Kumlinge) och 'på vattnet flytande gammal säv eller vass' (Vittisbofjärd); se 
Vendell under brak och vrak. Bet. 'ilandvräkt vass, säv' hos brak är känd 
även från Sibbo och Borgå (Granlund Studier över östnyländska ortnamn s. 
99). Från östra Nyland finns brak n. 'skeppsvrak' upptecknat (Zilliacus Syd-
finländska skärgårdsnamn s. 188). 

Vendell (art. vrak) uppger även för Nargö i Estland formen brak med bet. 
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'skräp, avfall'. Denna betydelse hos ordet har jag inte kunnat bestyrka med 
material från Nargö i de estlandssvenska samlingarna i ULMA. Enligt dessa 
har dock brak i bet. 'skeppsvrak' belagts från Nargö, Dagö och Ormsö. 

Förlederna Vrak- och Vraks- förekommer ofta i skärgårdsnamn. Vrak har 
i dessa namn i allmänhet ansetts syfta på vrakgods av större värde, exv. far-
tygsvrak (Mod&r Småländska skärgårdsnamn s. 217 f., Janz&I i NoB 1945 
s. 142, Zilliacus a.a. ss. 135, 188). 

Ortnamn som avser sjövrak i vid bemärkelse är, såsom Hellberg (a.a. s. 
209) påpekar, kanske något förbisedda. När namnen, t.ex. Vrakholmen och 
Vraksnäs, betecknar lokaliteter i inte alltför stora sjöar och t.o.m. åar torde 
betydelsen enl. Hellberg (a.st.) vara 'ilanddriven vass' o. likn. 

Gården Braxnäs i Skedevi ligger vid ett i sjön Regnaren utskjutande näs, vil-
ket har fångat upp sjövräkt vass o. likn. Förleden vrak i namnet har säkerli-
gen haft denna vidare innebörd. 

I finlandssvenskan illustreras enl. Zilliacus (a.a. s. 188) övergången wrak > 
brak i ortnamn av Vrakberget (utt. brakbjargi), Storpellinge, där en skuta en-
ligt uppgift blivit vrak. Zilliacus markerar uppslagsformen Vrakberget med 
ett frågetecken, men tolkningen är säkert korrekt. 

Granlund (a.a. s. 99) menar att det stundom kan vara vanskligt att skilja 
mellan brak (< vrak) och det homonyma brak n. 'buskage, snår', vilket han 
anser ingå i merparten av namn innehållande brak.' Trots frånvaron av äldre 
skrivningar med yr och trots ett uttal med br räknar han med att i namnet 
Brakvik, avseende ett f.d. torp under Viks, Helsinge sn, ingår vrak 'strand-
vräkt vass, sjötång'. Torpet har legat vid en vik av Gammelstadsfjärden. 
Granlunds tolkning ter sig rimlig mot bakgrund av den i finlandssvenskan 
frekventa övergången wr > br. Granlund jämför (a.st.) även med Vassbraks-
backen i Massby, Sibbo (Vassbrak Kyan 1776-77), vilket enligt Wessman 
(Kullar och backar i Sibbå socken s. 51) torde innehålla dialektordet vassbrak 
'samling av vass'. 

Till kategorin namn innehållande ordet vrak i förleden hör säkerligen också 
följande två namn (och åtminstone för det första av dem torde betydelsen 
vara 'vassvrak' el. likn.): 

Brakviken (b4k-), vik av Långhalsen, Vadsbro sn, Oppunda hd, Söderman-
lands län: wrakwijk u.å. [1667] LMV C 13:37-38, Wrak Wykan u.å. [1600-
talets senare del] LMV C 7-1:1.3  

Brakskär 	breik-), ö i Gåsfjärden, Njutångers sn, sö. Hälsinglands tg, 
Gävleborgs län: Braksker u.å. LMV Y 4, Brackskere 1689 LMV V 10, Brack-
skere 1714 LMV V 3, Brakskiär 1748 LMV V 19. 

2  Jfr Braxstad (in brakastum, 1286), herrgård, Ö. Tollstads sn, Vifolka hd, Östergötlands 
län, som enl. Hellberg Kumlabygdens ortnamn s. 479 innehåller brake m. 'brakved'. 

3  Kartexcerpterna har meddelats mig av 1:e arkivarie Svante Strandberg, Uppsala. 
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Sist i detta avsnitt tas upp några namn som är av intresse för dateringen av 
övergången wr > br. 

Vretstorp (vris-, 	bris-), samhälle, Viby sn, Grimstens hd, Örebro län: 
Wredztårp 1554 jb, Weedztorp 1566 tl, Wrestarp 1578 jb, Wrestårp 1581-89 
jb, Wredhztorp 1660 jb, Wrestorp 1569-1725 jb, Wredztorp 1600-1737 jb, 
Wredstorp 1650-1880 jb, Isaak i Brösstorp 1629 Grimstens härads dombok 
(enl. excerpt av J. Sahlgren i 0A1J4). Enligt Sv. uppslagsbok 31(1955) sp. 
780 innehåller namnet orden vret och torp. 

Vrängebol (vreegab14), gård, Karlanda sn, Nordmarks hd, Värmlands län: 
Vrengebol 1540 Ib, -bo 1544 jb, Brengebo 1545 jb, Vrengebo 1543, 1600 jb, 
Wrengeboll 1564, 1600 tl, Wrängebooll 1610 jb, Wrängelbol, Wränghebo 
1642 lh, Wrängebol 1633, 1877 jb, Wrängeboo 1702 kb (SOV 9 A s. 37). Om 
förleden, som antagits kunna vara ett ånamn * Vränga, se ovan. 

Vrestaby (vrist-, vreista-, ålderd. brista-, även, med anslutning till den offici-
ella formen, vrista-), gård, Landvetters sn, Sävedals hd, Göteb. o. Bohus län: 
Wristebygdt o.d. 1550-1619 jb, Wresta- 1565 jb, Vrest(t)ebögdh 1572 ml, 
1576 tl, Bresteby 1576 jb, Briste- 1578 jb, Wristeby 1585-1679 jb, Wristeby 
1625 db, Wrestebygdh 1626 db, -boo 1630 db, Wrest(h)eby 1621-1725 jb, 
Wrestaby 1777-1881 jb (OGB 1 s. 86). Enl. Hj. Lindroth (OGB a.st.) innehål-
ler förleden samma stam som vrist i en grundbetydelse 'vridning, krökning, 
böjning'. Det skulle här snarast vara fråga om ett urspr. namn * Vreste el. dyl. 
på den nuv. sjön Östersjön, vid vilken Vrestaby ligger. 

*Vrinken (Brinken) (utt. vrikkan, brikkan), förr båtsmanstorp, Myckleby sn, 
Orusts Ö. hd, Göteb. o Bohus län: Wrinken 1758, 1811 jb, Winken (!) 1825 
jb, Bringkemyr (naturn.) 1865 lh, Vrinken 1924 kb (OGB 9 s. 48). Enl. A. 
Janz61 (a.st.) innehåller ordet, om yr är ursprungligt, en nasalerad biform till 
sydbohusl. dial. vrik (med biformen brik) 'vik, vrå', behandlat av E. Abra-
hamson (Västsvenska ordstudier s. 156 ff.). 

5.2. De gotländska Brita-namnen 

Br- i de gotländska Brita-namnen är enligt I. Olsson (Gotländska terrängord 
s. 112 ff.) ej ursprungligt utan har utvecklats ur wr. Han menar att i namnen 
ingår ett subst. *brite, en an-stamsbildning fgutn. *writi till svagstadiet av det 
starka verbet *wrrtan i t.ex. mlty. wrTten 'rista, skriva, teckna', ags. wrrtan 
'ds.', fsax. wri-tan 'riva i stycken, såra, skriva' (om detta verb i urnord. jfr 

4  Sahlgren sätter ett frågetecken för uppslagsformen Vretstorp, men det finns ingen anledning 
att betvivla den. Grimstens hd ligger i centrum för övergången wr > br, och båda uttalen har 
upptecknats för namnet. 
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avsn. 6.1.4 nedan). "Britarna" är enl. Olsson "en naturföreteelse, som är nå-
got typiskt just för Gotland, och som intimt hänger samman med den gotländ-
ska berggrunden av lagrad kalksten" (a.a. s. 122 f.). De förekommer både på 
land och i vatten. "Det gemensamma för Brita-platserna på land tycks vara 
en tydligt framträdande hällformation, en långsträckt, hylliknande avsats 
med skarp kant i övergången från horisontal- till vertikalplanet" (a.a. s. 121). 
"Britarna" i vattnet är grund och fiskeplatser. "Häll och långsträckt stup 
tycks vara något väsentligt för fiskeplatserna med Brita-namn" (a.a. s. 122). 
Ordet *writi skulle kunna ha betytt 'streck, linje', 'ristning, fåra, skåra' eller 
ha syftat på en "ristad yta" (a.a. s. 130 ff.). 

Olssons utredning ter sig helt övertygande. Det enda man kan tillägga är att 
en övergång *wrili > *bh-å faller väl in i mönstret för en tidig och omfattande 
övergång wr > br; som vi skall se (avsn. 6.2.3.2 nedan) gynnas en sådan av 
kort i och efterföljande t. 
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6. Slutsatser och resultat 

6.1. Förekomst, uttal och ålder 

6.1.1. Förekomst 
wr 
Bevarat wr i Ovansiljansmålen betecknar Levander (Dalmålet 2 s. 104) med 
rätta som en sällsynthet. Det har upptecknats i Älvdalen och Våmhus (i vrida 
v.), i byarna Oxberg (i vrida v.), Östnor (i vrensk s.) och Vika (i vrejdu s.) 
i Mora samt i norra Venjan (i vrida v., vrist s. och vrå s.). Uppteckningarna 
från Älvdalen, Våmhus och Venjan är gjorda under 1800-talet med undantag 
av en från Våmhus av Anders Nygård (1929-1930). 

Förbindelsen är sällsynt även i övriga svenska mål och finns belagd endast 
från Råneå (i vrida v.) och Nederluleå (i vril s.) i Norrbotten, från Lycksele 
(i vrida v.) och från Sorsele och Lycksele (i vrina v.) i Lappland, från Öster-
våla (i vrist s.) i Uppland samt från Tofteryd (i vrist s.) i Småland. 

Som framgår av materialsamlingen har man i Hjärtums socken, Inlands Torpe hd, Bo-
huslän, genomgående uttalet wr, liksom man för de flesta fall av äldre uddljudande 
v- har w-. Hjärtum ligger inom det sydbohuslänska område där uddljudande hw över-
gått till w. "Anledningen är här, liksom för övrigt för socknarna utmed Göta älv, att 
söka i belägenheten intill Västergötland, där något w-ljud icke finnes. För att hävda 
sin egen dialekt gentemot den västg. ha bohuslänningarna ersatt v med w i fall där w 
icke är etymologiskt berättigat" (A. Janz61 i STOD 5 s. 82). Det är säkerligen med 
rätta som wr i Hjärtum tolkas som ett utslag av nabo-opposition vare sig det rör sig 
om ett ursprungligt bevarat wr eller om substitution. 

Det kan alltså konstateras att förbindelsen wr var så gott som utdöd redan 
vid 1900-talets början. 

W-bortfall förekommer i stora delar av Norge, se kartorna 11, 13 och 14. I 
Sverige uppträder det i hela Norrland samt i norra Bohuslän, Dalsland, Värm- 
land, Övre Dalarna, Uppland och på Gotland. Det har olika utbredning i 
olika ord. 

Här kan nämnas det av Jessen (Dialecter i Herjedal og Jemtland s. 7) anförda re 'vred' 
från Hede i Härjedalen: "af Jöns Halfvarsson indfort i en lille Ordliste, han selv havde 
begyndt, som et i Hede i hans egen Levetid uddedt Ord (nu vel forsvundet i hele Leh-
net)". Eftersom det torde vara adjektivet som åsyftas inkluderas det ej i materialsam-
lingen; jfr Jessen a.a. s. 29: "Adj. re (vred) brugtes endnu i Mands Minde i Hede." 

Ord i vilka w-bortfall förekommer: 
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Vrede s.: rödan Piteå i Norrbotten, röda(r) Arvidsjaur i Lappland. 
Vredel s.: ride! Gotland. 
Vrilla v.: rille Gotland. 
Vrensk(e) s., vrenska v.: ordet finns i hela Norrland, i Dalarna och i Upp-

land. W-lösa former har upptecknats inom två begränsade områden, nämli-
gen norra och mellersta Uppland samt norra Västerbotten och södra Norrbot-
ten. Ordet har i de w-lösa formerna företrädesvis ö-vokal men även e/e-vokal. 

Vrida v.: några w-lösa infinitivformer har upptecknats: rojd sä 'vrida sig', 
roid opp 'vrida upp' i Piteå och roojd v. 'vrida' i Norrfjärden; participformer 
utan w är belagda från Arvidsjaur: ridd 'vriden (om vidja)' samt sammansätt-
ningarna rydividi ob. sg. 'vriden vidja' och ridividjän b. pl. 'vridna vidjorna'. 

Vrida s.: det föreligger två uppteckningar, rojd 'virvel i håret' från Piteå 
och roojd 'virvel' från Norrfjärden. 

Vrid och vril s.: de w-lösa formerna (ril) är begränsade till Jämtland och 
till två uppteckningar från norra Västerbotten (ri, Byske, och ry, Skellefteå). 
Som fastslagits i kommentaren till materialsamlingen (avsn. 3.7.2 ovan) torde 
de jämtska formerna vara resultatet av analogisk påverkan, och de utesluts 
av detta skäl ur denna sammanställning. 

Vrist s.: formen rist/rest intar en särställning bland r-orden i lika hög grad 
som brist bland br-orden. Rist/rest har det i särklass största utbredningsområ-
det bland r-orden: det förekommer i hela Norrland (med undantag av Norr-
botten) samt i Värmland, Dalsland, norra Bohuslän, Uppland och på Got-
land. I Ovansiljan hade man väntat sig att finna former såsom rist, men ordet 
tycks ej vara genuint inom detta område. Ordet har övervägande i-vokal, men 
e/e- och ä-vokal förekommer i Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Hälsing-
land; Värmland har e-vokal. 

Vrå s.: utbredningsområdet för rå/ro är mindre än det för rist, men genom-
slagskraften för de w-lösa formerna är större. De förekommer i Österbotten 
och i Sverige fr.o.m. Norrbotten söderut t.o.m. Särna och Idre, nordligaste 
Värmland, Övre Dalarna och Hälsingland samt i nordligaste Bohuslän. Voka-
len är o i Lappland, Västerbotten, Ångermanland, Värmland och Bohuslän 
och å i övrigt. I Särna förekommer växelformer. Norrbotten har en diftong 
som utgår från o-vokal. 

Vrång s.: ordet förekommer (i bet. 1) i Finland, i hela Norrland, i Svealand 
och på Gotland. W-bortfallet är begränsat och uppträder huvudsakligen i 
Jämtland, Härjedalen, Särna, Idre, Övre Dalarna och på Gotland. I Jämtland 
och Härjedalen har ordet å-vokal, i Övre Dalarna företrädesvis å- men även 
ö- och a-vokal samt diftong i Älvdalen och Våmhus. Gotland har a-vokal. 

För antal belägg och procent se tabellerna 4-17 (i tabellbilagan). 

rw 
I nutida dialekter finns det metatetiska uttalet rw belagt endast från Älvdalen 
och Våmhus i Ovansiljansområdet. Uttalet är i dessa socknar helt genomfört 
och yr i inlånade ord substitueras med rw. 
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Skrivningar med rw i medeltida källor visar att ett metatetiskt uttal varit be-
tydligt mera spritt än nu. Sålunda vittnar norska skrivningar från 1200- och 
1300-talen om att rw-uttal under denna period förekommit i sydöstra Norge, 
jfr avsn. 4.2 ovan. På svenskt område torde ett dylikt uttal ha haft ganska stor 
spridning att döma av metatetiska skrivningar av ortnamnet Vreta från Upp-
land, Västmanland och Östergötland. Huvudhandskriften av Västmannala-
gen har nästan helt genomfört rw för yr, se avsn. 4.1 ovan. Även i norra Bo-
huslän kan metatetiskt uttal ha funnits, se avsn. 4.2 (Ortnamn) ovan, likaså 
i Norrbotten och norra Västerbotten, se avsn. 6.3.1, samt i Orsa, Ore, delar 
av Mora och i södra Venjan, se avsn. 6.3.1. 

W för wr för en geografiskt begränsad men livskraftig tillvaro. Det förekom-
mer i Ovansiljan i Dalarna (Mora, Venjan, Orsa och Ore) men endast i orden 
vrede 'hävstång, spak' (wIdi Orsa), vrena 'surna' (winna Kättbo och Landbo-
byn i Venjan, Orsa), vrida 'utväxt på träd' (wajda, wajda Mora, wejda Finn-
gruvan i Venjan), vrida v. (wajda, wajda o. likn. Mora, wejd- Finngruvan, 
Kättbo och Landbobyn i Venjan, wajda Orsa, wäjda Ore). 

Härutöver brukas w för wr även i Kalixmålen, där det är normaluttal. 

br och yr 
Förbindelsen br förekommer i stora delar av Sverige och Finland. Den uppträ-
der även på Ostlandet i Norge och i trakterna kring Trondheim. Br uppträder 
i störst utsträckning a) i Nedansiljansområdet, Dala-Bergslagen, Närke, b) på 
Gotland och c) i Nyland och Åboland. De allra flesta inom dessa områden fö-
rekommande orden med kvarstående w kan uppvisa övergången wr > br. Ut-
över dessa områden kan urskiljas ytterligare några med relativt stark tendens 
till br-övergång i flera av orden. Ett utgörs av Pite- och Lulemål jämte väster-
bottniska och österbottniska mål, ett annat av målen i Halland, Västergötland 
samt västra och södra delarna av Småland (Mo, Västbo, Östbo, Sunnerbo, 
Allbo, Norrvidinge, Kinnevalds, Uppvidinge, Konga och Södra Möre hära-
der), ännu några av målen i Gästrikland, Hälsingland och Västmanland samt 
på Åland. 

Bortsett från sporadiska belägg saknas br i Lappland, Jämtland, Härjeda-
len, Värmland, Skåne, Blekinge och på Öland samt, anmärkningsvärt nog, i 
Uppland. De uppländska procentsiffrorna för br härrör från belägg från 
Nora och Östervåla, vilka ansluter till br-området i Västmanland. 

Tabellerna 4-17 (i tabellbilagan) visar antal belägg och procent. Med ut-
gångspunkt i kartbilden (karta 10) kan man kanske tolka spridningen av br 
på följande sätt: innovationscentrum har varit det numera br-lösa Uppland. 
Härifrån har br spritt sig i första hand till de närmast liggande områdena Ne- 
dansiljan, Dala-Bergslagen, Västmanland, Närke, Gästrikland, södra Häl-
singland och Åland. Från innovationscentrum har även skett en fjärrsprid- 
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ning till de lokala kulturcentrumen i Norrland, Götaland och Finland, vilka 
på ett senare stadium stått för den lokala spridningen. 

För Gotlands del torde man få räkna med en parallell, inhemsk utveckling. 
Inom innovationscentrum har br sedermera överlagrats av yr. Tecken på 

denna påbörjade överlagring medelst yr-former framkommer i br-materialet. 
Man kan skönja en tidsskiktning. De flesta br-uppteckningarna faller inom 
1800-talets två sista och 1900-talets två första decennier. I exv. Västmanland 
har br utgjort ett starkare inslag i dialekterna än vad det nuvarande materialet 
ger vid handen. Detta omvittnas i flerfaldiga uppteckningar med kommenta-
rer som "vrida y., brida ä.", "förr sade man brist, numera säger man vrist". 

6.1.2. Uttal 
wr 
1 de fåtaliga uppteckningarna av wr används för det mesta tecknet w; Manne 
Eriksson skriver 6r 	wr i sina uppteckningar från Östervåla, medan Noreen 
tecknar yr i sitt material från norra Venjan. Att med utgångspunkt i det 
magra dialektala materialet söka fastslå ljudvärdet för äldre w i förbindelsen 
wr är inte så lätt. De dialektala särutvecklingarna för riksspråkligt yr äger 
emellertid sin förutsättning i en ljudförbindelse som allmänt tecknats wr. Att 
den ursprungliga förbindelsen wr frambringat vitt skilda resultat — rw, r, w, 
br och yr — visar att kvaliteten hos w bör ha kunnat variera. Förmodligen 
har ett uddljudande w i stor utsträckning varit ett vokalljud (lmalf. 9, y, w 
o. likn., jfr nedan under rw,' vilket efter påverkan från efterföljande vokal-
ljud kunnat vara mer eller mindre labialt. Ett friktionsmoment kan stundom 
ha varit förknippat med ljudet, och styrkan av det frikativa inslaget har säker-
ligen kunnat skifta liksom graden av rundning (lmalf. w eller 6). Jfr även 
Kock och Noreen nedan. 

När det gäller r-ljudet torde man kunna utgå ifrån att det varit ett tremulan-
tiskt apiko-alveolart ljud. Jfr t.ex. Malmberg Svensk fonetik s. 89, B. Tjäder 
i Saga och sed 1987 s. 81 ff. med litt. Se även avsn. 6.2.1. nedan. 

Uddljudande rw och w i Ovansiljansområdet 
Uppteckningar 
Förekomsten av w i Ovansiljansområdet utgör enligt Levander (Dalmålet 2 s. 
102) "en av detta områdes mest iöronenfallande språkliga egendomligheter". 
Han menar (a.a. s. 99) att de nutida dalmålen visar "att forndalskan hade två 
olika ljud som huvudsaklig motsvarighet till det moderna 'riksspråkets' v- 

I  Jfr Noreen Altschw. Gr. § 48. 
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ljud, nämligen dels en halvvokal w, som uppträdde i uddljud och omedelbart 
efter uddljudande konsonant [. . j, dels ett v, som förekom i övriga ställning-
ar, och som helt säkert uttalades bilabialt". Fonetiskt tecknas detta senare 
ljud 6. 

Det halvt vokaliska w var i forndalskan "till uttalet strängt skilt från det 
vanliga (bilabiala) v-ljudet. För övrigt torde halvvokalens uttal i forndalsk lik-
som i nydalsk tid ha varit ganska växlande, ända från ett o- eller u-liknande 
ljud till nästan förvillande likhet med bilabialt v" (Levander a.a. s. 102).2  

Om hur det aktuella ljudet återges i de dalska uppteckningarna säger Le-
vander följande (a.a. s. 310): "Primäranteckningarna använda y för n. Älvd. 
och Kråkberg (Mora), tkt för s. Älvd. och n. Ve., Q  för Orsa, w för Våmh., 
Bon., flertalet Morabyar, s. Ve. och Ore samt 6 — w för Vika och Vinäs 
(Mora). Om användandet av 6 i detta senare fall skriver upptecknaren (A. Ny-
gård): 'I början av ord kanske w (ww"do,3  twosk4 ); upptecknaren har emel-
lertid föredragit att överallt teckna det 6.'" 

Anders Nygård har i sina rikhaltiga uppteckningar från Venjan generalise-
rat tecknet ly, fast han någon gång skriver «4. Att ljudbilden bakom w dock 
skiftar framgår av följande reflexion: "fd,rpt we,,,g uppfattas som f4.mto g. 
[- - -] På grund av dessa omständigheter torde vara att förmoda att v-ljud-et 
i Venjans-målet är att uppfatta som 9."5  

Mätningar med sonagraf 
Mätningar har gjorts på material från Älvdalen, Våmhus och Orsa. De har 
utförts av docent Lars Bleckert, Uppsala, vilken också uppmätt formantfre-
kvensvärdena och tolkat segmenten. Materialet från Älvdalen har 1:e arkiva-
rie Gunnar Nyström, Uppsala, ställt till mitt förfogande. Han har även tagit 
fram exemplen. Sagesmän är Hilma Vestling och Erik Westling, båda från 
byn Karlsarvet. Våmhusinspelningen är gjord av mig tillsammans med 1:e ar-
kivarie Torsten Or&us, Uppsala. Talare är Erik Köpman, bosatt i Uppsala 
sedan 1938. Hans språk kan ha påverkats härav, men om det metatetiska utta-
let tvekade han aldrig. Orsamaterialet är hämtat från den inspelning som Nor-
diska seminariet vid Inst. för nord. språk, Uppsala universitet, gjorde 1970 
under en exkursion till Dalarna. 

Undersökningen får ses som ett hjälpmedel för mig att själv kunna förvissa 
mig om de kvaliteter och de skiftningar som kan dölja sig bakom de ofta ge- 

2  Jfr Rydqvist Svenska språkets lagar 4 s. 253 f. 
3  Verbet vada. 
4  Subst. torsk 'groda'. 
5  Som vanligt när det gäller Nygårds uppteckningar saknas översättning. Fraserna bör dock 

tolkas som 'femte vägg' resp. 'femton ägg'. För uttrycket 'femte vägg' har 1:e arkivarie Gunnar 
Nyström, Uppsala, fäst min uppmärksamhet på den i Älvdalen upptecknade frasen "jag är så 
pigg att jag kan spjärna upp på femte vägg", dvs. taket (Dalmålsordboken). Nygårds uppteck-
ning är excerperad av förf. ur anteckningsbok ULMA 2803:18 s. 91. 
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neraliserande uppteckningarna. Den är genom sitt minimala omfång att be-
trakta som ett stickprov. Avsikten med mätningarna har i första hand varit 
att undersöka kvaliteten hos w-ljudet i förb. rw, i andra hand att jämföra 
detta ljud med uddljudande w samt med w som första diftongkomponent. 
Följande ord har undersökts: (Älvdalen) rwajä jr inf. 'vrida ur', rwreä jr 
pret. 'vred ur', rwr niä sup. 'vrinit (om en lie)', dra8g pret. 'drog', ta8rr adj. 
'torr', i was tig' 'i vattnet', i-wa" ri oböjl. adj. 'i-vare, varse'; (Våmhus) rwajä-
yöp inf. 'vrida ihop', rwreä pret. 'vred', rwennsk s. 'vrensk', a8sstry b. sg. 'os-
ten', a8rd s. 'ord' , gr48d adj. 'god'; (Orsa) wajda inf. 'vrida', wed pret. 'vred', 
1,1,21 pres. sg. 'vet', wäg pret. 'vägde'. 

Resultatet av mätningarna ger vid handen att de ljud som ovan tecknas w 
i samtliga fall utgörs av ett rent vokalljud. I Älvdalen är det samma vokalljud 
i rw som i uddljudande w framför vokal och i a i diftongen 178 < ö. Vokalen 
motsvaras närmast av kort o i riksspr. bott. I Våmhusmaterialet ligger for-
manterna för uddljudande w framför vokal och i ett fall för rw på samma fre-
kvens som i Älvdalsmaterialet, dvs, som för o i riksspr. bott. 1 två fall av rw 
motsvaras w närmast av u-ljudet i riksspr. rutt. För a i diftongen as < ö lig-
ger ljudet någonstans mellan å-ljuden i riksspr. rå, rått och u-ljudet i riksspr. 
rutt. I Orsa motsvaras w i wajda 'vrida' närmast av ett ljud mellan kort o i 
riksspr. bott och långt å i riksspr. rå. Övriga w-ljud varierar mellan o i riksspr. 
bott och å i riksspr. rått. 

Vid en grov bedömning av vokallängden hos w-ljudet i rw kan man konsta-
tera att ljudet har en stark ställning; i förhållande till efterföljande ljud är det 
lika långt, ibland längre. 

Rimligtvis bör även kvaliteten hos r-ljudet ha varit av betydelse för upp-
komsten av metatesen (jfr avsn. 6.2.1 nedan). I exemplen från Älvdalen är r-
ljudet tydligt vibrantiskt (jfr Levander Dalmålet 2 s. 73). 

Ovanstående prov på nutida uttal i Övre Dalarna visar alltså att det ljud 
som tecknas w i förbindelsen rw är ett tydligt labialt vokalljud med stark ställ-
ning i förhållande till sin omgivning, och så har det av uppteckningarna att 
döma också uppfattats av upptecknarna. De använder sig i regel av följande 
tecken: Älvdalen ry, Våmhus rw, Orsa 9, . Att w-ljudet i den fornnordiska 
ljudförbindelse som skrivs rw och ru bör ha haft liknande kvaliteter tyder den 
progressiva assimilationen i rwensk > rönsk (Västerbotten, Uppland) på (jfr 
avsn. 3.3.2.2), likaså den utveckling som lett fram till mansnamnet Vrål (jfr 
avsn. 4.2 ovan). Förbindelsen rw kan antas ha varit så utpräglad att talarna 
varit medvetna om den, vilket skrivningarna i huvudhandskriften av Väst-
mannalagen också visar (rw 18 ggr av 23, se avsn. 4.1 ovan). 

Som framgår av ovanstående utgör även uddljudande w framför vokal i de 
nutida dialekterna ett rent vokalljud, jämförbart med a som första diftong-
komponent (i a8 av ö). Ingenting tyder på att inte samma förhållande rått 
både inom och utanför detta områdel fornspråklig tid. 
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6.1.3. Ålder 

W-bortfallet är av hög ålder. Jfr fgutn. ra/Pi 'vrede', rangr pl. 'vränger, båt-
spant' (Noreen Altschw. Gr. § 324). 

Förutom dessa ord nämner Noreen (a.st.) reka (Gutalagen) och rceka (Hälsingelagen) 
'driva'. Som nämnts i avsn. 1.4 ovan är de etymologiska omständigheterna kring detta 
verb ej helt klara och ordet kan ej utan en närmare undersökning tas till intäkt för w-
bortfall. Detsamma gäller hafrek 'vrakgods' (Gutalagen) och afrcekt (Hälsingelagen) 
'överskridande av rätta gränsen in på grannens område i åker 1. äng, och bortförande 
av säd 1. hö därifrån'. Ytterligare en osäkerhet vidlåder det sista exemplet. Jag citerar 
Schlyters ordbok (s. 14): "Att d. o. måste härledas från neka, är klart; men det är 
möjligen felskrifvet för aftcekt, såsom i en annan hs. läses." — I Hälsingelagen före-
kommer även en vr-form, nämligen vrangvis adj. 'vrångvis, elak', i det senare förfat-
tade förordet. 

Enligt Seip (Norsk språkhistorie tu l omkring 1370s. 48) förekommer dialek- 
talt bortfall av w framför r redan under 800-talet i det att (v)reiår allittererar 
med r hos skalder som Brage och Egill Skallagrimsson. Ordet fortsätter dock 
att allitterera med v både i eddadikt och skaldedikt till omkr. år 1000. 
Enligt Finnur Jönsson (Norsk-islandske kultur- og sprogforhold i 9. og 10. århundrede 
s. 266) är w framför r i utdöende under förra hälften av 800-talet och det dör ut under 
loppet av detta århundrade. Jfr följande yttrande av Marstrander (Bidrag tu l det nors-
ke sprogs historie i Irland s. 108) ang. det irländska lånordet rang 'spant': "Da skulde 
ir. rang ikke vxre xldre end det 11. aarh., da v i denne stilling — som gamle allittere-
rende versemaal viser — endnu ikke var bortfaldt i det 10. aarh. Av historiske grunde 
er detta litet rimelig." — V bevaras dock ibland i vissa stående sammanställningar, vil-
ket visar att medvetandet om förbindelsen kvarlevde. Det förekommer även hos den 
arkaiserande skalden Eilifr. Det rör sig framförallt om adjektivet vreiår, som uppträ-
der tillsammans med verbet vega i användningar som av Jönsson (a.a. s. 264) beteck-
nas som stereotypa förbindelser. 

Jönsson påpekar vidare (a.a. s. 265) att medvetandet om förb. wr kvarlevde ännu 
under 1200-talet, vilket framgår av ölafr hvitaskålds anmärkning i sin Målskrtiösfrxöi 
om "den gamle v-anvendelse". 

Jönssons slutsats är nog riktig. Mot bakgrund av den bild som det moderna 
dialektmaterialet ger kan den dock kanske modifieras på två sätt. Dialektkar-
torna visar att yr funnits kvar i vissa delar av Norge, i olika utsträckning i 
olika ord. Merparten av bebyggarna på Island och Färöarna kom från västra 
Norge,6  vilka trakter än idag genomgående uppvisar w-bortfall. Härkomsten 
för exv. 900-talets skalder är svår att fastslå, men v-användningen hos Eilifr 
liksom hos Brage behöver ej förklaras som arkaisk utan kan bero på att deras 
proveniens varit annan än sydvästnorsk. Finnur Jönsson (Den oldnorske og 
oldislandske litteraturs historie 1 s. 418 f.) säger om Brage att det "er rimeligt 
[. . .] at han har bot i det sydvestlige Norge" men också att "han har vret 
i Sverrig hos Björn på Haugr". 

6  Se Hxgstad Vestnorske maalfore fyre 1350, 2:1, s. 2, Chapman Icelandic-Norwegian lin-
guistic relationships s. 29 ff., Bandle Studien zur westnordischen Sprachgeographie s. 504 ff. 
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Dialektmaterial visar att tendensen till w-bortfall är starkast framför kort 
i och i kombination med s, k och t (se avsnitt 6.2.3.2 nedan). Att just vreiår 
används länge som v-allittererande ord kan bero på att w föll sent just här. 

Redan före 1350 var w-bortfallet utbrett i Norge. Enligt Hxgstad (Vest-
norske maalfore fyre 1350) hade w då fallit i nordvestlandsk (a.a. 1, ss. 52, 
90, 115, 132) och sudvestlandsk (a.a. 2:1 s. 66; 2:2A s. 151 f.; 2:2B s. 46). Till 
nordvestlandsk räknar Hxgstad Sunnmore och Fjordane, Hyllestad, Solund, 
Gulen och Lavik i yttre Sogn, Jostedalen i Inre Sogn och Romsdal (a.a. 1 s. 
4), och sudvestlandsk omfattar enl. honom Sogn (med undantag av ovan 
nämnda delar), Voss, Hardanger med Roldal, Nordhordland, Sunnhordland, 
Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, v. Bamle, de sydliga bygderna i Vest-
Telemark, särskilt Fyresdal och Nissedal med socknen Vrådal i Kviteseid (a.a. 
2:1 s. 1). 

rw 
Även metatesen rw är av hög ålder. De flesta beläggen stammar från 1200-
talet och tidigt 1300-tal samt några från 1400-talet, se avsn. 4.1. Det verkar 
alltså som om förbindelsen i de centrala delarna av språkområdet haft sin 
höjdpunkt under 1200-talet och varit stadd i utdöende under 1300- och 1400-
talen. Den kan dock vara betydligt äldre än så. Beläggen från 1200-talet kan 
utgöra en sista dokumentation av en företeelse som utvecklats långt tidigare. 
Den stora spridningen — södra Norge, Uppland, Västmanland och Östergöt-
land — talar härför. Metatesen kan ha existerat under både 1000- och 1100-
talen, och den kan ha utvecklats ännu tidigare. 

Uddljudande w torde vara en vidareutveckling av metatesen och alltså yngre 
än denna. Se vidare nedan avsn. 6.3.1. 

br 
I syfte att kunna tidfästa övergången wr > br har samlingarna i OAU excer-
perats med avseende på ortnamn innehållande ursprungligt initialt wr (för 
detta material se kap. 5 ovan). Den tidigaste br-skrivningen av ett namn av 
denna typ har dokumenterats för gårdnamnet Brting i Sunds socken i Ydre hd, 
Östergötland. Namnet skrivs wrceng 1381 22/6 "hxstholma" i vid. 1414 12/3 
u.o. DRAp (Rääf Ydre hd 1 s. 185). Den tidigaste br-skrivningen föreligger 
1643 i en avskrift av ett dokument från 1418: Brängh 1418 9/3 Vadstena B16 
fol. 43 (SDns 3 s. 303) avskr. Sparre, den därpå följande joan j breng u.å. 
u.d. u.o. [1446 22/7 el. senare] SRAp (Rääf Ydre hd 1 s. 250). (För namnets 
tolkning se ovan avsn. 5.1.) Ett annat hithörande exempel är gårdnamnet 
Braxnäs i Skedevi sn, Finspångaläns härad, Östergötland, skrivet in Wraxnes, 
de Wraxnces 1269 12/4 Hässleby SRAp (SD 1 s. 445), och wragxnces 1394 
12/4 u.o. SRAp (SRP 2715). Namnet skrivs med br, Braxnäs, första gången 
1596 i ärkebiskop Abrahams räfst s. 197 or. 
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Under 1500- och 1600-talen alternerar yr och br i skrivningarna av några 
ortnamn från Bohuslän, Värmland och Närke; för former och tolkning se 
ovan avsn. 5.1. 

I Hälsingland finns i Gåsfjärden, Njutångers socken, en ö Brakskär. 
Dubbla uttalsformer uppges: med br och yr. Det skrivs med br- 1689 (LMV 
V 10), 1714 (LMV V 3) och 1748 (LMV V 19). Tolkningen av detta namn är 
ej entydig. Avsaknaden av tidiga wr-skrivningar medför att man inte kan ute-
sluta den möjligheten att namnet ursprungligen inte haft initialt wr. I sam-
band med ett senare utbyte av yr mot br kan en felaktig restitution av namnet 
ha skett; jfr namnet Vrål ovan avsn. 4.2. 

Det kan alltså konstateras att br-uttal torde vara en relativt gammal förete-
else, av källmaterialet att döma att datera till 1400-talet, snarast till dess förra 
hälft. 

Br förutsätter wr, och dateringen stämmer med Kocks uppgifter (Studier 
öfver fornsvensk ljudlära 1 s. 34) om bevarat wr under 1400-talet (se nedan). 

Övergången av w till labio-dentalt v i olika ställningar 
Enligt Noreen (Altschw. Gr. § 269) övergår halvvokalen w till frikativt b, b, 
utom i ställning efter till samma stavelse hörande konsonant (där den kvarstår 
långt in i nysvensk tid) och därefter till labiodentalt v. Detta sker i de flesta 
dialekter och redan förlitterärt, åtminstone i flera fall. Det framgår av run-
skrivningar som faR (dvs, vaR) för uaR pret. 'var', fahum (dvs. väkum 'klä-
der') och skrivningar som frangce = vrangce 'oriktiga' i de äldsta handskrif-
terna (Lydekinus). Han menar att även nybildningar som vurPe i Söderman-
nalagen, vorjoo i Cod. Bureanus förutsätter övergången. Spår av det gamla 
uttalet med w visar sig under perioden 1225-1375, då v- (dvs. urspr. w-) allit-
tererar med vokaler. Dialektalt kvarstår w enligt Noreen framför r in i perio-
den 1375-1575, bl.a. i Cod. Bergmanianus (o. 1420) och i Cod. Holm. A44 
(1400-talets förra hälft), vilka har exv. wredhe och wraka mot i övrigt vredhe, 
vraka. Jfr v. Friesen Om w-ljud och v-ljud i fornvästnordiskan, som samman- 
fattar sina resultat på följande sätt (s. 128): "F ör m odligen 	har 
alltså urn. y allmänt i fornnorska och fornisländ-
ska ännu under 1200-talet uttalats som konsonan-
tisk t u i alla ställninga r." (Jfr även dens. Till den nordiska 
språkhistorien, Bidrag 1, s. 59 ff., Seip Norsk språkhistorie tu l omkring 1370 
s. 183., Brondum-Nielsen Gammeldansk Grammatik 2 § 277, Kock Bidrag till 
forndansk ljudlära s. 87 ff. och dens. Studier öfver fornsvensk ljudlära 1 s. 
1 ff.)7  

Kock sammanfattar (sist a.a. s. 34) resultatet av sin undersökning sålunda: 

Rydqvist diskuterar i Svenska språkets lagar 4 s. 254 förekomsten av bilabialt w i fsv. och 
uttalar som sin åsikt att "de gamla handskrifterna lemna i denna punkt inga tillförlitliga anvis-
ningar". 
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"I) Vissa handskrifter från 1400-talet återgifva nysvenskt v-ljud med 
v (eller u) i framljud framför vokal, 
w efter ett till samma stafvelse hörande s, t, th (=k), d, h, [q]. 

Efter prefixet o- användes i vissa manuskript w, i andra v. Varianten af 8:de boken 
af Birgittas uppenbarelser och Bonaventura hafva wr-, Medeltidspostillor I (och S. Ka-
tarina) yr-. 

II) Ljudvärdet för w och v var respektive labio-labial halfvokal och labio-dental fri-
kativa. 

Det är möjligt att dessa handskrifter representera endast ett dialektiskt — ehuru i 
så fall ganska utbredt — uttal: nu tillämpas ljudlagen i sydsvenska mål, och på 1400-
talet följdes den af Jöns Budde, munk i Nådendal i Finland. Men det är lika möjligt 
att det af vissa handskrifter under 1400-talet angifna olika uttalet af v-ljudet var ut-
bredt öfver hela då-tidens riksspråk, ehuru denna för ett oöfvat öra mindre lätt upp-
fattliga olikhet ej allmänt af skriften återgafs."8  

Kocks slutsats att ett bilabialt uttal av w i förb. wr funnits i vissa delar av 
landet under 1400-talet styrks av övergången till br, vilken förutsätter ett bila-
bialt w-ljud med frikativt inslag. Det tidigaste br-belägget härrör som fram-
gått i avsn. om  br ovan från 1400-talets början. 

Som tidigare nämnts är bilabialt w-ljud vanligt i Ovansiljansmålen, och lju-
det förekommer även i andra dialekter. Se bl.a. Lundell i SvLm 1:2 s. 78 ff., 
Levander Dalmålet 2 s. 102 ff. Uddljudande w framför vokal är regel i Ovan-
siljan (Levander a.st.) och det förekommer i Lappland, Norrbotten, Väster-
botten och södra Västergötland. I Norrland och i sydbohuslänska mål står det 
även för gammalt hw-. 

Mest frekvent är w i förb. kw-, sw- och tw-. Här förekommer w förutom 
i Ovansiljan (jfr Levander a.st.) i Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Me-
delpad, Härjedalen, Västergötland, Östergötland, Småland, Bohuslän, Hal-
land och Skåne. 

Bevarat wr utgör ett sporadiskt inslag i de dialektala uppteckningarna. Jfr 
ovan avsn. 6.1.1. 

Som framgår av ovanstående, förefaller övergången w > v vara en långdra-
gen process. Den tycks på vissa håll ha börjat förlitterärt men är i somliga dia-
lekter ännu ej helt avslutad. W bevaras bättre i vissa positioner än i andra. 
Som nämnts bör wr under 1400-talet ha varit vanligt, men av dialektmaterialet 
kan man dra den slutsatsen att w i förbindelsen wr- övergått till v tidigare än 
uddljudande framför vokal och omedelbart efter uddljudande konsonant. 
Det är vanskligt att avgöra när wr-uttalet började försvinna. Ett uttal med br 
började säkerligen uppträda under tidigt 1400-tal och övergångsformer med 
frikativt w + r bör dialektalt ha fortlevat åtminstone under ytterligare ett par 
århundraden för att ha kunnat ge upphov till den nuvarande, ganska omfat-
tande, spridningen av br. 

Olav Ahlbåck (Jöns Buddes språk) har ingen kommentar till w/v-skrivningarna hos Jöns 
Budde. 
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Runinskrifternas vittnesbörd 

En naturlig följd av det relativt begränsade ordförrådet när det gäller wr-ord 
är att beläggen i runinskrifter ej kan bli särskilt talrika.9  

wr/war 
Från svenskt område är, när det gäller ristningar med den yngre runraden, att 
anföra ett antal belägg på mansnamnen runsv. Vrceiår 'Vred' och Vröi (till 
fsv. *vrår, smål. dial. vrå 'ogin, vresig, omedgörlig'): [uraihr] Vrceiår nom., 
Sö 21, Mörkö sn, Hölebo hd; uraibr Vrceiår nom., Vs 13, Västerås, uraih 
Vrceiä ack., Sö 8, Dillnäs sn, Daga hd; [ur]ail) Vrceiä ack., Sö 318, Helgesta 
sn, Villåttinge hd; urai Vröi nom., [ura] Vraa ack., Sm 77 resp. 76, Sävsjö sn, 
Västra hd. Namnen på de båda sistnämnda stenarna avser en och samma per-
son. Ev. skulle formen uaihr på U 1009 (Rasbo sn, Rasbo hd) kunna vara en 
felristning för uraibr (Brate Svenska runristare s. 37). 

Från norskt område finns inga belägg på wr med den yngre runraden. 
På danskt område representeras wr av ett belägg, nämligen mansnamnet 

uraka Vraga ack. på Källstorpsstenen, Vemmenhögs hd, Malmöhus län (DR 
269).2  

Ristningar med den äldre runraden erbjuder också några exempel: writu (1 
p. sg. pres. av *wrnan 'rista') på Eikelandsspännet (o. 600) från Time i Roga-
land, wraita (ack. sg. n., a-stam) 'inristning' på Reistadsstenen (450-500) i 
Hidra i Vest-Agder, waritu (1 p. sg. pres. av * wrttan 'rista') på Järsbergsste-
nen (500-550) i Varnums sn i Värmland samt warAit (3 p. sg. pret. av 
*wrrtan 'rista') på Istabystenen (o. 625) i Mjällby sn i Listers hd. Se Krause 
Die Runeninschriften im älteren Futhark nr 17a, 74, 70, 98. (Jfr Antonsen A 
Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions, vilken tenderar att tidiga-
relägga inskrifterna: Eikeland, Reistad och Järsberg 450, Istaby 600-650; för 
Eikeland se äv. a.a. s. 11.) 

Två av de urnordiska beläggen har som synes inskottsvokal mellan w och 
r. Krause (Die Sprache der urnordischen Runeninschriften § 51) säger härom: 
"Derartige Sprossvokale gibt es in sehr vielen Sprachen ohne Räcksicht auf 
die Etymologie. Es sind vokalartige Laute, die zunächst ohne feste Regeln in 
bestimmte Konsonantenverbindungen eingefilgt werden, um die praktische 
Aussprache im Sprechakt bequemer zu gestalten." I gotisk och i fornisländsk 
skrift kommer de ej till uttryck, däremot framträder de grafiskt i samtliga 
västgermanska språk och "bis zu einem gewissen Grade, aber ohne jede feste 

9  De inskrifter som granskats är de som är föremål för undersökning inom det till Institutio-
nen för nordiska språk vid Uppsala universitet knutna projektet De vikingatida runinskrifternas 
kronologi, dvs, inskrifter t.o.m. ung. 1100. Detta innebär att ca 90 % av Sveriges runstenar om-
fattas av undersökningen. Av de medeltida stenar som ej medtas är många västgötska (och även 
småländska). Av exv. uppländska runstenar faller endast en handfull utanför undersökningen. 
Behjälplig vid framtagningen av det svenska materialet har varit fil. dr Henrik Williams. 

Jfr Kristensen Småbidrag til tolkning af runestene s. 172. 
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Regel, auch in den urnordischen Runeninschriften" (Krause a.st.). Inskotts-
vokalen möter i konsonantförbindelser som innehåller r, I, h och n. Krause 
beskriver (a.st.) den oregelbundenhet varmed inskottsvokalen uppträder i föl-
jande ordalag: "Sie haben keinen eigentlichen, phonologischen Wert, sie geis-
tern herum wie die Lemuren in einem Schattendasein und sind wahrhaft 'ge-
flickte Halbnaturen' ." 

För bruket av de urnordiska inskottsvokalerna torde dock en form av regel-
bundenhet kunna iakttagas. Sophus Bugge (i Norges Indskrifter med de xldre 
Runer 1 ss. 16, 224) anför en del exempel på inskottsvokal vid 1, r och n + 
annan konsonant och sammanfattar (s. 16): "Denne Eiendommelighed findes 
altsaa i Sverige og det sydostlige Norge. Derimod anvendes den ikke i urnord. 
Indskrifter fra det sydvestlige og vestlige Norge." 

Krause (Die Sprache der urnordischen Runeninschriften §§ 52 och 53) redo-
gör för samtliga fall av inskottsvokal och framhåller att sådan är särskilt van-
lig i vissa inskrifter eller inskriftsgrupper; han nämner spjutskaftet från Kra-
gehul (ca 525) samt stenarna från Järsberg (ca 525), Stentoften (ca 650), Björ-
ketorp (ca 675) och Istaby (ca 625). Iögonfallande är frånvaron av inskottsvo-
kal på Eggjumstenen (ca 700). Inskottsvokalen förekommer till och från 
under den följande perioden men bruket dör så småningom ut. På Rökstenen 
förekommer inget säkert fall av inskottsvokal. 

Krause menar att inskottsvokalen förekommer vid r, 1, h och n men av hans 
exempel att döma verkar det vara framförallt r och 1 som betingat den och 
övriga konsonanter endast i ringa mån. 

I Danmarks Runeindskrifter (Text sp. 1003 f.) konstateras följande: "Med 
undtagelse af den lille af 4 stene bestående Stentoften—Björketorp-gruppe fra 
periode 1.2 [dvs, sen urnord. tid] [. . .] trxffes s[varabhaktivokal] kun spora-
disk såvel i eeldre som yngre indskrifter. [- - -] Exemplerne viser, at s. forst 
og fremmest udvikles ved r, medens den ved / kun findes i 1 sikkert tilfx1de 
uden for periode 1.2, ved n haves kun 2 exx." 

Denna skillnad mellan det norska Vestlandet och östnordiskt område i bru-
ket av inskottsvokal i förb. wr stämmer till eftertanke. Det synes som om den 
olikartade behandlingen av wr skulle kunna ha sina rötter i en dialektal skill-
nad under äldre urnordisk tid. 

rw 
Inga säkra skrivningar med rw har kunnat återfinnas i runinskrifterna. 

Runföljden atruakn på Sö 45, Släbro, S:t Nikolai sn, Jönåkers hd, medger endast en 
osäker tolkning. Brate (i Södermanlands runinskrifter s. 34) antar, med hänvisning till 
att ett namn ruakn annars är okänt, att r hör till den namnet föregående prep. 'efter', 
som alltså skulle ha ristats atr. Han jämför med ristningar som etin, itiR, ytiR, atir, 
utur, utin, yti, itn, MR, etn, iutin. "Namnet har då varit [. . .] uakn Vagn, som sär-
skilt är vanligt i Danmark, sällsynt i fvn. och i fsv. blott spåras i ett ortsnamn." 

WesAn anmärker i ett inlägg till Brates framställning (Södermanlands runinskrifter 
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s. 371): "Kan möjligen atruakn: uppfattas som at Vrang? Intet skiljetecken finnes ef-
ter t eller r. Som tillnamn är VrangR, Vrangi känt både från östnordiskt och västnor-
diskt område." 

Roland Otterbjörk (i Studia anthroponymica Scandinavica 1 s. 34) anför ett "starkt 
skäl" för WesAns tolkning, nämligen att formen atr för ceptiR är helt okänd och att 
ristaren själv använder formen eftiR. Otterbjörk betraktar därför ruakn som en fel-
ristning för urakn. Felristning är något som ristaren gjort sig skyldig till i ett par andra 
fall: si:n sin, rniR r[u]niR. "Dessutom är en omkastning av ljudföljden yr- relativt rim-
lig med hänsyn till v-ljudets karaktär (w) och tendens till bortfall [. . Även den yttre 
likheten mellan runtecknen kan ligga till grund för en omkastning [. . J" För parallel-
ler hänvisar Otterbjörk till Salberger Runsvenska namnstudier s. 63 f. 

Vad som får Otterbjörk att ändå förkasta Wess6is tolkningsförslag är "stöteste-
nen" med omkastningen av runorna kn. Detta gör att han helst vill se r som "en felris-
tad (och kasserad) u-runa" och menar att det namn som ristaren avsett ändå är Vagn. 

Det är sant att omkastning av runföljden kn är ovanlig. Den tycks förekomma i en-
dast en ristning, nämligen Sö 335 (Åkers sn, Åkers hd), där det bl.a. står 
mainkikn:u:ari meå Ingyari. Ristningen ger ett osäkert intryck. Förutom nämnda om-
kastning förekommer ytterligare en, ksibari skipari och dessutom upprepning av udd-
ljudande vokal i två fall (varav det ena är det nämnda i:ikn:u:ari). 

Vad gäller Sö 45 skulle jag vilja analysera stenens tre s.k. felristningar, si:n, rniR 
och ruakn, i ljuset av de rön som kommit fram i Svante Lagmans uppsats Till försvar 
för runristarnas ortografi. Runföljden rniR uppträder i stenens formelartade avslut-
ning. Enligt Lagman (a.a. s. 31) bör man "när vanliga ord, ofta sådana som förekom-
mer i de återkommande formlerna, ett flertal gånger skrivs utan en viss runa (vanligen 
vokalruna) [. . i kunna räkna med ett medvetet ristningssätt som var normerat". Lag-
man anser (a.st.) att det kommunikativt inte heller utgjort ett problem; utan vidare 
förstår man ju att stn betyder stcein/sten och rsa rceisa/resa. Man skulle alltså inte be-
höva betrakta rniR som en felristning utan som ett normerat skrivsätt utan motsvarig-
het i uttalet. Vad gäller si:n sin och ruakn kan båda utgöra "avskriftsfel" snarare än 
stavfel. De kan vara exempel på den omkastning som enligt Lagman (a.a. s. 33) kan 
förekomma när ristaren haft en förlaga och slarvat vid själva inristandet. 

Jag menar att runföljden atruakn med Wessh skulle kunna tolkas som at Vrang 
med ett metatetiskt uttal rw, ett uttal som med största sannolikhet existerade vid denna 
tid i Mälartrakterna. Med detta tolkningsförslag är minst problem förknippade; kn får 
då tolkas som en omkastning av nk. 

Vid en första granskning av materialet (samtliga ord med uddljudande r) av-
slöjas ej direkt några s.k. "säkra" r-former. Ett w-bortfall ger sig dock ej till-
känna på ett lika iögonfallande sätt som wr- och rw-former. De tolkningar 
som hittills gjorts räknar vanligtvis ej med möjligheten av w-bortfall. För att 
eventuellt kunna finna odiskutabla r-former skulle krävas ett mer ingående 
studium av materialet än vad som ryms inom ramen för denna avhandling. 
Jfr dock exv. reka v. på Roesinskriften (7004.) i Grötlingbo på Gotland (se 
Gotlands runinskrifter s. 53 ff., Krause Die Sprache der urnordischen Runen-
inschriften § 16, dens. Die Runeninschriften im älteren Futhark nr 102). 

w och br 
Inga skrivningar med w eller br har påträffats. 
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6.2. Utvecklingen av wr — olika relationer i en process 

Utvecklingen av wr är en process, eller om man så vill flera, som för nordiskt 
vidkommande torde ha sina rötter i urnordisk tid. Det är alltså en långt utdra-
gen process där det för många ord sista stadiet, den slutliga uniformeringen 
till labio-dentalt yr, ännu ej uppnåtts. Olika nedslag i tiden i form av faktiska 
belägg (fig. 1) från Sverige visar klart denna karaktär av process. Av fig. 1 
framgår också hur förändringarna i tiden överlappar varandra. 

Incitamentet till förändringen tycks främst ha varit språkligt. Svaret på frå-
gan varför wr under olika tider givit upphov till det förhållandevis stora anta-
let utvecklingar — war, rw, r, br, yr, fr (sporadiskt i Sverige, på Mon i Dan-
mark, se karta 15), dr (i ordet vrist på Åland, se materialsaml.) och gvr (i 
Tinnsmålet i Telemark, se kartorna 11 och 13) — torde stå att finna i den kva-
litet som ursprungsförbindelsen wr har haft. Wr har uppenbarligen utgjort en 
uttalsmässigt besvärlig förbindelse. Noteras bör också det faktum att den har 
försvunnit i de germanska riksspråken. Endast i ett fåtal dialekter har wr do-
kumenterats, men även här tycks förbindelsen vara på retur. Jfr nedan avsn. 
6.3.2.1. 

6.2.1. Fonetiska egenskaper hos w och r 
Om halvvokalen w skriver Hock (Principles of Historical Linguistics s. 135 
f.): "Perhaps because of its complex, `labiovelar' articulation (with rounding 
at the lips and vocalic articulation in the velar area), this segment has a strong 
tendency to change toward a purely labial articulation. The first step probably 
is labial [0]. But since labiodental articulation is crosslinguistically preferred 
for labial fricatives, the eventual outcome commonly is [v]. [- - (Among the 
modern Germanic languages, English stands alone in preserving the semivoca-
lic pronunciation of PGmc. *w.)" 

Figur 1. Tider och relationer i den nordiska utvecklingen av wr. (De heldragna 
linjerna avser belägg och de streckade samband och ungefärliga tider.) 
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R-ljudet är ett svårt ljud; det är i regel det sista barn lär sig och det är det 
afasisjuka har svårast för. Malmberg (Svensk fonetik s. 87) säger om detta 
ljud: "Det rullande tungspets-r torde vara ett av de mest energikrävande av 
alla språkets ljud." Komplexiteten vid uttalandet av r gör att man artikulato-
riskt i god tid måste förbereda sig för detta. "While the articulation of [1] may 
be `unusuar because of its lateral, rather than central contact, that of [r] 
seems to require a much greater amount of 'fine tuning': The tongue tip must 
be raised just the right amount, close enough to a stop position to create a 
sufficient obstruction, but not so close as to block airflow. Moreover, its ten-
sion must be adjusted for just the right degree of rigidity. Too much — or 
too little — tension will prevent the correct trilling or flapping effect" (Hock 
a.a. s. 129 f.). 

Likvidorna kan karaktäriseras som instabila, vilket framkommer bl.a. vid 
förstaspråksinlärning, i samband med dissimilation och metates (Hock a.a. s. 
128 f.). Också "the liquids are relatively unstable in historical change, and 
among the liquids [1] and [r], [r] is the one that is articulatory more complex 
and therefore more susceptible to change" (a.a. s. 134). 

Den tidigast dokumenterade åtgärden att komma till rätta med förbindelsen 
wr torde ha varit insättandet av svarabhaktivokalen under urnordisk tid (lik-
som i Skottland och på Shetlandsöarna i nuspråklig tid, jfr nedan avsn. 
6.2.2). När denna försvann (av samma skäl som andra vokaler synkoperades) 
och man återigen nödgades använda den besvärliga kombinationen eliminera-
des problemet på annat sätt. R var i sin egenskap av instabilt segment relativt 
lätt mottagligt för förändring (jfr Hock a.a. s. 134). Det kunde m.a.o. förhål-
landevis lätt både erhålla och befria sig frän ett labio-velart uttal. Kanske w 
föll i ett komplex [71 (se vidare härom avsn. 6.2.6 nedan). Bortfall av w kan 
ha varit en annan lösning på problemet, varvid r under en övergångsperiod 
uppburit någon av egenskaperna hos w, nämligen ett labio-velart uttal. En 
sentida parallell till att ett bortfallande ljud lämnar spär efter sig hos angrän-
sande ljud finner vi i Älvdalsmålets nasala vokaler intill ett bortfallet n. 

R, liksom 1, ingår också ofta i metates. Särskilt vanlig är metates av intill 
varandra stående likvida och vokal. Metates uppträder vanligen oregelbundet. 
Den kan dock vara regelbunden "if it serves a specific structural purpose" 
(Hock a.a. s. 115). Hock skriver vidare (a.st.): "Most commonly, the `specific 
structural purpose' of regular metathesis lies in converting phonologically or 
perceptually 'marked' structures into more acceptable ones." 

Härtill kommer att w av allt att döma haft en så hög grad av sonoritet att 
det varit naturligt att detta ljud flyttats närmare ordets sonoritetscentrum. 
"Regular metathesis may also serve to eliminate clusters which do not con-
form to the preferred ordering of segments within syllables in terms of the so-
nority hierarchy" (Hock a.a. s. 115 f.). 

Den nordiska metatesen rw karaktäriseras av lagbundenhet. Med tanke på 
karaktären av de båda inblandade ljuden kan på den appliceras såväl aspekten 
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`specific structural purpose' som 'the sonority hierarchy'. 
Det faktum att språket vid denna tid ännu hade diftongerna genomgående 

bevarade kan på ett positivt sätt ha främjat uppkomsten och etableringen av 
metatesen. Den diftong som uppstod bör inte ha upplevts som ett främmande 
element utan kunde lätt smälta in i systemet. Likheten mellan vokal och halv-
vokal beskriver Hock på följande sätt (a.a. s. 17 f.): "As the name semivowel 
suggests, they are the most vowel-like among the nonsyllabic segments. In 
fact, evidence from many languages and from linguistic change shows that 
they are the nonsyllabic counterparts of vowels like the [i] of Engl. pit and the 
[u] of put. [- - Moreover, liquids and nasals in many changes behave just 
like the other consonants, while semivowels may act like vowels." 

6.2.2. Differentieringens roll 
Jag har tidigare utgått från och också sökt visa att wr var en uttalsmässigt be-
svärlig förbindelse. Jag skulle vilja bygga ut detta påstående: wr var besvärligt 
att uttala och därför riskerade w att falla bort, något som också i hög grad 
inträffat. 

W föll i stor utsträckning (i Tyskland, England och Norge). Som skydd mot 
bortfallet kan vi ha fått en differentiering till br (utomnordiskt även i delar 
av Tyskland, se nedan avsn. 6.3.2.1), yr, fr (sporadiskt i Sverige, på Mon i 
Danmark, se karta 15, och i delar av Tyskland, se nedan avsn. 6.3.2.1), dr 
(i ordet vrist på Åland, se materialsamlingen) och gvr (i Tinnsmålet i Tele-
mark, se kartorna 11 och 13), detta på ett stadium då w utvecklats till ett dela-
bialiserat, frikativt ljud b. 

Ljudutvecklingen i nordiska språk ger enl. Seip (Assimilasjon, differensia-
sjon og boiningssystem i nordisk s. 145) rikligt med exempel på differentie-
ring, och han menar att "differensiasjonens vesen [vii] hjelpe tu l riktigere syn 
på mange forhold i nordiske språk". Differentieringen uppträder inte bara 
som ett skydd mot assimilation utan även mot bortfall. "En kraftigere artiku-
lasjon ('intensitetsdifferensiasjon') verner en lyd mot odeleggelse i den ene ret-
ning, og lyden kan bli fort i en annen retning, så den oprinnelige lyd altså blir 
odelagt på en annen måte" (a.a. s. 146). Differentieringen är ofta ett vittnes-
börd om tendenser som är övervunna i ett språk, exv. utvecklingen av hv till 
kv i väst- och nordnorska (a.a. s. 146)." 

Som skydd för ett existerande system, mot ödeläggande krafter och mot 
både assimilation och differentiering, kan också ett systembevarande vokalin-
skott, en svarabhaktivokal, uppträda (Seip a.a. s. 149 f.). Såvitt jag kan se, 
finns det inte något som talar emot att de urnordiska ristningarnas war liksom 

II  Om differentiering se även Elmevik Nordiska ord på äldre kåk- och kå(k)s- s. 86 f. och där 
anf. litt. 
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uttalet war- i skotska dialekter (jfr nedan) skulle kunna vara exempel härpå. 
Även svarabhaktivokalen kan vara skydd mot bortfall. 

Seip nämner slutligen (a.a. s. 150) exempel på hur en differentierande meta-
tes kan fungera på samma sätt som en differentiering, dvs, rädda ett ljud som 
annars hade riskerat att falla bort. 

Det är mera osäkert om Seips sista tes kan appliceras på metatesen rw. En 
metates torde innebära att de båda däri inblandade ljuden har samma kvalite-
ter både före och efter omkastningen. I det aktuella fallet skulle det innebära 
att w även före metatesen var ett starkt rundat ljud utan frikativa inslag, men 
som trots detta riskerade att falla bort. Det är möjligt att så var fallet, men 
att ett w med nyss beskrivna kvaliteter kunde räddas med en metates. Detta 
rimmar i och för sig väl med att metatesen, frånsett svarabhaktivokalen, är 
den äldsta utvecklingen som i tiden ligger närmast den epok då w hade sina 
ursprungliga kvaliteter och motsvarade ett o-ljud. När w med tiden delabiali-
serades och fick frikativa inslag (9 > b) och bortfallstendensen blev mer akut, 
måste w räddas med differentiering. De senare utvecklingarna till br, yr (och 
fr, dr och gvr) inträffade alltså på ett stadium då möjligheten att differentiera 
med hjälp av inskottsvokal eller metates ej längre förelåg. Det vanligaste ut-
fallet blev yr, men även br var vanligt. Sporadiskt kunde också fr, dr och gvr 
förekomma. 

Såvitt jag kan finna kan samtliga från wr emanerande och till synes dispa-
rata utvecklingar betraktas som pusselbitar, vilka i ljuset av differentierings-
teorin kan sammanfogas till en enhet. De olika utvecklingarna kan inordnas 
i en sammanhängande helhet, där den allmänspråkliga ljudförsvagningens 
tendenser (jfr Hesselman Huvudlinjer s. 30 ff.) konfronteras med bevarande 
krafter med alla ovan nämnda resultat som följd. 

Av fig. 1 (ovan s. 160) framgår att w-bortfallet och metatesen är två tidiga 
utvecklingar, medan övriga är senare. Vi finner exv. inte br före år 1400. Om 
teorin om differentiering som ett skydd mot bortfall stämmer, bör ju en av 
de äldsta utvecklingarna vara just w-bortfall. Med största sannolikhet är det 
också så. Den bild av bortfallet som möter oss i Norge fr.o.m. 800 och framåt 
(jfr ovan avsn 6.1.3) visar att det redan då var utbrett, något som vittnar om 
en hög ålder. Såvitt jag kan finna finns det inget som motsäger att bortfallet 
kan ha börjat redan under 500-talet och då framförallt i ordet vrist (jfr avsn. 
6.2.4 nedan om WesAns teori om denna tidpunkt för utv. urnord. > forn-
nord.). 

De olika utvecklingarna förutsätter olika kvaliteter hos ursprungsförb. wr. 
Ett w-bortfall torde förutsätta ett delabialiserat b-ljud, en metates däremot ett 
starkt rundat ljud utan frikativa inslag. Detta föranleder följande fråga: har 
den urnordiska skillnaden mellan Vestlandets wr och östnordiskt war någon 
relevans för den senare utvecklingen? Tidigare har antytts att så skulle vara 
fallet. 

Det vore antagligen en underlåtenhetssynd att inte relatera de urnordiska 
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formerna, låt vara att de är få, till den senare utvecklingen. Mot bakgrund av 
vad som tidigare sagts låter detta sig också göra på ett rimligt sätt. 

Vestlandets r- kan ses som en direkt utveckling av wr eller av ett komplex 
[14r1 (för detta jfr nedan avsn. 6.2.6). 

På östnordiskt område existerade war (500-600-t.) — och kanske ett härav 
utvecklat 97- - längre. Läget var gynnsamt för ett accepterande av rw. Meta-
tesen torde som sagts ovan kräva två distinkta ljud. Mot denna bakgrund kan 
man förmoda att förbindelsen war på något sätt varit av betydelse. Det kan 
antingen ha varit så att den levde kvar så länge (800-t.) att det är i den som 
metatesen inträffat eller att den varit en förutsättning för att förb. wr upplevts 
som två distinkta ljud (or). 

På Shetlandsöarna och i de delar av Skottland där uttalet wr bevarats till 
våra dagar finner vi också inskottsvokal: waråtf 'wretch', wareixt 'wright', 
wareit 'write', waray 'wrong' (Wright The English Dialect Grammar § 234). 
Inskottsvokalen, som inte alltid kommer till uttryck i skrift, konserverar alltså 
förb. wr. 

Omkring 1300 inträffar på det norska Östlandet och i Sverige något som 
gör att metatesen försvinner i de centrala delarna av Norge och Sverige. I Sve-
rige överlever den i perifera mål och kan i dessa t.o.m. vidareutvecklas inom 
lokala centrum. 

6.2.3. En fonetisk tendens i dialektmaterialet? 
Förklaringen till att kartorna över utvecklingen av wr > r och wr > br i 
Norge och Sverige (inkl. Gotland) visar så olika spridningsresultat för olika 
ord kan vara flerfaldig. Det förefaller dock ligga någon form av styrmeka-
nism bakom exv. den stora spridningen av formen rist 'vrist' i båda länderna 
och av formen brist 'vrist' i Sverige. 

Den kan kanske förklaras utifrån både språksociologiska och språkliga 
aspekter. Eftersom materialet inte är insamlat med tanke på de förstnämnda, 
saknas — åtminstone utan en större arbetsinsats — möjligheten till en bedöm-
ning av dessa. Frågan är om bilden till någon del kan förklaras utifrån en hos 
orden inneboende tendens (jfr Hock Principles of Historical Linguistics ss. 
634 f., 648). Mot bakgrund av differentieringsteorin stämmer det i stort att 
om vi haft ett utbrett w-bortfall i ett ord (rist) bör vi hos detta ord också finna 
en utbredd differentering (brist). 

Vilka fonetiska tendenser kan man då utläsa av materialet, tendenser som 
skulle kunna förklara exv. den nuvarande mycket olikartade behandlingen av 
wr-orden? Jag säger nuvarande, ty kartläggningen har uppenbarligen fångat 
ett tillstånd i en process som på vissa håll endast är påbörjad och som på några 
är fullbordad, exv. på Vestlandet i Norge och i Närke, där utveckling till r 
resp. br  är genomförd i stort sett i samtliga aktuella ord. 
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6.2.3.1. Utveckling av wr till r 

Klart är att man när det gäller w-bortfallet (i Sverige) i stora drag kan urskilja 
två olika tendenser. 

För det första kan man konstatera att bortfall av w i förbindelsen wr eller 
antevokaliskt i en metates fram till en viss tidpunkt alltid tycks ske framför 
rundad vokal (jfr Noreen Altschw. Gr. § 252,1). 

Sålunda faller w framför o i ro (och rå av rår < rocir < röar pl., se ovan 
avsn. 3.1.2) 'vrå', framför ö i röda(re) 'vrede, handspak', framför y i ry 'ut-
växt på träd', rydividi 'vriden vidja', framför o i rojd och roojd 'vrida, hårvir-
vel', roojd v. 'vrida', rojd sä 'vrida sig' och slutligen framför ö i rönsk s. 
'vrensk, hingst' och rönska v. 'vrenska, gnägga'. När det gäller bortfallet av 
w framför å i Jämtland, Härjedalen, Särna, Idre och Övre Dalarna (och fram-
för ö, 8 i Ovansiljan) i vrång 'båtspant' talar allt för att detta inträffat före 
övergången a > å, jfr fgutn. rangr pl. 'vränger' (Noreen Altschw. Gr. § 324) 
och formen rangg i got!. dial., formerna rang och rangg i Övre Västerdalarna 
och raungg i Älvdalen och Våmhus (se ovan avsn. 3.2.3.1). Att w-lösa former 
förekommer i de forna norska landskapen Jämtland och Härjedalen är inte 
egendomligt (för Övre Dalarna jfr not 16 och för Gotland se ovan avsn. 
6.1.3). Övergången av i > y och e > ö tycks vara resultatet av en progressiv 
assimilation (troligen i en metates), påverkad av w. Assimilationen har ägt 
rum bl.a. i Uppland, norra Västerbotten och södra Norrbotten (ordet rönsk). 
Jfr från uppländska dialekter bl.a. tvätt 'tvätt', tvötta 'tvätta' (Skuttunge, 
Tensta, Jumkil m.fl.), vödd, vö(d) 'ved' (Tierp, Nora, Harbo, Vendel, Dan-
nemora, Rasbo, Stavby, Ekeby, Häverö, Skuttunge, Björklinge m.fl.), vätt 
'vett' (Vätö m.fl.). De uppländska v-lösa 	ä-)formerna av verbet vrenska 
uppträder i anslutning till ö-former, och jag har därför tolkat dem utifrån 
dessa. De skulle kunna förklaras som ursprungliga ö-former med w-bortfall 
framför rundad vokal samt med e återinfört genom analogisk påverkan från 
e-former inom angränsande områden eller i riksspråket. Siffrorna för renska 
och rönska är i procent 66,6 resp. 33,3. 

Man får nog räkna med att ett liknande förhållande råder mellan formerna 
ri 'utväxt på träd' Byske och ry 'ds.' Skellefteå, liksom mellan participet ridd 
'vriden', ridividjän b. pl. 'vridna vidjorna' och rydividi ob. sg. 'vriden vidja' 
Arvidsjaur. För de jämtska ril och ryl se ovan avsn. 3.7.2. (Eftersom ril torde 
vara resultatet av analogisk påverkan utgår det ur denna sammanställning.) 

För det andra kan man fastslå att bortfall av w inträffar även framför orun-
dad vokal men i betydligt mindre omfattning. Bortfall förekommer i Sverige 
i följande utsträckning: rist 13,4 %, rang 10,9 %, reng, ridel, rilla 100 To (de 
tre sistnämnda endast Gotland). 
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6.2.3.2. Utveckling av wr till br 

Att ordna materialet på ett meningsfullt sätt för syftet att söka påvisa fonetis-
ka samband är problematiskt. Ur strikt fonetisk synpunkt kunde det synas 
vara mest adekvat att behandla varje ord för sig. Detta är dock ett förfarings-
sätt som för det material det här rör sig om skulle vara mindre lyckat, efter-
som en del ord är så dåligt representerade att det skulle vara svårt att utläsa 
något av resultaten. 

Om en fonetisk tendens varit styrande vid förändringen av wr, bör rimligen 
det mest närliggande ljudet, dvs. stamvokalen, ha varit av störst betydelse, 
även om andra faktorer som exv. efterföljande konsonant eller konsonant-
grupp, kortstavighet, en- eller tvåstavighet spelat en roll. Jag har därför valt 
att som utgångspunkt hålla samman besläktade ord efter stamvokalens utse-
ende under samnordisk tid. Denna uppdelning av materialet har givit 14 olika 
grupper, vilka redovisas i början av materialsamlingen (avsn. 2.1 ovan). 

De verkliga svårigheterna uppstår vid försöken att rekonstruera hur for-
merna bör ha sett ut vid tidpunkten för övergången wr till br, eftersom denna 
övergång synes ha inletts vid 1400-talets början och pågått fram t.o.m. 1800-
talet. I de flesta av dem förändras med tiden stamvokalen: långt a övergår till 
å (vrå) liksom kort a framför ng (vrång), kort i i kortstaviga ord sänks och 
förlängs (vres), ej monoftongeras osv. Alla dessa förändringar, liksom över-
gången till br, inträffar under olika perioder i olika delar av landet. Detta gör 
det till en omöjlig uppgift att i samtliga fall fastslå stamvokalens ljudvärde vid 
den tidpunkt då wr övergått till br. 

Trots dessa svårigheter har jag för att utröna om man kan utläsa något av 
materialet i detta hänseende — om det uppvisar någon struktur och därmed 
också något eller några samband — ordnat detta och de olika landskapen i 
en implikationsskala (se Thelander Anlays av språklig variation s. 174 ff.). 
Med implikation avses ett enkelriktat samband, t.ex. att a medför b utan att 
b medför a. I detta fall (se tab. 3 nedan) innebär det att ett "by" i Skåne för 
ordet vrist medför "by" i Bohuslän och i alla landskap ovanför i skalan, 
medan ett "v" i Hälsingland för ordet vred medför "v" i alla landskap ne-
danför i uppställningen. Ett "by" i vrida ger "by" i framförvarande ord i 
uppställningen, under det att ett "v" ger "v" i efterföljande ord. 

Att upprätta en implikationsskala innebär att man i tabellen placerar före-
komst och variabler, i detta fall representerade av landskap och ord (och 
ordgrupper), så att språkdragen får en sådan inbördes ordning att skalabilite-
ten blir maximal. Vid en tillfredsställande skalabilitet går den fortsatta analy-
sen ut på att finna utomspråkliga förklaringar till rangordningen av landska-
pen och inom- och utomspråkliga förklaringar till den inbördes ordningsfölj-
den av orden och ordgrupperna. En förutsättning för maximal skalabilitet 
(100 Wo) är att det studerade sambandet är linjärt, vilket inte rimligtvis till alla 
delar kan uppfyllas av ett material av detta slag. 
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Som utgångspunkt för materialet i en första uppställning hade jag de 14 
ordgrupperna. För att uppnå bästa möjliga resultat i skalan vidtog jag några 
justeringar i denna indelning. Eftersom arbetshypotesen varit att vokalens 
längd haft betydelse för övergången av wr > br granskade jag närmare ord-
grupperna 9, 10 och 11, vilka idag innehåller ord med både lång och kort vo-
kal. En uppdelning av grupp 10 (*wrin-) på vrrna och vrinsk(-) och inplacering 
i implikationsskalan visade att de hamnade en bit från varandra i skalan. De 
hade en br-procent på 1,1 resp. 31,8. Detta gjorde det befogat att bibehålla 
denna uppdelning. En liknande uppdelning av grupp 9 (*wrin-) på vren(n)a, 
vrin(n)a och på vrensk(-), vrinsk(-) visade att de båda undergrupperna kom 
att hamna nära varandra i implikationsskalan och att procenten för br var 5 
resp. 2,2. Detta motiverade inte någon uppdelning i två undergrupper. Inte 
heller för grupp 11 (*wris) förelåg några skäl för en uppdelning i två grupper 
med kort respektive lång vokal. En uppdelning av grupperna 2 (* wrang-) och 
14 (*wrceng-) efter två olika huvudbetydelser, en med avseende på 'spant, 
självböjt trä; förse med spant' och en på 'avigsida; vränga ut och in' o. likn., 
var av samma skäl inte heller den befogad. Grupperna 4 vret 'åker' och 13 
vrete 'timmerdrag' uppträder i komplementär distribution och kunde av eko-
nomiska skål hållas samman i en grupp. 

En fråga var om områden med bevarat w och områden med w-bortfall 
kunde sammanställas i en och samma skala, eftersom förutsättningarna för 
övergången wr > br måste ha varit olika. Två skalor, en för vartdera områ-
det, rangordnar dock de för de båda områdena gemensamma br-orden på 
samma sätt med undantag av de båda intill varandra stående orden vrång och 
vränga, som skiftar plats. Eftersom samma mönster framträder i de båda ta-
bellerna, har dessa kunnat slås ihop till en. 

Den nedre grövre trappstegslinjen i tab. 3 anger var gränsen mellan br och 
yr går. Alla ensamstående v ovanför denna linje och alla b nedanför den är 
avvikelser. Genom att beräkna hur många procent de icke avvikande for-
merna utgör får vi ett mått på skalabiliteten, som i detta fall är 88,3 Wo, vilket 
får anses vara ett gott resultat. 

Vilka inomspråkliga förklaringar skulle kunna klargöra den uppkomna 
rangordningen orden emellan? Ordet vrist uppvisar den i särklass största 
spridningen bland dem med övergång wr > br. Det verkar vara ett av de 
första orden med denna övergång. Vad karaktäriserar då detta ord? Det är 
inget politiskt ord eller ett ord som kan ha spritts via kultur- eller handelsvä-
gar. Det man kan ta fasta på är dess fonetiska egenskaper: det är ett enstavigt 
ord med en tryckstark, främre, sluten, kort vokal, i, åtföljd av s i kombina-
tion med t. 

Det förekommer ingen absolut rangordning i implikationsskalan i enlighet 
med dessa fonetiska faktorer, men ord med maximal närvaro av dem tycks 
samlas i skalans början och ord med maximal frånvaro av dem mot skalans 
slut. På skalans första hälft befinner sig ord som idag har kort, främre, sluten 
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eller halvsluten vokal (i, e eller ?) i kombination med s + k eller t. 
Det råder en viss skillnad mellan ordgr. 11 (wris-) och ordgr. 6 (wrk3-). De 

ligger en bit ifrån varandra på implikationsskalan. Br-procenten är 13 resp. 
6,5. Det kan tolkas som att närvaron respektive frånvaron av den i ordet vrist 
ingående komponenten s spelat en roll. Att de nämnda faktorerna varit av be-
tydelse visar också det olika utslaget för *wrrna (> brrna), som hamnar sist 
på skalan, och för *wrtnsk (> brinsk), som ligger som nr 10. 

Orden vrå och vrida med sin placering på skalans förra hälft talar till synes 
mot teorin om att kort vokal varit viktig för övergången till br och att ord med 
lång vokal alltså skulle hamna mot skalans slut. Om man betänker hur orden 
används är det dock en berättigad plats som de intar; även för dem är kort 
i (ofta i kombination med p eller t) en faktor att räkna med. Ordet vrå an- 
vänds nästan uteslutande i sammanställning med kort i i uttryck som i vrån 
och borti vrån. Ordet vrida används vanligen i den kortare formen vri och 
ofta med kort ii sammanställning med betonad partikel, exv. vri på, vri (t)ur, 
vri å osv. Vid analysen av br i dessa två ord skulle man alltså kunna hävda 
att den betydelsefulla och påverkande vokalen varit kort i (äv. föregående i). 
Att sammanställning med partikel är av betydelse visar materialet från Tron-
delagen. De gånger vrida här har br är just i fraser med partikel, exv. bri opp 
'vrida upp'. 

Det verkar alltså som om olika fonetiska egenskaper hos orden med ur-
sprungligt wr i varierande grad utövar sitt inflytande på övergången till br, 
men att främre, kort, sluten eller halvsluten vokal och i synnerhet kort i gyn- 
nar den. Maximal gynnsamhet tycks råda om kort i kombineras med s, p, t 
eller k. Detta är något som i viss mån tycks ha ett parallellt drag i stavelseför- 
längningen i svenskan. Denna följer ju vissa linjer såtillvida att a och ä alltid 
förlängs medan de andra (och mer slutna) vokalerna i sveamålen förändras 
i ett samspel med p, t, k och s. 

Den ovan skisserade övergången verkar gälla både i ett initialskede och un-
der den efterföljande spridningen. Br tycks ha spritt sig enligt ovan beskrivna 
riktlinjer. Detta framgår av mittfältet i implikationsskalan mellan de båda 
trappstegslinjerna. Få belägg (4 eller färre) får antas stå för en begynnande 
spridning. Grundmönstret i mittfältet är (b). Avvikande är sålunda b. I kon- 
sekvens härmed blir grundmönstret i övre fältet b och avvikande fall (b). I 
nedre fältet är alla b-belägg (med eller utan parentes) avvikelser. Av totalt 150 
belägg följer 104 grundmönstret, d.v.s. 70,7 %. Tendensen för spridningsfäl-
tet är tydlig. 

De tre företeelserna bortfall, differentiering och fonetisk tendens harmonie-
rar med varandra i följande slutsats, grundad på de fakta som presenterats i 
detta kapitel: tendensen till w-bortfall har varit störst i ordet vrist (innehål-
lande kort, främre, sluten vokal och s och t) men uppenbarligen mindre i exv. 
vrang a. W har, som skydd mot bortfallet, för det mesta differentierats till 
v ("since labiodental articulation is crosslinguistically preferred" Hock, Prin- 
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ciples of Historical Linguistics s. 135) men även, i Sverige vid ungefär samma 
tidpunkt som för yr, till br. Övergången till br tycks i viss mån ha bestämts 
av en fonetisk tendens, såtillvida att samma faktorer som styrt bortfallet gyn-
nat övergången till br. Det "energiska" uttalet av ord med kort, främre, slu-
ten eller halvsluten vokal följd av p, t, k eller s har varit en styrande faktor 
både vid bortfall och differentiering. 

För en tolkning av den geografiska spridningen av br se ovan avsn. 6.1.1. 

6.2.4. Förhållandet mellan urnordiskt war och wr 
Är runstenarnas wr på Vestlandet en innovation eller har här aldrig förekom-
mit någon inskottsvokal? 

Inskottsvokal förekom, förutom vid r, även i samband med I. Före 400-
talets början finns inga belägg på inskottsvokal. Detta kan emellertid, som 
Krause (Die Sprache der urnordischen Runeninschriften § 52) påpekar, bero 
på att antalet ristningar är så litet. Under 500- och 600-talen är inskotten van-
liga för att sedan försvinna. Som vi tidigare sett är vokalen östligt orienterad; 
den uppträder bl.a. på Järsbergsstenen, på Stentoften-,12  Björketorp- och 
Istaby-stenarna i Blekinge samt i Danmark, medan ristningar på Vestlandet 
oftast saknar inskottsvokal (det gäller t.ex. Eggjumstenen med inte mindre än 
192 runor). Även på östnordiskt område försvinner bruket så småningom. På 
Rökstenen exv. finns inte ett enda säkert fall av inskottsvokal (Krause a.st.). 

Det föreligger en viss likhet mellan bortfallet av inskottsvokal och synkope. 
Synkopen drabbar framför allt ändelserna, som reduceras, men i vissa fall 
även prefix. Detta gäller främst prefixförsedda verb med huvudtrycket på 
stamstavelsen (se t.ex. Wess61 Svensk språkhistoria 2 s. 108 ff.). Båda är san-
nolikt resultatet av en försvagning, förorsakad av samma mekanism. Om-
kring 800 var synkopen fullbordad.13  Av de exempel som Krause (a.a.) ger 
på synkope i mellanstavelse "im Innern eines einfachen Wortes" (§ 49) och 
framförallt i kompositionsfog (§ 50) skulle man möjligen kunna sluta sig till 
att den inträffade tidigare på västnordiskt än på östnordiskt område. Egg-
jumstenen har helt genomförd synkope, medan det på exv. Stentoften-, 
Björketorp- och Istaby-stenarna inte finns några spår av synkoperade fogevo-
kaler (a.st.). Tiden för synkopen och mera allmänt utvecklingen från urnor-
diska till vikingatidens fornnorska diskuteras bl.a. av WesAn i hans anmälan 
av Magnus Olsen og Haakon Shetelig Runekammen fra Setre (ANF 52, 1936 
s. 357 ff.). Wessfti vill för västra Norge förlägga övergången från urnordiskan 
så tidigt som till 500-talets slut. Det yngsta arkeologiskt daterbara språkmin-
nesmärket från Norge med "klart urnordisk" form är Stenstadstenen (450- 

12  Jfr L. Santesson i Fornvännen 1989/4 s. 221 ff., som nytolkar inledningsraden på Stentof-
tenstenen genom att uppfatta o-runan i hAborumR som en beteckning för svarabhaktivokal. 

13  Betr. synkopen jfr Noreen Geschichte der nordischen Sprachen §§ 50, 51, Wessån i ANF 52 
(1936) s. 362 ff., dens. Svensk språkhistoria 1 § 1. 
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475, Helgens socken i sydöstra Telemark) och det äldsta daterbara fornnorska 
är från omkr 840 (Osebergfyndet). Från övergångstiden mellan dessa finns en-
dast tre inskrifter som kan dateras arkeologiskt: Setrekammen, Eggjumstenen 
och Strandspännet. Den sistnämnda medger inte någon klar tolkning. 
Eggjumstenen från Sognedal i Sogn har fornnorsk språkform och visar helt 
genomförd synkope, övergång av -Ö till -a och assimilation nR > nn, IR > 11 
(stAin, skorin, Nk». Den saknar också inskottsvokal. Stenen har på arkeolo-
giska grunder daterats till slutet av 600-talet. Magnus Olsen, som tidigare da-
terat stenen till omkring 700, anslöt sig efter fyndet av Setrekammen till ar-
keologernas datering (a.a. s. 360). Setreinskriften (från ön 130mlo i södra 
Hordaland), som både arkeologiskt och runologiskt daterats till slutet av 500-
talet (a.a. s. 358), uppvisar synkope (av i och u efter lång stavelse) och över-
gång av -ö till -a. WesAn drar, med reservation för "att det rör sig om ett torf-
tigt och ej fullt beviskraftigt språkmaterial", följande slutsats (a.a. s. 362): 
"Under de 100 år, som ligga mellan Stenstad och Setre, måste, åt m i n-
st one för västra Norges de 1, övergången i språket från urnordis-
kan ha skett. Ännu mera flagrant blir emellertid motsatsen mellan Setre och 
de sydskandinaviska brakteaterna, med osynkoperade, urnordiska former; de 
yngsta av dem dateras till 500-550 och omkring 550. Skall man våga tro, att 
utvecklingen har gått hastigare och skett tidigare i Norge? Häremot strider all 
analogi från senare tid, då Danmark alltid har varit före i språkutvecklingen. 
Den nordiska synkopen sammanhänger utan tvivel med motsvarande företeel-
ser i sydgermanska språk och bör sålunda rimligtvis ha inträngt söderifrån. 
Visserligen förete vissa omljudstendenser större styrka på västnordiskt om-
råde, men knappast torde man härav få sluta, att även synkopetendensen där 
har varit tidigare och kraftigare." 

Att sätta den arkeologiskt daterbara Stenstadstenen som en terminus post 
quem för fornnorskan i västra Norge är kanske mindre lyckat eftersom dess 
hemort är sydöstra Telemark. Däremot härrör både Eggjumstenen och Setre-
kammen från klart västnorskt område. 

Påståendet att "all analogi från senare tid" visar att "Danmark alltid har 
varit före i språkutvecklingen" kan man inte utan vidare godta som invänd-
ning, eftersom vi vet så lite om tiden 400-500. Men även bortsett härifrån kan 
WesAns resonemang och slutsats ifrågasättas, eftersom de baseras på ett 
knapphändigt och ett ifråga om Setrekammen tveksamt material. Hans teori 
om en tidigare övergång från urnord. i västra Norge får dock stöd av språket 
på Eggjumstenen från Sogn. Denna, som arkeologiskt daterats till slutet av 
600-talet (se ovan), uppvisar synkope och saknar inskottsvokal samtidigt som 
den har urnordiska runor. 

Man skulle av ovanstående kanske kunna sluta sig till att västnorskt wr är 
en innovation i förhållande till östnordiskt war liksom frånvaron av svara-
bhaktivokal i allmänhet i västra Norge är det i förhållande till bruket av sådan 
på östnordiskt område. 
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6.2.5. Har w fallit i förbindelsen wr eller rw? 
Den fonetiska tendensen betyder naturligtvis mycket för en ljudförändring, 
men den slutliga fonematiseringen är beroende även av utomspråkliga fakto-
rer (jfr Labov i Hock Principles of Historical Linguistics s. 646 ff.). Att för-
bindelsen wr fr.o.m. 1400-talet blir br i stora delar av Sverige behöver inte be-
tyda att den inte tidigare i andra delar kan ha blivit r, liksom inte heller ut-
vecklingen rw > w i exv. Orsamålet (jfr avsn. 6.3.1 nedan) utesluter att rw 
annorstädes kunnat utvecklas till r. 

Eftersom r och rw båda är av hög ålder och har dokumenterats inom till 
varandra gränsande områden bör sambandet dem emellan undersökas. Även 
det förhållandet att vii Uppland och i Norrbotten och Västerbotten finner ut-
vecklingen wr > rw > r, nämligen i wrenska > rönska (sekundärt renska), 
vrid > ry, vrida > roojd o. likn. (se ovan avsn. 3.3.2.2, 3.8.3.2), gör detta 
befogat. Denna utveckling torde alltså innebära en metates rw som mellansta-
dium, i vilken w har kunnat labialisera efterföljande vokal för att sedan falla. 
Svenskt material visar stor konsekvens vad gäller bortfall av w framför run-
dad vokal när uddljudande w uppträder i kombination med r (före eller efter); 
jfr Noreen Altschw. Gr. § 252,1. 

Det är möjligt att w i en metates alltid mer eller mindre labialiserat efterföl-
jande vokal, framförallt de artikulatoriskt mest närliggande i och e, vilket un-
derlättat ett bortfall. Labialiseringen kan endast undantagsvis ha fonematise-
rats, såsom i Uppland och i Norrbotten och Västerbotten. 

Eventuellt skulle bortsorterade belägg såsom rångt växta (Närke) och 
rångstrupe (Östergötland), se ovan 3.2.3.2, granskas utifrån en annan ut-
gångspunkt än hittills. Även misstänkt runstens- och framförallt ortnamns-
material skulle behöva underkastas en förnyad granskning utifrån dessa nya 
förutsättningar. 

Man bör kanske också allvarligt beakta möjligheten av att en dylik utveck-
ling i Uppland återspeglas av följande skrivningar av bynamnet Vreta i 
Uppsala-Näs sn i Ulleråkers hd: meghinthor in rwetum, Datum rwetum 1291 
16/5 Vreta (SD 2 s. 123 f. or.), Datum rwetum 1291 16/5 Vreta (SD 2 s. 125 
or.), Laurencius in Retum 1316 13/9 Uppsala (SD 3 s. 263 or.). Jfr avsn. 4.1 
ovan. 

Vad som dock främst talar emot ett antagande att det utbredda (Norge, 
Norrland och Gotland) w-bortfallet framför orundad vokal skulle kunna vara 
resultatet av en utveckling rw > r är tidsskäl (jfr avsn. 6.1.3 ovan) och den 
koppling man kan göra till den under urnordisk tid (o. 450-600) dokumente-
rade skillnaden mellan Vestlandets wr och östnordiskt war. Man bygger där-
vid på ett material som allmänt sett måste betraktas som sprött men som för 
att vara urnordiskt snarast är att beteckna som fylligt. 

Det kan alltså vara så att synkopen av svarabhaktivokalen i förb. war på 
Vestlandet varit det första steget mot ett w-bortfall. Efter synkopen har w 
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kommit att alltmer försvagas för att till slut falla bort. Möjligen kan ett sta-
dium i utvecklingen ha inneburit att w, liksom i engelska dialekter, existerat 
i form av ett labialiserat r-ljud. Jfr även nedan avsn. 6.2.6. Denna utveckling 
utesluter en metates. Metatesen i östra Norge och i Uppland torde på ett eller 
annat sätt kunna knytas till ett östnordiskt war (jfr avsn. 6.1.4 ovan). 

Med alternativet wr > r är vi ändå oförhindrade att betrakta de ovan 
nämnda uppländska och norrländska r-formerna som resultatet av w-bortfall 
i en metates. Det faktum att w i sådan ställning alltid mer eller mindre labiali-
serar följande vokal kvarstår. Tidigare (ovan avsn. 6.2.3.1) har vi konstaterat 
att w alltid föll framför rundad vokal. Också e-formerna Return (av ortnam-
net Vreta, Uppland, se ovan) och de uppländska (och västerbottniska) dialekt-
formerna rensk(a) kan, som jag tidigare nämnt, bero antingen på att den nya 
vokalen aldrig fonematiserades eller på senare restitution (jfr avsn. 3.3.2.2 un-
der Uppland). Det vitt spridda, norska, norrländska och gotländska bortfallet 
har säkerligen inträffat i förb. wr. 

6.2.6. Ett komplex [yl? 
Avslutningsvis skall vi beakta Marius Kristensens teori om uppkomsten av rw 
(Folkemål og sproghistorie s. 59 ff.). Enligt honom har w och r i förb. wr kun-
nat uttalas samtidigt, och han jämför med det engelska uttalet av r (detta är 
visserligen inte tremulantiskt, men det förklaras sakna betydelse i samman-
hanget). I ett sådant uttal ligger, menar han, förklaringen till uppkomsten av 
metatesen rw. "Overgangen må vare foregået på den måde, at wr er blevet 
ett kompleks Pli, og at dette igen senere er blevet oplost, sådan at enkeltele-
menterne er lost ud i modsat orden af den oprindelige" (a.a. s. 59). "Der har 
altså en tid vret et temmelig stort område fra Råbyggelaget over Vestfold til 
Dalarne, hvor et sådant kompleks (Yl har vret rådende. De gammelnorske 
former med ru betegner måske netop dette kombinerede fonem, som så i de 
vestre egne er analysert til yr (og sporene af det således udslettede i Norge, 
undtagen hvor det var opr. rd) men i de entre egne (Dalarne) til dels til rw, 
som endnu står som et levende vidnesbyrd herom. At et stort sammen-
hxngende område mellem de ostlige egne, der har bevaret wr som yr, og de 
vestlige, der har tabt w foran r, en tid har haft komplekset bit}, skal vi lxgge 
mxrke til" (a.a. s. 60). 

Kristensens teori är lockande och radikal: ett kompleks [1141 vilket upplösts 
på olika sätt skulle i ett slag förklara samtliga former, dvs. yr, rw och r. "Ti 
også bortfaldet af w foran r i störste delen af det norrone område og på Got-
land må sikkert forklares på samme måde. Dette bliver endnu mere sandsyn-
ligt ved den omstxndighet, som Bugge i sin tid har fremdraget, at w er bort-
faldet i neesten hele det nordiske område, når en rundet bagtungevokal folger 
efter r, som i rod og rode. Foran en sådan vokal vil r nemlig spontant kunne 
få rundet bagtungeartikulation ved foregriben af den folgende vokalartikula- 
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tion, og i så fald vilde r och w ([1) falde sammen, så w ikke vilde foles som 
et sarligt element" (a.a. s. 60 f.). 

Enligt Kristensen blir utvecklingen till ett fullständigt w-bortfall inom de 
två långt ifrån varandra belägna områdena Gotland och Västnorge lättare att 
förstå om man utgår från ett komplex. 

Kristensen refererar (a.a. s. 61) till Finnur Jönssons undersökning av vr-rim 
i edda- och skaldediktning (Norsk-islandske kultur- og sprogforhold i 9. og 
10. århundrede s. 264 ff.) och menar med Finnur Jönsson att dessa inte speci-
ellt talrika rim möjligen kan bero på tradition jämte det faktum att wr bevara-
des i vissa delar av Norge. De skulle dock, säger han (sist a.st.) också kunna 
ha en annan grund: om "der også i vestnorsk har vret et mellemtrin, kom-
plekset [1141, mellem det oprindelige wr og bortfaldet, kan forholdet, ialfald for 
nogle digtes vedkommende, også forstås således, at [7] rimede lige godt (eller 
lige dårligt) med r og w og derfor en tid brugtes som rim til bagge disse 
ukomplicerede lyd". 

Kristensens påstående att w-bortfallet i två långt från varandra belägna om-
råden skulle vara mer lättförståeligt utifrån ett komplex 1141 är ej invändnings-
fritt. 

Den fonetiska tendensen är ofta en förutsättning för att en språkförändring 
skall uppstå och den kan också genom att vara starkare eller svagare inom ett 
område göra detta mer eller mindre mottagligt för en spridning. Men varför 
skulle bortfallet vara lättare att förstå utifrån ett komplex än utifrån en för-
bindelse wr? Inget är väl mer lättförståeligt än det andra. Vare sig vi utgår 
från [In eller wr kan väl endast konstateras att vi inom två långt ifrån var-
andra belägna områden fått samma utveckling utifrån en gemensam tendens. 

Men låt oss med Kristensen anta att det förlitterärt funnits ett komplex [ 114.1. 
(För s.k. kumulanter jfr Borgström Innforing i sprogvidenskap s. 165 ff.) 
Finns det något i konkret material som styrker existensen av ett sådant uttal? 
Ja, möjligen inte från svenskt eller annat nordiskt område men kanske från 
engelskt. Horn (Historische neuenglische Grammatik § 174) och Luick (Histo-
rische Grammatik der englischen Sprache § 800) åberopar båda ett uttalande 
i en fransk grammatik från 1595. Horn skriver: "Die Angabe der Grammaire 
angl. 1595: 'wr se prononce, comme si r &oit devant w, written = rouitten' 
deutet vielleicht auf labialisiertes r als Zwischenstufe zwischen wr- und r- = 
(labialisiertes r in englischen Mundarten för wr- und r [. . .1)." Luick är av 
samma mening: "Die Zwischenstufe scheint gerundetes r gewesen zu sein und 
ein wenigstens leicht gerundetes r sowohl för altes wr wie auch fiir altes r ist 
auch in der Gemeinsprache von vielen Sprechern zu hören." 

Komplexet [In som ett mellanstadium till bortfallet av w finns alltså styrkt 
och kan säkerligen också ha funnits i Norden, även om det är svårt att bevisa. 
I England resulterade komplexet i r-. Dock är tanken att det också skulle ut-
göra en länk i utvecklingen till rw svår att acceptera. Som vi sett ovan avsn. 
6.1.2. (redogörelsen för mätningar med sonagraf), utgörs rw av två distinkta 
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ljud. Logiskt sett är det lättare att acceptera rw som resultatet av en metates 
än av att ett komplex skulle ha utvidgats till två ljud. Detta senare strider mot 
tendensen till ljudförsvagning, som är allmänspråklig och särskilt vanlig i de 
västeuropeiska språken." Härmed stämmer bättre att ett komplex resulterar 
i ett ljud, exv. r. 

6.3. Dialektgeografiska samband? 

Kontakt är en förutsättning för att en språklig företeelse skall kunna spridas. 
För att kontakt skall uppstå krävs kommunikation och jag avser då kommu-
nikation i vid bemärkelse. En av de allra äldsta formerna för sådan är handel 
och det som denna kunde medföra. Hit hör även t.ex. flyttning av smärre eller 
större folkgrupper, historiska händelser och politiska beslut. Ju intensivare 
kommunikationen är, desto mer kompakt blir kontakten. I denna kontakt är 
det språkliga samspelet människor emellan väsentligt. Detta samspel styrs av 
språksociologiska betingelser. Mot denna bakgrund skulle jag vilja pröva om 
det går att fastställa några inom- och/eller utomnordiska samband för de 
olika utvecklingarna. 

6.3.1. Uddljudande w 
I Övre Dalarna gränsar w- och rw-områdena till varandra och detta säkerligen 
ej av en slump; de bör relateras till varandra. Som vi sett är rw mycket gam-
malt och w bör vara sekundärt i förhållande till denna förbindelse och resulta-
tet av r-bortfall. 

Varför föll då r och ej w? W faller ju i en metates framför labial vokal så-
som i Uppland (och f.ö. alltid framför en dylik vokal vare sig det rör sig om 
metates eller förb. wr). En bidragande faktor kan möjligen stå att finna i det 
frekventa verbet vrida, ett ord i vilket långt i diftongeras i Ovansiljan och som 
i samtliga w-socknar (Mora, Venjan, Orsa och Ore) genomgående har w-
form. 

Bortfallet kan kanske kopplas till den triftong som bör ha uppstått i och 
med att metates och diftongering genomförts. Den försvagning som r bör ha 
varit utsatt för ledde till att det föll och till att w övertog den konsonantiska 
funktionen. Speciellt utsatt för försvagning bör r ha varit då verbet brukades 
tillsammans med tryckstark partikel, vilket oftast är fallet med verbet vrida. 

Övriga w-ord i Ovansiljan, som ju etymologiskt sett är samhöriga med ver-
bet vrida, kan ha fått w på analogisk väg. Detta har säkerligen underlättats 
av att rw-ordgruppen var begränsad. I substantiven vrå och vrång hade w fal- 

14  Jfr Hesselman Huvudlinjer i nordisk språkhistoria 1 s. 30 ff. 
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lit, substantivet vrist tycks ej ha varit genuint i Ovansiljansmålen och substan-
tivet vret förekommer ej i Mora, Venjan eller Orsa. 

Kan denna förklaring appliceras även på Kalixmålen? Vi måste då anta att 
metatesen funnits i Norrbotten (och norra Västerbotten) och vidare att den 
kommit till detta område från de centrala delarna av Sverige. Mycket talar 
också för att så är fallet. Enligt Gösta Holm (Monoftongeringens kronologi 
och de finlandssvenska folkmålen), som granskat förhållandet mellan Norr-
botten och centrala Sverige, "finns det skäl att tro, att Kalix-området fick (en 
betydande del av) sina första nybyggare från Mellan-Sverige, kanske företrä-
desvis från Uppland. Kolonisationen av det nordliga Norrbotten anses i det 
väsentliga ha skett på 1300-talet" (s. 104). 

Bevismaterialet är ännu mer kompakt i Holms utredning Norrbottens be-
byggelsehistoria i ortnamns- och dialektgeografisk belysning. Han framhåller 
med emfas (s. 103): "Enligt min bestämda mening skall den norrbottniska 
språkgeografin tolkas som en bekräftelse på de historiska källornas uppgifter 
om kolonisation i Norrbotten i regi av stormän i rikets centrum. Alldeles sär-
skilt viktigt finner jag det dokument, som omtalar, att den uppländske jord-
drotten Nils Åsbjörnsson fört folk till Pite-området. Om motsvarande verk-
samhet i Kalix-området tiger källorna helt. Men det tycks mig ofrånkomligt, 
att den centralsvenska kolonisationen har varit ännu mer betydande i den allra 
nordligaste delen av Norrbottens kustområde." 

Tidigare i avhandlingen (se avs. 3.3.2.2, 3.7.2, 3.8.3.2 ovan) har Pitemålens 
och de nordvästerbottniska målens r-former i andra ord än rist 'vrist' och ro 
'vrå' diskuterats. Resultatet härav blev att de får anses ha uppstått genom w-
bortfall antingen initialt i förb. wr eller — snarare — i en metates rw sedan 
stamvokalen labialiserats eller diftongerats. Det senare alternativet blir ännu 
mer plausibelt om man, såsom i Dalarna, kan relatera de angränsande målen 
till varandra och se Kalixmålens w-former som ett resultat av den utveckling 
rw- underkastades framför diftong. Även i dessa mål diftongeras vokalen i 
verbet vrida. 

Allt talar alltså för att metatesen en gång existerat i Norrbotten och norra 
Västerbotten, och när det gäller utvecklingen till w frestas man ånyo citera 
Gösta Holm (De nordiska dialekterna i Nordskandinavien och deras historis-
ka bakgrund s. 172). Om vokalbalans och apokope säger han: "Men man ska 
hålla i minnet, att båda dessa företeelser förekom i äldre tid i Centralsverige, 
om också i mindre extrem form än i utkantsmålen, som i själva verket torde 
föra uppsvenska tendenser mycket längre än vad de kommit i kärnbygderna." 
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6.3.2. Utveckling av wr till r 
6.3.2.1. Utomnordisk 
Förutom i Norden har w i förb. wr i germanska språk fallit även i engelskan 
och i högtyskan. I England inträffade bortfallet så sent som under 1500- och 
1600-talen. Av detta skäl kan ett samband med England avfärdas för Nordens 
vidkommande. Inom det högtyska området var bortfallet genomfört under 
800-talet, men det finns ingenting som tyder på att motsvarande utveckling på 
nordiskt område skulle ha något samband härmed. 

England: Enligt Luick (Historische Grammatik der englischen Sprache § 
800,2) har w fallit i riksspråket under första hälften av 1600-talet. Ett mellan-
stadium tycks ha varit ett rundat r, och man kan i modernt riksspråk höra ett 
åtminstone lätt rundat r både för gammalt wr och gammalt r (a.st.). Shake-
speare tycks ha uttalat wr och r lika (se Kökeritz Shakespeare's Pronunciation 
s. 328). Wright (The English Dialect Grammar § 237)" beskriver det dialek-
tala läget vid 1900-talets början sålunda: På några håll har initialt wr övergått 
till yr: i nordöstra Skottland, i södra Forfar (grevskap i östra Skottland), i 
västra Somerset och stundom i södra och norra Skottland, i Lothian (land-
skap i östra Skottland) samt i norra och nordvästra Devon. Initialt wr har be-
varats hos den äldre dialekttalande generationen på Shetlands- och Orkney-
öarna och i Skottland med undantag av ovan nämnda delar. Initialt w i denna 
förbindelse förlorar dock snabbt terräng i Skottland. 

Tyskland: I högtyskan faller w tidigt, "schon in der friihesten Zeit" (Be-
haghel Geschichte der deutschen Sprache § 252). "Auf dem Gebiete des Nie-
derdeutschen, Niederfränkischen und in Teilen des Mitteldeutschen ist der la-
biale Anlaut bis heute bewahrt; teilweise ist wr und w/ zu fr, f/ iibergegangen, 
wie im Hessischen, in Teilen des Niederfränkischen und Westfälischen, im 
Westpreussischen; teilweise auch zu br-, bl- geworden, wie im Siegerländi-
schen, im Ravensburgischen" (a.st.). 

Wr kvarstår i fornfrankiskan (Mittelfränkisch, Rheinfränkisch och Ost-
fränkisch) (se Franck & Schätzeichel Altfränkische Grammatik § 69). Även i 
fornfrisiskan och i fornsaxiskan kvarstår wr (se Siebs Geschichte der friesi-
schen Sprache § 91,2, v. Helten Altostfriesische Grammatik § 84, Holthausen 
Altsächsisches Elementarbuch § 163 samt Sehrt Vollständiges Wörterbuch 
zum Heliand und zur Altsächsischen Genesis, exv. wri3ersorgenvoll, kummer-
voll; zornig, feindselig, böse' s. 719 f., writan st. v. 'zerreissen; schreiben' s. 
721). 

15  Jfr Horn Historische neuenglische Grammatik § 174. 
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6.3.2.2. Nordisk 

W-bortfallen framför rundad resp. orundad vokal är till sin natur inte identis-
ka. Framför rundad vokal tycks w generellt alltid falla fram till en viss tid-
punkt både antevokaliskt i en metates och i förbindelsen wr (jfr ovan avsn. 
6.2.3.1). I diskussionen nedan om w-bortfallet avses w framför orundad vo-
kal. 

r på Gotland 
Likheterna mellan w-bortfallet på Gotland och i Norge är påtagliga. Liksom 
i Norge tyder förhållandena på Gotland på ett tidigt bortfall: rak < wrak på 
Roesstenen, 700-t. (se ovan avsn. 6.1.4 under r), fgutn. rangr pl. 'vränger, 
båtspant' (se Noreen Altschw. Gr. § 324 och avsnitt 6.1.3 ovan) och den om-
ständigheten att förhållandevis många ord drabbas av bortfallet (rängg 'vrå', 
rangg 'båtspant', ridel 'något hopvridet', rille 'vricka (en fot)' och rist 'vrist'). 
Av allt att döma är det gotländska bortfallet en självständig utveckling. 

r i Norrland, Uppland, Ovansiljan, Bohuslän, Dalsland och Värmland 
De former med bortfall av w i ordet vrist, dvs. rist, som uppträder i Norrland, 
norra och mellersta delarna av Uppland, norra Bohuslän, delar av Dalsland 
och i Värmland, är intressanta. 

Att vi finner dessa former i Värmland är inte förvånande. Påverkan från 
Norge är historiskt betingad och skönjbar in i förhistorisk tid. Av stor bety-
delse har det upprepade politiska beroendet av Norge varit liksom det korta 
avståndet till de norska huvudbygderna, bl.a. efter Edskogsleden och Klarälv-
dalen (se Broberg Språk- och kulturgränser i Värmland s. 13 ff.). "Det norska 
inflytandet är här påtagligt och kan lätt påvisas icke blott i stora huvuddrag 
utan även i en mängd enskildheter såväl i allmogens andliga och materiella 
kultur som i språket" (a.a. s. 23). 

Inom Ovansiljansområdet förekommer w-lösa former av orden vrå och 
vrång 'båtspant', däremot ej av vrist, vilket inte tycks vara genuint i Ovansil- 
• 
Jan.

16  

Ett intressant problem erbjuder de i Norrland vitt spridda rist-formerna. 
Dessa är frekventa också i de norra och mellersta delarna av Uppland. Hur 
skall man då tolka förekomsten av w-lösa former inom detta område, där de 
dessutom tycks ha kunnat existera mer eller mindre sida vid sida med br-
former? Brist måste vara yngre än rist och måste således ha inkommit utifrån; 
en w-lös form kan ej utvecklas till br. 

16  För likheter mellan Ovansiljan och norsktalande bygder se Levander Dalmålet 1 s. 13 ff. 
och för förhållandet mellan dalmålen och hälsingemålen a.a. s. 16 f. Se även Moberg Om de nor-
diska nasalassimilationerna, bl.a. s. 42, Zetterholm Dialektgeografiska undersökningar 1, karta 
1, Erlandsson Om växlingen 11 — ö i ord av typen no. bru — sv. bro (särskilt karta IX, Bod i 
ortnamn). 

178 



Rist-formerna visar en utbredning som motsvarar det nordskandinaviska 
område som Sigurd Erixon urskiljt i bl.a. uppsatsen Hur Norge och Sverige 
mötas. Detta område innefattar också större delen av Värmland (se Broberg 
a.a. s. 28 ff. samt kartorna 3 och 8) och delar av Uppland. 

Gösta Holm (De nordiska dialekterna i Nordskandinavien och deras histo-
riska bakgrund) söker att med hjälp av både appellativt material och ort-
namnsmaterial klarlägga de norrländska dialekternas förhållande till de nors-
ka och de centralsvenska. 1 sin engelska sammanfattning (a.a. s. 173) säger 
han: "The result is that the Norrland dialects have been formed by an inter-
action of central Swedish and Norwegian influence, which has probably been 
going on for one and a half millenia or more. There are some slight indica-
tions that western dominance was greatest during the Viking age and the two 
preceding centuries. Evident signs of the Norwegian influence are the place 
names ending in -vin, probably 'pasture', 'meadow', (in the middle Norrland 
provinces), and in -ånger 'fjord', 'creek' etc. (along the coast from Västerbot-
ten to northern Uppland); the names in this last category most probably indi-
cate a Norwegian colonisation. The western influence weakened and disap-
peared in recent time (from the sixteenth century onwards) and the central 
Swedish influence became stronger and stronger." 

De norrländska rist-formerna skulle jag, bl.a. med stöd i Gösta Holms un-
dersökning, vilja ge hemortsrätt i den mellannorrländska kulturprovins, för-
bunden med Norge, som Evert Baudou (Ortnamn och nordliga kulturprovin-
ser under järnålder och medeltid s. 12) kallar för kulturprovinsen Norge—
Mellannorrland och som ägde bestånd ung. fr.o.m. Kr.f. fram till 550/600. 
Målet för Baudous studie har varit att "försöka se ortnamn och arkeologiska 
företeelser i det övergripande mönster som bildningen och förändringen av 
kulturprovinser ger" (a.a. s. 34). Provinsen Norge—Mellannorrland omfat-
tade Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Jämtland och kan arkeolo-
giskt avgränsas mot norr, söder och öster; däremot finns ingen avgränsning 
västerut. "Ortnamnen på -vin och -ånger ger samma markering" (sist a.st.). 

En så relativt punktuell förändring som w-bortfall i förb. wr (låt vara att 
det under en övergångsperiod efterlämnade spår i form av ett labialiserat r) 
skulle jag vara benägen anta ha haft ett ursprungsområde inom denna pro-
vins. Allt i mitt material (Hxgstads uppgifter, jfr ovan avsn. 6.1.3, och de 
norska kartorna, framförallt nr 12 över verbet vrida) pekar därvid mot Roga-
land och Hordaland. Det finns inte heller något i materialet som motsäger en 
så tidig datering för w-bortfallet i vrist som 500-talet (jfr avsn. 6.2.4 ovan). 
Den i särklass stora spridningen av rist-former tyder på att bortfallet inträffat 
först just i detta ord. 

De yngre brist-formerna, vilka belagts framförallt efter Norrlandskusten 
upp t.o.m. Råneå, kan ha börjat vandra norrut redan på 1500-talet. 

Ett ännu intrikatare problem erbjuder de w-lösa formerna ro och rå 'vrå'. 
Deras utbredningsområde omfattar i stort Ovansiljan och Norrland fr.o.m. 
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Hälsingland och norrut. En stor del av Norrland (Norrbotten, Västerbotten, 
Lappland och större delen av Ångermanland) har o-former (eller härur ut-
vecklade diftongformer), medan Ovansiljan, Hälsingland, Haverö och Liden 
i Medelpad, Härjedalen och Jämtland samt Österbotten har å-former. Jfr 
avsn. 3.1.2 ovan. 

Tillkomsten av den u-omljudda ro-formen bör ligga före synkopetiden 
(600-800), varför vi hamnar i ung. samma tid som för w-bortfallet i rist. Vi 
kan då förmoda att formen ro kunnat expandera inom provinsen Norge—
Mellannorrland. 

Liksom för rist/brist återspeglas en tidsskiktning i materialet för vrå, där 
rå-formen bör vara betydligt yngre än ro-formen. Genom accentomkastning 
(som i detta fall inträffat före övergången av å till å) blev pl. Mar > ruår > 
rår (jfr Hesselman Huvudlinjer ss. 57, 60 och Seip Norsk språkhistorie s. 107). 
Även vad gäller denna form tycks Jämtland, Härjedalen, Ovansiljan och Häl-
singland ansluta till en större enhet på norsk sida. Hur stort det norska rå-
området är har jag tyvärr inte haft möjlighet att undersöka närmare, men jag 
har kunnat belägga rå-former från More och Trondelagen. 

6.3.3. Utveckling av wr till rw utanför Norge och Sverige 

På både svenskt och östnorskt område tycks förbindelsen rw ha varit i fullt 
bruk under 1200-talet. Den kan ha existerat flera århundraden tidigare, även 
om den inte kan beläggas genom något säkert runmaterial. För svenskt vid-
kommande bör Mälartrakterna utgöra utbredningscentrum. Därmed är dock 
inte sagt att detta område också skulle vara innovationscentrum. 

Står då rw eller spår härav att finna på danskt område? Som tidigare 
nämnts har det inte varit möjligt att inom avhandlingens ram sammanställa 
ett lika utförligt material för Danmark som för Sverige (och delvis Norge). I 
det ordboksmaterial som står till buds har jag dock inte kunnat finna något 
direkt bevis för att rw finns eller har existerat. Det är möjligt att en grundli-
gare genomgång av danska källor skulle kunna ge ett mer positivt besked för 
metatesens vidkommande. Kanske kan de av Kristensen (Folkemål og sprog-
historie s. 62) nämnda fem exemplen på w-former i Flensborghandskriften 
av Jyske Lov (ung. hälften av alla beläggen på wr-ord i handskriften) tolkas 
som paralleller till Ovansiljans- och Kalixmålens utveckling rw > w (se ovan 
avsn. 6.3.1). De skrivningar det gäller är följande (av mig kontrollerade i 
faksimilutg. i Danmarks gamle landskabslove 3): wcekce 96.1, wcekcer 141.18, 
wagnt (dvs. wangt) 143.12, wang 169.13, wath 'svinflock' 176.18. I samtliga 
fall finns ett r tillagt över w. 

Jyske Lov har bevarats i ett stort antal handskrifter, varav en av de två 
äldsta är Flensborghandskriften, som är från 1300-t. (a.a. 2 s. II f.). De flesta 
handskrifterna är avskrifter, vars proveniens man inte vet så mycket om, men 
man kan någorlunda säkert räkna med att Flensborghandskriften alltid hört 
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hemma i Flensborg (a.a. 2 s. XLVI f.). Eventuellt kan den i begynnelsen ha 
befunnit sig i Schleswig i enlighet med en påskrift J dej gracia sleswicensis 
episcopus, vilket skulle kunna avse biskop Johannes, 1308-32, eller Jakob, 
1282-87 (a.a. 2 s. XLVII). Texten är dåligt avskriven. Det förekommer 
många skrivfel, upprepningar och en del "sloseri" hos "denne tilsyneladende 
lidet skolede, men umiddelbare skriver" (a.a. 2 s. LXXV). När en sådan skri-
vare i hälften av fallen med initialt wr konsekvent skriver w, kan man kanske 
ifrågasätta om det verkligen rör sig om ett skrivfel och inte i stället om en av-
spegling av ett existerande uttal. 

Förekommer då utomnordiska metatetiska skrivningar? Ja, dylika uppträ-
der i östfrisiska källor, lagtexter från Emsigo, vilka föreligger i tre handskrif-
ter: El och E3, båda från förra hälften av 1400-talet, och E2, skriven efter 
1448. Metatesen har belagts också i lagtexter från Brokmerland, vilka finns 
i två handskrifter: Bl, skriven efter 1276, och B2, från omkr. 1345. För de 
nämnda handskrifterna se van Helten Altostfriesische Grammatik s. VIII f., 
Siebs Geschichte der friesischen Sprache § 5 och Oudfriese Taal- en Rechts-
bronnen, delarna 4, 5, 7 och 10. Beläggen, hämtade från sist nämnda arbe-
ten,17  är följande: El rwalde dat. sg. (VII.203), E2 rualde dat. sg. (111.282, 
363), rauld (dvs. ruald) ack. sg. (1.18, 21), E3 rualde dat. sg. (1.263) i st.f. 
*urald f. 'värld'; E2 inruetse adj. f. nom. pl. (111.36), inrutza (dvs. inruetsa) 
f. nom. pl. (111.207), E3 jnruetza f. nom. pl. (I.41), Bl inrueze ack. sg. 
(117.4), inrwesza f. ack. pl. (119.17), B2 inrweze ack. sg. (118.5), inruesza f. 
ack. pl. (120.18), inruesze f. dat. pl. (120.19) 'inträngd, genomborrad' ( < 
*inwräki, -jo-; till n-1hr. wravn, fisl. reka); Bl rueka pres. inf. (51.17); B2 
rueka dets. (52.16) 'förkasta, tillbakavisa'; E2 ruoga f. ack. sg. (VIII.51, 
AII.51), 'anklagelse', ruogia inf. (VIII.48, 55, AII.48), ruogie inf. (AII.56), 
ruogia gerundium (VIII.50), ruogie gerundium (AII.50), ruiat (dvs. ruogiat) 
pres. ind. 3 pl. (VIII.51), ruogiat dets. (VIII.53), ruogiath dets. (AI1.52, 54), 
ruogia pres. opt. 3 pl. (VIII.51), ruogie dets. (VIII.50, AII.50, 51) 'anklaga'; 
B2 rvocht pret. part. (96.7) (as. workian, fhty. wurchen, fvn. yrkja) 'verka, 
arbeta' o. likn.; Bl ruwidele (dvs. wridele) dat. sg. (33.5) 'dörrvred'; El hond-
ruist f. (VII.100), E2 hondruist dat. sg. (111.145, 148), E3 honde ruist dat. sg. 
(1.211, 214) 'handled'. 

I övrigt möter i fornöstfrisiska källor wr, liksom i fornvästfrisiska (se v. 
Helten a.a. § 84 och Siebs a.a. § 91,2). För den äldre nordfrisiskan är källma-
terialet alltför knapphändigt (Siebs a.a. § 6,1) för att det skall kunna ge någon 
information. Fornsaxiska och fornfrankiska källor har också wr; jfr ovan 
avsn. 6.3.2.1. Det synes inte förekomma några metatetiska skrivningar i de 
medeltida särspråken (se Lasch Mittelniederdeutsche Grammatik § 299, te 
Winkel Geschichte der niederländischen Sprache § 28). 

17  Del 4: Sipma De eerste Emsinger Codex [El], del 7: Fokkema De tweede Emsinger Codex 
[E2], del 10: Fokkema De derde Emsinger Codex [E3], del 5: Burna Die Brokmer Rechtshand-
schriften [Bl, B2]. 
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Man kan alltså fastslå att metatesen existerade parallellt i Norden och i 
östfrisland. Den stora spridningen i Sverige under 1200- och 1300-talen tyder 
på en hög ålder här; den kan mycket väl ha uppstått under 800- och 900-talen. 

Under denna tid spelade Birka och Hedeby en stor roll liksom det samtida 
frisiska Dorestad. 

Frisernas betydelse för Norden i kulturellt avseende har framhävts främst 
av Elis Wadstein (bl.a. i arbetet Norden och Västeuropa i gammal tid), som 
emellertid kritiserats hårt av Fritz Askeberg (Norden och kontinenten i gam-
mal tid s. 30 ff.). Askeberg menar att den "frisiska handelns utveckling till 
en internationell faktor under sista hälften av 700-t. har sin direkta motsvarig-
het i den handelsaktivitet, som i Norden utvecklades främst från Birka och 
Hedeby" (a.a. s. 28 f.). Om Nordens förbindelser med kontinenten säger han 
(a.a.s. 34) att de varit "livliga och givande, men [att] det [. . .] också visat sig, 
att det nordiska kulturrummet ej varit enbart receptivt". 

Huruvida Hedeby var i svensk ägo eller ej anser jag inte vara av avgörande 
betydelse för metatesens vidkommande. Jag nöjer mig därför med att i denna 
fråga hänvisa till ett par av de senaste debattinläggen av sammanfattande ka-
raktär och med litt.-hänvisningar till den dialektologiska, språkhistoriska, 
onomastiska, runologiska, arkeologiska och historiska forskningen, näml. N. 
Lund Svenskevx1det i Hedeby och B. 0. Frederiksen Svenskevx1det, dialekt-
geografi och stednavne. 

Med största sannolikhet utgjorde Hedeby genom sin belägenhet en vital 
knutpunkt och spelade en viktig roll i transithandeln mellan Birka och Dore-
stad. Likaså var säkerligen Birka ett viktigt centrum. Jag skulle här vilja citera 
Kristian Hald (Vore Stednavne s. 113), som i diskussionen om de syddanska 
namnen av typen personnamn + -by menar att vad gäller den egendomliga 
utbredningen av dessa namn "kan det nxppe helt afvises [. .] at den staar 
i Forbindelse med gammel Samfxrdsel og gammel Kultursammenhxng". 
(Hald menar dock i fallet med dessa -by-namn att påverkan är dansk riktad 
mot Sverige.) Jfr Hesselman Några nynordiska dialektformer och vikingati-
dens historia. En undersökning i svensk och dansk språkutveckling ss. 144 f., 
158 ff. 

Metatesen wr > rw i Sverige och Frisland kan sakna inbördes samband, 
men det fanns uppenbarligen förutsättningar för ett sådant. 

Varken Frisland eller Sverige torde utifrån de kulturella eller politiska be-
tingelserna under vikingatid vara en mer presumtiv låntagare än det andra lan-
det vad gäller rw. Om man jämför utbredningen av rw i Sverige och på konti-
nenten vid tiden för de frisiska beläggen, dvs. 1300-talet, kan man dock kon-
statera att den är störst i Sverige. Detta skulle möjligen kunna tyda på att me-
tatesen har högre ålder här och att Sverige, i det fall ett samband föreligger, 
kunde vara upphovsland och långivande part i förhållande till Frisland. 
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7. Sammanfattning 

Denna studie av utvecklingen av gammalt uddljudande wr i främst svenska 
dialekter tar sin utgångspunkt i dialekterna i Övre Dalarna. Förutom att wr 
i sällsynta fall här bevarats, har utvecklingen resulterat i inte mindre än fem 
olika uddljud eller uddljudsförbindelser, nämligen rw, r, w, br och yr, vilka 
återfinns också på andra håll i de nordiska dialekterna. Wr har även, i enstaka 
fall, givit upphov till fr (sporadiskt i Sverige och på Mon i Danmark), dr 
(Åland) och gvr (Tinn i Norge). Syftet med undersökningen har varit att kart-
lägga förekomsten av de olika utvecklingarna samt att söka utröna ålder hos 
och orsak till dem. 

I kap. 1 redogörs för grunderna för indelningen av materialet — i 14 ord-
grupper —, för kriterierna för ordurval samt för materialredovisning, ljudbe-
teckning och kartering. I kap. 2 redovisas materialet. I kap. 3 kommenteras 
de enskilda ordens form, betydelse och förekomst och behandlas deras etymo-
logi. Här analyseras och diskuteras också former där det kan vara problema-
tiskt att avgöra om de är att hänföra till ursprungliga wr-ord eller ej. 

I kap. 4 presenteras och diskuteras belägg på metates wr > rw, som har hög 
ålder; den finns belagd från både Sverige och Norge i medeltida urkunder från 
1200-talet till 1400-talet. I huvudhandskriften av Västmannalagen överväger 
skrivningar med rw (18 fall av 23). Ortnamnet Vreta och appellativet vret 
skrivs med rw i diplom från Uppsala, Västmanlands och Östergötlands län (9 
olika fall). Dessutom förekommer två rw-skrivningar av adj. vred i det s.k. 
birgittin-norska fragmentet. I Norge har rw belagts i diplom, i Konungs 
skuggsjå, i Austlandsk lxkjebok och i Rode Bog. Härtill kan läggas flera 
exempel vilka Per Nyquist Grotvedt kommenterar i Lydverket i lovhåndskrif-
ter fra Borgartingslag 1300-1350 och i Skrift og tale i mellomnorske diplomer 
fra Folden-området 1350-1450. Under 1400-talet försvann de metatetiska 
skrivningarna. Någon återgång till wr av uttalsmässiga skäl har man säkerli-
gen inte att räkna med, utan det var troligen fråga om en restitution, som 
också kunde dra med sig ord där wr aldrig funnits. Exempel på detta är mans-
namnet Vrål av fno. Hröaldr. Skrivningar som Rualdr och Rwald under 1300-
talet vittnar om ett sammanfall i uttalet av uddljudsförbindelsen (Ru-, Rw- < 
Hr6-) i detta namn och i metatesen rw. På liknande sätt förklaras det nuva-
rande gårdnamnet Vreim i Bo sn och hd, Telemark, och bynamnet Vrem i 
Kville sn och hd, Bohuslän, båda av fno. R6-heimr (urnord. *Wranhu-
haimaR). 

I ett eget kapitel (kap. 5) diskuteras några svenska ortnamn som uppvisar 
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utveckling wr > br, bl.a. Stora och Lilla Bräng, gårdar i Sunds sn, Ydre hd, 
Östergötland, och Braxnäs, gård i Skedevi sn, Finspångaläns hd, Östergöt-
land. Med stöd av tidiga wr-skrivningar av dessa namn vill jag i det förra se 
ett gammalt ånamn * Wrceng < *Wrangiö 'den krokiga' och i det senare ett 
fornspråkligt *wrak, använt om ilanddrivet gods av ringare värde såsom vass, 
ris och grenar. 

I kap. 6 redogörs i en första del (avsn. 6.1) för utbredningen i Sverige av 
de olika uddljuden och uddljudsförbindelserna, deras ålder och uttal. Det 
konstateras att ursprungsförb. wr i Sverige får betraktas som utdöd fr.o.m. 
1900-talet. I Danmark lever wr kvar på nordligaste Jylland. 

Mest frekvent är w-bortfallet på Gotland. Det har vidare stor utbredning 
i ordet vrist i norra Sverige (Norrland, norra och mellersta delarna av Upp-
land, Värmland, delar av Dalsland samt i norra Bohuslän) och i ordet vrå (i 
Norrland söderut t.o.m. Hälsingland, i Österbotten, Dalarna och norra Bo-
huslän). W har fallit i mindre utsträckning i orden vrång 'båtspant', vrensk(e) 
'hingst', vrenska 'gnägga' samt i vrede 'hävstång', vrida v. och vrida s. 'hår-
virvel'. 

Uttal med rw är det normala i Älvdalen och Våmhus i Dalarna och med w 
i Kalixmålet och i vissa ord i Mora, Venjan, Orsa och Ore. 

Br förekommer i de flesta svenska landskap; undantagen är Jämtland, Här-
jedalen, Blekinge (och Värmland, Öland och Skåne). Det har en stark ställ-
ning på Gotland och i de finlandssvenska dialekterna men har ej belagts i est-
landssvenskan. Det br-lösa området i Uppland kan ses som innovationscent-
rum där br sedermera överlagrats av yr. (Gotländskt br förefaller vara en 
självständig utveckling, se nedan.) Br förekommer också i Ser-Trendelag, 
Vestfold och Buskerud i Norge. I Danmark uppträder br i anslutning till och 
söder om det nordjylländska området med wr. 

Äldst av de olika utvecklingarna torde w-bortfallet vara. Det finns exempel 
härpå i Gutalagen och Hälsingelagen. Det norrländska bortfallet i vrå och 
vrist får anses stå i samband med det norska. Enligt Finnur Jönsson försvin-
ner w under 800-talet, och Marius Hxgstad visar att bortfallet redan före 1300 
hade nått sin nuvarande utbredning i Norge. Detta vittnar om hög ålder. Jag 
söker visa att västnorskt w-bortfall och östnordiskt wr (och rw) troligen kan 
kopplas till den under urnordisk tid dokumenterade skillnaden mellan väst-
norskt wr- resp. östnordiskt war-. De norrländska r-formerna bör ha uppstått 
i eller inkommit till det mellannorrländska område, förbundet med Norge, 
som Evert Baudou kallar för kulturprovinsen Norge—Mellannorrland (se vida-
re nedan). 

Metatesen rw är också av hög ålder, om än inte lika gammal som w-bort-
fallet. Den kan påvisas tidigast under 1200-talet och det finns antagligen, som 
tidigare nämnts, ett samband mellan den och de urn. östnordiska ristningar-
nas war. Metatesen har vid tiden för den tidigaste dokumentationen av den 
stor geografisk spridning, vilket tyder på att den kan vara betydligt äldre (ev. 

184 



flera århundraden). I det vikingatida runmaterialet finns inga säkra ristningar 
med rw, men eventuellt skulle runföljden atruakn på Sö 45 kunna tolkas som 
at Vrang med ett metatetiskt uttal rw. 

Övergången wr > br kan någorlunda säkert dateras med hjälp av ort-
namnsmaterial. Den tidigaste br-skrivningen (Brängh, av gårdnamnet Bräng 
i Sunds sn, Ydre hd, Östergötlands län) föreligger 1643 i en avskrift av ett do-
kument från 1418. Under 1500- och 1600-talen alternerar yr och br i skriv-
ningarna av några ortnamn från Bohuslän, Värmland och Närke. 

W-formerna är en vidareutveckling av metatesen rw och således yngre än 
denna. 

Till en fullständig karaktäristik av de olika uddljuden hör, förutom sprid-
ning och ålder, även uttal. I avsn. 6.1 redogörs också för de fåtaliga uppteck-
ningarna av bevarat wr liksom för de inom Ovansiljansområdet vanliga rw 
och w. För att få en någorlunda säker uppfattning om ljudkvaliteterna i fram-
förallt metatesen rw men även i w har jag utfört mätningar med sonagraf på 
material från Älvdalen, Våmhus och Orsa. Dessa har visat att w i rw är ett 
tydligt labialt vokalljud med stark ställning i förhållande till sin omgivning. 
Så har det av uppteckningarna att döma också uppfattats av upptecknarna. 

I den andra delen av kap. 6 (avsn. 6.2) analyseras wr med avseende på de 
fonetiska egenskaperna och granskas samtliga förändringar av wr i ljuset av 
teorin om differentiering. Man kan konstatera att förb. wr säkerligen varit 
svår att uttala; båda de inblandade ljuden kan karaktäriseras som artikulato-
riskt komplexa. Därför har w på ett tidigt stadium hotats av bortfall. Som 
skydd häremot inträdde differentierande krafter, vilka tog sig olika uttryck 
vid olika tider beroende på de kvaliteter som karaktäriserade ursprungsför-
bindelsen. Jag menar att alla utvecklingar av wr kan förklaras som resultat 
av differentiering. 

Det äldsta utslaget av differentiering torde vara den under urnordisk tid do-
kumenterade inskottsvokalen i vissa runinskrifters war-, en utveckling som 
belagts även i modern tid, bl.a. i skotska dialekter. När denna vokal försvann, 
började w falla såsom på Vestlandet i Norge. 

Ett annat exempel på differentiering som skydd mot w-bortfall utgör säker-
ligen metatesen rw. En metates torde kräva två distinkta ljud, och troligen 
finns ett samband mellan den östnordiska metatesen och östnordiskt war. Av 
någon anledning försvann metatesen i de centrala delarna av Sverige och 
Norge, och antagligen genom restitution fick vi åter wr. Därefter undergick 
förbindelsen förmodligen vissa förändringar: w kan ha delabialiserats och er-
hållit frikativa inslag. När w åter riskerade att falla bort, kunde ljudet inte 
räddas medelst inskottsvokal eller metates, utan i stället "skärptes" w till nå-
got av de mest näraliggande ljuden, ofta till b men framför allt till v (spora-
diskt även till f, se ovan). Förbindelsen yr är i Sverige på god väg att ersätta 
br, och detta utgör den sista fasen i en utvecklingsprocess som började redan 
under urnordisk tid. 
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Kartorna 3-8, 11-14 över utvecklingen av wr > r och wr > br visar olika 
spridningsresultat för olika ord. Det förefaller ligga någon form av styrmeka-
nism bakom exv. den stora spridningen av rist 'vrist' i Norge och Sverige och 
av brist 'vrist' i Sverige. Denna bild kan till någon del förklaras utifrån en hos 
orden inneboende tendens. 

För w-bortfallet kan urskiljas två tendenser. För det första tycks bortfall 
av w i förb. wr eller i en metates rw fram till en viss tidpunkt alltid ha inträffat 
framför rundad vokal. Sålunda har w fallit framför o i ro 'vrå', framför o 
i rojd och roojd 'vrida, hårvirvel', rojd v. 'vrida', rojd sä 'vrida sig', framför 
y i ry 'utväxt på träd', rydividi 'vriden vidja' och slutligen framför ö i röda(re) 
'vrede, handspak' och framför ö i rönsk s. 'vrensk, hingst' och rönska v. 
'vrenska, gnägga'. För det andra har w fallit även framför orundad vokal. 
Det svenska bortfallet har följande omfattning (i procent av det totala antalet 
belägg på resp. ord): rist s. 'vrist' 13,4 To, rang s. 'vrång, båtspant' 10,9 To, 
räng s. 'vrå', ridel s. (använt om olika slags rörelser i havsvattnet), rilla v. 
'vricka (en fot)' 100 To (de tre sistnämnda endast Gotland). I Norge är detta 
bortfall mycket omfattande i ordet vrist, medan det förekommer i betydligt 
mindre omfattning i vrang adj. 

Övergången wr > br tycks i Sverige ta sin början ungefär samtidigt som den 
av wr > yr. Utfallet av differentieringen, br eller yr, tycks styras av vissa fo-
netiska faktorer. "Skärpningen" till br verkar gynnas av kort, främre, sluten 
eller halvsluten vokal (i, e eller g och då gärna i kombination med s, p, t eller 
k). 

Det tycks som om samma fonetiska faktor (ett "energiskt" uttal) verkat så-
väl vid w-bortfall som vid differentiering. 

I avsn. 6.2.4 diskuteras förhållandet mellan urnordiskt war och wr. Slutsat-
sen dras att västnorskt wr troligen är en innovation i förhållande till östnor-
diskt war. I detta avsnitt ställs också frågan om w fallit i förb. wr eller rw. 
Svaret blir att w i relativt sen tid i Sverige fallit i vissa ord i en metates efter 
att ha labialiserat efterföljande vokal. Framför orundad vokal har det (i 
Norge och Sverige) fallit i förb. wr. Denna slutsats bygger främst på det för-
hållandet att rw är en senare företeelse än detta w-bortfall. 

I kapitlets sista och tredje del (avsn. 6.3) diskuteras några dialektgeografis-
ka samband. Uddljudande w, som belagts i Mora, Venjan, Orsa och Ore samt 
i Kalixmålet, stammar ytterst från ett uppländskt metatetiskt uttal rw. I Da-
larna gränsar områdena med rw och w till varandra, och de båda uttalen bör 
relateras till varandra. W är sekundärt i förhållande till rw och resultatet av 
r-bortfall. Enligt Gösta Holm, som i flera arbeten granskat förhållandet mel-
lan Norrbotten och centrala Sverige i gammal tid ur dialektgeografisk synvin-
kel, finns det skäl att tro att (en betydande del av) de första nybyggarna i Ka-
lixområdet kom från Mellansverige, kanske främst från Uppland. Enligt 
Holm har kolonisationen väsentligen ägt rum under 1300-talet. Detta stäm-
mer väl med det faktum att metatesen belagts i Uppland under denna tid. 
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Inget tyder på att det nordiska w-bortfallet har influerats utifrån. I England 
föll w så sent som under 1500- och 1600-talen. Inom det högtyska området 
hade det fallit under 800-talet, men det finns ingenting som tyder på att det 
nordiska bortfallet skulle ha något samband härmed. I fornfrankiskan, 
fornfrisiskan och fornsaxiskan kvarstår wr. 

Det gotländska bortfallet verkar vara en självständig utveckling, medan det 
norska bör hållas samman med w-bortfallet i Norrland, Österbotten, Upp-
land, Övre Dalarna, Värmland, Dalsland och norra Bohuslän. Känneteck-
nande för dessa svenska områden är att de under längre eller kortare perioder 
befunnit sig i interaktion med Norge. På arkeologiska grunder och med stöd 
av resultat inom ortnamnsforskningen avgränsar Evert Baudou mot norr, sö-
der och öster, däremot ej mot väster, under perioden 0-550/600 ett område 
som han, som redan ovan nämnts, kallar för kulturprovinsen Norge—
Mellannorrland. Mellannorrland omfattade Hälsingland, Medelpad, Ånger-
manland och Jämtland. Jag är benägen att se e tt ursprungsområde för rist-
formerna inom denna kulturprovins. Härvidlag pekar allt i mitt material mot 
Rogaland och Hordaland. Det finns inte något i materialet som motsäger en 
så tidig datering för w-bortfallet i vrist som 500-talet. 

Metatesen rw har jag för nordiskt vidkommande kunnat belägga endast i 
Norge och Sverige. Möjligen skulle fem w-former i Flensborghandskriften av 
Jyske Lov (ung. hälften av alla de gånger wr-ord förekommer där) kunna ut-
göra ett indirekt vittnesmål om att rw funnits även i Danmark, nämligen om 
de tolkas som paralleller till Ovansiljans- och Kalixmålens utveckling rw > 
w. I vilket fall som helst befinner vi oss i och med Jyske Lov ej så långt ifrån 
det enda utomnordiska område där metatesen rw kunnat beläggas, Frisland, 
där sådana skrivningar påträffats i östfrisiska lagtexter från 1300- och 1400-
talen. Metatesen kan naturligtvis ha utvecklats självständigt inom vart och ett 
av de aktuella områdena. Att säkert utpeka ett av dem som innovationsom-
råde låter sig inte göra; man kan på sin höjd konstatera att kontakt dessa om-
råden emellan inte saknades under en för metatesens uppkomst aktuell tid (ca 
800-1000). Man skulle möjligen också kunna hävda att det faktum att den 
geografiska spridningen är störst i Sverige vid tiden för de tidigaste beläggen 
på företeelsen skulle kunna indikera att Sverige vore upphovsland och långi-
vande part i förhållande till övriga områden i det fall kontakt mellan dem 
förelåg. 
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Summary 

This study of the development of the old initial sound combination wr, mainly 
in Swedish dialects, has its starting-point in the dialects of Upper Dalarna. 
Apart from wr being preserved in rare cases, the development has resulted in 
no less than five different initial sounds or initial sound combinations, namely 
rw, r, w, br and yr, which are also found in other Scandinavian dialects. In 
exceptional cases, wr has also developed into fr (sporadically in Sweden and 
on the island of Mon in Denmark), dr (Åland) and gvr (Tinn in Norway). The 
purpose of the investigation is to identify the occurrence of the different de-
velopments and to attempt to determine their age and cause. 

Chapter 1 gives an account of the basis for the division of the material (into 
14 word groups), accounts for the criteria for choice of words and for the pre-
sentation of the material, phonetic representation and mapping. The material 
is presented in Chapter 2. In Chapter 3 the form, meaning and occurrence of 
the individual words are commented on and their etymologies are discussed. 
In this chapter, there is also an analysis and discussion of forms where there 
may be problems in deciding whether they contain original wr or not. 

In Chapter 4, a presentation and discussion is given of evidence for the 
metathesis wr > rw which is very old; there are instances in both Sweden and 
Norway in medieval documents from the 13th to the 15th century. In the main 
manuscript of Västmannalagen (the Law of Västmanland) the rw form 
dominates (18 cases of 23). The place-name Vreta and the appellative vret 
were written with rw in diplomas from the provinces of Uppland, 
Västmanland and Östergötland (9 different cases). In addition, there are two 
rw-forms of the adjective vred `angry' in the so-called Birgitta-Norwegian 
fragment. In Norway, rw has been found in diplomas, in Konungs skuggsjå, 
in the Austlandsk lcekjebok and in Rode Bog. In addition, there are several 
examples commented on by Per Nyquist Grotvedt in Lydverket i lovhand-
skrifter fra Borgartingslag, 1300-1350, and in Skrift og tale i mellomnorske 
diplomer fra Folden-området, 1350-1450. The metathesized forms disap-
peared during the 15th century. In all probability there is no reason to expect 
a return to the wr form for reasons of pronunciation but it was probably a 
question of a restitution which could also include words where wr had never 
occurred. An example of this is the male name Vrål from the ONorw Hröaldr. 
Forms such as Rualdr and Rwald during the 14th century provide evidence of 
a coalescence in the pronunciation of the initial sound combinations (Ru-, 
Rw- < Hr6-) in this name and in the metathesis rw. Similarly, the present-day 
farm name Vreim in Be Parish, Telemark, and the village name Vrem in 
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Kville Parish, Bohuslän, are explained as originating from ONorw R6-heimr 
(PrimScand * Wranhu-haimaR). 

Chapter 5 contains a discussion of some Swedish place-names which show 
a development from wr > br, for example Stora and Lilla Bräng, farms in 
Sund Parish, Östergötland, and Braxnäs, a farm in Skedevi Parish, Östergöt-
land. With support of early wr-forms of these names, I would like to interpret 
Bräng as an old river name, 0Swed * Wrceng < *Wrangiö 'the crooked river' 
and the first element of Braxnäs as the word vrak, used for material of little 
value that has floated ashore such as reeds, sticks and branches. 

The first part of Chapter 6 deals with the distribution in Sweden of the dif-
ferent initial sounds and initial sound combinations, their age and pronuncia-
tion. I find that the original combination wr in Sweden must be considered 
as extinct from the beginning of the 20th century. In Denmark, wr has sur-
vived in northernmost Jutland. 

The loss of w is most frequent on the island of Gotland. Further, it often 
occurs in the word vrist `ankle' (Norrland, the northern and central parts of 
Uppland, Värmland, parts of Dalsland and in northern Bohuslän), and in the 
word vrå `nook, corner' (further to the south in Norrland down to and includ-
ing Hälsingland, Österbotten, Dalarna and northern Bohuslän). W has less 
frequently been lost in the words vrång `rib, timber-frame (of a boat)', 
vrensk(e) `stallion', vrenska `(to) neigh' and in the words vrede 'lever', vrida 
`(to) twist' and vrida `vertex (in hair)'. 

Rw is the normal pronunciation in Älvdalen and Våmhus in Dalarna and 
w in the Kalix dialect and in some words in the Mora, Venjan, Orsa and Ore 
dialects. 

Br is found in most Swedish provinces apart from Jämtland, Härjedalen, 
Skåne and Blekinge. It has a strong position on Gotland and in the Swedish 
dialects in Finland but has not been found in the Swedish dialects in Estonia. 
The br-less area in Uppland can be seen as a centre of innovation where br 
was subsequently superimposed by yr. (The br of Gotland appears to be an 
independent development, see below.) Br is also found in Sor-Trendelag, 
Vestfold and Buskerud in Norway. In Denmark, br appears in conjunction 
with and to the south of the North Jutland area that has wr. 

Thus, the loss of w is probably the oldest of all the developments. There 
are examples of this in Gutalagen (the Law of Gotland) and Hälsingelagen 
(the Law of Hälsingland). The loss in vrå and vrist in Norrland may be 
assumed to be associated with the loss in Norway. According to Finnur 
Jönsson, w disappeared in the 9th century and Marius Hxgstad demonstrates 
that the loss had already reached its present extent in Norway before 1300. 
This is evidence of great age. I attempt to demonstrate that the West 
Norwegian loss of w and the East Scandinavian wr (and rw) can probably be 
associated with the documented difference during PrimScand times between 
West Norwegian wr and East Scandinavian war (in runic inscriptions), respec- 
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tively. The r-forms of Norrland probably originated in or entered the central 
area of Norrland, with links to Norway, which Evert Baudou calls the cultural 
province Norway—Central Norrland (see further below). 

The metathesis rw is also of great age even though it is not as old as the 
loss of w. It can be demonstrated during the 13th century at the earliest, and 
there is probably, as mentioned earlier, a relationship between it and the war-
of East PrimScand inscriptions. At the time of the earliest records, the 
metathesis has a great geographical distribution, which indicates that it may 
be considerably older (possibly several centuries). In the runic material from 
the Viking period, there is no certain rw, but possibly a sequence atruakn 
on Sö 45 might be interpreted as at Vrang, with a metathesized pronunciation 
rw. 

The transition rw > br can be dated reasonably reliably by means of place-
name material. The earliest br-form (Bräng in the farm name Bräng in Sund 
Parish, Östergötland), is found in 1643 in a transcription of a document from 
1418. During the 16th and 17th centuries, yr and br alternate in the spellings 
of some place-names from Bohuslän, Värmland and Närke. 

The w-forms are a further development of the metathesis rw and are thus 
younger. 

A complete description of the different initial sounds also includes pronun-
ciation in addition to distribution and age. Chapter 6.1 also gives an account 
of the few records where wr is preserved, as well as the commonly found rw 
and w within the Ovansiljan area. In order to obtain a reasonably reliable idea 
of sound qualities in, foremost, the metathesis rw but also in w, I have made 
measurements with a sonagraph on material from Älvdalen, Våmhus and 
Orsa. This has demonstrated that w in rw is a clear labial vowel sound with 
a strong position in relation to its surroundings. To judge from the records, 
the same conclusions were also reached by the field workers. 

The second part of Chapter 6 deals with an analysis of wr with regard to 
the phonetic properties, and all modifications of wr are studied in the light 
of the theory of differentiation. We may consider that wr has certainly been 
difficult to pronounce; both the sounds involved are characterized as having 
complex articulation. Consequently, w was threatened by extinction at an 
early stage. To protect from this, certain differentiating forces appear, which 
had different expression at different periods depending on the qualities that 
characterized the original combination. It is my opinion that all developments 
of wr can be explained as a result of differentiation. 

The oldest result of differentiation is probably the extra vowel documented 
during PrimScand times in the war- of certain runic inscriptions, which is a 
development that has been found also in modern times in, for example, Scot-
tish dialects. When this vowel disappeared, then w also started to weaken as 
in Vestlandet in Norway. 

Another example of differentiation as a protection for the loss of w is cer- 
190 



tainly found in the metathesis rw. A metathesis should require two distinct 
sounds, and probably there was a relationship between the East Scandinavian 
metathesis and the East Scandinavian war. For some reason, the metathesis 
disappeared in the central parts of Sweden and Norway, and probably we 
again received wr through restitution. Subsequently, this combination pre-
sumably went through certain modifications: w may have become delabialized 
and given fricative features. Then w again risked becoming extinct, the sound 
could not be saved by an additional vowel or metathesis but, instead, w was 
made more "sharpened" into one of the closest sounds, frequently to b but 
mainly to v (sporadically also to f, see above). The combination yr in Sweden 
is weil on the way to replace br and this constitutes the final phase in a devel-
opment process which started already during the PrimScand period. 

Maps illustrating the developments wr > r and wr > br, show different dis-
tribution results for different words. There appears to be some kind of con- 
trolling mechanism behind, for example, the large distribution of rist `ankle' 
in Norway and Sweden and of brist `ankle' in Sweden. This picture may be 
explained to some extent on the basis of the inherent tendency in the words. 

Two tendencies can be distinguished for the loss of w. In the first case, loss 
of w in the combination wr or in a metathesis rw appears to always have oc- 
curred in front of a rounded vowel up to a certain time. Thus, w has been lost 
before o in ro `nook, corner', in front of o in rojd and roojd 'twist, vertex', 
rojd '(to) twist', rojd sä (to) twist oneself', in front of y in ry `protuberance 
on tree', rydividi ̀ twisted wicker', and finally in front of ö in röda(re) `handle' 
and in front of ö in rönsk `stallion' and rönska `(to) neigh'. In the second 
case, w has been lost also in front of a rounded vowel. The Swedish loss has 
had the following extent (in per cent of the total number of examples of the 
respective words): rist `ankle' 13.4%, rang `rib, timber-frame' 10.9%, räng 
`nook, corner', ridel (used for different kinds of movement in water), rilla 
`(to) sprain' 100% (only on Gotland in the three latter cases). In Norway, this 
loss is extremely comprehensive in the word vrist, whereas it is found to a 
much smaller extent in the adj. vrang. 

The transition wr > br appears to have started in Sweden at about the same 
time as the transition wr > yr. The result of the differentiation, br or yr, ap-
pears to have been governed by certain phonetic factors. The sharpening of 
the pronunciation to br appears to have been favoured by short, front, closed 
or semi-closed vowel (i, e or ?) and then frequently in combination with s, p, 
t or k. 

Thus, it appears as if the same phonetic factor (an "energetic" pronuncia-
tion) was at work in both the loss of w and in the differentiation. 

Section 6.2.4 discusses the relationship between the PrimScand war and wr. 
The conclusion is drawn that Western Norwegian wr is probably an innova-
tion in relation to the East Scandinavian war. In this section, the question is 
also asked whether wr disappeared in the combination wr or in rw. The 
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answer is that in relatively late time in Sweden, w was lost in some words in 
a metathesis after having labialized a subsequent vowel. In front of an 
unrounded vowel (in Norway and Sweden) it has been lost in the combination 
wr. This conclusion is based mainly on the fact that rw is later than this loss 
of w. 

In the final and third part of this chapter (Section 6.3), there is a discussion 
of a number of dialect-geographical relationships. Initial w, which has been 
found in Mora, Venjan, Orsa and Ore, as weil as in the Kalix dialect, orig-
inally came from an Uppland pronunciation of rw in metathesis. In Dalarna, 
the areas with rw and w border on each other and both pronunciations should 
be related to each other. W is secondary in relation to rw and the result is the 
loss of r. According to Gösta Holm, who, in several works, has studied the 
relationship between Norrbotten and central Sweden in former times from the 
angle of dialect-geography, there is reason to believe that (a considerable pro-
portion of) the original pioneers in the Kalix area came from central Sweden, 
possibly mainly from Uppland. According to Holm, the colonization mainly 
took place during the 14th century. This agrees weil with the fact that 
metathesis has been demonstrated in Uppland during this period. 

There is nothing to suggest that the Scandinavian loss of w has been in-
fluenced from external sources. In England, w was lost as late as during the 
16th and 17th centuries. Within the High German area it was lost before the 
9th century, but there is nothing to suggest that the Scandinavian loss had any 
connection with that. Wr remains in Old Franconian, Old Frisian and Old 
Saxon. 

The loss on Gotland appears to be an independent development, whereas 
that in Norway should be associated with the loss of w in Norrland, Österbot-
ten, Uppland, Upper Dalarna, Värmland, Dalsland and northern Bohuslän. 
Characteristic of these Swedish areas is that they have had an interaction with 
Norway for longer or shorter periods. On archaeological evidence and with 
the support of results of place-name research, Evert Baudou draws lines to the 
north, south and east, but not to the west, during the period 0-550/600 to 
delineate an area which he calls, as mentioned already above, the cultural pro-
vince Norway—Central Norrland. Central Norrland covered Hälsingland, 
Medelpad, Ångermanland and Jämtland. I am inclined to give the rist-forms 
an area of origin within this cultural province. In this respect, all the evidence 
in my material suggests Rogaland and Hordaland. There is nothing in the ma-
terial that contradicts such an early dating for the loss of w in vrist as the 6th 
century. 

In a Scandinavian context, I have only been able to establish the metathesis 
rw in Norway and Sweden. Possibly, five w-forms (approximately half the 
number of all the wr-words) in the Flensborg manuscript of Jyske Lov (the 
Law of Jutland) could imply indirect evidence that rw was also present in Den-
mark, namely if they are interpreted as parallels to the development rw > w 
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in the Ovansiljan and Kalix dialects. In any case, with Jyske Lov we are not 
far from the only area outside Scandinavia where the metathesis rw has been 
established, i.e. Friesland, where writings of this kind have been found in East 
Frisian legal texts from the 14th and 15th centuries. Naturally, the metathesis 
might have developed independently within each of these areas. It is not poss-
ible to reliably identify any one area as an innovation area; one can do no 
more than state that contacts between these areas have not been lacking dur-
ing the period relevant for the emergence of metathesis (about 800-1000). We 
might possibly also assert that the fact that the geographic distribution is 
greatest in Sweden at the time of the earliest evidence for this occurrence 
might indicate that Sweden was the land of origin and the loaner in relation 
to the other areas in a situation where contacts between them were present. 

193 



Källor, litteratur och förkortningar 

Aakjxr, Svend, Laser og kikker. Khvn 1922. (Danske Studier 1922 s. 10-39.) 
Aasen, Ivar, Norsk Ordbog med dansk Forklaring. 4. uforandrede Udg. Kra 1918. 
Abrahamson, Erik, Västsvenska ordstudier. Sthlm & Khvn 1936. (Nordiska texter och 

undersökningar 8.) 
acc. = accessionsnummer. 
Ahlbäck, Olav, Jöns Buddes språk och landsmansskap. Hfors 1952. (SNF 40-41:1.) 
ANF = Arkiv for (för) nordisk filologi. 1-4. Chra 1883-88. 5-. Lund 1889-. 
Antonsen, Elmer, H., A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions. Tubingen 

1975. (Sprachstrukturen. Reihe A. Historische Sprachstrukturen 3.) 
Areskog, Gertrud, Östra Smålands folkmål. Lund 1936. (Skr. utg. av Kungl. Gustav 

Adolfs Akademien 4.) 
Areskoug, Hugo, Studier över sydöstskånska folkmål. 1. Lund 1957. (Skr. utg. gm  

Landsmålsarkivet i Lund 11.) 
ark. = arkaisk. 
Askeberg, Fritz, Norden och kontinenten i gammal tid. Studier i forngermansk kultur-

historia. Upps. 1944. 
avskr. = avskrift. 
Bandle, Oskar, Studien zur westnordischen Sprachgeographie. Haustierterminologie 

im Norwegischen, Isländischen und Färöischen. A. Textband. Khvn. 1967. (Biblio-
theca Arnamagnxana 28.) B. Kartenband. Khvn 1967. (Bibliotheca Arnamagnx-
ana. Supplementum 4.) 

Baudou, Evert, Ortnamn och nordliga kulturprovinser under järnålder och medeltid. 
Umeå 1986. (Tre kulturer. Medlemsbok för Johan Nordlander-sällskapet 3 s. 
7-39.) 

Beckman, Natanael, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. Sthlm 1917. (SFSS 
44.) 

Behaghel, Otto von, Geschichte der deutschen Sprache. 3. Aufl. Strassburg 1911. 
(Grundriss der germanischen Philologie 3.) 

Benson, Sven, Blekingska dialektstudier. 2. Lund 1981. (Skr. utg. gm  Landsmålsarki-
vet i Lund 9.) 

Bergman, Gustaf, Alundamålets formlära. Sthlm 1893. (SvLm 12:6.) 
Blekingeboken. [Numeral Årsbok för medlemmarna i Blekinge musei- och hembygds-

förening. 1927-. Karlskrona 1927-. 
Blixt, Otto, Det gamla Grangärde. Arbetsliv och folktradition i en skogsbygd i Väster-

bergslagen. Skogsbruk. Upps. 1950. (Skr. utg. gm  Landsmåls- och folkminnesarki-
vet i Uppsala. Ser. B:6.) 

Blöndal, Sigfits, islensk-dönsk oröabök. Islandsk-dansk Ordbog. Rvik 1920-24. 
Viöbxtir. Supplement. Rvik 1963. 

BMhius, Johannes, Orsamålet i Dalarna. Ljudlära. Sthlm 1918-26. (SvLm 4:4.) 
Bogren, Petrus, Torpmålets ljud- och formlära. Sthlm 1921. 
Borgström, Carl Hj., Innforing i sprogvidenskap. 3. oppl. Oslo-Bergen, Lund 1963. 
Borgström, Marcus, Askersmålets ljudlära. Sthlm 1913. (SvLm B.11.) 
Borkp. = pergamentsbrev i LSB från Borkhults gårdsarkiv. 

194 



Brate, Erik, Svenska runristare. Sthlm 1925. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvi-
tets Akademiens handlingar 33:5-6. N.F. 13:5.) 

Broberg, Richard, Språk- och kulturgränser i Värmland. Upps. 1973. (SvLm B.67.) 
Brendum-Nielsen, Johannes, Gammeldansk Grammatik i sproghistorisk Fremstilling. 

1-2.2. Udg. Khvn 1950-57. 3-8. Khvn 1935-74. 
Bucht, Torsten, Äldre å ock ö i kort stavelse i mellersta Norrland. Sthlm 1924. ( = 

SvLm B.22.) 
Burna, W. J., Die Brokmer Rechtshandschriften. 's-Gravenhage 1949. (Oudfriese 

Taal- en Rechtsbronnen. Uitgeg. door P. Sipma. 5.) 
Burman, Fale A., Concept-dagböcker förda under resor i Jämtland åren 1793-1802. 

Ms. i Landsarkivet i Härnösand. (I utdrag utg. av J. Nordlander i Norrländska 
samlingar 3. Sthlm 1894.) (Exc. i ULMA.) 

Chapman, Kenneth G., Icelandic-Norwegian linguistic relationships. Oslo 1962. 
(Norsk tidsskrift for sprogvidenskap. Suppl. 7.) 

Crxlius, Magnus Gabriel, Försök till [. . 1 en berättelse om Tuna läns, Sefvedes och 
Aspelands häraders fögderie. Calmar 1774. 

DAG = Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. 
Dahlstedt, Karl-Hampus, Det svenska Vilhelminamålet. Språkgeografiska studier över 

ett norrländskt nybyggarmål och dess granndialekter. 1:A-B. 2:A-B. Upps. & 
Kvhn 1950-62. (Skr. utg. gm  Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. 
A:7 I-2.) 

Dahlstedt, Karl-Hampus & Ågren, Per-Uno, Övre Norrlands bygdemål. Berättelser på 
bygdemål med förklaringar och en dialektöversikt. Umeå 1954. (Skr. utg. av Veten-
skapliga biblioteket i Umeå 1.) 

DAL = Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund. 
Danell, Gideon, Nuckömålet. Sthlm 1905-34. (SvLm B.33.) 

Ordbok över Nuckömålet. Uppsala 1951. (Skr. utg. av Kungl. Gustav Adolfs Aka-
demien 27. Estlandssvenskarnas folkliga kultur 2.) 

Danmarks gamle landskabslove med kirkelovene. 2. Text 1: NkS 295 8°. Udg. af Pe-
ter Skautrup. Khvn 1933. 3. Jyske lov. Text 2-4. Udg. af Peter Skautrup. Khvn 
1951. 

Danske Studier. 1-. Khvn 1904-. 
DAUM = Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. 
db = dombok. 
Djurklou, Gabriel, Ordbok öfver Nerikes Folkspråk. (Ms. i Närkes fornminnesföre-

nings arkiv i Örebro läns museum. Fotokopia i ULMA 28083:1.) 
Ur Nerikes folkspråk och folklif. Anteckningar utg. till fornvänners ledning. 
Örebro 1860. (Facsimileutg. med inledning av Britt-Mari Insulander. Sthlm 1978.) 

DN = Diplomatarium Norvegicum. 1-20:1. Chra 1847-1915. 
DR = Danmarks runeindskrifter ved Lis Jacobsen og Erik Moltke under medvirkning 

af Anders Bxksted og Karl Martin Nielsen. Text. Khvn 1942. 
DRAp = pergamentsbrev i Rigsarkivet, Köpenhamn. 
DS = Danmarks Stednavne udg. af  Stednavneudvalget (Institut for Navneforskning). 

1-. Khvn 1922-. 
Elmevik, Lennart, Nordiska ord på äldre kåk- och kä(k)s-. En etymologisk och ljud-

historisk undersökning. Uppsala 1967. (Skr. utg. av Institutionen för nordiska 
språk vid Uppsala universitet 15.) 
Till härledningen av ordet kvi(a) 'kreatursfålla' m.m. Uppsala 1972. (Nysvenska 
studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning 51, 1971, s. 58-82.) 

Envall, Petrus, Dala-Bergslagsmålet. Dialekthistorisk och dialektgeografisk översikt. 
Upps. 1930-47. (SvLm B.47.) 

195 



Ericsson, E., Rättviks-dialekten. Bidrag till ordbok öfver folkspråket i Dalarne. Falun 
1867. (Dalarnes fornminneförenings årsskrift 1867 s. 80-110.) 

Ericsson, Gustaf, Ordlista ur Åkers och Öster-Rekarne Härads Folkspråk. Sthlm & 
Strengnäs 1877-84. (I: Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria utg. av Sö-
dermanlands fornminnesförening 1-5.) 

Ericsson, Torsten, Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands folkmål. Sthlm 
1914. (SvLm B.8.) 

Eriksson, Manne, Svensk ljudskrift 1878-1960. En översikt över det svenska lands-
målsalfabetets utveckling och användning huvudsakligen i tidskriften Svenska 
Landsmål. Sthlm 1961. (SvLm B.62.) 

Erixon, Sigurd, Ett timringsredskap i kulturgeografisk belysning. Sthlm 1933. (Rig 16 
s. 29-82.) 
Hur Norge och Sverige mötas. Studier rörande kulturgränser och kultursamband 
på skandinaviska halvön. Oslo 1933. (Bidrag tu l bondesamfundets historie 2. Boset-
ning og kulturforbindelser s. 183-299. Instituttet for sammenlignende kulturforsk-
ning. Ser. A: Forelesninger 15.) 

Erlandsson, Birgitta, Om växlingen 0-45 i ord av typen no. bru - sv. bro. Lund 1972. 
(Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Ser. A 22.) 

Eskeröd, Albert, Båtar. Från ekstock till trålare. Sthlm 1970. 
Kyrkbåtar och kyrkbåtsfärder. Sthlm 1973. 

exc. = excerpt(er). 
Fagerlund, L. W., Anteckningar om Korpo och Houtskärs socknar. Hfors 1878. (Fins-

ka Vet.-Soc. Bidrag 28.) 
Finska Vet.-Soc. Bidrag = Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk utg. af  

Finska Vetenskaps-Societeten. 28-. Hfors 1878-. 
Fokkema, K., De tweede Emsinger Codex. 's-Gravenhage 1953. (Oudfriese Taal- en 

Rechtsbronnen. Uitgeg. door P. Sipma. 7.) 
De derde Emsinger Codex. 's-Gravenhage 1959. (Oudfriese Taal- en Rechtsbron-
nen. Uitgeg. door P. Sipma. 10.) 

fol. = folio. 
FOreg = Dialektordsregistret för Ordbok över Finlands svenska folkmål, Helsingfors. 
Franck, Johannes & Schtitzeichel, Rudolf von, Altfränkische Grammatik. Laut- und 

Flexionslehre. 2. Aufl. Göttingen 1971. 
Frederiksen, Britta Olrik, Svenskevwldet, dialektgeografi og stednavne. Khvn 1986. (I: 

Mange bxkke små. Til John Kousgård Sorensen [. . 1 Red. af Vibeke Dalberg og 
Gillian Fellows-Jensen. Navnestudier 27 s. 75-94.) 

Freudenthal, Axel Olof, Vöråmålet. Ljud- och formlära, ordlista med register, språk-
prof. Hfors 1889. (Skr. utg. av SLSF 12.) 

Friesen, Otto v., Om w-ljud och v-ljud i fornvästnordiskan. Lund 1927. (ANF 43 s. 
110-130.) 
Till den nordiska språkhistorien. Bidrag 1. Uppsala 1901. (Skr. utg. af  Kungl. Hu-
manistiska Vetenskaps-Samf. i Uppsala 7:2, 9:1.) 

Fritzner, Johan, Ordbog over Det gamle norske Sprog. 1-3. Nytt uforandret opptrykk 
av 2. utg. (1883-1896). Oslo 1954.4. Rettelser og tillegg ved Finn Hodnebo. Oslo, 
Bergen & Tromso 1972. 

frl. = frågelista. 
Gagn&, Anders, Gagnefsmålet. Falun 1952. (I: Gagnef och Mockfjärd - en hem-

bygdsbok.) 
ghj = gärder och hjälper. Hjälpskattelängd från 1535 [. . .1(1  Kammararkivet i SRA.) 
Gotlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. Jansson och Elias WesAn. 

1. Sthlm 1962. (SRI 11.) 
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Gotländsk ordbok = Gotländsk ordbok på grundval av C. och P. A. Säves samlingar. 
Red. av G. Danell, A. Schagerström och H. Gustavson. Upps. & Khvn 1918-45. 
(Skr. utg. gm  Landsmålsarkivet i Uppsala. Ser. A:2.) 

Granlund, Åke, Studier över östnyländska ortnamn. Hfors 1956. (SNF 44.) 
Grape, Anders, Ihreska handskriftssamlingen i Uppsala Universitets Bibliotek. 1-2. 

Uppsala 1949. 
Grill, J. W., Ur folkspråket på Tylöskogen. Ord och talesätt antecknade på 1840-talet 

i Lerbäcks socken i Närke. Med inledning och kommentar utg. av R. Broberg. 
Sthlm 1964. (SvLm B.63.) 

Grip, Elias, Drag av Upplandsdialekt hos Ericus Schroderus. Sthlm 1903. (SvLm 
18:4.) 
Skuttungemålets ljudlära. Sthlm 1901. (SvLm 18:6.) 

Grundriss der germanischen Philologie, se Paul, Hermann. 
Gretvedt, Per Nyquist, Lydverket i lovhåndskrifter fra Borgartingslag 1300-1350. 

Med et tillegg om serestnorske diplomer. Oslo 1939. 
Skrift og tale i mellomnorske diplomer fra Folden-området 1350-1450. 1-3. Oslo 
1969-74. (Skr. frå Norsk Målferearkiv 21, 22, 28.) 

Gustavson, Herbert, Gutamålet. En historisk-deskriptiv översikt. 1-2. Upps. & Sthlm 
1940-48. (SvLm B.42, B.50.) 

Götlind, Johan, Studier i västsvensk ordbildning. Sthlm 1918. (SvLm B.19.) 
Götlind, Johan (& Landtmanson, Samuel), Västergötlands folkmål. 1-4. Upps. 1940-

50. (Skr. utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 6.) 
Hagfors, K. J., Gamlakarlebymålet. Ljud- ock formlära samt språkprov. Sthlm 1891. 

(SvLm 12:2.) 
Hald, Kristian, Vore Stednavne. 2. reviderede og forogede Udg. Khvn 1965. 
Haneson, Valdemar & Rencke, Karl, Bohusfisket. Gbg 1923. (I: Göteborgs jubileums 

publikationer. Skr. utg. till Göteborgs stads trehundraårsjubileum gm jubileums- 
utställningens publikationskommitté 19.) 

Hasslöf, Olof, Bankskutor och sjöbåtar i Bohuslän. Gbg 1939. (I: Göteborgs Musei 
årstryck 1939.) 
Båtar och båtbyggeri vid Kalmarsund. Upps. 1954. (I: Stranda. Stranda härads 
hembygdsförenings årsskrift 1953-54.) 
Svenska västkustfiskarna. Studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala struktur. 
Sthlm 1949. 

hd(r) = härad(er). 
Hedblom, Folke, Om hälsingarnas språk. Edsbyn 1948. (Hälsingerunor. En hem-

bygdsbok 1948 s. 34-53.) 
Hedblom, Sven, Ord och uttryck inom kustfisket i Helsingland. Sthlm 1913. (SvLm 

1913 s. 5-36.) 
Hedström, Gunnar, Ordstudier i anslutning till P. Rydholms anteckningar om Långa-

rydsmålet i Västbo. 1-2:1-2. Lund 1948-54. (Skr. utg. gm  Landsmålsarkivet i 
Lund 7.) 
Sydsmåländska folkmål. 1. Inledning. Studier över vokaler i starktonig ställning. 
Lund 1932. (Skr. utg. gm  Landsmålsarkivet i Lund 1.) 

Hellberg, Lars, Kumlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse. Kumla 1967. (Kumla-
bygden. Forntid - nutid - framtid 3.) 
Obbola. Lund 1976. (Nordiska studier i filologi och lingvistik. Festskrift tillägnad 
Gösta Holm på 60-årsdagen den 8 juli 1976 s. 195-217.) 

Hellbom, Algot, Ordbok över Medelpads bygdemål. (ULMA 25040.) 
Ordbok över Njurundamålet. Umeå 1980. (Acta Universitatis Umensis. Umeå Stu-
dies in the Humanities 27.) 
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Hellquist, Elof, Bidrag till läran om den nordiska nominalbildningen. Lund & Leipzig 
1891. (ANF 7 s. 1-62, 142-174.) 
Det svenska ordförrådets ålder och ursprung. En översikt. 1-3. Lund 1929-32. 
Studier öfver de svenska sjönamnen. Deras härledning ock historia. 1-6. Sthlm 
1903-06. (SvLm 20.) 
Svensk etymologisk ordbok. 3 uppl. Lund 1948. 

Helten, L. van, Altfriesische Grammatik. Leeuwarden 1890. 
Hesselman, Bengt, De korta vokalerna i och y i svenskan. Undersökningar i nordisk 

ljudhistoria. Upps. 1909-10. (UUÅ 1909. Filosofi, språkvetenskap och historiska 
vetenskaper 5.) 
Ett svenskt dialektord i västnordisk belysning. Gbg 1938. (Meijerbergs arkiv för 
svensk ordforskning 2 s. 1-15.) 
Huvudlinjer i nordisk språkhistoria. 1-3. Upps., Sthlm, Oslo & Khvn 1948-53. 
(Nordisk kultur 3-4.) 
Uppländsk ordbok. (ULMA 35753.) 

Hessling, Kerstin, Grytnäsmålet. Sala 1953. (I: Ericstam, A., Grytnäs socken 2.) 
Hock, Hans Henrich, Principles of Historical Linguistics. Berlin 1986. (Trends in Lin-

guistics. Studies and Monographs 9.) 
Hof, Sven, Dialectvs Vestrogothica. Stockholmiae 1772. 
Hofberg, Herman, Allmoge-ord i vestra Nerikes bygdemål. Örebro 1861. (I: Förening-

ens för Nerikes folkspråk och fornminnen verksamhet 1859-60.) 
Hoff, Ingeborg, Skjetvemålet. Utsyn over lydvoksteren i målet i Skiptvet i Ostfold i 

jamforing med andre ostfoldske mål. Oslo 1946. (Skr. utg. av Det Norske 
Videnskaps-Akademi i Oslo. 2. Hist.-Filos. Klasse 1946:1.) 

Holm, Gösta, De nordiska dialekterna i Nordskandinavien och deras historiska bak-
grund. Umeå 1980. (Acta Universitatis Umensis. Umeå Studies in the Humanities 
24 s. 151-174.) 
Monoftongeringens kronologi och de finlandssvenska folkmålen. Hfors 1980. 
(SNF 62 s. 101-107.) 
Norrbottens bebyggelsehistoria i ortnamns- och dialektgeografisk belysning. Umeå 
1988. (Tre kulturer. Medlemsbok för Johan Nordlander-sällskapet 4 s. 84-112.) 

Holmström, Otto, se Ärkebiskop Abrahams räfst. 
Holthausen, Ferdinand, Altsächsisches Elementarbuch. 2. verb. Aufl. Heidelberg 

1921. (Germanische Bibliothek hrsg. von Wilhelm Streitberg. 1. Sammlung germa-
nischer Elementar- und Handbiicher. 1. Reihe: Grammatiken 5.) 

Horn, Wilhelm, Historische neuenglische Grammatik. 1. Lautlehre. Strassburg 1908. 
Hul&n, Lars, Finsk-svenska blandnamn i Österbotten. Upps. 1963. (NoB 50, 1962, 

s. 113-134.) 
Hultman, 0. F., De östsvenska dialekterna. Hfors 1894. (I: Finländska bidrag till 

språk- och folklifsforskning utg. af  Svenska landsmålsföreningen i Helsingfors.) 
Hillphers, Abrakaml Abr[aham]sson, Samlingar til en Beskrifning öfwer Norrland 

och Gefleborgs län. Första Afdeln. om Gestrikland. Westerås 1793. Andra Saml. 
om Jämtland. Westerås 1775. Fierde Saml. om Ångermanland. Westerås 1780. 

HyMn-Cavallius, Gunnar Olof, KB N. 45 a. (Exc. i OSD.) 
Wärend och Wirdarne. Ett försök i svensk ethnologi. 1-2. Sthlm 1864-68. 

Hxgstad, Marius, Eit stykke av ei austlandsk Iwkjebok fraa 14. hundradaaret. Kra 
1913. (Kristiania Videnskapsselskaps Forhandlinger for 1913:8.) 
Vestnorske maalfore fyre 1350. Innleiding. 1-2. Tillegg. Kra (Oslo) 1906-42. (Vid.- 
Selsk. Skr. 2. Hist.-Filos. Kl. 1905:7, 1907:1, 1914:5, 1915:3, 1916:4. Skr. utg. av 
Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. 2. Hist.-Filos. Kl. 1935:1, 1941:1.) 

Indrebo, Gustav, Norske elvenamn. Lund 1928-29. (NoB 16, 1928, s. 131-176.) 
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Norske innsjonamn. 1. Upplands fylke. Kra 1924. (Videnskapsselskapets Skrifter. 
2. Hist.-Filos. Klasse 1923:7.) 2. Buskerud fylke. Oslo 1933. (Skr. utg. av Det Nors-
ke Videnskaps-Akademi i Oslo. 2. Hist.-Filos. Klasse 1933:1.) 
Stadnavn fraa Oslofjorden. Oslo 1929. (Skr. utg. af  Det Norske Vitenskaps-
Akademi i Oslo. 2. Hist.-Filos. Klasse 1928:5.) 

Ingers, Ingemar, Studier över det sydvästskånska dialektområdet. Lund 1939. (Skr. 
utg. gm. Landsmålsarkivet i Lund 5.) 

Isaacsson, August, Om södra Fjärdhundralands folkmål. Sthlm 1923. (SvLm B.21.) 
Iverus, Gustav, Anteckningar till Pitemålets ljudlära. (ULMA 64:45.) 
Jacobsson, J., Skreamålets ordförråd omkring 1900. Lund 1966. (Skr. utg. gm  Lands-

målsarkivet i Lund 16.) 
Janån, Assar, Lite bohuslänsk språkgeografi. Gbg 1934. (SIOD 5 s. 65-84.) 

Studier över substantivet i bohuslänskan. Gbg 1936. (Göteborgs Kgl. Vetenskaps-
och Vitterhets-Samhälles handl. Femte följden. Ser. A:5:3.) 
Vedholmen och stora segelleden utefter Bohuslän. Upps. 1945-46. (NoB 33,1945, 
s. 140-151.) 

jb = jordebok. 
Jessen, E., Notitser om Dialecter i Herjedal og Jemtland. Chra 1875. (I: [Norsk] Histo-

risk Tidsskrift 3.) 
Jirlow, Ragnar, Västerbottnisk säljakt. Umeå 1930. (I: Västerbotten. Västerbottens 

läns hembygdsförenings årsbok 1930.) 
Jonsson, Thorvald, Vänerfisket vid Kållandsö. Sthlm 1940. (SvLm 1939 s. 55-108.) 
Jönsson, Finnur, Den oldnorske og oldislandske litteraturs historie 1-3. 2. udg. Khvn 

1920-24. 
Norsk-islandske kultur- og sprogforhold i 9. og 10. årh. Khvn 1921. (Det Kg!. 
Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser 3:2.) 

Julius, Arvid, Allmoge och hemslöjd. Bidrag till en uppländsk kulturhistoria. Utg. un-
der redaktion av A. Julius. Uppsala 1915. 

Kakn, Joh., Ordbok över Fageredsmålet. Gbg 1923. (Göteborgs Kgl. Vetenskaps- och 
Vitterhets-Samhälles hand!. Fjärde följden 24.) 

Kalkar, Otto, Ordbog tu l det xldre danske Sprog (1300-1700). 1-5. Khvn 1881-1918. 
Kallstenius, Gottfrid, Värmländska bärgslagsmålets formlära. Sthlm 1907. (SvLm 

1907 s. 17-64.) 
Värmländska bärgslagsmålets ljudlära. Sthlm 1902. (SvLm 21:1.) 
Översikt av Värmlands svenska dialekter. Sthlm 1927. (SvLm 21:2.) 

Karsten, T. E., Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. En namnundersökning. 1. 
Hfors 1921. (SLSF 155.) 

KB = Kungl. Biblioteket, Stockholm. 
kb = kyrkbok.,  
Kjellin, Ph., Bidrag till ordbok öfver folkspråket i Dalarne. Mora-dialekten. Falun 

1873. (Dalarnes fornminnesförenings tidskrift 2 s. 65-90.) 
Klintberg , Mathias t & Gustavson, Herbert, Ordbok över Laumålet på Gotland. 1-4. 

Upps. 1972-86. (Skr. utg. av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. D:2.) 
Klockars, Johannes, Malaksmålets ljud- och formlära. Hfors 1933. (Folkmålsstudier 

1 s. 17-62.) 
Kock, Axel, Bidrag till forndansk ljudlära. Lund 1889. (ANF 5 s. 66-97.) 

Bidrag till svensk ordforskning. Sthlm 1889. (SvLm 10:3.) 
Studier öfver fornsvensk ljudlära 1-2. Lund 1882-86. 

Konungs skuggsjå. Speculum regale. Udg. efter håndskrifterne af Det kongelige nor-
diske oldskriftselskab. 1-2. Khvn 1920-21. 

Kousgård Sorensen, John, Danske so- og ånavne. 1-7. Khvn 1968-89. (Navnestudier 
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udg. af  Institut for Navneforskning 6, 12, 15, 21, 24, 28, 29.) 
Krause, Wolfgang, Die Runeninschriften im älteren Futhark. 1. Text. Mit Beiträgen 

von Herbert Jankuhn. Göttingen 1966. (Abhandlungen der Akademie der Wissen-
schaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse. 3. Folge 65.) 
Die Sprache der urnordischen Runeninschriften. Heidelberg 1971. (Germanische 
Bibliothek. 3. Reihe. Untersuchungen und Einzeldarstellungen.) 

Kristensen, Marius, Folkemål og sproghistorie. Khvn 1933. (Danske Studier 30.) 
Småbidrag tu l tolkning av runestene. Khvn 1935. (Danske Studier 32 s. 168-172.) 

Kökeritz, Helge, Shakespeare's pronunciation. New Haven 1966. 
Lagergren, J. E., Småländsk Ordbok (från omkr. 1860 och främst från Östbo hd). (KB 

N. 39.) (Exc. i DAL.) 
Lagergren, J. J., Ordbok för Småländska Landskaps Språket från omkr. 1820 och 

främst från Östbo hd. (Antikvarisk-topografiska arkivet i Kungl. Vittherhets His-
torie och Antikvitets Akademien i Stockholm.) (Exc. i DAL.) 

Lagman, Svante, Till försvar för runristarnas ortografi. Upps. 1989. (Runrön 1 s. 
27-37.) 

Landtmanson, Samuel, Västgötamålet. Upps. 1952. (Västergötland. Bidrag till land-
skapets kulturhistoria och naturbeskrivning A:8.) 
se Götlind & Landtmanson. 

Larsson i By, Carl, En Dalasockens historia. By i Folkare härad. Sthlm 1920. 
Larsson, Seth, Substantivböjningen i Västerbottens folkmål jämte en exkurs till ljudlä-

ran. Upps. 1929. 
Lasch, Agathe, Mittelniederdeutsche Grammatik. Halle 1914. (Sammlung kurzer 

Grammatiken germanischer Dialekte 9.) 
Leander, Pontus, Ordlista över Holsljungamålet i Kinds härad, Västergötland. Gbg 

1910. 
Leffler, Leopold Fredrik, Anteckningar om Västmanlands folkspråk. Sthlm 1875. 

(Svenska fornminnesföreningens tidskrift 2, 1873-74, s. 32-57.) 
Unström, Carl Julius, Ordbok öfver Helsing-dialecten. Supplement till Ihres Dialect-

Lexicon. Ups. 1841. 
Levander, Lars, Dalmålet. Beskrivning och historia. 1-2. Upps. 1925-28. 

Älvdalsmålet i Dalarna. Ordböjning och syntax. Sthlm 1909. (SvLm 4:3.) 
Levander, Larst, & Björklund, Stig, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. 1-. Upps. 

1961-. (Skr. utg. gm  Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Ser. D:1.) 
lh = lantmäterihandling. 
Lind, E. H., Norsk-isländska dopnamn ock fingerade namn från medeltiden. Upps. 

& Leipzig 1905-15. Supplementband utg. av Det Norske Videnskaps-Akademi i 
Oslo. Oslo, Upps. & Khvn 1931. 

Lindberg, Karl Hilmer, Skeemålets ljudlära. Gbg 1906. (Bidrag till kännedom om Gö-
teborgs och Bohusläns fornminnen och historia 8:1.) 

Lindén, Petrus, Ord och uttryck i Ovanåkersmålet. Edsbyn 1977. 
Linder, Nils, Om Allmogemålet i Södra Möre Härad af Kalmar Län. Upps. 1867. 
Lindgren, Johan Valfrid, Burträskmålets grammatik. Ljudlära. Sthlm 1890-1919. 

(SvLm 12:1.) 
Ordbok över Burträskmålet. Utg. av D. 0. och Margareta Zetterholm. Upps. 1940. 
(Skr. utg. gm  Landsmålsarkivet i Uppsala. Ser. A:3.) 

Lindkvist, Einar, Om Gästriklands folkmål. Upps. 1942. (I: Från Gästrikland 1942.) 
Lindqvist, Natan, Bjärka-Säby ortnamn. 1. Upps. 1926. 
Lindroth, Hjalmar, Bohusläns härads- och sockennamn. 1. Gbg 1918. (SIOD 1.) 

Gränserna och skiljaktigheterna mellan sydbohuslänska och nordbohuslänska. 
Gbg 1920. (SIOD 2.) 
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Ölands folkmål. 1-2. Gbg 1926-45. (Göteborgs högskolas årsskrift 31:1, 51:1.) 
Lindskog, Olof, Gamla härjedalska ord och uttryck. Upps. 1925. (I: Heimbygdas tid- 

skrift 1. Fornvårdaren 1:3.) 
lmalf. = landsmålsalfabetet. 
LMV = Forskningsarkivet vid Statens lantmäteriverk i Gävle. 
LSB = Stifts- och landsbiblioteket i Linköping. 
LUB Rietz + nummer = Johan Ernst Rietz' samlingar av dialektord i Lunds universi- 

tetsbibliotek. (Exc. i OSD.) 
Luick, Karl, Historische Grammatik der englischen Sprache. 1:2. Hrsg. von Friedrich 

Wild und Herbert Kozcol. Leipzig 1940. 
Lund, Niels, Svenskevx1det i Hedeby. Khvn 1982. (Aarbeger for nord. Oldkyndighed 

og Historie 1980 s. 114-125.) 
Lundell, J. A., Det svenska landsmålsalfabetet, tillika en öfversikt af språkljudens fö- 

rekomst inom svenska mål. Upps. 1879. (SvLm 1:2.) 
Magnevill, A., Bjursåsmålets ordförråd. Sthlm 1913. (SvLm B.10.) 
Malmberg, Bertil, Svensk fonetik. 4 uppl. Lund 1968. 
Marklund, Thorsten, Skelleftemålet. Grammatik och ordlista. Umeå 1976. 
Marstrander, Carl J., Bidrag til det norske sprogs historie i Irland. Kra 1915. (Viden- 

skapsselskapets Skrifter. 2. Hist.-Filos. Klasse 1915:5.) 
Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening 7. Jönköping 1924. 
ml = mantalslängd. 
Moberg, Lennart, Heliga Birgittas första uppenbarelse i Magister Mathias svenska ver- 

sion. Hfors 1980. (SNF 62 s. 193-211.) 
Om de nordiska nasalassimilationerna mp> pp, nt> tt, nk > kk med särskild hän-
syn till svenskan. Upps. 1944. (Undersökningar till en atlas över svensk folkkultur. 
Språkliga ser. 1.) 

Mod&r, Ivar, Småländska skärgårdsnamn. En studie över holmnamnen i Mönsterås. 
Upps. 1933. (Skr. utg. av Gustav Adolfs Akademien 1.) 

Modin, Erik & Söderberg, E. N., Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 
1595-1889. Sthlm 1889 (1890). 

ms. = manuskript. 
Möller, Peter, Ordbok öfver halländska landskaps-målet. Lund 1858. 
NE = Rygh, 0., Norske Elvenavne. Kra 1904. 
Nes, Oddvar, Etymologiske blandingar. Oslo 1987. (Mål og medvit. Heidersskrift til 

Kjell Venås på 60-årsdagen 30. november 1987 frå vener og lxresvenar s. 25-40.) 
NG = Rygh, 0., Norske Gaardnavne. Oplysninger samlede til Brug ved Matrikelens 

Revision efter offentlig Foranstaltning udg. med tilfoiede Forklaringer. Forord og 
Indledning. 1-19. Kra (Oslo) 1897-1936. 

Nilsson, Karl, Ord och talesätt från sydöstra Blekings strandbygd och skärgård. Karls-
krona 1900. 

NMA = Norsk Målforearkiv, Oslo. 
NO = Norsk ordbok, Oslo. 
NoB = Namn och bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. 1-. Upps., Lund 

& Khvn 1913-. 
Nordlander, Johan, Ordbok över Multråmålet. Sthlm 1933. 

Samlingar till en ordbok över Älvrosmålet jämte jämförelser med målet i Linsäll. 
1876. (ULMA 27 och 139.) 

Nordlinder, E. 0., Ordlista för Nederluleå-målet sådant det talas uti socknens nordliga 
del, uppsatt år 1891. (ULMA 562.) 

Noreen, Adolf, Altisländische und altnorwegische Grammatik (Laut- und Flexions-
lehre) unter Beräcksichtigung des Urnordischen. 4. vollst. umgearb. Aufl. Halle 
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1923. (Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte 4. Altnordische 
Grammatik 1.) 
Altschwedische Grammatik mit Einschluss des Altgutnischen. Halle 1904. (Samm- 
lung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte 8.) 
Dalbymålets ljud- ock böjningslära. Sthlm 1879. (SvLm 1:3.) 
Dalmålet. 2. Ordlista öfver dalmålet i Ofvansiljans fögderi. Sthlm 1882. (SvLm 
4:2.) 
De nordiska språkens nasalerade vocaler. Chra 1886. (ANF 3 s. 1-41.) 
Fryksdalsmålets ljudlära. Ups. 1877. 
Fårömålets ljudlära. Sthlm 1879. (SvLm 1:8.) 
Geschichte der nordischen Sprachen besonders in altnordischer Zeit. 3. vollst. um- 
gearb. Aufl. Strassburg 1913. (Grundriss der germanischen Philologie 4.) 

- Ordbok öfver Fryksdalsmålet samt en ordlista från Värmlands Älfdal. Ups. 1878. 
Noreen, Erik, Ärtemarksmålets ljudlära. Sthlm 1917-43. (SvLm B.43.) 
Norges Indskrifter med de xldre Runer. Udg. [. . .1 ved Sophus Bugge og Magnus Ol- 

sen. 1-3. Chra 1891-1924. (Norges Indskrifter indtil Reformationen 1.) 
Norrby, Robert, Ydre härads gårdnamn. Sthlm 1905. 
Nyr&i, C., Afhandling om Östgöthiska Dialecten jemte Förteckning öfver de i Öster- 

göthland brukelige ordspråk och namn samt Ordabok [. . .] (Ms. i LSB.) (Exc. i 
ULMA och fotokopia i OSD.) 

Nyström, Harry, Kann'då Peit'måhle. Blä'der få'dåsi'j. Sthlm 1985. 
OAU = Ortnamnsarkivet i Uppsala. 
ODS = Ordbog over det Danske Sprog udg. af  Det danske Sprog- og Litteratursel- 

skab. 1-28. Khvn 1918-56. 
OGB = Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. [Numeral Utg. av Dialekt-, 

ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. 1-. Gbg 1923-. 
Ohlsson, Bertil, By- och gårdnamn i Medelsta härad. Karlskrona 1948. (Blekingebo- 

ken. Årsbok för medlemmarna i Blekinge musei- och hembygdsförbund 26 s. 
51-113.) 

OlAni, Nils, Södra Luggudemålets ljudlära. Lund 1887. (SvLm 6:4.) 
Olson, Emil, De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan. Bidrag till den 

fornsvenska ordbildningsläran. Lund 1916. 
Olsson, Ingemar, Gotländska terrängord. Sthlm 1959. (Acta Universitatis Stockholmi- 

ensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 3.) 
- Om engelska ortnamn på -stead och gotländska på -städe. Uppsala 1964. (Ort- 

namnssällskapets i Uppsala årsskrift 1964 s. 3-50.) 
Olsson Nordberg, Stig, Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300. 1. 

Upps. 1926. 2. Upps. & Sthlm 1932. 
or. = original. 
Ordbog over det danske Sprog, se ODS. 
Ordbok över Laumålet, Se Klintberg, Mathias t & Gustavson, Herbert. 
OSD = Arkivet för Ordbok över Sveriges dialekter, Uppsala. 
OTM = Ordbok over trondermåla, Trondheim. 
Otterbjörk, Roland: faruki, kura och ublubR. Namnproblem i sörmländska runin- 

skrifter. Lund 1983. (Studia anthroponymica Scandinavica 1, 1983, s. 21-44.) 
Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen. Uitgeg. door P. Sipma. Se Buma, W. J., Fokkema, 

K. och Sipma, P. 
OÖD, se Levander, Larst & Björklund, Stig. 
Paul, Hermann, Grundriss der germanischen Philologie. 1-3. 2. Aufl. Strassburg & 

Darmstadt 1896-1901. 
Persson, Per, Refsunds socken i Jämtlands län. Historiska och geografiska anteck- 
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ningar samt dokumentavskrifter. Östersund 1923. 
Peterson, P. N., Ordbok över Valldamålet. Lund 1935-46. (Skr. utg. gm  Landsmåls-

arkivet i Lund 3.) 
Pettersson, 0. P., Ordbok över Vilhelminamålet. 1923-24. (ULMA 884.) 
Pihl, Carin, Om utvecklingen av äldre dh i överkalixmålet. Sthlm 1948. (SvLm 1948 

s. 44-80.) 
Verben i överkalixmålet. Sthlm 1948. (Skr. utg. gm  Landsmålsarkivet i Uppsala. 
Ser. A:5.) 
Överkalixmålet. 1. Sthlm 1924. (UUÅ 1924:2.) 

Pipping, Hugo, Zur Deutung der Inschrift auf dem Runenstein von Rök. Khvn 1929-
30. (Acta Philologica Scandinavica 4 s. 247-269.) 

RB = Biskop Eysteins Jordebog (Den röde Bog). Fortegnelse over det geistlige Gods 
i Oslo Bispedömme omkring Aar 1400. Efter offentlig Foranstaltning udg. ved H. 
J. Huitfeldt. Chra 1879. 

Reinhammar, Maj, Om dativ i svenska och norska dialekter. 1. Dativ vid verb. Upps. 
1973. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 53. Studier till en svensk dialekt-
geografisk atlas utg. av Natan Lindqvistt och Lennart Moberg 6.) 

Reitan, Jorgen, Vemdalsmålet med oplysninger om andre herjedalske mål. Oslo 1930. 
(Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo.) 

Richthofen, Karl von, Altfriesisches Wörterbuch. Göttingen 1840. 
Rietz, Johan Ernst, Svenskt dialekt-lexikon. Ordbok öfver svenska allmoge-språket. 

1-2. Malmö, Khvn, Leipzig & London [1862]-1867. (Fotolitografisk reproduktion. 
Lund 1962.) 3. Register och rättelser av Erik Abrahamson. Upps. & Khvn 1955. 
(Kungl. Gustav Adolfs Akademien.) 

Rosell, Erland, Ortnamn i Värmland. Sthlm 1984. 
Ross, Hans, Norsk Ordbog. Tillg til "Norsk Ordbog" av Ivar Aasen. Med 6 Tillxg. 

Chra 1895-1913. 
Rudolphi, Carl, Ordbok över Allmogeord i Delsbo. 1930 och 1932. (ULMA 2893.) 
Rutberg, Hulda, Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar. Sthlm 1924-31. (SvLm B. 

28.) 
Rydqvist, Johan Er., Svenska språkets lagar. 1-6. Sthlm 1850-83. 
Rääf, Leonhard Fr., Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre härad 

i Östergöthland. 1. Linköping 1856. 2-4. Örebro 1859-65. 5. Norrköping 1875. 
Ydre-målet eller Folkdialekten i Ydre härad af Östergöthland. Ordbok samt för-
teckning på alla oregelbundna och starka verber, som i Ydre begagnas, jemte gamla 
dopnamn. Örebro 1859. (Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre 
härad i Östergöthland 2.) 

Sahlgren, Jöran, Kvistbro brillar. Lund 1929. (I: ANF 44. Tilläggsband. Studier tilläg-
nade Axel Kock.) 

Salberger, Evert, Runsvenska namnstudier. Sthlm 1978. (Acta Universitatis Stockhol-
miensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 13.) 

Santesson, Lillemor, En blekingsk blotinskrift. En nytolkning av inledningsraderna på 
Stentoftenstenen. Sthlm 1989. (Fornvännen 1989:4 s. 221-229.) 

SAOB = Ordbok över svenska språket utg. av Svenska Akademien. 1-. Lund 1898-. 
SAOL = Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. 11 uppl. Sthlm 1986. 
Schagerström, August, Grammatik över Gräsömålet i Uppland. Med efterskrift utg. 

av Manne Eriksson. Sthlm 1949. (SvLm B.51.) 
Ordlista öfver Vätömålet i Roslagen. Sthlm 1889. (SvLm 10:1.) 
Upplysningar om Vätömålet i Roslagen. Sthlm 1882. (SvLm 2:4.) 

Schlyter, C. J., Glossarium ad Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui. Ordbok till Sam-
lingen af Sweriges Gamla Lagar. Lund 1877. (Corpus iuris Sueo-Gotorum antiqui 
13.) 
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Westmanna-Lagen. Lund 1841. Samling Af Sweriges Gamla Lagar [. . .] utg. af  C. 
J. Schlyter (1-2 tills. med H. S. Collin) 5. 

SD = Diplomatarium Suecanum. Svenskt diplomatarium. [Numeral Utg. av Riksar-
kivet. I-. Sthlm 1929-. 

SDa = Diplomatarium Suecanum. Appendix. Acta pontificum Svecica. 1. Acta came-
ralia. 1-. Sthlm 1936-. 

SDns = Svenskt Diplomatarium [ny serie] från och med 1401 utg. af  Riks-Archivet. 
1-. Sthlm 1875-. 

Sehrt, Edward H., Vollständiges Wörterbuch zum Heliand und zur altsächsischen 
Genesis. Göttingen 1925. (Hesperia. Schriften zur germanischen Philologie hrsg. 
von Hermann Collitz 14.) 

Seip, Didrik Arup, Assimilasjon, differensiasjon og boiningssystem i nordisk. Oslo 
1935. (Norsk tidsskrift for sprogvidenskap 9 s. 145-185.) 
Norsk språkhistorie tu l omkring 1370. 2. utg. Oslo 1955. 
Språklige problemer kring navnet Trondhjem. Oslo 1929. (Maal og Minne 1929, 
s. 18-34.) 

Sernander, C. E., Bidrag till ordbok öfver folkspråket i Dalarne. Orsa-dialekten. Fa-
lun 1867. (Dalarnes fornminneförenings årsskrift 1867 s. 48-79.) 

SFSS = Samlingar utg. av Svenska Fornskrift-Sällskapet. 1-. Sthlm (Upps.) 1844-. 
Sidenbladh, Karl, Allmogemålet i norra Ångermanland. Upps. 1867. 
Siebs, Theodor, Geschichte der friesischen Sprache. 2. Aufl. (Grundriss der germani-

schen Philologie 1 s. 1152-1464.) 
Siljestrand, Karl K:son, Ordböjningen i Västmannalagen. 1. Substantivets böjning. 

Linköping 1890. 
SIOD = Skrifter utg. av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göteborgs 

högskola. 1-5. Gbg 1918-34. 
Sipma, P., De eerste Emsinger Codex. 's-Gravenhage 1943. (Oudfriese Taal- en 

Rechtsbronnen. Uitgeg. door P. Sipma. 4.) 
Sjunneson, Oskar Julius, Sydhalländskt allmogeliv i slutet av 1800-talet. Sthlm 1953. 
Skulerud, Olai, Tinnsmaalet (Tinnsmålet). Ei utgreiding um ljod- og formverket i 

maalforet i Tinn i Nord-Aust-Telemark under jamforing med andre norske og an-
dre nordiske maal [. . .] 1:1. Halle 1922. 1:2. Oslo 1938. (Det Norske Videnskaps-
Akademi i Oslo.) 
Utsyn over målet i Norderhov (Ringerike). Oslo 1925. (Avh. utg. av Det Norske 
Videnskaps-Akademi i Oslo. 2. Hist.-Filos. Klasse 1926.) 

SLSF = Skrifter utg. av Svenska Litteratursällskapet i Finland. 
Sm + nummer = Smålands runinskrifter granskade och tolkade av Ragnar Kinander. 

Sthlm 1936-61. (SRI 4.) 
SNF = Studier i nordisk filologi. 1-. Hfors & Khvn I910-. (Skr. utg. av SLSF.) 
sn = socken. 
SOH = Sveriges ortnamn. Ortnamnen i Hallands län. 1-2. På offentligt uppdrag utg. 

av Kungl. Ortnamnskommissionen gm Jöran Sahlgren. Upps. & Khvn 1948-50. 3. 
På offentligt uppdrag utg. av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Av Harry Ståhl. Upps. 
1980. 

Solstrand, Väinö, Svensk stavelseförlängning. Med särskild hänsyn till språket i Åland 
och Uppland. H fors 1925. (SNF 16:1.) 

SOV = Sver(i)ges ortnamn. Ortnamnen i Värmlands län. På offentligt uppdrag utg. 
av Kungl. Ortnamnskommittén (Kungl. Ortnamnskommissionen). 1-18. Upps. (& 
Khvn) 1950-81. 

SOÄ = Sverges ortnamn. Ortnamnen i Älvsborgs län. På offentligt uppdrag utg. av 
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Kungl. Ortnamnskommittén (del 1:1 av Kungl. Ortnamnskommissionen; av Ivar 
Lundahl). 1-20. Sthlm 1906-48. 

SRA = Riksarkivet, Stockholm. 
SRAp = pergamentsbrev i Riksarkivet, Stockholm. 
SR! = Sveriges runinskrifter utg. av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akade-

mien. 1-. Sthlm 1900, 
SRP = Svenska Rik s-Archivets pergamentsbref frän och med år 1351[-1400]. Förteck-

nade med angifvande af innehållet. 1-3. Sthlm 1866-72. 
Stenberg, Pehr, Ordbok över Umemälet (1804). Utg. med inledning och kommentar 

av Gusten Widmark. 1. Inledning. Ordbok. 2. Kommentar. Upps. 1966. (Skr. utg. 
gm  Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Ser. A:121-2.) 

Stenbom, Eric, Njurundamålets formlära. Sthlm 1915. (SvLm 1915 s. 49-71.) 
Stycken på Birgittin-Norska. Skokloster nr 5. Sthlm 1862. (SFSS 14:4 s. 421-522.) 
Sundén, Otto Willgott, Allmogelifvet i en västgötasocken under 1800-talet. Gbg 1903. 

(Göteborgs Kgl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles handl. Fjärde följden. 6:2.) 
Svensk uppslagsbok. 2 omarb. och utvidg. uppl. 1-32. Malmö 1947-55. 
SvLm = Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif 

(från 1898: Bidrag till [. . .1; från 1904: Svenska landsmål ock (och) svenskt folk-
liv). Tidskrift (numera) utg. av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Sthlm & 
Upps. 1879-. 

Swenning, Julius, Folkmålet i Listers Här[ad] i Blekinge. Ljudlära ock formlära. 
Sthlm 1917-37. (SvLm B.36.) 
Ordförteckning till folkmålet i Listers härad i Blekinge. Sthlm 1949. (SvLm B.54.) 
Utvecklingen av samnordiskt cei i sydsvenska mål. Sthlm 1909-10. (SvLm B.4.) 

Säve, Carl, De starka verberna i dalskan och gotländskan. Upps. 1854. 
Säve - Gustavson, se Gotländsk ordbok. 
Säve UUB R + nummer = Carl Säves samlingar av dialektord i Uppsala universitets- 

bibliotek. (Exc. i OSD.) 
Sö + nummer = Södermanlands runinskrifter granskade och tolkade av Erik Brate 

och Elias WesAn. Sthlm 1924-36. (SR! 3.) 
Tamm, Fredr., Etymologisk svensk ordbok. Upps. 1890-1905. 
tg = tingslag. 
Thelander, Mats, Analys av språklig variation. Metodresonemang utifrån några nor- 

diska talspråksundersökningar. Lund 1982. (Talspräksforskning i Norden. Mål - 
material - metoder s. 164-185.) 

Thors, Carl-Eric, Havändan och Vrängene. Studier över några ortnamn i Vörå. Hfors 
1945. (SNF 31-32:2.) 

Thurman, Janne, Nagumålet. Hfors 1929. (SNF 19:3.) 
Pargasmålets ljud- ock formlära. Sthlm 1898-1900. 

Tiselius, G. A., Ljud- och formlära för Fasternamälet i Roslagen. Sthlm 1902. 
Tjäder, Börje, De problematiska r-ljuden. Uppsala 1988. (Saga och sed. Kungl. Gus-

tav Adolfs Akademiens årsbok 1987 s. 81-94.) 
tl = tiondelängd. 
Torp, Alf, Nynorsk etymologisk ordbok. Kra 1919. Uforandret opptrykk. Oslo 1963. 
tpl. = typordlista. 
Törnqvist, Einar, Substantivböjningen i Östergötlands folkmål. Bestämd form singu-

laris maskulinum. 1-2. Upps. 1953. (Skr. utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 
23.) 

U + nummer = Upplands runinskrifter granskade och tolkade av Elias Wessål och 
Sven B. F. Jansson. 1-4. Sthlm 1940-58. (SR! 6-9.) 
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ud. = utan datum. 
11.0. = utan ort. 
u.å. = utan år. 
ULMA = Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. 
Unander, Ferdinand, Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län. Upps. 1857. 
Uppränning till (en) grammatik för Delsbomålet. Utg. af Helsinglands fornminnesäll- 

skap. [1 uppl.] Söderhamn 1862. 2 förb. uppl. Hudiksvall 1870. 
Ur Västmlanlands-Dala landsmålsförenings samlingar till en ordbok öfver landsmålet 

i Västmanland och Dalarne. 2. Ups. 1880. 
UUB = Uppsala universitetsbibliotek. 
UUB Ihre + nummer = Johan Ihres samlingar av dialektord i Uppsala universitets- 

bibliotek. (Exc. i OSD.) 
UUÅ = Uppsala universitets årsskrift. 1861-. 
Vendell, Herman, Ordbok över de östsvenska dialekterna. Hfors 1904-07. (Skr. utg. 

av SLSF 64, 71, 75, 79.) 
Ordlista öfver det svenska allmogespråket i Finnby kapell af Bjärnå socken i Åbo 
län. Hfors 1890. (I: Finska Vet.-Soc. Bidrag 49.) 
Pedersöre-Purmo-målet. Ljud- och formlära samt språkprof. Hfors 1893. (I: Fins-
ka Vet.-Soc. Bidrag 52.) 

Vestlund, Alfred, Medelpads folkmål. 1. Sthlm 1923. (SvLm 1923.) 
vid. = vidimation. 
Vs + nummer = Västmanlands runinskrifter granskade och tolkade av Sven B. F. 

Jansson. Sthlm 1964. (SRI 13.) 
Västerbotten. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. Umeå 1920-. 
Västmanlands fornminnesförenings (fr.o.m. 1982: och Västmanlands museums) års-

skrift. 1-. Västerås 1874-. 
Wadstein, Elis, Norden och Västeuropa i gammal tid. Sthlm 1925. (Populärvetenskap-

liga föreläsningar vid Göteborgs högskola 22.) 
Wallström, Sigvard, Studier i övre Norrlands språkgeografi med utgångspunkt från 

Arjeplogmålet. Upps. 1943. 
[Wennberg, F.,] Ordbok öfver allmogeord i Helsingland, utg. af  Helsinglands Forn-

minnesällskap. Hudiksvall 1873. 
WesAn, Elias, Anmälan av "Magnus Olsen og Haakon Shetelig, Runekammen fra 

Setre". Lund 1936. (ANF 52 s. 357-366.) 
Svensk medeltid. En samling uppsatser om svenska medeltidshandskrifter och tex-
ter. 2. Birgitta-texter. Sthlm 1968. (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Aka-
demiens handlingar. Filosofiska serien 9.) 
Svensk språkhistoria. 1. Ljudlära och böjningslära. 8 uppl. Sthlm 1969. 2. Ordbild-
ningslära. 5 uppl. Sthlm 1971. 
Till de feminina substantivböjningarnas historia. Oslo 1927. (Festskrift tu l Hjalmar 
Falk 30. desember 1927 fra elever, venner og kolleger s. 78-111.) 
Våra ord, deras uttal och ursprung. Kortfattad etymologisk ordbok. 2 tillökade 
uppl. Sthlm 1973. (Nämnden för svensk språkvård.) 

Wessman, V. E. V., Bidrag till kännedomen om de nyländska folkmålen med särskilt 
beaktande av sibbåmålet. Hfors 1947. (I: Folkmålsstudier 12.) 
Bidrag till kännedomen om Österbottens svenska folkmål. Hfors 1936. (I: Folk-
målsstudier 4.) 
Namn på kullar och backar i Sibbå socken. Bidrag till finlandssvensk ortnamns-
forskning. 4. Hfors 1948. (SNF 35:5.) 
Samling av ord ur östsvenska folkmål. Tillägg till H. Vendells ordbok över de öst-
svenska dialekterna. 1-2. Hfors 1925-32. (Skr. utg. av SLSF 178, 215.) 
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Westin, H., Ordbok över Hammerdalsmålet i Jämtland. (ULMA 550.) 
Widding, Ole, Benxvnelser paa "Forplojning" i danske Dialekter. Khvn 1930-31. 

(Danske Folkemaal 6 s. 116-128.) 
Widegren, Per David, Försök till en ny beskrifning öfver Östergötland. 1. Linköping 

1817-18. 
Widmark, Fredrik, Bidrag till kännedomen om Vesterbottens landskapsmål. Sthlm 

1863. 
Wigforss, Ernst, De korta rotstavelserna i Skånemålen. Lund 1918. (Lunds univ. 

årsskr. NF 1:14:29.) 
— Södra Hallands folkmål. Ljudlära. Sthlm 1913-18. (SvLm B.13.) 
Winkel, Jan te, Geschichte der niederländischen Sprache. Strassburg 1901. (Grundriss 

der germanischen Philologie 1 s. 781-925.) 
Wright, Joseph, The English Dialect Grammar. Oxford 1896-1905. 
Zetterholm, D. 0., Dialektgeografiska undersökningar. 1. Ladugård. Manese. Fähus. 

2. Gumse. Tacka. Upps. 1940.3. Orne, Råne, Galt, Fargalt, So, Sugga, Purka. 4. 
Lockrop till får. Lockrop till höns (och svin). Upps. 1953. (Skr. utg. gm  Lands- 
målsarkivet i Uppsala. Ser. A:1, A:10.) 

Zilliacus, Kurt, Sydfinländska skärgårdsnamn. 2. C. Ortnamnen i Storpellinge i Borgå 
skärgård. Hfors 1968. (SNF 56:2 s. 153-208.) 

Ålander, A. T., Konsonanterna i Östergötlands folkmål. Ljudhistorisk och dialekt- 
geografisk översikt. 1-2. Upps. 1932-35. 

Åström, Per, Språkhistoriska studier öfver Degerforsmålets ljudlära. Sthlm 1888. 
(SyLm 13:2.) 

Ärkebiskop Abrahams räfst. Efter originalakterna utg. af  Otto Holmström. Ups. 
1901. 

Österberg, K. Lor., En kort ordbok över Ovikens bygdemål. Lund 1914. 
— Ovikens bygdemål i Jämtland. Lund 1914. 
Östergötlands fornminnesförenings tidskrift. 1. Linköping 1875. 
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Geografiska förkortningar 

SVERIGE Bra Brastad Stenk Stenkyrka 
Bär Bärfendal Sva Svarteborg 

Blekinge Dr Dragsmark Sve Svenneby 
Asa Asarum Fi Fiskebäckskil Sä Säve 
Au Augerum Fo Forshälla Ta Tanum 
Ba Backaryd Gri Grinneröd Te Tegneby 
Br-Ho Bräkne-Hoby Gu Gullholmen Tjär Tjärnö 
Ed Edestad Har Harestad Torp Torp 
Er Eringsboda Hj Hjärtum Torsb Torsby 
Fl Flymen Hogd Hogdal Torsl Torslanda 
Fr Fridlevstad Håb Håby Tos Tossene 
Fö Förkärla Hål Hålta Tu Tuve 
Ha Hasslö Hö Högås Uc Ucklum 
Hj Hjortsberga Jö Jörlanda Va Valla 
Hä Hällaryd Kar Kareby Väs Västerlanda 
Jämj Jämjö Klä Klädesholmen Yt Ytterby 
Jäms Jämshög Klö Klövedal Öc Öckerö 
Ka Karlskrona Kr Krokstad Öd Ödskölt 
Kr Kristianopel lfs Ku Kungshamn 
Ky Kyrkhult Kv Kville Dala-Bergslagen 
Li Listerby La-Ry Lane-Ryr As Aspeboda 
Lö Lösen Lj Ljung By By 
Mj Mjällby Lo Lommelanda En Enviken 
Mö Mörrum Lu Lur Fa Falun 
Nä Nättraby Lyc Lycke Fo Folkärna 
Ra Ramdala Lys Lyse Ga Gagnef 
Ri Ringamåla Lå Långelanda Gra Graninge 
Ro Ronneby lfs Ma Malmön Gry Grytnäs 
Rö Rödeby Mol Mollösund Gu Gustafs 
Si Sillhövda Mor Morlanda He Hedemora lfs 
St Sturkö My Myckleby Hu Husby 
Sö Sölvesborg lfs Na Naverstad Lu Ludvika lfs 
Tj Tjurkö No Norum Ma Malingsbo 
To Torhamn Nä Näsinge No Norrbärke 
Tv Tving Re Resteröd Si Silvberg 
Ys Ysane Ro Romelanda StKo Stora Kop- 
År Åryd Rön Rönnäng parberg 
Öl Öljehult Rör Röra StSk Stora Skedvi 

Ska Skaftö StTu Stora Tuna 
Bohuslän Ske Skee Su Sundborn 
As Askum Skr Skredsvik Sva Svartnäs kap 
Bj Björlanda So Solberga Svä Svärdsjö 
Bok Bokenäs Sp Spekeröd Säf Säfsnäs 
Bot Bottna Sta Stala Sät Säter 
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Sö 	Söderbärk e Ham 	Hamra Hi Hishult 
To 	Torsång Hav 	Havdhem Ho Holm 
Vi 	Vika Ho 	Hogrän Hu Hunnestad 

Le 	Levide Id Idala 
Dalarna Loj 	Lojsta Ki Kinnared 
(se s. 217) Lä 	Lärbro Kn Knäred 

No 	Norrlanda Kr Krogsered 
Dalsland Ron 	Rone Kv Kvibille 
Bo 	Bolstad Sa 	Sanda Kä Källsjö 
Br 	Brålanda Si 	Silte Lah Laholm lfs 
Da 	Dalskog Sj 	Sjonhem Lan Landa 
Da-Ed Dals-Ed Su 	Sundre Lindb Lindberg 
Er 	Erikstad To 	Tofta Lindo Lindome 
Frä 	Frändefors Vam 	Vamlingbo Lj Ljungby 
Frö 	Fröskog Vän 	Vänge Mo Morup 
Fä 	Färgelanda V ästerg Västergarn Ok Okome 
Gest 	Gestad Ös 	Östergarn Ro Rolfstorp 
Gesä 	Gesäter Rän Ränneslöv 
Gr 	Grinstad Räv Rävinge 
Ho 	Holm Gästrikland Si Sibbarp 
Hå 	Håbol Ha 	Hamrånge Skr Skrea 
Hö 	Högsäter He 	Hedesunda Sku Skummeslöv 
Järb 	Järbo Hi 	Hille Skä Skällinge 
La 	Laxarby Hö 	Högbo Slät Slättåkra 
Le 	Lerdal Jä 	Järbo Slö Slöinge 
Nö 	Nössemark Oc 	Ockelbo Sn Snöstorp 
Rå 	Råggärd Ov 	Ovansjö Sp Spannarp 
Rä 	Rännelanda To 	Torsåker Stam Stamnared 
Sk 	Skållerud Va 	Valbo Ste Steninge 
St 	Steneby Åm 	Åmot Sv Svartrå 
Su-Ry 	Sundals-Ryr År 	Årsunda Sä Sällstorp 
Töf 	Töftedal Ös 	Öster färnebo Sö Söndrum 
Tös 	Tösse Tj Tjärby 
Va-Ry Valbo-Ryr Toru Torup 
Vå 	Vårvik Halland Trä Träslöv 
Är 	Ärtemar k Asi 	Asige Trö Trönninge 
Öde 	Ödeborg Ask 	Askome Tv Tvååker 

Br 	Breared Tön Tönnersjö 
Gotland Dr 	Drängsered Vali Valinge 
Als 	Alskog Ef 	Eftra Vall Vallda 
At 	Atlingbo El 	Eldsberga Vap Vapnö 
Bur 	Burs En 	Enslöv Ved Veddige 
Eks 	Eksta Fa 	Fagered Vei Veinge 
Fa 	Fardhem Fj 	Fjärås Ves Vessige 
Fi 	Fide Fr 	Frillesås Vi Vinberg 
Fl 	Fleringe Ge 	Getinge Vå Våxtorp 
Få 	Fårö Gr 	Grimeton Vä Värö 
Ge 	Gerum Gu 	Gunnarp Ys Ysby 
Go 	Gothem Gö 	Gödestad År Årstad 
Gr 	Grötlingbo Har 	Harplinge ÖKa Östra Karup 
Hab 	Hablingbo Has 	Hasslöv Öl Ölmevalla 
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Hälsingland 	 Hal Hallen 	 Nj Njurunda 
Al Alfta 	 Ham Hammerdal 	Se Selånger 
Ar 	Arbrå 	 Hå 	Håsjö 	 St 	Stöde 
Bergs Bergsjö 	 Häg Häggenås 	To Torp 
Bj Bjuråker 	 Häl Hällesjö 	 Ty Tynderö 
Bo 	Bollnäs 	 Ka 	Kall 
De 	Delsbo 	 Ky 	Kyrkås 	 Norrbotten 
En 	Enånger 	 La 	Laxsjö 	 Ed 	Edefors 
Fo 	Forsa 	 Li 	Lit 	 Ho 	Hortlax 
Fä 	Färila 	 Lo 	Lockne 	 Nederk Nederkalix 
Gn 	Gnarp 	 Marb Marby 	 Nederl Nederluleå 
Han 	Hanebo 	 Mari Marieby 	 No 	Norr fjärden 
Har 	Harmånger 	Mat 	Mattmar 	 Pi 	Piteå lfs 
Has Hassela 	 Mö Mörsil 	 Rå Råneå 
Hö Hög 	 No Norderön 	Tö Töre 
Jär 	Järvsö 	 Ny 	Nyhem 	 Äl 	Älvsbyn 
Jät 	Jättendal 	Näsk Näskott 	 Överk Överkalix 
Ljusd Ljusdal 	 Of 	Offerdal 	 Överl Överluleå 
Lo Los 	 Ov Oviken 
Norra Norrala 	 Ra 	Ragunda 	 Närke 
Norrb Norrbo 	 Re 	Revsund 	 Al 	Almby 
Ov 	Ovanåker 	Rö 	Rödön 	 Asker Asker 
Ra 	Ramsjö 	 Stu 	Stugun 	 Askers Askersund 
Se Segersta 	 Sund Sundsjö 	 Ax Axberg 
Sk Skog 	 Sunn Sunne 	 Ed Edsberg 
Sö Söderala 	 Un Undersåker 	Ekeb Ekeby 
Un Undersvik 	År Åre 	 Gr Gräve 
Vo 	Voxna 	 Gä 	Gällersta 

Lappland 	 Gö Götlunda 
Härjedalen 	 Ad Arjeplog 	 Hal Hallsberg 
He Hede 	 Arv Arvidsjaur 	Ham Hammar 
Lil Lillhärdal 	Do Dorotea 	 Har Hardemo 
Lin 	Linsell 	 Fr 	Fredrika 	 Hi 	Hidinge 
St 	Storsjö 	 Jo 	Jokkmokk 	Ho 	Hovsta 
Sv 	Sveg 	 Ly 	Lycksele 	 Ki 	Kil 
Tä Tännäs 	 Ma Malå 	 Kn Knista 
Ve 	Vemdalen 	So 	Sorsele 	 Kr 	Kräklinge 
Äl 	Älvros 	 St 	Stensele 	 Ku 	Kumla 
Öv 	Överhogdal 	Tä 	Tärna 	 Kv 	Kvistbro 

Vi 	Vilhelmina 	Le 	Lerbäck 
Jämtland 	 Ås 	Åsele 	 Li 	Lillkyrka 
Ala Alanäs 	 Ör Örträsk 	 Länn Lännäs 
Als Alsen 	 Mo Mosjö 
Be Berg 	 Medelpad 	 Nora Nora 
Bod Bodsjö 	 At Attmar 	 Nys Nysund 
Bor Borgvattnet 	Bo Borgsjö 	 Ra Ramundeboda 
Brä Bräcke 	 Ha Haverö 	 Ska Skagershult 
Fro Frostviken 	Ho Holm 	 Skö Sköllersta 
Frö Frösön 	 Hä Hässjö 	 Sn Snavlunda 
Fö 	Föllinge 	 Li 	Liden 	 StMe Stora Mellösa 
Hac Hackås 	 Lj Ljustorp 	 Tå Tångeråsa 
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Tä Täby Hol Holmby Ry Rya 
Vib Viby Hus Husie Rök Röke 
Vin Vintrosa Häst Håslöv Rör Rörum 
Öd Ödeby Häg Häglinge Sir Sireköpinge 

Häl Hällestad Skab Skabersjö 
Skåne Här Härslöv Skegl Skeglinge 
Bara Bara Höga Höganäs Skep Skepparslöv 
Bark Barkåkra Höge Högestad SMe Södra Mellby 
Bille Billeberga Hörb Hörby Steh Stehag 
Billi Billinge Hörj Höna Salb S:t Ibb 
Björn Björnekulla Ign Ignaberga Sall S:t Ilian 
Borrb Borrby In Ingelstorp StKö Stora Köpinge 
Bosa Bosarp Ive Ivetofta Sto Stoby 
Bosj Bosjökloster Kia Kiaby S:t01 S:t Olof 
Brom Bromma Kiv Kivik Stå Stångby 
Bru Brunnby Knä Knästorp Svensk Svensköp 
Brös Brösarp Ko Konga Svenst 	Svenstorp 
Bun Bunkeflo Kvid Kvidinge Sör Sörby 
Bur Burlöv Kvii Kviinge Sövd Sövde 
Bö Bösarp Kvis Kvistofta Söve Sövestad 
Em Emislöv Kyrkh Kyrkheddinge Ti Tirup 
Esa Esarp Källn Källna Tj Tjörnarp 
Ever Everöd Kö Köpinge Tolå Tolånga 
Fag Fagerhult La Lack alänga Tosj Tosjö 
Fars Farstorp LiBe Lilla Bedige Tot Tottarp 
Fi Finja LiIs Lilla Isie Tr-Lj Trolle-Ljungby 
Fjälke Fjälkestad LiS1 Lilla Slågarp Tro Trollenäs 
Fle Flenninge Lom Lomma Ty Tygelsjö 
Fo Fosie Los Loshult Up Uppåkra 
FruAl Fru Alstad Lyb Lyby VA! Västra Alstad 
Ful Fulltofta Lyngb Lyngby Vallb Vallby 
Få Fågeltofta Löde Löderup Vallk Vallkärra 
Färi Färingtofta Mat Matteröd Veb Veberöd 
Färl Färlöv Mu-Lj Munka-Ljungby Ver Verum 
Fö Förslöv Mölleb Mölleberga VHo Västra Hoby 
Ge Genarp NMe Norra Mellby Vin Vinslöv 
Gi Gislöv Nor Norrvidinge Vis Visseltofta 
Gli Glimåkra Nos Nosaby Vita Vitaby 
Gre Grevie NRö Norra Rörum Vite Vitemölla 
Gry Gryt NSa Norra Sandby Vittsj Vittsjö 
Gua Gualöv NSk Norra Skrävlinge VKaru Västra Karup 
Gud Gudmundtorp NÅk Norra Åkarp VTor Västra Torup 
Gum Gumlösa NÅs Norra Åsum Vän Vånga 
Göd Gödelöv Näs Näsum Välli Vällinge 
Hall Hallaröd Näv Nävlinge Väsb Väsby 
Halm Halmstad Ode Oderljunga Åh Åhus 
Ham- On Onslunda Äsph Äsphult 
marlu Hammarlunda Ox Oxie Äspi Äspinge 
Hari Harlösa Pe Perstorp ÖBr Östra Broby 
Hjärn Hjärnarp Ram Ramsåsa Önna Önnarp 
Hjärs Hjärsås Res Reslöv Önne Önnestad 
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Örkel Örkelljunga Fa Fagerhult Kv Kvenneberga 
Örken Örkened Fe Femsjö Käl Källeryd 
ÖSa Östra Sallerup Flisb Flisby Käv Kävsjö 
Öst Österslöv Flise Fliseryd La Lannaskede 

Forsh Forsheda Leke Lekeryd 
Småland Fri Frinnaryd Lem Lemnhult 
Ad Adelöv Fry Fryele Lind Linderås 
Ag Agunnaryd Fröd Frödinge Linn Linneryd 
Alg Algutsboda Fä Färgaryd Ljud Ljuder 
Alme Almesåkra Ga Gamleby Ljunga Ljungarum 
Almu Almundsryd Gn Gnosjö Loc Locknevi 
Als Alseda Gra Granhult Lo ftah Loftahammar 
And Anderstorp Gry Gryteryd Lom Lommaryd 
Anebo Aneboda Grä Gränna lfs Långar Långaryd 
Angel Angelstad Gu Gullabo Långas Långasjö 
Anger Angerdshestra Gårds Gårdsby Lö Lönneberga 
Anne Annerstad Gäl Gällaryd Mad Madesjö 
An i Aringsås Gär Gärdhem Mal Malmbäck 
Ask Askeryd Göter Göteryd Marb Marbäck 
Ban Bankeryd Hags Hagshult Mark Markaryd 
Bark Barkeryd Hak Hakarp Mistel Mistelås 
Barn Barnarp Halla Hallaryd Mister Misterhult 
Bel Bellö Halli Hallingeberg Mu Mulserl 
Berga Berga Han Hannäs Mån Månsarp 
Bergu Bergunda Hau Haurida Mön Mönsterås lfs 
Bj Björkö Hem H emmes j ö Mör Mörlunda 
Bla Blackstad Her Herråkra No Nottebäck 
Blä Blädinge Hi Hinneryd NSa Norra Sandsjö 
Bon Bonstorp Hjorte Hjorted NSo Norra Solberga 
Bos Bosebo Hjorts Hjortsberga NUn Norra Unnaryd 
Bot Bottnaryd Hjä Hjärtlanda Nyd Nydala 
Breda Bredaryd Hov Hovmantorp Näsh Näshult 
Brede Bredestad Hults Hultsjö Näss Nässjö lfs 
Bri Bringetofta Hy Hylletofta Nöb Nöbbele 
Bu Burseryd Hå Hänger Nöt Nöttja 
By Byarum Häl H älleberga Or Ormesberga 
Bå Båraryd Härlu Härlunda Pe Pelarne 
Bäcka Bäckaby Häs Hässleby Pj Pjätteryd 
Bäcke Bäckebo Hög Högsby Re Reftele 
Bäcks Bäckseda In Ingatorp Ro Rogberga 
Bäl Bälaryd J äl Jälluntofta Ru Rumskulla 
Dal Dalhem Järsn Järsnäs Ryda Rydaholm 
Dan Dannäs Järst Järstorp Rys Ryssby 
Dj Djursdala Jö Jönköping Sands Sandseryd 
Dr Drev Kal Kalvsvik SHe Södra Hestra 
Däd Dädesjö Kl Kläckeberga Sj Sjösås 
Död Döderhult Ko Kors berga Ska Skatelöv 
Dörb Dörby Kristd Kristdala Sked Skede 
Eds Edshult Kristv Kristvalla Skir Skirö 
Eke Ekeberga Kräks Kråksmåla Ska Skärstad 
Eks Eksjö lfs Ku Kulltorp SI Slätthög 
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SSa Södra Sandsjö Ög Öggestorp StMa 	Stora Malma 
SSo Södra Solberga Öjab Öjaby S:tNi 	S:t Nicolai 
Stenbe Stenberga Öre Öreryd Str 	Strängnäs 
Steng Stengårdshult ÖTo Östra Torsås Sv 	Svärta 
Sto Stockaryd Sö 	Södertälje 
SUn Södra Unnaryd Södermanland Tore 	Toresund 
Sva Svarttorp As Aspö Tr 	Trosa 
Sve Svennarum Ba Barva Tunab Tunaberg 
SVi Södra Vi Ber Berghammar Tur 	Turinge 
Säb Säby Björk Björk vik Tys 	Tystberga 
Söd Söderåkra Björn Björnlunda Ut 	Utö 
Sör Söraby Bl Blacksta Vag 	Vagnhärad 
Tingså Tingsås Bä! Bälinge Vallb 	Vallby 
Tj Tjureda Da Dalarö Van 	Vansö 
Tof Tofteryd Di Dillnäs Vr 	Vrena 
Tol Tolg Du Dunker VVi 	Västra Vingåker 
Torsk Torskinge Es Eskilstuna Västerh Västerhaninge 
Torså Torsås Fle Flen Väster! Västerljung 
Tra Traryd Flo Floda Väster- 
Try Tryserum Fr Frustuna Västermo 
Tun Tuna Gi Gillberga Västert Västertälje 
Tå Tånnö Gry Gryt Yttere 	Ytterenhörna 
Tä Tävelås Gå Gåsinge Ytters 	Ytterselö 
Urs Urshult Hal Halla År 	Årdala 
Vald Valdshult Helgo Helgona Är 	Ärla 
Ved Vederslöv Hä Härad Öj 	Öja 
VEd Västra Ed Hö Hölö Ösm 	Ösmo 
Ven Vena Ju Julita Österå Österåker 
Vii Villstad Jäd Jäder Övere 	Överenhörna 
Vim Vimmerby lfs Ka Kattnäs Övers 	Överselö 
Vired Vireda Kj Kjula ÖVi 	Östra Vingåker 
Vires Virestad Le Lerbo 
Visi Visingsö LiMa Lilla Malma Uppland 
Vis! Vislanda Lis Lista Ad 	Adelsö 
Viss Vissefjärda Lun Lunda Alm 	Almunge 
Vit Vittaryd Län Länna Als 	Alsike 
Vri Vrigstad Mal Malm köping Alu 	Alunda 
VTo Västra Torsås Mar Mariefred Bi 	Biskopskulla 
Våt Våthult Me Mellösa Bj 	Björklinge 
Våx Våxtorp Mu Muskö Bj-Ar 	Björkö-Arholma 
Väc Väckelsång Mö Mörkö Bla 	Bladåker 
Vär Värnamo lfs Ny Nykyrka Bli 	Blidö 
Väs Västrum Näs Näshulta Bo 	Bondkyrka 
Åk Åker Or Ornö Bä 	Bälinge 
Ål Ålem Ri Ripsa Börj 	Börje 
Åsed Åseda Ru Runtuna Börs 	Börstil 
Åsen Åsenhöga Rå-Re Råby-Rekarne Dann 	Dannemora 
Älg Älghult Rå-Rö Råby-Rönö Dj 	Djurö 
Älme Älmeboda So Sorunda Ekeb 	Ekeby 
Öd Ödestuga Ste Stenkvista Enå 	Enåker 
ÖEd Östra Ed Sti Stigtomta Es 	Estuna 
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Fas Fasterna 	 Ven 
Fil 	Film 	 Vid 
Fo 	Forsmark 	Vik 
Fröt Frötuna 	 Vii 
Go 	Gottröra 	 Vit 
Grä Gräsö 	 VRy 
Harb Harbo 	 Vå 
Harg Harg 	 Väd 
Hu 	Huddinge 	Västerl 
Hu-Lå Husby- 	 Västl 

Långhundra 	Vät 
Hu-Är Husby- 	 Äl 

Ärlinghundra 	Österl 
Hål Hällnäs 	 Österv 
Härk Härkeberga 	Östu 
Häv Häverö 
Hö Hökhuvud 
	

Värmland 
Ju 	Jumkil 
	

Al 	Alster 
Kå 	Kårsta 	 Ar 	Arvika lfs 
Le 	Lena 	 Bj 

	
Bjurtjärn 

Lj 	Ljusterö 	 Bl 
	

Blomskog 
Loh Lohärad 	 Bod Boda 
Lu Lunda 	 Bog Bogen 
Lä Långtora 	Bor Borgvik 
Län Länna 	 Bot Botilsäter 
Mal Malsta 	 Bru Brunskog 
Mo Morkarla 	By By 
Mö Möja 	 Da Dalby 
Norr Norrby 	 Eda Eda 
Ny 	Nysätra 	 Ek 

	
Ekshärad 

Nä 	Närtuna 	 Es 	Eskilsäter 
Rasbok Rasbokil 	 Fryke Frykerud 
Ro-Br Roslagsbro 	Fryks Fryk sände 
Råd Rådmansö 	Fä Färnebo 
Sim 	Simtuna 	 GA 

	
Gustav Adolf 

Sin 	Singö 	 Gi 
	

Gillberga 
Sk-Ti Skogs-Tibble 	Gl 

	
Glava 

Skutt Skuttunge 	Gra Grava 
Skån Skånela 	 Gru Grums 
Spa Sparrsätra 	Grä Gräsmark 
St 	Stavby 	 Gu 	Gunnarskog 
Sö-Ka Söderby-Karl 	Gå 

	
Gåsborn 

Teg Tegelsmora 	Ham Hammarö 
Ten Tensta 	 Hö Högerud 
Tie 	Tierp 	 Jä 

	
Järnskog 

Tol Tolfta 	 Karla Karlanda 
Torst Torstuna 	Karlsk Karlskoga 
Tär 	Tärna 	 Karlst Karlstad lfs 
Up-Nä Uppsala-Näs 	Kr 	Kroppa 
Vak Vaksala 	 Kö Köla 
Vas Vassunda 	Le Lekvattnet 

Lu 	Lungsund 
Lä 
	

Långserud 
Ma 	Mangskog 
Mi 
	

Millesvik 
NeUl Nedre Ullerud 
NFi 
	

Norra Finnskoga 
NNy Norra Ny 
Nord Nordmark 
NRå Norra Råda 
Nye Nyed 
Nys 	Nysund 
Ra 	Ransäter 
Ru 	Rudskoga 
Rä 
	

Rämmen 
Se 	Segerstad 
SFi 
	

Södra Finnskoga 
Silb 
	

Silbodal 
Sill 
	

Sillerud 
Sk 
	

Skillingmark 
SNy Södra Ny 
SRå 
	

Södra Råda 
St 	Stavnäs 
StKi 
	

Stora Kil 
Sunnem Sunnemo 
Sv 	Svanskog 
Tr 	Trankil 
Tö 	Töcksmark 
Va Varnum 
VEm 	Västra Emtervik 
Vi 	Visnum 
Vi-Ki Visnums-Kil 
Vär Värmskog 
Väs Väse 
Älg Älgå 
ÖEm Östra Emtervik 
ÖFå 	Östra Fågelvik 
Ölm Ölme 
Öls 	Ölserud 
Öste Östervallskog 
Östm Östmark 
ÖvUl Övre Ullerud 

Västerbotten 
Bure Bureå 
Burt Burträsk 
Byg Bygdeå 
Bys Byske 
De 	Deger fors 
Holms Holmsund 
Hö Hörnefors 
Jö 	Jörn 

Vendel 
Vidbo 
Viksta 
Villberga 
Vittinge 
Västra Ryd 
Vårfrukyrka 
Väddö 
Västerlövsta 
Västland 
Vätö 
Älvkarleby 
Österlövsta 
Östervåla 
Östuna 
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Lö 
	Lövånger 

No 	Norsjö 
Ny 	Nysätra 
Sk 
	

Skellefteå lfs 
Sä 
	

Sävar 
Um 	Umeå lfs 
Vä 
	Vännäs 

Västergötland 
Alb 	Alboga 
Alg 	Algutstorp 
Al-Sk Ale-Skövde 
Amn Amnehärad 
Bal 	Baltak 
Bergu Bergum 
Bjurb Bjurbäck 
Björs Björsäter 
Bl 	Blidsberg 
Boll Bollebygd 
Bolu Bolum 
Bra Brandstorp 
Bri 	Brismene 
Brodda Broddarp 
Brodde Broddetorp 
Bär Bäreberg 
Dals Dalstorp 
Dan Dannike 
Finner Finnerödja 
Fli 	Flistad 
Forsb Forsby 
Forsh Forshem 
Fot 
	Fotskäl 

Fris 	Fristad 
Fä 
	Fägre 

GA 
	

Gustav Adolf 
Gil 
	

Gillstad 
Grö Grönahög 
Gär Gärdhem 
Gök Gökhem 
Götev Göteve 
Hab Habo 
Hag 	Hagelberg 
Hasslö Hasslösa 
Hem Hemsjö 
Her 	Herrljunga 
Hjo 	Hjo lfs 
Hols Holsljunga 
Hornb Hornborga 
Hud Hudene 
Hys 	Hyssna 
Håla Hålanda 

Hälle Hällestad 
Hälls Hällstad 
Hän Händene 
Härje Härjevad 
Härn Härna 
Härr Härryda 
Hörn Hömb 
Ju 	Jung 
Kal 
	

Kalv 
Kara Karaby 
Karle Karleby 
Ki-K1 Kinne-Kleva 
Kil 	Kilanda 
Ko 	Korsberga 
Kungsä Kungsäter 
Kvä Kvänum 
Källb Källby 
Landv Landvetter 
Lar Larv 
Lav Lavad 
La-Ve Laske-Vedum 
Leks Leksberg 
Len Lena 
Lerd Lerdala 
Lev Levene 
Lug Lugnås 
Lån Långared 
Längh Länghem 
Marb Marbäck 
Mark Marka 
Maru Marum 
Mjö Mjöbäck 
Mos Mossebo 
NFå 	Norra Fågelås 
NVå 	Norra Vånga 
Nö Nödinge 
Ode Odensåker 
Or 	Ornunga 
Otte Otterstad 
Rac Rackeby 
Ran Ransberg 
Red Redslared 
Rev Revesjö 
Rom Rommele 
Sandhu Sandhult 
Seg! Seglora 
Sex 	Sexdrega 
Skalls Skallsjö 
Skepp! Skepplanda 
So 	Solberga 
Stens Stenstorp 

Stenu Stenum 
Sunn Sunnersberg 
Sur 	Surteby 
Svenl Svenljunga 
Sätu 	Sätuna 
Te 	Tengene 
Tiv 	Tived 
Toa Toarp 
Tore Torestorp 
Tors Torsö 
Tos 	Tostared 
Trane Tranemo 
Tung Tunge 
Tö! 
	

Töllsjö 
Ug 	Ugglum 
Ulla 	Ullasjö 
Uller Ullervad 
Un 	Undenäs 
Up 	Upphärad 
Utb 
	

Utby 
Varnh Varnhem 
Ved Vedum 
Ve! 
	

Velinge 
VTu Västra Tunhem 
Vättl Vättlösa 
Vä-Ås Väne-Åsaka 
Åsb 
	

Åsbräcka 
As! 
	

Åsle 
Äle 
	Älekulla 

Öd 
	

Ödenäs 
Örså Örsås 
Östa Östad 

Västmanland 
Ba 	Badelunda 
Be 	Berg 
Fe 	Fellingsbro 
Fl 
	

Fläckebo 
Gr 	Grythyttan 
Gul 
	

Guldsmedshyttan 
Gun Gunnilbo 
Ha 	Haraker 
He 	Hed 
Hi 
	

Himmeta 
Hju 	Hjulsjö 
Hä 
	

Hällefors 
Hö 
	

Hörken 
Ir 	Irsta 
Jä 
	

Järnboås 
Ki 
	

Kila 
Kol 
	

Kolbäck 
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Kum Kumla 
Kä 
	

Kärrbo 
Kö 
	Köping 

Linde Linde 
Lj 
	

Ljusnarsberg 
Me 	Medåker 
Mu 	Munktorp 
Mö 
	

Möklinta 
Norb Norberg 
Ramn Ramnäs 
Rams Ramsberg 
Ro 	Romfartuna 
Ry 	Rytterne 
Sa 	Sala Ifs 
Se 	Sevalla 
Ski 
	

Skinnskatteberg 
Sku 	Skultuna 
S:tIl 
	

S:t Ilian 
Sv 	Svedvi 
Säb 
	

Säby 
Ti 
	

Tillberga 
Torp Torpa 
Tort Tortuna 
Vi 
	

Viker 
VSk 	Västra Skedvi 
Vä-Ba Västerås-Barkarö 
Västa Västanfors 
Västerf Västerfärnebo 
Än 	Ängsö 

Ångermanland 
An Anundsjö 
Ar 	Arnäs 
Bju Bjurholm 
Bjä 	Bjärtrå 
Bjö Björna 
Bod Bodum 
Bot Boteå 
Eds Edsele 
Fj 	Fjällsjö 
Gra Graninge 
Gru Grundsunda 
Gu Gudmundrå 
He Helgum 
Hö Högsjö 
Ju 	Junsele 
Lä 	Långsele 
Mu Multrå 
Nordi Nordingrå 
Nordm Nordmaling 
Nä Nätra 

Ra 	Ramsele 
Re 	Resele 
Si 
	

Sidensjö 
Sj 
	

Själevad 
Sk 
	

Skorped 
So 	Sollefteå lfs 
Så 
	

Sånga 
Sä 
	

Säbrå 
To 	Torsåker 
Tr 	Trehörningsjö 
Tå 
	

Tåsjö 
Ul 
	

Ullånger 
Vib 
	

Vibyggerå 
Vik 
	

Viksjö 
Yt 
	Ytterlännäs 

Åd-Li Ådals-Liden 

Öland 
Alg 	Algutsrum 
Br 	Bredsätra 
Bö 
	

Böda 
Eg 	Egby 
Fö 
	

Föra 
01 
	

Glömminge 
Gr 	Gräsgård 
Gå 
	

Gårdby 
Gä 
	

Gärdslösa 
Hu 	Hulterstad 
Högb Högby 
Högs Högsrum 
Kä 
	

Källa 
Kö 
	

Köping 
Lå 
	

Långlöt 
Lö 
	

Löt 
Mö 
	

Mörbylånga 
NMö Norra Möckleby 
Pe 	Persnäs 
Re 	Res mo 
Ru 	Runsten 
Rä 
	

Räpplinge 
Sa 	Sandby 
Se 	Segerstad 
SMö Södra Möckleby 
St 
	Stenåsa 

To 	Torslunda 
Ve 	Ventlinge 
Vi 
	

Vickleby 

Östergötland 
Asb Asby 
Ask Aska 

Aske Askeby 
Bjä 	Bjälbo 
Björk Björkeberg 
Björs Björsäter 
Blå 	Blåvik 
Br 	Brunneby 
Dr 	Drot hem 
Ekebyb Ekebyborna 
Fi 	Fivelstad 
Fo 	Fornåsa 
Ga Gammalkil 
Gi 	Gistad 
Go Godegård 
Gre Grebo 
Gry Gryt 
Gå Gårdeby 
Hag Hagebyhöga 
Hed Heda 
Hor Horn 
Hy 	Hycklinge 
Häg Hägerstad 
Häl 	Hällestad 
Hära Häradshammar 
Jo 	Jonsberg 
Ka Kaga 
Kim Kimstad 
Kis 	Kisa 
Kl 	Klockrike 
Kri 	Kristberg 
Kro Krokek 
Kud Kuddby 
Kva Kvarsebo 
Kät 	Kättilstad 
La 	Landeryd 
Le 	Ledberg 
Lj 	Ljung 
Mj 	Mjölby 
Mog Mogata 
Mot 	Motala lfs 
NVi 	Norra Vi 
Nyk Nykil 
Op Oppeby 
Or 	Orlunda 
Ra 	Rappestad 
Re 	Regna 
Ring Ringarum 
Rinn Rinna 
Ris 	Risinge 
Ry 	Rystad 
Rön Rönö 
Sj 	Sjögestad 
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Skeda 
Skede 
Skäl 
Skö 
51 
S:tAn 
Stj 
Styra 
StÅb 
Su 
Sva 
Svi 
Sy 
Tid 
Tjäl 
Tjär 
To 
Tr 
Tå 
Ul 
Vall 
Var 
VEn 
VHa 
VHu 
Vib 
Vik 
Vin 
Vis 
VNy 
VrK1 
VRy 
VSt 
Vän 
Vårdn 
Vårds 
Väd 
Väs 
Väv 
Ås 
Åtvid 
Öd 
ÖEn 
ÖHa 
ÖHu 
ÖNy 
Örb 
Ört 
ÖRy 
ÖSk 

Skeda 
Skedevi 
Skällvik 
Skönberga 
Slaka 
S:t Anna 
Stjärnorp 
Styra 
Stora Åby 
Sund 
Svanshals 
Svinhult 
Sya 
Tidersrum 
Tjällmo 
Tjärstad 
Torpa 
Trehörna 
Tåby 
Ulrika 
Vallerstad 
Varv 
Västra Eneby 
Västra Harg 
Västra Husby 
Viby 
Vikingstad 
Vinnerstad 
Vist 
Västra Ny 
Vreta kloster 
Västra Ryd 
Västra Stenby 
Vånga 
Vårdnäs 
Vårdsberg 
Väderstad 
Västerlösa 
Väversunda 
Åsbo 
Åtvid 
Ödeshög 
Östra Eneby 
Östra Harg 
Östra Husby 
Östra Ny 
Örberga 
Örtomta 
Östra Ryd 
Östra Skrukeby 

Övre Dalarna 
Ovansiljan 
Äl 	Älvdalen 
Vå 	Våmhus 
Mor 	Mora 
Ve 	Venjan 
So 	Sollerön 
Ors 	Orsa 
Ore 	Ore 

Byar 
Ar 	Arvet 
Be 	Bergkarlås 
Bl 	Blyberg 
Bo 	Bonäs 
Bä 	Bäck 
Da 	Dalbyn 
Ev 	Evertsberg 
Fi 	Finngruvan 
Fä 	Färnäs 
Ha 	Hansjö 
He 	Heden 
In 	Indor 
Is 	Isunda 
Kn 	Knås 
Ky 	Kyrkbyn 
Kä 	Kättbo 
La 	Landbobyn 
Li 	Limbäck 
Ma 	Maggås 
Mo 	Morkarlby 
Nore 	Noret 
Norr 	Norrboda 
Nu 	Nusnäs 
Nä 	Näset 
01 	Oljonsbyn 
Ox 	Oxberg 
Sk 	Skattungbyn 
SI 	Slättberg 
St 	Stutt 
Ut 	Utmeland 
Va 	Vattnäs 
Vib 	Viborg 
Vik 	Vika 
VS 	Västra Storbyn 
Vä 	Västbygge 
Ås 	Åsen 
Ön 	Öna 
Östa 	Östanvik 
Östm 	Östmyckeläng 

Östn 	Östnor 

Nedansiljan 
Bo 	Boda 
Rä 	Rättvik 
Si 	Siljansnäs 
Le 	Leksand 
Bj 	Bjursås 
Al 	Al 
Dj 	Djura 
Ga 	Gagnef 

Byar 
Bi 	Bingsjö 
Bj 	Björsberg 
Gärde Gärdebyn 
Gärds 	Gärdsjö 
He 	Heden 
Ho 	Holen 
Ki 	Kilen 
Sö 	Sörbygge 

Västerdalarna 
Moc 	Mockfjärd 
Fl 	Floda 
Nå 	Nås 
Jä 	Järna 
Ap 	Äppelbo 
Ma 	Malung 
Li 	Lima 
Tr 	Transtrand 

Byar 
Bi 	Biskopsbyn 
Bj 	Björbo 
La 	Lappheden 
Ny 	Nyåkern 
Sä 	Sälen 
Ty 	Tyngsjö 
Vö 	Vörderås 

FINLAND 

Nyland 
Bo 	Borgå 
Br 	Bromarv 
Db 	Degerby 
En 	Ekenäs 
Es 	Esbo 
He 	Helsinge 
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Iå 	Ingå 	 Österbotten 	 Rå 
Ka 	Karis 	 Be 	Bergö 	 Vi 
Kl 	Karislojo 	Bj 	Björköby 
Ky 	Kyrk slätt 	Ee 	Esse 
Li 	Liljendal 	Kb 	Karleby 

	
ÖVRIGA 

Lt 	Lappträsk 	Kh 	Korsholm 
Mö Mörskom 	Kn Korsnäs 	 Blek Blekinge 
Po Pojo 	 Kr Kronoby 	 Boh Bohuslän 
Py 	Pyttis 	 Kv 	Kvevlax 	 Dala- 
Pä 	Pernå 	 La 	Larsmo 	 Bergs! Dala-Bergslagen 
Si 	Sibbo 	 Lf Lappfjärd 	Dalsl Dalsland 
Sj Sjundeå 	 Ma Malax 	 Est! Estland 
Sn Snappertuna 	Mm Maxmo 	 Fin! Finland 
St Strömfors 	Mu Munsala 	 Got! Gotland 
Te 	Tenala 	 Nb Nykarleby 	Gästr Gästrikland 

Ny Nedervetil 	Hall Halland 
Åbo/and 	 Nä Närpes 	 Häls Hälsingland 
Df Dragsfjärd 	Or Oravais 	 Härj Härjedalen 
Fb 	Finby 	 Pe 	Pedersöre 	Jämt! Jämtland 
Hi 	Hitis 	 PI 	Petalax 	 Lapp! Lappland 
Ho Houtskär 	Pu Purmo 	 Med Medelpad 
Iii Iniö 	 Pö Pörtom 	 NeSi Nedansiljan 
Ki 	Kimito 	 Re 	Replot 	 Norrb Norrbotten 
Ko Korpo 	 Sb Sideby 	 Ny! Nyland 
Na Nagu 	 Sm Sastmola 	OvSi Ovansiljan 
Pa Pargas 	 Sv Solv 	 Små! Småland 
Vf Västanfjärd 	Tj Terjärv 	 Söd Södermanland 

Tk Tjöck 	 Upp! Uppland 
Åland 	 Vb 	Vittisbofjärd 	Vd 

	
Västerdalarna 

Bö Brändö 	 Vö Vörå 	 Vgl Västergötland 
Ec 	Eckerö 	 Öj 	Öja 	 Värml Värmland 
Fi 	Finström 	Öv 	Övermark 

	
Västerb Västerbotten 

Fö 	Föglö 	 Västm Västmanland 
Ge Geta 
	

Ång Ångermanland 
Ha Hammarland ESTLAND 	 Ögl Östergötland 
Jo 	Jomala 	 Öl 	Öland 
Ku 	Kumlinge 	Da 	Dagö 

	
Ö(ster)b Österbotten 

Kö 	Kökar 	 Ga 	Gammalsvenskby ÖvDal Övre Dalarna 
Sa 	Saltvik 	 Na 	Nargö 

	
ÖVd Övre Väster- 

So 	Sottunga 	Nu 	Nuckö 
	

dalarna 
Su Sund 	 Or Ormsö 
Vå Vårdö 	 Ru Runö 

Rågö 
Vippal 
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Tabellbilaga (tab. 4-17) 

Tabeller över beläggantal och procent för de olika uddljuden och uddljudsför-
bindelserna inom de 14 i avhandlingen behandlade ordgrupperna (för dessa 
se närmare avsn. 2.1). 

Som ett belägg räknas varje socken där ett uddljud eller en uddljuds-
förbindelse belagts. Detta gäller för varje uppslagsord i materialsamlingen, 
vilket i denna är markerat med halvfet stil. 

Tabellförteckning 
Tabeller i texten 
Tabell 1. Förekomst av vrid, vril, ni, ryl och rul. 
Tabell 2. Formerna vril, ni, ryl och rul i Jämtland. 
Tabell 3. Förekomst av br och yr. 

Tabeller i tabellbilaga 
Tabell 4. Samnord. *wrå. 
Tabell 5. Samnord. *wrang-. 
Tabell 6. Samnord. *wreinsk-. 
Tabell 7. Samnord. *wreit-. 
Tabell 8. Samnord. *wrEtt. 
Tabell 9. Samnord. 	 *wri01-, *wriän-, *wridsk-. 
Tabell 10. Samnord. *wric)-, 
Tabell 11. Samnord. *wr-tda. 
Tabell 12. Samnord. *wrin-. 
Tabell 13a. Samnord. 
Tabell 13b. Vrina v. 'skria; gnissla; vina' o. dyl. 
Tabell 13c. Vrinsk(e) s. 'hingst', vrinska v. 'gnägga', vringsta v. 'gnägga; gnissla, 
gnälla' 
Tabell 14. Samnord. *wris-. 
Tabell 15. Samnord. *wrist-. 
Tabell 16. Samnord. *writ-. 
Tabell 17. Samnord. *wrceng-. 
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Kartkommentar och kartförteckning 

Kartkommentar 
Svenskt material: symbolerna har, en för varje socken oavsett antalet belägg, 
lagts in med hjälp av den inom ULMA utarbetade underlagskartan med koor-
dinatsystem. För somliga landskap, exv. Västergötland och Skåne, kan det 
ibland vara svårt att få symbolerna att rymmas (rikhaltiga uppteckningar och 
många socknar). Då har valts den utväg som minst avviker från det ordinarie 
karteringsförfarandet i denna avhandling, nämligen att låta en symbol repre-
sentera två socknar och att placera in symbolerna häradsvis. I förekommande 
fall upplyses om detta i kartlegenden. Belägg som ej kan lokaliseras till en 
socken karteras ej. Härigenom uppstår ibland differenser mellan antalet be-
lägg i materialsamlingen och antalet karterade belägg. 

På kartorna över r och br markeras förekomst av dessa ljud med en symbol 
i varje socken oavsett om de belagts med ord ur en eller flera ordgrupper. Of-
tast är det senare fallet. 

Norskt material: verbet vrida och adjektivet vrång har karterats kommunvis. 
På kartorna för substantiven vreist och vrist betyder en kvadrat kring en sym-
bol att den form symbolen representerar är känd från ett större område, exv. 
Valdres (gäller för vreist), eller från ett helt fylke (gäller för vrist). 

Kartförteckning 
Kartor i texten 
Karta I. Utvecklingen i Övre Dalarna av wr- i de i undersökningen behandlade orden. 
Karta 2. Medeltida skrivningar av mansnamnet fno. Hröaldr och ortnamnen fno. 

Hröalds-staäir och -ruä. 

Kartor i kartbilaga 
Karta 3. Utvecklingen i svenska dialekter av wr- i vrå s. 
Karta 4. Utvecklingen i svenska dialekter av wr- i vrensk(e) s. och vrenska v. (ordgr. 

3). 
Karta 5. Utvecklingen i svenska dialekter av wr- i vred s., vreda s. m.fl. (ordgr. 6). 
Karta 6. Utvecklingen i svenska dialekter av wr- i vrida v. 
Karta 7. Utvecklingen i svenska dialekter av wr- i vres s., vresig a. m.fl. (ordgr. 11). 
Karta 8. Utvecklingen i svenska dialekter av wr- i vrist s. 
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Karta 9. Utvecklingen i svenska dialekter av wr- till r- i de i undersökningen behand- 
lade orden. 

Karta 10. Utvecklingen i svenska dialekter av wr- till br- i de i undersökningen behand- 
lade orden. 

Karta 11. Utvecklingen i norska dialekter av wr- i vrång a. 'avig, besvärlig'. 
Karta 12. Utvecklingen i norska dialekter av wr- i vrida v. 
Karta 13. Utvecklingen i norska dialekter av wr- i vreist s. 'broms på släde'. 
Karta 14. Utvecklingen i norska dialekter av wr- i vrist s. 'fotvrist'. 
Karta 15. Utvecklingen i danska dialekter av wr-. (Efter karta nr 46 i Bennike- 

Kristensen Kort over de danske folkemål.) 
Karta 16. Norsk orienteringskarta. 
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Kartbilaga (kartorna 3-16) 
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1 Boh., Ögl., Vgl. och Blek, har 
beläggen karterats häradsvis. 
Symbolen C markerar här 
belägg från två socknar. 
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Karta 3. Utvecklingen i svenska 
dialekter av wr- i vrå s. 
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Karta 4. Utvecklingen i svenska 
dialekter av wr- i vrensk(e) s. 
och vrenska v. (ordgr. 3). 
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Karta 5. Utvecklingen i svenska 
dialekter av wr- i vred s., vreda 
s. m.fl. (ordgr. 6). 





I Boh., Vgl., Blek. och Skåne 
har beläggen karterats häradsvis. 
Symbolen C markerar här två 
belägg i varje socken. 
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Karta 6. Utvecklingen i svenska 
dialekter av wr- i vrida v. 
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Karta 7. Utvecklingen i svenska 
dialekter av wr- i vres s., vresig 
a. m.fl. (ordgr. 11). 
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I Boh., Vgl. och Hall, har 
beläggen karterats häradsvis. 
Symbolerna Ä och C markerar 
här belägg från två socknar. Karta 8. Utvecklingen i svenska 

dialekter av wr- i vrist s. 
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Karta 9. Utvecklingen i svenska 
dialekter av wr- till r- i de i un-
dersökningen behandlade or-
den. 
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I Vgl. har beläggen 
karterats häradsvis. 
Symbolen Å markerar 
här belägg frän två 
socknar. 
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Karta 10. Utvecklingen i 
svenska dialekter av wr- till br-
i de i undersökningen behand-
lade orden. 
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Karta il. Utvecklingen i norska dialekter av wr- i vrång a. 'avig, besvärlig'. 
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Karta 12. Utvecklingen i norska dialekter av wr- i vrida v. 
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En kvadrat kring en symbol betyder 
att det uddljud symbolen represen- 
terar är känt från ett större om- 	 
råde (för dessa områden se den 
norska orienteringskartan). 
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Karta 13. Utvecklingen i norska dialekter av wr- i vreist s. 'broms på släde'. 
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En kvadrat kring en symbol betyder 
att det uddljud symbolen represen-
terar är känt från ett helt fylke. 

Karta 14. Utvecklingen i norska dialekter av wr- i vrist s. 'fotvrist'. 
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Karta 15. Utvecklingen i danska dialekter av wr-. (Efter karta nr 46 i Bennike—
Kristensen Kort over de danske folkemål). 
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Karta 16. Norsk orienteringskarta. 

254 







11. 	Ragnar Bjersby, Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning 
rörande P. A. Säves sagesmän. 1964. 

121-2 . Arvid Ernvik, Folkminnen från Glaskogen. Sägen, tro och sed i västvärmländska 
skogsbygder. 1. 1966. - 2. 1968. 
Göran Rosander, Herrarbete. Dalfolkets säsongvisa arbetsvandringar i jämförande 
belysning. 1967. 
Arvid Ernvik, Evi gläjja och andra marknader i Värmland. 1978. 
Georg Bergfors, Ordspråk, talesätt och härm på ytterlännäsmål. 1981. 
Wolter Ehn, Byordningar från målarlänen. Stockholms, Södermanlands, Uppsala och 
Västmanlands län. 1982. 
Otto Blixt, Det gamla Grangärde. Boskapsskötsel. 1985. 

181-2 . Gustaf Ericsson, Folklivet i Åkers och Rekarne härader. 1. Arbete och redskap. An-
teckningar för 1830-40-talen. 1989. 2. I helg och söcken. 1990. Utg. av Magdalena 
Hellquist. 
Jan-Inge Wall, Hon var en gång tagen under jorden . . . Visionsdikt och sjukdomshot 
i gotländska trolldomsprocesser. 1989. 
Sagor från Edsele, upptecknade av Frans Bergvall. Utg. av Åsa Nyman och Karl-
Hampus Dahlstedt. Under utgivning. 

Ser. C: Lapskt språk och lapsk kultur 
1. 	H. Grundström, Lulelapsk ordbok. Bd 1. 1948. - Bd 2. 1950. - Bd 3. 1951. - Bd 

4. 1954. 
21-2 	Lapska sånger. 1. Jonas Eriksson Steggos sånger. Texten utg. av H. Grundström. Mu- 

sikalisk transkription av A. 0. Väisänen. 1958. - 2. Sånger från Arjeplog och Arvids-
jaur. Texten utg. av H. Grundström. Musikalisk transkription av S. Smedeby. 1963. 
Phebe Fjellström, Lapskt silver. 1-2. 1962. 
Gustav Hasselbrink, Sädlappisches Wörterbuch. Bd. 1. Grammatik. Wörterbuch Å-
Flytt'edh. 1981. - Bd. 2. Fnuske-Nuöggietidh. 1983. - Bd. 3. Nuögie-Yvd'e. Bilder. 
1985. 
Några sägner, seder och bruk, upptecknade efter lapparna i Åsele och Lycksele lapp-
mark samt Herjedalen sommaren 1917 af Torkel Tomasson. Red. av L. Lindin och 
H. Rydving. 1988. 

Ser. D: Dialektordböcker från Dalarna, Gotland och andra landskap 
L. Levander t-S. Björklund, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. Bd 1. A-F. 
Häfte 1-8, text. 1961-1968. - Häfte 9, illustrationer till bd 1. 1970. - Bd 2. G-K. 
Häfte 10-18, text. 1970-1980. - Häfte 19, illustrationer till bd 2. 1980. - Bd 3. L-R. 
Häfte 20-28, text. 1981-89. - Häfte 29, illustrationer till bd 3. 1989. 
M. Klintberg-H. Gustavsson, Ordbok över Laumålet på Gotland. Bd 1. A-H. Häfte 
1-5, text. 1972-1974. - Häfte 6, illustrationer till bd 1. 1975. - Bd 2. I-0. Häfte 
7-11, text. 1975-1977. - Häfte 12, illustrationer till bd 2. 1978. - Bd 3. P-
Spörjdager. Häfte 13-17, text. 1978-1980. - Häfter 18, illustrationer till bd 3. 1981. 

Bd 4. Stabba-Ö. Häfte 19-25, text. Grammatik. Rättelser och tillägg. 1982-1985. 
Häfte 26, illustrationer till bd 4. 1986. 

Skriftserien (SkrULMA) utges av Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, Östra 
Ågatan 27. Postadress: Box 1743, S-75I 47 Uppsala. 

ISBN 91-85540-52-8 
ISSN 0348-4475 



Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 
(f.d. Landsmåls- och folkminnesarkivet) 

ULMA 

Skrifter: 
Ser. A: Folkmål 

D. 0. Zetterholm, Dialektgeografiska undersökningar. 1-2. 1940. 
C. & P. A. Säve-H. Gustavsson, Gotländsk ordbok. Bd 1. A-N. 1940. - Bd 2. 0-Ö. 
1945. 
J. V. Lindgren, Ordbok över Burträskmålet, utg. av D. 0. och M. Zetterholm. 1940. 
Manne Eriksson, Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning. 1943. 
Carin Pihl, Verben i överkalixmålet. 1948. 
Aug. Schagerström, Grammatik över Gräsömålet i Uppland, utg. av Manne Eriksson. 
1949. 

71-2 . K.-H. Dahlstedt, Det svenska Vilhelminamålet. 1. A. Text. B. Kartor. 1950. - 2. A. 
Text. B. Kartor och tabeller. 1960-62. 

81-2 . Roger Wadström, Svenska kvarntermer. 1. 1952. Omtr. 1986. - 2. 1984. 
Petrus Envall, Tiveden, Isala och Husum. 1952. 
D. 0. Zetterholm, Dialektgeografiska undersökningar. 3-4. 1953. 
K.-H. Dahlstedt, Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. 1955. 

121-2 . Pehr Stenberg, Ordbok över Umemålet (1804), utg. av Gusten Widmark. 1. Inledning. 
Ordbok. 1966. - 2. Kommentar. 1973. 
Sigurd Fries, Stätt och stätta i Norden. Ett verbalabstrakts betydelseutveckling och ett 
bidrag till studier av hägnadsterminologien. 1964. 
Carin Pihl, Prepositioner och adverb i överkalixmålet. 1970. 
Folke Hedblom, En hälsingedialekt i Amerika. 1978. 
H. Enström-S. Söderström, Enångersmålet. Ordlista över en dialekt i Hälsingland. 
1990. 
Gerd Eklund, Vrist - brist - rist. Utvecklingen av gammalt uddljudande wr i nordis-
ka, särskilt svenska, dialekter. 1991. 

Ser. B: Folkminnen och folkliv 
Ella Odstedt, Varulven i svensk tradition. 1943. 
Julius Ejdestam, Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige. 
1944. 
Levi Johansson, Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken. 1947. - Nytr. utg. av 
Frostvikens hembygdsförening. Gäddede 1967. 

4'4. Linnar Linnarsson, Bygd, by och gård. Gammal bygd och folkkultur i Gäsene, Laske 
och Skånings härader. 1. 1948. - 2. 1950. 
Åke Campbell, Från vildmark till bygd. En etnologisk undersökning av nybyggarkul-
turen i Lappland före industrialismens genombrott. 1948. - Faks.-utg. Två förläg-
gare, Umeå 1982. (Norrl. skr. 10.) 
Otto Blixt, Det gamla Grangärde. Skogsbruk. 1950. 
Arvid Ernvik, Glaskogen. Bygd, arbetsliv och folkkultur i Jösse, Nordmarks och Gill-
bergs härader under 1800-talet. 1951. 
Lars Levander, Älvdalskt arbetsliv, utg. av Stig Björklund. 1953. 
Nils Dencker, Sveriges sånglekar. Sammanparningslekar och friarlekar. 1960. 
K.-H. Dahlstedt-A. Ivarsson, Register till 0. P. Pettersson, Gamla byar i Vil-
helmina. 1960. - Faks.-utg. Två förläggare, Umeå 1982. (Norrl. skr. 8:2 och Kungl. 
Skytteanska samf. handl. 23:2.) 


