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Rättelser. 

Sid. 
» 
» 

512  står medier läs medior. 
96 översättn. 'dyngldirra' för dyngerader oriktig, se s. 168. 

133 står ryssegarn läs ryssjegarn 
» 1618 » varefter » varteftr. 
» 1910 » hdka » kika. 
» 22" » fst » it. 
» 24" » skavföttes » skafföttes. 
» 25s » töcken » tocken. 
» 262.  » 7,"ilsrd » 4fsrs. 
» 26' » a'd-rg » l'??.4r8. 
,, 2818 » borde » börda. 
» 2912 » trdkfig » tråkag. 
» 292 » «cara » åkara. 
» 3318 » rotta » råtta. 
» 3711 » hetvi » hån. 
» 42u3 » gull . » guld. 

4416  » angår » änge, ängar. 
» 4417  » § 326 » § 325. 
» 5317  » Anders Jöns » Anders Jans. 
» 5615 » verken » värken. 
» 62ii » kogen » skogen. 
» 7013 » almenacka » almanacka. 

742 » dråp » drgut. 
» 7510 » alyår » alOr. 
» 7818 » ketting » kätting. 
» 842  » kegelkung » kägelkung. 
» 8610 » kzi48relr6y » kt48va4r4g. 
» 9413  » tönning » tinning. 
» 9413 » Skara » skara. 

97" flyttas 'badar N. bädd' före sud (m.?) r. 19. 
108" står ris läs risstängslet ('stängslet' efter 'fast- 

lagen' borttages). 
1152 » helgån » helgon. 
11911 » ydrtb,sa » .girkasa. 
1447 » mita måste » meila måste. 



» 



Förord. 

Till grund för detta arbete ligga omkring 5,500 ord, som jag 
somrarna 1897-99 upptecknade på Gräsön i norra Roslagen 
närmast i syfte att lämna några bidrag till de vid den tiden 
ifrågasatta undersökningarna av Upplands folkmål, men även i 
förhoppning att själv någon gång få tillfälle att använda dem 
till en redogörelse för Gräsömålets ljud- och formlära i samma 
stil som mina under åren 1882-84 tryckta Upplysningar om 
Vätömålet i Roslagen i Sv. Landsmålen II. 4 [förk. Vm]. 

Först efter 20 års förlopp, varunder mångahanda göromål av 
annat slag upptagit min tid, ser jag mig nu äntligen i stånd 
att — efter behövlig granskning av mina originalanteckningar — 
sätta den länge närda planen i verket. 

En given följd härav är, att vad jag här bjuder på icke kan 
bli en skildring av Gräsömålet sådant det nu är, utan en åter-
blick på hur det var i slutet av förra århundradet, särskilt hos 
den äldre generationen, till vilken mina viktigaste meddelare 
hörde. 

Sedan dess har jag icke gjort något nytt besök på de gamla 
fyndplatserna och kan därför icke säga något om de förändringar, 
som målet möjligen undergått under de sista två decennierna; 
att de skulle vara av någon större betydelse har jag dock svårt 
att tro, då ju 20 år icke äro en så lång period av språkets liv, 
isynnerhet då det gäller orter så pass avlägsna från »civilisa-
tionens brännpunkter» som de yttersta ändarna av en 25 kilo-
meter lång ö i yttre skärgården utan livligare samfärdsel med 
någon annan plats på fastlandet än det lilla Öregrund. 

Snarast skulle väl en förändring kunna misstänkas i fråga om 
förekomsten av ljudförbindelserna j,  w och gg samt bp, dt och 
gk (för mid- och slutljudande bb, dd, gg), som redan för 20 år sen 
tycktes vara i utdöende; hy, gi och gg hörde jag blott av min 
äldste meddelare i norra delen av ön, och bp, dt, gk iakttog jag 
endast någon enstaka gång hos yngre personer från samma trakt. 

1-42663. 
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Avhandlingen utgör i själva verket två monografier. Materialet 
har nämligen till allra största delen upptecknats under samtal 
och förhör med två gräsöbor, förre bonden Erik Hansson, född 
1819 i Norrboda, öns nordligaste by, och fiskarhustrun Anna 
Greta Jansson på Bjuröskaten, född 1844 i Bjurö by på södra 
ändan av ön, vilka båda levat hela sitt liv på Gräsön. Andra 
meddelare, som jag blott i ringa utsträckning anlitade och som 
alla bodde i Norrboda, voro Erik Hanssons hustru, född i Kall-
boda, hans son bonden Johan Eriksson, född 1867, och dennes 
hustru Anna, född 1869, samt bonden Anders Jansson, född 1843 
i Söderboda. 

Noga räknat är det också två mål, som behandlas. I allmänhet 
lika varandra, skilde sig emellertid målen i norr och söder i ett 
par viktiga fall, i det att Norrbodamålet ensamt hade gg, bp, dt, 
gk och delvis andra ö-ljud än Bjurömålet, som däremot hade 
,sk, jp i stället för Norrbodamålets rk, rp. 

Var språkgränsen går fram och hur målet successivt förändras 
på den långa sträckan från norr till söder, har jag tyvärr ej haft 
tillfälle att undersöka. 

I allmänhet voro mina meddelare mycket bestämda i sina 
uppgifter om ljudförhållandena. Däremot förspordes i fråga om 
böjningsformerna stundom en viss osäkerhet, särskilt beträffande 
bestämd singularis och pluralis av diverse substantiv, för vilka 
ofta två eller tre olika former uppgåvos som användbara, utan 
att jag kunde få klart besked om vilkendera skulle anses som den 
riktigaste och för målet ursprungliga. Om och i vilken mån före-
komsten av dylika växelformer beror på inverkan från riksspråket 
eller på tänkbara analogibildningar inom målet självt, är en fråga, 
som ej lär kunna nöjaktigt utredas utan kännedom om målets 
gestaltning under äldre tidsskeden. 

För att underlätta användningen av detta arbete jämsides med 
Upplysningarna om Vätömålet har jag avstått från en strängt 
systematisk gruppering av språkljuden efter fonetisk frändskap 
och behandlat dem i samma följd som i sistnämnda avhandling. 

N och B efter ett ord angiva, att ordet upptecknats respektive 
i Norrboda och på Bjuröskaten; ord utan dylik beteckning hörde 
jag på bägge ställena. 

Uppsala i maj 1920. 
August Schagerström. 



Ljud och ljudtecken. 

Vokaler. 

Målet har följande 14 vokaler: i, y, y, a, a, a, a, 
o, t, u och a samt diftongerna aqt, o,og och ii?. 
Av vokalerna äro y, a, u alltid långa; y, a, ii, a alltid korta; 

2, a, a, 0, 8, o än långa, än korta. 

Buekaler. 
Buckalerna äro 31 till antalet: p, b, ni, f, v, w, t, d, s, 

n, 1, Jr, 2, r, t, t, 4, c, §, s, g, n, 1, k, h-, g, g, j, g, h och f, vartill 
kommer affrikatan j§ (samt 4s och 3§, varom se § 5 i slutet). 

Av dessa förekomma p, b, ni, f, v, t, d, s, n, 1, k, 2„ r, t, 
1, k, 1j, g, j, f, f js, ds och D både efter korta och långa 

vokaler, iv, g och g endast efter korta. 
t, d., s och i träffas efter (stundom reducerat) k; n även efter 

och s. 
I fråga om beteckningen må först i allmänhet följande 

meddelas. 
Denna är i vissa fall, särskilt vad beträffar vokalerna, t. ex. 

a-, ii-, e- och öljuden, ej så känsligt fonografisk, som önskvärt 
kunde vara och som den kunde ha gjorts av en skolad fonetiker 
med nödig instrumental utrustning. I saknad av levande under- 4,9 
sökningsobjekt från andra delar av landet med olika nyanseringar 
av språkljuden har jag vid deras bestämmande endast kunnat 
rätta mig efter deras akustiska likhet eller olikhet med mitt eget 
uppländska uttal och ljudförhållandena i de Upplandssocknar 
(särskilt Vätö), som jag bäst känner till. 

På samma gång som beteckningen således ibland måste karak- 
teriseras som »grov», i det att ett och annat tecken har en viss 
latitud, är den också delvis omodern. 

Sedan materialet upptecknades i slutet på 1890-talet, har jag 
funnit, att några av de typer, jag därvid använde, rätteligen borde 
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ersättas med andra mera riktiga, men jag har i alla fall — med 
ett par undantag — här använt samma beteckningssätt, som före-
kommer i de under åren 1897-99 till Undersökningen av Upp-
lands folkmål inlämnade ordlistorna och ordlapparna. 

Till dessa ordsamlingar kunna därför, när de i tidens full-
bordan inflyta i en större ordbok över Upplandsmålet, följande 
upplysningar om ljuden i Gräsömålet och deras beteckning tjäna 
som nyckel. 

§ 4. i betecknar både långt och kort i-ljud. Det korta i-ljudet 
har icke något, som för örat påminner om e-ljud och skiljer sig 
så obetydligt från det långa, att det.  lika litet som i Vätömålet 
(där det med reservation betecknats med i, se Vm § 1) behöver 
utmärkas med särskilt tecken; skillnaden för örat mellan långt 
och kort i-ljud är nämligen mindre än mellan a och a, u och u, 
och ej större än mellan a och a, a och a. 

Däremot använder jag här likasom i Vm y såsom tecken för 
kort y-ljud, som är hörbart slappare (om också utan anstrykning 
av 5-ljud) än det långa. 

a är som kort tämligen öppet och närmar sig till (e såsom 
i Vm. 

a förekommer i korta trycksvaga slutstavelser, ofta alter-
nerande med 8; möjligen är det ett liknande a-ljud, som upp-
träder i diverse trycksvaga mellanstavelser, där jag emellertid i 
regeln insatt a, från vilket jag i dessa fall haft svårt att skilja det. 

a i ändelse före r (t. ex. Ustar, 9.6par) närmade sig i N i någon 
mån till e. 

a i ändelser, där ett n fallit, ligger mellan a och a och kunde 
möjligen ha betecknats med a. Skillnaden mellan -a och -a i än-
delsen är alltså något större på Gräsön än på Vätö. 

Kort a är i N något öppnare än långt och tenderar åt 8; 
långt är i B något mera slutet än kort 8 och tenderar åt Q, 
vilket förklarar, att jag i några ord från B betecknat det långa 
5-ljudet med i stället för det eljest använda 8, t. ex. i t4ra öra, 
hast höst. I B är kort ö-/jud alltid ett tydligt 8, varför det från 
B antecknade ghima är tvivelaktigt och torde böra rättas till 
ema. I N är det korta e jämförelsevis sällsynt. 

Det korta å-ljudet är mera öppet än det långa men skiljer 
sig ej så mycket från detta, att jag ansett nödvändigt att ut-
märka det med särskilt tecken (o). 
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Diftongen a4 (med mycket reducerat 4) i stället för a före-
kommer sporadiskt både i N och B i sammanhängande tal. När 
ett ord uttalas ensamt för sig lösryckt År »satsen», höres meren-
dels a; så var alltid fallet, när mina sagesmän på begäran upp-
repade ett ord, som strax förut under samtalet uttalats med a4. 

ey i N och sp i B ha mycket reducerade y och ?. og) före-
kommer i naturligt tal ej så ofta som dess biform oy och beror 
kanske på en mer eller mindre medveten strävan att producera 
riksspråkets icke-diftongiska ö-ljud, som man också får höra ibland. 
På samma sätt förhåller det sig med 8? och 8 i B. 

§ 5. b, d och g förlora utan allt tvivel tonen och bli per-
spirerade medier eller oaspirerade tenues under samma förhållanden 
som i riksspråket (i närheten av perspirerade och aspirerade buc-
kaler), men svårigheten att skilja mellan dessa två möjligheter 
är för mig tillräckligt skäl att vara gammalmodig och skriva 
b, d, g (ej b, d, k) i sådana ord som kk(tsbksta klädesborste, 4.9(14 
tisdag, yet,sgeik gärdesgård o. d. 

bp, dt och gk avse att beteckna övergångsljud, som börja med 
pertonerad media och sluta med perspirerad media eller med mot-
svarande tennis. Att döma efter intrycket på örat tycktes mig 
det senare alternativet sannolikast och den »grova» beteckningen 
tryggare än ett kanske fonetiskt precisare b', d', g' (eller Cp, 
d y  t, g-'k?). 

ir har insatts som tecken för »tjockt 1» i stället för den äldre 
typen på ordlapparna. 

3, användes här endast i slutljud, varemot ordlapparnas 3. i 
midljud mellan vokaler utbytts mot .21, emedan 3. i denna ställ-
ning otvivelaktigt åtföljes av pertonerat /-ljud. 

har jag använt som tecken för vad som i allmänhet kallas 
»j-ljud», vare sig detta vid närmare undersökning skulle visa sig 
vara en verklig pertonerad frikativa (om också med svag friktion) 
eller en konsonantisk vokal Vilketdera ljudet föreligger i varje 
särskilt fall, törs jag icke bestämt säga, men är snarast benägen 
för antagandet, att »j-ljudet» är frikativt i alla ställningar. 

g betecknar »ng-ljudet» även i ställningar där det rättare 
borde tecknas med y. 

f har jag valt som tecken för »sch-ljudet» i stället för det i 
Vm använda y. När nämnda arbete skulle tryckas, bestämde jag 
mig efter samråd med professor Lundell för 1-tecknet, men var 
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redan då något tveksam om dess riktighet. Är det nu så, att 
det uppländska »sch-ljudet» i allmänhet är f, är väl också Gräsö-
och Vätömålets av samba slag; vad mitt eget uttal av detta ljud 
beträffar (vilket är detsamma som i dessa båda landsmål), bör 
det snarare återges med f än med §, såvida inte båda tecknen 
ha fog för sig, f före »lena» vokaler, § före »hårda». 

aj betecknar den affrikata (e), som förekommer i riksspråkets 
kedja, budget o. d. 

j.g, ej använt i Vm, har jag insatt i flegea N fårkätte och 
f8S.seina i stället för på ordlapparna. 

fi utmärker [i manuskriptet] stavelsebildande n, numera betecknat 
med t& [och i trycket utbytt mot n.] 

[För den i arbetet använda accentbeteckningen hänvisas till 
§§ 313-320. Vid utgivningen har manuskriptets gravis-accent 
på obetonade vokaler i ord med akut accent borttagits. Akut 
accenttyp återges i stället på numera brukligt sätt blott med 'över 
huvudtonstavelsens vokal. Stark biton anges som i manuskriptet 
med . För övrigt hänvisas till utgivarens iakttagelser om Gräsö-
målets accent- och ljudförhållanden i efterskrift till arbetet.] 



Ljudlära. 

Vokaler. 

i motsvarar regelbundet rspr. långa i, t. ex. v vi, ??? ni, 
mil mil, Atp dike, svin svin, kvida kvida, ml vit, yima N ugns-
gima, turki N Turkiet, lambdi N dräktig (om tackor), frami B 
fram i. 

i motsvarar rspr. korta i: se § 309. 
i motsvarar rspr. e i andras Andreas, papiy B jämte 

papår papper, syrinar N syrener, akadimzan N akademien, haspit 
hackspett, smia smedja, svialrind svedjeland, tigslr N jämte ttigsk 
tegel, s? se, tri tre, tita N jämte trå» tredje, våsaratri N vas-
serratre, variviga-jan N var eviga en, allihopa, finast genast, 3f man 
1. vi man N (iyanam B) genom, yimanstilt N genomsalt, yinvag gen-
väg, 6yin ogin (men jamll n N simpel, y amid N gevär, y (dip, g N, 
ydtie B geting, yinstravagar N gensträvig). 

i motsvarar rspr. ej i miram N (MeM922 B) mejram. 
i motsvarar rspr. y i ja,.fir 1. ja-fyr N ge fyr (med ett 

gevär), divalstrak B (492ilstrak N) dyvelsträck. 

i motsvarar regelbundet rspr. korta i, t. ex. vila vilja, 
ilgtilr B bjärtgul, diska N diska, kvintiniar N fruntimmer, inta 
intet, minst minst, branvin, N brännvin, iggan N, iedn 1. iean B 
ingen, april jämte dpril B april, insytt& N inspektor, hin Ka-
rin, åmil Emil, bitgii N Börstil, kitril N örfil, deism dussin, tidlig 
tidning, supinformer såsom biindi bundit, drailyi N, dråp B dragit 
samt med starktryck, motsvarande rspr. svagtryck, i 4fsiegar N, 
4fsigar B äfsingar, 8y li,)1.)2 syssling, tviliggar N, traigar B tvillingar, 
h-diggar N, traiear B trillingar, maslinyin N mässlingen, halsiean 
Helsingen (en ö), sndslinji N Snesslinge, by i Börstil. - 

i motsva-rar rspr. långa i: se § 310. 
i motsvarar rspr. j i pksilia N persilja. 
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t motsvarar rspr. e- eller ä-ljud i rintsa N remsa, 
PrOstita N, kb•gvstitu 1. kl^grstdta B klivstätta, vilsa subst. vecka, 
kritar N kreatur, mila N, mila emellan, milada N mellandäck, 
milAst N mellerst, dt1 N delirium, bilivin B, bultvind N bidevind, 
brisilja N bresilja, prins (prasis N) precis. 

i motsvarar i trycksvag stavelse rspr. e- eller ä-ljud: 
di det, &då-, dzhår det där, det här, tmöt emot, trift N trefot, 
ftbarört N (flibaretrt B) februari, spin« N (spant B) spenat, ri/gOn 
N religion, rugir N reel, rodra väsnas, bråka, pnrell N general, 
yisi/ N gesäll, inytfir N (iyafåra B) ingefära, nnpfdl ungefär, spi bi-
fusk N, spiptfiritsk B spickefläsk, spatt/pit B spickekött, rffilipkgi/ 
B smaländan av en ryssja (men rkfagdy, B ryssjegarn, vetrfin N, 
vå,,szn B varken, kånfi kanske, Ulv; tt jämte luilvtta N, heavata N 
hälvete, ketfi kaffe (men keitabri/sa B, ketlak4a B, ketfakvdn B, 
ket.faixitta B kaffebricka etc.), tvgvdki, trtvtilrt B tvi vale, betkMnps N, 
bdklants B baklänges, kand i,» N kanalje (men familp N familj), 
svårp N Sverige, når,» N Norge, ntrtegt N, Wat N Norrtälje, 
i 1. e. N enklitisk negation (se Vm § 185). 

Därjämte förekommer i i stället för rspr. e i ändelserna -in, 
hos adjektiv och particip på -en, -et t. ex. Min, Oh galen, galet, 
jeinscimin ensam, brgtin, brffitt bruten, brutet; i ändelsen -i/ (väx-
lande med -al, -air, -8k. jfr § 106 d) hos substantiv t. ex. gel gaffel, 
lgmil lymmel, mandil mandel, grånktita grankotte; i maskulina 
substantiv av typen feinp N gånge, tiny unge, mddinpn N mäss-
lingen, sg<5linp syssling, smislinyi N Snesslinge (by i Börstil); i 
neutrala substantiv av typen rast rike, tåjp täcke, eibtighst N, 
dbUst B åbäke, samt i bestämd singularis hos substantiv.  av ty-
perna väg, bälg, krok, stock, balk, säng, ask, berg, tak, 
träsk, t. ex. v4,,yin vägen, btilutn bälgen, kretn kroken, sttii,sin 
stocken, bcillsin balken, sånp sängen, et. fi  asken, ?Arp berget, 
tdpi taket, trcift träsket. 

i Motsvarar i svagtryckig stavelse rspr. u i kdnvgg 1. 
kdnagg N konung. [Jfr § 21.] 

i motsvarar rspr. y i rikta rykta, ha hylla, svit syll, 
stlin cylinder (på gevär), bir4 jämte byrd N, bard N byrå. 

i motsvarar rspr. ö i Idari N (ködara B) Kallerö, ven 
1. vd_tka N Valö, rån B (viss N) Vässarö (men ragdnx Raggarö, 
tv4,8 Tvärnö). 

i motsvarar rspr. a i hdhsta tårman B hela tarmen. 
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motsvarar rspr. o i nia jämte niyi 1. nia N nio, tut 
jämte tinbi 1. tia N tio. 

i motsvarar rspr. u i di jämte b uti, kdingg 1. k4nupg N 
konung, heinigg N honung. 

i utan motsvarighet i rspr. finnes i cifilhv B asklöv, 
ålistionka 1. åskståndra B askstubbe, fktilaft_ita 1. fkdskfita N fläsk-
flott, såkyilliv B sälglöv, salypiya N sälgpipa, stalsdynyildin N 
stalldynghög (men spilnigselynjuldwg N), clOprdclar N (4iija-
r4dd/. N) .dyngkärra, frennispfs N främre delen av en öppen spis, 
där man eldar och kokar (men bas» N där man diskar), mit2-
båta N mittoft, mitiptist N mittposten i dubbelfönster, nk 1. 
nel N (na2 B) nej, pdnial 1. p4n2l N panel, famp4np N cham-
pagne. 

i saknas i 'cirka?. N, Askar B jämte (Ink Erik, 4san N 
Asien. 

y motsvarar regelbundet rspr. långa y t. ex. ny ny, 
kny N gny, Asyv N tjuv, knfila knyla, knöl, drtoa drypa, nfisa 
nysa, fag N fartyg, .940.g N sattyg, och träffas även i åtskilliga 
ord, som rspr. saknar, t. ex. greidliszgg N en liten fågel, troligen 
gråsparv, /Stå N avfall av lin vid skäktning, ryl N puckel, filp 
B tjuta (om hund, räv), ly ljum, skrja B ejderhona, sina lång 
smal gren, sta jämte stHict N ljustra (ål), lfga tål N skygga 
till (om hästar). 

y motsvarar rspr. korta y: se § 309. 
y motsvarar rspr. i i stgdi/ N (st/ B) skrivstil, knOa 

knia, ta upp lin från åkern, sdkatsdia N, sd1c8k,s0a B sakristia, 
kroketelfil N krokodil, kbknvgla N kolmila (men ml mil), stgrigka N 
stigbygel (men stibilsu kyrkogårdsgrind), k4vstitit N (kkO2stitu B) 
klivstätta, /fivskti N, kvstggi B livstycke, tvy v4kt jämte tv9 
våll B tvi vale. 

y motsvarar rspr. e i tvPhörada N tvehovad, tvPskeifta N 
tveskaftad, tOtficllig N tvetydig. 

y motsvarar rspr. ö i b9da blöda, ra N rödja, M-
pitdta N sköldpadda, fyr N skör, ,f(lra N sköre, 249gst N uppöst 
(om magen), jy,»Ni kväva (se Vm § 16). 

y motsvarar rspr. u i lvgka huka, böja sig ned. 
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y motsvarar regelbundet rspr. korta y t. ex. ryg rygg, 
liffkOr nyckel, stYrka N, stg,ska B styrka, fyrk fyrk, ?prk 1. gttgi N, 
yrki B yrke, f§Ynde.,smtis kyndelsmässa, nystan nystan, try,sta krysta, 
gata ysta, rffinta rymma; som exempel på dialektord med y kunna 
nämnas itrmbrYpnd linning, bgksbrffind N byxlinning, kkyndra B 
klättra i berg, sYmta snyfta, jyla N kela (se Vm § 22), tglya nät-
flöte, kkgfta N skäkta lin andra gången, P/kong/Yra N trä att 
klappa lin med, tyyka N knut (på garn och nät), tyri/ B smör-
kärnstav, 994-wa...stinddr N bli lucker och falla sönder (om lera). 

y motsvarar rspr. långa y: se § 310. 
y) motsvarar rspr. i i bkykst N blixt, birgksta N blixtra, 

kkgpa klippa (verbet), grynd N (grind B) grind, skrynda B skrinda, 
gryta N (grifil B) griffel, jgmbdr gimmer, ung tacka, snyv 1. 
snip N snipa (båt), fyrrdn N firabend (talyrtivn av nan N ta 
avsked av någon), kkgystitu B (IckYvstitu N) klivstätta. 

y motsvarar rspr. e i bysmån besman, matgrja B ma-
teria, rytaråra N retirera. 

y motsvarar rspr. ö i Asti N, fått B fyrtio, ciskmgrja N 
askmörja, stgrja N ett slags fisk (stör?), aria issörja, fyljet N 
tvåårigt honföl, fgya N få föl, bylskigg N böckling, bY.5a bössa, 
yvin öppen, Anna öppna, ynbsa ömsa, s8m4mst ömsom, mYg87r 
mögel, nzYglra N mögla, YgN ögla, ggket ömka. 

y motsvarar rspr. o i kryM,g N korsväg, genväg. 
y motsvarar rspr. u i grgnra N, grgnast N grundare, 

grundast, grYna grund i sjön, /Yra N bli lugn (om väder och 
vind), Ab46012 1. Mtint N jämte yitsam N, just som, likasom, tymitlta 
N vältra sig (t. ex. i snö) samt i perf. particip och supiner av 
starka verb t. ex. brgttn, brgtt bruten, brutit, frfflyn, frOz frusen, 
frusit, fkyyn, fkgp flugen, flugit, nYstrypin N nystruken m. fl. 
(se § 367,5). 

a motsvarar regelbundet rspr. långa e- och ä-ljud, när 
dessa icke motsvaras av a (§ 57) eller förkortats till a (§ 44) eller 
blivit ja (§ 289 a) t. ex. ad N ed, bred bred, hat het, håta heta, 
vita N vete, trumpåt N trumpet, has hes, båsa N tigga (Vm § 91 a), 
an B subst. en, ban ben, kaptån kapten, grep grep, ra?, metrev, 
nk ek, dag deg, hal hel, frar flera, sci/tsår B saltkar, kva,står N 
kvarter, logi, fefanyd, chiffonjer; 
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kb-a, N kläda, slid säd, åta äta, låsa läsa, lan N län, skrap skräp, 
nu räv, j.>.av a N dyka, ra g väg, vrå/ca vraka, f bika N bena i håret, 
fal själ (anima), v , reN N väl, bra, andar fåk B (andarfåb. N) andra 
gången, hall- jämte hin- .N häl, ryara regera, 6.1)419i B (dbtskip N) 
åbäke, fa. fä, lapn N unken, skämd, samt en hel mängd ord, där 
rspr. har långt öppet (4-ljud före r, t. ex. bar N bär (men bbreibar 
B blåbär), bara bära, banan N grundsten, bayira begära, basvår 
N besvär, dar där, hr här, Andar, andar, danhar, anhår den där, 
den här, hårtfr4)2 N härifrån, Mara N förtära, /tårad B (hal N) 
härad, inpfdr N, igejara B ingefära, nar 1. nar N prep. hos (men 
nar N, nar konj. när), nåra nära, nårard N (nårmara B) närmare, 
narvåru N närvaro, na4nt N närsynt, pr Per, genit. pn,.9 Pers, 
parum N, paran B potatis, far skär (men fOrgent B skärgård), fdra 
skära, svara svära, sasala sädesärla, ker N kär. 

n motsvarar rspr. korta e- och ä-ljud: se § 309. 
a motsvarar rspr. i i åris B Iris (flicknamn), sårap N 

sirap, iårag girig, ivrig att arbeta, je, giva, slaka jämte slika N 
slicka, mag, dag, seg mig, dig, sig, brev å bredvid. 

a motsvarar rspr. aj, ej i katsa Kajsa, krditålikar B 
kryddnejlikor, 31sara N kejsare, rianaro N Rio Janeiro, tzmotå 
timotej. 

a motsvarar rspr. a i gran jämte gran gran, figra N, 
fågetsta N fagrare, fagrast, avlåta N oblat. 

a motsvarar rspr. å i frdgaN jämte fr6ga fråga, braskaN 
(brdska B) brådska. 

a 
a motsvarar rspr. korta e- och ä-ljud, när dessa ej 

motsvaras av a (§ 57) eller förlängts till e (§ 38) eller blivit ja, 
(§ 289 a) t. ex. 

bradt N bredd, låda ledde, brat brett, hat hett, snat snett, håta 
N hetta, Main ledsen, låsna ledsna, rat,ila N vrenskas, fap skepp, 
bak beck, bask besk, halgatt N helgon (men haltgomås B helgon-
mässa), lam N lem; 

yldit gädda, grada N grädde (men gritd.sigiya B gräddsnäcka), 
bradt N, brad B brädd, skrådan skräddare, -drat drätt, skakel, 
rat rätt, mat N mätt, såta sätta, låta skötflöte, våta fågelvette, 
mast mest, fkasta N flesta, lagd N grop, ag B knivegg, agk N, 
ag B fågelägg, vag vägg, bak N bäck, Vrak N bläck, strak N sträck, 
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kaks N ca,kes, ågkam N enkom, cinuignas (en Sladdarö-bo) ha mot-
vilja mot mat eller dryck, 14sag N barnsäng, girzifsa N (glråfsa B) 
gläfsa, håla hälla, hålsa hälsa, ved 1. fal N väl (trycksvagt), 
B Per Ersson, par.,måso N Per Mattson, nåmara N (nårmara B) 
närmare, namst närmast, dandår, danhår den där, den här. 

a motsvarar rspr. långa e- och ä-ljud: se § 310. 
a motsvarar rspr. i i fak fick, jak gick, tråla N väder-

kvarnstrilla, tal 1. ti jämte ta B till, lam N skimmer, åna N jämte 
ina innan, felan chiffonjer, spatål N hospital, anzarål N amiral, 
va vid. 

a motsvarar rspr. ej i maråm B (miram N) mejram. 
a motsvarar rspr. lä i fötba, N fotabjäll, målta mjälte. 
a motsvarar rspr. y i kråmpa 1. krOmpa N krympa, 

bar å 1. byrå N jämte bu& byrå. 
a motsvarar rspr. ö i fånstar N fönster, Måra B Kal-

lerö, ketvara, N Kafverö. 
a motsvarar rspr. eu  i ramatist N reumatism. 
a motsvarar rspr. a i as B nyckelax, lasa.,på lassa på, 

eråda gladde, sia satte, drå4p N, slgyz N, tårbtn N dragit, slagit, 
tagen, falåkasfabar N skarlakansfeber, smikanda gårmanda fal N 
alldeles full, akadimian N akademien och superlativändelsen -asta 
t. ex. keinstzgasta N konstigaste. 

a motsvarar rspr. å-ljud i låta låta, låta vara, tillåta 
(men låta låta, ljuda), lata-eidar N låta åder, nianda nionde, tanda 
tionde, jpganda N (j.,st'Agunda B) tjugonde, Amansålt N genomsalt. 

a motsvarar rspr. u i Mal 1. y åval N (tival B) djävul. 
a utan motsvarighet i rspr. finnes i andarias Andreas, 

fi favådar B fiskväder, dgnjaf n kdka B dyngvagn, fåbarå B februari, - 
gr4vask4p N grevskap, izpatål B (zTig N) upptill. 

a saknas i bindtkmåsk N, bin,zkmåsk B binnikemask, 
yc)(1grafi N, yårgrati B geografi, basOlt N besynnerlig, tinlzg N, 
<tydlig B underlig, vamil9a N (avamåliam B) evangelium, vd B 
vide. 

a har även i detta arbete likasom i Vm fått tjänstgöra 
som tecken för det e-ljud, som förekommer i andra svagtryckiga 
stavelser än slutstavelser. Då jag ej sett mig god att avgöra 
vilket e-ljud (a eller a) som föreligger i de enskilda orden, har 
jag ansett mest praktiskt att »normalisera» beteckningen med a, 
bakom vilket alltså mången gång ett a-ljud kanske gömmer sig. 
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Exempel på sådana ord äro bataa N betala, bafelk N beskedlig, 
javcid N gevär, 'amin N gemen, alycipd N Europa, andaftins N 
Anders Jans, r/ ag, B ryssegarn, 61aganh4t N olägenhet, j &mala-
mdn, N ett kärr,-  indarfanstar N innerfönster, påpa,speisa B pappers-
påse, tindada understa. Blott i gdoldos N gående, rimndds N 
roende tycker jag mig bestämt ha hört a. 

I svagtryckig slutstavelse, där e-ljudet i regeln är d, har jag 
funnit a i följande: Mksag N barnsäng, kede" B Kallerö, ketvara N 
Kaverö, htigstali Högsten (ö), midan B Norrsten (skär), röstan N 
Rosten (by), åndadan B Understen (skär med fyr), a N enklitisk 
negation. 

4, a 
§ 57 a) 4, a motsvara regelbundet rspr. ä-ljud före k t. ex. 

andarfik N (men andarfdk B) 2:dra gången, fdkvdg N färdväg, 
fikas N bråka, ha bråttom, hogfiktgar N högfärdig, ofikag N 
ofärdig (men rak, vak4 N väl), fyak N fjärd, figigg N, fygig 1. 
fklig B fjärding, hak N jämte hak häl, smiahak N (smialuik B) 
smedjehärd, ,»24 gärde, hitinge_ik N huvudgärd, mdkan N Mälaren, 
filk själ, Säl .(men ft,/ själ, ande), eiNg N oskälig, Idka stjäla, 
fj4ka tjäle, fsr i vaka N förr i världen, vgksons sista clqg N 
Domedagen; 

!vana N bjälke, bak bälg, bakga N • smidesbälg, bakyugar B 
tjock, stormagad, dak4 däld, hak helg, hakomås B helgonmässa, 
(Men /talg« N helgon), iitiihmr N, inakvar B inälvor, jeikpa hjälpa, 
j,scikka kälke, kverva N kvälja, makd N mäld, spjåkka N gärds-
gårdsspjäla, svåkla svälja, sak sälg, stikia sälja, ferka stjälk, 

. farm skälm, fdkpa stjälpa, fakv själv, .fåkva skälva, takga tälja, 
Wiyi N Norrtelje, råkm välja, verkar) N kompar. bättre, vd/rya N 
välva, ag älg, akv älv. 

b) a motsvarar stundom rspr. långa ä (jfr § 37), a regelbundet 
dess korta ä-ljud före r, 1, Ib och t. ex. lava vb lära, 14- 
rina N lärarinna, mar märr, sgrfilt N särskilt, tvgy tvär, arigshkdsr 
N årder att ärja ner nysådd säd med; 

ji kärl, nid& märla, Ofinfdit N förfärlig, pdla pärla, dlig 
ärlig; 

kota N Berna, bkar N Berner, be,v4gagg N beväring, bra-
tbia N brudtärna (men tara tärna, fågeln), yta/ järn, xin,a hjärna, 
Ana gärna, kast_in N kasern, k:dna bär- och smörkärna, fitspriyi B 
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fotspjärn, spåna B, spåria N spjärna, fåna stjärna, pa...tvån, N på 
tvären, tv4t/8 Tvärnö, tcinigg N, tf_inig B tärning, vågar N Verner, 
kia ärende, ms Ernst; 

afci/ affär; fjåda fjärde, hårig B jämte fjåkigg N, fjåZrig B, 
Mig N, rätfåtg rättfärdig, fåtnant B Ferdinand, kul N (hdrad B) 
härad, )(tvål N gevär, 141, ugia lärd, lärde, nuitskvådtg B märk-
värdig, svO N svärd, 'ituji,e44 ungefär, vw/ subst. värd, my/ värld; 

barg berg, bärjatsågk N bäjerskt öl, farg färg, färga färga, färja 
subst. färja, håra herre, hårman Herman, härma N härma, härva 
N härva, luirm/ härvel, järga N, jarg B ärg, jä,rkar N, jc'skar B 
Erik, jarp N, jep B järpe, jarv djärv, jyar kärr, jyåra kärra, 
jyargg N , ja rg B käring, marg märg, märka N, meka B märka, 
måtta N, mksj,st B märke, närmara B (nå»zara 1. nåxara N) när-
mare (men nåra nära), parmalOn N permission, sark N, sek B 
särk, stärka N, steka B stärka, sväai N Sverige, svarm svärm, 
farm skärm, farp N, fatsp B skärp, fårva N skärva, tärpantin N 
terpentin, tåra tärna (fågeln), värk N, vek B värk, värka N, 
vätska B värka; vritM N, v6k9M B virke, värnza värme, isievårma 
ögonbryn, värpa N, vepa B värpa, ar ärr, åiya_m_ir N köra ner 
nysådd säd, ärkaInskeip ärkebiskop, ärva ärva, bkibar B blåbär, 
jyårkbevin N körsbärsvin (men ber N bär, jysrkbår N, j.,98,9kb4r B 
körsbär), fdrge:dr N skärgård (men fr subst. skär); 

bita B Berta, ålbat Albert; 
dzyksa N diverse, fek, neutr. fet färsk, invetas, x:Mysigas in-

värtes, utvärtes, otty, gärs, jägyftk B gärdesgård, jeta hjärta, jd,star 
hjärter, leka  B (lirka 1. lårjya N) lärka, fiskmea B nät att väga 
fisk i, meta N märkte, patsOn N person, snwt smärt, snet snärt, 
syksta svärta (sjöfågel), fet stjärt, tvatst tvärt, et ärt. 

c) 4, a motsvara rspr. ä-ljud också i följande ord: grådsnåjya B 
gräddsnäcka (glida N grädde), häda B jämte håda hädan, rad B 
(radt N) rädd, gläfsa B (difsa N) gläfsa, yåval N (Avul B) djävul, 
tåsandejåvia N tusandjävla, hälvttz helvete, dåna 1. 4r där, hån,a 
1. 4,r här, pärtigg N på,nzg B penning, nä2 B jämte nk N (Anna 
Blomberg), /t4v N, qzå.i N nej, ha 1. he. N det. 

d, a motsvara rspr. e i stO 1. stakd N stel, stOna N 
stelna, Nkr, teln, mg. N reel, jrkåra N, jy8,9kcira B kyrkoherde. 

a motsvarar rspr. i i ärva N (årvid B) Arvid, vårj.,99 N, 
våsj,,gi B virke. 
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§ 60. a motsvarar rspr. ö i siggan N, sigan B Singön (men 
vådtdånsman N Väddölänsman). 

§ 61 a) a motsvarar sällan rspr. långa a före k, a regelbundet 
rspr. korta a före k: 

akr, aln, gåktn N (gam B) galen, try våkt tvi vale (men ak al, 
åk« alun, dearkår dalkarl, dgraitd N Dalarna, gåka gala, hak hal, 
kvåk N kval, lig24kr, N (ligyål B) linjal, måk mal, nulka mala, 
måki B Malin, ötåka N Ortala, antc_5mis4kri N anatomisalen, skak 
skal, skvåka skvala, svak sval, svearna svalna, svåku svala, svåka 
svale, tak N tal, tåka tala, Utdika betala, otait N otaligt, tåktrås 
N taltrast, vak N (var B) överdrag (t. ex. på bolster), vak ström-
mingsval, tr6f,/vcU. N käpp i en väderkvarnstrilla, våka N, dvåka B 
dvala, våkm stel om fingrarna, vkfisk N valfisk, våkhånt valhänt, 
vai 1. våka N Valö, åftecnvåka aftonvard); 

akmdgan N allmogen, akm6sa N allmosa, akvåru N allvar, ak-
vatsårn N allvarsam, akrn alm, beya balja, bakk balk, gåkga N galge, 
hav halv, håkka halka, hakm halm, hak& hals, kav kalv, kakk 
kalk, kvåkmug N kvalmig, makm malm, såkva B jämte sålva salva, 
skam skalm, skvåkpa skvalpa, svag svalg, svåkka svalka, tak talg, 
va/pk valk, våkma vadmal. 

b) a motsvarar sällan rspr. långa a före r, a regelbundet dess 
korta a före r, t, d, g, j i kar karl, åfojkår N affärskarl, dåkkår N 
dalkarl, skåra N skare på snö, var pron. var, våyin var sin (men 
akvåru N allvar, bar N bar, båra bara, brådskåra N brudfölje, 
far fader, fåra N subst. fara, fåra vb. fara, fsrvåra N förmana, 
varna, håra hare, anån N, jånuårt B januari, fzbarån N, faba-
rån B februari, kar kar, kåra N maka, skjuta undan, kår/ Karin, 
klar klar, kkara Klara, kvar kvar, mar N kärr, nåra dörrslå, 
nårvciru N närvaro, onårug N kinkig till lynnet, par N par, Val' 
var, r)sbår ryslig, snar N snar, snåru snara, spåra spara, star 
stare, svar svar, unvåra N undvara, var var i sår, var B, vak N, 
våra vara); 

alårm N (alårm B) alarm, arbåta B arbeta, arv N arv, arviggar N, 
arvigar B arvingar, arg N arg, ark N ark, arm arm, arm dålig, 
årvat N (årvid B) Arvid, bark N, bak B bark, bå,rmfin N barm-
skinn, barån N baron, dåra N darra, fård fargalt, gårva garva, 
harv harv, hårg N Harg, hårkka N harkla, hårpa N harpa, kar-
bås N karbas, kårbolåse N karbollösning, kårbfir B, kårbår N 
kardborre, karm N bokpärm, kårva 1. kårga N karva (med kniv 
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1. yxa), knårpa N knoga, kika N knarra, kvårka N, kvågka B 
kvarka, larm larm, mark N, mask B mark, dånmark N Danmark, 
mårkna N, ynågkna B marknad, nåras N narras, park N, pagk B 
park, sårga sarga, sarv sarv (fisk), skarp N, skam B skarp, skårva 
skarva, slarv slarv, snarka N, snågka B snarka, spark N, spak B 
spark„spitra sparre„ sparv sparv, stark N, stagk B stark, stårat 
B stå rätt ut ifrån något, svårva svarva, tarv N tarv, tarm tarm, 
trgknår B ett slags fågel som »hackar och dundrar» i trän på 
våren, varg varg, varm varm, varp N, vagp B varp (men argnela N 
arrende, fårf4r farfar, fårmår farmor, karafin karafin, karamgl N 
karamell, karibal N karibel, karolina Karolina, karåt B karott, 
makarönar N makaroner, margrgt Margrete, maria, mari B Maria, 
paradis N paradis, parasål N parasoll, parapir) N paraply); 

måta Marta, gvat N (gelvar B) Edvard (men faigg N fartyg, 
öpatisk N opartisk (se § 66); 

gan N gardin (men gadist gardist), kadtis N kardus, vadåg B 
vardag (men kad,am6mar B kardemummor, lgona(f B Leonard); 

vant B jämte varmt varmt, a« and; 
hag harts, .fti,stu farstu, ti,yak N arshål, hågka sag N harkla sig, 

kvagt kvart, kvågtdr N kvarter (mått), kvagtår N kvarter (logi), 
skat B skarpt, stan starkt, svagt svart, vagt N adv. vart, va,sin B 
(vålm N) varken, vågkna 6fd 1. vågtria N, våga Ud B varefter, 
vag imperf. vart, sigagleida B cigarrlåda (men fagbrör N farbror, 
hagp4r N Hans Per), akvagånt N allvarsam. 

a motsvarar rspr. korta a, och a dess långa a: se 
§§ 309, 310. 

u motsvarar i allmänhet rspr. korta a i trycksvaga 
slutstavelser: 

a) dfnka N Afrika, ~inka N Amerika, alånda N Alunda, 
nitrb4da N Norrboda by, beikka N Bolka by (men mglpa N Me-
delpad); 

måna N månad, påsma pasma (men vålma vadmal), båka backe, 
albatima Albertina, fkilsa flicka, 6ra öra o. d., genitiver av typen 
',ina» N Jannes; 

bånfåta barfota, akta äkta, ålahånda N allehanda, ålihOpa N alli-
hopa, andra andra, båda N båda, fira flera, 'tra yttre m. fl. 
(se § 357); best. sing. samt plur. av adj. i positiv t. ex. gdda goda; 
superl. på -sta t. ex. stggta största, fdgetsta N fagraste, våkagta N 
vackraste, hitagta N hitersta, keinstigasta N konstigaste, Mitsta B 
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hela(ste); eita åtta, (tiva elva; infinitiver t. ex. brina brinna, kåta 
kalla, bråna bränna, trOa trycka, klina; preterita och supiner av 
svaga verb t. ex. meika målade, målat; 

adverb t. ex. ånalånda N. annorlunda, båra bara, bitiga bittida, 
ditana N (ditand B) dit, lika 1. lika B likväl, tida ofta, tibåka N 
tillbaka, vida N vida. 

stågan stegen o. d.; dan annan. 
hårad (hal N) härad; åvat N Edvard, jfr ålbat Albert, årvat 

N Arvid. 
andarias Andreas, alias Elias, Onas Jonas; genitiver av 

typen stinas Stinas, (Rasas B 011es, hånas B, hånks N hennes; 
ts6ftasgaskin N köpt, ej hemmalet mjöl, jpeaspjdnzgg N artifi-
ciella gödningsämnen, mårknasteind N marknadsstånd (men månas-
påmg B månadspenning), sigas,låda B cigarrlåda (men stgör cigarr); 
åna,9 annars, i-vintrks i vintras, i.igaracs i julas o. d. (men i-szindas 
B i söndags); superlativ på -ast t. ex. friskast friskast. 

bkåvialr N Vicia-arter, gbYevialr N Latbyrus pratensis. 
åskar Oskar (men dvar B jämte åvat N Edvard), åmbar 

ämbar, påpar N peppar, fafthåmar N Skepthammar, ostamar N 
Östhammar; pluraler av typen håstar hästar, stågar stegar; presens-
former av typen nuVrar målar. 

åltara N altare, ågkara ankare, håniara hammare, skrådara 
skräddare o. d.; komparativer t. ex. friskara friskare. 

a motsvarar rspr. e i trycksvag slutstavelse i best. sing. 
och best. plur. av vissa substantiv t. ex. böda N boden, grjna 
grynen (se §§ 330, 331, 332, 336, anm. 2). 

a utan motsvarighet i rspr. finnes i karåfa N kautschuk, 
muntålya mustasch. 

a 
a motsvarar regelbundet rspr. korta a, när inte detta 

i målet har övergått till a eller z, t. ex. gal N ofruktsam (om kor), 
sålt salt, likyokovålyo liljekonvalje, meamostdn N marmor, tgrigg 
N tallrik, vedbarmås N, vålbarmås B valborgsmässa, stewa stanna, 
yohån Johan, kciri,fh,st kamfer, peolstancika palsternacka, pumarån-
sköl- B pomeranskal, vimalkånt N vimmelkantig, ågsikta N ansikte, 
gånisl• gammal, håmara hammare, åbsr abborre, båkåga N sjö som 
slår tillbaka mot land, fråga N fradga, gadt N, gad B gadd, 
vrittt vatten, maj maj, aks N aktie, kghtåklug B kutryggig, trslpåt. 

2-42663. 
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trollpacka, påpkta N papegoja, mas...måso B Mats Matsson, vd-
sartri N vasserratre. 

a motsvarar rspr. långa a: § 310. 
a motsvarar rspr. ä-ljud ståndara ståndare (del av 

ett årder, hjärtstocken i en väderkvarn), stånkrdk N ståndkrok, 
månstånd N del av hästhalsen, där manen sitter, påramständ N 
potatisstånd (men nårknastgind N marknadsstånd), håla nätsänke, 
p,yåfargda N dumheter (men Nålar N, Naira N pjoller, pjollra), 
dra,filr.ldn...i...vål N dra för fan i våld, vamb våm, vragg N, vrag 
B jämte vrag B båtspant, aVlåta N oblat, kantralk N kontrollör, 
påtman36, N portmonnä, fafanyi chiffonjer. 

a motsvarar rspr. e- och ä-ljud i bomastik N domestik 
(tyget), lPsnzgsprasånt N lysningspresent, salvitt servett, skråvka N 
skrävla, nånstans N någonstädes, våsaratri N vasserratre. 

a motsvarar rspr. i i :parmafån N permission. 
a motsvarar rspr. au  i agåsta Augusta, agåstt augusti, 

akfdn auktion. 
a saknas i åbram Abraham, såkris B Sakarias (katt-

namn), antdmisgren N anatomisalen, feiliska N falaska, kritur krea-
tur, livlcidar B ovanläder (på en stövel), hålrgongs B helgonmässa, 
allhelgonadag, jypndsjnzgs kyndelsmässa. 

a motsvarar rspr. a i trycksvaga stavelser: 
i ändelserna -ak, -ap, -am och -an hos substantiv t. ex. 

årak N arrak, keinyak N konjak, tåbak 1. tål2ak 1. tobåk N tobak, 
sinap N senap, skap 1. sgråp N sirap, åbram Abraham, miram N, 
marån B mejram (jfr airva,sånt N allvarsam), hårman Herman, såfran 
saffran, nOstan nystan m. il., likaså hos adverb och prepositioner 
på -an t. ex. åtan utan, rådan redan (jfr § 214 B 3 b, e). 

i adjektiv och presens particip på -anda(s) t. ex. 15-timanda N 
främmande, råsanda N, råsandas resande, fdrandas N farande, vån-
tandas N väntad (se § 366, 369); blott undantagsvis -anda(s), t. ex. 
lgvandas N levande. 

hos adjektiv och perfekt particip på -add, växlande med 
add, t. ex. fbirada N flera, måggada N många, meikada målad m. fl. 
(inalles 19 ex. antecknade med -acta); däremot -ada i fNrada N 
flera, ~nada N domnad, duven, gravgrada N graverad, håpnivada B 
hopsnörd (se § 369). 

i ådvar B (4vat N) Edvard, fådinant B Ferdinand, gåstav 
Gustav, lelonal B (b_logrt N) Leonard, mitlpa N Medelpad, lika 1. 
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lika B likväl, ya vt inta ålfa N jag vet inte alls jag, ålvakåfa N 
elvakaffe (men giva elva), leiefradasmåra N långfredagsmorgon, 
Uthala N Dalarna, etyactna N anklarna, hås:pana N hasparna. 

hos substantiv, prepositioner och adverb på -a, motsvarande 
riksspråksformen på -an (jfr § 214 B 3 b, e). 

i bestämda singular- och pluralformer på -a av diverse sub-
stantiv (se §§ 325, 330, 334). 

i stavelser före slutstavelsen: t. ex. pap år papper, atularist N 
artillerist, matkja B materia, ramatist N reumatism, saparatår se-
parator, alå N hallo, balåst N ballast, kaleifya N. kaleif B galosch, 
mcdåga N malaga, fatår jaloux, falåt N schalett, galy-åst N galeas, 
samåt N sammet, andråkt N andedräkt, andåkt N andakt, anfåvzs N 
ansjovis, kanål B kanel, kanin B kanin, kazzön N kanon, skansli N 
hemlighus, spany6d,N spanjor, vanjilia N, avanyålium B evangelium, 
rianåro N Rio Janeiro, marf*k N marskalk, maf4sa N massera, 
mafåra N marschera, ka)åta N kajuta, maj 4d N major, masåk mat-
säck, avkei(/ N ackord m. fl. (jfr § 310c). 

a 
a motsvarar rspr. långa a i ord där detta icke enligt 

§ 61 övergått till a. Utom de förut anförda många undantagen 
från nämnda § med behållet a kunna nämnas följande exempel: 
kal Karl, sal sal, sålzg salig, så/it salu, smal smal, kanål N kanal, 
rasalvål reservoir m. fl. på -ål, aksåm N examen, Rimya N jama, 
fan fan, yan B Johan, håna bösshane, hans Hans, andelkins N 
Anders Jans, baldån N buldan, yapånara N japanare, kettla karda, 
gd_dvdtcl N gårdvar, natvål nattvard, spåcla sparde, fy *påt N fjärde-
del, ksta kasta, lg Lars, ball barn, kvart kvarn, brcisa brasa, 
trå» trasa, åsan N Asien, nzafåsa N massera, akipåf N ekipasch, 
muntåfa mustasch, håka kaka, skomåkara skomakare, spatåkzdr N 
spektakel, kråka N kraxa, kikris lakrits m. fl. med -ak-, dågar dagar, 
måga mage m. fl. med -ag-, skipa skapa, mantfoskåpnar N män-
niskoskepnader, ståpnk stapel m. fl. med -ap-, gåta gata, skåta träd-
topp, skåda skada, låda N jämte lådu lada m. fl. med -at-, -ad-, kcva 
lave, fyråvan N flrabend (talyeråvan av man N ta avsked av någon). 

a motsvarar rspr. korta a (se § 309). 
q motsvarar rspr. å i åletn B, ålo N ållon, akålan B 

ekållon, åbrild N (abråd B) åbrodd, er4p67f N glåpord, vdda vårta 
(men svak svål). 
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a motsvarar rspr. o i kinfhtici N lomhörd. 
a motsvarar rspr. au  i digus N, ågust B August. 
a motsvarar lä i spOrit spjäla. 

6'Y 
Den regelbundna motsvarigheten mot rspr. långa ö-ljud 

var i N omväxlande §1, tly eller no; någon norm för växlingen 
mellan dessa vokalljud lyckades jag ej upptäcka. Till de exempel, 
som finnas anförda i §§ 96, 97 kunna läggas följande från N: 
djo-aje adjö, fre, frp frö, niefajggiett gossen från Möskär, /140-
li-jp kartans Höglycke (by), fåstmoy (aksenten osäker) fästmö, 
hislytid högtid; hånseir, luinstiuk handsöl, miekigg, nijRigg utsatt 
barn, §L?r, 6f.ar öl, ler båtstäv, fermåst förmast, far, fin- adv. förr, 
förut, anheyr anhörig, make, deo- dör, kantrahir kontrollör, likör 
likör, era öra med sammansättningar ss. tärigg örring m. fl., fOfira 
1. fira slädföre, fsdr§gra, Maffig förstöra, förstört, recla, red rörde, 
rört; fl  vind förlig' vind, demd, doyd (A. J.) död, fk6yda flöda, 
giroyd glöd, gneyda kälta, snoyd kortklippt, ovsrfkeyd, toverfHyd 
överflöd, byt iniperf. bytte, btigta Böte (en ö), lAytur.  böter, fkcjyta 
flöte, inot löt, .ntslyta nöta, iigitk.b.44 arbetskläder, ryta, H-yta bli 
rostig, taga röta, bårgsåffitur Polypodium vulgare, loytnetnt löjt-
nant; 

!myst höst, hys, how ösrum (i båt), kurOys rolig, pigg i mun, 
kårbulest karboll&sning, Myikan fröken, Myka Hökhufvud, krOyka 
kröka, steffika a..,v4g stöka undan, taga bort, sptiykas spöka, dreyg 
drög (fordon), m6ygvik möbel, pkemga, phjya, plOygda, pHygda, pkeykt, 
plinkt plöja, plöjde, plöjt, sitiTgd, plur. sleyda skicklig, kunnig, 
Una böja, 11,639ga höja, litiggar höger, bygd höjd, 16y ga löga; 

gr6ypa gröpe, jeypan göpen, knoyp träkloss att bygga hus av, 
stomi) vatten som stiger över isen, sgypa stöpa (isn, stoypar up, 
när vatten stiger över den); 

bkal bödel, steml, st6va (stil B) stövel, bahtslyva behöva, lebovsta-
(biikk) 1. lppsta-lifiletti Löfsta bukten, hdrasho§mdzgg N häradshöv-
ding, syd, soyft, ftilso02d, sövde, sövt, fullsövd, st6yfta, stoyft, 
stöpte, stöpt, leiyita löpte, var löpsk (om kor), f§6ftasyjdnigg arti-
ficiella gödningsämnen, heyin, hin högen, strOct, str6ja (stia B) 
strö, fktz (Pim B) flöjeln, sem, seym söm, semi, shmia sömma, 
bbnia böna, be4b9nitir Sedum telephium, beyndlig böndag, fenvål 
brädvägg i väderkvarnsvinge. 
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Från B har jag blott 2 exempel med n: åra öra och 
hQst höst. Eljes motsvarades N Q, no, go regelbundet av s, g? i B 
(se § 97). 

Q, Qy motsvara rspr. korta ö (se § 309). 
no, ey motsvara rspr. e, ä i kkgyv 1. kkoym N, R•ov B 

klev av, kkgva kliva och klyva, tikktsi N (eibe,st B) åbäke. 
Q, e_w, go motsvara rspr. y i lys 1. loys N jämte 1Psta 

lyste, oogiret 1. myra N, jämte måra myra, åstaaOlan N Östergylln, 
brnod N, brgd B brydde (sig om). 

no, ey motsvara rspr. u i hoyk 1. hoyk N, kok B hu-
kade (sig ned) av hgka huka. 

no, go motsvara rspr. 0 i 1cn6ystar N, knirmtdr B knoster, 
snQy 1. sipsty N, sam? 1. sno sno. 

Q, n) motsvara rspr. å-ljud i don N dån, nKnia sag N 
morgna sig, nökiffig N, tog B notlina. 

0 
e förekommer i B blott i några få ord och är även i N 

relativt sällsynt. Det motsvarar oftast rspr. korta ö-ljud. 
i B: for, fsr prep. för, jantigd enögd, 16n,hå1tman Lönnholmen 

(by), gktsinta glömma, tråja tröja, f612okrcj1e sjöbodkrok (användes 
vid sköljning av stömming, 6v8r över, broleip bröllop. 

i N, stundom växlande med 8. Liksom i B i for, janågd, 
ghima, trt5t9a, broleila och dessutom i oragrånd 1. grggriind Öregrund, 
fåda (låda B) födde, f 7r643 u går benägen att flöja (om hästar), dåtral-
(ditrar B) döttrar, do t supin. dött, fålar (fåtar B) fötter, ,tsgtbal.a 
köttbulle (men .190t kött, jpågna B kött-tina) rot neutr. (r8 B) rött, 
det neutr. slött, sot neutr. (ss t B) sött, War (bliksr B) böcker, jOks-
kånaara kökskammare, Wc» töcken, ntigas (någas B) nödgas, någdar 
(nsgd B) nöjd; 

dosbådt dödsbädd, jåssk gödsel, rost (rsst B) röst, tråsta (tråsta B) 
trösta, ostetlyar Östhammar (men irstarbgn N, åstargeikr, N, åstar-
y§lan N, åstarpei N, gstarika N), heft höft; 

b7r6ja (Vråla B) blöja, fNija flöja, 169a (1119å B) löja, 126,1a sag nöja 
sig, pliiva 1. pHyga plöja, sinsija 1. strOa (stråla B) strö, trsija (tb,la B) 
töa, /hojt flöjt, frejd fröjd, ståvil 1. skira (stkvz1 B) stövel; 

barns berömma, drom (drsm B) dröm, dr6ma (drålna B) drömma, 
dtbna (diana B) döma, str6mvgg (strinnig B) strömming; 
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båndar (båndar B) bönder, 9-on rönn, fari, (fiol B) sjön, snoq 
(slum B) snön, önska (önska B) önska. 

a motsvarar rspr. långa ö (se § 310 anförda orden). 
a motsvarar rspr. å-ljud i b4ktr6g N (kiktnig B) baktråg, 

utins 1. ijåns N (ö-vokalen osäker; usins B) nyss, ?-eina N (röna B) 
rodna. 

a motsvarar rspr. slutna 0-ljud sno4 N partie. snodd, 
reffiad (om bösspipa). 

a motsvarar rspr. u i böclkdvka N budkavel, idsbasktg N 
gästabudslag. 

a motsvarar rspr. y i bcijil N bygel, r612., N imperf. 
(rOta B) ryckte. 

a motsvarar rspr. i i kkop N (kksp B) klippte. 
a motsvarar rspr. ä-ljud -  i ronsk N (msk B) vrensk, 

brunstig (om hästar). 

g, g? 

ii anträffades i N blott i några få ord: bö1t,94 järnstång 
som uppbär spismuren, JA/i. dräktig (om ston), milagg 1. myekigg 
(myökig• B) barn som lagts ut i skogen för att dö, söka,4t kasta 
ut, !buggar presenter in natura till brudfolket av gästerna, mera 
1. möra 1. Myra (möra B) myra, in-grind 1. oragrånd Öregrund, 
mr morgnar, t-mh, i morgon, mag adj. neutr. mört. 

Däremot var i B• 8 med sin variant 8? mycket allmänt 
och den normala motsvarigheten mot q, ay och ay i N samt ay 
i N. Exempel: bro (broy N) bröd, dg? (day N) dö, hg? (hoy N) hö, 
mo (may N) humla, dg (sia N) slå (en människa), fg 1. fga gay N) 
sjö, 8118 1. sno (sn, snay, snoy N) snö, sn sa 1. sno (sn p, snay N) 
sno, tag (tay N) tö, o (oy N) ö; 

ek (ok, ou k N) öl; 
der (dar N) dörr, 1"81" (ror, rayr N) rör, mur (smor, smogr N) 

smör, sto- (styr N) stör, gr (ar N) stenig holme, fira, fira (Mora N) 
föra, höra, Nara (höra, hyra, höyra N) höra, ,90-a (ra, 'era, 
yöyra N) göra, fra, »öga (»tira, jytora N) köra, rö.ra (rera, reyra N) 
röra, töras Veras N) töras, snöra (sneyra N) snöre, öra (era N) öre, 
örkfida (tirkgi.da N) örvax (men tira N B öra), infil (nenfil N) örfil, 
hiyia (hyda N) hörde, mör& (m4& N) mörda, fg/ ( faci N) skörd; 

bjsi (bo N) björn, heg (10, N) hörn, tka (tana N) törna, sätta 
på grund, gn On N) örn, örgeit (ergitt. N) örngott; 
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h85, hen hey,st N) hörs, hört, trAs (t N) N) töres, vågar; 
brird8r (brtiydvr N) bröder, bred (breyd N) imperf. brydde (sig om), 

bkod (bkoyd N) blödde, fii2da (Sda N) föda, gripda (greyda N) 
gröda, irlda (yjydet N) göda, li.pda (lejda N) löda, nod (noyd N) nöd, 
red, rod (reyd, rabod N) röd, slod (sloyd N) slö, spOdo (spoyd, 
sp6yda N) spö, rjela (14yda N) öda; 

bkgt, bkot (bkobot N) blöt, bOta (byta N) böta, grot (gryt N) 
gröt, mh?ta (m6bota N) möta, not n. (noyet N) nöt, rota (rota N) 
rödmyra, sot (soyt N) söt, filta  (Mta, foffita N) strömmingssköte, 
fOta rb (finta N) sköta, stOta (st6kota, sttiyta N) stöta, vafita (ve-
Mot N) västgöte; 

los (lys, loys N) lös, fying.1?.s (tunys N) tinning, fOsa (feysa N) 
fösa, Hma (148a N) brunnshink, hska (liera, Mysa N) ösa, k/rasa 
(kkgsa N) klösa, ri'r?sa Hysa N) röse, rxst (ryt N) gavelröste, 
kni9star (kneystar N) knoster; 

bkka (b6y2ka N) böka, hok (byk N) hök,' 'dc (»bok N) gök, 
4sok (j§absk N) kök, lok (layk) N lök, rok (roysk N) rök, sprkfp 
(sp4jsi N) spöke, s41ca, sOka (s6yka N) söka, OM (ogtsa N) ekstock; 

fn4fi (finjyfi N) fnöske; 
dniga (dryga) dröja, fkog (fkemg N) flöjel, hg, hg (htiyg N) 

subst. hög, hog (hemg, h6yog N) adj. hög, onikkt (onvjgkt N) omöj-
lig, • snOga (mega N) snöga, trog (trgyg N) trög, tog (n4teg N) 
notlina, ga, _rpga (ena N) öga; 

Oka (doa N) döpa, 1,942an, fås.4?Pa .1,)96ma, jpeypa N) 
köpa, strka (stc§mpa N) stöpa (ljus); 

dov (deyv, dayv N) döv, khv (kNyv N) klöv, hiv, lov (lov N) 
löv, lofs (loyfs N) är löpsk (om kor), s6va .  (s teva N) söva, riga 
(kma N) öva; 

Apya (yma N) gömma, strgm, str8?m (streym N) ström, Ugn 
(tern N) töm, tOma (tegma N) tömma, rron (egm N) öm; 

bon (byn N) bön, drripia (drOyna N) småråma (om kor), gron 
(greri N) grön, grånsiska B grönsiska, hrima (h6ria) höna, lon 
(laysn N) lön; 

hk (bank N) bål o. d. med 8 B och og N. Se og § 107. 
§ 98. 8 motsvarar rspr. å-ljud i mar morgnar, im i 

morgon. 



94 

8 

§ 99. s motsvarar rspr. ö-ljud. 
före k: bikda böld, 4s8Z:d N köld, st8kd stöld, mokk mjölk, 

myåkka N mjölke, mAirka N mjölka, fåbya följa )(Agas N kräkas, 
filrya skölja, higstsr hölster. 

före r: f8r prep. för, f8r N förr, fåra förre, f8r8 N före, 
fitr8t 1. f8råt N förut, fråntfsrs N framför, 8rie B Wigg N örring, 
bisrk N, byksk B björk, firrk8?r N, få,skst. B förklä, Jpårka N, j941ca B 
kyrka, msrk N, msk B mörk, smurg smörj, smårga smörja, snårpa N, 
snå,spa B snörpa, s8rp N, ss,sp B sörp, skspa vb B sörpa (åt kreatur), 
&Irja N börja, sa vb N sörja. 

före 4, t, yår.111 N gördel, fått B (f.0,sti N) fyrtio, f8netmn N 
förnamn, båga N Börstil, f8cst först, mgrkst N malört, m8,9t N mört, 
mstst mörkt, f8tst skört, t8,9t törst, v8,st vört. 

före d, t, s: lådsr lödder, st8dt N, 8t8d B stöd, ståla stödja, 
fåtar B (Mar N) fötter, skafåtss N skavföttes, f8t N supinum skött, 
st8t N supin. stött, tr8t trött, j,,s8t kött, br8st bröst, kkåsycin B verk-
tyg att göra skårsa i fjärdingen för lockets infällande, fåssl N 
skötsel, jga 1. jpga N, j,s0,/a B körtel, tråskltidu N trösklada 
(men trziska tröska, tråskvårk N tröskverk), ii8i81' öster, åstarika N 
Österrike. 

före 1, m, n, g, f, v: f81 föl, 88M sömn (men seiman N sömnig, 
seimnag N sömnig, seims1428 N sömnlös), hsns höns, 18gn N jämte 
48gn lögn, /gft8 löfte, ativ8r 1. kk6var N Trifolium (akar N färg 
i kort), 2'81) röv, stånl ,B (skiva 1. Alka N) stövel, åvlddar B ovan-
läder. 

§ 100. 8 motsvarar rspr. å-ljud. 
före Z.: båkma N vb bolma (men bdtkma N bolmört), bars48r 

bolster, fskk jämte fakk B folk, g8kv golv, håkma holme, stilakm N 
Stockholm, velkshOrm N Vaxholm, /Psh8k8/4ke, N lucka till lyshålet 
på en spis, ligirjar urhålka, kan) B bösskolv, mskr, moln, såkva 
solv i väv, ståkpa stolpe, t8kv tolv, t8kft tolft, tåkman N, tarmån B 
tolvman, 1287(292 hövolm, Prd.er årder (även e_idar N). 

före r: bur borr, fsr fåra i en åker, g8r gorr, kårbår N, 
kårbår B kardborre, n8r norr, sp8r spår, tsr torr, håra orre, knåra N 
korra, måra N, mgro B morgon, måra morra, spåra sporre, stårkna N, 
skskna B storkna, thrket N, kuka B torka, årka N, ir,ska B orka, 
fisj,,st/ B "något stort" (t. ex. stor fågel 1. fisk), ksrp N, ks,sp B korp, 
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korpred N, kocsprål B korpral, skårpa N, skåjpa B skorpa, torp N, 
tojp B torp, figarbårg B, figgarbårj N, sybårg N fingerborg, dårga., 
tål N dåna, dundra till (om åskan), korg korg, sorg sorg, torg torg, 
orgnist N organist, boantelstara N borgmästare, nårjz N Norge, årp 
orgorna [kyrkorgel], gårma gorma, träta, gånnanda ful N stupfull, 
nårman N norrman, stumt storm, anytfårm N uniform, korv korv, 
skum; skorv, turv torv. 

före bug borst, kut bort, båta N borste, borsta, Una N 
borta, båna N bortersta, fåjmark N Forsmark, koj kors, kutst adj. 
kort, ko,sffin 1. ka,stån N skorsten, nots nors, nojk norsk, min sort, 
tu,sk torsk. 

före d, g, s: dbråd N, bråd B åbrodd, båda båda ihop folk, 
grtisbådan N ett skär, &dt N, sud B soppa, &nk 1. trog• N jämte 
trug tråg, gåsa 1. geisa N gosse, låsa lossna, låna N lossna, frust N, 
frast B frost. 

före 1, m, n, v, j: trol troll, dåmnada N duven (t. ex. öl), 
som,yemst ömsom (men mim pron. som, sam adv. som B), vins 1. 
zjåns N, ijeins B nyss, Prima B jämte kkeiva klove, /uv tillåtelse, 
låva lova, skrov B, skrav N skrov, skrhvkagar N skrovlig, skivar B, 
skeivok N skovel, 81;114 jämte sdiva N sova, hvlådar B ovanläder, 
påltst pojke, skera B, skei.lara N skojare. 

8 motsvarar rspr. u i båkna bulna, båda buda, j(j.,5bå4 N 
gästabud, ydrp N, julf B julp, snåra N snurra (bromsen snhrar N). 

8 motsvarar rspr. a i bånkål.v 1. bånkrilry N vad på benet, 
volrp valp. 

8 motsvarar rspr. e- och ä-ljud i kcinfirjt kamfer, kofå,st 
1. kafån N koffert, kamfot N kofferdi, lårka 1. lårtsa N (lkska B) 
lärka, ronsk B (mnsk N) vrensk, brunstig (om hästar). 

8 motsvarar rspr. i i kl,op B (Risp N) klippte. 
8 motsvarar rspr. y i 18ft 1. Wta N imperf. lyfte. 
8 uppträder i åtskilliga trycksvaga ändelser motsva-

rande rspr. e-, a- eller å-ljud och ofta växlande med något av 
dessa: 

i ändelsen -on t. ex. Cifton N jämte äftan afton, måron B 
jämte måran morgonen, 14r8n B jämte äran öron, talan töcken, 
dylik, eikon vilken, tes» N töcken, bhron B borren, ittston N ärten, 
gålrvon B jämte gåvan golven, nåmnon N jämte nämn" B namnen, 
spOdon B jämte opMan N spöna. 

i ändelsen -8 t. ex. UP löfte, Osv' N jämte ffiksa yxe, p8 
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ylle, frånis 1. frånta N framme, fsrs N, fråntf8r8 N, inaffirs N, åta-
f8r8, 1:4f8r8 N före etc. jämte luldafåra, vafgra 1. vålm- N, eivafitra B 
nedanför, varför, ovanför samt åtskilliga neutrer i best. sing. 
(där den vanligaste ändelsen är -a) såsom lukks haglet, taks 
tacklet, tågs taglet, Onprådro dyngkärran, nåmns namnet, sksits 
1. skåta skottet, seigks sovlet, bars 1. Idka bordet, 6 k B jämte öka 
ordet, råks B, råka N rodret, 'Os B hjulet, ggirvs B jämte giikva 
golvet, kssks N arshålet, Idku B hålet, lifts löftet, mkgrrks jämte 
mikro N molnet, Hsb/ B jämte rysta N gavelröstet, spads B jämte 
spåycla N spöet, i/Mrs årdret, sågks seglet, tie(s N teglet, teik8 
tocket, dylikt. 

c) i ändelsen -8r t. ex. seimer sommar, etbsr aborre, as,- N 
((dåra 1. tilsara B) ekorre, bleinzst8r N blomster, sveigsr svåger, scan- N 
socker, bOrstsr bolster, biaar N buller, silvsr silver, stpvsr styver, 
bråycl8r N, brhd8r B bröder, r6styr N, råstur B röster, n4s8r näsor, 
djusr B dynor, find8r prep. under, 6v8r prep. över. 

Ofta träffas dubbelformer, den ena: med -sr, den andra med 
-ar eller -ur t. ex. ei1c8r 1. eikar åker, Mvsr 1. Mvar lever, sgstsr B 
jämte *tar syster, flits,- B jämte Mar B, Mar N fötter, gIncisr N 
jämte ändar änder, håndsr 1. ~ar händer m. fl. 

Växling mellan -sr och -ur träffas i pluraler t. ex. hos ethr B 
(även åkar B) och cikur N alar, grånar 1. grånar 1. grånar B och 
grånar 1. grånar N granar, killar B och tåflur N tofflor, och är 
särskilt mycket vanlig hos feminina n-stammar, där också ändelsen 
-ar är ganska vanlig. Se därom § 334 anm. 3. 

Av de tre ändelserna -ar, -sr, -ur är -ar den vanligaste och har 
av mig antecknats för omkring 180 ord, medan jag hört -sr i 
omkring 70 och -ur i omkring 60 (alla i pluralformer). 

Alla tre ändelserna kunna förekomma efter vilken vokal som 
helst i stamstavelsen. Dock är -ar vanligast efter e (45 fall), 
a-vokal (35 fall) och i (30 fall) och träffas efter andra vokaler 
(ä, å, ö, o, u och y) mindre ofta (10-15 fall efter var och en av 
dessa vokaler). 

sr är vanligast efter ö (20 fall), å (14 fall), a (12 fall) och e 
(10 fall), men sällsynt efter andra vokaler (2-4 fall efter varje). 

ur är vanligast efter i (15 fall), a (13 fall) och e (9 fall), säll-
synt efter de andra (3-6 fall; efter u blott 1 fall). 

I samband med denna lilla .statistik bör dock nämnas, att den 
exempelsamling, varpå den grundats, särskilt pluralerna av femi- 
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nina n-stammar, icke är uttömmande, i det jag antecknat pluralis 
endast för ett relativt ringa antal av de omkring 600 femininerna 
av typen flicka, flick or (jfr § 334), och att jag icke efter-
frågat dessa pluraler i det bestämda syftet att utreda förhållandet 
mellan stam- och ändelsevokalen. 

d) i ändelsen -8k, som växlar med -db., -al och -il. 
8tr (inalles 46 fall antecknade) är vanligast efter labialerna 

p, b, v och m samt gutturalerna k och s (tillsammans 42 fall): dpar 
apel, kanstcipsk N konstapel, 8t4p81r stapel, 4t98k äpple, drionbar N 
drummel, dit128k N dubbel, griiI28k N grubbel, dvar N avel, g4v8k 
gavel, svt_iv8Zr svavel, s1asiv81( N, skånk B skovel, gåm8k gammal, 
hågk8k ankel, k4k8k kakel, relksk N rackel (s/em r4le8k i bröstet), 
84k81r,s0a B sakristia, sk41c87t skakel, spat4k8k N spektakel, task 
tackel, fgrk87r N, fiksk8k B förklä, ngls8k nyckel, pitksk B puckel, 
&åsklik tröskel, vikek N vicker, h4g8k hagel, n4g87  nagel, tkek 
tagel, mågar B mangel, såg8k sovel, lekar B fågel, pe_ifig8k N på-
fågel, bi_tgAsnvår N, 14.g8k.smr B kyrkogårdsmur, dr4g8k dregel, 
r4g8k B dörregel, s6i,g8k N, skar B segel, sp4g8Zr B spegel, f,,s4g8k-
ktigg N kägelkung, bHdig8k B blodigel, ti.g8 N jämte t4g87  tegel, 
n4g87t mögel, t1).g8k N tygel, mbeg8k N möbel; efter andra konso-
nanter har jag hört 8 endast i etks81t N (jämte åkstik N) vagnsaxel, 
ckysk N arshål, 38k N gödsel och fjcitOr N stödjeträ för kälkbanken 
på kälkmeden. 

Varianten -ak (ck) förekom i 19 fall: dpak N, åpak, fål2ak (en 
Sladdaröbo) tokprat, dumheter, skråvekfi:Jkan N sjukdom hos nöt-
kreatur, tOak N uppstår, när två prata på samma gång, gåntab , 
hicmakgk N hummelgård, håkak N huckel, vils87r B, kstn,dgak N 
kartnagel, fitgak N, ågak B träknopp på sågställning, måggak N, 
mågak B, rtigak N, se:gak N. spkak N, bkodigak N, tkakstån N, 
WO. N tåtel. 

al (al) (inalles 23 fall antecknade) förekom efter diverse konso-
nanter utan särskild förkärlek för någon: simpal N simpel, ka-
ribal N karibel, bibal B bibel, 4val 1. )4val N (AM B) djävul, 
bival N bödel, himal B himmel, vimalkint N vimmelkantig, åkal 
axel, skuldra, 6,gkal N enkel, mikal N mickel (räv), åkal oxel, 
trilska/ N, åggal N, (leal B ängel, tfigal B, åksal B vagnsaxel, bransal N 
bränsle, kngAsal B snöre i stadlinan på en sköte, t'isal N usel, 

al N, Ksal B yrsel, apåstal N apostel, niåntal B mantel (åt linde-
barn), tital N titel, pdnial N panel. 
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il (inalles 44 fall antecknade) förekom (jfr § 15) efter diverse 
konsonanter utom k och g och var allenahärskande efter d, j 
och r: knåpa N kläpp, sMinpil stämpel, sigill, viinpil N vimpel, 
bibal N, kdbil N kabel, Aba N sabel, hd,vi/ hävel, sannivil N sand-
revel, Mrvl härvel, virvil 1. v(irvil N virvel, hggi/ hyvel, tkcidmil 
tordyvel, st6itn/ N, ståvz/ B stövel, gåta gaffel, grgft/ N, grifil B 
griffel, fffift/ skyffel, tel toffel, hinyl N, kiiriml kummin, ignid 
lymmel, p(ind N panel, /Mill N örfil, streitipy:ril B enkel beckasin, 
td}ril kärnstav (i smörkärna), /i/ttist/ N liten gosse 1. flicka, pffisil N 
litet barn, ja,sffist/ N bakersta delen av en ryssja, sagd N städsel, 
j§iti/ 1. »Ud kittel, bitti N kutting, kåta kotte (på gran, tall), 
mrÅstil mortel, måndil mandel, sådd N sedel, spindil 1. spindil N 
en del av tunnaxeln i ett tröskverk, stg dil N stil, svindi l N svindel, 
»ndil B brådska, yiutil N gördel, bil N bygel, i..9,y/ N tygel, rå,g)il 
1. råjil N dörregel, spågp/ N spegel, ngtst/ nyckel, iicsjp1 B stor 
fisk 1. fågel. 

Dessutom har jag träffat 81 i fds81 N skötsel, u/ i 2elvu/ B djävul 
och u/ i ålcs4k N vagnsaxel. 

e) i får8t 1. frir4t N förut (lckeilca or får8t N), skafåt8s N skav-
föttes, steikarm N Stockholm, våksludrm N Vaxholm, Cinks Anders, 
and8rf4.1. 1. andarfik N andra gången, ettsjkår N affärskarl, pin--
8180U palsternacka, veifuldn, vårfrudagen. 

ou 
§ 107. og hörde jag endast i N, där det huvudsakligen före-

kom före k. Motsvarande ord i B hade 8. 
med ö i rspr.: btiglra (bg a B) borde, f,n9gb• (Ivik B) fjöl, 

lietilstigk 1. Unser handsöl, kntnik (kner B) knöl, j,,s§"k (jfer B) köl, 
nimv.tk (nug.?,. B) nijöl, sflikdra söla (men Mrs.41N kasta ut, sedra-tål N 
slå till), Mita ( fera B) spricka i berg, syll. 1. ar (er B) öl; likaså 
smog). (snisr B) smör. 

med å-ljud i rspr.: bk (ber B) bål (på kroppen), fåsktiy1-
(figker B) fänkol, feji.dra (fl/ra B) fåle, hok (her B) hål, ilitigk (ilid-
ktig B) ihålig, kog1r (ker B) kol (men kgar vitkål), sinsgir N, (sin8k B) 
smolk i vatten o. d., teAtka (ta B) tåla, v6g1ra (vga B) vårda sig 
om, 4vIsigkug ovårdig; likaså dina (dina B) dåna, bullra (men 
c/(§na svimma), sogn (ssn B) son. 

med u i rspr.: gt_54.ik N jämte gt,l7r gul, akt at snundr aldrig 
ett smul (men sndilric smula), sor.dr (ser B) subst. sula. 
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a 

a motsvarar regelbundet rspr. långa å-ljud av olika 
upprinnelse, när icke målet i deras ställe har u- eller ö-ljud 
(§§ 87, 90, 98, 100, 106). Som exempel på ord med et kunna 
nämnas följande: 

et å, bitet blå, br4t pa N brås på, bir & byrå, sia slå gräs, sa vb 
så, set 1. sa 1. ss adv. så, dgt N då, in N på, hed; hård, kalt kål, 
va nät- och skötflöte, eik ål, fr n. N får, /nr f. vår, var pron. 
vår, avk44 N ackord, t4.,sta N tårta, pd,stsr N porter, pei,stvfn N 
portvin, setd N såd (i säd), beida N pron. båda, blida f. N låda, 
leida vb N låda (vid), f?-ett fästing, låta låta, ljuda, tst, at åt, las N 
lås, birdsa blåsa, bketst N blåst, trt4kug tråkig, feigsk B (ficgdir N) 
fågel, freiga jämte frdga N fråga, neigan någon, hetv N fiskhåv, 
seiva N jämte sa Sova, prpn pråm, reima råma, skrtfona skråma, 
kåna N sköka, /Mugg N konung, sinn spån, leina låna, dt§na dåna, 
svimma, från, fran N ifrån. 

a motsvarar rspr. korta å-ljud: se § 309. 
å motsvarar rspr. a-ljud i etv, a av, eivug avig, rei.pa  

rapa. 
a motsvarar rspr. u i dåga jämte di,tga B, ditga N duga, 

sdlra-tål N slå till. 
a motsvarar rspr. ö i bålra böla (om oxen). 
a motsvarar rspr. ä i nar jämte nar N när. 
a motsvarar rspr. ej i åda, ad B ejder. 

,§ 115. a motsvarar regelbundet rspr. korta å-ljud av olika 
upprinnelse, när icke dessa i målet ersättas av u- eller ö-ljud 
(§§ 90, 100). 

Exempel: åtar«? B jämte åkara B, åkar N ekorre, madt N s. modd, 
breld B (brudt N) brodd, sadt N sådd, brat N brott (av sjön), breitas 
brottas, båk, botten, gett gått, gat adj. neutr. gott, råta 1. rida N 
råtta, siat N slott, sleta N slåtter, fat N flott, Peita N flotte, 
flotta, lat N lott, skat skott, sktfe.ta skotta, (kgeit N, liggeit B örngott; 

Urets. N bloss, bas N boss, freisa s. frossa, fkeisa fråssa, frast B 
(frtist N) frost, frukeist 1. frukitst N frukost, ftinstarpåst N fönster-
post, lisa N lossa (en last, ett rep), las låtsas, leista N losta, 
~isa N mossa, måsa mosse, tras tross, as, as oss; 
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bkak N block, bak, 1. bak B träbock, deika 1. dålsa N docka, 
deiktor N doktor, klråka klocka, lak lock, meika N mocka, palp sag 
tal N pocka sig till, rak N rock, spunreik 1. spinreik B spinnrock, 
stat. 1. stak stock, steilsskm N Stockholm, såk8r N socker, treikka 
tråckla, jrk tjock, a och, ak ock, seigsk sovel, skeividr N (skiividr B) 
skovel; 

deitoa N doppa, dreiva N droppe, heivas hoppas, krap.  jämte 
kin? N kropp, keipar N koppar, kavar 1. kåpor N koppor, beil2a N 
bobba, sela soffa, eifta ofta, te/ toffel, teifta toft, kakt 1. koffitst N 
koffert; 

bal N boll, feila vb N fålla, heila hålla, pjeilra N pjollra, sal såll, 
mila sålla, veila vålla, ei/dar ålder, &ja olja, beihna N bolmört; 

bireimstur N blomster, breima N rodna, bramst broms, dina. 
jämte dina N domna, /mima komma, sant, sam pron. sbm, sam B 
adv. som, stiniltzga N, seizzarzga B somliga, seonzza N somna, seiznur 
sommar, teimska B Tomssons hustru, tamt s. tomt, keimphs N 
kompani, sällskap (»era 2.,1ceimphs N), kamps B (ktcmp4s N) kom-
pass, ketmöd kommod; 

gagg gång, dreintgg N drottning, veins B (ijåns 1. ve;ns? N) nyss, 
keiak N konjak, keinstig konstig, keintant N riktig, (keintant hasj96t 
riktigt hästkött), kankozt N alldeles (priszs kantänt fåk riktigt 
sjuk) kant& N kontor, nav någon, ta-minstand N, atminstand B 
åtminstone, Ctftan jämte em N afton; 

pezekka N papegoja, ka N s. koja. 
a motsvarar rspr. långa å-ljud: se § 310. 
a motsvarar rspr. a-ljud i a N inf.märke att (men at N 

konj.), beigka N trä över medarna på en parkälke, vågka N gå av 
och an, veikanhias vapenhus, afiktar N åtbörder, avlbst N fridlyst 
(om fågel), eivlreigg N avlång, avdg 1. dvdg N avväg, (men avgf3d N 
avgud, avrcita N avrätta, avfd, N avsked, avtråda N avträde, aviund 
N avund m. fl.). 

a motsvarar rspr. slutna 0-ljud i jam N buller, dån, 
j eimalamdm N namn på ett kärr, brabågk ångbåtsbrygga (i en stad), 
krokadjl N krokodil. 

a motsvarar rspr. u i jam ljum, idet N jämte /akt lukt, 
bikta N jämte bikta lukta, mckseig magsyra, tav N jämte tup tupp, 
selas B jalusi. 

a motsvarar rspr. ö-ljud i bra/eiv N jämte bro/d/2 bröl-
lop, gkag N brännvinsglögg, g7r4ga N glödga brännvin, heita höta 
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åt någon, seiman 1. stimmig N sömnig, seimsNys N sömnlös, 
M913 N i sömnen, vyfa ban ta...seinzs N vyssja barn i sömn (men 
vint. , best. silmsn sömn, sömnen). 

a motsvarar rspr. y och vi i teiktnt dylik, 4k8n vilken. 
a motsvarar rspr. e i aktpdf N ekipage, di dem. 
a saknas i spakt/ N hospital. 
et förekommer i trycksvag ändelse t. ex. i Can 

afton, mitran, måran N morgon, tratan tretton jämte andra räkneord 
på -talt, liksam N likasom, yitsam 1. »gam 1. yysztm N just som. 
Jfr 8 i trycksvag ändelse § 106. 

o motsvarar regelbundet rspr. långa slutna 0 t. ex. 
bo  bo, gnöka N gnola, snor snor. 

o motsvarar rspr. korta slutna 0: se § 309. 
o motsvarar rspr. å-ljud i saparatör separator, smöka 

tal N smocka, slå till. 
o motsvarar rspr. a i 67rafsdim N avloppsdike, grobujn 

(en Sladderö-bo) grobian. 

o motsvarar regelbundet rspr. korta slutna 0, t. ex. 
bköma B (birtima N) blomma, from from, pköman B plommon, 
köksa N koksa, as oxe, orm orm, mosk morsk, ost ost, östa hosta, 
föstar N foster, mastar moster, sydöst jämte sydöst B sydost, öla N 
011e, godåg goddag, potatis N potatis, bolma N bomull, abokåt 
advokat, tzmotit timotej. 

o motsvarar rspr. å-ljud i makarönar N makaroner, 
nöland N Norrland, 1264f4n B nordsken, kofh,st 1. kafé n N koffert, 
åftovtika 1. öftetvåka N aftonvard, Wrgomtis B helgonmässa, laondt N, 
Kona B Leonard, /ibokoveajo liljekonvalje, målmostdn N, mårmo-
sttin B marmor, deiktor N doktor, påstor pastor. 

o motsvarar rspr. u i katmömar B kardemummor. 
o motsvarar rspr. e i /ibokovå/yo liljekonvalje. 
o saknas i ygn B Johan, kurprål N, ks,språl B korporal. 
o förekommer i trycksvaga ändelser i 

a) ciftovdira 1. åftetvåka N aftonvard, goåfto N god afton, go-
ndro N god morgon, mitro B jämte måra N morgon, z...-av8rnuiro N 
i övermorgon. 
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neutr. på -o: se § 338. 
singularis av feminina fl-stammar (§ 334) samt bestämd 

pluralis av feminina fl-stammar och vissa oregelbundna substantiv 
(§§ 334, 335). 

mansnamn på -son, när förnamnet går förut: etbramAbramsoN, 
cinday,ånda,so, mag,so N, yark...hetso N, åndaeinso B, nias-nuiso B, 
mcignus -måns° N, an-pkso B, kal-tdmso B. 

u motsvarar regelbundet rspr. långa u, t. ex. du du, 
hus hus, gkik gul, slug slug, »4ga tjugu, sika suga, 6kspa N, 
ifirsdgpa B ölsupa, nåta njuta, dia N (om föl), håta N huta åt, be 
någon veta hut, pust smedjepust, bud N bud, tirKdar urväder, 
0).8 N, 9tisr B utför. 

u motsvarar rspr. korta u: se § 309. 
u motsvarar rspr. o i b47zn (en Sladdarö-bo) böjd, 

hicultikur N, hunl4kdr B hundlokor, kubrim N kolorum, bråk, 
o väsen. 

u motsvarar rspr. å-ljud i 236figs7r N (jämte fitgak N, 
Msk B) påfågel, sågakkår N segelkåre, chig1cgpb1r6mar N Alche-
mulla. 

u motsvarar rspr. ändelse -e i etkst:d• N (även ecksuk N, 
rikssi B) vagnsaxel. 

u motsvarar regelbundet rspr. korta u t. ex. gul guld, 
svina N, &agna B svullnad, bu/c/dm N buldan, dum dum, /um B 
mellersta delen av åran, trionba trumma, drionbsZr N drummel, 
rimpa rumpa, strionpa strumpa, brun brunn, sund sund, stund 
stund, fånda sjunde, sånavddar sunnanväder, kåra N kurra gömma 
sig, kicril N örfil, Mb 1. kåbpa N sterilt skär, kkitba N klubba, 
kriga N krubba, nubp N, nu b B nubb, skrubp N, skrub B skrubb, 
uv upp, zipa N uppe, itIalåuigg N, Upldtug B upplänning, kåda kudde, 
Udd N kutting, riohn N rutten, smita N snutta, pittra puttra, tutar N 
suptutt, prO. butelj, hits:bött. N husbonde, gkugk N, gkug B (jämte 
gbygk 1. gZry2g N) glugg, tåga tugga, bukt N bukt, hitIole N huckle, 
sicl_ca sucka, kugg N, kugn B kung, tugg N, tue B, griordrug N 
grumlig samt supiner och particip av typerna båndi, Undin, hiu_lyz, 
higgyzn bundit, bunden, huggit, huggen. 
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u motsvarar rspr. långa u: se § 310. 
u motsvarar rspr. slutna 0 i Urtima N (bköma B) blomma, 

&ask N jämte brosk brosk, jyaltritsk B liten (vatten-)groda, 'finta N 
Jonte, Johan, titbak 1. töbak 1. tobåt N tobak, gaåfto 1. guåftein 1. 
goåfto N, goåftetn B godafton, pulseiggar N polisonger, inmal-ån-
sked B pomeransskal, vic,sti supinum av rspr. varda. 

u motsvarar rspr. å.-ljud i bitta bocka, ditka 1. data N 
docka, iitka N locka, pkitta plocka, skritta N, skrata B skrocka 
(hönsens läte), buk bock, skak N jämte skak skock, skrak B stac-
kare, skritkug B arm, eländig, sta k 1. stak stock, slitkna slockna, 
shifyin N slocknad, ft gak N, ftigsk B fågel, Odåga odåga; 

kiva N vb koppa, licva loppa, grasitpa N, graseipa B gräshoppa, 
snitiaa N banna, ge ovett, mkskiftioada N tillstukad, ståta stoppa, 
kiTar 1. kapar N koppor (men kavarfkåska N kopparflaska), knap 
jämte knap B knopp, krav N jämte krap kropp, kraiods 1. kraxis N 
kroppås, kap kopp, flat...Up N nätt opp, knappt, tup topp, dicattips 
1. tikatitfs N blåklint, tafs tofs, strul N, strap B stövelstropp; 

påta N jämte pata potta, ritta 1. rata N rotta, titta lintåtte, 
fbita N ett skär utanför Gräsön, grånkittal grankotte, spat spott, 
svida spotta, igakkitt N, igekkeit B igelkott, ma t mott i mjöl, bradt N, 
brad B brodd, tittfra N tråda (teivan titdrar hgggna N tuppen tråder 
hönan); 

/Want, håll hållen, hållit, kkhålln B hel och hållen, vålda N 
jämte valda vållade, am om, umkrie N omkring, ram N fiskrom 
(men ram N rom, spriten), kitnatn, kitmi kommen, kommit, hitmp N 
hopp (saltus), hitmpa hoppa, kamps N, kamp& Rkompass, spåna 
spånad, kark N, kuk B kork, skåra B skåra, rast N, rast B rost, 
ritsta N, rasta B bli rostig, kitsta 1. kasta N kosta, fruktist 1. fru-
kast N frukost, sån jämte sam N sovit, luff N logi. 

a motsvarar rspr. ö: sandk N söndag, mitndas B 
i söndags, vindar sönder, sitndrug N söndrig, (liybpigk N skör-
bjugg), litska löska, tritska tröska, tritskal N, tritskak B tröskel. 

u motsvarar rspr. y i båga B ekorrbo (jfr Schfick, Ur 
gamla papper VII, s. 93: hvar och en sof i sin busa), svinbitsu 
svinbyssja, vågsblisa N stålrör kring vagnsaxeln i hjulnavet, ititra 
ilujp N växa ihop, läkas (om ett brutet ben), stOicgka N stig-
bygel. 

u motsvarar rspr. i i atularist N artillerist, &dimp 
hulling (jfr fohinjz fölunge), spunrak 1. spinreik B spinnrock. 

3 - 42683. 
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§ 147. u motsvarar rspr. e i bådt supin. bett (av bedja), 
låga legat. 

§ 148. it motsvarar rspr. a i fsrftilin förfallen, fet fallit, 
fårtn, fån faren, farit, snårka 1. snårka N, snticska B snarka. 

§ 149. VL förekommer i trycksvaga ändelser: 
likasom i rspr. i kånugg 1. keinigg N konung, åkun, åku N. 

alun, 'åma B (val N) djävul, håvu huvud, jp:tgu tjugu, kritar N 
kreatur, kuit'irtim N kolorum, bråk, oväsen,pirum N pirum, drucken. 

motsvarande andra vokaler i rspr. i j-påg-anda B (Mgenda N 
tjugonde, pårum N (pårein B) jordpäron, potatis, ågkum N enkom 
»sam 1. »sam 1. jåsanz N just som, lågum lagom, inam N inom, 
åtum utom (men heir" honom, liksam N likasom), i singularis 
på -u och pluralis på -ur av feminina fl-stammar och vissa oregel-
bundet böjda substantiv (§§ 334, 335) samt i adjektivändelsen -ag, 
-agar motsvarande rspr. och växlande med .-zg, -igar. 

Av omkring 100 antecknade exempel på dylika adjektiv har 
ena hälften å i ändelsen och den andra i. Någon bestämd lag 
för växlingen är icke skönjbar annat än så tillvida, att en viss 
harmoni i några fall tycks råda mellan ändelsens och stamsta-
velsens vokal. Sålunda har jag endast funnit i g efter kort z i 
stamstavelsen, och endast ag efter o, oy, 8,og och 5, t. ex. bilig N 
billig, vilig bra användbar, fsoiftig N giftig, riktit N riktigt, men 
prådjugar N benägen att flöja (om hästar), ostegkut N stökigt, 
ii/dl-avi-N löddrig, skråvIragar N skrovlig, 6v6igirug N ovårdig, 
kug B ihålig, fåhig B sprucken (om stenar, klippor); däremot filz 
vind N förlig vind, omtkirt N, onakki B omöjlig. 

Efter i har jag ag i jpimugar (en Sladdarö-bo) molnig, men 
ig i ivrig N ivrig, 4bagriplit N obegripligt, oslitlig N outtröttlig. 

Efter a finnes endast ug: kvermug N kvalmig, jårgug ergig, 
bOyugar B tjock, stormagig (om en katta), men efter a växlande 
ag (2 fall) och ig (6 fall). Efter andra vokaler i stammen äro ag 
och ig någorlunda jämt fördelade. 

§ 150. ii utan motsvarighet i rspr. finns i åktus N snål, rädd 
om sig; jfr Omak drus N (skällsord på E. II. emedan han spillde 
ner sig, när han åt). 

§ 151. it saknas i akfön auktion, janårt N (yånikårz B) januari 
och havkig N (håvulåg B) på betsel (men havtijer N huvudgärd, 
havtiskeik N huvudskål), ågus N, eigust B August, agåsta Augusta, 
agåsti N Augusti. 
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a 
a motsvarar vanligen rspr. e i ändelserna -e, -el, -en, 

-er, -erna, -ers, -erst, -ert, -es och -et t. ex. ketb Kalle, ståla ställe, 
ksa yxe, sk4na N Skåne, våsanda N väsen, tryokta tryckte, freimå N 

framme, åta ute, brånsal N bränsle, fågak .N fågel, mikal N mickel 
räv, fråkan N fräken, frtjkskan N fröken, tåkan N tecken, kånzban 
kammen, vånar vänner, /4ddr läder, svåttgar N svettig, sitar sitter, 
våm,/ vännerna, åndaj B Anders, milan N mellerst, rabat Robert, 
tktvågas utvärtes, råsandas N resande (particip), Nizta barnet, böka 
bordet. 

Om andra motsvarigheter mot rspr. e i ändelser se §§ 15, 56, 
64, 106, 139, 149. 

a motsvarar i vissa fall rspr. a, o, i och tryekstarkt 
e och ö i slutstavelser t. ex. attrOpa N Europa, rångst N jämte 
rånast renast, gåmaktst N, gåmkast B gamlast, töktgast N tokigast 
in. fl. superlativ (se § 357), ,zinast genast, tAftas N i går afton, 
nia N jämte nit nio, tia N jämte tut tio, ii man 1. iman N (tyånam B) 
genom, plur. av feminina fl-stammar ss. bri kar B brickor, ribar N 
ribbor, kröna,- kronor, rå.sar N resor, gånger, v4lfra N (vå/frid B) 
Valfrid, påntal 1. ktnil N panel, vecka 1. v4kt N Valö. 

a saknar motsvarande ändelsevokal i rspr. i åftanvetka 
aftonvard, kvalsvetka N kvällsvard, familja N familj, håna här, dåna 
där, ditana B (ditazza N) dit, fkårada N flera, meiggada N många, 
kaleindar B kolonn, sängpelare, salar sorl, rantar-tkrie N runt om-
kring, hånsas pronom. hans, deimsas B deras, nias N, nja B nyss. 

§ 155. a saknas i bki...vet bli varse. 



Konsonanter. 

P 
p motsvarar regelbundet rspr. p t. ex. po N på, piga N 

pigg, rOspiga rospigg, påla N puffa, sup N sup, krap, knip N 
kropp. 

p motsvarar rspr. b i ydketp Jakob, pigga N binge, 
paté butelj, sagakpris N segelbris. 

p motsvarar rspr. f i heipmans dråpar N Hoffmans 
droppar, ap* N officer, dkatwifs 1. ak -ataps N blåklint. 

p motsvarar rspr. v-ljud i 1/4ptcie B hovtång (h4v-
teigg N). 

p motsvarar rspr. t i jampland N Jämtland, påsa tussa 
(en hund). 

p saknas i salm psalm, såltara N psaltare, yåkta B hjälpte 
(även if ta), prompt N prompt. 

bp 
Med bp har jag betecknat ett pertonerat b som övergår 

till och slutar med ett perspirerat p med starkare explosion än 
ett perspirerat (tonlöst) (jfr § 5). 

Detta ljud uppträder sporadiskt i N (ej i B) i mid- och slutljud 
hos ord, sam i rspr. och i B ha geminatan bb (jfr §§ 5, 195, 277) 
t. ex. labp, best. låban ett slags mås, nabp, best. naban näbb, nabp 
nubb, skabp skabb, skrabp 1. skral?, best. skråban ett slags fisk 
(lik simpan), skvabp, pl. skvabpar litet barn, skrabp 1. skral?, pl. 
skråbar skrubb, stybp kolstybb, gåbpa 1. gitba gubbe, kåbpa 1. kåba 
sterilt skär. 

Däremot hörde jag endast b i stab trä i vändbånken på en 
vagn, beiba bobba, kråba krubba, skråba skura med sand (på fartyg), 
snåba banna, snar bannor, stiga stubbe, svåba...iti sag äta fort. 

b 
b motsvarar regelbundet rspr. b (jfr § 162), t. ex. bo  bo, 

gåba gubbe, nål? B nubb, vålbsrmås N, vålbarnuis B valborgsmässa, 
dåmba N dumbe. 
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b motsvarar rspr. d i bomastik N domestik (tyget). 
b motsvarar rspr. 1 i tzimba vältra sig på ryggen (om 

hästar). 
b motsvarar rspr. v i abokat advokat, bffifa B (vgfa N) 

vyssja, skrabka N skrävla (skr(ibka pråta N) jämte skråvb N, 
skråvkag N pratsjuk. 

b utan motsvarighet i rspr., förekommer i damb damm, 
dåmba damma, kamb kam, kåmba kamma, lamb lamm, låmba lamma, 
lamhdi N lammdiger, dräktig, vamb våm, jpmb B ( jpm N) kim 
[stav i laggkärl], Umbar N timmer, Umbra N timra (men från-
timar N fruntimmer), flmbegeigg N fimmelstång, dritmbs?r N drum-
mel, triimba trumma, »m bar ung tacka som ej lammat. 

m motsvarar regelbundet rspr. m t. ex. mg  mig, dum 
dum, keima komma, fem N skimmer, fizna skimra, itgoima B bak-
ugnslucka, jima...bruk N Gimo bruk, kråma krama, kåmpas kämpas. 

m motsvarar rspr. n i pdrumstånd N potatisstånd, 
Mima B svullnad, ,9i man 1. zjiman N genom (vdnam B). 

m motsvarar rspr. v i [kvarn] B kvav (kvav N). 
m saknas i Mpas N kämpas och det starkt avstympade 

da, best. dan N delirium [»dille»]. 
m saknar motsvarighet i rspr. i htimpa hoppa, t...kåmp N 

ikapp, kamlst N kofferdi, stionka stubbe, 4mta snyfta. 

f motsvarar regelbundet rspr. f t. ex. fat fat, skaft 
skaft, skåla N skuffa, grafi neutr. av grov grov, grofst N superi. 
grövst, jarft djärvt, haft B haft (jämte håvi) &dit hälft, t87.ft tolft, 
tiikfta tolfte. 

f motsvarar rspr. p i bNisitra N, vitsifra N blåsippa, 
vitsippa (bbizsipa B, vitsipa B), julf B julf ()atp N), låfrispdtta B 
lapispenna (lakrzspgna N), straf N stövelstropp (strat) B), 03rafsdijr, N 
avloppsdike, n4fsa N näpsa, i diverse böjningsformer (av ord med p) 
före ändelsens t, t. ex. ygft djupt, skarft N skarpt (skat B), svti fta N, 
svgft N svepte, svept, (Kytta N, 42fta B, dyft N, dgaft B döpte, 
döpt, joiyfta N,. jyrkfta B, joyft N, joft B köpte, köpt, stoyfta N, 
stoyft N stöpte, stöpt (ljus), lyfta N jämte pres. loyefs N var löpsk 
(om kor), yåkfta, jae hjälpte, hjälpt (även jåkta B), Fdrfta stjälpte, 
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skaft N skapadfiämte skapada), slaft släppt, av slipa, varft N värpt 
(vaj( B) av vårpa samt i orden aftåk N (även avtåk N, aptilk B) 
apotek, saptåmbar B september (saktåmbar N), och faftlyetmar N 
Skepthammar (men kaptån kapten). 

f motsvarar rspr. v i må'ffib. N, indclfet,st B medvurst, 
ja mata-fal-hå N jag måste väl det. 

f motsvarar rspr. g i ökafsfkata N (även Olravsfhata N) 
örlogsflotta. 

f motsvarar rspr. t i fe,36fta N fårkätte. 
f saknas i åta efter, /4,st lärft, dclal B Adolf (Malt N), 

ålta elfte, afitö N avfall av lin vid klyftning (ett slags skäktning). 

v motsvarar regelbundet rspr. v-ljud t. ex. vi vi, la 
leva, kniv kniv, hifvu,04. N huvudgärd, v.Ola N (bffifa B) vyssja. 

v motsvarar rspr. b i avlåta N Oblat, fykivan N firabend 
i ta.fyråvan av ni ta avsked av någon. 

v motsvarar rspr. p i avtåk N (jämte aftåk N) apotek. 
v motsvarar rspr. j i kvåkva N kvälja (da, kvalms 2 

magan s ja vzl spg N). 
v motsvarar rspr. g i ölravsfkeita N örlogsflotta (jfr 

§ 376). 
v motsvarar rspr. d i bkal N bödel. 
v utan motsvarighet i rspr., träffas i avkal N ackord, 

hadarvål fjäril. 
v saknas i ha hava, bh 1. bi, bliva, yg, giva, a jämte 

av av, 6litafsdfjp N avloppsdike, öla N Olov, fOtrist N fotvrist, 
ira vråla, r(infa N vrenskas, rensk N, rinisk B vrensk, brunstig, 

I-finsk/te:star B vrenskhästar (oskurna), yur juver, alfiLir N cunnus 
på ston och kor, sena B svullna, sålin svullen, stiltzn svulten, 
halreld B hovblad. (Tussilago), sWar, sOmOr, stpchjtsr styvfar etc., 
sts6itn N, sO.sfin B styvson, Wstgtsi (även /vstgfr, B) livstycke, 
Wsta-briik N .Löfsta bruk, /ppsta,..bickitt N (även legosta-blikk N) 
Löfsta bukten, hakbrör N halvbror, haNteip halvstop, taman N, 
tsknzetil B tolvman, 901,sa1rcZ N som nyss kalvat, fiiMa N (även fåkycla) 
skälvde, .fes,pikagg 1. fahspiljgg N självspilling, if/ca B, lika B 
likväl. 
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n) har jag endast anträffat i JAnfru N jungfru, trgruf N 
trumf. Däremot samtiåt N .samvete, han.4.,mtn,_ven han är 'min vän. 

t motsvarar regelbundet rspr. t, t. ex. tid tid, kat katt, 
at konj. att, tvålfåt N tvättfat, tvkst c_tv tvärt av, fastlåg N fastlag. 

t motsvarar rspr. d i bant imperf. band, itilsla idissla, 
fitrål N fodral, (udd Anders (jfr jrintd N Janne), fiyttnant B 
Ferdinand. 

t motsvarar rspr. f i ådalt N Adolf (cida/ B). 
t motsvarar rspr. k i trsta krysta. 
t motsvarar rspr. m i ramatist N reumatism. 
t utan motsvarighet i rspr. förekommer i fant fann, 

fspAnt B (f8tsv4n N) försvann, hinta N, hant, htinti N (även hinda, 
hundt) hinna, hann, hunnit, vant vann, (men ra rl rann), fdt B 
(även ful, fal N) föll, h8/t B, hult N (även hut N, bila) höll, bramst 
broms, galjåst N galeas, saltpelar N salpeter, kånfikst kamfer, aldg-
last alldeles, nyst (även nys N) nyss, strakst N strax, .s8m4mst öm-
som, neinstin någonsin, däremot bdIchinps N, bQik/e_tEts B baklänges. 

t saknas i 
den suffigerade artikeln hos neutr. subst., t. ex. te§i taket, 

di fi diket, kna knät, tre, trät. 
neutr. sing. hos adj. och part. på -an, -in t. ex. lita litet, 

gyi öppet, brOi brutet; likaså i neutr. nei.ga, 92a N något, inta intet, 
taks tocket, sådant, luL  t, ha N, di, da N det. 

supinum hös starka verb och a-konjugationen samt någon 
gång även hos i-konjugationen, t. ex. sicpt supit, melara målat, 
h4l2t (även haft B) haft, trygyi, B jämte trykt tryckt. 

a N att (inf.märke), /Q8 lots, kras krats, kråsa N kratsa, 
fas N skjuts, flisa N skjutsa, leisas låtsas, bja.2, betsel m. fl. dylika 
(se § 231) mas N, mcis N Mats, mas„måso B Mats Matsson, fii88/ N 
skötsel, ldkrts lakrits, aks N aktie, bdsman N båtsman, beisltåka N, 
lnftsli,åka B båtshake, ha s harts, bkghltj B blyerts, masa matsäck, 
spas era N spatsera, fasfit N apparat för linets skäktning, våskapci N 
hälla vatten på malt, »..5am 1. jåsam N just som, fkinskålag N 
flintskallig; 

tras N (trast B) trast, fåsna fastna, jina gistna, ågas N (€igust B) 
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August, me" N (mddfittst B) medvurst, y d,gbird N gästabud, fåst-
man N fä,stman, hkårv N hästkorv, hastsåym N hästskosöm; 

åfnar aftnar, drailibig N drottning, t'il8.r8 N (t7itf81. B) utför, 
Uri Karin. 

dt 
Ursprungligt pertonerat d övergår i slutljud efter vokal 

och i midljud mellan vokaler sporadiskt i N (ej i B) till d + t-ljud, 
d. v. s. det pertonerade d glider över till och avslutas med ett 
perspirerat starkt explosivt t, så att örat egentligen blott upp-
fattar ett ljud, (av) tennis t (jfr §§ 5, 162, 278). Ex.: badt, pl. bådar 
bädd, bradt bredd (men liga i bråda), bradt brädd, ladt 1. lad, pl. 
lådar led i kroppen, tti4dt ur led, a2-mbagklrådk armbågsleden, 
rölådtti höftleden, men f4t/ådrj, fotleden, håndlåeln handleden, radt 
rädd, sadt sed, slådtfOra slädföre, pågkaksmådt pannkakssmed(-vän-
dare), snadt, best. snådti snedd, Adfovådt 1. -våd, best. -vådti, pl. -vådor 
träring i ett hjul, vraclt trälås på dörr, vidt vidd, lsårgb4dt ett 
slags ölsupa, gadt, best. gåclo gadd, kkadt stryk, stut, vadt vadd, 
fådtar fadder, fPlpådta sköldpadda, brudt, best. bråck brodd (men 
abrild åbrodd), mu  dt, pl. mådar mudd, udt, 'tatar 1. pl. ådar udd, 
udde, madt modd, sadt sådd, teidt, pl. War toddy, stsdt, pl. stsdtar 
stöd, 58dt, best. såda såd, låtrödt 1. låtröd lättrodd, fcits,Odt färdig-
sydd, schypeidt sannspådd, W6idt nyfödd, trödta trodde. 

Däremot hörde jag pertonerat d i smad smed, kåda kudde, 
snod snodd, refflad, båda badda, råda rädda, smock spydde, 4da 
sydde, seida sådde, röda rodde, speida spådde, våsköd vidskodd (om 
stövlar). 

d 
d motsvarar regelbundet rspr. d, t. ex. båda bedja, 

gkdda glädja, dika N, dzka B, d 6ga duga, kåda kudde, jr:fdra N 
tjudra, inOada partie. målad. Sålunda bibehålles i regeln d-ljudet 
i en mängd ord, där det i det bildade vardagsspråket flerstädes 
i landet försvunnit, t. ex. a) efter vokal i blrad blad, stad stad, 
trad tråd, ch2yd N adj. död, frad fred, fgd sked, vad ved m. fl.; 
b) efter n i sand sand, strand strand, tand tand, grynd N, grind B 
grind, hund hund, pund pund, stund stund m. fl. 

Om undantag från denna regel se nedan § 199. 
d motsvarar rspr. t i sprida sprita (ärter), pa min N 

mitt på kroppen, fdta ligor midti i våtna B skötarna ligga lika 
långt från botten som från ytan. 



41 

d utan motsvarighet i rspr. förekommer (jfr även § 306) 
i indra, indata inre, innerst, indarfanstar N innanfönster, pkagd N 
(pkig B) pligg, pkigda N pligga (men pkigkskOf N pliggskor), strand 
adj. sträng, tamd tam, hinda hinna, stgclil N (stal B) stil, orådada N 
oroad, f kårada N flera, meiggada N många, retda N rå med, rå om, 
rad N skogsrå, sloyed N, slod B slö, sptilyda N, spOda B spö, gröd-
bkåd N groblad (ett ogräs, Plantago), vilda N (vila B) ville, bindtk-
måsk N (bitykmåsk B) binnikemask, ketlåndar B kolonn (på säng-
gavel), tyrånd N tyrann. 

d saknas i våm« N dvärgsnät, spindelväv, varav va ,s.  N 
spindel, våra N (dvaka B) dvala, vakhånt valhänd (jfr Vätöm. 
§ 123), yktp djup, jg,r djur, ykal N, Mal B djävul, 'arv djärv; 

go s N gods, gas N genit. guds, t. ex. i gas...båriN guds barn, 
guslein N gudslån (t. ex. säd, mjöl, bröd), sta $, N (stådsara B) stud-
sare (gevär), ttfhis till freds, tistås B tillstädes, jåssk N gödsel, 
ståst/ N städsel, stgsla N (stgAla B) städsla (tjänstfolk), låstn ledsen, 
asna N ledsna, båsta bastu, nista'? N rådstugan, skraskd N skridsko, 
brtiska N, bretska B brådska, 98 pres. ides, kisa tigga (se Vätöm. 
§ 91. a) stask N stadsbo, staspdaygg B pigstädsel, harashh- vdigg N 
häradshövding, kkdsbdna N klädesborste, sd,sbeind sädesband, sås-
Ok N sädesgärde, sasgla sädesärla, trgsdtkar N trädesåker, jgsbåd N 
gästabud, fikastrg N sjövedsträ, desbådt N dödsbädd, desdOm N 
dödsdom, Ustagg N, lgstån B ledstång, sisk4k87t N sidskakel, vifgpa 
sag N göra åtbörder, vdsköd N vidskodd, vastikada N vidstickad, 
gasåttn N gudson, gadOtar N, gafar N, gam& N guddotter etc.; 

jy49a kedja, mia midja, smf.% smedja, smiahdk N, smakik B 
smideshärd, svialånd svedjeland, via vidja (men vad B vide, vidkv B 
videlöv), trdp 1. talja N, trgja B tredje, stia ljustra (ål); 

broy N, ban B bröd, 16 lod, lObAs:a B lod-bössa, sta städ, tra träd, 
tragdk trädgård, ariki, N avsked, go N jämte god god, goåfto N, 
goåftan B, godag, gomo N, gomiirein B godafton etc., golfk B 
ganska god, duglig, bgr 1. bådar pres. ber, k 1. bd imper. bed 
(men imperf. bad bad), va vad (pron.), sta N åstad, iväg, mg, ma 
med, hopma N bredvid, va vid, bravå bredvid, vilgftig lustig, tok-
rolig, ett N (4/tid B) alltid, bi tt jämte bika bittida, vålfra N 
(valfrtd B) Valfrid, målpa N Medelpad, håva huvud, sq sade, kka N 
kläda, ftirksk N, fiksktrk B förkläde, hitkak N huvudkläde, bkOliftnig N 
blodförgiftning, brr:glima brudgum, bri,j4t4na N brudtärna (men 
brt:tdskåra N brudfölje), valeir N (vddlår B) vedlår, rabånd N rad, 
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Mängd, 'slaf« grunt fisktråg, stdlina R-kantlina (på nät, skötar), 
stånig B drängstädsel, laggik N ladugård, skin staden, mdfik5 N (mdd-
fiitst B) medvurst, feiråk N skedvatten, rdgkbittigg N redgarns-
klänning, ininåt midnatt, siklkå niara kammare innanför köket, når-
bo-4 N Norrboda by, f612okrOk B sjö,bodskrok, bdgsksint'Ar B, bit-
gaksniår N kyrkogårdsmur, rea.åys N rådlös, robåtar N rödbetor, 
rshjak B rödlök, robåndsr N Rumex domesticus, ropjta N, rodta B 
rödmyra; 

bcirarma N bararmad, bdrfOta jämte barAt N barfotad, bår-
litivda barhuvad, 6ymfita N, ?_ianifita ömfotad, tvgskåfta N tveskaftad 
(men tv)hOvada N försedd med 2 hovar); 

bffigna N byggnad, hgigna N hägnad, markna N, matskna B mark-
nad, indiyfosk4pnar N människoskepnader, mgina N månad, filna N 
skillnad, spåna spånad, sålrna B, svdina N svullnad, vgikna N, vdna B 
yålnad; ing:ka målade (a-konjugationens imperfekta); 

ålri aldrig, åka, alst äldre, äldst, fOlya N skyldra, fråga N 
fradga, gkeiga N glödga (brännvin), iiikas N, nigas B nödgas, staga 
sag stadga sig; bafålig N beskedlig, råna N, råna B rodna; sal 
sadel, roir roder, sarj sedan, san sådan; kdrbår N, kårbår B kard-
borre, abokåt advokat; var-fAstein.,dgg B var fjortonde dag; atståga 
1. andatstdgu N granngård; 

yal eld, y åla elda, gid gull, skal N (skuld B), pl. skfildar N skuld, 
da a inin skal det är min skuld, fIlpådta N en slags oätbar fisk 
(som också kallas fik•bk N sjurygg), dra far fan i val N drag för 
fan i våld (men vild vild, s fyiiM N köld); 

an N skördetid, bergning på hö, gran grund i sjön, grgYna 
grund i sjön, vin B (jämte vind) ventus, vin N (vind B) husvind; 
best. sing. bon bonden, hun hunden, sati smiden, stran B (jämte 
stråndn B) stranden; 

hånlara N handlande, svinefla N svindla, cipMiyigg N upplänning, 
dia undan, unvåra N undvara, anvåg N andra gången (men ander-
f4 T , andarfdk B »andra färden», andra gången), varetn. N var-
andra, andrat N andedräkt, fink N (dndlig B) underlig, si/it cy-
linder, cylindern; 

iAtumlåns utomlands, lånsvdg N landsväg, siinsdny B Sunds-
ängen (bynamn). 

Härtill kommer en mängd sammansättningar med något sub-
stantiv på -nd i första ledet, t. ex. bånståk B apparat för täljning 
av tunnband (men bandhåka B apparat för påsättning av tunn- 
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band), bkansåd N blandsad, byetn~ N brandmur, 1,rån4n N brand-
syn, .hånbNitda N handens övre sida, hånkkeiya N ,handklove, hem-
lådt N handled, hätiNga N hemlöva B handlov, heanstilgle N handsöl, 
långeinpn B landgången., lånnultara N lantmätare, sanbågk N sand-
bank, sdoviiya, B sandstensbryne, sanrån/ N sandrevel, 8tinrå4a N 
namn på en åker, stånkrök N ståndkrok, str4n8rd 1. strånspPril B 
enkel beckasin, str4p:ira B ett slags sjöfågel (men stråndhettya B 
Elymus arenarius), tarilgys N tandlös, tånsltk N tandslag (sjuk-
dom), tåravårk N tandvärk, binvålsa N apparat för nätbindning, 
fpnbrin N kindben, böngeilr B bondgård (men b6ncl6a 1,r N hem brygt 
öl), titvaniåk N avundsjuk, hånbitdan N namn på ett skär„ hån-
/Kila N hundkoja, hanlåkar N hundlokor, hunsfåt N hundsfott, 
hansvitkp N hundvalp (men hundar B valpar), tanstika tändsticka, 
vånbeigka N en del av vagnsunderredet, på vilken vagnlådan vilar. 

§ 200. s motsvarar regelbundet rspr. s, t. ex. soyn N, 8892 B 
son, 98 is, z...åftas i går afton, skafitt8s N skafföttes; tzb41cs, tabdks B 
tillbaks, hsisla N jämte j,siAla kittla, j<0.5/a N jämte j,,sksla N, jla B 
körtel. 

§ 201: s motsvarar rspr. f-ljud i pun,§ N punsch, sdhstsi B jalusi 
öch svinbåsa svinbyasja [motsv. etymol. ej byssja]. 

s motsvarar rspr rs i skeisa skårsa. 
s utan motsvarighet i rspr. förekommer i /länsas B 

hans, deimsas B deras, &kansli N hemlighus (såvida det motsvarar 
rspr. kansli), skråsligar N krasslig och sammansättningar såsom 
rigsk4g B rågkorn, stellsgiaba N stalltomte, letpatsråla B tapetrulle; 
seanzslåys N sömnlös', men såfranbr6y N saffransbröd. 

s saknas i ktt,sttin N eller keksidn N skorsten, nu t N snutt 
(kvinnans bröstvårta), nåta N dia (om barn), krdka N kraxa, sturk N 
stursk, swmamdat N sömsmån, öka axel, skuldra, ökal oxel, tg. 1. 
tal N, ta B tills och är starkt reducerat i sådana ord som jiMetka 
ljusstake, pamarånsskål B pomeransskal, hoysskålt N össkaft, brunns-
stång, slipstansf4k N slipstensskjul, lsnigsfågk N lysningsskänk, 
sams fin N sämskskinn, åskståmka B askstubbe. 

n 
§ '205. n motsvarar regelbundet rspr. fl, t. ex. nu  N nu, han 

han, minas, pres. nans N nännas, nåns, nåta njuta, nåra njure, 
nfman nypon, etrikkaga N anklaga, artfOms N ansjovis, mangedrs,- 
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b,Ogna N mangårdsbyggnad (men pcigkaksmådt N pannkaksvändare), 
ingeie B ingång, neinstans N någonstädes, Can afton, mitra% N 
morgon jämte måra (A. J.), måro, bysmcin besman, settein N satan 
och räkneord på -an, t. ex. tråtan tretton. 

n motsvarar rspr. 1 i prinstmålea palsternacka, nåninos-
fira B namnlösfingret. 

n motsvarar rspr. m i kcinfil,st kamfer, vant jämte varmt 
varmt. 

n motsvarar rspr. ng  i pinst N pingst, 9?„9(‘ N yngla 
(valpar och kattungar), samt, åtföljt av y och fp, rspr. ng-ljud före 
vokal och k-ljud i drånyin (jämte dråggtn, draetn 1. dråean i N, 
dråein i B) drängen, geinpn gången, yårtyzn ljungen, pftn. pn  pungen, 
rinpn N ringen, slånpn jämte sleiean B slangen, strån strängen, 
tvån jttz N tvungen, sprz N sprungit, sky N (san B) sången, 
scinp sängen, sar sängar, step stången, teinp tången, tinyt, 
ånjar N angår, feinp fånget, inpfår N (isafåra B) ingefära, itnp 
unge o. d. (se § 326, anm. 1), «nya dynga, j,,s6nya N ( jpåga B) känga, 
sinjan B jämte siean B, siegan N Singö, fkånja 1. f Zrågga N flänga, 
sprinya 1. spriea B springa, 84-åma anstränga sig, krysta, stånja 1. 
stågja 1. stågga N stänga, dretnfpin N dranken, httn,iptn hanken, 
sanbetnjpin N sandbanken, tinfptn unken, ån,t,sa B (åeja N) änka. 

n ersätter lm(e)n i antika B almanacka (N togilsa). 
n motsvarar rspr. r i kkådn kläder. 
n motsvarar rspr. rn i fkon jämte fkon (se § 237 b) 

och t4na B tårna o. d. (se § 237 b). 
n motsvarar rspr. s i muntdfa mustasch. 
n utan motsvarighet i rspr. förekommer i kugn (best. 

sing. /dosan) pl. Ugnar B kung, dina N jämte dånta dämma, 
ståmna vb. (imperf. ståmda) stämma, likna läkas (om sår), någa-um N 
äga om, rå om, nån/Vi N (årfil B) örfil, håndranda B den hundrade, 
jånstimin ensam, ditåna N, ditana B dit, safin N Sofia. 

n saknas: 
A) i midljud: 
bkag N barnsäng, Inksgr N, bkiik B barnsöl, hambikar N hamn-

busar, jåmfita N jämfota, nånifigra N namnfingret; nCtmlosfiera N 
namnlösfingret, ncimsdk namnsdag, /ibokovii/jo liljekonvalje, nåms 
B nämnes, ragskitr regnskur, vc'tgslidar N vagnslider, seinub4ys N 
sömnlös, seimsmsibot N sömnsnöt (lat, sömnig människa), vga 
tt-seims N till sömn, vtitbköntar N vattenblommor (Caltha palustris), 
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vatspråta B vattenspruta, vj vattentistel (Sonchus), ögleik ögon-
lock, tirrei ögonvrå, ögvarma ögonbryn, aftovddra 1. aftavetka N 
aftonvard jämte afteinvgra, min-ave/h N morgonvard, måraskeit N 
morgonskott, 1,-aftas N i går afton, i.-mdrss N i morse, famn 
famnen, 'Agan vagnen (men vagn), tiggan N, tiga,' B ugnen av 
ugg N, ug B ugn, teilsa »tockna», sådana, eika »hockna», vilka, 
lagt lugnt, falåkasfgbar N skarlakansfeber, såpamåt N supanmat 
(men såpanrdt N supanmat, såpanmåt B), spalakasdgg N sparlakans-
säng (men spalåkansdg B), tåra tärna (fågeln), has N Hans jämte 
hans, hajpgr N Hans Per, mas N Måns jämte mans B. 

B) i slutljud: 
fam, best. faman (men plur. famnar) famn, hm vålnad, 

aksåm N examen, ldkani N lekamen (men ldkåman B), ssna, best. 
sdnzsn sömn, ugg N, ug B ugn, Ma gällen (om mjölk), Jdma,stalig N 
interjektion av häpnad, förskräckelse (jfr jds(andasligan B). 

bestämda artikeln -en i singularformerna bon bonden, hun 
hunden, san sanden, stran, B strand (jämte strand') B) stranden, 
vin N vinden, gagn N, sn B sonen, span spånen, Ment månen, 
mim N månaden, brun brunnen (men brand') branden, Kind') 
tanden). 

Ursprungligen kort n i trycksvag stavelse med levis eller 
lenis: 

i namn på -son, då förnamn går förut t. ex. åbram-åb-
ramso N, ånde„,sAndekso, åndaAginso B, åndey,ma.so N, 2ark..4so N, 
Jark-Oso N, kaLtamso B, mas,på,so. 

i flera substantiv på an, in, on, t. ex. måra N (A. J.), mdro 
morgon jämte mciran N (men Can afton) predika  N jämte pra-
dikan predikan, tidspila N tidspillan, 14ta N (ldgtava B) längtan, 
våta N (våntan B) väntan, sing. Jålna N jämte Urnan hemman, 
sing. laka N jämte låkan lakan, sing. 4sta N jämte ngstan nystan, 
våkma vadmal (vars -a skulle kunnna förklaras genom antagandet 
av en äldre dialektform *valman; jfr dansvisan »väva valman å 
slå tillsamman» etc.); dit N, dlin B Elin, mått B Malin, kdri Karin, 
åla N jämte ålun alun (men dåsat dussin, ritszn russin), kvito 
kvitton, /dko N lakan (sing. och plur.), sgsko N jämte *kan syskon 
samt en mängd bär- och fruktnamn på -o såväl i sing. som plur. 
(se § 338), t. ex. halo N hallon jämte varianten på -an och -a. 

Däremot har jag endast hört former på -n av fc)dran fordran, 
ågslan ängslan, önskan N, inskan B önskan, safrån saffran, spi- 
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låkan N sparlakan, hilgan N helgon, pluralerna yåntan N hemman, 
låkan lakan, 4zstan nystan, 2åkan hjärtan, åbogan N, ijgan B ögon, 
åran N, årsn B öron, samt fem. sing. av adj. och particip På -en 
t. ex. netbstn naken, brffitin bruten. 

i den suffigerade artikeln i sing. av feminina och i plur. 
av vissa maskulina, feminina och neutrala substantiv (§§ 325; 
328, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 338). 

i den• trycksvaga formen ho 1. o av det fem. personpro-
nomen hon, t. ex. ohå.r den här, oddr den där, a_oåna„oAndra B 
den ene den andra, o...nådra N, o-tivra N den nedre, den övre 
(se § 358). Däremot har jag alltid hört -n i femininum av den 
obestämda artikeln, räkneordet ån och possessivpronomina, vilka 
heta an 1. y an, jan, min, din, sin. 

i vissa prepositioner och adverb på -an, t. ex. åta N jämte 
titan utan, zitafårs utanför, t'Atapareik överrock. t'itaskrift N utan-
skrift, tina undan, åna N, ina innan, inafåriz N r  innanför, mila N, 
mila emellan, miladåli N mellandäck, måda medan, råda N jämte 
rådan redan, dåda dädan, håda, ha B hädan, nådafård nedanför, 
nidatål N nedtill, nåsta N nästan (nåstan B), sa sällan, frånza N 
framman, framtill, såna N samman (såman B), freimåns N på högra 
sidan räknat från den vänster om åkdonet gående körkarlen (jfr 
tålmåns N på vänstra sidan), neka, såna, våsta och fista nordan, 
sunnan, västan och östan i sammansättningen med stsrm, vddar, 
vind och kåra; däremot n bevarat i frein 1. ifrån N ifrån. 

En jämförelse med Vätömålet visar att regeln om bortfall av n 
i trycksvag slutstavelse där har mycket färre undantag än på 
Gräsön, där den starkast framträder hos fiexionslösa prepositioner 
och adverb. Att lagens verkningar äro svagare i N och B kan 
bero på flera orsaker, i första hand väl en starkare inverkan från 
riksspråket (t. ex. räkneorden på -on, om ej dessa vid lagens in-
trädande ännu hade lång vokal och starkare tryck på ändelsen) 
i andra fall möjligen på en utjämning i fiexionen mellan ljud-
lagsenligt fl-lösa former och andra former med Riffigerad artikel 
eller kasusändelser, i vilka fl-ljudet varit långt eller intervokaliskt 
eller åtföljt av konsonant. 

§ 215. n är stavelsebildande efter t, d, s t. ex. mik vatten, 
treidtz tråden, gristi N grisen. 
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§ 216. 1 motsvarar regelbundet rspr: 1: - 
i uddljud t. ex. /dy lov, tillåtelse, lupa loppa. 
mellan två vokaler, av vilka den första är relativt tryck-

svag t. ex. al d N bråk, oväsen, alårm N, alårm B alarm, alUnda N 
Alunda, falt'Ar svartsjuk, falåt N schalett, balåst N ballast, kalis N 
kalas, 1cantral6r N kontrollör, maläga N malaga, sparåkan spar-
lakan, valåkada B skuren (om hästar), jeimalam4 N namn på ett 
kärr, karolina Karolina, golik B ganska bra, god, oldg N olag, 
njkidtei N höftleden, båstulåva N bastulave, hulånya hulling, kulix-
rum N bråk, oväsen, smtilåra N småsova, smedålyggar N smålän-
dingar, broleiv bröllop, kezlånddr B kolonn, prydnadspelare på en 
sänggavel, rdlhos N rådlös, /-8/z/dk B rödlök, folliny fölunge. 

efter uddljudande s t. ex. slåka slicka, •agg slug. 
efter midljudande t, d, s, n t. ex. gran/adlar grankottar, 

sådlar N sedlar, tvYtjdlig N tvetydig, syjsla N syssla, håzgara N 
handlande. 

efter g., 1, y t. ex. dal N del, fa själ (anima), &linda N mat-
strupe, ma mil, vila vila, kåukmfila N kolmila, ryl N puckel, syl 
syl, 0.1pådta N ett slags fisk, j,sVag N kylig. Undantag: he,k, hg', • N 
häl, faksvåk N verktyg att skäkta lin med [av -rd] vek väl (men 
trycksvagt fal val N, valsigna N välsigna), in;åka N liten hög. 

efter kort tryckstark vokal, då 1 är ordets slutljud och 
då 1 efterföljes av vokal eller t, d, s, n, r t. ex. kal kall, sil sill, 
kula N dalkulla, yfflla N kela med någon, Catz N alltid, salt salt, 
mild mild, inta als N inte alls, frålsard N frälsare, am n ullen, målra N 
mullra, ålri aldrig. 

Undantag se § 224 g. 
i ändelserna -al och 4/ efter vilka konsonanter som helst 

t. ex. simpal N simpel, shimpil stämpel, karibal N karibel, kåbzl N 
kabel, båval N bödel, ståvz1 N, stå& B stövel, h-i2z/ hyvel, tåla 
toffel, hinzal B, Mind N himmel, tita/ N, j jsitz/ kittel, nicka mortel, 
sådd N sedel, pclinil 1. phial N panel, åksal B jämte *sg. 1. åksåk N 
vagnsaxel, issal N usel, jrni/ B bakersta, smala delen av en ryssja, 
kåra N örfil, åkal axel, skuldra, 61ca1 oxel, b-fiskal N (trickdk B) 
tröskel, tfigal B, tttl 1. 0g8k N tygel, åggal N, elva/ B ängel, beip/ N 
bygel, nyktpi/ 1. ndils8k nyckel. 

Därjämte har jag antecknat -1 i fås81 N skötsel och Åma. B 
jämte Kiva/ 1. ycivd/ N djävul. 
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1 motsvarar rspr. d i bibvin, B (bzdtvind N) bidevind. 
1 motsvarar rspr. n i Hma kummin. 
1 motsvarar rspr. r i må/most/in N (nuirnzostan B) mar-

mor, salvåt B servett, rasa1v41 reservoir. 
1 motsvarar rspr rl i kal Karl, spaldkan N sparlakan, 

spalåkasagg N, spalaansay B sparlakan säng, sasåla sädesärla. 
1 har annan plats än i rspr. i peilra N bubbla på ko-

kande vatten, segra sorla, seilar sorl, seilrug N storpratig. 
I saknar motsvarighet i rspr. i tvgtgcllig N tvetydig, 

spilneyin N sprittnaken. 
1 saknas i uddljud före j t. ex. yyd N ljud, yan ljum, 

ska ljumske, ykts ljus, »star ljuster samt i bi, 1. bh bliva, bir 1. 
bh,- bliver, ska N, ska, sa N skall, tt, ta B till (obetonat), e4-8n 
vilken, teiksn dylik, kar karl, eguika N, amika B almanacka, åfa,s-
fy4Irr, N Alskärsfjärden, fimbageigg N fimmelstång, eiclar N jämte 
Ordsr årder, vak,» vadmal, vei.na  B (veiknIt N) vålnad, viffiam Vil-
helm. 

b• motsvarar rspr. 1: 
efter uddljudande p, b, f t. ex. pkiika plocka, bkQd blod, 

f kicgu fluga. 
efter inljudande p, b, m, v t. ex. 4pkar aplar, st4pkar plur. 

staplar, avka äpple, vapktgg N, våpktp, B väppling, parapkij N pa-
raply, skråNra skrävla, j,,sabIra N käbbla, gnibIra N grubbla, gemara 
gamla (av Omsk), AvIra N G-efle, g4vIrar plur. gavlar (av g4v8Ir), 
skeivkar N, skavIrar B plur. skovlar (av skeivsk, skavsk). 

Undantag: med 1: plur. knaplar N kläppar, stampl ar stämplar, 
sigill, vimplar N vimplar, (:bagriplzg N obegriplig, k4b1ar N kablar, 
kariblar N karibel, sciblar N sablar, biblar N, biblar B biblar, håvlar 
hävlar, hamlar B (harvilar N) härvlar, iåvlar N djävlar, ItOlar 
hyvlar, tc)ridgv/ar B (Nnfigvilar N) tordyvlar, båvlar N bödlar, st6v-
lar N, stavlar B stövlar (av knåpa, stampa, vimpil, k4bi1, karibal, 

bibil, bibal, hava, harva, ,val, hdnyl, båval, steka, 
stava); likaså gällar gafflar, grffiflar N, grillar B grifflar, fflar 
skyfflar, teiflur N, teiflsr B tofflor, (av gtifil, grgfil, grifil, fffifil, 
teifil) våt la våffla, kåvlqn N kaplan, 4bagriplig N obegriplig, avlåta N 
oblat samt åtskilliga sammansättningar av typen yampland N Jämt-
land, tivland Uppland, stilleik N sofflock, främlådar B ovanläder, 
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ramldret N lös lucker lera, Otitmlåns utomlands, myt/ist N fridlyst 
(t. ex. fågel), huvldg N betsel, övld,clar B ovanläder (men avkeigg N 
avlång). 

efter uddljudande k, g t. ex. kkistar klister, gkas glas. 
efter inljuda,nde k, g, g t. ex. Idckka kackla, klacka N hucklet 

(av htikak), lffilskig lycklig, bOkigg N böckling, high haglet (av 
hagsk), bkcjoligkar B blodiglar (av bkOcligsk), sckka segla, meigkar N 
manglar (av måggak), pika grodyngel. 

Undantag med 1 äro: plur. edslar axlar på kroppen, &dar oxla,r, 
tänder och träd, trlisklar N jämte tråskkar B trösklar, tfIglar B 
jämte tfykar N tyglar, alår änglar (av ålsal, 6al, tricsk8k, 4)gal B, 
tggsk N, aggal N, agal B), .49y1ligg N jämte jyy,kkig B kyckling, 
itikla idissla, lactalug B kutryggig, ovånskhg N farlig jämte sam-
mansättningar såsom grakland N Grekland, gland N England, 
tffiskland N Tyskland, ask/åka B asklucka, jpeikla N tjocklek, bak-
lågts B baklänges, vaglås vägglus, saglivada N seglivad, saglcjga 
sänglag, ögleik ögonlock (men iirmbagickadt 1. itrmbakkat N den övre 
mindre utstående knölen på armbågen). 

efter a, a, og, 8, a o och u t. ex. Or ihjäl, hak N jämte 
Itfilt häl, nocik N reel, fcikt stjäla, mgmi, N Mälaren, gcihn N jämte 
gakin galen, akr, aln, teAN, kantlina på skötar, vak strömmingsval, 
svatt svala, 0 i.dr N, 8b' B öl, tOtka N. tfika B tåla, sv)» svål, raka 
vråla, kand N Åland, akånigg N ålänning, vikna N (vana B) vålnad, 
viktarOk vitriol, spcjka spole, fuk skjul, y4ki N juli, mftkin mulen, 
sldikur disk- och slaskvatten. 

Undantag med 1 äro: fu,/ schal, sq/ N sal (även )» i ant4mi-
s41'-fl N anatomisalen), spi_lvia B Salvia pratensis, skral skral, smal 
smal, fcjtni/ N fodral, kandi N kanal, kristål N kristall, ligycil B 
Vivhif N) linjal, madal N medalj, måka N metall, spakil N hos-
pital, ama,red N amiral, jinrell N general, ksrprål N, ksjpral B kor-
pral, v41fra N, valfrid B Valfrid, alaksas B Alexanders, mp_ih B 
Malin, dian B, åbo N ållon, dödar N daler, salig salig, istarygan N 
Östergötland, sedda, salt sålde, sålt, jp/ B kjol, fia N fiol, töl-
&alt N Tolträsket [sjö på ön], 614kt N dålig lukt, ölagaidgt N 
svårighet, obehag, drul N drul, tålag virrig, tokig, KM N galen-
skap (men kcks,preigg N anfall av galenskap). 

mellan kort tryckstark vokal (utom a, i, y) och följande p, 
(b), f, v, m, k, g och t ex. tskp valp, hae hälft, tarft tolft, fdkva 
skälva, skakm skalm, fik/ca stjälk, akg älg, raffigt N Norrtälje 

4-42663. 
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samt några ord, där det efter k ursprungligen följande p, v och ) 
nu saknas, såsom 'akta B jämte Jakfta hjälpte, hakbrey N halvbror, 
has,t(5p halvstop, fd,s,piligg N självspilling, ia,f00:4 N som nyss 
kalvat, fiik4a följde, fiikda sköljde, svak4a sväljde, n6jvitkd,  ned- 
sväljd, vakdo valde. 

Efter trycksvag vokal i samma ställning finnes k i akmOgan N 
allmogen, akmjsa N almosa, akvarit N allvar, akva,s(try N allvarsam. 

Undantag: tilbat Albert, vci/b8rmk. N, vålbarmås B valborgs-
mässa, yit1f B (jarp N) julf, s(ava salva, hålviti hälvete, salm psalm, 
neilkas nalkas, alyiltr N cunnus på ston och kor, kan(tlyi N kanalje, 
galAtst N galeas, alia olja. 

Efter a, i, y motsvaras rspr. 1 före ovannämnda buckaler av 
1 t. ex. malpa N Medelpad, sdlpitgg N selputa, mgbomin N namn 
på ett träsk, fdlbt5_m N ett slags bom i en väderkvarn, alva räkne-
ord, elva, falvåiida B ett slags träspjäla på en vävstol, sålk9-4k N 
selkrok, falkitå,pil N skällkläpp, halgan N helgon (men hakgom4 B 
allhelgonadag), sil)54,/ N sillfjäll, silvsr silver, spilkiim spilkum, 
vz/ktir N villkor, filja skilja, /i/Jokove)o liljekonvalje, bilyit N 
biljett, bri.5ilya N bresilja, fYlya N tvåårigt honföl, fffilja N få föl. 

efter kort tryckstark vokal (a, 8) i ljudförbindelserna kc4, 
kj§, krk och kg motsvarande rspr. id, lk, in och is, t. ex. dakel, 
däld, mak4 N mäld, båkda böld, Mita N köld, stad stöld, bakjin 
balken, fåk», folket, håkjya hålka, ur, bgkna bulna, m8kr, moln, 
yark_Org N Erik-Olovs, has hals, fikgka N falaska, biiks,tsr bolster, 
liiiks,tsr hölster; jfr härmed § 216 f. 

i ändelserna -ok och -8k (stundom växlande med -al, -il, se 
§ 106 d) föregångna av p, b, v, m, k, g, g t. ex. Ktpak N jämte dpsk 
apel, 6,22ak 1. åpsk äpple, st4p8b• stapel, Mak (en Sladderö-bo) tok-
prat, dumheter, ~sk N dubbel, skeivsk N, skiksk B skovel, skrkak-
Man N sjukdom hos nötkreatur, korar N (det blir bara typak, 
när två personer prata på samma gång), dimak 1. Omsk gammal, 
hantakgeik N hummelgård, firrk8k N, fksk B förkläde, hetkak N 
huckle, nOs8 1. ngtst/ nyckel, vilsak B, vils8k N vicker, &ich& B 
(triiskal N) tröskel, bzigsksmår N, b4g8h,mkir N kyrkogårdsmur, 
fa k N, ftftgsk B fågel, pficg8k N påfågel, ktgsk hagel, igak N, 
fp& B igel, iidgak N, iitligsk nagel, rkak N, rtIgsk B (jämte rdjal 1. 
rågpl N) regel, skak N, sksk B, sågs N segel, spkak N, spksk B 
(jämte spå,g)t/ N) spegel, tigsk N tksk tegel, tigaksgn N tegelsten, 
tfigsk N (jämte t)/ N Ogal B tygel), (teak B angel, m(tggak N, 
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nuigair 1. märk B mangel m. fl., samt i rikssk 1. åkstik N (ciksal B) 
vagnsaxel, ,ytsissZ,  N gödsel (men fiss/ N skötsel), klik N arshål, 
figts/r N stödjeträ för kälkbanken på parkälkar, t4tak N ängståtel. 

k motsvarar rspr. rd i etfteinvaka aftonvard, mitravetka N 
frukost, kvdsvölka N kvällsvard, fqk färd i fets,krOida B färdskrinda, 
Aks,qp N färdsup, fr_i.kvdg N färdväg, andarfak N, andarfdk B andra 
gången, hsolikzgdr N högfärdig, ofikag N ofärdig (men Mig N 
färdig), fult N fjärd, haktigg N, 1)4ktg B (jämte fj4dig B) fjärding, 
smiahak N, smiabk B smedjehärd, nk gärde, håva:Mlf N huvud-
gärd, fin- måka N förr i världen, vaksans sista dag N domedagen, 
tv.it,våki tvi varde, bok bord, bdbok babord, stfirbok styrbord, dam-
b6.k N dammbord, hibåk B översta bordet i en ökstock, kv(kbcg• N 
träfodral ovanpå kvarnstenarna i en väderkvarn, )(2k N jord, Åk-
mein N jordmån (men Ascita N begrava), Åka B ring i en ryssja, 
bqkyOk N bukgjord, sprimjk N ett slags bukgjord, yc_Ska 1. jd(lo 
gjorde (jfr ry621(d 1. rvdcla N regerade, väsnades), flau nordan (men 
~Ost, nolvåst nordost, nordväst), oft ord, tOka tordes (men snuAd N 
smorde), ycili• gård, jciiisgeik (även yagtik B) gärdesgård, plaPvdd N 
gårdvar, hak hård, neutr. hat, liett N hårt, in.,hka N .hin onde, 
vdika vårde, flöte på nät och skötar, M•sas-vå N kommer till sans 
efter ett slag e. d. [< ornas vid, jfr orna], ~rigg N, mAkig B 
barn utlagt i skogen för att dö, bua N, Nika B börda, bdkgot N 
järnstång som uppbär spismuren, .v61, 1ra vårda, bry sig om, dvOtt-
Nig N ovårdig, vartill kunna läggas några, där även rspr. har 
1-ljud, såsom fikas N fälas, bråka, ha bråttom, &tak 1. stakd N stel, 
skikna N stelna, 't.fW N ifjol, svak svål, vikna N (mina B) vålnad. 

k motsvarar rspr. r i fkeisa leva överflödigt i mat och 
dryck, fkeisugdr N som lever överflödigt, kf ta krita, stdgka se,g N 
(stdgra sag B) stegra sig, fika fora, rok roder, vak N (var B) var, 
överdrag, kvqk N kuddvar (men g4kv4(1N gårdvar), oksqlcar N 
orsaker, kdar årder, s4k8r,s0a B (setkaglia N) sakristia, viks' N, 
vilsak B vicker. 

(t. motsvarar rspr. rl i (jkavs6i,d11 N orlovssedel, Okavs-
fkeita 1. d/als:PV/ta N örlogsflotta; jfr (jkafsdi,tt N avloppsdike, som 
möjligen utgått ur ett *urloppsdike. 

k motsvarar rspr. d i våkma vadmal (jfr Vätöm. § 143). 
k motsvarar rspr. n i mblska N myckna, best. sing. 
k utan motsvarighet i rspr. finns i fra z keintiokis N 

köra i sällskap, i kompani. 
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.2, 
i förekommer omväxlande med och si i följande 

ord: b24, best. sing. byålla B jämte byåsal N, blåsig N betsel, hl, 
plur. ti.11ar tistel, »a N, plur. »War N (M/ med plur. jpölar B) 
kjol, id.2,?teig 1. Agats,  B gärdsgårdsstång,j,sfila B, jr1,9/a 1. jpit.51a N 
körtel, grilla B, gri.sla N grissla, hålla N skäktad och klyftad lin-
fittja, kvilla jämte kvisla N kvissla, 92é41a B, nåla N nässla, vö41a B, 
vels.la  N vassle, jämte j§is/a N kittla, n2d4la B, mOla N vissla, 
pre4la B prassla, stålla B, stå sla N städsla (sast/ N städsel), f4ia B, 
ffl.5la N grind med lösa spolar i. 

Däremot har jag icke antecknat någon form med .2, av bråsla N 
(han skråtar bråslar), *la N syssla, sO/inv, syssling, sluis/iwz N 
herrgård i Forsmark, skråslzgar N krasslig, träsk N trasslig, kng-
sal B ett slags snöre i stadlinan på skötar (jfr bjal betsel), ågslan 
ängslan, våksla N växla, rö_sldygn N, rQslagan B Roslagen, gaslein 
gudslån, säd, mjöl, bröd. 

I uddljud hade såväl N som B si liksom rspr. t. ex. slask slask, 
skya släppa; därför också si i sammansättningar såsom tetriskig N 
tandslag, .4ts/.44,  utslag, it2.9s/iwin uppsluppen. 

r motsvarar regelbundet rspr. r, t. ex. rida rida, grina 
grina, hålar eller, bitar biter, kålar kallar, håstar hästar, pråstar 
präster, f lrilsar flickor, b årpin N barken, byk tpt N björken, mår», N 
märke, kipa N lärka, paregg N, »arg B käring, virrivgg N yrsel 
(jfr rspr. surrning), i arkaistiska nominativen såsom y årkar N Erik, 
gånuelryårkar N »den onde», hOpar N hop, kvålar kväll, slåskar N 
slusk, tö.kar N tok, tittar N suptutt, graveidar (plur. graveidrar) N 
gravvård, och såsom långt i sp.  irra sporre, såra N surra m. 

r motsvarar rspr. ii kr4sa N klase, krcisbår N klasbär 
(Rubus saxatilis). 

r motsvarar rspr. rn (ii) i tåra tärna (fågeln). 
r har annan plats än i rspr. i fibaretri N, febardri B 

februari, silar sorl, sera sorla, Utdra tråda (teipan bidrar hona N 
tuppen trådar hönan) och b4rysts6gk N bäjerskt öl. 

r utan motsvarighet i rspr. förekommer i gnistra B 
gnista, bkcsifra N blåsippa, vitsifra N vitsippa, iörgrafi B geografi, 
karåfa N kautschuk, letkrzspd,na N, löfrzspdna B lapispenna, falin-
jalou-  x, svartsjuk, nådar N ned, råntar,ikrig N runt i kring, fråntar- 
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måsta N frammasten (förmasten), indarfånstar N innanfönster, i 
arkaistiska nominativ av adjektiv t. ex. skårpar N skarp, störar B 
stor, nar ny, likelånar likadan (däremot nykt N nykter) samt framför 
ett i.  rspr. till övergånget rn i c_5skårlia N oskurna, åtskårrta B 
utskurna, plur. av oskuren, utskuren. 

§ 237. r saknas 
ofta i relativt trycksvag stavelse, t. ex. a är, va, va var, 

Va varest, MO N farfar, Am& N farmor, balöst N barlast, spa-
lcikan sparlakan, van vår, hådan pron. eder, kkanåt N klarinett, 
J jsåshOman B Kjärsholmen (generalstabens karta), pa.flin N porslin, 
mafåra N marschera, målmostån N, mårmostån B marmor, atula-
rist N artillerist, patråt porträtt, logdåg N, lsgdåg B lördag, åta 
efter, bakåta (jämte bakåtar N och åtareit N efteråt) bakefter, j‹v-
tåsa N, kkovåsa N, spaddsa N hjärteresset etc. (men råtaråsa N), 
åvlådar B överläder (på en stövel), silin cylinder, lårina N lärarinna, 
111188 N, misz B (jämte vasarå9n B) Vässarön, baspnit N besynnerlig, 
ånlig N, åndlig B underlig, andafkins N Anders Jöns, varjämte r 
är starkt reducerat i feirfin N fårskinn, fsrfin N förskinn, mar-
fåkk N bröllopsmarskalk, sårfilt N särskilt, störfdta B storsköte, 
vårfin N (vå,sin B) varken, åndarfargeR.n B andra skärgården, bytir-
f4ra B Bjurskäret, isirfaesbåna N örskärsborna, r faJ»i  N örskärs-
fyren, veb8rmås N Valborgsmässan. 

i följande ord: dåna där, håna här, svinfkOn B svinhusgolvet 
(jämte f kort N, stalsflrch N), bestämda pluralformer såsom bröna 
broarna o. d. (se g 211, 327, 333), kal Karl, sadla sädesärla, 
ölafsfkata N örlogsflotta, ölravsådzl N orlovssedel, qicidr N order, 
fddran fordran, mosk morsk, skasa skorsa, veifsIdn vårfrudagen, 
nåmara N närmare, namst närmast, blråda 1. bkådra N bläddra i 
bok, bkOsta N blixtra, snika N snickra, nykt N nykter, kkays N, 
farsas B klöser samt kortnamnen kåla Karl, låsa Lars, påla B Per, 
biga N Birgitta, /Ola N Maria, dtl N delirium. 

§ 238. t motsvarar regelbundet rspr. rt i åtskilliga ord, där 
rt icke enligt § 254 övergått till est. Hit höra dels sammansätt-
ningar, där den första leden slutar på r och den andra börjar 
med t, t. ex. .fstdra N förtära, fag N fartyg, nstålrjz N Norrtälje, 
åt(ika N Ortala (bruk), smOteksta N smörtårta, spilaffik B spåntak, 
akatiips 1. dkartåfs N blåklint, atål N årtull, dels några namn m. m., 
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i vilka inflytande från rspr. torde vara anledningen till t, t. ex. 
What Albert, albatina Albertina, båta B Berta, nåta Marta, råbat 
Robert, fAlaxit N fjärdedel, cipatisk N en som är med vid ett 
bröllop utan att vara bjuden, pdttmang N portmonnä, fått B (At  N) 
fyrtio, kegt hårt av hqk hård, såvida ht  ej är slutresultatet av en 
utveckling hett > het7.t > lust > 

t förekommer efter ri och 7r i mott B (jämte varmt) varmt 
och Wrtrås N taltrast (såvida dej ej kanske riktigare bör tecknas 
tåerds). 

t motsvarar rspr. rd i ldonOt N (Monad B) Leonard, 
och rspr. d i (trvat N ((end B) Arvid. 

t utan motsvarighet i rspr. träffas i sfitsta syrsa, kä72.fin 
kamfer (men hiv18,sbninny N kamferbrännvin). 

t motsvarar rspr. t efter k och s, t. ex. svak4 svalt, 
ggirt gult, 12471 N hårt av //,(0 hård, snakt snålt, thhgkt N ihåligt, 
dimukt gammalt, )0re B (även jidiftd) hjälpte, sva1r4 sväljt, takt 
täljt, va7r4 valt av darjal. verga välja, fukt följt, pikt sköljt, knart N, 
tert B tålt, bOrstsr bolster, ha7(8,,t4p halvstop. 

t utan motsvarighet i rspr. förekommer i vrikt N jämte 
vek väl (adv.). 

(/ motsvarar regelbundet rspr. rd, när detta icke över-
går till k (jfr § 225): 

i imperfekt och particip av verb med r i stammen t. ex. 
sAild sparde, smdcla N smorde, st Pla styrde, 140 lärde, MO N, 
MO B körde, /41 lärd, Nmigid 317  lomhörd, 394 gjord. De enda 
undantag jag funnit äro Nfra tordes, Oka jämte )454a gjorde samt 
rzyjka N jämte rw» N, riydra regerade, väsnades. 

i följande ord, av vilka en del ha en mindre folklig karaktär 
och på grund av inflytande från riks- eller stadsspråket vidmakt-
hållit d: ficitnant N Ferdinand, avkeig N ackord, Mig N färdig, 
rdticitg rättfärdig, (men ofgrug N ofärdig), majlcvdclag B märk-
värdig, fyciria fjärde, fgiclig B jämte hertg B, fierigg N fjärding, 
kåda jämte Mc& N karda (ull), my/ N mord, mOla N, ma B mörda 
(men ~ing N, men B mördat, odöpt barn), mftin norrsken 
(men ncYra B nordanvind, n(jkabfgra N nordankåre, nökastårm nor- 
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danstorm), svqd N svärd, M N, fix/ B skörd, eitbgar N, dtbillar B 
åtbörder, ndtvdd nattvard (men etfteowcika aftonvard), grav gil B 
gravvård (men veYra flöte på nät och skötar), mg/ värld (men 2,l-r4k 
alltid, f82-...i.-v4b N förr i världen, vOsans sista dqg N domedagen), 
j5rIcv44 N kyrkovärd samt hl N (htirad B) härad. 

efter kort vokal t. ex. gonad B Leonard, gadfn N gardin, 
gcuiist gardist, kadam6mar B kardemummor, kadtjs N kardus, noOst 
nordost, nolvåst nordväst, jiff/il N gördel, smida jämte snuga N 
smorde, siKid N sörjde. 

i sammansättningar såsom vadd; vardag, ndelråpn N ner-
dragen, sv4(10m svordom (jfr ladOni N lärdom av lqd, se mom. a), 
seileadrika N sockerdricka, Mladjr N källardörr, veifsdqn vårfru-
dagen, ovsdrdg överdrag. 

d motsvarar rspr. d efter if och s t. ex. j§dlet- 
csvcdrOri N källarsvaldörren, bdwidm N barndom, tkolgvil N tor(n)-
dyvel, 491,4d ärende, cou/ and, tc),sdqg torsdag, hit1tsd4k N halsduk. 

utan motsvarighet i rspr. förekommer i geikvQici N 
gårdvar, jo:dgraff N (Orgraff B) geografi, yna,OlN major, span2c_5/ N 
spanjor, afeid affär, javd1 N gevär, tinpfdd ungefär (men basvdr N 
besvär). 

4 motsvarar rspr. d efter 1, när detta i målet övergått 
till k, t. ex. gOda gol (om göken), måkda malde, verda valde, daltd 
däld, bOrda böld, sts?rd stöld, 4987(d N köld, tåyltda N, ter.da B tålde, 
gdmakdrdlus skällsord på en som spiller på sig, ,Ackdcig juldag, 

samt efter bortfall av j eller v: svåkda sväljde, tt'afida täljde, 
få It da följde, jidfdas N ville kräkas (av "as N ha kväljningar), 
farda sköljde, veikda välvde, fåkda N (jämte fghda) skälvde, 94-
jpaM N som nyss kalvat. 

el utan motsvarighet i rspr. förekommer i stOot 1. 
stcdr N stel. 

e9  

j,motsvarar rspr. r t. ex. tstsk torsk, stur,sk B (slurk N) 
stursk, payjn N person, 4,sint N ursinnig, Asånt N sergeant, anda-
cståga 1. cit,ståga N granngård, åndatstitga B sal, cigk N arshål, 
m&ska B morsa, mor, sta syrsa. 

Närmast hithörande äro fabrör N farbror, sigajytda B cigarr-
låda, sdkaMa N (sqleskstpa B) sakristia, bacsiqg N bergslag, vit.,!bik B 
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1. mimik? 1. iw N spindel, såvida ordet uppstått ur *(d)vär(g)s 
(-buse, -gubbe), bd.sag N barnsäng, kistik N, bdtsg B barnsöl, fats 
färskt, stats/ sturskt, Atstita N jordsätta, begrava, haty harts, blft 
hk B blyerts. 

j motsvarar rspr. s i Lhåystats N, 1...vintra, i,p4skacs N, 
i..01j1,yq i höstas etc. (ment-se/luras N, ivras, i-pinst N, i-stindas B). 

j motsvarar rspr. is i fimbetsteigg N fimmelstång, fpg-n-
datsnuity.  kyndelsmässa. 

j motsvarar rspr. s efter n, t och t. ex. kkeilsav 
klockarns, grn,stilsa N alnsticka, bircstsvzn N bortsvuren, förbannad, 
likskrknda B färdskrinda, tikkspreigg N anfall av galenskap. 

,s förekommer både i N och B i förbindelsen ,st mot-
svarande rspr. rt t ex. vcina vårta, Mina N tårta, m4,st N mört (adj.), 
vana N varefter, vettst vårt (pron.), pgicstvin N portvin, van vart 
(imperf.), migt vordit (supin.), emot  N, sm8,st B smort, hQu),st N, 
kin B hört, kofirtst N koffert, vataest vackert, maste„,steig N Mesterton, 
,tsittsla N (även jpis/a N, jpir.2,1a B) körtel, spinns spiritus, ond ande, 
rå, stygn,- B svartstare, sva,sf4k N svartsjuk. 

Samt motsvarande rspr. rkt, rpt i stan starkt, m8,st mörkt, 
mcitsta N märkte, spcksta N sparkade, statst N stärkt, skacst B skarpt, 
vax B värpt. 

Undantag, där rspr. rt givit t, se § 238. 
j förekommer i B (ej i N) i förbindelserna tsk och tsjp 

motsvarande rspr. rk t. ex. kångIbk kanelbark, batsk burk, ,ffitska 
kyrka, irtska orka, fir,skvir förkläde, bvitsfyin burken, v(ksjjszn verken, 
ksjpz/ *orkel (något stort, t. ex. en stor fågel 1. fisk), mictstsin mur-
ken, måtsfyz märke, v4jyt virke, st,ksj,,szsdrOs styrkedryck, ståtstsalsa 
stärkelse (men ffirkt B yrke). I vekszn varken (vårfin N) står ts i 
st. f. 

I sådana ord har N respektive rk och rfy, t. ex. burk, varfpn, 
firrk8k. 

j förekommer i B (ej i N) i förbindelsen N) motsva-
rande rspr. rp t. ex. jats]) järpe, skap skarp, vkspa, van värpa, 
värpt, katsprdl korpral. 

N har i stället jarp, skårpar, vårpa, varft, karprdl [eg. 7p, se 
efterskrift]. 

s, 
s inträder i st. f. rspr. s efter k, t. ex. hak& hals, bit-

gahnn42- N, bdgakamtir B kyrkogårdsmur, fiks?» N färdsup, &Y/star 
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bolster, fa7(spåle själspäck, ysZ,s, N supinum av "as kväljas, vilja 
kräkas. Likartade äro fålrska N falaska, Mspiligg N själv-
spilling. 

n 
§ 257. g motsvarar såsom i rspr. ursprungligt rn i 

ordstammar med in- eller slutljudande rn t. ex. ban barn, 
ftan, flarn, bmådt4na N brudtärna, spåna N, spyjna B spjärna, lik-
tdg liktorn, våstaNgar N tjocka moln i väster, årula ärende, mdgar 
mor(g)nar, on N, sn, B örn, z...m8g N i morgon, petnstsnetka palster-
nacka, pågyz käringen. 

ändelserna -rn, -ren och -rna t. ex. fiådan N fjädern, stinn 
sommarn, skometkan skomakar(e)n, stgåg cigarren, dömarhån dom-
herren, (kg N, d8g, B dörren, fin fähusgolvet, fig N fyren, -fog N 
fören (på båt), f8g N (obest. fsr) fåran i en åker (fåran B), grd-
st4n, N gråstarren, stan, N staren, hqn, N jämte lakun N haren, 
znitfåg N (obest. innfår) ingefäran, mag N det lilla skogskärret, 
nettvdn B nattvarden, mg N best. sing. av norr, sketn, N (obest. 
skira, m.) skytteskåran, tag tåren, an, åran, tyl N, gg B skäret, 
jtig N juvren, ag ärren, ta N tårna, s(nuna N senorna m. fl. (se 
substantivens deklination). 

sammansättningar t. ex. fswinin N förnamn, vdytåls B ett slags 
årder, nå,s0pada N nersnoppad, tillstukad, han broyt stindna N 
han bröt sönder henne. 

§ 258. n ersätter lm(e)n i (leasa N almenacka (anrika B). 
§ 259. g motsvarar rspr. m i vagt B jämte varmt varmt. 
§ 260. g motsvarar rspr. n i coui and (*ar-and = å-and? jfr 

värld < verald?). 
§ 261. n motsvarar rspr. r i bamktgg N beväring (däremot b-

rig N tiggare), rag4g8 kartans Raggarö, tk(102t1 tordyvel. 
§ 262. n ersätter n efter k, r, s och t t. ex. ske/4kt N alldeles 

nykter, åskarna N, tltskicrna B oskurna, utskurna, virgzgg N yrsel, 
ki,stn,dgak N kartnagel,. vågdt N spindelnät, vånna N, våga åta B 
varefter. 

§ 263. n är stavelsebildande efter t, t. ex. båjttt N rygg- 
fenan, få,stg stjärten, mitvdt N nattvarden, vått världen, /4,sw N 
Lasse(n), ,yin N gärsen, grdpkitg N kursen genom öregrunds-
grepen. 
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§ 264. n motsvarar ursprungligt n efter 1, när detta i målet 
övergått till it, t. ex. On aln, lir N linjal, sterna N stelna, 
enas,v4 N komma till sans (efter en svimning 1. d.); cd.r, alen, 
heirn hälen, våksakr, N Vaxala, stab., stolen; smiahern N smides-
härden, gildrn gården, kir» borden; dpskr, apeln, tipskr, äpplena; 
skeiNgt N ett slags nät, jidisixiv N hjulnav. 

§ 265. n är stavelsebildande efter d, s, t. ex. der•de dälden, 
herse halsen. 

1 
§ 266. 1  motsvarar, såsom i rspr., ursprungligt rl: 

i enkla ord t. ex. jp/ kärl, mdla märla, pdta pärla, fdlig N 
farlig, ftfiz N förlig, dlig ärlig, fsrfkilt N förfärlig, kalsaletta N 
kackerlacka. 

i sammansättningar t. ex. hdlt gk N, hdlicg B hårlugg,. 92C5-

land N Norrland, ulgdt N ur led, ficidalds N järnlås med fjäder, 
skdldda B skurlåda, analfinda N annorlunda. • 

§ 267. / ersätter 1 efter g, ,s och s, t. ex. bdrildka N barnleksak, 
batsidg N bergslag, sikaadda B cigarrlåda, sandeffigna N sönder-
slagna, y esidta B äng som sluttar mot sjön, trågedis,lånd N träd-
gårdsland, såth8,g141€a N sothålslucka på järnspis. 

k 
§ 268. k motsvarar regelbundet rspr. k-ljud (med de undantag 

som behandlas i § 304 om fp och §§ 300, 301 om f) t. ex. kal kall, 
kaka kaka, kniv kniv, kval , kväll, «Kikar saker, bålssr N, bijksr B 
böcker, st(irkar N stark, stdrkast N, stdtskast B starkast, bkskar B 
barsk, fiskal? N jämte film fisken, teilssn tocken, sådan, eiksn vilken, 
drikar dricker, skri kar skriker, laar läcker (om båtar), tglsar tycker, 
i neutr. av adj. på -g, t. ex. svakt svagt, letkt lågt, bykt N, hokt B 
högt, stykt N styggt, i supinum av svaga verb med g i stammen, 
t. ex. nekt...din N ägt om, rått om, bykt bygt, lakt lagt, och 
i genitiven t ex. slciksffimpa N slagskämpe, skaspilt B fästing 
(Ixodes). 

§ 269. k motsvarar rspr. g i knåga gnugga, knåp N jämte 
gna gnägga, kny N gny, skrika, stimma, kabiba N, kaleis. B ga-
losch, peivkka N papegoja, frdkta N frågade. - • 
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k motsvarar rspr. j i vakt N väjt, supin. av mixt N väja, 
undvika, pkaykt N plöjt av pk62a N. 

k motsvarar rspr. p i karm N bokpärm, låkrispdna N 
(låfrispana B) lapispenna, sakttintbar N (seffilmbar B) september, vken-
lats vapenhus. 

k motsvarar rspr. f i vikta vifta (med en näsduk e. d.). 
k motsvarar rspr. s itikla idissla, jpirkbelr N, j§8,9kbår B 

körsbär. 
k motsvarar rspr. t i knOka N (knå.ta B) ryggkota, 

mekna..hstst N multna bort, vå,skna åta N (jämte vd,stga N, våga B) 
vartefter. 

k utan motsvarighet i rspr. förekommer i kåletn B 
jämte ålan B, ålo N ållon, hin,..h.åkan N hin håle, tiktika N jämte 
(dika ättika, viktanpg vitriol, flykta N (flyta B) flytta, rakst N 
rest, iksnas B (stuts N) hissna, skrikskår N (»de gamla» sade så!) 
jämte skr2sk6 N skridsko. 

k saknas i a konj. och såta N jämte skål skulle, as B 
nyckelax, råsn N (rtiksn B) isråk, san/O'in N sämskskinn, best N 
jämte bakst beskt, frist jämte friskt B friskt, fan färskt, stan 
starkt, most N (moskt B) morskt, m8,st mörkt, nicks/d N märkte, 
vå,sta B värkte, jy8rg47r kyrkogård, inspatdr N inspektor, spaNktik N 
spektakel. 

gk 
Slutljudande och (mindre ofta) inljudande intervokaliskt 

pertonerat g förlorar ofta i N (icke i B) tonen i slutet och övergår 
till perspirerad tennis k (jfr §§ 5, 162, 195). Ex. agk agg, fkagk 1. 
Prag flagg, slagk slagg, kågka 1. kåga kagge, hagk, pl. /tågar hägg, 
lagk lägg, fegk skägg, agk ägg, stagk steg, brigk 1. brig, pl. brigar 
brigg, hkgrigk, pl. -grigar ett slags fisk med »piggar», pigk pigg, 
p7rigksk4r pliggskor, kirrigk, pl. -vigar sten som användes vid släck-
ning av eldsvåda och skogseld, rigk rigg, pigka droppe (från taket 
vid regn), nogk 1. nog nog, drogk drog, slogk slog, stogk stod, 
togk tog, lugk, pl. lågar lugg, mugk mugg, plrugk plugg, knågka 
lintott, kågka 1. kriga kugge, stig/ca 1. stågu stuga, gkygk 1. .eryg, 
pl. glrybgar glugg, mygk mygg, fygk, pl. Ma skygg, snygk 1. snyg 
snygg, stygk 1. styg stygg, hagk håg, ragk 1. rag råg, jytgk 1. jytg 
tjog, årmbagklidt (även en gång tecknat årmbaklit) armbågsled, 
trsgk 1. trsg tråg. Före konsonant hörde jag samma ljud i ågklra 
jämte 7i2.7,•a uggla. 
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Däremot hörde jag vid antecknandet endast g i drag dragg, 
lag lagg, &iltåg tilltugg, gg glödgat brännvin, grag grogg, tyg 
rygg, kikåga sjö som slår tillbaka mot land, dråga dragga, lin-
klicka liehandtag, tåga tagg, våga vagga, biga Birgitta, bråstpiga 
bröstbenets nedre ända, /iga, supin. låga ligga, legat, fkågn fluga, 
kmiga gnugga, skåga skugga, stuka nosa, stiga sugga, tåga tugga, 
tågu järnring vari drätten fästes på kälkslån, stggu stygga, glåga 
glödga. 

g 
§ 278. g motsvarar regelbundet rspr. g-ljud, t. ex. god, go god, 

/ambdåg N dräktig (om tackor), nog N, nog B nog, hug hugg, jpardik 
kyrkogård, janågd enögd, mg mig, dg dig, sgg sig, såga säga, 
sntimga N, stuka B snöga, sårga sarga, dårga-tål N dåna, dundra 
till (om åskan), 8rgnist N organist (men årjo orgorna), kna plur. 
av bin egen, dragna B plur. av dt-4k1i? B dragen, fkffigna plur. av 
fkgyn flugen, hågna plur. av håpn N huggen. 

§ 279. g motsvarar rspr. j-ljud 
i obestämd sing. och i plur. på -ar, -a av mask, och femin. 

subst. på -lg och -rg samt i obestämd såväl sing. som plur. av 
neutr. på -kg, -rg: bakg, båkgar, båkga bälg, buk (men bå)tya N 
smidesbälg, båkjugar B storbukig, hak helg, sakg, såkgar sälg, 
takg talg, tåkgöksa B talgoxe, akg, akgar älg, farg färg, harg Harg. 
varg, vårgar varg (men vårjfår B Vargskär), figarbårg B (fiegarbin N) 
fingerborg, ssobårg N fingerborg (men b8r)måstara N borgmästare), 
k8rg, kårgar korg, sm8rg smörj, svakg svalg, barg berg, tel-g torg; 
likaså arg N arg (men årjast B argast). 

i infin. och presens av verb sådana som filga 1. lilja skilja, 
svåkga N jämte svåk ja svälja, såkga N jämte såkja sälja, tåkga tälja, 
våkga 1. våkja välja, fåkga B jämte firkja följa, fåkga 1. fåk ja skölja, 
fårga färga, smårga jämte ~nya N smörja (men såra sörja), f8r-
årga N förarga; likaså subst. gåkga N galge (men båta N smides-
bälg, såk ja B sälg). 

i dryga N, drka B dröja, Wo N höja, pkt5yga 1. pkåja N 
plöja;  bygd N höjd (men ingå N fröjd) nogd N, n8gd B nöjd 
(men noja sag N nöja sig, slågda slöjda, slåygd N skicklig, kunnig, 
f kgsog N, f kog B flöjel. 

§ 280. g motsvarar rspr. v i karga 1. kårva N karva (med kniv 
eller yxa), ldgamåg N lavemang, hån/ka N (ItånlOva B) handlove, 
råe ruva på sår (men Myra havre, sv4128k svavel). 
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g motsvarar rspr. d i kg lade, stog stod, bitiga 1. bita 
bittida. 

g motsvarar rspr k i 1,9oginåstara N manlig uppassare 
vid bröllop. 

g utan motsvarighet i rspr. förekommer i logdag N, 
lsgdag B lördag samt i N efter ng-ljudet i slutljud och mellan 
vokaler t. ex. /agg lång, tidnigg tidning, sprigga springa. 

§ '284. g saknas i ya jag, va N jämte neka något, nan jämte 
n4gan någon, neintigg N, neintig B någonting, neinstans N någon,-
städes, neinstin någonsin, ert aldrig, lanzhcli N jämte lambdåg N 
lammdiger, dräktig, svadrika svagdricka, kn N (krig B) krig, kris-
/lånt N hög befälsperson (sades om kungen), krisfhl.k N krigsfolk, 
kutat bastu, fckstu farstu, rasten N rådstugan, rcistaiit N rådstugu-
rätt, cinclanageban N granngårdsgubben, f§al.aestugeilry N källarstugu-
golv, dan dagen, dar 1. dagar dagar, boyndar N böndagar, dåna 
1. daga dagarna, godeapeilran N god dag, frun (men dag dag), 
sandan N, mandeln N, tisdan N, onsdQin N, Ntstin, N, fradan N, 
logdan N, lsgdan B, 34lrd4n N, andan N, mackan N, pa-vatin B, 
vgifulqn söndagen etc., Lstindas B i söndags, ta,sclaskvål N torsdags-
kväll, lag fradasnill ra N långfredagsmorgonen, dra, drar, imper. dra 
draga, drager, drag (men drag drog), tq, tqr, imper. ta taga, tager, 
tag (men tag tog, slag slog) da N jämte Ma N, °låda B dog; 

mdran N, mitran, plur. mar morgon, vci/bsrmcis N vdlbarmtis B 
valborgsmässa, pinst pingst, ba,slag N bergslag (men bargstjyter N 
Polypodium vulgare), viy.b4s B och viygeha spindel, viteRcit spindel-
nät, tiyara N (tigara B) tiggare, brgya jämte brgcha N brOya B 
brygga, stgbegka N stigbygel, tub li,5 tuggbuss, stillika? stiglucka, 
kyrkogårdsgrind, anh6yr N anhörig, make, ,fyrkant N fyrkantig, 
viinalkcint vimmelkantig; 

samt i neutrum av adjektiv på -ag, t. ex. diktat duktigt, tad 
1. taket N tokigt, abagriplit N obegripligt, stdit...oniagkit N alldeles 
omöjligt, sporadiskt även i mask. och fem., t. ex. fila vind N förlig 
vind, Oirfdit N förfärlig, onekl-t N, omdglrt B omöjlig. fåtthås N 
fattighus (men fcitagolam N fattigdom). 

b' och g 
§ 285. b' och g förekomma sporadiskt motsvarande riksspråkets 

k- och g-ljud. Jag har upptecknat följande exempel: bågbin N 
bänken, flibin N jämte figyzn fläcken, såt" N jämte sitbsin 
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säcken, sibin N jämte .sfjpn siken, spepn N, spfjpin B spiken, 
ugyi jämte vitst B viken, stnibyt N strecket, irstargyi 1. irstarika N 
Österrike, spiltpf kåsk N, spilpfkåsk B spickefläsk, ågbya N, a.)3j,sa B 
änka, eibya 1. eika N åkdon, 6g1jj a 1. y »a N, lid,a N ökstock, 
rtZhya N subst. räcka, rad, 7 -4» 1. raka N vb räcka, våba N jämte 
?Jaa (vak) hugga vak i is, vibpn N, vityln B partie. viken; 

nigyz/ 1. Hytt N regel jämte rtii,gak N, rdgsk B, bytigpl 1. spdgak.  N, 
smigsk B spegel, figjz N, fitilp B skägget, ågyz, N, (icip, ägget, 
tkqpn N, glin äggen, vgya N vä,ggarna jämte vidja, kim N jämte 
.1 a N, cirTha B ta ägg, stigpn 1. stigin N, stigp 1. stip N (sticipn B, 

stiily, B) stigen, stigit. 

Y 
§ 256. y motsvarar regelbundet rspr. på olika sätt tecknade 

j ljud t. ex. 2Gt get, Ji„5a gissa, ygsa gyttja,. yd. gärde, j 6raN , dra B 
göra, ydcp 1. yök,9 gjorde, jåsa jäsa, Ro' djur, oart ljum, grå.lar N 
saker, redskap, inya »orgorna» (men argnist N organist), trånyan B, 
trån,yo N tranbär, fampanp N champagne, /ilyokovedyo liljekonvalje, 
fkyija N flöja, v€1,,9a N väja, »km kedja, rjja N rödja, svtbyz N 
Sverige, nårp N Norge, tegt N Norrtälje, ry era regera, km:24os N 
kuriös, rolig, ri/ydn N religion; .siyil N sigill, rzyg. N reel, tinyifiq 
ungefär, n6v 1. nå) N jämte na?, N, na,) B nej, samt best. sing. 
(och av neutr. även best. plur.) av subst. på -kg, -rg (se g § 280 a) 
t. ex. lnikyn bälgen, si sälgen, vårpn vargen, bårp, Igirpn berget, 
bergen. 

§ 287. y motsvarar rspr. g-ljud 
i bestämda former på -in, -i av substantiv på -g, -gg t. ex. 

14pn N lagen (lex)„ röslapn N (rösldgan B) Roslagen, dditn degen, 
skOzn kogen, rem, regim N rågen, hgkpn 1. hin N högen, fköp, 
1. figiclyi N flaggen, fk:Oyz N, fkiqc B flöjeln, pkö_p plogen, sti 
sågen, skiii slaget, kip, tajma taget, tagen, fa(igt N fartyget, bak-
trhji B, baktråpn N baktråget, -trägen, luip, N, hziyin N (Iniebt och 
Utopin B) hugget, huggen. 

i b6,2i/ N bygel, råjil 1. rclgpl 1. rdgak N, rtigsk B regel (men 
spsigpl 1. spd,gak N, spigsk B spegel), tfpti 1. 92:d. N, tfigal B tygel 
och pkir N gitarr. 

i &ta jämte brgya N, brbinha, B brygga (subst.), klara N 
(tigara B) tiggare, cl4ja 1. dag_a N ge di (om ston), gnåpt, knia N 
gnägga, åja 1. kgya N, itcha B ta ägg. 
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d) i adj. och part. på -in, -i och supina på -i t. ex. bin (en 
Sladdarö-bo) böjd, bdzitnin B svag i benen (om hästar, nötkreatur), 
fäyin N glad, faldyn N drucken, supen, layzn N, ldyi N unken, 
unket (om skämda ägg), igurviijin N oförvägen, .drkin B, dråp, B, 
nd,cirtj,:yn N (jämte drädpn, 4N) dragen, dragit, neddragen, 814lizi B, 
sikt B (jämte sMchin, -i N) slagen, slagit, Mim B, UT B, Myt?? N, 
kli N (jämte Mcbin N) tagen, tagit, tiji B (jämte tidyz 1. tigz 1. 
tiga N) tegat (men stigyzn, -i 1. stigin, 4 N, stidyin, 4 B stigen, 
stigit, nigi N nigit), yt;t3i B, ytichz N ljugit, 340i, B, szii N sugit, 
fin, fkOz (jämte Agyin, -i N) flugen, flugit, ~gli B, singcbt N 
smugit, higin, N (jämte Iniclyn, -i) huggen, huggit. 

Pluralis av dylika ord behålla g, t. ex. lägna N, drågna B dragna, 
slagna B slagna, tågna B tagna, flrffigna flugna, /bågna huggna. 

§ 288. y i ljudförbindelsen n.) motsvarar rspr. ng-ljud 
i bestämda former på -in, -i av subst. på -ng, t. ex. slånizn N 

(sl(in B) slangen, pzinyin pungen, gånyin gången, drilnyin (jämte 
dragyzn 1. dräggin N, dräpt B) drängen, vi-ått_yi av vragg N, vrag B 
spant i båt, Mn,yi tången, shut sängen, feinyt fånget, jpårly kä-
ringen. 

i sffisliwz syssling (plur. 4sligear N, s.Oligar B), maslinyin N 
mässlingen, sngs/iwz N herrgård i Forsmark, vinyi . unge (plur. 
tiggar 1. livar N, tiga,- B), sht/444p N flickunge (även benvinyan B), 
foleiliji fölunge, hultinyi hulling (plur. haltiggar N, huligar B), ftitiji N 
fånge och sinyan 1. siean B, siky,gan N Singö. 

i sprinya 1. spriga B springa (pres. sprigar B), språnit sprungit 
(men part. plur. sprzigna B), tvitnyin N tvungen, titftiwin, fitnyi 
utsjungen, sjungit, fkinya 1. fliyiA,)ga N flänga (och dansa), skiwa 
1. stilg ya 1. steigga N (pres. stagar N), steigit B (pres. steigdz• B) stänga, 
striitga anstränga sig, krysta, iLzia N yngla (om hundar, kattor). 

i subst. dffito dynga, »hua N ( jpåga B) känga, inyifir N 
(igafara B) ingefära samt adv. lgzji länge, betk/ånjis N (bdIchigis B) 
baklänges. 

§ 289. y utan motsvarighet i rspr. förekommer 
a) i ljudförbindelsen ya, uppkommen ur gammalt slutet e-ljud, 

i jan, jat obest. art. en, ett (även an N, at N), yan, jat räkn. en, ett, 
yanjanda en enda, tavarygns överens, yåtisciztein ensam, yankd enögd 
(men gp,ktim N enkom, Lnbé4 B köra enbet), idnbåska N enbuske, 
yanlcig färg av enbark, ydnluilrman B Enholmen (men anB Juniperus, 
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ånbår N enbär, jal eld, .yåla elda, jälo Ellan (norra delen av Singö), 
jalik elak (även aldtk B), jam hem (även hanz), yinza 1. helma N 
hemma, yam hemman (även håman, htim N), )ärkar N, yci,skar jämte 
ärik Erik, jarg B, järga N erg, yårgtig ergig. 

i ljudförbindelserna j, gy och ifj se §§ 285, 305. 
i pluralformerna drägjar N (A. J.) jämte draggar N, drar B, 

dreigyr N, siva,- B jämte sågar B, sålda?. sängar, E: gyar N jämte 
äggar N, (injar ängar, tipJar N jämte tiggar N, zigar B ungar (jfr 
§ 291). 

intervokaliskt i tåja B Tea (namn), firjar B (f6yar N) sjöar, 
åja,. B, tgar N öar, fkligaspbar B flugägg, ntp jämte nia N, nit 
nio, knta knia, strOa N, stret B strö, Mya N, tirja B töa. 

i fg)lia N honföl, Anva N jama, (jfr kat rånvar B om harens 
läte, hunden och räven Oar), jdntslg»va N jäntslyna, maljaglium N 
Achillea, anpfirm N. uniform, patmanya N portmonnä, kal4l2a N) 
(kaleif B) galosch, fygn N fån, fjanug N fånig. 

saknas i gkdda glädja, stkla stödja, pres. Ulmar 1. tdnuar 
tämjer, vdna vänja, vila vb vilja, smikk, svakt sväljde, sväljt, tiik4a, 
takt täljde, täljt,-  väkela, vakt valde, valt, Mola, fskt följde, följt, 
fi1t4a, fskt sköljde, sköljt, sma, smdla N smörjde, smorde, Ala N, 
sk/a N sörjde, sörjt, mfa midja, smia smedja, via vidja, ävinbitsu 
svinbyssja, slåktlina N släktlinje, paté butelj, drzgsåkdsr ärjnings-
årder (jfr drya-når köra ned nysådd säd med årder), nära njure, 
nga njuta, smika träspjäla, spdbyt N spjälka (ben), sykaN (spidna B) 
spjärna, fitbtil N fotabjäll, fit N fjät, målla mjälte, tzmotd, timotej, 
krbklmihkar B kryddnejlikor, /Mara N kejsare, .rianäro N Rio Ja-
neiro, mfram N, mareim B mejram, al. i N enklitisk negation (jfr 
Vätöm. § 185) t. ex. si t inta a y4g,..% sitt inte och ljug, anta va da 
fitgakt inte var det fågel. 

4) 

g motsvarar regelbundet rspr. ng-ljud och efterföljes, 
när det är slutljudande eller intervokaliskt, i N (men ioke i B) 
av g-ljud, t. ex. hagda hängde, stragd adj. sträng, leig,)t långt, stagt 
stänkt, lägtan B, lagta N längtan, vagn, pl. veignar vagn, magnItt N 
magnet, valsigna N välsigna, /ygn lögn, ragn regn, 6mågnas (en 
Sladdarö-bo) ha motvilja mot någon mat eller dryck, higst N hingst, 
mågka mangla, Mgra längre, slira N slunga (t. ex. stenar), hår-
krågka större stickande mygg, pigka N kasta vatten, ggicktg N 
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ynklig, keigkii N konkurs, agg N, eg B äng, svagg N, svag B hung-
rig, rdltgg N, råltg B reling, kagg 1. keinigg 1. k4nzgg N konung 
(kan B), tugga N, tåga B tunga. j,,sargg, pl. fyårggar N, j'arg, pl. 
»åror B käring. 

Bland inemot 150 exempel på ord med slutljudande eller inter-
vokaliskt ng-ljud i N har jag endast antecknat några få, som 
sakna g-ljudet efter g (möjligen beroende på hörfel, såvida man 
ej får antaga riksspråkets inflytande) nämligen kgandte lavemang, 
krig 1. ikrig 1. ~krig omkring (ofta med anslutning till följande 
substantiv; jfr nedan om sammansättningar), tfdmg jämte tidnigg 
tidning, birdkiga Blekinge, hålsigan Helsingen (en ö), kognig bygg-
ning, dcfp,i_dig ejderhane, igan...nkst ingen vart, kalseigar jämte kal-
&riggar kalsonger; jfr hileskåg, best. sing. -åggan, plur. -zignar N 
kakelugn (men bdkågg N bakugn, masågg N masugn). 

När däremot ord med gg såsom första ledet i sammansättningar 
efterföljas av ord med uddljudande konsonant, faller g-ljudet bort, 
t. ex. sdgb&fru sängbotten, eigbdt ångbåt, svågp:_ck svänghjul, sprigy0 
ett slags bukgjord för hästar, sag14g sänglag (med en flicka), M g. 
st lungsoten, tugspåna tungspene. 

g motsvarar rspr. k i tedrigg 1. teärtg N tallrik. 
g motsvarar rspr. g i råga N ragla (om en drucken), 

seimktga B (seimktga N) somliga. 
g motsvarar rspr. m i yggka N jämka, ggka ömka. 
g motsvarar rspr. n i ågsikta N ansikte, 14.24411, N, 

lzgycil B linjal, pågkaksmådt N pannkaksvändare (men åttadga N 
anklaga). 

h 
I fråga om h-ljudet överensstämmer målet i allmänhet 

med rspr., behåller det alltså i uddljudet, där det finns i rspr., 
och sätter icke in det före uddljudande vokal. Exempel: hak hal, 
hakm halm, har hår, men ak al, akm alm, ar år. 

Endast följande ord skilja sig från riksspråkets former: 
a) utan h: an jämte han, han och on, o jämte hon, hon, ho, 

ho av pers. pronomen, andår, odår, anhår, ohdr den där, den här, 
in,hera N hin håle, al 6 N hallo, bråk, oväsen, östa N, östa B hosta 
och sammansättningar såsom basbåka N båtshake, masåka N mäss-
hake, felthålnar N Skepthammar, ostånt ar N Östhammar, jpirkåra N, 
1498,skåra B kyrkoherde, grasåpa N gräshoppa, fitly:4s N skithus, 

5-42663. 
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»ing.k B, tantsigm N tinning, vilOighdt N besynnerlighet; dessutom 
abram Abraham, h6yka Hökhufvud, yan B, )(bua N jämte yohån 
Johan, spatål N hospital. 

b) med insatt h: lådar pers. pron. eder, hådan, pl. håc_lra pers. 
pron. eder, edra, hdlar eller, håglark ankel, heiskar N jämte åskar 
Oskar, håra orre, Mysa N, hOsa B brunnshink, hysa N, hirma B ösa. 

f motsvarar regelbundet rspr. uddljudande, på olika 
sätt tecknade 'sch'-ljud, t. ex. fed sked, fita skita, fgni jst skynke, 
fdla skälla, f8,st skört (subst.), marfåkk N marskalk, månifa män-
niska, kånfi kanske, Asta skjorta, fkai• skjul, fera stjäla, fama 
jämte skiva N (äldre språk) skälva, fast stjärt, ft.ft sju, fejk själ, 
säl, fa själ (anima), f§im N, fg B sjö, anfO.vis N ansjovis, pi/ schal, 
karzifa N kautschuk, maffn N maskin, famminyt N champagne, 
akfd-n auktion, af dt assiett, parmafdn N permission, faltir jaloux, 
luff, N logi, fd,ruc N sherry, håla N hässja (säd), niga N täta väggar 
med mossa, nd,fa N våga, djärvas, ve N, bgya B vyssja, rybfa 
ryssja. 

I midljud har f bildats av sammanstötande st + j eller 
s + j i vafäyt N, vafgta B västgöte, yafigara N, yaMara B gäst-
givare, andafrins N Anders Jans (gårdsnamn), magnitf4ns N Magnus 
Jans (gårdsnamn), ya vett inta ålfa N jag vet inte alls jag. 

f motsvarar rspr. sk  (s + k-ljud före -e) i sådana ord 
som fru§yfi N, fn4fi B fnöske, åfin asken (dosan), etfi asken (trädet), 
film fisken, måfin masken, f lråfa fläsket, trdlin träsken, samt rspr. 
si  före a i fila 1. fiska fiska,-  Wa hyska, Knia vrenskas. 

f Motsvarar rspr. k i vfin N varken (vå,sin B). 
f motsvarar rspr. s i fkånt N sergeant, mafa,:sa N 

massera. 
fås 

fp motsvarar regelbundet rspr. på olika sätt tecknade 
tje-ljud, t. ex. yågsa N ha sänglag med någon, Mg?ra kägla, 
pista kista, Mia kyla, pr N tjuv, jpgva kväva, strypa (jfr jpåva N 
dyka), fp/ kärl, j js8t kött, .4,90, N, jp/ B kjol, hsKtgu tjugu, j>sals. 
tjock, Mixa tjära, gipa gyttja, njpa N nyttja, vipa vittja, fipa N 
linknippa, vål% bryne, kapds katekes, pingm B tinning (jfr Vätöm. 
§ 178). 
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§ 303. fp motsvarar rspr. k-ljud i följande fall: 
bestämd singularis av substantiv på -k, t. ex. båkjpn balken, 

btirjpn N, bet,sjpin B burken, drånjpn N dranken, krdjpn kroken, 
sticfpn stocken, mlf/9p mjölken, bptrjp N, byksjp B björken, bc_54si 
boken, fOl jsz folket, t4jp taket, /eihsi locket. 

Någon gång kan man också få höra riksspråksformer, t. ex. 
grd,kan greken, årkan N arken (Noaks), bdkan B jämte bqijpn N 
båken, di kan B jämte digpta duken, idkan B jämte 26yzipn N göken, 
bitrkan B burken, årka N arket, dpgki B jämte cipteyz B apoteket 

mask. och femin. fl-stammar, som i rspr. ändas på -ke, -ka, 
t. ex. pigjp pojke, bpitsklålsa B björklake, grådsnåjpt B gräddsnäcka, 
krgipt krycka, .6xtsa N, 4ajya B ökstock, krått.jpt linknippa, åttj,,sa B 
änka, rffitbj§a rynka, yettsa 1. jyårka N (j§kska B) kyrka, idryp 1. 
lirka N (1å,ska B) lärka. 

neutrala j-stammar, t. ex. si/j§t silke, fgri,j9i skynke, vårjp N, 
vAsip B virke, grip N (0-kt B) yrke, stffl,sjpsdr0 B styrkedryck, 
strnbst stycke, dy,/ dike, rijp rike (men åstarka N Österrike, 
nårki N Närke). 

adjektiv och particip av typen drucken samt supina av 
starka verb med k i stammen, t. ex. ricAtszn naken, nfilij,,sin N 
nyfiken„spilpf /Msk B spickefläsk, mPbst mycket, slitjpn N slocknad, 
mitrjpn N, mv jpn B murken, fie,,szn unken, dricbsin N drucken, 
dråp?, druckit, setndatspritjpn söndersprucken, sprtilp spruckit, 
nfistrWpn nystruken, stry'elp strukit, slån jp slunkit. 

nffilpl 1. ngkak nyckel, stå,sjpalsa 1. stårkalsa B stärkelse, 
l8rjga4r urhålka, gibepa stig B åbäka sig, jyaks N cakes. 

§ 304. Is motsvarar rspr. j-ljud i jpal gällen (om mjölk), 
jpps N gips. 

§ 305. cb motsvarar rspr. g och gg i följande fall: 
a) i bestämda former av substantiv, t. ex. låt72zn N laggen, 

bricipn N briggen, pkic_Ipn B pliggen, låditn läggen, hdltidyn hår-
luggen, rOpn ryggen, re_ichin N jämte rin rågen; 

Mät daggen, fketcloi 1. fircip N flaggen, hi häggen, åtlyi 1. 
åga B eggen, vt väggen jämte plur. våjjar väggar, best. plur. 
va, vågya N, våga B; 

pketibt N plagget, sfficip N slagget, • fgcbt B, fågp N skägget, 
ddit ägget jämte g,c_zyt N ägget, best. plur. å jpn äggen jämte ågpn N, 
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hådat B, håclyn B hugget, huggen jämte hfk2i N, Mein N, nOgebt N 
nybygget, stgeigi steget, qclyi jämte tti N tyget, trågyz N tråget. 

-i particip och supinum av starka verb, t. ex. dråcban N, 
dråebt N dragen, dragit, slåcliin N, slåcip N slagen, slagit, Mcbin 1. 
tåpn N, tbp, N tagen, tagit, stidjin B, sticbt B stigen, stigit, ticjyt 
1. tigt 1. tiga N tegat, fkkiin N, flrgchi N flugen, flugit, yåelp, N 
ljugit, smgibi N smugit, .sicdp N sugit, håcjitn, liåcjoi jämte hzijin N, 
kip, N huggen, huggit, hiciji jämte låga, liga N legat, sandar-
firådpn N sönderflådd. 

i brgcba B, brOja N jämte brfiya subst. brygga (däremot 
brgga vb brygga), hitrgcbagar B, k4trMug N jämte k4trtagar N 
kutryggig, firtieljagar N som flöjer (om hästar), åclyi B jämte ågja N, 
åla N ta ägg. 

cly utan motsvarighet i rspr. förekommer i tijyt N tio 
jämte tia N, iii, sta 1. sta N sticka ål med ljuster (jfr Vätöm. 
§ 123). Däremot mia midja, smfa smedja, via vidja, ra N rödja 
(men bgla N bedja jämte båda). 

Ss 
har jag endast funnit i faS,5åna förtjäna, f.gcsita N 

fårkätte. 



Kvantitet. 

Kvantitetsförhållandena överensstämde i stort sett med 
riksspråkets. Starktryckig stavelse hade alltså antingen kort vokal 
åtföljd av konsonantlängd (lång konsonant eller konsonantgrupp) 
eller lång vokal åtföljd av kort konsonantljud eller av konsonant-
grupp. Så kallade medelvariga (halvkorta eller halvlånga) stavelser 
har jag lika litet lyckats upptäcka i Gräsönmålet som i Vätömålet, 
åtminstone vad beträffar starktryckiga stavelser, men vågar icke 
förneka, att vissa stavelser före eller efter fortisstavelsen i två-
eller flerstaviga ord vid instrumental uppmätning skulle ha be-
funnits »mera långa» eller »mindre korta» än ordets »korta» 
svagtryckigaste stavelse, om också denna skiftning i kvantiteten 
icke kunde skarpt uppfattas och graderas av ett genomsnittsöra 
som mitt. Jag nöjer mig därför med ett kvantitetstecken (_) för 
relativt långt språkljud och lämnar relativt kort obetecknat. 

Undantagen från riksspråkets kvantitetsregler voro emellertid 
flera på Gräsön än i Vätömålet, vilket väl — oberäknat ett segare 
fasthållande vid gammalsvensk kvantitet i osammansatta ord — 
beror på rörligheten av det exspiratoriska trycket, som i en mängd 
sammansatta ord är fördelat på de olika stavelserna efter andra 
principer än i riksspråket. 

Lång vokal motsvarar rspr. korta vokal: 
a) i stavelse, som i rspr. är tryckstark och vars vokal i rspr. 

åtföljes av eller tidigare har åtföljts av två eller flera konsonanter. 
Exempel: »ska ljumske, brosk N jämte brosk N, brosk B brosk, 
tgskland N Tyskland, pgsk N påsk, i,pqi.skats N i påskas, (fiska åska, 
breiska B, bråska N brådska, viska väska; 

Aspa gäspa, y 4.spug B gäspig; 
tros N, trast B trast, test test (men last N skoläst), nåsta N, 

ndstan B nästan, nåsta N medmänniska, nastgeg• granngård (men 
nästa N ett slags spik, nästa N näste, tillhåll), 4sta B, osta N hosta, 
syddst B jämte sydöst sydost, prost N, prost B prost, 4mprOst N 
domprost, prcjstitta N, prostitta B prostinna, rdsta i uttr. maltet 
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star pet...ra:stan i ett kar efter brukningen och omkokningen, ,vot N 
just, »star ljuster, pst smedjepust, nys N, nyst nyss, tyst tyst, 
tysta vb tysta, bhtst N blåst, phistar plåster, rastaråt N råsturätt, 
host B, byst N höst, knOysbr N, knå?star B knoster, rnost N, r4st B 
gavelröste, dist N tjocka, distig N disting, istar ister, kNstar klister, 
kkistra B klistra, tistran, tistro N svart vinbär (men fåsna fastna, 
gast gast, kvist kvist, list N trälist, j§ista kista, mista mista, sist 
sist, rista N rista (i ett sår), yistin gisten, yisna gistna, ost ost, 
gnista N, gnistra B gnista); Vrygsal N blygsel; 

fnhoft N, indfi, B fnöske, hdfa B, hala N ställning att torka 
hö på, ndla N våga, djärvas (men jclitivara- N, >Jämra B gästgivare, 
mgfa N täta väggen med mossa, rgla ryssja); 

t9.2, tistel, mygla N, mj.2,1a B vissla med munnen, sPsla N syssla 
(jfr .2, § 231), snds/inyi N herrgård i Börstil, pdsma pasma, iksnas B, 
isnas N hissna; krdfta N kräfta, disiga,- B (dIsiggar N) äfsingar; 
bdksnas N baxna, brciksei braxen, rryt:ks B, reistc N isråk, bykt N, 
hokt B högt (likasom yalcikt elakt, fykt sjukt, lakt lågt, dkta 
åkte o. d.); 

kikka kackla, råka rackla (han &tar a råkar), rask N (slam 
rc,:iksk i bröstet N); 

tc_iksZ. tackel, /takt häckla (lin), kraka grötkräkla, språkNg 
spräcklig (men jpg1L7tigg N, fOlLeksg B kyckling, treiPa tråckla), 
sdkig-nya B, sakdtstya N sakristia, f kdyg N, f kog B flöjel, om6gh N, 
omdgh B omöjlig (men ggka ögla), vdpkigg N, vdplzg B väppling, 
birådra 1. bKda N bläddra i bok, gtra N jämte tya yttre, UJ N, 
14,9 B törs, /ag lärft, mka B mor, vd,sin var sin, i1an...224,st ingen 
vart, sta  syrsa, gräshoppa, ciypika N (antika B) alm enacka, ga N 
1. andatståga N granngård, nOdand N Norrland, n4d,f4n B norrsken, 
keybår N, kårbirr B kardborre, ståml1. ståvil (ståvil B) stövel, valfra N, 
vålind B Valfrid, sålda, salt sålde, sålt, filya B tjuta (om hund, räv), 
fylpådta N ett slags fisk (kallas även fitkrffig N), sålvia B Salvia, 
Ms.piligg N självspilling, stråna krysta, trdnjan B, trdn.lo N trän-
jon; baggnli N besynnerlig, famp<ovi N champagne; 

ta—håvs B till havs, livsra.d N utväg, »levande råd», livstid N 
livstid, b6sk4p N boskap, fråntimar N fruntimmer, mand4g N 
måndag; 

mas N Mats, los lots, stcispånig B pigstädsel (jfr staning B dräng-
städsel), krishåra N hög befälsperson, krisfilkk N krigsfolk, bds-
h4ka N, baskika B båtshake, 4fgrs N, 4tisr B utför. 
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b) i stavelse, som i rspr. är tryckstark och vars vokal i 
rspr. åtföljes av långt konsonantljud. Exempel: lak adj. läck, 
låkugar N som läcker (om båtar), lika 1. lika B likväl, slåka jämte 
s/ila N slicka, saan socken, (men åtsöknas utsocknes), smQka,,tål N 
slå till, l4ka lucka, (men stzluku N kyrkogårdsgrind), brak N bråck, 
eidarbreik åderbråck (men bak beck, 4vilstråk N, divedsträk B dyvel-
sträck, spak späck, spilyzjpid B spickekött, strak N streck, vak veck, 
våka väcka); fbmg N, fkng B flöjel; 

kkanåt N klarinett, salvåt servett, slita  B slätt, kkOmtåtu 1. 
kkOstitu B klivstätta, hålsspit (även håkspåta B) hackspett, skvatt., 
tökug N skvatt tokig, ft fästing (men bat N bett, bredas brottas, 
åtika ättika, skita skotta, slat N slätt, 6ngt N, lingeit B örngott, 
rictin rutten); 

ålan B, ci/o N ållon, åkålan B ekållon, krzstdd N kristall, må441 N 
metall, madål N medalj, krpdnatkar B kryddnejlikor; fråntimar N 
fruntimmer; 

ham hamn, vålnad, talagrecm N, telegram B telegram, 14m1/64 N 
lomhörd, gh_ima glamma, ram rem, slam slem, bKma blemma, 
kkåma klämma, skråma skrämma, råma  B kin råmyar (jfr )4mia N 
jama), km lim, lima limma, lima N 20 hässlor lin, rimfråst N, rim-
freist B rimfrost, rima N rimma, bli rimfrost, shm stim, stima 
stimma, väsnas, gkima N glimma, grima grimma, strima strimma, 
svima svimma, tima timme, dom dom, dömara N domare, döm-
pråst N domprost, bcindöm N barndom, sv6/4m svordom, bom väv-
stolsbom, bom N i futa...b6m N skjuta bom, b6meily a B, bomeilya N 
bomolja, om gom, /om lom, stom stom, tom tom, p4ma N arbeta 
petigt och långsamt, skum subst. skum, skum N adj. skum, skUma N 
skumma, tum tum, tårna tumme, filma N, fffima B skymma, y 6yma N, 
ygama B gömma, stroym N, strsam 1. strsm B ström, soym 1. som N, 
88M B söm, s6yrna 1. 86ma N sömma, toym N, tam. B töm, t6yma N, 
tii?ma B tömma, or/ N, om B öm (däremot åma N amma, fam 
famn, ståma stamma, åma B Emma, dåna dämma, gråma gräma, 
lam N skimmer, fänta N lysa, skina, fama,At skämma ut, ima imma, 
imarfcjest N immerfort, rima N järnten på kälkmeden, sima simma, 
timbar N timmer, timbal-man N, timarman B timmerman, jpm N, 
j,,simb B kim i en tunna, bkiona N, bköma B blomma, from from, 
rum N fiskrom, kinima N ta på och smutsa ner något, fitatiman N 
skällsord på någon som snaskar ner sig, ria rymma, keima komma, 
ram N rom, sprit, sam pron. som, bar6ma N berömma, dr6ma N, 
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drkia B drömma, dia N, dirma B döma, ertima N glömma, strå-
nagg N, stråmzg B strömming); 

skrina B, skrilla N åka, glida; årak N arrak, bar barr, star starr, 
Mår N gitarr, szgår cigarr, mfram N, maråm B mejram, fåra N 
sherry, mdran N jämte mår«, måro morgon, mir märr, dr N, 
dr B dörr, timra N, tiara B tiggare, slåja N, slåja B slägga, våyaN 
väja, 49 1. n N nej, tzmotå timotej, bra 1. brycba N subst. 
brygga (men bryga vb brygga), regi N myggen, ktgryyzigar N kut-
ryggig; 

st6vz1 1. sttsizyl N, ståvtl B stövel, kamp& N, kampås B kompass, 
nys N jämte nyst nyss; k, Q hon. 

i lånord, vilkas första stavelse i rspr. är trycksvag och kort, 
men på Gräsön (relativt) tryckstark och lång: ådrds N adress, 
ålaksas B Alexanders, 4pri1 B jämte april april, åptåk B (aftåk N) 
apotek, krbårara N barberare, bråsiltan N Brasilien, lågamån N 
lavemang, pånzl 1. påmal N panel, såkrzs B Sakarias (kattnamn), 
såkramånt N sakrament, sålasi B jalusi, kfalkivara N befälhavare, 
fd,barån B, fibarån N februari, /6,1c4m N lekamen, få,bånt N ser-
geant, sijil N sigill, rianåro N Rio Janeiro, fåtrål N fodral, »d-
grafi N, Argraff B geografi, fkisa N fernissa, lårina N lärarinna, 
på,siba N persilja. 

i en mängd ord, såväl svenska sammansättningar som lån-
ord, vilkas sista stavelse i rspr. är relativt trycksvag och kort, 
men på Gräsön tryckstark och lång: bakk N jämte kbok babord, 
btr4 byrå, lkadol, blaggarn, bokståv bokstav, bösk4p N boskap, bys-
mån besman, balisar N bellisor [Bellis], boyndåg N, sandåg N etc. 
böndag, söndag etc., farfår, farm fr  farfar, farmor, gttfcir N gudfar, 
gumår N gudmor, fabrår N farbror, frami B frami, fsrgar N för-
går, hålsspit hackspett, hoytiel N högtid, krz:isbår N krusbär, jprk-
b4r N körsbär (men bkeibar B blåbär), jalåk elak, lagaZr N ladugård, 
papår papper (men papatspåsa B papperspåse), skrtskd N skridsko, 
saparatår separator, tobåk N jämte tål2ak N tobak, traffir trädgård. 

Likaså träffas lång vokal motsvarande rspr. korta i åks0 N 
jämte åkssk N, åksal B vagnsaxel, låonåd N (kona B) Leonard, 
fi-tigkrika N Frankrike, scilvia B Salvia (kyrkkrydda), antåmzsan N 
anatomisalen, akadimian N akademien. 

§ 310. Kort vokal motsvarar rspr. långa vokal: 
a) i en massa ord med lång, tryckstark vokal i rspr. Exempel: 

åk8r N åkåra 1. åkara B ekorre, åknag N adj. säges en bröllopsgäst 



73 

vara, som är från en annan by än bröllopsgårdens, bAklifya B 
björklake, /ilsa 1. lika B likväl, liksetm N likasom, beiktir B Båkön, 
strak N slag, streika stråke; bitg8k.smår N (b4g8ks,m4r B) kyrkogårds-
mur, drågsk dregel, jpågka kägla, j§d,g8kbigg N kägelkung, sgg8b• N 
(skar B) segel, såga säga, stagk N, stag B steg, &tåga jämte stiga N 
stege, ståga vb stega, svåga B kattsvans, bkodigak N, b1t4dig8k B 
blodigel, nogk N, nog B jämte nog nog, clitga N jämte deiga, dina B 
duga, Odåga odåga, Petiga fluga, fågab• N (Mak B) fågel, niga sår-
skorpa, staga stuga, taga N järnring vari kälkdrätten fästes, 924g8Ze 
mögel, mds.ka mögla, beiga båge, hagk N, hag B håg, lega låga, 
ragk N, rag jämte ra g råg, mdgseig N magsyra, seigk& sovel, j§eigk N, 
»ag tjog, fkigmilrar flygmyror, trsgk N, tng N tråg, trekörman N 
hästsjukdom, båktrek N, bOktrig B baktråg; 

etbasabOk N abcbok, ribasedi N abed, bibi/ N, bibel B bibel, Mak 
(en Sladdarö-bo) tokprat; 

hz supin. haft, bråvasitara N (A. J.) bredvidsittare [= back-
stugusittare], fOdaryåv N hörum i stall (utanför häckraden), J4/å-
vara N (yalivara B) gästgivare, Mya leva, låvsr subst. lever (men 
nåvar näver), clefråv N översta delen av dörramen, sidråv N sid-
partiet av dörramen, riva B en av vävstolsbommarna, höpråvada B 
hopsnörd (om nät), ståvu 1. ståva N, stiva B stäva, birgskråvka N 
bergknalle i en åker, davin N slapp, slö, håva huvud, betrhilvda 
barhuvad, dfflyilstråk (divalstrål_e B) dyvelsträck, Nnfigvi/ tordyvel, 
hKoyil hyvel, hOla N hyvla, tgva/r N subst. uppstår »när två prata 
samtidigt», deiva dvala, hy Hov (gästgivargård), hava N (hei.va  B) 
hovet (kungens), »giva klove, skrav N, skrsv B skrov, gr6vra N, 
grofst N grövre, grövst, ativar 1. kki1181' N klöver, /8v lov, Mya lova, 
VIV röv, siva jämte sava N sova, såvz sovit, 6vsr över, ivra övre, 
tivetsta översta, 8v/4dar B ovanläder; 

båta toft i båt, båta N subst. beta (bröd), gnat gnet, lat färg, 
låta färga, låta tillåta, saltpåtar N salpeter, våta veta, samvåt N 
samvete, diana N, dina B dit, kritar N kreatur, hata höta åt 
någon, keita skära med kniv, net N, nid B nöt; 

/Ma hade, båda bedja, dådet dädan, hådar N jämte /Mar fjäder, 
fre d fred, häda hädan, hådan, hklra pron. eder, edra, ladt N, lad 
led, lådara ledstång, lådtg N ledig, måda medan, måda slädmed, 
nådar N ner, nådafira nedanför, nådra, nåda,sta nedre, nedersta, 
rådara redare, sådzl N sedel, sadt N, sad B sed, slåda släde, smacl 
jämte smi, N smed, hsådrar N, Isidrar B tjädrar, vad ved, 344vådt 



74 

1. -våt 1. vita N träring på hjul, vradt N, vrad B dörrvred, lidar N 
jämte lidar subst. lider, ticlit tio, litdin luden, åludin fal N fäll 
av oklippt fårskinn (jfr 41aganh4t N olägenhet), sånritdu N namn 
på ett gärde, bidra N tråda (Ny» bidrar höna), låda jämte ldda N 
lada, båda buda, ydsbåd N gästabud, nkbådan N Norrbådan m. fl. 
dylika namn på skär, st8dt N, stad B stöd, sta stödja, sadt N, 
88d B såd, soppa, s6a8r N, sr 1. si9d8r B söder; 

fapn N glad, »ap kedja, rajd N regel, spagpl, pl. sptlgZrar 1. 
spagak, spagkar N spegel, taja B Tea (namn), &Spi N bygel, hin 
1. h6yin N högen; 

itåltan N Italien, kråla N kräla, malpa N Medelpad, sala sele, 
sala sela, spala 1. spåla spela, fälvanda B träspjäla på vävstol, 
vtigfal vägskäl, vdvfäl N vävskäl, val 1. fal N väl, bgla getingbo, 
barra bulna, fal föl, mtdrn moln, fåkska N falaska; 

brant bräm, gråna gräma, jinith.bråk N Gimo bruk (men Åma N 
ugnsgima), brcima N bli röd, idmatantan, N namn på ett utdikat kärr; 

fåna fena, lån len, ldnvadar milt väder, satt sedan, såna sena, 
snara N senare, 8pinu spene, fintstvCr N finistvål, tindar tidender, 
nyheter, riktas N, nåna B nyss„spetna spånad, bra eldsvåda, 
heinigg N honung, man N adj. mån (om någon), san, sådan, vall 
pron. vår, Nol byn in. fl. dylika nominativ (se § 327), jdnts/gonya N 
jäntslyna, rkta N, råna B bli röd i ögonen, söar 1. ötjar .N, såtmr B 
söner. 

spi,stus spiritus, ond ande, fåra furu, hur N (hur B) huru, skåra 
skåra, vårt, vårt N varit, matffiaa B materia, stgtyug N ostyrig, 
tri/ stav i en smörkärna, fara fargalt, 49drkåra N, jp,skåra B kyrko-
herde, tara tärna (fågeln), vitt N jämte vadg världen, Old N gördel, 
spar spår; 

ateist/ N städsel, ståsla N, sta2,la B städsla, tistå„5 B tillstädes, 
svinbitsu svinbyssja, snus snus, snitsa snusa, pr5i4a påse, airoart B 
klö sj ärn ; 

ha N vad, frågepronomen, när E. H. ej hörde, vad som sades; 
va vad, trycksvagt frågepronomen; 

perf. particip och supiner av starka verb (se §§ 367-368) såsom 
jivin, Jim av yG giva, bittn, bita av bita bita, skrik?, av skrika skrika, 
vint av vina vina, skgrin, sktiri av fara skära, bfitdin, bpiclt av 
bjdda bjuda, sitiotn N drucken, frffisin, fr,5t av frgsa frysa, fkgitn, 
PrOt av fkliga flyga, krgolyn, krkat av krflpa krypa, dret.iin B, drav B, 
drajpn N, dradjt N av dra draga (men rdsldpn N Roslagen). 



i andra ledet av några sammansatta geografiska namn, 
t. ex. h6yka Elökhuvud, tv47/8 Tvärnö, ragåny Raggarö, våka 1. ulikt N 
Valö, /Art N, kåkars, B Kallerö, kåvqra N Kaverö (by), ?Ån B, 
vass N Vässarö, hågstan. Högsten (ö), nkstan B Norrsten (skär), 
njstan N Rosten (by), ånda,stan B Understen (skär med fyr); där-
emot ristån N Risten (ö med by), stå_nstan B Stora Risten (ö med by); 

åpsaka N Upsala (men 64ka N Ortala bruk), våksakn N Vaxala. 
Därmed likartade äro hålmti, hålvata helvete, åludzn N ull-

luden. 
i första ledet av sammansättningar, när detta led har medel-

eller svagtryck i målet, t. ex. aljår N aljuver, cunnus på ston och 
kor, alånda N Alunda socken, avg4d N avgud, avfd, N avsked m. fl. 
dylika sammansättningar med av, babåk N jämte bcilbok babord, 
balåst N barlast, bkodigak N (bk4di pk B) blodigel, bon« N ett slags 
fiskenot, brugåma brudgum, brabagk brobänk, ångbåtsbrygga, sk-
ålan B ekållon, jedåk elak, yankig färg av enbark, yanågd enögd, 
fag N fartyg, fals fähus, filbågka filbunke, froseika,s kl N Frös-
åkers härad, fp-Ma N ödla, fiorkånt N fyrkantig, fehiciut fölunge, 
fsrfadar N förfäder, fsOmn N förnamn, godc;:tgar N goddagar, golik B 
ganska bra, duglig, gravgidar N, grav B gravvård, grastipa N, 
grasei va B gräshoppa, grån,sviska N liten gräshoppa, gud4tar N gud-
dotter, husbörc N husbonde, havlåg N betsel, hågbana N takstol, 
hogäktgar N högfärdig, idraktzg dräktig (om kor) tfigr N dräktig 
(om ston), thgtv.dr N ihålig, khivasa N klöveresset (men n'Atarasa N, 
spddasa N), kodisara N, kodffinja N, kosiv N, kospana N komjölkare, 
-dynga, kalv, kospene, kovik Kovik (by), kakråtar B kålrötter, lagdk N 
ladugård, lacldm N lärdom (men sr9:44m svordom), logAig N, 18g-
dg B lördag, masågg N masugn, mtnåt midnatt, mobåka N mo-
backe, mor« morot, odg)gdzg B odygdig, °byka N ohyra m. fl. 
sammansättningar med 0, oksdkar N orsaker, pettgir N påtår, pet-
årka N påyrka, rabånd N rad, sträcka, hop, rs,v6rm N revorm, 
robatar N rödbetor, robOndar N Rumex domesticus, 9'834t87' B röd-
myror, rs/Olc B rödlök, saglfvada N seglivad, smala sädesärla, ska-
fåtss N skafföttes, skod4n N skodon, slafåt grunt flsktråg, smet-
lanzggar N smålänningar, snovit N snövit, sps,seibo N spårsnö, 
stask N stadsbo, stzbiku kyrkogårdsgrind, svadrika B jämte svd-
drika svagdricka, sybårg N fingerborg, symik N synål, favåfrot N 
skedvatten, fejas N gräsknarr, fitlAbs 1. fitlyås N avträde, fomån N, 
fånet); B sjöman m. fl. sammansättningar med sjö, inf« N trefot, 
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trekormanN en hästsjukdom, ;MUN ursäkt, vadlidar 1. vadlidar N 
vedlider, va/dr N vedlår, Inlpftig lustig, tokrolig, vifej,pa sag N 
göra åtbörder, a(ia N årtull, 6sleik ögonlock, ösvrei ögonvrå; for-
mellt likartat är spatålska N spetelska. 

§ 311. Lång buckal motsvarar rspr. korta buckal 
i slutljudet av slutstavelser, som i rspr. äro trycksvaga, men 

i målet tryckstarka, t. ex. mabiga N malaga, biskåp biskop, broleip 
bröllop, sdrötp 1. sårap N sirap (men senap  N senap), bonnid N 
bomull, markt B (miram N) mejram, spilklint spilkum, brånvin N 
brännvin, jokk, Johan, tskmått B (tbkman N) tolvman, mdstarmk N 
bödel, samat N sammet, Orgeit N, drigåt B örngott, masåls matsäck, 
bkfiltk.  B blyerts, Condi; N amen. 

i slutljudet av förstavelser, som i rspr. äro trycksvaga, 
men i målet relativt tryckstarka, t. ex. påslin N porslin, brisilia N 
bresilja, prigis B (prasis N) precis, båldQin buldan, skåfari N mat-
skåp, /i1s67. N likör, drågön jämte dragin dragon, ktividn N kaplan, 
meards N (matrds B) matros, matöl N metall, nåttir N natur, (94 N 
adjö, fårst 1. fsra:it N förut, Madra B (yandrz N) januari, kåt; 
mölnar B kardemummor 

och sammansättningar sådana som etfokdr N affärskar (afdcl 
affär), kålåsritsta,ska N kokmor (kalds N kalas), ketminspjål N järn-
spisspjäll (kamin N järnspis), kåndlbårk N, kåndlbksle B kanel (ka-
na B), kårbasn'ts N ett ordentligt kok stryk (karbds N) kårboldsti N 
karbollösning, kåtrznpkonzankråm N katrinplommonkräm (katrinu 
Katarina), nutsansbdm N mesanbom, sigatsle_ida B cigarrlåda (szgdr 
cigarr), tetpatsritla B tapetrulle (tapdt tapet). Jfr för övrigt Vokal-
förkortning § 310 a. 

§ 312. Kort buckal motsvarar rspr. långa buckal på grund av 
förskjutning av det exspiratoriska trycket t. ex. i habittit hulling, 
trzliggar N, trilisar B trillingar, tvilisgar N, tvilisar B tvillingar, 
Mim- N bellisor, nalålsara B hingstkastrerare, frami B frami, in-
*mr inälvor, fruketst N frukost, upåsatska N uppasserska, masdka N 
mässhake m. fl. (jfr Vokalförlängning § 309 och Buckalförlängning 
§ 311). 



Aksent. 

A. Exspiratorisk aksent. 
§ 313. Med hänsyn till det exspiratoriska trycket inskränker 

jag mig till att uppställa 3 huvudgrupper av stavelser: 
tryckstarka med fortissimus eller fortis, av vilka den förra 

aksenten, relativt starkare, förekommer i enstaviga ord och i den 
tryckstarka stavelsen i två- och flerstaviga ord, där denna an-
tingen utgör slutstavelsen eller endast åtföljes av trycksvaga 
stavelser, medan den senare, relativt svagare, tillkommer den 
tryckstarka stavelsen i två- och flerstaviga ord, om någon av 
de därefter följande stavelserna ha medeltryck; båda dessa ak-
senter betecknas med över stavelsens sonant utom i enstaviga 
ord, där fortissimus lämnas obetecknad. 

medeltryckiga med levis (omfattande semifortis och semilenis 
enligt annan terminologi), som betecknas med ' över sonanten. 

trycksvaga med lenis, obetecknad ([i manuskriptet] utmärkt 
medelst ' över sonanten). 

Härmed vill jag icke förneka, att man med instrumentala 
hjälpmedel skulle kunna konstatera flera tryckgrader än de ovan-
nämnda och t. ex. påvisa en skilnad å ena sidan mellan semifortis 
och semilenis, å den andra mellan lenis och en ännu svagare 
lenissimus, men då jag endast haft mitt hörsinne att rätta mig 
efter, har jag ansett det vara säkrast att nöja mig med 3 slags 
aksent, och detta desto hellre, som växlingen mellan semifortis-
semilenis och lenis-lenissimus knappast torde vara konstant, utan 
oftast beror på individuella faktorer eller den stämning och den 
situation, under vilken orden uttalas ej blott i satssammanhang 
utan även vid »lexikograflskt förhör». 

För övrigt må redan här nämnas, att samma ord icke så sällan 
uttalas på olika sätt med växling i placeringen även av de tre 
huvudtyperna fortis, levis och lenis. 

Någon s. k. sammansatt aksent har jag icke observerat, utom 
möjligen i stavelser med diftong (g ft, g y), 8?), som torde ha fortis-
lenis. 
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I. Enstaviga ord. 
Sådana ord ha fortissimus t. ex. han han, mg mig, gris N gris, 

grej grå, kvist kvist, a i, utom då de i sammanhängande tal prokli-
tiskt eller enklitiskt bli trycksvaga, såsom han, an han, mag mig, 
ii o. d. 

II. Tvåstaviga ord. 
1. Fortis-lenis (L .), motsvarande riksspråkets aksent 1 (akut), 

är den vanligaste tryckformen i enkla tvåstaviga ord, däri in-
räknade diverse tvåstaviga böjningsformer av enstaviga singular-
former och infinitiver. Ex.: 4128r abborre, ålar N ekorre, åmbar 
ämbar, åljal axel (på kroppen), bibal B bibel (jämte bibii N), hård 
hävel, hcirm/ B härvel (jämte hårvil N), j§itil (jämte jkitil) kittel, 

kummin, g4fi1 gaffel, mikal N mickel räv, Ana N (jämte 
pdnial N) panel, 4rt1 B april (jämte april), igan B ingen (jämte 
iggan N, igan B), Åman N genom (jämte viman N), khstar klister, 
slickar N slusk, spddar N spader, dåktar N doktor, påstar pastor, 
kritur N kreatur, kri kan krikon, miram N mejram, (jämte marånt B), 
pf rum N pirum, 44 N siden, s 6inap N senap, s4rap N jämte saråp N 
sirap, keinyak N konjak, setbk B ett slags fisk, tajak N jämte tok-k N 
tobak (även tål2ak N), keimplas N »kompis» (kompani, sällskap), 
/4krzs lakrits, nånas N, nåna B nyss, spinus ond ande, Einigg N 
klänning, »åk B ketting (jämte j,,såligg N), påtag B penning (jämte 
pånigg ?N), reilig,g N rotting, ågErig B änkling (jämte ågaigg N), 
tålrigg (även tårig) N tallrik, jå,sta hjärta, Åma pasma, teimska B 
Tomssonskan, 'g/ N juli, kåta kaffe, kånfi kanske, kgyz N Kallerö, 
nit nio, fint N sherry, jc:tq N ja (jämte Ki), kvito kvitto, keintant N 
adj. och adv. riktig, -gt (jämte kantånt B), måskezt B muskot, prim B 
presis (jämte prasfs N), pitijp, pl. pigkar pojke, firågu, pl. /Ngn?. 
fluga, 1-4pa inf. ropa, rdpar ropar, rdpa ropade, håstar hästar, 
pr(Istar präster, leigga N, la B långa, friskast friskast, yinast ge-
nast, mina mina pl. av pron. min, 4c_la sydde. 

Särskilt ha egennamn, personliga och geografiska, regelbundet 
denna aksent, t. ex. gråsman N Gräsman, hårman Herman, heit 
mans dreivar N Hoffmans droppar, gåstav Gustav, icikap Jakob, 
åsus N Jesus, måtas Matias, öb N Olof, sams B Sakarias, vefra N 

Valfrid, vilham Vilhelm, dris B Iris, ktri Karin; 
dsan N Asien, bikstil N Börstil, dånmark N Danmark, våksakn N 

Vaxala, våksham N Vaxholm, fhjniark N Forsmark, åpland Upp-
land, h6vari N Häfverö, 1165y,ka N Hökhufvud, målran, k Mälaren, 
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målpa N Medelpad, närki N Närike, svårp N Sverige, täkyi N Talga, 
hkstan Högsten (ö), n kstan B Norrsten (skär), råstan N Rosten (by), 
skei.na  N Skåne, tv4na Tvärnö (ö), ve_dra 1. våh N Valö, vås8 N, vist B 
Vässarö. 

Slutligen förekommer denna aksentuering hos några tvåstaviga 
sammansättningar, såsom kibok (jämte bab4k) babord, sqrbok styr-
bord, bästa bastu, Asta farstu, reistun N rådstugan, beisman N, 
pigman, ignsman N (lansmån B), wirman N, stgrman, tirkman N (ts?1,-
mån B) båtsman etc., fitrIcsk N, Asksk B förkläde, hicka. N huckle, 
huvudkläde, kiseg N barnsäng, bkeibar B blåbär, first (jämte f8n4t) N 
förut, före, jiinfra N jungfru, öknag N »okunnig», främmande, 
våfsr N ovanför, ngiyaM N som nyss kalvat 

Fortis-levis (L 4, motsvarande riksspråkets aksent 2 (grav), 
förekommer (jämte de ännu vanligare aksentueringarna lenis-fortis 
och levis-fortis) i sammansättningar av två enstaviga ord, t. ex. 
fdtbgl N fotabjäll, bkfihk B blyerts, hånsgr N handsöl, ladm N 
lekamen, neintigg N, neintig B någonting, peitki B (jämte pätld N) 
blyerts att smörja spisen med, spr4kbiztsk B Frangula-bark, tigil N 
galenskap (inalles omkring 40 dylika antecknade) 

samt därjämte i ett mindre antal enkla ord (av vilka några 
ha annan aksent i riksspråket), t. ex. jggle/igg N (49ykNe B) kyck-
ling, jpå.tigg N (tsåttg B) ketting, m_ipkigg N väppling, seinigg N 
sanning, dreinigg N drottning, he_inigg N honung, kdbil N kabel, 
hfivit hyvel, måndi mandel, spindil 1. spindil N spindel (del av 
tröskverket), svindil N svindel, vimpil N vimpel, virvil 1. värvzl N 
virvel(vind), gggål N (ågal B) ängel, ji,5cini N gissig, iggan N, fedi; B 
ingen, ndi) N nej, såfrcitt saffran, Mån N satan, seimår sommar, 
/*i (?) N Valö, bråd N, eibrhd B åbrodd, åmetn N amen, åksijk 
(jämte as8k N, (»sal B) vagnsaxel, dtdrås N adress, Qiptak B (jämte 
dptclk B, aftd,k N) apotek, bilytt N biljett, bicld(in N buldan, fOtrej/ N 
fodral, käylcin N kaplan, keigka N konkurs, lihr N likör, mämsdl N 
mamsell. 

Levis-fortis (± ,) är förhärskande i tvåstaviga sammansätt-
ningar (inalles omkring 450 fall antecknade) men sällsynt i lånord. 
Den är svår att skilja från lenis-fortis, som ofta nog torde före-
komma även i de ord, där jag händelsevis iakttagit levis-fortis. 
Ex.: ithntrå N almträd, piltrå. N trä att göra pilar av, fårfir, 
Mär N, fcirm6r, fial& N farfar, farmor, stVkir, stfpnår styvfar, 
styvmor, sts<jun N, stsirn B styvson, freinains N, tameins N på 
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höger, vänster sida, böskåp N boskap, brdzwif_z N brännvin, derkår N 
dalkarl, »tigg N disting, dömprOst N domprost, fig/u:n& N, Jag-
WO. B fänghål, fUlmein B fullmåne, hizdbötz N husbonde, kdrbirr N, 
kårbirr B kardborre, ldnsmått B (länsman N) länsman, meindåg N 
måndag jämte de andra dagnamnen, 7fil N, fjl B örfil, rdv-
stån B Rävsten (ö), såltsdr B saltkar, svey/4m svordom, 4,sint N ur-
sinnig, vkin var sin, 6gleils ögonlock, drigg N (8rig B) örring och 
lånorden åptdk B apotek, faekduk N, feigkdk B fänkol, kån,ft kamfer, 
mål:gråt B jämte margrdt Margreta, måtrOs N (matrös B) matros, 
måtål 1. matål N metall, nått'Ar N natur, peislin N porslin, Asånt N 
sergeant, sbil N sigill. 

4. Lenis-fortis 4) är den vanligaste (inalles omkring 100 fall 
antecknade) aksenten i lånord, såväl tyska som romanska oftast 
med denna aksent i riksspråket och ganska vanlig (växlande med 
levis-fortis) i sammansättningar (inalles omkring 130 fall). Ex.: 
beldl N befäl, basvår N besvär, fo.kråkt N förskräckt, ps ål N gesäll, 
.v44 N gevär, avkål N ackord, af cl affär, majdc/ N major, span-
jdl N spanjor, szgår cigarr, jitcir N gitarr, kva,stdr N logi, apsdr N 
officer, papir B jämte papdr papper, zulkår N villkor, ftlizr N filur, 
fa/år svartsjuk, akfdn auktion, dragdn jämte drågdn N dragon, 
rajdn N religion, st/in cylinder, pnrci/ N general, madål N medalj, 
spatål N hospital, krzstål N kristall, ktirprål N, ksprål B korpral, 
ry åk N reell, putål butelj, aksåm N examen, galjåst N galeas, gm/ist 
gardist, ergnist N organist, kampås N, kampås B kompass, afåt B 
assiett, falåt N schalett, samåt N sammet, salvdt servett, tapdt tapet, 
kb-andt N klarinett, tokk N jämte tåb. ak 1. tak N tobak, tyrån d N 
tyrann, /aytnånt N löjtnant, birå, bar å N byrå, jokk, Johan, an- 
dåkt N andakt, hunsfeit N hundsfott, turk N Turkiet, 

samt av de många sammansättningarna t. ex. alpr N aljuver 
(cunnus på ston och kor), andråkt N andedräkt, babdk N jämte 
båbok babord, bkagåri blaggarn, balåst k ballast, bokståv bokstav, 
bomål N bomull, br6leip, braleiv N bröllop, bacslåg N bergslag, fast-
låg N fa stlag, dosbådt N dödsbädd, jalåk elak, ~år (jämte/4pr N) 
farfar, fajbrdr N farbror, farmdr (jämte fezzydr N) farmor, fag N 
fartyg, frukåst 1. frukgst N frukost, fahås fähus, f8rgr N förgår, 
gotik N god, duglig, gravål B gravvård, guslån diverse födoämnen, 
gutår och gamdr N gudfar, gudmor, hargei.k herrgård, valåg B var-
dag, halnds N Hållnäs, jjsztrkbdr N, jmkbdr B körsbär, lag* N ladu-
gård, lispiind N lispund, faptind N skeppund, lacidm N lärdom, 
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logdck N, 18gc4g B lördag, mankar N mantal, masa matsäck, mtnett 
midnatt, morc_St morot, 0,4d N oljud, vape,i N ovanpå, °våt N ovett, 
patclir N påtår, rzstån N Risten (ö), ketsffin N skorsten, samvåt N 
samvete, skoddn N skodon, skedd,- N skottår, skrtskd N skridsko, 
slaf« fisktråg, snovit N snövit, spakion spilkum, stasb.4 N stadsbo, 
syn«. N synål, tarmeivj B (kkman N) tolvman, tubds tuggbuss, akt N 
ursäkt, vakir N (vddleir B) vedlår, vafiyt N (vafåta B) västgöte;  orig B 
(Origg N) örring, 

vartill komma några enstaka såsom &skåp biskop, bsosmein bes-
man, koft N koffert, »boa ig B kyckling, me,reim B mejram. 

§ 316. III. Trestaviga ord. 
1. Fortis-lenis-lenis (L ,,), relativt sällsynt, träffas i 

egennamn t. ex. etbramso N Abrahamsson, ficlinant B Fer-
dinand, kasa Kajsa (om vinden), dlaksas B Alexanders, britusa N 
Britas, dfrtka N Afrika, speRzzan N Spanien, bkiktga N Blekinge, 
ddkana N Dalarna, fipsaka N Upsala, kedare, B (Min N) Kallerö 
(ort), kcivexa N Kaverö (by), tindacstan B Understen (fyr). 

substantiv på -are såsom getrvara garvare, eatara N altare; 
på -else t. ex. bdkalsa N bakelse; på -ska t. ex. svdgatska svägerska. 

adjektiv på -iger, -uger, particip på -andes, -endes, -ade 
samt komparativ och superlativ av adjektiv t. ex. skreislzgar N 
krasslig, ldkugar N läckig (om båtar), firandas N farande (jämte 
från, anda N främmande, reisanda resande), römdas N roende, mei-
?rada målad, meiggada N många, fKrada N flera, vedsrara vackrare, 
vålsana N vackraste, ngc_laga nedersta. 

räkneord t. ex. cida,stan aderton, fänztanda femtonde, .40-
ganda N, jp‘igunda B tjugonde, håndranda B hundrade, nianda 
nionde. 

gtika, 6,ktika N ättika, heaviti hälvete, Antal N panel, Umbar-
man N, timarnzan B timmerman, visanda N väsen, eaudzn N ull-
luden, ullig, bffiga (jämte Uti) bittida. 

2. Fortis-levis-lenis (L .1. .) är rätt vanlig (omkring 90 fall an-
tecknade) i sammansättningar av ett enstavigt med ett tvåstavigt 
ord, men är svår att skilja från levis fortis-lenis, som i sådana 
ord är den allmännaste och med vilken den ofta växlar. Ex.:
tiggan N antingen, btjkleigis B (bdklånps N) baklänges, b42:fira B 
Bjurskär (ö), beislzezka B (be.isecka N) båtshake, Anhåkman B Enhol-
men, ignselmin ensam, frågkrika N Frankrike, grdsbådan N Gräs-
bådan (skär), hessytita B (även luilsspft) hackspett, yz'Arsdka (jämte 

6-42663. 
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ps,åka N) hjuleker, k4tciklug B kutryggig, jOrkitra N (498kåra B) 
kyrkoherde, 14k4man B lekamen, lfkcleirlar likadan, årmåja B Orm-
öarna, (Jvt4g1tug N ovårdig, rOskijin N Roslagen, rrjspiga rospigg, 
fitäktug B smutsig, spilkitgu spyfluga, st4rdttp, B Storängen, tri-
6,ga B treegge (Carexarter), 44g4dig N (dg4dig B) ejderhane, zip-
lårpgg N (itplåttzg B) upplänning, 

vartill kunna läggas några med sammansatta ords aksent: 
dricilsa N (aneika B) almanacka, brisilja N bresilja (men ~ta N 
persilja), finip N fernissa, glseira B (jämte aara B, glsur N) ekorre, 
ålsigar B (disiggar N) äfsingar, inith8r N (invar B) inälvor, itik/a 
idissla, /driva N lärarinna, 60ka N Ortala, ~(50 N papegoja, 
sdlvia B Salvia pratensis, dbeyi B (dtbrjytp N) åbäke, db“sa ..ag B 
åbäka sig, tifata seg B åbäka sig (men etfiktar N åtbörder), 41-
bar B (ettbe:lar N) åtbörder. 

3. Levis-fortis-lenis (i 2. ) är den förhärskande aksenten (över 
300 fall antecknade) i sammansättningar av ett enstavigt och ett 
tvåstavigt ord, ofta växlande med lenis-fortis-lenis, men för övrigt 
sällsynt. Ex.: ktitga N annstuga, granngård, glitgak N alfågel, 
cirikkåga N anklaga, bdrhicvda barhuvad, bdnfova B barnunge, bN-
jiftnig N blodförgiftning, bkömpeita B blomglas, brklbeidan N Brud-
bådan (skär), bristpiga N bröstbenets nedre ände, bOcIkcivka N bud-
kavel, bgksksk N byxassel, viwvilp B (usigiolp N) spindel, dspdra B 
Espskärsörarna (skär), fr4ntimar N, kvinlimar N fruntimmer, kezt-
dssr N kattfötter (Gnaphalium dioicum), hdrkrågka större mygg, 
hasigan Helsingen (ö), mg.s/inytn N mässlingen, sOittp syssling, 
sn4slitut N Snesslinge (by), dfsiggar N äfsingar, inbila N inbilla, 
kkcil2strånizgg N fetströmming, kris/tåra N hög befälsperson (om 
kungen), kvadda N grankåda, jeinuikttg N ljum, ltkrifsa B skälls-
ord om en dålig bössa, ldrfddar N kalsonger, misföstar B (mis-
fåstar N) missfoster, nils...p4o N Nils Persson, nårkda N Norrboda 
(by), c)tåka N otäck människa, pigkmgsa B nattmössa av ullgarn, 
pisbkdsa B urinblåsa, rökkåltzgg N roderpinne, riktinksta N rykt-
borste, skrixvmddar N skruvmutter, fVpridta N en slags fisk, siat-
lina N släktlinje, spddåsa N spaderesset, stHO.tor styvdotter, svd-
drilsa jämte svadriba B svagdricka, tvggcllzg N tvetydig. Av annan 
art äro pnktirja N (prostirpa B) prostinna, grdsmånska N Gräsmans 
hustru, . låtbta,na N lanterna, n(irffla N örfila, eibirggg N ålänning, 
vdlånda N matstrupe. 
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4. Lenis-fortis-lenis (,. .) förekommer dels i en massa lånord, 
oftast med samma aksentuering i riksspråket (omkring 80 fall an-
tecknade), dels (i många och alternerande med levis-fortis-levis) 
i sammansättningar av enstaviga med tvåstaviga ord (omkring 
140 fall). Ex.: avlåta N oblat, alårma N alarma, ~ösa N almosa, 
akvårn N allvar, agsikta N ansikte, anfölns N ansjovis, arbd,ta N 
arbeta, arånda N arrende, agåsta Augusta, bra begära, balisar N 
Bellis perennis, bavåzugg N beväring, fampånjz N champagne, da-
såmber N december, ajyftn, N Egypten, alånda N elände, ayrOpa N 
Europa, vaniilja N evangelium, aksåra N exercera, familia N familj, 
fyråvan N firabend, avsked, kalåfja N galosch, karåfa N kautschuk, 
kalåndar B kolonn (pelare på säng), kubArion N-  kolorum, kam-
nistar N komminister, malåga N malaga (vin), margråta B (jämte 
mårgråt B, mar gråt) Margreta, mafåsa N massera, matYr, a B ma-
teria, mantåfja mustasch, Os.åkar N orsaker, pari'Åka N (part"<k B) 
peruk, måra.  regera, saltpatar N salpeter, spatd/c8k N spektakel, 
spatålska N spetelska, spasåra N spatsera, syrinar N syrener, ~-
båta ämbete. 

Av de många sammansättningarna må nämnas: avåndas N 
avundas, aldålast alldeles, akmögan N allmogen, alånda N Alunda, 
bomtilja N (b6nuil ja B) bomolja, brugzinza brudgum, akålein B ek-
ållon, jark...håso N Erik Hansson, filbågka B (filbågka N) filbunke, 
frosåkar N Frösåker (härad), godågar N goddagar, graveidar N grav-
vård, gudOtar N guddotter, janåsa N hjärteresset, viman N igenom, 
kodia kodynga, masåka N mässhake, vafilra (1. våfsr) N ovanför, 
ohgra N ohyra, skafdtss N skafföttes, faftgtmar Skepthammar, 
aståmar N Östhammar, favåttz N skedvatten, stybå gira N stigbygel, 
smala sädesärla, vafflidar 1. ~dar N vedbod, vifåpa sag N vid-
skepa sig (göra åtbörder), vafita B västgöte. 

Slutligen har jag hört denna aksent i arviggar N, arvigar B 
arvingar, folånp fölunge, fiånda fiende, hulåttp hulling, znåkvar B 
inälvor, stzntånp N stintunge, trzliggar N, trzligar B trillingar, 
tvzliggar N, tmligar B tvillingar. 

Lenis-fortis-levis endast i bajarigg N tiggare (men 
baveiritgg N beväring). 

Fortis-lenis-levis (L ,5) förekommer huvudsakligen i sam-
mansättningar av ett tvåstavigt med ett enstavigt ord (ett 30-tal) 
vid sidan av den i dylika ord vanligare levis-lenis-fortis. Ex.: 
4dalsmån N adelsman, åfsjkår N affärskarl, bindikmåsk N, binzk- 
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mask B binnikemask, bejvarja N bävergäll, filystve_ik N finistvål, 
jimanscilt N genomsalt, ktirbasr4.9 N ett kok stryk, jpelgarkitgg N 
kegelkung, m4starmeol N bödel, nitrbo...4 N Norrboda by, Aram-
stånd N potatisstånd, pekst8r6t1r N porter, sldtanstid N slåttandtid, 
vimalkcint N vimmelkantig, veifuldn vårfrudagen, 

och i några andra, såsom y civaldn N djävulen, cldmar å N domare, 
frgmandå N främmande, råsandå resande, 16,on4t N (16.onad B) Leo-
nard, månifit människa, filiggår N skillingar, tårpantin N terpentin, 
(jj,,sanspcitk N som inte känner igen folk. 

Levis-lenis-fortis (i L) är den vanligaste aksenten (omkring 
150 fall) i sammansättningar av ett tvåstavigt med ett enstavigt 
ord. Ex.: etbsrkrO.k B aborrkrok, bil2alspr4k N bibelspråk, bilivin B 
(bulzvind N) bidevind, bitgarsmiy N, bcksks,m4r B bogårds(kyrko-
gårds)mur, bitvagar N bajerskt öl, cNmackig N domedag, fcitegcKm N 
fattigdom, firitgab4n B (fkågbdn N) flugben, ficitg4odt N färdig-
sydd, ketnunspig N järnspisspjäll, ketnelb41c B (1cång,lb4rk N) kanel, 
grd,vaship N grevskap, id.gba.9/4g N gästabudslag, 114kgomå4 B all-
helgonadag, igekkett N igelkott, itnanAst N immerfort, fyin-kbetsrin N 
körsbärsvin, mdsansbdm N mesanbom, mdste,steig N Mesterton (pro-
fessorn), nP1s8bis B nyckelax, fitZ•vakstån N oarbetad gråsten, smia-
hdk B smedjehärd, s4panrål N supanmat, vtikanUs vapenhus, och 
därjämte i fdboslcdp N fäkreatur, Algraff N, Argraff B geografi, 
gNsalåt B glasassiett, hd,rzfr4.n N härifrån, kcistmaffn N kastmaskin, 
14gamtte N lavemang, 4patisk N ej inbjuden gäst (t. ex. vid ett 
bröllop), (jrzstån B orsten, rgclari N rederi, skåfari N matskåp, pdtt-
man.  AN portmonnä, sdlasi B fönsterjalusi, fdkramånt N sakrament, 
stifitstlin B Stora Risten (ö). 

Lenis-lenis-fortis (. L) förekommer mest i lånord med 
samma aksent i riksspråket t. ex. abokåt advokat, amarcil N ami-
ral, apelsin N apelsin, babmin N babian (om en storvuxen man), 
Inclivind N bidevind, bomastik N domestik (tyg), fefanjd chiffonier, 
aktp4f N ekipasch, znpfd.r N (ieefåra B) ingefära, inspalör N in-
spektor, kantral& N kontrollör, krokadg N krokodil, parmafdn N 
permission, reselvcil reservoir, ramatist N reumatism, talagrcim N 
telegram, ttniotå timotej, unpfcil ungefär, unpfdrm N uniform, 
mkterjc_g• vitriol och i några andra t. ex. akvajCon N allvarsam, 
andafkins N Anders Jans (gårdsnamn), andslfer N andra gången, 
flaclarved fjäril, sladarbm N Sladdarön, oragrånd (1. innritnd N) 
Öregrund, ovscirclig överdrag. 
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§ 317. IV. Fyrstaviga ord. 
Fortis-lenis-lenis-lenis (2. ,., kl) förekommer i ordinala räkne-

ord t. ex. åda,standa adertonde, fdranda B fyrtionde etc. samt i 
våstarovor N västerut. 

Fortis-levis-lenis (L v ) har jag iakttagit i bårbgrara N 
barberare, bråsilian N Brasilien, itetan N Italien, jåfdvara N ()af& 
vara B) gästgivare, sk6km4stara skolmästare, kåtryjagar N kutryg-
gig, sl4tfiskada N slutfiskat. 

Levis-fortis-lenis-lenis L är den vanliga aksenten i 
sammansättningar av ett enstavigt med ett trestavigt ord t. ex. 
brådkkadaka N som klär bruden, Mmåstara N fyrmästare (men 
Jpogmåstare N uppassare vid bröllop), jyikskimara N kökskammare, 
14s1cnipara B svångrem, snitsmålrara B »mullbänk» (en nypa »mat-
snus»), kslieimara N yxhammare, smdtmånggar N småtarmar, kry'od-
nåltkar B kryddnejlikor, jgnstråvugar N gensträvig, bygmdtgugar N 
högmagad, däst, n ymeikada nymålad, Ovåntandas N oväntat, pc4ilia N 
persilja. 

Lenis-fortis-lenis-lenis (s., v ) träffas i några sammansätt-
ningar av enstaviga ord med trestaviga samt några enkla ord 
t. ex. barymåstara N borgmästare, jpgmåstara N uppassare, yafg-
vara B gästgivare, kodisara N mjölkare, skometkara skomakare, 
apåse,jka N uppasserska, janAndatso B Jan Andersson, varimga.. 
jau N vareviga en, hogfiktgar N högfärdig, saglivada N seglivad, 
taminstana N, atminstana B åtminstone, smalåniggar N smålänningar, 
amarika N Amerika, yapcinara N japanare, gravgrada N graverad, 
valåkara B hästkastrerare. 

Lenis-fortis-lenis-levis 4 finnes i ant4misetkr, N ana- 
tomisalen, spaldkasd,g N sparlakanssäng, mkeftzgluit N besynner-
lighet. 

Fortis-lenis-levis-lenis (L 4 träffas understundom (om- 
kring 40 fall iakttagna) i sammansättningar av tvenne tvåstaviga 
ord i stället för den där vanliga levis-lenis-fortis-lenis. Ex.: Orafs-
difyi N avloppsdike, åkavsfkeita N örlogsflotta, åkavsddil N orlovs-
sedel, Ckftanvdka aftonvard, etndatståga B sal, älistitmka B askstubbe, 
distigsrnetrknan N di stingsmarkn aden , dömarhåra domherrh ane, åk-
aritnit B ekorrunge, heilnåsbiltsa N hållnäsbusarna, 14krtspdna N 
lapispenna, istarhaka N isterhaka, Mniksbranvin N kamferbränn-
vin, kårbolOsti N karbollösning, miramsviska N mejramsviska, våsta-
tårta,. N tjocka västermoln, fistavddar östanväder, våfotlånda N Väster- 
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götland, hstargilan N Östergötland, hstaribt N Österrike och där-
jämte i tålfsrvciltanN tullförvaltaren, jetnuetri B (2an4rt N) januari, 
faaretri B (fibarecri N) februari, fdlca,s0a N sakristia. 

Levis-lenis-fortis-lenis (± är den vanligaste aksenten 
(omkring 130 fall) i sammansättningar av ett tvåstavigt med ett 
tvåstavigt ord. Ex.: åndets,,Anso B Anders Jansson, dinvagsåkar N 
andra gången körd åker, sigaacida B cigarrlåda, dågkupUrånzar N 
Alchemilla, alvakåfa N elvakaffe, fausgrsir B fähusflor, Orask-
jcirkar N hin håle, heima,smdclm, N »kopparslagare» (efter fylla), 
keigkalpålur N fwces, Rreikarböda N Klockarboda (by), letgeisbeitn N 
ladugårdsgolv, måsolysgetban N Mats-Olofs-gubben, mgravåka N fru-
kost, niirbomh non N Norrbodamörtarna (öknamn), rg kéig 
regarnsklänning, siinde„sidgna N sönderslagna, tapatsritla B tapet-
rulle, tridj§argslånda N (trålj'argslånda B) trollslända, vddolans-
man N Väddölänsman. 

Av annat slag äro åndayinska B Anderssons hustru, irfdra B 
(inpfdr N) ingefära, kaqamömar B kardemumruor, randro N Rio 
Janeiro, gkdsgradsnåbsa B glasgräddsnäcka, 6bagripht N obegripligt, 
4187:fi4ii N förfärlig, stdnomkktt N alldeles omöjligt. 

Lenis-lenis-fortis-lenis (s, 4  träffas i några namn och 
lånord: albatina Albertina, joss fina Josefina, Sarolina Karolina, 
andras Andreas, agalsmånar N engelsmän, fibårdri N februari, 
makarånar N makaroner, ryta,råra N retirera. 

Lenis-lenis-fortis-levis (,, L 4  endast i pumartinskåk B po-
meransskal. 

Fortis-lenis-lenis-levis (L s,4 har jag hört endast i (Masa: 
bök N abcbok, asadd N abcd, hålnanifiTin N hemifrån och kiid- 
8)-4-4 B kuddöverdrag, eqoa261 N adjö, 6trkelzskeip N ärkebiskop. 

Levis-lenis-lenis-fortis ,) träffas i några sammansätt- 
ningar dels av ett tvåstavigt med ett annat tvåstavigt, dels av 
ett trestavigt med ett enstavigt t. ex. eindar fargeiN. B andra skär-
gården, lxismanskask N båtsmanskasern, joftasgaskin N köpt (ej 
hemmalet) mjöl, 1Psnigspresrint N lysningspresent, råntarikris N 
runt ikring, siljpshaNtlåk N sidenhalsduk, Eirkablsktip B ärkebiskop, 
f4tudork2 N farstudörr-rev, jdfavargeik N gästgivargård, jeintala-
måg N Jomalamaren (kärr), fydlatstngeib2 N källarstugugolv, fpda- 
vadi N källarsvaldörren, ldgarba,sbhid B lagerbärsblad, 14tpal-

&veck B lutpulversask, stålsdynyhhyg N stalldynghög, tapr 
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ntanrock, vetsaratri N vasärratre, 61agenhet N svårighet, obehag 
och jemajtalig N interjektion. 

12. Lenis-lenis-lenis-fortis 4 har jag funnit i atalerist N 
artillerist och separat& separator. 

§ 318. V. Fernstaviga ord. 
Fortis-lenis-levis-lenis-lenis (1_ i .4 i befelhetvara N befäl-

havare, brivasitara N bredvidsittare, [backstugusittare] samt vetter-
mkstara N och åstermirgara N Väster- och österMörtarö (byar), där 
trycket på tredje stavelsen likväl är så starkt, att det kanske 
rättast bör betecknas som fortis (vestal- nrkstara). 

Levis-lenis-fortis-lenis-lenis G ,4 i bgyaroberara N järn- 
stång i en spis, getirlteipara N galeas, kcdasritste,ska N kokmor, 
röslagfåpara N roslagsskeppare, trikanherntara N trekannhämtare, 
tråskvarkståndara N mittstocken i ett tröskvärk, Idgkalpålrom N 
fwces. 

Levis-lenis-lenis-fortis-lenis G L .4 i etnde,stagitbanN grann- 
gårdsgubben, beittitggsbgrksur N byxor av hemvävt bomullstyg, fikstzt-
dorfånstar N farstudörrfönster, frentervagskUka N framvagnsklyka, 
9estandasligan B interjektion, jpesaredtiyma N kejsardöme, /i/joko-
vejo liljekonvalj e, leigfradasmåra N lån gfredagsmorgon , melboma,s-
brikan N Melbomarsbacken, menifoslcdpnar N människoskepnader, 
s6inhustrukirrvan N en del av komagen, sådarboxip N öknamn på 
Söderbodaborna, s6darbava N Söderbodaängarna, tilksandajåvla N 
tusan djävla, trAstromågh B alldeles omöjligt, vd/b8rmashisa N val-
b orgs m ässkase, våstarbyegga N Västerby än garn a . 

Levis-lenis-lenis-lenis-fortis (2. i kcitrinpkornankrern N 
katrinplommonkräm, spilnigsdynjah6yg N spillningsdynghög. 

Lenis-fortis-lenis-levis-lenis (., L 4  i faldtkasfebar N skar- 
lakansfeber. 

Lenis-levis-lenis-fortis-lenis L .4 i mariahendar N Orchis. 
Lenis-lenis-fortis-lenis-lenis .4 i akedinndn N akade- 

mien, avanjelzum B evangelium, mas-mas,..yinasas B MatsMatsJan-
nes, milyefölzum N millefolium. 

§ 319. VI. Sexstaviga ord. 
Av sådana har jag endast antecknat två, båda med levis-lenis- 

lenis-fortis-lenis-lenis nämligen ggiblarthånlara N gård- 
farihandlare och mentfoliknalsd N människoskapnad. 

.Anm. Det har mången gång varit svårt att bestämma till 
vilken aksenttyp ett ord bör hänföras. Detta beror, såsom redan 
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i § 313 nämndes, huvudsakligen på bristande fasthet och uni-
formitet i uttalet, som yttrar sig i att samma ord ena gången 
uttalas så och andra gången så med växlande plats särskilt för 
starktryck och medeltryck, men även för svagtryck. Exempel på 
dylik ostadighet finnas upptagna här och var i det föregående 
och skulle säkert kunna mångfaldigas. Då ett anförande av alla 
möjliga dubbelformer skulle ta för starkt på utrymmet och för 
övrigt vara av tvivelaktigt värde, har jag i regeln nöjt mig med 
en form för varje ord, såsom jag uppfattade det första gången 
jag hörde det i sammanhängande tal eller vid lexikografisk ut-
frågning av mina meddelare Erik Hansson och Anna Greta Jansson. 
Därav följer också, att de uppställda reglerna icke kunna göra 
anspråk på allmängiltighet vad beträffar de särskilda ordens ak-
sentuering av andra gräsöbor, hos vilka utan tvivel fluktuationer 
i stor utsträckning skulle kunna iakttagas. 

B. Musikalisk aksent. 
§ 320. Denna aksent har jag i brist på hjälpmedel och nödig 

övning icke undersökt systematiskt och i detalj, utan endast an-
tecknat spridda exempel, de flesta från N, med hänsyn till tonalite-
tens egenskap av fallande eller sjunkande i stort sett, räknat från 
ordens första stavelse till slutstavelsen, utan att göra något försök 
att bestämma modulationen i tongången och storleken i inter-
vallerna mellan de särskilda stavelserna. Vad jag kan meddela 
torde i alla fall vara tillräckligt för att ge en föreställning om 
det mest karakteristiska, som (gemensamt för Gräsön och när-
liggande fastlandssocknar) skiljer nordöstra Upplands dialekter 
från andra folkmål i landskapet. 

Detta utgöres av den fallande tonaliteten, som är förhärskande 
i N och även förekommer i B, ehuru där jämförelsevis sällan i 
förhållande till den stigande, som på södra Gräsön tyckes vara 
den vanligare, så vitt man får döma av de få exempel, jag an-
tecknat därifrån. 

Skillnaden mellan hög- och lågton (vid fallande tonalitet) torde 
minst kunna uppskattas till en ters, ofta till mera. 

S. k. sammansatt aksent inom samma stavelse har jag icke 
kunnat iakttaga utom i diftongerna aq, t4o och 8?, där den är 
fallande; om den i diftongen go är fallande eller stigande, vågar 
jag ej bestämt avgöra, men tror snarast, att den är stigande. 
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§ 321. I. Tvåstaviga ord. 
Ord med fortis-lenis synas både i N och B regelbundet ha 

fallande tonalitet, när de icke ingå som del i en sats. Ex.: 
nfify4d. N som nyss kalvat. 

Ord med fortis-levis ha i N vanligen fallande, sällan sti-
gande, men i B vanligen stigande, sällan fallande tonalitet. 

Ex. från N med fallande tonalitet: bfildån buldan, gdUrdd 
gårdsrå, heittigg honung, hånsdy1r handsöl, kå.pldn kaplan, mdgseig: 
magsyra, metmsdl mamsell, rimfråst rimfrost, rdbkid höft, tckvigk 
torvigg (meteor eller stenyxa). 

Ex. från B med fallande tonalitet: isbil järnspett att hugga 
hål på isen med. 

Ex. från B med stigande tonalitet: blptit., blyerts, peitK 
blyerts att smörja spisen med. 

Ord med levis-fortis ha i N vanligen fallande, sällan sti-
gande, men i B vanligen stigande, sällan fallande tonalitet. 

Ex. från N med fallande tonalitet: årmbrg)nd linning, In3sk4p 
boskap, brciusfin brandsyn, bigcyjk bukgjord, fitsvgt fotsvett, Påg-
bd,n flugben, ftigh6tar fänghål, fdlrs,f,tp färdsup, fdlrvcig färdväg, fg-
stibovd fullsövd, glrdpdk glåpord, gdskår gåskarl, hkståk harstek, 
hålrmstrei halmstrå, lukteigg hovtång, luinsvkibp hundvalp, luisböti 
husbonde, In'Astdtk hustak, jinvek genväg, iålfåm eldsken, Ackgrdn 
julgran, kårlfåcst kamfer, krisfåkk krigsfolk, livstid livstid, nxinstånd 
hästhalsen där manen sitter, mårfeil märrföl, mdfiy.  medvurst, 
öks,prdk ordspråk, påltbry paltbröd, prd,o4n, prässjärn, pdslin pors-
lin, pdit/O. blyerts att smörja spisen med, sdtg,  sattyg, s1c6gs,96.1 
skogseld, skddrntit ett slags nät, stOlcrdm strigel, sW41- styvfar, 
suksUin svartstaren, sgsbånd sädesband, sdsydlr sädesgärde, seims-
l6ys sömnlös, scimsn6bot lat, sömnig människa (skällsord), fi,irbyågk 
skörbjugg, fgAseint sergeant, .fegveild självsvåld, fitly'o skithus, 
tdbyrås taltrast, Ng ..44 tesked, talnåmn tillnamn, tåltåg• tilltugg, 
kondrdp tumgrep, tvdtfit tvättfat, jyaii.bådt ett slags ölsupa, ipt6,1 
upptill, tithas uthus, vagsmå/ väggsmed (insekt), tigvrei ögonvrå. 

Ex. från B med fallande tonalitet: b4s0 barnsöl, y 4,74n, 
ljusterjärn, sdsbånd sädesband, jyetnbåd ölsupa, 4thiy uthus. 

Ex. från N med stigande tonalitet: drcigspå/ dragspel, 4r-
vr1dt dörrvred, Aknufin jordmån, yklåt ljuslett, kdjsbdr krusbär, 
ldtsmås Larsmässa, vdkhånt valhänt. 

Ex. från B Med stigande tonalitet: ddrvråd dörrvred, 4nbé4 
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enbet (köra enbet), fisksid fisksoppa, hitg34,/ huggjärn, hilstån 
sänksten på skötar, jistvå/ gistvall, kårbir kardborre, /ikt« lik-
torn, lirgelån lördagen, mdgstig magsyra, mddft medvurst, nOfån 
norrsken, årmhm Ormön, praocin, prässjärn, rimfreist rimfrost, 
spigg svagdricka, Mcddm sjukdom, t6iltik tilltugg, tz:fmsteik tum-
stock, j§a/trfisk liten groda, våkhånt valhänt, vekeik ett slags årder, 
vtigsmåel väggsmed (insekt). 

4. Ord med lenis-fortis ha i N vanligen fallande, sällan sti-
gande, men i B vanligen stigande, sällan fallande. 

Ex. från N med fallande tonalitet: akfO.n auktion, andåkt 
andakt, bukt biskop, fag fartyg, felkniv fällkniv, handtik hand-
duk, halbrör halvbror, halstOp 1. has,tejp halvstop, hunsfeit hunds-
fott, hontfd högtid, if ijk dräktig, kalds kalas, kamrdt kamrat, 
kastria kastrull, knalhåt knallhatt, hntfy lintyg, matål metall, 
morbrår morbror, namscicig namnsdag, p?rakåt plakat, pkecnbdk plån-
bok, rikin religion, slafdt fisktråg, fztlyås skithus, vilkei.r villkor. 

Ex. från B med fallande tonalitet: kaptån kapten, vatin 
vardagen. 

Ex. från N med stigande tonalitet: jalcik elak, magnåt magnet, 
saråp sirap, fa7(apåk själspeck. 

Ex. från B med stigande tonalitet: galsnt4d grön torndyvel, 
hastsåm hästskosöm, natvdn, nattvarden, fa?fspåg; själspeck, ta(992492, 
tolvman. 

§ 322. II. Trestaviga ord. 
Ord med fortis-levis-lenis: 

Ex. från N med fallande tonalitet: brisilia bresilja, fekisa 
fernissa, ybitfita jämfota, kgrffickug kutryggig, nz4f6star miss-
foster, pgifåga• påfågel, 2-0.spiga rospigg, skrgpråda skräpsaker, 
trgseikar trädesåker, l'ats6knas utsocknes, vei,sgåba spindel, itp/dnzA,9g 
upplänning. 

Ex. från B med fallande tonalitet: ladman lekamen, åt-
s/råma utskurna. 

Ex. från B med stigande tonalitet: afikliksta tvestjärt, ros-
lågan Roslagen, sålvia Salvia pratensis, vidbziska videbuske. 

Ord med levis-fortis-lenis: 
Ex. från N med fallande tonalitet: båk/tiwis baklänges, 

drdglyista dragkista, fkåtstr6njigg fetströmming, gnsijygan glas-
ögon, yd,k4fil eldgaffel, jdnbicska enbuske, krOtnåva *knytnäve, 
ldrfddn kalsångerna, nåsdgtszn näsduken, 4f4ug ofärdig, skåbsåra 
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skottkärra, skeitspara skottspole, sleitick slåttertiden, slcidtf6ra släd-
före, stanskvata stenskvätta, svdtdrika svagdricka, sPslinyt syssling, 
tp:gdgvil tordyvel, tålltågsZ,  hagel (från skyn), iyikösta kikhosta, 
l'trvadar urväder, vinskintari, vindskammarn, afsiggar äfsingar. 

Ex. från B med fallande tonalitet: hiketman lekamen, sPs-
net syssling. 

Ex. från B med stigande tonalitet: Vreisipa blåsippa, håk-
spit'yot hackspetten, långeinitn landgången, rhrmårar träsk med »rör» 

-(vass), sHarambar skulämbar, teimtOsil gårdsrå, trcimpstika trä-
pinne på spinnrockstrampan, teigvksjpt tågverk, jpikösta kikhosta. 

Ord med lenis-fortis-lenis: 
Ex. från N med fallande tonalitet: arbata arbeta, arviggar 

arvingar, anclråka andhane, brugitma brudgum, closd6man döds-
domen, fasticiit fastlagen, fnnclara fundera, fa/iv/p fölunge, 'al-
Ofil eldgaffel, °Mag* obotlig, ofahtg ofärdig, osVrtg osalig, stig-
båga stigbygel, arvadar urväder. 

Ex. från B med fallande tonalitet: uphi,nig upplänning. 
Ex. från B med stigande tonalitet: matspkia metspö, ms-

föstar missfoster. 
Ord med fortis-lenis-levis: 

Ex. från N med fallande tonalitet: bavaryal bävergäll, ketnal-
bark kanel, ndamostån marmor, måstarmän bödel, djpanspdk som 
ej känner igen folk. 

Ex. från N med stigande tonalitet: nökastårm nordanstorm. 
Ex. från B med stigande tonalitet: geonabuntins kattnamn. 

Ord med levis-lenis-fortis: 
Ex. från N med fallande tonalitet: fåtthCis fattighus, fim-

bajteigg fimmelstång, figarbirrj fingerborg, hdiva,rgrgn havregryn, 
igentit igelkott, imarfe immerfort, 36(1graf i geografi, linaltigk 
chani att lägga i sår, råstaråt rådstugurätt, setfransbr4o saffrans-
bröd, sosiymanuin sömsmån, 1:ttaskrift utanskrift, vet/b8vmås valborgs-
mässa, veikanhås vapenhus, tikttiskåp äktenskap. 

Ex. från B med stigande tonalitet: divalstrak dyvelsträck, 
heargomås allhelgonadag, j§gindamas kyndelsmässa, venbarmås val-
borgsmässa, st,s.tszsdrybk styrkedryck, veikanhås vapenhus. 

Ord med lenis-lenis-fortis: 
Ex. från .N med fallande tonalitet: karaff ii karafin, karaffin 

karamell, mktarjar vitriol. 
Ex. från B med stigande tonalitet: dzvalstråls dyvelsträck. 
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§ 323. III. Fyrstaviga och femstaviga ord. 
Fallande tonalitet har anträffats i några ord från N: vins-

ketmara vindskammare, tvYhövada tvehovad, måskeitbkitma muskot-
blomma, sdke,stYa sakristia, sökansteima sockenstämma, stinamidor 
sunnanväder, åstavddar östanväder, ldtgagitba undantagsman, ma-
bira nordankåre, sidyipipa säljpipa, eggalsmånar engelsmän, ygfa-
varg* gästgivargård, misaratri vasärra tre, gdfilteipara galeas, ved-
bsrmaskdisa valborgsmässkase. 

Stigande tonalitet är antecknad i två ord från B: snitsmål-
rara »mullbänk» (av matsnus), lcifrispana lapispenna. 



Formlära. 

Substantiv. 

Genus. 

§ 324. Målet har tre genus och iakttar i motsats mot det 
talade riksspråket och i likhet med Vätömålet i allmänhet nog-
grant skillnaden mellan maskulinum och femininum även i fråga 
om ord, som ej beteckna levande varelser. 

I de allra flesta fall voro mina sagesmän både i N och i B 
tvärsäkra om de skulle säga han där eller hon där om den sak 
det var fråga om. 

Om följande ord kunde jag emellertid ej med hjälp av dessa 
pronomina få klart besked angående genus: 

i N: bkfigsal blygsel (men f8/ N skötsel fem., po/ B yrsel 
mask.) beyn bön, frojd fröjd, fukt fukt (men best. sing. fickta an-
gav fem.), gailfit gardin, sikt gikt, jpips gips, grand gränd, .241 gäl, 
hakft hälft, hoygd höjd, karitfa kautschuk, Ichtyv klöv, kraft kraft, 
j,98N/ köld, lag lagg, last las-t, luft luft, land länd, loyn lön, makt 
makt, måla molla (best. sing. ~glan tydde på mask.), mu/ mull, 
must must, mygk mygg (best. sing. mti angav fem.), ned nåd, 
noyd nöd, 6Isa1 oxel (mask. i B), såltara psaltare, pyts pyts, van 
ren (djuret), saft saft, sadt sed (4,c/ B mask.), sgnap senap, sia var 
i sår (best. sing. sian angav mask.), fal själ (anima), fikbflogk 
skörbjugg, skam skam, sleita slåtter (best. sing. sleita angav fem.), 
siat slätt, snad snedd, spagg spång, mik sula (ssk B fem.), svalt 
svält, 88rp sörp„ svd båtreling, svan svan, jpanst tjänst, tåld toffel, 
taft tolft, tamt tomt (i B mask.), tran trana (i B mask.), tras trast 
(tngst B mask.), ta tå, vd vide, vik vitten, vad våd, vgnta väntan 
(men vantan B fem., ggslan N B fem., 6nskan N B fem.), val värld 
(best. sing. vera angav fem.), nen vört (i B mask.), ålta sjukdom 
(efter frossa), oy ö (sa B mask.); 

i B: fag fång (fag N fem.), ag.l gäl, håkspelta hackspett (men 
hålpspit N B mask.), haVt hälft, lon lön, myg mygg, rasa:r resår 
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(i stövel), fa själ (anima), st81d stöld (fem. i N), svalt svält, 58,9p 
sörp, talt tolft, ta tå, vi tti vitten. 

Att exemplen från B äro färre än från N beror dels på att 
känslan för genus var starkare i B, dels på att jag där icke så 
flitigt som i N kontrollerade ordens kön. 

Mycket sällan fick jag olika uppgifter från N och B. Så-
lunda voro am alm, rdstt N, reiksv, råk på is maskulin i N, fe-
minin i B; asp asp, åkal axel (skuldra), hd hylla, kabilja N, kaki B 
galosch, paraa N, para B peruk, skalm skalm, stund stund, svika 
svicka, av älv feminina i N, maskulina i B, dråg_ig• dregel mas-
kulinum i N, neutrum i B; vaniilja N, avaivaltum B evangelium, 
gåna N, gån B (jämte gåna B fem.) gan på fisk feminina i N, 
neutra i B; nubp N, nu b B nubb, tums* N, j§inirm B tönning 
neutra i N, maskulina i B. 

Vid jämförelse med riksspråket enligt Svenska akademiens 
ordlista 6:te uppl. befinnes målet i allmänhet överensstämma med 
detta i fråga om ordens kön. Som exempel på motsatsen kan 
jag nämna följande: 

Maskulina äro: avkål N ackord, andåkt N andakt, akidn 
auktion, ask ask (träd), båta beta (bröd), di l N delirium, våka N, 
dvåN B dvala, drågsk N dregel, Påga N flaga, MO N flotta, 
fO.tbak N fotabjäll, fria frossa, håspa hasp, jålsvåda eldsvåda, 
åiza hjärna, iéa N hjässa, 247r,salca hjuleker, kcjk koka (jämte 

kdka N fem.), kvårka N, kvå,ska B kvarka, j,åria (bär)kärna, lasa-
råt N lasarett, Mtar ljuster, låsta N losta, ma N mossa, mard N 
mäld, natår N natur, påsma pasma, påna penna, palska N polska 
(dansen), patråt porträtt, såk sak, skåda skada, skåra N Skara, 
skara skola, sk9-ift skrift, skåp, skugga, skum skum, slakt släkt, 
snip N snipa (båt), s8rg sorg, stal stall, svika B (i N fem.) svicka, 
&lid N sådor (i säd), sGd säd, sgym N, 38272 B hästskosöm, talagråm N, 
talagråm B telegram, hd tid, tidntg tidning, tårka N, tåjka B 
torka, trakt trakt, från B trana, tvist tvist, våna N vana (i B fem.), 
vikt vikt, agga N, aga B ånga; oy N, nB ö (men beikoson B Båkön 
fem.), act slå (ävem fem. i N). 

feminina äro: airvc_iru N allvar, 10,9klajp B björkaska, brjna N 
bryne, brynsten, bukt N bukt, båka N smidesbälg, fastlåg N fast-
lag, fkgyg N, f kpg B flöjel, frakna N fräkne, fag N fång, grund N 
grund (Under hus), igk gärde, kråka B hästkrake, last N skoläst, 
muntåfa mustasch, 'flåsa fiskmås, paraa N peruk, nikosa N, råma B 
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röse, rakka B ruckel, säkva solv, stybågka N stigbygel, tryna tryne, 
tqg N tåg (lina), vqr vår; 

c) neutra äro: avld.ta N oblat, avfy N avsky, aks N aktie, bragd 
bragd (fiskebragd), dynt N dynt, fabrik fabrik, fyrk fyrk, kst N 
kast, knop N knop, MÅ käke, /Qk N loka, nabp N nubb (nal? B 
mask.), skur regnskur, tridpåls trollpacka, vädaril N vind-il, yr N 
yrande (av snö o. d.). 

Maskulina. 
§ 325. Obestämd pluralis ändas på -ar, bestämd på -a. Urspr. 

an-stammar ändas i obestämd singularis vanligen på -a, mindre 
ofta på -a, i enstaka fall på -i. 
kamb kam 
asp B (f. i N) asp 
av B (f. i N) älv 
trad tråd 
brand brand 
bett båt 
heat häst 
fan stjärt 
vgg väg 
brigkl. brig N brigg 
bag bälg 
krok krok 
stick 1. stak stock 
bak balk 
bark N, bak B bark 

fisk fisk 
hak B vidjehank 
gris N gris 
,w N gers 
nrfil N, årfil B 

örfil 
stal stall 
star stol 
jp/ B, jr2.1 N kjol 

or N, 8r B stenigt 
skär  

kåmban 
åspan 
älrvon 
trg:idta, 
brånd

hist 

ti 
bdti') 

.1.6k9U1 
vdyin 
bricipn 
bdkjin 
kr0_19in 
stlifyin,stfpin 
bcilthsin 
båttyln N, 

bäts4sin B 
fifin, fiskanN 

gristi 
cks.tt 

stam, stålan N 
storri 
»Qin B, 

»Ax N 
§in N, gy, B  

kåmbar 
åspar 
*var 
trddar 
bråndar 
War 
hästar 
lågar 
vdgar 
brigar 
Vargar 
krdkar 
stickar, stäkar 
bäkkar 
bärkar N, 

bekskar B 
fiskar 
hågkar 
grisar 
jci,s.ar 
n6rfilar N, 

infilar B 
stålar 
stOkar 
,19Qlar B, 

J,,sdlar N 
drar N, 4rar B  

kåmba 
åspa 
erva 
trdda 
brånda 
beita 
Hata 

beilrga 
kr4ka 

berka 

fiska 

grisa 
ycksa 

ståla 
stdlra 
4sOla B, 

,10.2,a N 
ära N, dra B 
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bar B borr 
dram N dröm 
orm Orm 
tdrm N (f. i B) alm 
spein spån 
brun brunn 
agn N agn 
beik, botten 
strag B, stragg N 

sträng 
slag B, slagg N 

slang 
ti.dmg tidning 
åksal B vagnsaxel 
stkil N stövel 
ntil mortel 
fzigak N fågel 
dyrk apel 
åkstPr N vagnsaxel 
ftådar N fjäder 
ålar N ekorre 
by by 
Jålsvdda eldsvåda 
tåga tagg 
j4ksåka hjuleker 
då/ca ljusdank 
våga vagel 
plsma pasma 
bra eldsvåda 
basa N buse 
iovi unge 

bdrar 
dr6maz- 
årmar 
åkmar 
speinar 
brånar 
ågnar 
beitnar 
strågar B, 

stråggar N 
slågar B, 

N slåggar N 
tidnzgar 
åkslar 
st6vlar 
~ilar 
fågkar 
åpkar 
åk,s4kar 
fzådrar 
åkrar 
bar 
jålsvekdar 
tågar 
j å ks,åkar 
dågkar 
vågkar 
påsmar 
breinar 
b‘csar 
'riggar N, 

gigar B 

bårtm B 
dr6man 
ÖM» 
åkman 
span 
brun 
agn 
båk, 
strånizn 

degan B, 
slånyn 

tfdnigan 
äksaln 
st6vtln 
mtiln 
fitgakr, 

åksr, 
faådaYi 
ålsan 
byn • 
jålsveidan 
tågan 

,s4kan 
dågkan 
vcigkan 
pcisman 
brånan 
*båsn, 
ånpn 

dr6ma 
&ma 
åkma 
speina 
bråna 
dyna 
beitna 
stråga B, 

stråg,ga N 
slåga B, 

slägga N 
tidnzga 
åksla 
stkla 
mdtstzla 
fitgka 
dpka 

fiådra 
åkra 
bja 
jålsveicla 
tåga 
y4ks4ka 
dågka 
vtligka 
påsma 
bråna 

fcggaN, tiga B 

Att döma efter deras obestämda pluralis på -ar höra till denna 
deklination följande maskulina substantiv, för vilka jag i all-
mänhet antecknat endast obestämd singularis och obestämd plu-
ralis jämte (någon gång) bestämd singularis: 

jynn, N, jytmb B kim, skrab N, B, skrabp N ett slags saltvatten-
fisk (lik simpan, men utan »horn»), skvabp N litet barn, stab N 
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ett i vändbanken fastsatt trä (till stöd för vagnslådan på ett 
»dyngrader»), kku12,  B (även kbil2a, m.) träflöte på skötar, ntd? 
(nubp, n. pl. nubp N) nubb, skrubp N, skrub B, pl. skrOar N 
skrubb; 

knop N stor knut på en ända, Atp slup, sup N, lap N, pay 
kvinnans bröstvårta, j," käpp, knal) N, lay B, sun? N snipig smal 
båt, vip hävstång på en brunn, knue, knap B knopp, kny kopp, 
biskap biskop, know) N 4-kantigt trästycke, använt vid byggandet 
av hus (med cement emellan), vsZy valp, svamp svamp, pump 
pump, stump N stump, sump B sump, jarp N, jet,sp B järpe, visp 
visp; 

kav kalv, bilnkcih 1. b4nkidPv N vad (på benet), karv korv, 
heimpspårv N en fågel (liten grå), sarv N sarv (fisk), stav N stav, 
stav stäv, vg,v väv, skeithåv B träribba, som täcker mellanrummet 
mellan skottarnas överkanter och båtborden, skruv skruv, 9.2v uv, 
hov N hov, fiskkiv B fiskhåv, jviv N tjuv, kk.er N, khv. B klöv, 
l'8v röv (best. sing. råvan); 

kkaf N byråklaff, muf N muff, struf N stövelstropp; 
sad N såd (i säd), avggid N avgud, badt N, bad B, pl. sud (m?) N 

båtreling, bådar N bädd, udt N, ud B, pl. lidar N udde, buil, pl. 
teidar N toddy; 

jilarbrånd N träbit att gillra med för fåglar, knaslånd knä-
skålsben, tyrånd N tyrann; 

vrat vret, int bit, heckspit hackspett, strut strut, stut N tjur, 
trut trut, fkat fästing (Ixodes), pkat N plåt, trat tratt, pkat N 
plätt, nut N kvinnans bröstvårta, kast N vedkast, kvast kvast, 
fagåst N sjögast, tg.st test, kvist kvist, kalt kolt, vant vante, slant 
slant, strint B ett slags snöre på nät, jolt N käft, higst N hingst, 
po,st port; 

lag N lagg, lagk N, lag B lägg, hOrigrigk N, hörigrig B ett slags 
fisk med stora piggar på, pkig B pligg, tgk N torvigg (meteor-
sten, stenyxa), gkugk 1. gkygk 1. glryg N, gZ-ug B glugg, livalicgk N 
vele av linne (att lägga i sår), he_ilikk N, hattig B hårlugg, mag B 
mugg, ryg rygg, fUrgg N ett slags fisk (vit, oätbar), grag N 
grogg; 

akg älg, varg varg, karg korg; 
svatstbilk N, svå,stbdk B ett slags fiskmås, slk sik, kQk jordkoka, 

duk duk, park B peruk, lugicik N hårlock; sak säck; 
7 -  42663. 
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marfåkk N bröllopsmarskalk, vakk valk, vark N, vak B värk, 
kurk N, kuk B kork, bk6mbitgc B blomkruka, sark N, sak B särk, 
tsk torsk, ask ask (dosa), kask N brännvinskask, sanbågk N sand-
bank, fagk skänk; 

tras N trast, spis N spis, fiskjtk fiskgjuse, vitcsbt'vs B spindel, 
as N ås, kras krats, yvts vattenpuss, stvts N studsare (gevär), tabtis 
tuggbuss, tras tross (lina), svans svans, duns N stor knut på en 
lina, trans N betsel, pals N päls, laks N lax, saks sax, taft B tafs 
på fiskkrok, tufs tofs, va,s.  N, pl. vkar 1. vkar spindel, ha ks hals; 

sal N sal, sal sadel, fql schal, sl/ N sil, fy/ B sädesskyl, syl syl, 
br9X9i/ N byxgren, helclarvetk. fjäril, tak. tall, vak vall, kval kväll, 
isbil B järnspett (att hugga hål i is med), hi? B (f. i N) hylla, 
sin/ syll, batit/ N båttull, Wc/ N årtull, dak N dal, mc' mal, vtlar, 
pl. vc:tkar B (vcikar N) strömmingsval, ok gård, skei.k N skål, sv-
svål, tvqk tvål, smiahåk N, smiahåk B smedjehärd, faZf säl, fo,st-
bttk N skjortbål, jp21,v7t N köl, ta.2, tistel; 

«4*4r N dalkarl, rhrnxir B träsk med Phragmites, skr N stare, 
»Jr tjur, kr N lår, Ity tår, rsr B träspjäle i vävsked, kirbår N 
kardborre, stgr B stör; 

km N bom, svc45m svordom, km lom [fågel], skyn N stom 
[stubb på åker], strgkram N rakknivsstrigel, s§tym 1. SQM N söm, 
kr/ N, tg.?m B töm, stan stam, /anz N lem, lum B lum [årlom] 
(mellersta delen av åran), arm arm, karm karm, farm skärm, tarm 
tarm, unpfirrm N uniform, fakm skälm, vskm vålm; 

tran B trana, stan sten, ren N ren (djuret), tan ten, mun mun, 
vin N husvind (men vind B) span, pl. span.ar  B spann (men pl. 
span N), relsn N råk på is (r4ksy, B fem.), vik (genus osäkert) 
vitten, bog N, bin B björn, Q.Y1 N, gg B öm, 41ctvjg liktorn, tak.n 
kantlina på skötar och ryssjor; 

r24,2g N ring, tedrigg N tallrik, spagg N spång, betkigg N barn, 
bavdrugg N beväring, ficiktgg N fjärding, Ming  N fuling, kndkigg N 
söndrig tegelsten, jygols/ing N kyckling, ,f9é4igg N kätting, migg N 
mynning, pkåyning N nyupptagen åkerjord, pcinigg N penning, 
reikteg N rotting, strånigg N strömming, te_inigg N tärning; 

apeistal N apostel, b6val N bödel, ågal B ängel, Aval N, best. 
sing. jdvalgin djävul, karibal N karibel, kngksal B snöre i stadlinan 
på en sköte, måntal B mantel (åt lindebarn), åkal B oxel (tand och 
träd), Mal N titel, tråskal N tröskel, tggal B tygel; 

gel gaffel, grdnkeitt/ grankotte, grgid N griffel, hdrml härvel, 
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hd,vz/ hävel, hgtni hyvel, kabzl N kabel, knåpa N kläpp, måndd 
mandel, rd)/ktsffl.5t/ B bakersta delen av en ryssja, sabd N sabel, 
sådd N sedel, stampa stämpel, tchlgtn/ tordyvel, ffzl skyffel, 
vimpil N vimpel; 

bgpl N bygel (av järn 1. trä), 34/il N gördel, kård N kurril, 
örfil, /pm/ lymmel, ngj,,sz/ N nyckel, nttrffl N, kirfil B örfil, pffisyl N 
Pyssel, litet barn, rami 1. rayil N rigel, sanravd N sandrevel, 
asa N liten gosse 1. flicka, tgri B smörkärnstav, virvi/ N virvel, 
å,sjpil B något stort (stor fisk 1. fågel); 

ågalr B träknopp, där sågbladet är fäst, måggal• N mangel; 
etks8k N vagnsaxel, bNdigar B blodigel, fqi.g8k B fågel, gam& 

gavel, hågksk ankel, nagkg• nagel, ligi 4. nyckel, rdgsb• B rigel, 
skabb- skakel, slaka- B spegel, stapsk stapel, trziskg• B tröskel, 
tgsk N tygel; 

grav4dar N gravvård, p:j8191' ljuster, kamnistar N komminister, 
kalander N pelare (på en sänggavel), måtar N mutter, nfgar N neger, 
tigar N tiger, 496idar B tjäder, vintar N vintet, eikar åker; 

rilyrr abborre, sveigsr svåger, Seb118?" sommar, eiksr åker; 
fy sky, fey N, fti  B sjö, sktiy9 1. snoy 1. sno N, sn sa 1. sns B snö. 

Maskulina substantiv med singularis på -a, -a 1. -z och pluralis 
på -ar utgöra en mycket talrik grupp; jag har inalles antecknat 
över 300 dylika. Hit höra 

a) ord, vilkas singularis i riksspråket ändas på -e 1. -a och 
pluralis på -ar t. ex. gål2a gubbe, dåmba N dumbe, ka 1. kåbpa N 
litet skär, sta N stubbe, broyspada N brödspade, birkda bolde, 
anda ände, grada N grädde, »da jude, kåda kudde, slgcla släde, 
spada spade, akm4gan N allmogen, haga hage, hånl4ga N, hån-
kva B handlove, /maga N knoge, kraga krage, lc_Sga loge, mciga 
mage, beiga B båge, kåga N kagge, kåga kugge, ståga stege, gåkga N 
galge, pigga N binge, vigga N, viga B vinge, ha lie, fhp N fånge, 
felånit fölunge, dm unge, båka backe, nålsa nacke, draka N drake, 
haka B hake, laka lake, maka 1. maka N make, skraka B skrake, 
ståka stake, vdka veke, dpnjafkaka B dyngflake, bjakka N bjälke, 
bågka bunke, båska buske, .942.ska ljumske, mjirkka N mjölke, fika 
kälke, pejsi pojke, fura N, fika B fåle, mKtka N mule, pftka påle, 
sp(Ra spole, svåka svale, Milra tjäle, båla N bulle, jpitbril_a N kött-
bulle, ytila 1. yeila N julle, kåla Kalle, nåla N Nalle (björnen), öla 
011e, påla B Pelle, råla rulle, sala sele, skåla skalle, ska skulle, 
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hionka N humle, kålika N kavle, nåvka navla, våla N, vå.la B 
vassle, tima timme, tima tumme, håkma holme, vårma värme, hdna 
bösshane, håna N, håna B hane (handjur), måna N måne, fina B, 
fina N finländare, gråna N granne, Om N Janne, pina pinne, 
spåna spene, strgipa B strupe, dreipa N droppe, kåpa N kappe, slåks-
Mmpa N slagskämpe, stdkpa stolpe, håspa haspe, håra hare, nåra 
njure, ndkakei.ra N nordankåre, skåra N skare (på snö), håvra havre, 
håra herre, håra orre, spåra sparre, spåra sporre, biAsa N buse, ved-
b8rmask4sa N Valborgsmässkase, kråsa N klase, gåmsa N gumse, 
gåsa 1. geisa N gosse, kåsa N kasse, låsa Lasse, misa N misse (katt), 
meisa mosse, knipnis.a B knipandhane, pråksnisa B prackhane, åksa 
oxe, peisa påse, nå.ta N nate, skåta skate, vafita B västgöte, fkeita N 
flotte, jåta N jätte, fågakvåta N fågelvette, målla mjälte, ånta An-
ders, jånta N Johan, bota N borste, feiriyea N fårkätte, Pröva 
klave, kkeiva klove, låva N lave, nåva näve, tråva trave; 

ord, som i riksspråket motsvaras av femininer med singu-
laris på -a och pluralis på -or t. ex. skåda skada, fkåga N flaga, 
skåga skugga, eigga N, eiga B ånga, svika B svicka (men fem. i N); 
knirka N kvarka, peilska N polska (dans), tårka N torka, ska skola, 
våka N, dvQika B dvala, våna N vana (men fem. i B), pcin,a penna, 
ydn,a hjärna, »årta kärna (i frukt), likskåra N likfölje, frdsa frossa, 
jåsa N hjässa, meisa N mossa, f keita N flotta (örlogs), låsta N losta; 

ord, vilkas riksspråksformer i singularis ändas på konsonant 
(utan följande -e, -a) t. ex. måda slädmed, knåga lieknagg (handtag 
på lie), rdspiga rospigg, bristpiga N bröstbenets nedre ände, piga N 
pigg, stålsgeigga N stallgolv, yårga N erg (arg B), sgslinoi syssling, 
fåkka stjälk, hårkråka harkrank (större stickande mygg), påla N 
pall, tåla B årtull (ng N), j9itsla N, j§å.la B körtel, bragiona brud-
gum, f6bota N, fika B sköt (strömmings-), tåta N lintott; 

några ord, som i riksspråket motsvaras av former på -ad, 
-ader t. ex. mångaksbggna, -an N mangårdsbyggnad, /tagna, -an, 
-ar N hägnad, mårkna, pl. -ar N marknad, måna, pl. -ar N månad, 
månifoskåpnar N människoskepnader, fina, -an N skillnad, sp(na, 
-ar spånad, sålma, -ar B svullnad, vVrna N, våna B, -ar vålnad; 

många dialektord utan direkta motsvarigheter i riksspråket 
t. ex. khiba B träflöte på nät och skötar, båda såsom andra sam- 
mansättningsledet i diverse namn på skär, t. ex. de bestämda 
singularformerna gråsbådan N, hånbådan N, nObådan N, stårbådan B, 
svci,stbådan N, tarbådan N, åtarbådan N, båkåga N sjö som slår till- 
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baka från land, svgga B kattsvans, tiga B järnpigg på en »vävstols-
ruta», Haga B diverse Carexarter, rUmpteigga N, rtimpteiga B översta 
delen av en hästsvans (från rinn nått tcigks), sviga B träpinne, 
som håller ryssjearmen upprätt, teigga N smalt näs mellan två 
kubbar, örmå)a B Ormöborna, sia N var i ett sår, kika B rygg på 
en lie, binvålsa N träställning att binda nät på, speitvåka N spott-
låda, vårka N avloppsdike ut i havet från ett skogskärr, spiåkka 
gärdsgårdsspjäla, beigka N tvärträ över medarna, som uppbär över-
redet på parkälkar, råka B halvcirkelformig ram, varifrån stor-
golvet i en ryssja utgår, grintkåla, best. pl. N en grupp skär öster 
om norra Gräsön, håla nätsänke, idka B vidjering i en »ryssje-
kyssel», vika träflöte på nät och skötar, sifon% N stubbe, if rna N 
20 linhässlor, ågvårma ögonbryn, låran best. sing. N sjukdom 
(svullnad) i hästens hovband, skira skytteskärm vid jakt på sjö-
fågel, fåra fargalt, earbåsa B alfågelhane, vågsbuisa N stålrör genom 
hjulnavet kring vagnsaxeln, båta toft i en båt, de:tva dvala, råva B 
vävstolsbom (där väven bommas upp), fila N linknippa. 

Anm. 1. Hos denna grupp av maskulina substantiv ändas obe-
stämd singularis vanligen på -a (se föregående exempelsamling). 

Undantag I: ändelsen är -a 
hos mansnamnen ånta Anders, Ana N Johan, jånta N Johan, 

kead Karl, låsa Lars, måta Matias, öla Olov, påla B Per jämte 
vilka också användas formerna åndats, iohån, iåna N, jan B, kal, 
kJ, lam N (såsom ackusativ), mas N, mas N, påtrus .N, pr; 

hos diverse benämningar på män och handjur växlande 
med -a, såsom brugetma brudgum, båsa N buse, dzimba N dumbe, 
fina B, fina N finländare, gråna N granne, gitlp, glil2a N, gåbpa N 
gubbe, gåsa 1. geisa N gosse, håra herre, vetr„håra B Gud, jåta N 
jätte, j4da jude, måka 1. maka N make, rdspiga 1. rdspiga N ros-
pigg, slåksj§åmpa N slagskämpe, våldta B västgöte; 

fåra fargalt, våg(ba spindel, ginsa N gumse, håna N, håna B 
hane (även han N), håra 1. kira hare, håra orre, d4marhåra dom-
herre, kika 1. Idka N lake, stånlåka N ett slags lake, misa N katt, 
nåla N björn, knipnid B knipandhane, pråksnisa B prackhane, 
6k59 oxe, dragasa N dragoxe, tOrgasa 1. titköksa B talgoxe; 

sällan hos andra ord t. ex. båk,a 1. båka N backe, bfflåNna N 
bösshane, idlhåna N bösshane, h(jivra 1. håvra N havre, ktilm 1. 
ketbpa N litet skär (sterilt), j,s6tbiga N köttbulle, meina N (man B) 
måne, skåla 1. skåla N skalle. 
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Undantag II: ändelsen är -i efter föregående ursprungligt 
g, k t. ex. feinyi N fånge, hulånp hulling, mdslinyzn N mässlingen, 
sffislinyz syssling (jfr sngsliny N by i Forsmark), vinp unge, fikar-
?ny B ekorrunge, foltinp fölunge, stintionji flickunge, pep pojke, 
kåldrarpirrnz N kolarpojke. 

Bestämd singularis ändas på -an eller -an, det senare hos ord, 
vilkas obestämda singularis ändas på -a t. ex. andajtug4ban N grann-
gårdsgubben, nugageisn, N gossen från Möskäret, håran N, håran B 
haren, Uran orren, tiargöksti B talgoxen, målbomajbåkan N backe 
på norra Gräsön; likaså hos de geografiska namnen 3(mhirkman B 
Enholmen, j jså.shåkman B Kjärsholmen, ltinhafman B Lönnholmen 
samt i ordet f8råndtb N framstammen (i båt). 

Ord på -i ändas på -in t. ex. iinpn ungen, pdylpn pojken. 
Från obestämd singularis på -a utgå synkoperade former så-

dana som hqv N haren jämte håran N, håran B, skralt N höskullen 
jämte stålskiaan N, skall jämte skdran N skytteskärmen, dåniarhan 
do m herrhan en . 

Anm. 2. Delvis avvikande böjning hava 

dag dag 
bnk båk 

fam famn 
88M sömn 
kugn kung 
ugg N, ug B ugn 

vagn vagn 
mdran 1. måra 

1. mo N morgon 
måra B 

åftan, åftsn N afton 
mång N, mein B måne 
meina N månad 
far fader 
stfiv8r styver 

hand hund  

dan 
bdjpn N, 

bdkan B 
fåman 
stim8n,seian N 
kan B 
itggan N, 

itgan B 
vågan 
mdran 1. må- 

ran N 
månn 1. mg- 

ran B 
Can, åfttb B 
ninn 
mein N 
Man, 

hun  

dar 1. dågar ddga 1. ddna 
belknar N, 

beikar B 
~neo- fåmna 

- 
kårar B 
4n ar gra 

vågnar vågna 
mågar N mina N 

minor B nib/a B 

åfnar åfna 

mdn ar N 
fddrar B fddra B 
stpvrar N, 

stgvsr B 
hån dar binda 
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vet N spindel vkarl. vkarN v4a1. vkaziN 
svinhusfkår B golv svinhusfkör 

i svinstian 
apan spann (mål) spenar B, 

span, N 
(jfr rspr. spannen) 

Anm. 3. Av ordet dräng har jag hört följande former: 
obestämd singularis: dragg N, drag B 
bestämd » : draggzn N, drågyin N, drån.pn  N, drågan N, 

drågin B, dritv,pn B • 
obestämd pluralis: dråvir N, dråggar N, drcivar N, drågar B. 

Anm. 4. Jämte de bestämda formerna bicrjrn N, bzi,sjpn B 
burken, depn N, B duken, Mojyzn N göken, åfin N, B asken 
(dosan), målin N,13 masken, »fan N, B fisken har jag också hört 
bårkan B, d-  4kan B, ydkan B, åskan B, måskan B, fiskan N, beroende 
på inflytande från riksspråket. Likaså heter det årkan N arken 
av ark, Noaks ark. 

Anm. 5. På inflytande från riksspråket bero sannolikt dd-
karo N Dalarna (i Östhammar hörde jag sommaren 1918 en där 
boende kvinna tala om att resa till ddka), åkkana N anklarna, 
håspana N hasparna. 

Anm. 6. åftanvåka, kvålsvdka N och mirravdka N aftonvard, 
kvällsvard och morgonvard kunna kanske uppfattas som stelnade 
dativformer, analoga med furu, frånvaro o. d., av nom. *öftanvdk 
1. *öftanktd (jfr nettvg vid adverbiell användning tillsammans 
med någon preposition t. ex. till, vid, före, efter; en analogi är 
möjligen bynamnet bargeika i Hökhuvuds socken, som kanske är 
dativ av *Borggård och ursprungligen använts i prepositionsut-
tryck såsom i eller vid eller från Borggårds (jfr det arkaistiska 
»gammal i gårde»). 

§ 326. 
-arb -8r1. 

Obestämd pluralis ändas på -ar, -ar, bestämd på 

af44 affär alicig afrular afilari 
prast präst pråsk, pråstar pråstazi, 
sarg sorg siir,yzn sirrgar siirgan 
.43k sak såkan såkar sdkazi 
los lots lönt lösarN(lösarB) lösagN (lösa B) 
putål butelj putålan patålar putgazi 
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madql N medalj medåln ma dålar 
szgår cigarr stgåri sigårar 
deiktor N doktor deiktom daktörar daktårn 
svarm N svärm svårmar N svårmari 
van vän van vånar vånart 
gagg N gång geirlyin N geiggar N 
fiånda fiende fån dan jiåndar fzåndari 

Hit höra följande substantiv, för vilka jag antecknat obestämd 
pluralis på -ar: tkmlåyp N ring på selputan, genom vilken töm-
men löper, Ad N ed, stqd kant på väv, kamåd kommod, smed smed, 
lad led, p',_il,fsvåd N träring under hjulets järnskoning, ofråel N ofred 
(krig, tvist), roc/ B årtull, st8dt N, stsd B stödjebjälke (t. ex. under 
ett hus), av kekl N ackord, gdkvcid N gårdvar, spany4 N spanjor, 
plrigd N pligg (men phg, pl. plrigar B); 

kat katt, skat lösbotten i mitten av en båt, afåt B assiett, 
bilidt N biljett, kar åt B karott, patråt porträtt, rosåt B halsduks-
rosett, falt N schalett, s4panråt N supanmat, aang N klarinett, 
ming minut, salva:t servett, saldåt N soldat, trumpåt N trumpet, 
tapcit tapet, vafgkyt N västgöte (vafdta, pl. vafdtar B), slakt släkt, 
trakt trakt, vakt vakt, bkykst N blixt, bramst broms, list trälist, 
frast frost, gal Ast N galeas, galist gardist, rost N röst (ryst, fem. B), 
trast B trast, (trqs, pl. trcisar N), kofirtst N kofEert, n/8,st N mört, 
"st sort, skrift skrift, fkoyt N flöjt, fylt N skylt, tamt B gårds-
tomt (plur. teimtar N), prasånt N present, gåva, fd,sånt N sergeant, 
stnärzt N student; 

gra_k grek, fagk N skänk, gåva; 
kaj§ds katekes, bas N ylledyna på lokans insida, madrås N 

madrass, keigkå,s.  N konkurs, vag, pl. var 1. vkar N spindel, vals 
vals (dansen), dans N dans; 

mållgl trä- eller järnpinne på »roten» av ett årder, ftc_5/ N fiol, 
rasalvål reservoir, amarål N amiral, b4 B plogbill, kul B mösskulle, 
kastria kastrull, vak N strömmingsval (pl. vålrar, våla B), trd,lvak N 
käpp i en väderkvarnstrilla, knozar N knöl, ear (pl. även tickar N) ål; 

lilsOr N likör, aps4r N officer, tra:knår B liten fågel som »hackar 
och dundrar» i trän [hackspett]; 

pkym N plym, rqm B spegelram; 
akfån auktion, apalsin N apelsin, dragån dragon, kan& N kanon, 

karafin karafin, kasin N kusin, makarånar N makaroner, pzånar N 
pioner, syrinar N (A. J.) syrener, aggalsmånar N engelsmän. 
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Anm. 1. Pluraländelserna -sr, -Ini har jag hört i orden bråydsr, 
-871 N, brådsr, -sn, N bröder, fitt8r, -8ri, B (jämte fåtar, -ag) fötter, 
kanz4dsr B kommoder, roUndsr N Rumex domesticus, råst8r, -8n, 
röster, sånsr, -sy, B söner, sårgsr, -srt sorger, stirelsr, -sp, B stödje-
bjälkar, alla (utom kamO.dsr) med ö-ljud i stamstavelsen. 

Anm. 2. Lån från riksspråket äro sannolikt kaleifaga 1. ka-
leilaga B galoscherna, /6soza (jämte låsag) N lotsarna. 

Anm. 3. Delvis avvikande böjning träffas i 

sogn N, sn B son sn N, sim B 

bror broder brOdag 

bönda bonde bor_t 

fot fot fdtti, 

bokstäv bokstav bokstdvan 

stad stad stan 
fonuirt N sjöman fomån N 

ncitv44 nattvard natvd.n B, 
-vegig N 

si/itt. B bösscylinder st/b2, 
tv4 B ärthalm 

s6narl. 4narN , 
Ann- B 

bre5ydsr N, 
brådsr B 

!Andar N, 
båndar B 

Mar N, 
låtar, -sr B 

bokståvar, 
bokstetvar N 

stådar 
fornån 1. få- 

månar N 

silindar B 
ikstvån 1. -di- 

nar B 
skåldar N 

cikriar N  

sb2,891, B 

brtjydsg N, 
brå.dsg B 

Undan N, 
båndag B 

fåkart N, 
fåtag, -int B 

bokståvart 

stådag 
f omånag N 

skulN,skuldB skuld 
hgg_i/ B, lzgyikr,N ligffikr, N 

linjal 

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

gr4sab6 Gräsöbo grasubån grel,sobår gråsabåna 
sg. så san sep. seina 

På samma sätt böjas svinfk0 B golv i svinstian, hg ho, sko 
sko, deg slå, het trä varpå åran vilar under rodden, bzrå byrå och 
hy hy, medan by by, f§ty N, fd B sjö, fy sky och ep N, spB ö 
i pluralis heta byar, ba, ftjyar, ftflya, Alar, Ala, fy:pr, fa och 
r§jar, 142a, (Tar, 0,2a (se § 324 a). 
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Anm. 1. I bestämd singularis är kort vokal det normala: 
greisobån, hon, skon, slem B, han, san, hyn (jfr motsvarande femi-
nina § 333 med lång vokal och byn, &nåt N, sn 8n B snön av sne5y N, 
sn8a B snö), fin N, fm B och fyn; mindre ofta förekomma växel-
former med lång vokal, t. ex. brånsh4n N jämte sliphån B, svin-
hön B, hyn B jämte hyn N, fyn B jämte fy n N , glan B jämte slem, 
8n B jämte eyn N; &rå heter i best. sg. btrån. 

Anm. 2. Jämte såna B såarna har jag i N hört sda. 
Anm. 3. fafanfd chiffonjer heter i pluralis fafanyår B, best. 

form fafamån, B. 
Såväl obestämd som bestämd pluralis ändas på -ara. 

Pråkara klockare kkeikari kkåkara aåkara 
tilsara B ekorre (ikari B clicara B åkara B 

Så böjas en mängd substantiv, som beteckna yrkesmän av 
olika slag och grader, ett och annat djurnamn samt många be-
nämningar på diverse saker och föremål, t. ex. dgenara N en som 
går och dygnar (för att få sitt underhåll av bönderna ett dygn 
i varje gård), Msara N kejsare, kodisara N komjölkare, 49ogmå-
stara N uppassare vid bröllop, rara skeppsredare, slåtara N slåtter-
karl, tiara N tiggare, valålsara B hästkastrerare, japånara N japan, 
erara N alfågel, mahri N Mälaren, gåfabipara N galeas, ll'Askni-
para B svångrem, snåsmålrara B en nypa »matsnus» m. fl. 

Delvis avvikande äro håmara hammare (jfr faftlAmar N Skept-
hammar, ostånzar N Östhammar), kåmara N kammare, »Vara N 
källare och skomåkara N: 
håmara /Åman, håmrar 
skomdkara N skomåkayi N skomåkrar N skomåkra N 

Obestämd pluralis har samma form som obestämd 
singularis (bestämd pluralis ej antecknad) hos några maskulina 
med buckal i slutljudet: 

anfåms N ansjovis anfOms N 
span spann (mått) span N, spånar B 
ikstvån B ärthalm astvån B jämte Astvånar B 
tum tum tum 
dålar N daler dålar N 
stgv8r styver sqvar B, stgvrar N 
fkor N fähusgolv f 
svinhusfkcir B golv i svinstian svinhusfkr 
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§ 330. Obestämd pluralis ändas på -ar, bestämd på -a. 
tdpga B tog B notlina 

hagk N , hag B hägg 
sagg N, sag B säng 
mk vik 
bysrk N, byksk B 

björk 
ask ask (trädet) 
f§argg N, »arg B 

käring 
hud N hud 
not N fisknot 
mast N mast 
Osa yxe 
bod bod 
grind B grind 
grop grop 
var vår 
dar N dörr  

My. B 
håclyz 
sånyi 
143:2i, OM B 
bihrj,,st N, 

byksjp B 
åft 

kulda N 
ndta N 
måsta N 
gksa 
bdda 
grindy, B 
grdpan 
V71 
dtn N  

tinar B 
hågar 
star 
vikar 
byårkar N, 

bykar B 
åskar 
jpårggar N, 

jyårgar B 
hdar N 
ndtar N 
måstar N 
ffiksco- 
Mar 
grindar B 
grdpar 
veirar 
drar N  

salva 
vika 
byterka N, 
by kska B 
åska 
j9årgga N, 

j jsårga B 
lda N 
ndta N 
måsta N 

ksa 
bdda 
grinda B 
gr4Pa 
vara 
dra 

Likartad böjning ha t. ex. rishag N risstängsel, pkog plog, 
sag såg, tag N tåg, lina, vag våg (att väga med), f Nogg N, ,fkog B 
flöjel, dag dagg, ag B egg, vag vägg, fkagk N flagg, hag N helg, 
sa,k sälg, figgarbåry N fingerborg, brak N linbråk, es,k ek, stgc stek, 
vak vak, nvablc mjölk, bp.o/ bod, fg/ sked, vuti värld, grap grep, 
vamb våm, skv B slev, hd N hylla (m. i B), u/ ull, bikdk N buk-
gjord, yok N jord, yak gärde, jyk jul, Mr sol, fjayk N, Jjafr B fjöl, 
rakstt B råk i is, kKoz kvarn, ålsal N axel (på kroppen), Mar åder, 
agg N, ag B äng, fag N fång. 

Anm. 1. Bildningen av bestämd singularis är mycket väx-
lande, i det att ändelserna -a, -a och -an, -n förekomma vid sidan 
av varandra och någon gång även som varianter till -e, som eljest 
är den regelbundna ändelsen i ord på -g och -k. 

Sålunda har jag hört 
-a i fyal,da N, fylka B fjölen, ,p;_afa julen, idka N jorden. 
-a i frngda B Fogdö, såvida ordet är en variant till figd6tynN 

med övergång av -en till -a(n); jfr siggan N, sigan 1. sinyan B 
Singö. 
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-an, -tt i grdpan B grepen, grind e B grinden, grc,pan gropen, 
hiln N hyllan, hvag N Häfverö, n4vag nävern, sldvan B sleven, 
ftln ullen, våmban våmmen, ddag ådern, hckiökr, N bukgj orden, 

vg_tn, våren. 
-a eller -a i gr.Onda 1. grffinda N grinden. 
-a eller -an, -n i åkla 1. åkaln N axeln (skuldran), hticda 1. 

hi'Adg N huden, måsta 1. Inåsk N masten, nöta 1. nött?, N fisknoten, 
Mia 1. f6cly, B skeden, gksa 1. gkstt yxen. 

-a eller -an, -n i bc_Sda 1. bödg N boden, veta 1. v4clg1. våclg N 
världen. 

-a eller -a eller -an, -n i dra 1. dra 1. dtm, N dörren, fåra 
1. fåra 1. fsg N, fira 1. fåran B fåran (i åker), 'gra 1. .2 ra 1. yakr, N 
gärdet, söka 1. söka 1. scakr, N solen, (fwa 1. dra 1. qn, N åran, 
kvdga N 1. kv4ga N 1. kvc3g kvarnen. 

-i i bfiej§? N, byksj§? B björken, breij,,st N linbråken, ep N, 
djjsz B eken, vfAyz N, vfjyt B viken, stejsz steken, vejsi vaken, 
nyrik/p mjölken, måttp marken, af% asken (trädet), pköp plogen, 
rishe N ris, fastle N fastlagen, stängslet, fke N, fkicp B flöjeln, 
stz sågen, heibeiyi N hockvågen, [okvåg, d. v. s. svängel på drag-
anordning], kip N tåget, linan, igyt B notlinan, ditcjii N daggen, 
fketcht 1. firålz N flaggen, 1/6,c_bz häggen, såkp sälgen, figge,rbåry, N 
fingerborgen, feigp fånget, så,nyi sängen, åm ängen, ,t,civi kä-
ringen. 

-i eller -a i 41:ji 1. åga B eggen. 
-i eller -in i ve N, ve_Ozn B vågen. 

Anm. 2. Delvis avvikande böjning: 
fåstar faster fåstag 1. fåstar fåstrar 
möstar moster m6stagl.m6star möstrar 
sMstar syster *tag 1. *tar *era,- 
mor moder mdd8r/ mödrar 
dötar dotter dötag dt4trar N, 

dirkar 
sök» socken sökan söknar 
reiksg,13, reisttN isråk råks?) B, reiksnar B, 

rtisv, N reisnar 

fåstra 
möstra 
4stra 
mödra 
d6tra N, 

B dåtra B 
sökna 
reiksna B, 

N reisna N 
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Obestämd pluralis ändas på -ar, -sr, bestämd på -ag, -un, 
utan omljud eller konsonantförlängning i midljud: 
rad B rad My, B rådar B reldag B 
dakd däld dakdtt dakdsr dakdag 
ag(1 and 4411 (Mar (inflarl 
jakt jakt (fartyg) yåktv. Aktar Oktan 
mamsal N mamsell 9namsåln N mamsalar N mamsalag N 
sagg N sång &&,i N seiggur N seiggug N 

På samma sätt böjas t. ex. balåst N ballast, f0.trist N fotvrist, 
last N skoläst, rest N, rust B röst, granstrzint och tålstrånt N års-
skott på gran och tall, an N ärt, fidaryay N hörummet utanför 
häckraden i ett stall, myr B instängd hage. 

Anm. 1. Bestämd singularis ändas i de flesta på -an, -n. 
Blott i ett fåtal har jag hört -a eller -a, t. ex. fzikta N fukten 
(jåkk B), ha-fta N höften, stånda N stunden, mara N märren jämte 
man. N, man. 

Av hag helg hade N hariz, B herpn i best. singularis. 
Anm. 2. Bestämda pluralformer av egendomlig bildning äro 

krånaga B av kran inrättning för torkning och upphängning av 
nät, samt marina B märrarna; jfr de i §§ 325, anm. 5, 334, anm. 4, 
348, anförda likartade exemplen. 

Anm. 3. sålasf B fönsterjalusi heter i pluralis sålasinar B. 
Obestämd pluralis ändas på -ar, -ur, bestämd på -ag, -uri 

med omljud eller konsonantförlängning i midljud: 

hand hand hånda /landar, -ur handa -ug 
tand tand tånda N tandar tanda?' 
strand strand streinda, strandar stranda 

streinda N 
natt natt nåta N nålar nåta," 
rot rot rQta N ra,tur N, r6tug N, 

ratur B ritsil B 
bok bok &Alp &Skur N, b6Isug N, 

bakur B bakug B 
jg,t get Åta N jatar Stan, 
gnat gnet gnata N gnatar gngtag 
mut N, mit B nöt natta N m4tur N, ntkug N, 

natur B mitfin B 
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vragg N spant i båt vreovi N vråggar N vråg gari N 
stagg N stång skinit N ståggar N ståggarn N 

änger åg,gar N åg gan N 
Som stagg böjes tagg N tång. 

Anm. 1. Varianter i bestämd singularis äro tandtb tanden, 
strand?), B, stran B, strand strand, nått), natten, r0.112, roten, Åk 
geten, gnåt?), gneten, ng(trj N, niittp B nöten. 

Anm. 2. Äldre former (enligt Erik Hansson) i bestämd plu-
ralis äro hindra 14 händerna, tåndra N tänderna. 

Anm. 3. Enstavig obestämd pluralis med omljud: 

gqs gås Osv), gasa jas jämte gissar yå,5?) jämte gsa B 
/us lus /bsrj, /8s » låsar låsn, 

Obestämd pluralis ändas på -r, bestämd på -na. 
bro bro bron bror br6na 
ra skeppsrå 
a 'å 

rell2 rir 
ar 

rna 

fru fru frun frur N fräna N 
hdstra hustru luistrun luistrar lustruna 

På samma sätt böjas ko klo, ko ko, ro ro, höft, ttt tå, vra vrå, 
slet N slå (m. i B). 

Anm. 1. Bestämd singularis har alltid lång vokal (jfr mot-
svarande maskulin § 327 vanligast med kort vokal). 

Anm. 2. Jämte bestämd singularis luistrun finnes också Utsira. 
Anm. 3. Jämte bestämd pluralis kkåna klorna, tana B tårna, 

fina fruarna har jag antecknat kköria B, teka N, 
Obestämd pluralis ändas på -ur, bestämd på -o. 

kkeika klocka kkeilsa kkeikar kkeiko 
piga piga piga pigur Pi go 
fara skata pra prur ft'yo 
trgna tryne &fina trgnar trgno 

På detta sätt böjes ett stort antal (över 600 antecknade) sub-
stantiv, svarande mot riksspråkstypen flicka-flickor t. ex. trimnba 
täckdike, ada ejderhona, skrKonda skrinda, /eiga låga, brfga brygga, 
slOa N, slå ya B slägga, bakya N smidesbälg, kaleifia N galosch, 
paråka N peruk, sasdla sädesärla, st9bågka N stigbygel, skrdma 
skråma, brfina N brynsten, 494;ici smörkärna, hiva loppa, mhra myra, 
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tåra tärna (fågeln), Mysa N, luka B brunnshink, 14.5a bössa, fyr-
Ma N ödla, vectsta vårta, r6214 rova, nåla nässla. 

Anm. 1. Obestämd singularis, som i de allra flesta ord ut-
göres av den gamla nominativformen och ändas på -a, har i en 
del ord, av vilka flertalet ursprungligen haft kort stamstavelse, 
fått ändelsen -u från de oblika kasus. Sådana ord, gemensamma 
för N och B, äro: braykåka N, br4kåka B brödkaka, firåga fluga 
(jämte ftåga N), fåra furu, gåta (jämte gåta) gata, h4ku (jämte 
håka) haka, kNvstita N, kNovstitu 1. apvståta B klivstätta (jämte 
a)vståta B), kråka hög av kvistar och ris, /Mu lada (jämte låda N), 
nåra dörrslå, niga sårskorpa, såga saga, s41u (till) salu, fåra skära 
(jämte fåra B), slågu slaga, snit'kka smula, snåra snara, spåka spjäla, 
stågu (jämte stiga) stuga, båstu bastu, få,sta farstu, ståvu N, ståvu 
1. stiva B stäva, svd% svala, svinbåsa svinbyssja, team tana, j94ru 
(jämte jpåra) tj ära, tråsa trasa. 

Därjämte har jag i N antecknat: ahdru allvar, f Nita N namn 
på ett skär, yinau-bråk Gimo bruk (jfr yima N järnskoning kring 
öppningen på en bakugn), kåra (jämte kåra) fängelse, mirvåru 
närvaro, rimu järnten från kälkmedsändan till bankens mittpunkt 
på en [kälke], fåra N sherry, skråpu hästskrapa, stildia kyrkogårds-
grind, stMga stygga, tåga järnring för fästande av drätten på en 
kälkes slå, ågskåru ugnskara, uphålta läderrem mellan dragringen 
och selkroken på en sele, 

samt i B: brnsu (jämte bråsa) brasa, båsa ekorrbo, gåleu gök, 
kråka (pl. krecur) hästkrake, skåra skåra, såtkåra sotskrapa, svin-
stiva svinstäva. 

I några få ord har jag anträffat ändelsen -o, nämligen likyo-
kovåloo liljekonvalje, mdso N fiskmås (jämte nuitsa), så/o N (jämte 
sålu), stino N (såsom ackusativ jämte stina) Stina, svågo N (jämte 
svå,sta) svärta (sjöfågel). 

Namnet Anna hette ca, men uttalades etna [I] av en liten Norr-
bodaflicka, åna av en Norrbodapojke. 

Anm. 2. Bestämd singularis, som hos flertalet ändas på -a, 
har i följande ord ändelsen andatståga N granngården, ånda- 
,stågu B salen, såkanståga N sockenstugan, båstu bastun, få,stu 
farstun, gåta (jämte gåta) gatan, fåra skäran, nåra dörrslån, 
Plåta N Fluttu, ett skär utanför norra Gräsön, sånrådu N Sand-
rudan, namn på ett gärde. 

Sällsynt är ändelsen -o: dr4vo druvan (den del av en bössa, 
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där »cylindern» sitter), yalo Ellan (nordligaste delen av Singö), fåsto 
1. fåsta N fastan, höno B honan, kkipo N klippan, jpisto N kistan, 
pigo (jämte piga) pigan. 

Riksspråkets och de maskulina n-stammarnas ändelse har in-
gått i ändad an N andra sidan, Nråkft_tkan N bleksoten, skrciveb--
ft;tkan N sjukdom hos nötkreatur, reistan N rådstugan, migan N 
kattan, sisan B hundnamn; Singö heter siggan N, sigan B. 

Anm. 3. Obestämd pluralis ändas i de flesta ord såväl i N 
som B på -er, vare sig stamstavelsen ursprungligen är kort eller 
lång. Därjämte förekomma varianterna -ar och -sr, bägge oftare 
i B än i N. 

Ändelsen -ar har jag hört i följande ord, varav i B: 4,5tar 
artor (sjöfågel), bci?gar (Mbar N) baljor, brckar (brdsur N) brasor, 
bar (bur N) getingbon, fkåskar (fkåskur N) flaskor, f kikar 
(jämte fkilsar) flickor, fkågaspfgar flugägg, f nzfrar  flygmyror, 
Mar (jämte Mur) gator, gnistrar (gnistur N) gnistor, grimar (gr-
mur N) N) grimmor, grc_5dar (jämte grödur) grodor, grguar (grffinur N) 
grund i sjön, gågar (gfiggur N) gungor, j4?rs,14tar sjöängar, hun-
låkar (hunlikkur N) hundlokor, våyar (valp,. N) brynstenar, War 
(jämte /War) hyskor, zncikvar inälvor, kåfabrilsar kaffebrickor, kdnar 
(kur N) kannor, kålamöntar kardemunamor, ktgar kartor, Mar 
kattor, j§e1.2ar (1,42ur N) kedjor, kkåfsar fötter på säl, knipar (knf-
pur N) knipor (sjöfågel), krgyar (krgjyur N) kryckor, krgclndlikar 
kryddnejlikor, /Mar (jämte Mer B, »64jur N) kängor, mörkalv-
morkullor, nystffdar nystställning, pånstmålsar palsternackor, pigkar 
(pigkur) grodyngel, prålsar (prålsur N, prålar N) prackor (sjöfågel), 
rötar (rötar N) rotor (kålrötter, o. d.), rvdtar rödmyror, simpar (sim-
pur N) simpor, skedar skator, fikar (fiskar N) skinkor, figvgskar 
skjutväskor, skrgar ejderhonor, Mar ett slags grindar (med lösa 
spolar i), skar (skur N) skårsor, favåndar träspjälor i vävgarnet 
(mellan bom och skaft), stci/inar kantlinor på nät och skötar, 
stilar stickor, stgltar (stgltur N) styltor, Mar (jämte Mur N, B) 
stjärnor, svåkabköntar svalblommor (Primula farinosa), svatstmitral-
svartmyror , sykar (svå,star N) svärtor (sjöfågel), Mar (jämte fixar 
N ,B) skäror, tilyar (tilyar) tiljor, tinar (jämte tinar N, B) tinor, 
teiftar (teiftur N) båttofter, tgrar (tgrar N) ett slags nätflöten, 
vågar (vågar N) vaggor, vdnar vanor (minan m. N), vikar veckor, 
var (jämte viur N, B) vidjor, visar (visar N) visor, viskar (viskar B) 
viskor, veiflar (vdtflur N) våfflor; 
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i N: balisar Bellis perennis, dågkapblönzar Alchemilla, jift-
bkinnar Ranunculus, nuirkkbk6mar Caltha, våtbköntar Caltha, 
bkötnar (jämte glkkbkzintur N) Brassica, grå2ar grejor, redskap, vit-
sifrar (jämte vilses,- N) vitsippor, kd,spr kartor, Mar kattor, 
Ulm- koppor, kr6nar kronor (mynt), pånstsnåkar palsternackor, 
pråkar (jämte pråkar) prackor, rasar gånger, rihar ribbor, räv-
ramp,- Equisetum, ntbåtgr rödbetor, ?våtar rödmyror, skåtar skator, 
ff,oslar ett slags grindar (se ovan), spilråvar Brassica, stikar stickor 
(jämte tanstikar N, B tändstickor), upå.5,a,91car uppasserskor, vikar 
(jämte vikar N) veckor, våtar fågelvättar. 

Endast följande exempel har jag antecknat med -sr: bkånua- B 
(b?.(i mar N) blemmor, bkönzpeitsr B glas att sätta blommor i, beiknuer N 
Hyoscyamus, bökfiv8r B bordsskivor, ddssr B (d4sar N) dosor, «mer B 
lampmattor, gånsrB (jämte gdnur N , B) strömmingsgäl, grådsmibssr B 
gräddsnäcka, v4198). B (jämte vabsar) brynstenar, brynen, inakvsr N 
inälvor, kcifakempir B kaffekannor, kcitits8r N Gnaphalium dioicum, 
lånzpsr B (Ympar N) lampor, leidsr B (kidur N) lådor, 1 åtsr B (låtar N) 
träflöten på skötar, nåssr N. B näsor, livs,- B (jämte fivar N, B) 
skivor, skikspsr B (skårpar N) skorpor, tdft.yr B (jämte tilftar B, 
tem' N) båttof ter, v4187. B fågelvättar, g•?/-82- B (g)tar N) öglor. 

Anm. 4. Bestämd pluralis ändas, så när som på några få 
undantag, på -o (över 40 antecknade i N, närmare 40 i B). 

Undantagen äro: båstana N, B basturna, fixa» N, B fasturna, 
fkikana 1. f kikna B (jämte f kiko N, B) flickorna, Fauna B (jämte 
fårto N, B) stjärnorna, znåkvana B (inåkvo N) inälvorna, kågkelpå-
lana N fheces, fånana N (jämte fåno N, B) fenorna, gåtuna N ,B, 
gåtana B (jämte gdto N, B) gatorna, nårana N, B (jämte nåro B) 
dörrslårna, sånana 1. stinuga N (jämte såno N) senorna, fåruna N, B 
skärorna jämte den enastående formen fåra N skärorn a (jfr än- 
delserna och -o i bestämd singularis och best. plur. svåna N 
svanorna). 

Ändelserna -ana, -ana, av, -aga förklaras väl enklast genom 
antagande av inflytande från riksspråket; jfr bestämd plur. hås-
pana N hasparna, jämte håspa N, B av håspa, m. haspe, ågkkana N 
anklarna av hågksk N, dåna N, B dagarna jämte dåga N, B, då-
kana N Dalarne. 

Avvikande böjning: 
§ 335. a) Samma ändelser i pluralis, -ur för den obestämda 

formen och -o för den bestämda, träffas jämte varianter i en 
8- 42663. 
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mindre grupp säkert eller sannolikt feminina substantiv, vilkas 
obestämda singularis i motsats mot de förut behandlade icke 
ändas på vokal (-a, -u, -o) utan på buckal och som — att döma 
efter sin struktur i singularis — borde bilda sin pluralis på -ar 
eller -ar, -sr. Dessa äro följande: 

ak al akr, OurN MsrB, dcZ'o 1. 4B-tina 
ear B 

sotar N, ss1t B sula sog7trf N, Marta- N soigko N 
sarn B 

man, nzaq, N 
måra N 
gran, gran 

gråna N, 
gråna N 

gråna N, 
gråna N  

siikar B 
mårar B 

grånar N, 
grånur N 

grånar B, 
grånsr B 

grånar B  

sa B 
mår() B 
måraga B 
gråno,grånoN 

gråna B 

mr märr 

gran, gran gran 

svan svan 

tran trana (m. i B) 

fan N , fåna fena faly:  N 
san B, såna sena 

svinur N, 
sv4_inar B 

trånar N 
trånar, m. B 
fånar 
sånur  

stKinu N, 
svtlinag B 

tr4no N 
trdna, m. B 
fåno 
såno N 
sånnga N, 

sånuga N 
rån() 
rO.do  N 

rådag B 
rOso N 
teiflo N 

mt5yero N 
&Wo B 
dra N 

bär- och frukt- 

ran åkerren ran rånar 
rad rad 44 rådur N, 

rdar B 

ros N vallmo r4sar N 
teifil toffel Nitar N, 

trillsr B 
m6ygsk N möbel mtjmptkr, N mtigkur N 
dtp: N, dr B dörr d .qg N, dm B ddrar B 

dra N, dfraN drar N 

b) feminina former för riksspråkets neutrala 
namn på -on anföras i § 338. 



115 

Neutra. 
a) på konsonant: 
§ 336. Obestämd singularis och pluralis ha samma form; be- 

stämd pluralis ändas på -an, -in, -y, -n 1. saknar ändelse. 

band band 
skat skott 
barg berg 
hag hugg 

agk N, ag B ägg 
tak tak 
trask träsk 
hus hus 
gskv golv 
ml kärl 
bo7r bord 
kar kar 
sr ärr 
jani hemman 
gryn gryn 
ban barn 
marn moln 
hggsk hagel 
pårum N potatis 
håman hemman 

råsin russin 
lidar lider 

kreatur 
hålgan N helgån 
liVan N lejon 
nfipan nypon  

bånda 
skåta, -8 
bårp 
håp N, hitabiB 

gli, /vi N 
MÅ» 
tråli 
hdsa 
dkw 
Mig 
b6.ka, bc_ih 
kåra 
åra 

gry_na 
&kg 
måkm 
heigh 
pårama N 
håmana 

håman N 
råsina 
lidra 

nfipana  

band 
skat 
barg 
hag 

agk N, ag B 
tak 
trask 
hus 
gskv 

bok 
kar 
ar 
jam 
gryn 
bctri 
?mkr, 
hc_ip?i• 
påram N 
håman 

råstn 
lidar 
kritar N 
hålgan 
lå)an 
ny.pan  

båndy, 
skeik, 
bivin 
hupn N, 

hårl,pn B 
ååpn, åypn N 
taf§in 
tråfin 
/Wik 
gåkvan 
filn 
bokr, 
kan, 
an N, ekan B 
jåman 
gryn 
ban 
mkr, 
higktkn, 
pdraman N 
hånlan 

råstn 
lidan 
kritan N 

nypan 

På detta sätt böjas t. ex. KA,mdreip tumgrep, byksbrgnd N byx-
linning, bragd fiskbragd, gtoyd N glöd, matsptslyd N metspö, 0,44 N 
gevär, ho N härad, rost N, rsst B röste (på gavelvägg), ftt N 
fjät, baktråg N baktråg, vdryik B enbetsårder, 1Qk N loka, fok 
käke, hak N foderrum (varur hästen äter höet), trirkpåk trollpacka, 
tunåys N tinning, liårv B lieskaft, kal betsel, jtd• hjul, rok roder, 
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'yr juver, ragskår regnskur, sm2yr N snöre, bram B bräm, grun 
grund i sjön, fårkuk N förkläde, -4p8Z^ äpple, dåstn dussin, låktar 
läktare, tign,jir4d8r N dyngkärra, ~sr årder, samt åtskilliga bär-
och fruktnamn på -an, vilkas skiftande former återfinnas i § 338. 

Anm. 1. Qtptak B apotek, fabrik fabrik och ark N ark heta i 
bestämd singularis 4ptaki B jämte dptdipi B, fabrika och cirka N. 

Anm. 2. Jämte din B dunen, gryn grynen, grun B grunden, 
3Qii N hjonen, kol barnen, firctg flarnen, ho ?1, B hornen, h§tri N, 
hag B hörnen, ko)/ kornen, låndtz N landen, mkr, molnen, bys-
m‘tn B besmanen, ncri N juvren, n  N ärren, har jag antecknat 
dåna eller dipla N, grYna N, grån,a N, jöna N, kola N och böna N, 
firdga N, ha N, luka-  N, kcha N, lånda B, ~Rna N, måknan N, 
byismöna N, ii:cg B, åran B. 

Anm. 3. Av skodön N skodon, ban ben och namn namn 
har jag i bestämd pluralis hört skodöna N, bånan N, nårnmm N, 
12(117171J11 B. 

Anm. 4. nul mil (n. i N, m. i B) heter i best. sing. mila N, 
min B, i obest. plur. mil  N, milar B och i best. plur. milan. 

b) på vokal: 
§ 337. Obestämd singularis ändas på betonad vokal eller 

obetonat -a, -2. 
bo bo bo bon böna N, bon B 
sta städ sta stan stana N, sten B 
båta bete båta båk, batrj, 
bråda bräde bråda bracka bråck, 
ståla ställe ståla stålan stålan 
clifp dike' dfjp dij9in dffsin 

På detta sätt böjas t. ex. b?, bi, kna knä, tre träd, ta bygata, 
sto sto, stra strå, kiråde kläder, sptsigda N, spågla B spö, vitna vittne, 
ri jr, rike, td,M, täcke, stphst stycke. 

Anm. 1. Bestämd pluralis har i B samma form som obestämd 
pluralis, men ändas i N på -a; mot B bna bina, bon bona, sto 
stona, knan knäna, stan städen, ten bygatorna, tren träden och 
«rem stråna svara alltså N bina, böna, stöna, knåna, stå,na, tåna, 
tråna och stnina. 

Anm. 2. Obestämd pluralis till ågkarå ankare och t4ra N, 
åra B öre heta ågkara och åra, åra. 

Av ioula har jag i N hört åvila, i B dov, såsom obestämd pluralis. 
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§ 338. Obestämd singularis ändas på obetonat -a, -a eller 
-a, -0. 

lånta N hemman 
kika N lakan 
ngsta N nystan 
våkma vadmal 
jeksta hjärta 
6yga N, 4ga B öga 
6ra öra 
drika svagdricka 
håvu huvud 
pgino N piano 
kvito kvitto 

fiko N fikon 
halo N hallon 
Astro N hjortron 
liggo N lingon 
ngpo N nypon 
ödo N odon 
smiatro N smultron 
svisko N sviskon 
tistro N svart vinbär 
trgnio N tranbär  

ygman N 
ldkan(?) 
ngstan(?) 

atstan 
ygan N, tigan B 

åran, tir8n B 

håva)/ 

kvito 
sgsko N syskon 

hålo N 
.tro N 
ligg° N 
ngpo N 
&lo N 
små/tro N 
svisko N 
tistro N 
trgnio N 

kika N 
ngsta N 
vgkma 

.26k9ta 

åta 

håva 

hålo N 
jtro N 
liggo N 
ngpo N 
MO N 
småltro N 

banjo N 

kkan(?) 
nffistan(?) 

.74tan 

(4rdn, e4r8n B 

håvn92 

hålo N 
ytro N 
liggo N 
ngpo N 
&lo N 
småltro N 

trg IV 0 N 

Anm. 1. Varianter: 

hg»zan hemman 

jam hemman 
likan lakan 
lål_co N lakan 
ngstan nystan 

syskon 
fik« fikon 
ålan B, kålan B ållon 
hålan hallon 
håla, n. N. 
Astran hjortron B 

hgmand 
Urnan N 

lcikand 

ngstana 

fikand 
ålana B 
håla» 

jötstra 22a B  

Urnan Urnan 

jam Oman 
låkan låkan 
låko N 
ngstan ngstan 
sffiskan sgskan 
fikan fikan 
ålan N, B ålan B 
hålan hålan 

2c5,stran yötstran 



ligana B 

ngpana 
ådana B 
pårana B 

småltrana B 

sviskana B 
tistrana B 
trånyana B 

ligan ligan 

nyjpan nk)ein 
ådan B &lan B 
påran B påran B 

småltran B småltran B 

sviskan B svis.  kan B 
tistran tistran 
trånjan B trånjan B 

118 

jåtstra, n. N 
krikeoz krikon 
ligan B lingon 
ligga, n. N 
ngpan nypon 
ådn B odon 
påran B päron 
plånzan B plommon 
småltran B smultron 
småltra, n. B. 
sviskan B sviskon 
tistreoz svart vinbär 
trgnoin B tränjon 

Därjämte uppträda i N bärnamnen som feminina med än- 
singularis och böjda efter typen kiråka, delsen -a i obestämd 

kkeilsur, Ereiko: 
håla hallon 
jåtstra hjortron 
ligga lingon 

nypon 
c'2da odon 
småltra smultron 
å/o N ållon  

håla 
jo:gra 
ligga 
nyba 
da 

~lira  

hålur hålo 
Mtro 
liggo 

ödur öde 
småltrur småltro 

Nominativ och ackusativ. 
§ 339. Någon formskillnad mellan nominativ och acku-

sativ har jag icke lyckats upptäcka. Mansnamn av typen 
Kalle ändas i bägge funktionerna på -a, t. ex. (Inta Anders, kåla 
Kalle, 6la 011e, påla Pelle (se § 325 anm. 1 a) och av maskulina 
substantiv med växlande ändelse, -a eller -a, i singularis kunna 
båda formerna användas både som subjekt och objekt samt efter 
prepositioner, vare sig de beteckna levande varelser (t. ex. fina 
eller fina finländare, hård eller håra hare) eller ting (t. ex. båka 
eller båka). 

Likadant är förhållandet med motsvarande femininer med väx-
lingen -a eller -u, -o) i singularis (t. ex. stina eller stino, meisa eller 
måso, gåta eller gåta). Jfr härmed förhållandet i Vätömålet, som 
i detta fall är mera ursprungligt och regelbundet (se Vätömålet 
§ 213). 
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Genitiv. 

§ 340. Utom i en mängd sammansättningar såsom drasbådt N 
dödsbädd, långvåg N landsväg, livstid livstid, reigskdg B rågkorn, 
stalsOnya N stalldynga, seimslks N sömnlös, tåpatsrala B tapet-
rulle m. fl. och prepositionsuttryck av typen tiAndajuns B hos 
Anderssons, tz...svtins N hos Svenssons, taAlaksas B i Alexanders 
bod, tzbas tillbaka, ut tkliskas N ut på fiske, tzfrås till freds, 
ta-håvs B till havs, .T4ta tz.,mers, N skjuta till måls, tålmåns N på 
vänster sida (om vagnen) användes icke någon genitiv av andra 
ord än personnamn och appellativ, som beteckna person; i 
andra fall utmärkes genitivbegreppet medelst något prepositions-
uttryck. 

§ 341. Genitiven hos propria bildas på flera sätt: 
genom tillägg av -s: andefåns N Anders Janssons (gårds-

namn), dark-ÖN N Erik Ols (gårdsnamn), bni/s B Emils, paj Pers, 
heipmans dreipar N Hoff mans droppar; om nominativen redan ändas 
på -s, blir ändelsen -as eller också tjänstgör nominativen som 
genitiv: frånsas N, frans B Frans', yjnas Jonas', ågas N (av no-
minativ ågus N jämte ågust B) Augusts. 1 ett par fall ligger den 
bestämda singularis till grund för genitiven: lksans N Lars', må-
sans N Matias'. 

Feminina genitiver av samma slag äro t. ex. letas N Lottas, 
metpus N Majas, stinas Stinas, tilda,s Tildas. 

genom tillägg av -sa till nominativen av maskulina och 
till en för övrigt icke av mig hörd oblik singularis på -u av femi-
nina namn (utom av kårt, vars genitiv heter lcdrisa N Karins): 
åntasa N, yånasaN , aanta,saN , )6nasaN, kålasaN , måtasa N, 6lasa N, 
ådalsa Adolfs, (bnilsa N, 4riksa N, jårta,ja N, ,aåkapsa N, vikteija N; 
britusa N, bigusa N Birgittas, kbisitsa N Kajsas, lusa N, måaasaN , 
stinusa N, tildasa N. 

genom tillägg av -sas till nominativen av mansnamnen: 
ålaksas N Alexanders, åmilsas B, håsas N Hans', mas..,mas..,ffinasas B 
Mats-Mats-Jannes, nasas B, kålasas B, (Rasas B, viktas B. 

jåsus heter i genitivus jåsg N, gud heter gus N. 
§ 342. Genitiven hos appellativ torde näppeligen förekomma 

ännat än i bestämd form. 
Jag har endast antecknat följande: drti,wins drängens, Mans 

gubbens, påjj,,Tins pojkens, kkeikages klockarns, gnos N, getmas 
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gummans, »rikas flickans, ygntas B, jåntasa N jäntans, dråggas N, 
dråps B drängarnas, chltras N, ddtras B döttrarnas, Antosas B 
flickornas. 

Arkaismer äro (utom några maskuliner med nomina-
tivens gamla -ar, t. ex. höpar N, slicskar N, kvar) viarsans sista 
dg N domedagen, liga i brd,da N ligga i bredd, ga te jyårlcsr N 
gå till kyrkan, öftamdara, kvålsvddra N, miiretveika N, bsrgeika N (§ 325 
anm. 6). 

Om substantivens bestämda former. 

Vid utbildningen av substantivens bestämda former 
har Gräsömålet i stor utsträckning gått andra vägar än målen 
i Roslagen för övrigt. Gräsömålet skiljer sig nämligen icke blott 
i många viktiga avseenden från Vätömålet utan även — så vitt 
man får döma av uppgifter i de i landsmålsarkivet i Uppsala för-
varade typordslistorna — i ett och annat fall från målen i när-
mare Gräsön belägna socknar, såsom Hållnäs, Forsmark, Valö, 
Börstil, Harg, Fläfverö och Singö. Dels synas Gräsöformerna utgå 
från andra äldre »rikssvenska» grundformer, dels ha andra ljud-
lagar varit verksamma och dels ha analogibildningar försiggått 
efter andra mönster än i de övriga målen. Vid förklaringen av 
de senare har jag i allmänhet sökt förebilderna inom målet självt 
hellre än i »riksspråket», som knappast får antagas ha haft så 
stor inverkan på den i landskapets utkant liggande Gräsön, som 
i bygderna närmare Stockholm och Uppsala. 

Hypoteser för förklaring av de bestämda formerna. 

1) Den för målet nu för tiden karakteristiska »akuta» 
betoningen i enkla (ej sammansatta) ord hade trängt igenom, då 
de bestämda formerna började utvecklas ur de »riksspråkliga» 
grundformerna och var redan vid den tiden gemensam för be-
stämda former på ursprungligt -en(n) av alla tre genus. 

2) Den bestämda artikelns e-vokal i fem. sing. och neutr. 
p lur. hade samma ljudvärde som hos mask. sing. (i motsats mot 
förhållandet i västra Uppland och möjligen andra delar av land-
skapet, där enligt H ess el man e-vokalen hos fem, och neutra 
var av annan art än hos mask.) och reducerades liksom hos mask. 
alltefter beskaffenheten av föregående buckal (jfr den enahanda 
reduktionen redan i fsv. av artikelns vokal i enstaviga ord på 
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vokal av alla tre genera, såsom byn byn, än ån, knän knäna) 
på så sätt att -en blev 

sonantiskt n, g efter d, t, t, s„ 9 liksom i mask. Ock gad-
den, bcity båten, fång, stjärten, s:pisy spisen, gråpktin kursen (för 
seglare) genom Öregrundsgrepen; 

n, n efter 1, k liksom i mask. bin plogbillen, ttz/n tygeln, 
stokr, stolen, ålcsskr, vagnsaxeln; 

e) n  tillsammans med föregående r liksom i mask. mig muren, 
knag knarren (värk i arm), kag åkern; 

d) apokoperat efter n liksom i mask. sten stenen, ven vännen. 
Denna process antar jag vara äldre än bortfallet av slutlju-

dande -n efter »ogrumlad» e-vokal. Att inga spår därav hittills 
upptäckts i äldre tryck än från 1600- och 1700-talen (jfr ile s-
s elm an) behöver ej bevisa, att företeelsen är av lika ungt datum 
i landsmålen; det finns mycket, bevisligen gammalt språkgods 
särskilt i så isolerade mål som Gräsöns, som man ej ser skymten 
av i »litteraturen» (jfr dock i detta fall det av Nor e en Gr. 
§ 511, I A Anm. 1 anförda kör-n das Chor). 

Slutljudande vokal faller i trestaviga och mer än trestaviga 
bestämda former, men kvarstår i tvåstaviga (jfr Vm § 218 a). 

Slutljudande kort n efter vokal faller i trycksvag slut-
stavelse av tvåstaviga och mer än tvåstaviga ord, men kvarstår 
i enstaviga ord (jfr Vm § 218 b); slutljudande långt n behålles. 

Bortfallet av n antar jag ha börjat senare än den i mom. 2 
postulerade reduktionen av -en. I likhet med Hess elm an och 
Nor e en tror jag, att tiden för apokope av n icke behöver sättas 
så långt tillbaka som Beckman vill göra troligt för vissa Väst-
götamål; åtminstone vad beträffar Uppland, där n i somliga bygder 
kan ha bevarats länge nog. Frånsett de många av ile ss elm an 
och N o re en förtecknade bestämda formerna på -an, vilka väl ej 
allesammans kunna bevisas vara uppländska, må blott erinras om 
Aurivillii gåssån, flickån, om det av Hess elm an i Sveamålen 
s. 11 från n. Uppland anförda hästan hästarna och om likartade 
former i vissa norrländska och finska mål (se t. ex. Fr euden-
thals Viper den Närpesdialect och Vöråmålet). 

I sammanhang med bortfallet av slut-fl övergick föregående 
a till a, e till a (a), 0 till o, varemot i och u blevo oförändrade. 
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Bestämd nom. sing. av feminina n-stammar. 

Fsv. grundformer Målets former 
Nom. sing. gatan gdta enl. § 334. 

pigan piga 
Dat. ack. sing. gatune, gatuna 

pigone, pigona pigo 
Om yngre analogibildningar se § 334. 

Bestämd nom, sing. av övriga feminina. 
Av sådana feminina har jag antecknat inalles 150, 

bland dem 22 på t, 18 på d, 4 på s, 17 på 1, 17 på r, 11 på n, 
11 på k, 27 på g, 2 på p, 1 på b, 6 på v, 3 på m, 10 på tryck-
stark vokal och 1 på trycksvagt e (yxe). Tyvärr har jag ej tagit 
reda på bestämd sing. av alla, men dock, som jag tror, på så 
många, att man kan uppställa regler för bildningssättet hos de 
olika typerna. 

Ord på k och g ha enl. § 330 regelbundet 4 i best. sing. 
vare sig att denna form utgått ur nom. bokin 1. dat. ack. bokine, -a 
(35 fall antecknade, se §§ 331, 332, 333), t. ex. etft asken, be,,st 
boken, mjajpi mjölken, pkOji plogen„sibt sälgen-, sienp sängen, 
håxhi häggen, you/ käringen. 

Enda undantagen hg/9m B helgen, vetzn B vågen, äro antag-
ligen analogibildningar efter mask. och de många fem. på -n (se 
nedan mom. d), åga B eggen efter fem, fl-stammar. 

Enstaviga ord på vokal ändas alla enl. § 345,4 på -n; de 
ursprungliga dativ- och ackusativformerna, t. ex. kone, kona, ha 
ej avsatt några spår i målet. Osn yxen har tt i likhet med ord 
på s (se nedan mom. d). 

Ord på p, b, v och ra borde rätteligen enl. § 345,5 ha best. 
nom. sing. på -a; de få fall jag antecknat av denna form (grdpan B, 
grO.pan, ~ban, f4claryåvan N, slåvan B, )tvan, som dock var mask. 
i B) ha likväl -dn, sannolikt i analogi med mask. och med fem. 
på -n (se nästa mom.). 

Inom den stora gruppen (inalles omkring 90) av ord på 
t, d, s, 1, n, r har jag för bestämd sing. antecknat över 60 fall 
med olika slags n-ljud i ordslutet, 28 med -a, 13 med -a, 1 med 
-a» och 5 utan ändelse. 
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Ändelsen på n-ljud förklarar jag på sätt, som angivits i § 345,2. 
Om detta skulle anses °antagligt, finns, så vitt jag förstår, ingen 
annan utväg än att antaga en överflyttning av maskulinernas -n 
till feminina i stället för en ursprungligare ändelse -a 1. a, men 
därpå har jag svårt att tro. Man ser knappast något skäl, varför 
just fem. på t etc. skulle i så stor utsträckning ha påverkats av 
maskulinerna, när dessa blott i ytterst få fall mäktat framkalla 
ett analogiskt n hos de talrika fem. på k, g och de många hundra-
talen fem. fl-stammar. 

-a anser jag vara äldre än -a; jag har icke i målet för övrigt 
funnit ett enda exempel på övergång från -a till a, något som 
särskilt skulle kunna väntas bland best. plur. av maskulina och 
best. sing. av fem. fl-stammar. Däremot kan man väl tänka sig 
att ett äldre -a i några ord fått vika för -a på grund av trycket 
från de vida talrikare fem. n-stammarne. 

Frågan blir då, hur formerna med -a skola förklaras. Jag ser 
i dem kvarlevor av bestämda dativer och ackusativer grindene-
grindena, bodene-bodena, världene-världena, solene-solena, dö-
rene-dörena, kvarnene-kvarnena o. s. v., vilka förhålla sig till 
motsvarande nominativer på samma sätt som tetgan till gicban, 
ge_da till gåta, pigo till piga. Grundformerna grindene, -ena, 
bodene, -ena etc. blevo enl. § 345,3,4,5 grinda, Ma etc. Att 
slut-en efter vokalens fall icke i likhet med nominativens -en under-
gick en förändring analog med den som nämnes i § 345,2, kan 
möjligen förklaras av att föregående e-vokal konserverades såsom 
mera »ogrumlad» dels genom inverkan av gatun, pigon o. 
dels på grund av ett något starkare exspiratoriskt tryck (åtmin-
stone i dativen, vars n ursprungligen var långt; jfr olikheten 
mellan mask, byn och fem. kon m. fl. §§ 327, 333. 

De 5 ändelselösa formerna strand, tand, syster, faster, mo-
ster äro kanske från början utan artikel (jfr ta någon i hand, 
ta en tår på tand, ha tand för tunga, rosl. gå i båt stiga i 
båten samt far, mor, bror vid tilltal och framför namn). 

fåran B fåran jämte fån, N, fira N, fåra N B är för enastående 
för att kunna tillmätas någon som helst betydelse. 
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Bestämd plur. av mask, och fem, med plur. -ar, -or. 

§ 348. Grundformer Mellanformer Målets former 
Nom. ack. hästane, -a hästan håsta 

» byane, -a byan bfia 
» gubbane, -a gubban ,,oliba - 

årana åran dra 
» fiaskona fiaskon fkåsko 
» skäruna skärun firn N 

Om bortfallet av r såväl hos substantivet som hos artikeln i 
de antagna grundformerna se t. ex. Söderwall, Hufvudepokerna 
sid. 18, 86, Noreens Gr. § 511. 

Yngre nybildningar efter riksspråket äro derarta N, ågkkand N 
m. fl., se g 325, anm. 5, gåtana, f kikana, fånat?a m. fl. Se § 334, 
anm. 4. 

Bestämd plur. av mask. med plur. -are. 

§ 349. Grundform Mellanform Målets form 
Klockarenene, -ena klockaren kZ•åkard 

Mellanformen klockaren bör närmast ge *Prål-ara (§ 345,3,4,5), 
vars -a sedan blivit -a på grund av sin ställning i slutstavelsen 
i ett flerstavigt ord, analogt med superi. chatzgast N, anrO.pa  N 
Europa och best. pl. åkkana N, palm) N o. d., vilka väl utgå 
från rspr. anklarna, pärlorna (ej från anklarne, pärlorne). 

Att mellanformen klockaren ej enl. § 345,2 förlorade e-vokalen 
och gav ett kkeikari kan förklaras av att e bevarades i best. plur. 
genom inverkan av obest. plur. kkeikara. 

skomåkra N skomakarna är bildat efter § 325. 
Om de r-lösa grundformerna på -ene, -ena se Noreens Gr. 

§ 511 och diverse exempel i Söderwalls Ordbok, ss. borgharene, 
riddarene, wäktarena. 

En grundform klockarane (jfr Söderwalls Ordbok kesarane, 
väktarane) borde ha givit *Pråkara; att därur härleda målets 
Pråkara genom en mellanform *kkeikara, synes mig betänkligt, då 
målet för övrigt icke erbjuder något säkert exempel på övergången 
-a (<an) till -a. 
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Bestämd plur. av enstaviga mask, och fem. med plur. -r. 

Grundformer Målets former 
Ack. skona sköna 
Nom. ack. kona kdna 

Om r-lösa grundformer se § 348 och Söderwalls Ordbok skona, 
köna, klona. En nom. plur. mask. skone (jfr Söderwalls Ordbok 
häradzbone) borde i målet ha givit sköna, som undanträngts av 
ack. sköna. 

Från dan dagen, dar dagar utgår best. plur. dåna dagarna, 
växelform till dåga (av sing. dag, plur. dågar); till dåna ansluter 
sig den egendomliga hybridformen harumdånana N häromdagarne. 

tgirta N (Pina B) är nybildat av obest. plur. tår. 

Bestämd plur. av mask. och fem. med plur. -er. 
Grundformer Målets former 

Nom. ack. prästerne, -a pråstan § 326 
> » sönerne, -a ~g B 

» männerne, -a mån.ag N 
fötterne, -a Mom N, fittog B 
bröderne, -a br6ydsg N, brdd8r/ B 
bönderne, -a Undan, N, båndayi B 
ärterna eit9t8q. N • 

» händerna håndsn, N 
» nätterna mita)/ 

Bevarandet av substantivets -r i ursprungliga i- och u-stam-
mar ss. prästerne, -a, sönerne, -a, ärterna (jfr Söderwalls Hufvud-
epokerna s. 86 och Noreens Gr. §§ 391,2 och 412, anm. 5), beror 
väl, som Beckman antager (i Sekundära Nasalvokaler s. 10), på 
analogi från de visserligen fåtaliga, men flitigt använda r- och 
nd-stammarna och enstaviga stammarna. En utjämning i motsatt 
riktning föreligger i det i Söderwalls Ordbok anförda ftandene 
samt talrika likartade former i Historia trojana t. ex. flendena 
s. 27, 119, 161, 265, ftendenar s. 31, 32, 174, 186, 195, 286. 

Ändelsen -erne, -a (i st. f. -rene, -a) i fötterne, bröderne, hän-
derna o. d. har tidiga föregångare i äldre svenskan, t. ex. brö-
dhirne, rötherna, henderne, tänderna (Söderwalls Ordbok och 
Noreens Gr. 511 TA 3, B4). 
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Om de av Erik Hansson som »äldre språk» uppgivna fritra, 
hindra, tåndra äro tillförlitliga, kunna de förklaras ur växelfor-
merna föttren, händren, tändren, som inträngt från andra dia-
lekter (Singö har föttra, nättra o. d.) före fl-fallet och först givit 
fra, håndra, tåndra (enl. § 345,4,5), varefter -a ersatts av -a 
genom analogi med håsta, tira. 

Bestämd plur. av fem. med plur. på -n. 
G-rundform gässena (jfr Söderwalls Ordbok gässena, 

myssena) ger mellanformen gässen (§ 345,3), varav målets jåst 
(§ 345,2). 

Något skäl för att e-vokalen före -n i gässen skulle.  ha be-
varats »ogrumlad» och givit anledning till en utveckling gässen> 
yåsa, ja (analog med dat. ack. bodene, -a > boden> böda , böda 
i § 347 d) synes här icke förefinnas. 

Osa B gässen är normal best. form till Osar gäss. 

Bestämd plur. av neutra. 
Antalet antecknade neutra, av vilka best. plur. lån 

tänkas brukad i naturligt tal, uppgår till 295, fördelade på föl-
jande ordgrupper. 

ord på t 22, på d 18, på s 18, på 1 33, på r 44, på n 24, 
summa 159; 
tvåstaviga på te, de, le, ne 15; 
tvåstaviga på a, n 4; 
tvåstaviga på an, in, on 22; 
enstaviga på vokal 19; 
ord på k 26, på g 12, summa 38; 
tvåstaviga på "ke, ge 8; 
ord på p 11, på b 2, på f 1, på v 11, på m 5, summa 30. 
Best. pluraler har jag upptecknat till ett antal av 132, näm-

ligen 72 av grupp a, 4 av b, 6 av c, 17 av d, 16 av e, 10 av f, 
4 av g, 3 av h. 

A) Bestämd plur. av neutra på t, d, s, 1, r och n (typerna 
nå.k näten, båndn banden, ht'zsy, husen, jkikr, hjulen, boN, borden, 
skarn seglen, hot karen, åmban, ämbaren, liday, lidren, kritan, N 
kreaturen, gryn grynen, bqn, barnen) ändas i flertalet fall (49) på 
något slags n-ljud, vilket jag helst vill förklara på samma sätt 
som enahanda ändelse hos fem. (§§ 345,2, 347 d). 
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De 23 undantagsfallen utgöras till största delen av ord av 
typerna ben, barn, moln med best. plur. på -a (12 st.) eller -a 
(3 st.), allesamman anträffade i N, medan de normala enstaviga 
dialektformerna äro allenarådande i B och även i N förekomma 
vid sidan av formerna på -a, -a. 

Formerna på -a (som jag tror vara äldre än de på -a, jfr 
§ 347 d) uppfattar jag hellre som analogibildningar inom målet 
självt efter enstaviga mask. och fem, av typen sko—skc_Sna, ko—Mua 
(§ 333) än som reflexen av det vanliga »talspråkets» bena, barna o. d. 
Om det senare vore händelsen, borde man kunna vänta, att även 
»talspråkets» takena, dikena, golvena, ögona, hallona skulle ha 
visat sig, men av sådana finnes icke något spår i målet. 

Formerna på -a (dåna N, båria N, niåkna N jämte av annan 
typ fira N, lånda B) äro bildade efter typen /låsta, eira. 

De återstående milan, menan N, bånan N, nåmn8n N, nåmnan B, 
åran B äro restaurerade efter mönstret av rspr. -en (jfr mask. 
fandan, yivalån N, puglan, beilan N, båryn B). 

j4ti B juvren (uri N) beror väl på kontamination mellan obest. 
sing. 'åra (< *yåvra) och en ursprunglig best. plur. 5.2vam. 

Tvåstaviga ord på -te, -de bilda, som sig bör, best. plur. 
på -n, t. ex. båk betena, bråck bräderna, kkådy, kläderna. Av 
sptsiydd N, spada B spö hörde jag best. plur. spåydan, spirpdan med 
vokalljud före -n; likaså stålan ställena, vitnan vittnena. 

öga, öra och hjärta (under förutsättning att obest. plur. 
äldst hetat hjärtan) ha best. plur. bogan N, Og» B, åran, yå,stan, 
utgångna ur grundformen ögonen, öronen, hjärtanen > ögonn, 
öronn, hjärtann, anal. med aftonen > aftonn > aftan, morgonen> 
morgonn > mirran. Efter dessa mönster har bildats hvivan huvu-
dena. 

I fråga om e-vokalen före -n jfr Söderwalls Ordb. öghän, 
öghen, öghin, örän, ören. 

Tvåstaviga ord på -in, -an, -on (§§ 336, 338). 
I B hade alla sådana ord neutralt kön och n i behåll både i 

obestämd och bestämd sing. och plur. (antagligen inverkan av 
rspr.). 

Ex.: &åm dåsina &ism &ism 
låkan låkana kikan ki,kan 
hålan hålan hålan hålan 
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De best. pluralerna utgå från grundformerna dussinen etc. 
på samma sätt som gran ur öronen (§ 353 c). 

I N böjdes dussin och russin (jämförelsevis unga lånord) på 
samma sätt som i B, vilket också var förhållandet med hemman, 
lakan och nystan, som likväl i obest. och best. sing. även hade 

lika, nymta med apokoperat n. 
Av bär- och fruktnamnen på -on förekomma både feminina 

och neutrala former. 

Fem. grundformer: halla hallan, hallone, -a hallor hallona 
Målets former: håla Mia, hål,o hålur hålo 
Neutr. grundformer: hallon hallone(t) hallon hallonen 
Målets former: hålo hålo hål° håla 

Av de sistnämnda borde best. plur. rätteligen heta hålan (jfr 
årdn öronen, nomin. åftan < aftonen, men ack. goåfto N), i vars 
ställe obest. plur. inträtt, möjligen därför att den varit mera 
använd (t. ex. i uttryck som äta, sylta, plocka hallon); jfr även 
best. plur. fem. li(flo. 

Att bärnamnen uppträda både som neutr. och fem. beror väl 
på att somliga (de inhemska) från början varit neutra, medan 
andra (lånorden med tyska förebilder) varit feminina, vilket för-
hållande lätt kunnat leda till sammanblandning både ifråga om 
kön och böjning. 

Enstaviga ord på vokal av typen bi, bo, knä, strå ha i B 
(enl. § 337) enstavig best. plur. biii bina, bon bona etc. (inalles 
8 dylika former antecknade), varemot N har tvåstaviga former 
på -a: bina, b6na etc. 

I de senare ser jag analogibildningar efter sko—sk6.na, ko—k6na 
av samma skäl som anförts för bdna, kria (§ 353 A). 

Ord på k, g, ke, ge av typen tak, träsk, tråg, ägg, dike 
borde rätteligen ha best. plttr. på -i i likhet med best. sing. av 
likartade feminina (§ 347a), men ändas i de exempel (14 st.) jag 
funnit på denna form på -in, vari jag helst ser analogibildning 
efter de till antalet vida övervägande grupperna med n-ljud i 
slutet. Likasom sing. nåta nätet motsvarades av plur. nåk, kåra 
karet av karl, brå,cla brädet av brådy„ ba biet av bin, gyga ögat av 
gmgan, nybildades tein, tr4.fin, trgyn, kbm, "sk till sing. tdip 
taket etc. 
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G. Ord på labial (p, b, f, v, m) borde ha best. plur. på -a 
(§ 345,4,5) av grundformer på -en, men ha, i de tyvärr alltför 
få fall jag antecknat, -an: 2åntan N hemmanen av sing. Jam hem-
man, påranzan N jordpäronen, gitkvan golven. Samma ändelse i 
gåNan förekommer också enligt typordlistorna i alla grannsock-
narna utom Singö, Häfverö och Väddö, där ändelsen är -a. 
Skulle det vid närmare undersökning visa sig, att -an är det nor-
mala i andra dylika ord, får man väl anse det som analogi efter 
målets andra talrika ordgrupper med -an, -in, -n. 

Till sist några ord om tillkomsten av obest. plur. bal, 
dityn, sått' i stället för de ursprungliga bo, ditsi, såta. Vad Gräsö-
målet beträffar skulle man kunna tänka på en analogibildning. 
Att neutra av typerna gryn, moln, barn, dygn, tecken, vapen 
hade samma form i obest. och best. pluralis, kan genom en 
språklig ekvation ha banat vägen för användningen av best. plur. 
bon bona, dttpn dikena, bråck brädena även till obest. plur. i 
stället för de ursprungliga bo, "si, bråda (om utbyte i motsatt 
riktning se § 353 D). 

Hur därmed förhåller sig i riksspråket, lär knappast kunna 
utredas förrän man får till förfogande ett tillräckligt antal excerpt 
från den tid, då de nya formerna börja dyka upp i litteratur. 

Adjektiv. 

Positivus. 
a) Maskulinum och femininum sing. ha samma form, 

vilken vanligen' utgöres av adjektivets stam utan kasusändelse. 
Dock förekommer alternerande ej sällan den gamla maskulina 

nominativändelsen -er, särskilt hos adjektiv på -ig, -ag, t. ex. 
skråshgar N krasslig, rdbgar (sad) N ej fullt torr (säd), /åk/fgar N 
som läcker (om båtar), firåsagar N överflödig i mat och dryck, 
fkålljagar N som gärna flöjar (om hästar) m. fl. (inalles omkring 
20 fall antecknade). Hos andra adjektiv träffas den mera spora-
diskt, t. ex. krgar 1. kry N kry, ngar 1. ny ny, zysigdar 1. nogd N 
nöjd, birindar1. bhnd blind, h6y0.1. hoyg N hög, rendr 1. 1412 ren, 
likdånar 1. likadån likadan, yåntnar 1. yamn N jämn, sznå,star 1. smatst 
smärt, yan båtskar kar B en barsk karl, yan skårpar mobåka N en 
hård mobacke. Ändelsens ursprungliga maskulina funktion synes 

9 — 42663. 
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ha gått förlorad för språkkänslan att döma efter sådana exempel 
som kåta a bhkjugar B katten är bukig (skall få ungar), Jan skirkar 
Osa N en stark yxa, jan stdrar saks B en stor sax (ordet saks 
uppgavs likväl än som mask., än som fem.). 

På de gamla ändelserna i ackusativus, -an för mask., -a för 
femin., har jag bara funnit ett par tre exempel: Jan 6tean. tup N 
en otäck tupp, jan stO.ran leiggan kar kalar vz fsr .9h.ta tbkånd N en 
stor lång karl kallar vi för jätte ibland, Jan &åka inyg N en otäck 
mygg. 

Jämte (bagrfplig har jag i N också hört (bagriplin, samt fOlt 
vind N förlig vind, basfpilt N besynnerlig, Ofsrf4li N förfärlig, 
omkki, N, omdgki B omöjlig. 

Neutrum sing. ändas på -t (-t, 4) utom hos adjektiv på -in, 
där neutrum ändas på -i, t. ex. mgp mycket, siat svullet, 14ji N 
av l6pil unken, skämd (om ägg); likaså lita litet av /itv, liten. 
Hos adjektiv på -ig, -ag bortfaller g före ändelsens t, t. ex chiktit 
duktigt, osteiyikat N stökigt; på fallet t i sådana har jag blott ett 
exempel från B: tikoinkki alldeles omöjligt (men stån-oinkkit N 
i samma betydelse). 

Stamvokalens långa kvantitet behålles i neutrum, t. ex. groft 
grovt, hoykt N, hnkt B högt, utom i adjektiv av typen blå, röd, 
fet, där den förkortas t. ex. bkat blått, gett gott, fri N fritt, nyot 
nytt, rot N, rst B rött, spat N spätt, rat vått. 

Pluralis och bestämd singularis ändas i alla genus på -a 
utom hos adjektiv på betonat -a, som saknar ändelse. Ändelsen 
-e i best. nom, sing. mask, träffas endast i ~Anda N den onde 
o. d. (se Artiklarna § 364). 

En relikt är 1id4r mglska våra N det myckna varet (i ett sår). 

Mask, och fem. sing. 
3 kip djup 
skarp N, skam B skarp 
grov grov 
j arv djärv 
god, go N god 
rOyd 1. royd N, 

rs?d 1. nid B röd 
birand blind 
Prat N flat  

Neutr. sing. Plur. 
jgft 
skolt N, skat B skårpa N, skekspa N 
grott grcka 
jarft jcirva 
got Oda 
rot N, rst B r6yda 1. rtiboda N, 

ri?da 1. rida B 
blint binda 
fkat N fhita N 



131 

Neutr. sing. Plur. Mask. och fem, sing. 
het het 
svan svart 
nykt N nykter 
heyg 1. hon N, 

kin B hög 
blig låg 
styg 1. stygk N, 

styg B stygg 
lagg N, lag B lång 
jalåk elak 
stark N, stajk B stark 
frisk frisk 
fa,sk färsk 
smal smal 
gak gul 
hak hård 
al all 
star stor 
kvant B kvav 
arm dålig, klen 
brun brun 
likadån likadan 
lugn lugn 

laysN, liyas B lös 
bkrs blå 
ny ny 
fåttg fattig 
gåntsk gammal 
låstn ledsen 
neepn naken 
litn, liten 
mågar 

hat 
svac9t 

hayht N, bykt N, 
/makt B 

lakt 
stykt N 

lagt . 
yakikt 
stan 
frist, friskt B 
fan 
smalt 
gakt 
katt N, hat 
alt 
stot 
kvamt B 
armt 
brunt 
likadånt 
lugt 
lyst 1. loyst N 
bl at 
nyt 
Mit 
gåmslr4 
låst 
n4j§i 
lita 
mågan  

h4ta 
svå,sta 
nffikta N 
he_5giga 1. håyga N, 

1Maga B 
laga 
stffiga 

lägga N, la 
jalåka 
stårka N, ståjka B 
friska 
fåtska 
smila 
Mrct 
haka 

stc_5ra 

åma 
bråna 
likdåna 
lågna 

nga 
fåtiga 
gånika 
låsna 
nåkna 
SM& 

mågra 

På samma sätt böjas t. ex. kvav N kvav, bred bred, led led, 
sned sned, sped N späd, bktel blid, sloyd N, Agad B slö, trind trind, 
ond ond, rand rund, vild vild, fet fet, rGt rät, slet slät, tt tät, 
vit vit, vt våt, smatst smärt, svgg svag, feg N feg, seg seg, fbo gk N, 
fyg B skygg, tragg N, trag B trång, tagg N, tu g B tung, agg N, 

• 
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tog B ung, spak N spak, b?rak blek, nk rik>  mjuk N mjuk, fmk sjuk, 
merk N, mtrk B mörk„9tark N stursk, bask besk (neutr. bakst, 
bast N), mosk morsk (neutr. moskt B, most N), bak barsk (neutr. 
lmqt N, ba,skt B), hal hel, fuk ful, svak sval, sned.  snål, ful N full, 
snar N snar, klear klar, rObår ryslig, mr sur, dyr dyr, svar svår, 
varm varm (neutr. varmt, vant B), ren ren, san sen, On ogin, 
san N sann, stin stinn, gr a grå, fri N fri, ly ljum, &riktig duktig, 
keinstig konstig, dedrig dålig, tökug tokig, gåkin N, gåkin galen, 
Om öppen, bittn biten, breOtin bruten, åpslåpin uppsluppen, våkar 
vacker, snåvar N snäv (plur. snåvra). 

§ 356. Vid den regelbundna komparationen bildas kompara-
tiven på -ara och superlativen på -ast 1. -ost (båda ändelserna un-
gefär lika vanliga; omkring 15 fall antecknade för bägge). Ex.: 
frisk frisk, friskara, friskast, bhi blå, bara, bkdast, ny ny, ngara, 
ngast, vålsar vacker, våkrara, våkrast, hat het, håtara, hdtast B, KJ,-
ta-st N, ~tie duktig, clåktigara, dåktzgast B, dåktzgast N; i adver-
bial användning sant-årpst B på det ivrigaste, jinast genast. 

Komparativen är oböjlig; superlativen ändas i bestämd ställ-
ning på -asta, t. ex. ngasta N nyaste, stårkasta N starkaste, t6ki-
gasta N tokigaste, vålsksta N vackraste; från B har jag blott an-
tecknat hålista tårman heltarmen. 

§ 357: Vid den oregelbundna komparationen ändas kompara-
tiven på -ra eller -ra, superlativen på -st, i bestämd ställning på 
-sta. Mer eller mindre oregelbundet kompareras: 

grov grov 
byg N, hag B hög 
lag.  låg 
stor 
lagg N, lag B 
traggN,trag B trång 
tugg N, tu g B 
ugg N, ug B 
hk liten 
gånisk, -ak gammal 

de:tkig dålig 
bra bra 
san sen  

grå-vrd N, grövara.  B 
lujygra N, håagra B 
lågra 
sta 
lågra 
trågra N, treigara B 
tygra 
ggra 
min dra 
elfra, gåmkara 

såmra, deikigaig 
båtra,vilra,våkkaraN 
sånara 

grofst N, gro:vast B • 
htYygstN , hskstl. &kast 
lagst, lekast B 
sts 
last 
trast N, treigast B 
tyst, Nyast B 
ygst 
minst 
alst, Omkast B, 

gånieirst N 
samst, dg•igast 
bast 
sist 
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nåra nära 
meigga N många 
Mar N fager 
grund N grund  

nå,rara, nårmard B 
fira, f N r 
fågra N 
grgnra N 
fira förre 
tindra undre 
6ivra övre 
gtra, Yttra N 
indra inre 
nådra nedre 
framra N främre  

namst 
fkåsta 
fågag 
grffinast N 
f8g 
indata 
årksta 
"gia 
indata 
nådats& 
fråmsta 
blida N bortersta 
hita,sta N hitersta 
mila,st N mellerst 

Hithörande komparativa adverb: lågra, Myra av lånjt länge, 
mindra, bå,tra, såmra, nårara 1. nånzara N, nårmara, mar 1. måra 
(posit. mKtpt, mgya N, superi. mast), sånard N senare. 

Pronomina. 
§ 358. Personliga pronomina: 

1 pers. sg. nom. 'gg, .3a 
dat. ack. mag, mag 

2 pers. sg. nom. du, du 
dat. ack. deg, dag 

3 pers. sg. nom. m. han, han, an, an, n 
f. hon, hon, on,ho,ho, o,o 
n. ha, ha N, dt, da N, ha, 

ha N 
dat. ack, ni. heinam, han, han, an, 

an, n 
håna,håna,hon,hon, on, 
ho, o, ho, o, na, a B 

n. h, ha, dt, da N, ha, 
ha N, a. N 

gen. m. hans N, /Ansas 

f. håna,9 N, hånas B 
Refiexivt 3 pers. s g, sag. 

pl. nom. 
dat. ack. as, as 

pi. nom. in, ni 
dat. ack. hådar,hadar, 

pl. nom. dam, dam 

dat. ack. dam, dam 

gen. dras, dams, 
deimsas B 
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Exempel: ya-fik-smaka yag ma N jag fick smaka jag också; 
hur a-da-skapada ma-dag B hur står det till med dig; ja-reidar 
mådag N jag rår med dig; ha-fik fs-jag N ha ofog för sig; pynta-
nå-jag N smutsa ner sig; lig-inta ariaa-hadar i-sån-i N ligg inte 
och rulla er i sand inte; da-a-ritin z„hån N det är rom i honom 
(lekströmmingen); ya-a-mein itm,..hån N jag är mån om honom; 
ya-togk-knivan verein-an N jag tog kniven ifrån honom; ya-janda... 
intam ån-an N jag kände inte igen honom; ja-tyks-åend iinin jag 
tycker synd om honom; råytti N röt han; va-sån N vad sade han; 
sv ort svor han; st-åtan B se efter honom; Eran B klå honom; han-
brg,,sag inta-itin B han bryr sig inte om honom; ja-sdtg-o N jag 
såg henne; han breytndailet N han bröt sönder henne; dam-
fiipt-ct B de sköto henne; måta-fal hå N måtte väl det; nogvtja  
hd—nog N nog vet jag det nog; da-bkir fs-ii6gk hd, N det blir för 
mycket det; han-va-sveir pa.4eik N han var svår på det också; 
de—va-ltign hå N det var lögn det; ,ffl-hintar-inta må...di jag hinner 
ej med det; tåalam B taga dem. 

§ 359. Possessiva pronomina: 

sing. m. min f. mi n. mit plur. mina 
din din dit dina 
sin Sin Sit sina 
veiran, van vdtran, van vela vra 
hådan hådan he;clat N, håela,st B hådra 

Anm. vdra (självständigt brukat) betyder vårt folk, gårdsfolket, 
hådra edert gårdsfolk. 

Demonstrativa pronomina: 
sing. danhår (mindre vanligt) danhår (mindre vanligt) Mår pl. damhår 

anhår ohår 
dandår (mindre vanligt) dandår (mindre vanligt) didår deimdår 
andar, handår N odår 

Från B har jag därjämte hatt stiondn den stunden. 

Demonstrativa adverb: 
har, håna här hit hit ha härifrån 
dar, dåna där ditana N, ditana B dit da därifrån 

Relativt pronomen: sam. 
Relativt adverb: vå,jkna åta N, va åta B varefter; vå,stga 

bahålorar N vartefter jag behöver. 
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Interrogativa pronomina: 

sing. m. eiktin vilken f. eihn n. åh plur. eika 
eiksns vilkens 
vant N (sällsynt) vem va vad 

Därjämte använde E. H. alltid frågeordet ha, när han ej hörde 
och uppfattade vad som sades, utan ville, att man skulle säga 
om det. 

Interrogativa adverb: var, va varest, vart, van N varthän, 
t. ex. vaka ya get B vart skall jag gå, va ha drågan gat B vart 
har drängen gått, va,st ha.../rånyin tåji våyzit N vart har drängen 
tagit vägen. 

Obestämda pronomina o. d. 

Sing. mask. 
någan, lian 
iggan N, iyan, B 

teilssn sådan 
teiktin yan sådan en 

yen-ån, yan-ånan 

fakv 
yinsamitt 
yan..yånda en enda 
var N varje 
var-yånda N, 

vaninda 
san B sådan  

fem. 
nek«, nan 
iggan N, 
igåttB, igan B 

teilssn 
teilstin yen 

yan-an, 
yan_ånan 

fakv 
2ånsårntn 

var_oånda N, 
var-ånda B 

san, B 

neutr. 
neka, na N 
inta 

teiks 

fakft 

vanyånda N, 
vajtånda 

Plur. 
några 
ip,ga N, isa B 

teika 
teika ,nar, 

teika yånar B 
ån dra 

yånscimna 

såna B 

'han eller an användes i stället för riksspråkets obestämda 
pronomen man. 

Några exempel: ta-fyravan e_iv-nan N ta avsked av någon; 
ya-hånta ita_ytis N jag har inte något ljus; teiksn Pling N, kika 
fltiggar N, teiks svIn N; teika ånar å-dam B sådana äro de; yan 
san kar B, såna kårar B; inta eir ha,,miri sa tkst N intet år har varit 
så torrt; va,slyånda ban N, vanda ban B; vt ska ta var van fisk 
vi ska ta var sin fisk; ni ska ta var luidan stip ni ska ta var sin 
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sup; vt ska ta jan fisk i-veir vi ska ta var sin fisk; vt ska ta 
sup a-vcir vi ska ta var sin sup; jan-ån dag 1. jan-jan dag en 
annan dag. 

Artiklarna. 
§ 364. Obest. art. sg. jan, an N jan, an N jat, at N 

Best. art. sg. an pl. dam 

Exempel på bestämd artikel: aizAndra, o-Andra, dam-eindra; 
an-jåna, a.jåna; an-rika, an,leitiga N den rike, den fattige; an... 
ånda,• an-htga, an-jaldtka 1. an-jaldka N djävulen (även in-Mb, hin-
heikan N); o-nådra, o-eivra N den nedre, övre. 

Räkneord. 
§ 365. Kardinalia. 

1 m. f. jan 1. yen n. jat 
2 tva, tu 
3 tri 
4 fra 
5 fent 
6 saks 
7 
8 dta, eita 
9 ni, ni, p N, nia N 

10 tu, tia N, takt N 
11 ålva 
12 tskv 
13 tråtan, trått N 
14 hönan, fAtan B 
15 flintan 
16 såkstan 
17 Man 
18 dcla,stan 
19 nitan 
20 pika 
30 trått 
40 Mit N, fåtz B 
50 fånitt 
60 sasti 

Ordinalia. 

feta 
åndra 
&Lp N, trdja, tråla B 
./54(la 
fåinta 
fåta 
fiinda 
eikda 
nianda 
tanda 
(tita 
tafta 
tråtanda 
fyktanda, "'Onda B 
fånztanda 
såkstanda 
fittando 
cida,steinda 
nifanda 
Asikanda N, As4ganda B 
tråttanda B 
,fåttanda B 
fånittanda B 
såkstianda B 



70 
80 
90 

100 
1000 

Kardinalia. 
fått 
ti 

nitt N, niti B 
&indra 
tusan N, tåsij B 

Ordinalia. 
fri handa B 
eitianda B 
nitianda B 
håndranda B 
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Anm. kkåka a tya; ht par håstar; eita dågar; tusioLomågh B 
alldeles omöjligt; var-hånan-dag B var fjortonde dag; .2an4ånda 
en enda. 

Verb. 

§ 366. Verben äga följande former (utom sammansatta tem-
pora): pres. inf., pres. id., pres. imp., pres. part., pret. id., pret. 
part. och sup. Ingen skillnad finns mellan olika personer och 
numeri. Tvåstaviga infinitiver på -a kunna förlora ändelsevokalen, 
när de bli obetonade på grund av satsaksenten, t. ex. las-på N 
lassa på, lat-up tida y, N låta åder. Pres. part., som är oböjligt, 
ändas oftast på -ndas, sällan på -nda och förekommer mest hos 
rörelseverb, t. ex. fårandas, råsandas, ridandas, gåmdas, rOndas, 
alla från N. Dessutom har jag, också i N, antecknat: 9an 14-
vandas 'rita en levande råtta, han har länge varit våntandas (att 
vänta), han kom alldeles ckåntandas, andråkk, kan bh stånandas 
när man kiknar, gristi sagar inta at skåpanda ok (ett enda ord), 
bara hga-tyst, han a fsråtin fa,stås (har ätit för mycket förstås), 
skråpanda tsr alldeles torr, smikanda girrrnanda ful smickfull, gran-
sandaslå?st B gränslöst. 

Starka verb. 
§ 367. 1. 

inf. binda binda 
brina brinna 
dimpa dimpa 
drika dricka 
fina finna 
finas finnas 
f8,5vina försvinna 
hinda, hin ta N 
håp,gaN , håg a B hänga  

Pret . a — sup. u. 
pret. bant 

bratz 
damp 
drak 
fant 
fans, findas B 
fiqvätt N 
hant 
hag N, hag B 

sup. båndz 
bråni 
dimp 

fint 
fånis 
fstsvånz 
håndi, hånti N 
ha.gt  
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inf. ria rinna 
sima simma 
sita sitta 
skritta N, halka, glida 
slinka slinka 
slipa slippa 
småla smälla 
spila spilla 
spilla spinna 
sprilsa spricka 
springa N, spriga B 
stilsa sticka 
vina vinna 
— varda  

pret. ran sup. råni 
sam N, sina B sånzt 
sat, sa t. N sått 
skratt N skrånz N 
slank • slånlyt 
slav slåpi 
smal, smålda N smått 
spal, spilda sptlt 
spatt spånt 
sprak sprzkyz 
sprang N, sprag B språnyz 
stals stityt 
vant våm 
van vart vånz 

Hithörande particip: båndtn, bråntn, dråyzn, fksvånin, 
sptintn, szindagaråyin, språngtn, pl. språgna B, ståyzn, 

slåyzn N slocknad, tvzinoan N tvungen, bråstna iånan N Dicentra 
spectabilis, sziltzn svulten, Mint svullen. 

2. Pret. a. 
inf. bkija N, båda bedja pret. bad 

bara bära bar 
ya giva gav 
låga lägga 
fåra skära skar 
laka ,stjäla sta., pass. staks, 
såga säga sa 
våra vara va, va 
Hithörande particip: Månn, pl. ngbårna, 

skårtn, öskårtn N, pl. åskira N, btskårtn 
stålin. 

båck, bat B 
bzir 
iiva 
lakt 
skår 
st4ift 
sakt 
vår, vårt N 

tbårtn utburen, 
pl. 9;i. tskåna B, 

sup. 

B, 

3. Pret. o. 
inf. dra draga pret. drog, drogk N sup. drAinN ,dråltB 

d§ty N, ds? B c/QN, d6c_19N,Scla B dt N, dat B 
fdra fara for får/ 

slå N, sis B slog, slogk N s/aiti N, s/42.  B 
sta stå stog, stogk N stat 
svara svära svor svan 
ta tog, togk N tålt N, t4z B 
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Hithörande particip: dradpnN,ntigraynN, drayin B, pl. dragna B, 
sfindarfkeidjin N sönderflådd, sladjin N, pl. såndaggna N, siarn B, 
pl. slagna B, tadjin 1. Min N, tkin B, pl. tågna B, Min, bkstsvit-
fen N (men dwd 1. doyd N, dnd B död). 

4. Pret. G — sup. z. 

inf. bita bita pret. bat 
bh., In bliva Ray 
driva driva drav 
fisa fisa fas 
gnida gnida gnad 
knipa knipa knap 
kvida kvida kvad B, kvidaN 
lida lida lad 
niga N niga neg N 
pita gnälla pat 
rida rida rad 
riva riva rev 
fina skina fan 
lita skita fat 
skriva skriva skrav 
skrika skrika skrak 
skrinaB halka, glida skran B 
slita slita slet 
smida N smida smad N 
sprida sprida spred 
stiga stiga stag 
strida strida stradl. strida N 
svida svida, svad 
tiga tiga tag 
vika vika vak, vikta N 
vina vina van 
vrida vrida vred  

bit 
bkift N, bit B 
drift 
fiat 
gnio_li 
knip 
kvii B, kytt N 
ikli 
nigt N 
pit 
rick 
rift 
fint (ej *fint!) 
fift 
skrift . 

skrilst N 
skrintl. skr!nt B 
s/itz 
smicit N 
spriQlt 
stigp L stip N, stidp B 
strick B . 
svit 
tickt 1. tigtl.ti gaN , ti.2tB 
vikt N, vilp B 
viyy N, vint B 
vrich 

sup. 

Hithörande particip: bitin, pl. bitna, drivit?, bkstkniptn, f8lictn, 
rinn, fitlyitin, skrivit?, slitin, stigin 1. stigin N, sticbin B, pl. stigna B, 
?Alain N, vibstn B, vridit?. 
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inf. 
bpd a bjuda 
bkgda blöda 
bry bry 
bryta bryta 
byta byta 
drgpa drypa 
dyka dyka 
f kyga flyga 
fkyta flyta 
fnysa fnysa 
frysa frysa 
»ta gjuta (kloc- 

kor) 
ka huka sig ned 

Pryva klyva, kliva 
kkgpa klippa 
knyta knyta 
krgpa krypa 

da N ljuda 
24ga ljuga 
lgfta lyfta 
lysa lysa 
liga njuta 
ngpa nypa 
nysa nysa 
rglsa rycka 
ryta ryta 
Ma sjuda 
f4ta skjuta 
smgga smyga 
snyta snyta 
stryka stryka 
strypa strypa 
sz4ga suga 
sgtpa supa 
,s4ta tjuta  

sup. 
bjticlz 
bkY)cli, bkyt. N 
bryt 
brytt 
byta 
dryvi 

fkAiii N , 
fkgtz.  
fngy 
frgy 
yzitz 

hffilyz 
kkYri 
/dyft N 
knffitt 
krylaz 

ezdjz N, jzAit B 
lffiftz 1. lyft N 
lgs.i N, lyst 
nz'gt, ng* N 
92bet 
9202, nyst B 
rgyi N, rykt B 
rgtz 
fgdi 
fått 
smgmlyzN , sznym B 
sngtA 
stryyz 
strgIn 
sått N, sp B 
sfipz 
Mitt 

pret. 
loid 1. boyd N, bygd B 

bkoydl.bkfficla N ,bkod B 
breyd 1. broyd N, brod B 
br§lgt 1. breyt N, brot B 
bit 1. beyt N , bot B 
dryp 1. dreyp N, drop B 
dik 1. deyk 1. dYkta N, dok B 
fog 1. fksyg N, fkog B 
Myt 1. fkoyt N, fkot B 
ibis 1. fnoys N, fnos B 
fris 1. froys N, fros B 
j.eyt 1. yoyt N, ye.9t B 

hoyk 1. hsyk N, hk B 
Priv 1. kkoyv N, Prov B 
gin;  N, asp B 
kffmt 1. kn6w2-  t N, knot B 
krwp 1. kropp N, krop B 
joyd 1. ysyd N 
»gg• 1. y og g N, jog B 
left 1. lyfta N 
kw 1. isys N, /P.sta B 
nit 1. myt N, not B 
in2yp 1. nopp N, nop B 
neys 1. noys N, Intas B 
ro k N, rykta B 
rit 1. 1-00 N, rot B 
Ii dl. feyd N, fod B 
Mot 1. fsyt N, fot B 
smig 1. smoy g N, smog B 
snit 1. snsyt N, snot B 
stryk 1. stroyk N, strok B 
str oyp 1. strsyp N, strop 
sig 1. ssyg N, sog B 
st;tmp 1. segp N, sop 
jogi 1. jpegt N, jpot B 
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Hithörande particip: byitclin, brffitin, bg4in, f?rdyin N, fkg2in, 
pl. fi:gigna, fiffityn, frtn, ztzn, kkffivin, kngtin, krpzn, ng:titn, 
fåtin, ngstrkj§tn, pl. ngstrkna, strgein 1. stryft, såt" N 
drucken, fspipin N, rgtin rutten. 

inf. 
feg få 
ga gå 
gråta gråta 
l4ta ljuda 
leita tillåta 
fåla falla 
håla hålla 
/tåga hugga 
fåggaN , ftia B sjunga 
ftigka sjunka 
kftma komma 
seiva N, siva sova 
liga ligga 
Si se 
dta äta 

6. Oregelbundna: 
pret. 
fat 
Jak 
gra t 
lat 
lat N, låta B 
fål 1. fal N, f8lt B 
hull. hult N, halt B, håla 
hug N, /Agda 
fugg N, fågda B 
fusk N, ftigkta 
kam 
sav N. sav 
lag 
se_tg  

sup. 
feit 
gett 
grtlitt 
iti 
lått N, lat B 

håli 
&kip, hityt N 
fiiwz 
fikbi 
How 
setin N, sån 

higa, liga N 
st 
éti 

Hithörande particip: fsrfålin förfallen, bahålin N välbergad, 
umhålin N avhållen, hdl„hålin B hel och hållen, hitobin, håpn N, 
pl. hågna, t'Atfåttyin, kemin, zp4tzn,  firåttn N som ätit för Mycket. 

§ 368. Övriga former av starka verb bildas på följande sätt: 
1. Pres. ind. ändas på 
-r hos enstaviga verb på betonad vokal t. ex. yer, dr N, 
dag B, drar, Nr, bhr 1. bir, bryr, gr, sir av ja, dy, da?, dra, 
ta, bh, bi, bry, gg och . 
-dr hos tvåstaviga verb t. ex. dimpar, bådar, pitar, nåtar, låtar 
av dimpa, båda, pta, nåta, låta. 
Undantag: fins av finas, simar av sima, etr 1. a av våra, bar 

(jämte bådar) av bådya (båda) samt bar, far, svar, far, y av båra, 
fåra, svåra, fåra och fgka. 

2. Pres. imp. 
a) är hos enstaviga verb lika med inf., t. ex. ya, dra, sta, bry, Si 

av ja, dra, stig, bry och si,. 
Undantag: gak N, gak (jämte gg) av grs. 
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b) bildas hos de tvåstaviga av inf. genom bortkastande av än-
delsens -a, t. ex. dimp, bad, vqr, far, fit, klyp, jug, lat, fal, at 
av dimpa, båda, %Kira, fåra, lita, Regva, yika, låta, fåla och åta. 
Undantag: ba (jämte bad) av bådia (båda), sima av sima. 

Pres. part. bildas genom att foga -ndas (-nda) till inf. 
Ex. se § 366. 

Pret. part. ändas i mask. och fem. på -in, i neutr. på -i; 
best. form och plur. ändas på -na. 

§ 369. Svaga verb. 
Första konjugationen 

inf. nipa ropa pret. rtjpa sup. röpa 
Pres. ind. ändas på -ar, imper. på -a, pres. part. (om det före-

kommer) på -andas (-anda), och perf. part. på -ada (-ada) i alla 
former, t. ex. beik a nPj‘,9årada båten är nytjärad, åka a dhmnada N 
ölet är duvet, hur a da shipada ma,..d6 g B hur står det till med 
dig (jfr Vätöm. s. 73). 

Av omkring 230 antecknade verb med denna böjning må 
nämnas följande, av vilka några tillhöra andra konjugationer i 
riksspråket: n4pa B våga, knirpa N knoga, arbeta, tåniba vältra 
sig (om hästar), 8v4l2a iti..,sag N äta glupskt och fort, bagretva N 
begrava, vi/ta välta, ståla stödja, fkeisa N flåsa, fnysa, snika N 
snickra, snika N nosa, Vrånga N blänga, kiringa N. kkina B klinga, 
tvinga N, tvina B tvinga, stråiva anstränga sig, krysta, giulga gnägga, 
strep N, strip B strö, viya vittja, nåla N våga, djärvas, Mia 
tälta, pfdra vråla, mgs/a N, mpla B vissla, svima svimma, råna N, 
ra B rodna, tira tråda. 

kåla har pret. kålta N kallade, shipa part. skqft N jämte skå-
pada skapad. 

Andra konjugationen med pret. på -ta (-ta, -ta): 
inf. d(htpaN, ddapa B döpa pret. dkfta N, ddafta B sup. denftN , doft B 

iåkpa hjälpa Jerta B xikft, ja N B 
vårpa N, våffla B värpa varftN , vagt B 
håta heta håta hat 
såta sätta såta sat 
låsa läsa, låsa låsta last 
vaka väcka yta vakt 
mårkaN , må,ska B märka må,sta N mag N 
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Pres. ind. ändas på -ar, imper. saknar ändelse, pres. part. (om 
det finns) ändas på -andas (-anda), pret. part. och sup. på -t (-(, 4); 
supinform på -i (analog med de starka verbens) har jag bara 
hört av trffilsa trycka, vars sup. i B kan heta trgyi jämte trykt. 

På detta sätt böjas (av inalles omkring 70 iakttagna fall) 
t. ex. båta N beta, måta meta, måyta N, må?ta B möta (pret. mtita N, 
måta B), bkffiksta N blixtra, grfflmta N grymta, mista mista, trgsta 
krysta, båsa N tigga, bkdtsa blåsa, vika vika, rffigka N rynka. 

I N har jag dessutom hört pret. fmiktd av freiga, fråga, e jaa 
av jaa gilla, .fånta jämte fåna av fåna skena, sup. stant av st(lla, 
vars pret. både i N och B hette stinta. 

c) Andra konjugationen med pret. på -da (41a, -da): 

inf. grdva N gräva pret. gråvda N sup. gråft N 
väkva N välva våkdd N 
låda leda låda lat 
brgga brygga brpgdd brykt 
drdga B dröja drdgda B 
ståggal. stågya N, sttiya B stänga stågda stat 

fuga N skilja filda 
fhloa, fåkga B följa ffi 'da fskt 
väkja, väkga välja vålrdd va7r4 
sira N sörja såld N sen N 
tånlya tämja Minda tent 
Maka N, tåka B tåla Makda N, tåkda B toyk4 N, bykt B 
våna vänja vånda vent 
lära lära uiia las( 

Pres. ind. ändas på -ar, imper. saknar ändelse, pres. part. (om 
det användes) ändas på -andas (-anda), pret. part. och sup. på 
-d (41, -d), neutr. -t (-t, 4); enda exemplet på -i i sup. är mgki av 
måka mala. 

Anm. Pres. ind. saknar ändelse i verb på -ra, -ka med före-
gående lång vokal, t. ex. spgr spar, firtdi• N förtär, lar lär, yr yr, 
rorN, rsr B rör, gak gal, mak mal, tok N, tsk B tål; pres. av Mmy 
heter tåmjar 1. Ulmar, dess im per. heter tam. 

Till denna grupp (varav jag funnit omkring 90) höra t. ex. 
följande: stråva N strama (t. ex. om  byxor), Mun N dyka, gkåda 
glädja, sväkia, sväkga N svälja, fåkja, fåkga skölja, smårga, smårya N 
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smörja (smitqa, smstst, smö(la N, smon N), veila vålla (pret. vålda N, 
veilda), stina-t'd spärra ut ögona, ståmna stämma (ståmda, stand), 
lg)ena N lugna, om vinden (sup. lygt), bayåra begära. 

Oregelbundna former ha: 

inf. låga lägga 
såga säga 
såkja, såga N sälja 
iåra 1..96ra N, yåra B göra 
rtyira regera, väsnas 
våta veta (pres. vet) 

d) Tredje konjugationen: 
inf. ro ro pret. råda sup. rot 

Pres. ind. ändas på -r, imper. saknar ändelse, pres. part. ändas 
på -andas (-da), pret. part. på -d, neutr. -t. I stället för -da i pret. 
och -d i pret. part. höres i N någon gång -dta och -dt, t. ex. 
trödta trodde, latridelt lättrodd (om en båt). 

Av sådana verb har jag antecknat bQ bo, ro ro, tro tro, kny N 
skrika, stimma, spy spy, sy, bra pa N brås på, kket, N klå, mo N 
må (må illa, må lin), spy spå, sa så, kkG, N kläda, snoy 1. sntiy N, 
smal. sno B sno. 

§ 3691/2. Hjälpverb. 

pret. lgg 
sa 
-sedda, se9da 
Ma, 0.ka 
rvddal. rifflta N, ry dra 
vista 

sup. lakt 
sakt 
nit 
JQg 

våta, vistaN 

inf. 
ha, ha, hava 

bz„ bi bliva 
våra vara 
kåna kunna 
vila vilja 

skola 
må 
varda  

pres. 
har, har, ha 
bkz,r, bir 
ex, e, imp. var 
kan 
vi 
ska, ska, ska N, ska B, sa N 
mast N må göra  

pret. sup. 
håla havz, haft B 
b?I•v RiviN , bit B 
va, va vårt, vårt N 
kånda Utta 
vildaN, vilaB vila 
skåla, sa N 
meita måste 
vckst vet,stz 

§ 370. Passivum. 
Passiva motsvarigheter till aktiva former äro relativt sällsynta, 

emedan • passivum, där det icke alldeles undvikes genom använ-
dande av aktiv konstruktion, vanligen omskrives med hjälpverb. 
Några exempel har jag emellertid antecknat. Av Mya kväva 
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finnes pass. inf. Mvas, pres. Mys, pret. jggvdas bli kvävd, av 
jgg/a kyla, pres. jpyls N, av kv*va kvälja pres. kvalres N (da-knarrs 
imdgan seLja,,vil...kråkas), av fia skilja, filjas N, filgas B, av 
hyra N, håra B höra, pres. httip N, 11,8,9 B, av inimna B nämna, 
pres. nams B samt av hicga hugga, pres. hugs N (6rman hugs ormen 
hugger; jfr ketti‘i, kker N, krias B katten klöser, såvida man här 
har att göra med en sammandragning av *klöses och icke en 
ändelselös aktiv biform till klr6ysar analog med Vätömålets blus 
blåser, som på Gräsön heter bkdisar i likhet med båsar N begär, 
&man fråsar N fräser, glrisar N ler, yisar jäser, lå,sar läser, luiysar N, 
hågar B öser). Av bagrdva hörde jag i N pret. pass. begrdwas be-
gravdes. 

Däremot finns det åtskilliga, uteslutande passivt formade svaga 
verb, dels med transitiv, dels med intransitiv betydelse: 

inf. 
heipas hoppas 
idas idas 
isnas N, iksnas B hissna 
jhbasN ha kväljningar 
kråkas kräkas 

minas minnas 
nituas N nännas 
såmjas sämjas 
sptiykas N spöka 
ttiras N, tåras B töras  

spayks N 
lob' N, tsj B 
vernas N varslar 
veindas N har bekymmer  

sii,mdas sålnyas 
sptiytas N — 
tara taras 

pres. pret. sup. 
heipas heipas heipas 
78 idds idas 

isnas N 
y skys N 'Ordas N 
kJ:eks " 
lopifs N, loft B är löpsk lyftas N 
mins mindas 
nans 

Passiva particip med aktiv betydelse äro /4mIzelye4 N lomhörd, 
j§eikhigi B lomhörd, nyy,seiNk N som nyss kalvat, scinspeidt N sann-
spådd. 

Folketymologier. 
§ 371. Som exempel på ord, där man med större eller mindre 

skäl kan misstänka folketymologisk ombildning, kunna anföras: 
atularist N artillerist (tull), bffivitc B bidevind (billig), bindiknulisk N 
binnikemask (binda, band), UV/k B blyerts (harts), fdtrd/ N fodral 
(fot), heipmansdreivar N Hoffmans droppar, h4teig B hovtång (ihop), 

10-42663. 
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jdlgrAll N geografi (jord), kig,.e,mås N lavemang (laga), ldkrispana N 
lapispenna (lakrits), lagydkn N linjal (aln), muntdfa mustasch (mun), 
påttstnetka palsternacka (panna), rytardra N retirera (rytteri), söka-
Ma N sakristia (saker), sdleisi B jalusi (sal), falår jaloux (lura), 
jprkb4r N, 48,9kbår B körsbär (kyrka), viktery0 vitriol (jord), a kl-
pdf N ekipasch (åka), aps4r N officer (se opp). 



Efterskrift. 

Av MANNE ERIKSSON. 

Geografisk och dialektgeografisk översikt. 

Gräsö socken i Frösåkers härad är Upplands nordöstliga ut-
post mot havet. Den ögrupp, som utgör socknen, skiljes från fast-
landet med de mitt emot liggande socknarna Forsmark och Börstil 
genom den norrut breda och öppna havsarmen Öregrundsgrepen, 
som mot söder smalnar av till ett blott kilometerbrett sund mitt-
för Öregrund och Gräsö kyrka och sedan fortsätter söderut ned 
mot Singö. Tillsammans med staden Öregrund utgör Gräsö socken 
ett pastorat med egen kyrka på ön (sedan 1695) och där bosatt 
komminister. Ögruppen består, utom av den nära tre mil långa 
och på bredaste stället halvmilbreda huvudön, av en stor mängd 
mindre öar och skär. De viktigaste mindre öarna äro de sedan 
gammalt bebodda Rävsten, St. och L. Risten, Ormön, Sladdarön 
och Vässarön söderut samt Örskär med sin fyr längst i norr. 
Därifrån och ned till Vässarön i socknens sydligaste del är av-
ståndet omkring fyra mil. Socknens ytvidd är 114,87 kvkm. 

Större delen av huvudön, som ingenstädes når upp över 30 m. 
över havsytan, är bevuxen med skog eller i sänkorna täckt av 
kärrmarker. Sammanhängande odlad bygd finnes blott kring kyrkan 
och Gräsö gamla kungsgård, med de intilliggande Västerbyn och 
Österbyn vid öns mitt, samt kring Söderboda och Norrboda vid 
öns nordände. Öster- och Västerbyn, vilka säkerligen, som redan 
namnen ange, tidigare utgjort en enda by, hade för omkring 
hundra år sedan 6 resp. 7 åbor medan Söderboda hade 12 och 
Norrboda 10 vid samma tidpunkt. 1 övrigt finnas endast smärre 
odlingar kring enstaka gårdar och lägenheter, t. ex. Ö. och V. 
Mörtarö och Klockarboda norrut på ön samt Bjurön och Idön 
jämte de ovannämnda bebodda öarna i socknens södra del. Ögrup-
pens befolkning, som för tvåhundra år sedan utgjordes av 650 
personer, uppgick vid årsskiftet 1947-48 till 1.030. Åtminstone 
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tidigare har större delen av socknens befolkning livnärt sig av 
jordbruk och fiske, oftast med båda näringarna förenade. Efter-
som åkerjorden alltid haft begränsad omfattning, har kreaturs-
skötsel med betesgång i skogarna, ängsbruk och lövtäkt spelat 
en viktig roll. Odling och förvärvsliv visa än i dag en utpräglat 
ålderdomlig utformning, och de vittna liksom öns folkmål om 
dess gamla isolering från yttervärlden. 

Öns dialekter — ty man kan med fog tala om åtminstone två 
olika — visa dock närmast på att avspärrningen mellan byarna 
på öns nordliga och sydliga del tidigare varit betydligt starkare 
än mellan dessa byar och motliggande bygder på fastlandet. Norr-
boda-Söderbodamålet, dit också målet i Ö. och V. Mörtarö, Mårtens-
boda, Klockarboda och Kallboda torde få räknas (enligt stickprov 
gjorda i Ö. Mörtarö, Mårtensboda och Kallboda) visar många drag, 
som sammanhänga med sockenmålen i Forsmark och Valö, medan 
södra delen av ön, i Schagerströms material representerat av 
Bjurön, mera synes likna motliggande byar i Börstil i fråga om 
sitt mål. Målet i trakten kring kyrkan har icke undersökts av 
Schagerström, men de uppgifter därom, som i våra dagar stått 
att få från inom området födda äldre personer, synas närmast 
vittna om en tidig utjämning, som väl bl. a. berott på närheten 
till Öregrund. Den gamla stadsdialekten där är dock inte när-
mare känd. 

Dessa språkliga förhållanden hänga säkert samman med sam-
färdselvägarnas art i äldre tid, då havet tidvis var enda led mellan 
byarna på ön. Till och med i norr var färden tvärs över Grepen 
mindre besvärlig än resan längs ön. Den nuvarande landsvägen 
från Västerbyn upp till Norrboda och Örskärssundet är ännu så 
ny, att många av de äldre på ön väl minnas förhållandena före 
dess tillkomst vid slutet av förra århundradet. Dessförinnan var 
landförbindelse med trakten kring kyrkan sommartid möjlig en-
dast längs den gamla rid- och gångstigen mot norr. Endast på 
vintern, när det var fruset och slädföre, kunde man köra med 
häst och fordon. Eljest fick man klara sig med båt. I gott väder 
seglade eller rodde man den genare vägen längs öns västsida, 
men i dåligt väder måste man ro inomskärs längs östsidan. Att 
sjövägen längs ön inte var att leka med, vittnar den stora olyckan 
vid Örskärssundet juldagen 1877 om (jfr textprovet nedan). Den 
bevaras ännu i friskt minne av den äldre generationen i Norr- 
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boda, ty vid det tillfället fingo 14 personer sätta livet till vid 
hemfärden från julottan i Gräsö kyrka. Ända fram till senare år 
har för resten det smala sundet mellan Öregrund och Gräsö kyrka 
varit ett allvarligt trafikhinder, .som i svårt väder inte kunnat 
forceras. Och först år 1941 fick ön regelbunden färjeförbindelse 
med fastlandet. 

Olikheten mellan dialekterna på norra och södra delen av ön 
får således i viss mån sin förklaring ur de dåliga kommunika-
tionerna längs ön. Men därtill har väl också bidragit, att handels-
färderna från de båda hållen ha sökt sig åt skilda trakter. Från 
Norrboda och Söderboda förde man ofta sina strömmingsfångster 
till Gävle, medan däremot befolkningen på södra delen av ön gärna 
sökte sig till Östhammar och Norrtälje i affärer, då de inte nöjde 
sig med Öregrun.d. Handelsfärderna till sistnämnda stad, som 
naturligtvis också gjordes av norrboda- och söderbodabor, betydde 
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liksom kyrkfärderna tydligen mindre för dialektutvecklingen än 
besök (och förmodligen också giftermål) i byarna på fastlandet 
mitt emot. Den nordliga dialektgruppen, som i Schagerströms 
material betecknats med N., sträcker sig som nyss antyddes åt-
minstone ned till Klockarboda och Kallboda, där prof. II. Geijer 
år 1941 gjorde några uppteckningar, som bestyrka nämnda gårdars 
samhörighet med Schagerströms N.-typ. Ålen även i Västerbyn 
har jag hört åtskilliga av de för N. typiska dragen under min 
vistelse där (t. ex. tonlöshet hos bb, dd, gg, bevarat gg i enstaka 
ord m. m.). Vissa olikheter tyckas också skilja målen i Norrboda 
och Söderboda från varandra: i den förra byn uppträder oftare 
u-vokal i vissa småord än i den senare, som i st. har 4-vokal, 
t. ex. N.: um om, up upp, men i S. a9y, ap. I övrigt synes målet 
i södra delen av ön under senare årtionden ha utjämnats snabbare 
än i norr, om man jämför vad man nu kan få höra med Schager-
ströms uppgifter, som betecknats med källhänvisningen B. Där-
emot känner man ännu väl den tydliga språkgräns, som går mellan 
Börstil-Gräsö-målet vid sydändan av ön och målet på den när-
liggande Singön i Väddö och Häverö skeppslag, där man på Gräsön 
anser att »rospiggska» talas (särskilt markerat av h-bortfall). 

Den grammatik över socknens båda dialektty per i norr (N.) 
och i söder (B.) som nu föreligger i tryck, utarbetades för snart 
trettio år sedan av lektor August Schagerström på grundval av 
hans under åren 1897-1899 i Norrboda och Bjurön gjorda an-
teckningar. Hans s. 1 uttalade förmodan, att målet vid tiden för 
förordets dagtecknande (år 1920) i stort sett skulle ha behållit 
sig oförändrat sedan 1890-talet, visar sig välgrundad i belysning 
av jämförelsematerialet från .våra dagar. Åtminstone på norra 
delen av ön tala ännu efter 50 år alltjämt många äldre personer 
på det sätt Schagerströms uppteckningar ange. De verkliga av-
vikelserna från grammatikens uppgifter här ovan, som kunna på-
visas i de nyare uppteckningarna, ha sådan karaktär, att de 
knappast kunna anses vara senare nybildningar. Många av dessa 
egenheter i nutida dialekt torde ha funnits redan på 1890-talet, 
ehuru Schagerström inte lagt närmare märke till dem. De höra näm-
ligen mycket nära samman med de likartade tendenser till tonlöshet, 
som han beskrivit. Dessa fonetiska detaljer ha tydligen av honom 
ansetts mindre väsentliga, då han inte ville medtaga onödiga finesser 
i ljudbeteckningen (jfr under § 5 om hans skäl att vara »gammal- 
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modig» i detta avseende), eller också ha de undgått hans upp-
märksamhet. Dessa numera på hela norra Gräsön uppträdande 
fonetiska egenheter synas så mycket mindre kunna vara några 
egentliga nyheter där, uppkomna efter år 1900, som de också 
uppträda hos ett par av hans egna, ännu i livet varande med-
delare, nämligen f. hemmansägaren Johan Eriksson i Norrboda 
(f. 1867) och hans hustru Anna Eriksson (f. 1869 i Söderboda). 
Ett språkprov efter den förre återgives här nedan. 

I stort sett samma egendomligheter, fastän regelbundnare 
genomförda, visade också min äldste meddelare från socknen, 
f. fiskaren Mats Mattsson i Söderboda (f. 1853), f. n. socknens 
äldste invånare. 

Det nya jämförelsematerial, som här använts, har dels insam-
lats under ett par veckors vistelse i Norrboda och Söderboda 
somrarna 1942-43 (ordsaml. i Landsmålsarkivet i Uppsala), dels 
hämtats från grammofonskivor, som upptagits på ön åren 1944 
och 1946 (de förstnämnda i Radiotjänsts arkiv, de sistnämnda 
— från Norrboda — i ULMA, skivnr 1487-1488). 

Det bör här tydligt understrykas, att Schagerströms material 
alltjämt i stort sett kan återfinnas i det levande talspråket på 
ön, och att kontrollen av hans samlingar mot den nu talade 
dialekten visar, att hans material frånsett nedan berörda fonetiska 
detaljer är synnerligen pålitligt. Det måste också sägas, att det 
i våra dagar givetvis inte skulle varit möjligt att få fram ett så 
rikligt och genuint material som hans. Men man måste också vid 
bedömandet av hans samlingar och den ljudbeteckning han an-
vänt hålla i minnet, att det, som han själv också antytt, rör sig 
om samlingar gjorda med i viss mån »grov» beteckning. De nya 
drag, som här nedan påpekas, få således mera ses som komplet-
teringar än som rättelser till Schagerströms iakttagelser. De gälla 
också huvudsakligen ljudläran. I fråga om formläran finnes knap-
past något att tillägga till hans uppgifter. Naturligtvis äro de 
ålderdomligaste dragen i nutidens mål inte så konsekvent genom-
förda i hela språkmaterialet, som Schagerströms anteckningar 
synas ge vid handen. Avvikande (yngre?) dialektformer uppträda 
i stort antal jämsides med sådana, som han uppgiver som nor-
mala. Dialektens fonetiska sida synes sålunda nu befinna sig på 
samma stadium av upplösning och mångfald, som ordböjningen 
visade redan på 1890-talet (jfr s. 2 ovan). Men trots detta åter- 
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finnas praktiskt taget alla målets fonetiska egenheter, även sådana 
som av Schagerström anges som redan då sällsynta, fortfarande 
i ett stort antal ord och de äro långt ifrån utdöda. Och i fråga 
om formläran finnas också fortfarande de äldre formerna i bruk 
jämsides med sådana, som Schagerström kände som yngre. Vi 
återfinna i fråga om ljudförbindelser, som Schagerström antog 
vara i utdöende redan på 1890-talet, ännu t. ex. by, gy och gg 
samt b, ct, g (för in- och slutljudande bb, dd, gg). Om förhållan-
dena på 1890-talet säger Schagerström: »A,y, g, och gg hörde jag 
blott av min äldste meddelare i norra delen av ön, och bp, dt, 
gk iakttog jag endast någon enstaka gång hos yngre personer 
från samma trakt.» Men i våra dagar kan man inte så sällan 
hos äldre personer i spontant tal i vissa sammanhang få höra 

gj, och även hos yngre personer ned till femtioårsåldern kan 
man ofta höra både gg och b, t, g samt de nedan nämnda övriga 
tonlöshetstyperna. Den ovannämnde meddelaren Mats Mattsson 
i Söderboda använde i löpande tal tämligen regelbundet alla dessa 
ljudförbindelser. Om därför Schagerströms iakttagelser rörande 
bruket av dessa ljud i målet på 1890-talet i allo skulle vara rik-
tiga, skulle således här ha skett en återgång till äldre språkvanor 
hos de personer, som voro unga på den tiden och då lagt bort' 
egenheterna. 

Men det finns som redan ovan antytts en del andra fonetiska 
egenheter i målet på norra Gräsön, som synas direkt sammanhänga 
med ett uttal som b, d' g för bb, dd, gg, nämligen en allmän ten-
dens till tonlöshet i vissa sammanhang hos annars tonande ljud 
och ljudgrupper. Samma företeelse återfinnes också på andra håll 
i nordöstra Uppland, särskilt i n. Oland och i Frösåkers härad 
(jfr B. Hesselman, Sveamålen, s. 10, samt E. Kruuse, De levande 
folkmålen, i Uppland II, 1908, s. 541, 543 m. fl. st. och M. Eriks-
son, Upplands folkmål, i Sveriges bebyggelse, landsbygden, Upp-
land 1948, s. 16). Målet hos den äldsta generationen på norra 
Gräsön liknar i detta hänseende i hög grad målet hos motsva-
rande åldersgrupp inom Forsmarks och Valö socknar. Utom före-
komsten av de tonlösa b, d', g (se ovan §§ 5, 162, 195 o. 279) 
omnämner Schagerström också att tonlöst .2 finnes i ett antal 
uppräknade ord av typen bjel, betsel, t92, tistel med si i inljud 
(§ 231) och samma ljudövergång kan säkert beläggas hos ytter-
ligare ett antal ord av samma typ. Jag har bl. a. antecknat åk.2,a 
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axlarna, m. best. pl. (obest. sg  disal). Men .2 uppträder också i för-
bindelsen it, t. ex. i orden salt salt (Schag. salt), sm6lta smälte, 
valt vält (jfr Schag. 224.1ta v.). Vidare uppger Schagerström, att 
förekommer i förbindelsen ,st för äldre rt, rkt och rpt både i N. 
och B. (§ 253), t. ex. M8g mört, nuksta märkte, ska n skarpt. Där-
emot uppger han att B. men inte N. har sk och t9j9 för rspr. 2-k 
(§ 254) och ,919 för 2-p (§ 255). B. skulle således ha buk burk, 
best. form b49222 och ska» skarp, medan N. i detta fall hade rk, 
rf§ och rp. Men jag har både hos hans egen meddelare J. Eriks-
son i Norrboda och hos andra meddelare i Norrboda och Söder-
boda i enstaka ord antecknat tonlöst 9. (r) i st. f. s, t. ex. bark 
bark och sldrpa skorpa. Ännu egendomligare är att Schagerström 
ej på 1890-talet synes ha iakttagit förekomsten av det i nutids-
dialekt hos äldre personer rätt vanliga tonlösa vokalljudet (h eller 
a) före tonlös konsonant, av alldeles samma art som det man på-
träffar i Valö, Forsmark och sydöstra Hållnäs, t. ex. brghta bryta, 
lata lätta. Det förefaller knappast sannolikt, att dessa ålderdom-
ligheter skulle ha upptagits i dessa personers språk efter 1890-
talet. En annan liten detalj, som Schagerström lämnat utan om-
nämnande, är förekomsten av tonlöst ct i pronomina, adverb och 
andra småord, t. ex. dan den, eter där, cta då, eller den motsatta 
företeelsen, då eljest tonlösa konsonanter i obetonad satsställning 
bli tonande, t. ex. 224raba närapå, im v. få, alpir adv. ungefär. 

Anm. till språkprovet. 
Som prov på den äldre generationens vardagliga talspråk i 

våra dagar meddelas här ett parti ur den upptagning på grammo-
fonskivor, som hösten 1946 gjordes av mig och fil. dr Folke Hed-
blom efter f. hemmansägaren Johan Eriksson i Norrboda, vilken 
som ovan nämnts är född år 1867. Transkriptionen är utförd av 
undertecknad. 

Denna text torde få anses vara ett representativt prov på hur 
den nuvarande äldsta generationen på norra delen av ön talar 
målet i otvunget samtal. Det avviker ju i vissa hänseenden rätt 
väsentligt från Schagerströms i det föregående lämnade uppgifter, 
men de flesta avvikelserna bero på att vi här ha att göra med 
sammanhängande spontant tal och inte med enstaka ord, som 
utfrågats vart för sig och således fått det »lexikaliskt riktiga» 
uttalet, därför att meddelaren då särskilt tänkt på att uttala orden 
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så tydligt och korrekt som möjligt. Detta lexikaliska uttal är av 
stor betydelse att känna till, därför att det visar oss, vad den 
talande själv åsyftar att åstadkomma, hans språkliga mönster-
schema, som i slarvigt tal endast ofullständigt förverkligas i ar-
tikulerad form. Detta förhållande förklarar de många orden i text-
provet, som uppträda i skiftande former och med mer eller mindre 
försvagade vokaler. En särskilt viktig avvikelse från det lexika-
liska uttalet är den starka frekvensen för kortstaviga former i 
vanligt samtalsspråk i målet. Några iakttagelser i fråga om sådana 
egenheter och avvikelser från de tidigare i grammatiken lämnade 
uppgifterna beröras i all korthet i de följande anmärkningarna 
till vissa av grammatikens paragrafer. Dessa anmärkningar bygga 
dels på den nedan återgivna texten och övrigt material på gram-
mofonskivor (4 skivsidor med 33 1/3  varv i min., motsv. omkr. 60 
textsidor 4:o), dels på mina egna iakttagelser och anteckningar 
från sommarvistelser på Gräsön åren 1942 (i Norrboda, Söder-
boda och Ö. Mörtarö) och 1943 (huvudsakligen i Västerbyn), till-
sammans omfattande 860 bl. i 16:0. Det bör understrykas, att i 
den mån det av mig samlade materialet vunnits genom direkt ut-
frågning av meddelarna vid kontroll av Schagerströms former, 
visar det långt större överensstämmelse med hans material än då 
de upptecknats i sammanhängande fraser eller efter grammofon-
skivor. 

I fråga om äldre texter från Gräsön hänvisas till Aug. Scha-
gerströms »Om råd, drakar och mjölingar» (i Nordiska Studier 
tillegnade Ad. Noreen 13.3. 1904, s, 395-401). Jämför även Från 
upländsk bygd 1899 (s. 54-56). 

Text från Norrboda på Gräsön. 
Transkription av grammofonskivorna 1487-1488 (vissa partier), 

upptagna 1946 efter f. hemmansägaren Johan Eriksson i Norr-
boda, f. 1867. 

(I detta textprov betecknas aldrig längd hos konsonant i grupp. Alla övriga 
ljudtecken som sakna längdbeteckning böra läsas som korta). 

vå,sta bårimo,skyrAni sam a — sam ha fåras i lira, sa ha,yetvuri 
ma me.' 

j4, da va några dår faKar. to'egka,ja da, a — a a va så ha, 

med om 
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sa a va an gålia hår, sam va i-cta pet fyjåpa — han hada fal parma-
,sdn da, tro-ya, halar hur z hårans nåmn a va. a va-Tia htsistn,, a-a 
sa kam-an hit. 

a va i nia, hakvtia-tidta, a sa-(Ounclårce han ma måj (vi va
.am sikt siat — a — gennan (!), sam skula få, halar fretn a ya:g a 
kusinar) gm ya skula vila js*.rce. 

yå, ya a va noclost stårm a snege sa at-a da — da va grbmt! 
la, a sa va-zy, hit vc'ed'n, jak-an hi. a sa va-ti hit vedn a, a fem-
darce. »ya», sa yå, »da a neraba om621i ya-sa ut fs-månija, ta kunce 
teigkce bargce liva a kamce tt lags ata-gresån net» (da, sa jak-an 
Mm ven. man kkeilsa va åltye pa kvåk sa kam-an, a da ba — jak-an 
vilsa håna uta pa gan, sa at-a — at han kam ut pa lansvegan. 

jet, da va håmskt! da gar inta ån a tak-em-a f8r fåk*/ sant vadar 
ha-nta vuri sen, a inta — a inta va ya mins, atminstona e. (j)a, 
,set sato vi får, a sa skula ya fa svågan ma'-mamaj ta yåkp, sa vi 
,skula kuna kamce fråm. ya, et..,ba ha visa da sa, nar vi kam a— — 
a hår yak-a u sketpkit, man nar vi kam at sklarbotån2, åndarbbn her, 
da var-a jams ma yageika, a sterana *idas inta hal — — bet meiga 
stå,lan hålan & hu-tskula mån fram mån dår? — — — 

ja tro-vi hada Orce z fri tima vinum tå2  dår. a — a a va sa 
ge)likt, s-at-a sn goi rån ova-rggan pa mån. a da mat-meita vi gasa 
lågt sam — ya, sam at bila hena a kava fram lata fråmfsr mån, 
a sa get-dalbåks, a sa §wrce fretni han bik. a sa fak-an åndrce ga — 
bet um set, sa vi kam vånum. man san va an — -- — 

Det går inte fort, då inte? 
nckv, man san va an da — da va ba — gån, sam ligar åldalas 

brava vågan. dam har ånce hetsa bet — pa sida-ba vågan a da åndra 
upal Waren tål, clekva bonzgsketsa, a sa, a sa vajkåda vi dår. 13-clår 
gretban, 6km hdt-n„, since' foråldrcer dl-14k~ a — va a,sårce5  hån am 
eiran, da, da — 

Jaså, vid den stora olyckan? 
jåttest'A ya! yå tsuthså var-a. ja va tia eir da, a — a da tåta va fAM 

a-der at-a set a sa steg-tla til. a (ha, ha) dam skula fa,s6ka håle nan 
våga grtar. sa tåg-dam an hast a kam a råd' — hånt as san„ba 
vågan. a vi kam int lagar an til kkakarböde, um (ce — cf) deikton 
våt vara då år? 

min. -2  tä (väg mellan två gärdesgårdar) vid Söderboda. 8 Av- 
ståndet c:a 5 m. hans. 5  Örskäret. 
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Jaha. 
yö, dit mata vi stål-in a Wales has. a sa råd han fråm. mdn min 

inåt-dåna va vastabgn — a sa fåk hån §arAtar barinzöska a kam at 
,kkakarbödce ma beatmökce. a san fak vt tå-na. 

Ni växlade om där då? 
da, da va ngn fsrbi. da var-a sa myy gUlia va soclabc_icice, sam 

holda prft Ada vågar svar ,åar  a4..?gar dr, sam-sam e. lågt lisr 
vdyin. a sn 964a vt, slap fråm a kam hånt. man da va gan fara 

å‘d" fikki, far-a barimöska — — — 
Det dröjde med barnet? 
bdrimckskan(!) fa k var? h& i tri dr bina (ha, ha) peiykan kam! 

yå, .da å sa. da a ayaiybr iz tratz gir san, tågka...ya, da dån hån a fal 
inta fUlt tråti kanp ån e. 

Får vi höra litet om olyckan vid Örskär! 
jå, ya mins sa lita giv s. 
Ja, men berätta litet ändå! 
y4, a, dam for-ta yrka Ocidn dam si, sam vi -- dam bråka 2u. 

man dam for rna bat,,dam, a vi yåk yu — trogrztvis — lån da hana, 
dam sam kånda, far..cla var-a yu bråldrit ta get ta,årkat,ba 
da var-a nta ta var,hålnce e, han sam kånda. a dam sågkce, dam. a 
va våkat vådan man sa båryce da, na-cla va sliiht da a Orka —a da 
bårias-a kkeika sås, fssters. a da för dam da. a sa vår-a an Owe 
hår, sam bka,yift hc'ena ma an glAa san ciftareit, sam dam slafta z 
lånd va sådarbåde. ho hada sit fsraldrahåni 4r, sa-sa cit-a — sa 
åt-a, dam skifta i lånd hang dår. da var yein av da måntjar, sam 
bårga liva. 

Hon var den enda, som vart överlevande då? 
y4, dam va fåmtan, man — dam va hönan da sam dög — alar 

drågknce — halar va ya vii käla da far. aln ha visa da sa va-clam 
i lånd hår. fsr,..ba da — — — båkan nu, sa dår ha,,clam yak an 
svgigar, fgrmåstariil-a-ma. a han drOda — da va jiinta iian gak, 
sam inta va slåkt nasta a nare hår a bgn. 

Ja, det brukar ju vara så i gamla byar. 
ya, ya, hra nök (ha, ha). (j)a, sa vila dam at,,deim skula va 

kvår, f8r da bkeista an sydost stårm a ma snkslåsk, sa at-a da — da 

utt. nästan som ihrka. 
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va inta stotst båtar an,. ån nar vi va alar beurgmö,skan(!). man a va 
sa ha, sa at-a dam — vår lita ö-, övanskåp, har i iyinam ar,sårag 
dana a alt maj-, dam yöcla ofög far bysböna-i;ststås, rna dit, bada skög 
a dit moylighp:tar, tok Jakvrcetighaar, sam dam inta hada rc'etigh« 
til. a sa var a ma fisk a åla moylighaar — at-a dam stånt 
inta kvår, uta dam för vån, uteit tskri h6r. a sa se dam a kam 
ut at-a hcena, va ugakbåryin vi kalar, va röRsce,s-båryin si. cl& ye,k_ 
dam eiht. 

da kam in utav an da av dam, sa ata, s-at-a-a dam hitas 
va strånd. da sPndas atar figgag-ba an i bår." sam han hada skråfsce 
ma figgag, si sa Mr. da hada-n mig liva kvår. man han va-nia kår 
-ta kam-eip anda far hd e. 

Nej, det var väl kyligt också? Vattnet var kallt, förstås, den 
tiden på året. 

ja-j4, yå, ha va kålt sa ha va (Stekt. sa da vå-nla sa gåt! 
Nej, det förstår man. , 
a-a ya trdr, toi inta ja mins-Ul, sa var-a dn av dam, sam va 

gradar va måsty, a han lag va lånd. man did i åla fål, man clid! 
Död i alla fall! 
j4, rot va clid. a dam hit ce på var åndasta an sa Hrce sain-ba 

— an sam va brr rna fyrmåstag. ja mins inta va-
var-a han håta far-la e, man han håla ju åkm han må-ba ha visa, 
man — 

Förnamnet? 
fagåmna mins ya-tita. man a — — han låg låst iiht, a anda 

kun-an ju gime um a ha vuri ava-Jända. a kam ju ålri-ba freigan, 
far-an Mia ju n& a tög up skinar utafar, åtafara dar fivi var, sa 
dam. da ha ya_ hayt tiikces um. 

ya, ya — a sant övådar sam da vå, ya, a a a - -. man an av da(m) 
hita dam ini sända, an fi-i:c a. a ån kam da da kand; ya. 

Jaså, ända dit bort? 
<enda dit-Ut! han hada sålmbdkan i fika a kkeika må, sam nåmna 

ånats had'a dam ju ålri fåt råda på-n, act-an — at-a va 
hgrifran e. man da va då sam beståmda da, så. &Mag va — för clft 
a, a §and-iycen-an a dit da va. dam hita-nta hån fin pa vig. 

Nej, det förstår jag, att de inte — när det var is och — 

uti. 
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nk, sam såkt var, dip hita-n ta våran. a sån va Iniribea ut- 
bråda — (avbrott av besökande). 

Det var fortsättningen sen ja! 
yq, d,-a fal int naga mår ta tgkitm, da elår nu el 
Jo, det är det nog, hurudant det var för de efterlevande också! 
yå, dam kam hårat bgn brånog meiea, a i sodabdda — dam sea 

va slikt  sa tök...detm vara.,ba sina anhkriga, fsstas, halar; d'am, dam 
— sa delta dam ålit-a sa. a påsta ngbarg, sam va..,briest 
vestasålsan, han tog ju ån, fkikce. sa  at-a — ho bke,,, i'.ipf6strada dår. 
a san skrev han it z tidnzga a lag bt-a. (1i)a ,ja k nåsta.kantsa vimr,g 
rUnt, saii fåk — dam våt farninna däm, na.Alam bh!) — ata 
våran eimstandighåt. 

Ja, det var väl inte mycket att få? 
nåz, a va — — man dam fåk an fgrce-fam saks tåsti, atasam 

dam va c'eldra a pgara, sa dam, na...dam bka ingndigce. — — ya, sa 
at.,da, da — — sa der 3d/f:a rna sjaj b,eita. 

Tillägg och anmärkningar till ljudläran. 

Ljudbeteckningen. 
Till Schagerströms vokalserie får läggas tecknen e, ce och 

y samt tecknet för det nedan under §§ 80 och 96-98 behand-
lade, ur försvagad ö-diftong uppkomna ljud, som av utg. beteck-
nats med w. 

Till de uppräknade 31 tecknen för i målet förekommande 
konsonantljud bör läggas de i dessa anmärkningar brukade teck-
nen för tonlösa b, d och g-ljud: b, d', k samt för tonlöst ri och 
r: n, 7 (jämte varianttecknen för tonlös vokal: a och för kaku-
minalt r: 

Vokalerna. 
§ 24-36. Utom i de fall, då kort y ingår som komponent i dif-

tong är kvalitetsskillnaden mellan målets g och y mycket obe-
tydlig, och tecknet y kan därför undvaras på samma grunder, 
som Schagerström har redogjort för i fråga om det analoga för-
hållandet mellan långt och kort i (§ 4). Både som långt men ofta 
även som kort får y vid vokalförsvagning ibland en mycket tyd-
lig delabialisering och gör för örat nästan intryck av x. Fallet är 
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analogt med behandlingen av långt ö; se nedan under §§ 80 och 
96-98. Ex. kry, kry, grymt grymt, Arvåktan, fyrvaktaren. 

§ 37-42. Målets motsvarighet till rspr. långa e-ljud har täm-
ligen ofta ren e-klang, och bör därför knappast, som Schagerström 
för konsekvensens skull gjort, återgivas med a. Det bör också 
sägas, att uttalet av ljuden e, a och ce, a är mycket vacklande, 
så att samma ord än har det ena, än det andra uttalet. Ex. med 
e: nce (den) ena, grep grep s., båda «lan båda delarna, hoffl6no 
högbenor (= rafterna, takstolarna), rect red, skrek skrek, vet vet. 
Ljudet förekommer även som kort, t. ex. i den enklitiska nega-
tionen (se ovan s. 8 m. fl. st.), som av S. skrives a men ofta ut-
talas e eller }. Även som motsvarighet till rspr. långa ä höres i 
vissa sammanhang rent e, t. ex. i ber bär, her här, der där m9:41110 
mullhäl (utskjutande pinnar baktill på årdret, som verka som »mull-
fösa»). Vidare synes ofta e stå som komponent i diftong för gam- 
malt t. ex. yen en (Juniperus) jämte jan, yenåget enögd (jfr § 289). 

§§ 43-56. Schagerströms a som tecken för rspr. korta ä mot-
svaras ofta av e i nutida dialekt, t. ex. lyc'eeln igen, tcbgka tänka. 

§§ 57 f. Ord som i grammatiken anges ha uttalat a, a ha i 
sammanhängande tal rätt skiftande uttal, ej sällan T, ce. I tryck-
svaga stavelser (§ 63) motsvaras normalt rspr. korta a vid lexi-
kaliskt uttal av a som Schagerström anger, men i samman-
hängande tal uppträder oftare ce, a eller t. o. m. a, ex. dYnce dyna, 
Ove 11, ei(h)te 8, kåna, kune, kund kunna. 

§ 68. Rspr. å motsvaras av a också i orden kasåkan best. m. 
kosacken och hala pei hålla på. 

§ 80. Rspr. långa ö-ljud motsvaras fortfarande på n. Gräsön 
av eller diftongen oy, oy. Men då denna diftong (och n se 
nedan) i yngre uttal övergår till monoftong blir resultatet inte 
bara, som S. anger i vissa fall, ett 8, utan ett starkt delabiali-
serat ö, som för örat nästan sammanfaller med ce (a). Därför 
skrev också prof. H. Geijer i några uppteckningar från Kallboda 
(1941) re, t. ex. rbjcetar ettermyror, fre frö. För att skilja detta 
ur 4) och e? uppkomna ljud från etymol. ä, återges det i texten 
ovan med w som grov beteckning för det i olika sammanhang 
något skiftande uttalet med starkare eller svagare labialisering. 
Ex. hit um bytte om, y&ra göra, farmnna förmögna, glr«ita glöta, 
cleiyod, ded död, graskn, Gräsön, bykra köra, prkymggar plöj- 
ningar (-= plöjda åkrar), snkga snöga, stkrana störarna. 
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§ 88. Enligt Schagerström var a »relativt sällsynt» i N. på 
1890-talet, men i nutida mål förefaller det ej vara ovanligt. Ex. 
hsti hösten, fora för (= ty), omtWi omöjligt, sno n snön. 

§§ 96-98. Även av diftongen a? förekommer som växelform 
under vissa omständigheter en enkel, starkt delabialiserad vokal, 
identisk med den ovan (§ 80) berörda vokalkvaliteten. Ex. gnSyda, 
grOda, gråda, grAla gröda, m2it7tzgg, mykkz,gg, myling (= gengång-
are efter mördat barn), britg, brkt bröt, lys, lgps, lks lös, gstli-a, 
acs6ra Örskäret. 

§ 99. Om förekomsten av växlande med 8 se ovan § 88. 
§ 101. 8 står för rspr. u också i ett ord som skrudar (fast)-

surrad. 
§ 119. a motsvarar rspr. u även i tal, pl. ta (jämte tid) år-

tull(ar) av modernare typ (jfr ä. ha hå). 
§ 135-139. Hos åtskilliga av de äldre dialekttalande perso-

nerna förekommer föga kvalitetsskillnad mellan ft och i , vilket 
sistnämnda ljud inte är identiskt med motsvarande ljud (n) i rspr., 
med vilket tecken S. betecknat det korta u-ljudet. I ovanstående 
text ha de skrivits med u båda två. U-ljudet har överhuvud taget 
en märkbart olika klang mot rspr. (närmat till ut). Jfr ovan § 4 
om i —z och § 24 ang. y — y. 

§ 143. u (u) står i st. f. a före m också i &Olm årlom (den 
tjocka delen av åran nedom handtaget). u före k även i Hytbka 
höbåge (för bärning av hö på ryggen). 

§ 153. I svagton kan a ersätta nästan varje annan vokal (under 
svagaste accent bortfaller den helt, jfr § 308), t. ex. val, fal, fl 
väl, alar eller, am om, awir, wifcer ungefär, prAtar banm6jka 
köra efter barnmorskan, varajan.  var och en. 

Konsonanterna. 

§ 156-161. När p i sandhi kommer mellan vokaler eller annars 
står intill tonande ljud, får det ofta uttalet b, ex. n&aba närapå, 
a va ba luisk det var på hösten, la ha visa på det viset, brasts 
precis, sam va brc'est som var präst. b inträder oftast under svag 
accent. 

§ 162. Det av Schagerström med bp betecknade ljudet svarar 
närmast till lmalf. b. Det är ett enhetligt ljud också då det står 
för etymol. långt b. Utöver S:s ex. kan ytterligare nämnas aub 
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klubb (i skärnamn), gåkag gubbskägg (järnskoning på gammal 
träspade). Ljudet uppträder ibland även i uddljud: bara bara. 

§ 173-174. I sandhi mellan tonande ljud ersättes f ibland 
av tonlöst ex. fram nidri vi få fram märren, da i•acsteis 
det förstås, yjgcbr ungefär, sa (Ound4rce så funderade, även i ex. 
som faksi4k skäktsvärd. 

§ 188. t i uddlj. i sandhi med föreg. tonande ljud, mellan 
vokaler etc. övergår ofta till d', ex. kam ctilkiks kom tillbaka, acti 
uti, da slert till (att) slå. Övergången inträder vanligast under svag 
accent (jfr § 156 f. ovan). 

t saknas också i ord som tsalcsfåt skäktfot, rafst6ggar 
raftstänger (på tak). 

Långt d i mid- och slutljud, som förlorat sin stämton, 
motsvarar lmalf. tt (jfr. Schagerströms beskrivn. s. 40). Ytterli-
gare ex. batåda mag betedde mig, vatsköda varskodde, betdan båden 
(grandet), ;vid vide (Salix). I svagton uppträder et också i udd-
ljud i st. f. d, ex. da det, ctan cl& den där, da det är, da då, ctam 
dom, crerpn6 därmed; invid annat tonlöst ljud i sant.,ckr sådant 
där. 

§ 199. d bortfaller givetvis också i sammansättningar med 
tredje- t. ex. tmdgiti tredjedelen. Däremot kvarstår d (eller har 
införts) i förbindelsen ld, t. ex. vilda ville, bida pli höll på. 

§ 205. n övergår ibland till d'n t. ex. ijectn igen, vactn vår(an) 
pron. 

§ 224. En och annan gång uttalade J. Eriksson k som r (4), 
t. ex. pv•kniggar plöjningar (plöjda åkrar). — d) Även ordet ql 
al (Ainas) har jag blott upptecknat med 1. 

§ 231. Utom i förbindelsen si, på vilken typ Schagerström 
ger några exempel, förekommer .2 också, som ovan s. 153 påpekats, 
i rspr.-förbindelsen it (men däremot inte i förbind. lk och lp), 
t. ex. salt salt, smålta smälte, velt vält, pkövålta plogvälta (gräs-
vall, som tidigare varit plöjd). 

g 232 f. r motsvaras i vissa ställningar av r, jfr g 253-
255 nedan. 

§ 237 a. Andra ex. på bortfall av r äro: åka pl. tikar hjuleker, 
ståkslåt stackslåtter (äng som ger en stack hö i avkastning), samt 
da hända det händer, måntja människor, dam saga dom säger, tri 
tima tre timmar. 

11-42663. 
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§ 244 i st. f. uppträder i vissa fall, t. ex. vagn rånt världen 
runt, flyta förde, Ma följde. Vidare uppträder « i äldre förbind. 
rn i sådana fall som beutrimcikan barnmorskan (jfr ben,Ugga barn-
ungarna), xict,q, järn, fia forna, mffinggsafa«. N-bortfall som i 
Gästrikland i tårbektan Tärnbåden (jfr s. 111, rad 1). 

§§ 253-255. I gammal förbindelse rt uppträder både i Norr-
boda och Söderboda jämte ,st även 7t, t. ex. surt surt, firn torrt, 
2årta hjärta, vitna vårta, vart vart v.; rk står för rk, ex. tirka 
torka, bark bark och rp för rp, ex. skårpa skorpa. Jfr även fall 
som ajgåna ärtgalgarna (ärthässjorna) väl ur *art-. Däremot ajtdka 
årtalet med s-inskott. 

§ 268. Gammalt nk motsvaras av k i ordet lels länk (på bukok); 
kt motsvaras av ks i få1c.sf4t skäktfot, feiksi# skäktsvärd; ks mot-
svaras av k i åka axel, 6k8k oxel (Sorbus suec.) och k har bort-
fallit i skåfal skakfall (avfall vid bråkning och klyftning av lin). 

§ 274. Rspr. tt motsv. k i drak 1. drat drätt (draganordn.). 
I fråga om Schagerströms ljudtecken gk gäller vad 

ovan sagts om bp (§ 162) och dt (§ 195) att det betecknar ett 
enhetligt ljud g. Ex. %håg ihåg, ggro råegg vid slipning av egg-
verktyg, svei,gb6ght sveg,börda (höfång buret med hjälp av en lång 
vidja, svege), gukåg järnskoning på gammaldags träspade, tågu 
dragvidja 1. -ring på skacklar, eivrågan bf. kvarstående gräs mellan 
lieslag. I något fall har detta ljud gått vidare till vanligt k, t. ex. 
nols nog. 

I några fall, särskilt i ställning före u-vokal, har g 
övergått till g ex. giAba gubbe. 

§ 279 c. g motsvarar rspr. j bl. a. också i ordet ldga leja v. 
g saknas vanligen i sms. av ordet plog och sko g, 

t. ex. pkOskåkm plogstyre, pkövinda vändskiva på plog, phivålta 
gräsvall på förut plöjd mark (ej naturl. äng), skOvåktara skog-
vaktare. 

Både i Norrboda och Söderboda uppträder alltjämt hos 
de äldsta hy för (1), och gy för i inljud enligt Schagerströms 
ex. Men även i uddljud får man ej sällan höra by för rspr. p t. ex. 
Anla fåst kila fast, kffipa köpa, bygyia körde, byylvda kvävde. I varje 
fall känner man sig stundom tveksam, om man skall skriva Aj-
eller fp- (fp). 

§ 286 f. Målets j-ljud motsvarar ofta, åtminstone i uddljud 
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lmalf. I textprovet har dock överallt Schagerströms beteckning 
använts, eftersom den ej kan vålla missförstånd. 

§ 289. Diftongerat ö i uddljud har också normalt som första 
led således m eller le. Jfr ovan §§ 37-42. 

§ 291. Förbindelsen gg är fortfarande mycket vanlig (även hos 
yngre personer) i Norrboda och Söderboda, t. ex. havreigg smärta 
i ryggen då man börjar slå, lanfårigg fårorna närmast diket runt 
en åker, dritvleigg drävling„ stor spik, clgnigg dyning. 

Utom de av Schagerström nämnda fallen av h-tillskott, 
förekommer som konstitutivt drag i målet normalt ett svagt h-
ljud (lmalf. h eller o) mellan vokal och följande tonlös konsonant, 
t. ex. boht bott, bryihta bryta, br6stkinåhp bröstknopp (på borrsväng), 
bdthtt:t, båten, sttz beiht sitt i båten! b6ihtet, bottnen och bahtttkin 
bottenkarlen (benämningar på de båda blindtarmarna på idisslare), 
fkghta flytta, hghta hytta, lohk loka på sele, låhta 1) s.: anord-
ning för att öka 1. minska avståndet mellan stenarna i en kvarn, 
2) v.: att verkställa denna reglering, 3) v.: att färga nät, maht 
mått, nåhka (rock)nacke, naht pl. natar natt, rtizt rit, ristning 1. 
urtagning på laggkärlsstav för bottnarnas fastsättning, skaht skott 
på båt, slaht slätt (adj.), yahls tjock, te,ht tätt, leigt 1.7<ht långt ut, 
vala vete, mht vitt (av vid), yak eiht gick åt, eihta åtta. Denna 
egenhet måste ha funnits redan på den tid, då Schagerström 
gjorde sina uppteckningar, fastän han inte särskilt omnämnt den. 

Som sche-ljud i målet förekommer ofta ,9, särskilt re-
gelbundet hos J. Eriksson i Norrboda. Ex. se texten. 

§ 303. (j)§ har i inljud mellan vokaler i något fall övergått 
till j, t. ex. i ordet mycket, som ofta har uttalet m»,-z,  myja 
jämte mgpt; även ta yrka till kyrkan. 

Kvantiteten. 
§ 308 f. Till Schagerströnas uppgifter i detta kap. behöver 

intet särskilt sägas i fråga om kvantiteten vid lexikaliskt uttal 
av orden. Då orden ej stå under huvudaccent inträder emellertid 
reduktion av stavelselängden i löpande tal. Denna reduktion kan 
sträcka sig endast till att långa vokaler uttalas med halvlängd, 
t. ex. gra_sån Gräsön, meita vi ga sa lagt måste vi gå så långt, 
kam fråm kava fram, 8 rce fråm köra fram, ett stadium, som 
kanske inte alltid så lätt kan skiljas från full längd eller full 
korthet. Men reduktionen kan också gå ända därhän, att både 
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vokal och konsonant förkortas och vi få fullständig kortstavig-
hetstyp eller rent av reduktion av vokalerna till a (eller bortfall 
--- fakultativ apokope, i slutstavelser). Exempel på sådan reduk-
tion finnas i stort antal i den ovan återgivna texten. Denna ofta 
uppträdande kortstavighet är ett mycket karakteristiskt drag hos 
dialekten. (Alla ljudtecken, som sakna längdbeteckning — utom 
i kons.-grupp — böra läsas som korta!) 

Några av de vanligaste fallen äro: 
Substantiv (i prepositionsuttryck o. d.): tok dam vara ba since 

tog dom vara på sina, sam ha Pius i liva som har funnits i livet 
(men: barga liva bärga livet); men även i andra ställningar, t. ex. 
seint vadar hat a vuri sån sådant väder har det inte varit sedan, 
da va zgan fara jåd det var ingen fara skedd; 

Pronomina: dam, dam, ni dom, vi vi, han han, ho hon, bada 
både, naga något, sam, sam, sin som; 

Hjälpverb som vara, vilja, skola, hava, kunna o. s. v.: vi 
skula kunce kamce fråm; 

Verb sammansatta med efterställt adverb eller preposition: 
ta var håmce att vara hemma, kamce ht komma ut, sa sata vi får 
så satte vi för, jak an håm gick han hem, hu-jkula vi a fråm 
mån, hur skulle vi få fram märren, han lag va lånd han låg vid 
land, kam i'Ap komma upp, tak 'am tala om, men (med betoningen 
på verbet): bkt um sei bytte öm så, hita pa hitta på'. 

Adverb och prepositioner för substantiv: utat ja'm utåt sjön, 
upat båkan uppåt backen, im siinda inuti sundet, brava vågan bred-
vid vägen lags ata.,grasån långs efter Gräsön, kam at kkakaböda 
kom åt Klockarboda. 

Andra exempel på starka reduktioner äro t. ex.: cka fal int 
naga mår, det är väl inte något mer, sa ni fak så dom fick, di 
hita-n dom hittade honom, a,såra Örskäret. 

I målet finnas vissa ord, som se ut som apokoperade former, 
men som alltid sakna slutvokal yrk yrke (s. 10), ya?r gärde, dil 
dille, vid vide. 

Aksenten. 
§§ 313-319. Schagerströms regler gälla givetvis för lexikaliskt 

uttal av orden. Den avtryckta texten ger exempel på fördelningen 
av trycket i löpande tal, som äro förståeliga utan närmare kom-
mentarer. 
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§§ 320-323. Den akuta aksenttypen dominerar i målet, men 
ibland, särskilt i vissa sammansatta ord med betoning på första 
leden, uppträder en tongång, som mest liknar rsprs gravisbetoning. 
Några regler för denna aksents uppträdande kan icke givas på 
grundval av det föreliggande materialet, i synnerhet som samma 
ord, som vanligtvis har akut, i andra sammanhang kan ha gravis. 

Till formläran. 

Substantiven. 

Maskulina substantiv av typen kam, -en, -ar, -a ha 
i några fall från huvudregeln avvikande böjning. Så har jag an-
träffat åtminstone två säkra fall av den även på andra håll i n. 
Uppland sporadiskt uppträdande böjningen i best. pl. på -an, t. ex. 
Vida daan båda delarna, dråggan drängarna. Likaså påträffas den 
av Schagerström i anm. 5 nämnda och av honom som rspr. be-
traktade formen best. pl. -arne, -ane i flera andra fall än de av 
honom uppräknade, t. ex. från grammofontexterna stkrana störarna, 

?rana sälarna. Jfr även under §§ 326 och 334 nedan. 
Maskulina substantiv av typen sak, -en, -er, -ern 

visa också i best. pl. former utan r, t. ex. varman volmarna, nar-
van nerverna. Märk även en form som kWtsa klasserna. 

§ 334. Femininer av typen piga, -a, -ur, -o ha såsom Scha-
gerström i anm. 4 anger i vissa fall avvikande former i best. pl. 
på -u n a, -urna etc., vilka han förklarar som inflytande från rspr. 
Men de ha säkert stöd i dial:s egna former av ord som Pksana 
yxorna (av sing. pksa f.) och stetrmprana starrmyrarna; jfr även 
sketkana skakorna (= linagnarna). Jfr vidare med § 325 ovan fall 
som n4tgr4dan notgrejorna. Rätt ofta uppträder numera i dial. 
best. f. sing. av fem. med -n, t. ex. sidan sidan, skaan skolan 
jämte former utan -n. I många ställningar i satsen har dessutom 
ändelsen -ur, -or i obest. sing. reducerats till -ar, t. ex. vikar veckor, 
betnynöjkar barnmorskor. 

§ 336. Neutra av typen tak, -e, —, -en synas någon gång 
kunna uppträda med bortfallet -n i best. pl., t. ex. (från gramm.-
skiva): då kam in utav liAt, an da av dam det kom in / till stranden / 
av liken, en del av dem. 
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Verben. 
§ 369. Svaga verb av typen ropa, -a de, -at ha, såsom Scha-

gerström uppgiver, i några fall övergått till typen fråga, f r åg t e, 
f rågt. Till de av honom uppräknade fallen freikla frågade, 'illa 
gillade, finta skenade och stånta stannade kan läggas också de 
av mig antecknade tåta talade, kälta kallade, delta delade. 

Ordförrådet. 

Gräsömålets ordförråd visar åtskilliga drag som sammanhänga 
med östliga och nordliga dialekter. Bär är det blott möjligt att 
giva några enstaka exempel på sådana ord, som i allmänhet inte 
påträffas i de inre och västligare delarna av Uppland och som 
där ha andra motsvarigheter. Dit höra främst termer för kustkul-
turen, för fisket och sjöfärderna, men också i fråga om sådana 
sidor av arbetslivet, som ha motsvarigheter i inlandet, finnas åt-
skilliga intressanta avvikelser från målen där. 

I gruppen av för kusten typiska ord kunna först anföras fisk-
benämningarna orkel (s. 24), stönja (s. 10) och sabbik (s. 78), vilka 
också anträffats längre söderut i skärgården. Orkel, som av Scha-
gerström översättes med 'något stort (t. ex. stor fågel 1. fisk)', 
uppges annars betyda '(röt)simpa' (se t. ex. Uppland II, s. 161 och 
Karsten, Kökarsmålet, Sv. Lm XII. 3, not s. 17) eller 'ulkfisk' 
(Arholma); störja, enligt Schag. 'ett slags fisk', uppges från håls. 
och finl. svenska dial. ha bet. 'stör'. Sabbik, som också av Schag. 
övers. med 'ett slags fisk', uppges från andra håll i skärgården 
ha bet. 'elritsa' eller 'småfisk kring bryggorna' (se t. ex. Östergren, 
Nusv. ordb. och Nord. familjeb.2). Ordet sammanhänger väl på 
något sätt med sabbig i bet. 'smutsig, klibbig m. m.' (jfr t. ex. 
Gotl. ordb. och E. LiUn, Ordstudier, Meijerbgs ark. 1, s. 42 f.) 
och med den i vissa mål brukliga pejorativa avledn.-änd. -ik. 

I fråga om benämningarna på båten och dess delar kan er-
inras om ordet hå med sms. håband, håbandshank och håbord 
som beteckning för 'äldre typ av årtull' (jfr D. 0. Zetterholm, 
Ordgeografi o. språkhist. s. 34 f. och 52), vilket förekommer jämte 
de yngre (?) och till utbredn. sydligare orden tull, tulle (s. 100, 
av M. E. uppt. även i formen tal) samt rodd (s. 104, jfr Zetter-
holm a. a. s. 52). Av åra finns även en stark biform år (best. f. 
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enl s. 57 m. fl.). Vanligare kustord äro sud 'båtkant, reling' och 
sudband 'förstärkningslist utanpå översta bordbrädan' samt vrang, 
pl. vränger 'spant'. De avsneddade främre ändarna på bordbrä-
derna, som passas in i stamkraften (ståmkretfk) vid fören, kallas 
kinning m. (pinigg). Vidare kallas 'tätning 1. drev i fogarna mellan 
bordbräderna' sie m. (sia) och 'att forma bordbrädernas kanter 
så att man kan pressa in sie i fogen' kallas sia av dem (sia 4v). 
Jfr Rz 564 si-hår, si-to och Vendell, Ordb. 790 sie 'kohår till 
fyllning i fog' och 'båtbordsfogning' samt E. Liden i ANF 49, 
s. 297 f. si, si-har. Till båttermerna kan man också räkna trä-
hälar (trataar) 'tränaglar för hopfogning av bord och vränger i 
båt' samt drevling (drcivkzgg) 'stor spik'. 

Ord som hänga samman med fisket och dess redskap äro fiske-
bragd 'fiske-redskap', kran 'nät- och notgista' med smsättn. kran-
stolpe och krankrok, hillsten 'sänkesten på not' (s. 90), som mot-
svaras av upplands- och hälsingekustens ila, ile och hile i samma 
bet. (jfr Arwidsson, Strömmingsfiske s. 16); på andra håll, t. ex. 
i Älvkarleby (Gårdskär) och Blidö (Söderröra) har antecknats bet. 
'dragg, tyngd av sten' (ofta bestående av en fotliknande krok). 
Jfr även Gotl. ordb. il  s t en och ila (s. 389) samt Torp, Nyno. 
etymol. ordb. ile m. 1. Ordet ile m. i olika betydelser har ut-
förligt behandlats av E. Liden i Blandade språkhist. bidrag II, 
s. 15 if.; hans antagande att det sammanhänger med västsv. etc. 
il  f. 'plogfot' och fvn. il  'fotblad, fotsula' synes kunna styrkas 
av uppl. skärgårdsmålens bet. 'dragg, bestående av fotliknande 
krok, tyngd av en sten'. Till fisketerminologien hör också vacke 
'urgröpt trätråg', som enligt Rz finnes i Norrland och Söder-
manland och enligt Vendell i Finland; det förekommer också i 
sammansättn. bindvacke 'urgröpning i foten på klykan, som brukas 
vid nätbindning'. Till nätvården höra orden letta 'färga nät', bygga 
'reparera nät och not' samt bo näten 'förse dem med teln' (jfr 
bo segel 'förse dem med litsg. Ett ovanligare fiskeord är vidare 
verbet stydja 'ljustra ål'. Av ett visst intresse är även att på 
Gräsön stavarna i strömmingsfjärdingar (annars äv. kim) inte 
heta lag g ar eller ki m mar som i inre Uppland och (det senare) 
i Gästriklands skärgård och s. Hälsingland utan stavar som i 
n. Hälsinglands skärgård (se Arwidsson, Strömmingsfiske s. 62). 

Även för andra arbetsområden har målet ord, som avvika från 
vad som brukas i inre delen av landskapet. 1 fråga om jordbruks- 
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termer kan nämnas, att 'parårder', som i stora delar av Uppland 
heter trä(d)st o ck, här kallas årder, medan däremot 'enbetsårdret' 
liksom i angränsande del av ö. Uppland heter vårnåek (s. 57 m. fl. 
st.). Årdrets vise eller sula kallas årderrot och den anordning 
(»årderöronen») baktill på visen (här bestående av två åt sidorna 
riktade pinnar), som annars i landskapet heter mu 11 ösa, heter 
mullhälar (med tunt 10. Den anordning för torkning av skuren 
säd med kärvarna uppsatta på en spetsad stör, som i inre Upp-
land kallas snes, heter här hässja, medan den anordning, som 
annars kallas »hässja» här av gammalt har saknats. Enligt äldre 
meddelares samstämmiga uppgifter har förr i världen inte heller 
funnits kärror (jfr kartan s. 107 hos G. Berg, Sledges and wheeled 
vehicles, som visar att kärror saknats i Roslagen och på Åland). 
Av denna anledning förefaller Schagerströms uppgift (s. 9) om 
att dyngerader skulle betyda 'gödselkärra' tvivelaktig; av alla jag 
tillfrågat har jag dessutom fått beskedet, att ordet rader här lik-
som på andra håll i Uppland (i n. delen råder, i s. delen av 
landskapet rad) betyder 'långt gödselflak med löstagbara sidor', 
som vid användningen lades på kälkar eller vagn (ordet måste 
sammanhänga med Ity. pl. rader 'hjul'). När vagnar brukades 
för inforsling av den torra säden till ladan, spände man alltid 
över vagnsbottnen en vagns-vepa av grov blångarnsväv för att 
spillsäden inte skulle förfaras. Av äldre meddelare får man upp-
gifter om att bultvagn 'vagn med skivformiga hjul' i mannaminne 
brukats på ön. En avvikelse från inre Upplands terminologi är 
också ordet avvad n. (eivdd), som motsvarar vad som annars kallas 
slutf år(a), den vid plöjningen sist körda öppna fåran mellan 
två tegar. 

Även ett par byggnadsdetaljers namn må här anföras: 'dörr-
karm', som annars ofta heter d örr gåt, kallas dörr-rev och 'golvet 
bakom båsen i fähuset', som åtminstone i v. Uppl. enbart heter 
gånga, kallas här fähusflor jämte fähusgånga. Det kan också 
nämnas, att ax på nyckel heter iiss. 

Vissa djurnamn och benämningar på kroppsdelar visa också 
avvikelser. Här finnas ännu orden tunn-hös och kind-hös för 'tin-
ning' (jfr fvn. punnvangi och hauss) och ög(o)nvärme för 'ögon-
bryn' (jfr fvn. h v armr 'ögonlock'). Vidare finnas (i fråga om 
djur) välende 'matstrupe', motsv. fvn. vélendi n. i samma bet.; 
Vendell har detta ord från sv. Finland och Hz från Norr- och 
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Västerbotten samt från Uppland och Södermanland; Gotland har 
det i formen velunde (vajlunde, se Gotl. ordb.), här har v. 
Uppland i stället ordet morlö sa i samma bet. Avvikande är 
också ordet örkåda för öronvax. Av äldre djurbenämningar 
brukas ännu firre 'galt' och fylja 'ungsto'. Namn av mera ovan-
lig typ på vilda djur äro skrya 'ejderhona' (jfr Vendell 831 och 
Hz 837 b, som från Ornö har formen åd s skr äj a) samt ådguding 
'ejderhanne' (guding, -ung förekommer enl. Hz. 220 b och Ven-
dell i Östergötland, Södermanland och sv. Finland) och fjädervall 
'fjäril' samt trosk 'groda, padda' (se Vendell 1036 från Nyland 
och enl. Rz 747 a i Hälsingland och Ångermanland) mot inre upp-
ländskans klossa i samma bet. 

Botaniska uttryck som förtjäna nämnas äro kottel för 'kotte' 
och stumle för 'stubbe' (jfr gutniskans stumle i samma bet., 
Gotl. ordb.). Frukt- och bärnamn på -on förekomma kanske van-
ligare än eljest (se s. 117); särskilt intresse ha tränjon för inre 
uppl. tranbär, odon för svalon och det typiskt kustbundna 
tistron 'svarta vinbär', som följer skärgården ned till Söderman-
land och även finnes i Ålands och Nylands skärgårdar (jfr de 
många skärnamnen Ti s tr on sk är e. d.). Andra växtnamn med 
avvikande motsvarigheter i inre upplandsmål äro blåsiffra för 
blåsippa, klasbär för jungfrubär (Rubus saxatilis) och tre-
egge för en art starr. Det kan också nämnas, att lindådran (Came-
lina sativa), som annars i ö. Uppland har å-vok., här liksom i 
baltisk svenska (Nuckö) har u-vok.: dra (se T. Bucht i Nysv. 
Stud. 1925, s. 214 f.). 

Ett ord av nordlig typ, som påträffas här, är också stinta 
'Hicka'. Tidigare har ordet tydligen brukats längre in i landskapet 
än nu, som visas t. ex. av ett belägg från Alunda 1710 (»små stintor», 
i Upps. landsark., Domböcker, Olands h:d A 1:5, ting »ho 1710, 
enl. påpekande av bibliotekarien G. Holmgren). 

Ett par namn på dräktdetaljer, som sakna motsvarighet i inre 
uppländska, äro brok-kil 'stycke i grenen på en byxa' och brynd 
'linning' (t. ex. ärm-brynd, byx-brynd) mot vanligen ordet k v ard. 

Även i fråga om benämningar på maträtter kan ett par av-
vikelser från inre uppländskt språkbruk andragas: 'fisksoppa' heter 
fisk-sod och 'kalvsylta' kallas finka (fika), med vilket ord kan jäm-
föras dialektens fink 'smågöra' och .finkrede 'småplock'. 

Ytterligare några ovanligare ord, som förtjäna nämnas, äro 
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disklippa 'disktrasa', dove 'dvala' samt tid-il och tu/-språng 'anfall 
av galenskap'. Mindre vanliga till form eller betydelse äro också 
verben besa 'tigga', beta av 'spänna ifrån (häst)', bromma 'bli röd', 
glittra i bet. 'skratta', göljas 'kräkas', hussa (håsa) 'skvalta, skaka, 
guppa e. d.' (jfr Vendell 362 om finl.svenska h uss, hussa i likn. 
bet.), itickla 'idissla' och skjuva 'skjuta ihop'. 

Till slut kunna som dialektskiljande också nämnas de geo-
grafiska uttrycken mar 'kärr, strandäng vid havet, grund vik' (även 
i ortn. som Rörmarn, Jomalamarn), som också återfinnes i svenska 
Finland (Vendell 595, jfr Rz 429) och t. ex. Gästrikland, samt 
träsk i bet. 'insjö' i motsats till ordet sjö, som alltid synes be-
tyda blott 'hav'. Ordet »träsk» i denna bet. förekommer längs 
Upplands östkust från Harnäs till Lidingön och även i Väster-
botten och i svenska Finland (jfr E. Lid&L, Ark. f. nord. fiol. 
13, s. 44 f.). 

Förkortningar. 

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

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



Ljudregister. 

Av riksspråkets ljud och skrivtecken behandlas a i §§ 19, 41, 
51, 61, 62, 63, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 102, 106, 110, 117, 128, 
148, 153. - aj i § 40. - au i §§ 71, 78. - b i g 157, 162, 
163, 180. - d i §§ 164, 184, 189, 195, 196, 199, 217, 228, 245, 
247, 281. - dj i § 286. - e i §§ 8, 14, 15, 27, 33, 37, 38, 43, 
44, 55, 56, 58, 64, 69, 83, 103, 106, 122, 132, 139, 147, 152, 153, 
155, 289. - ej i §§ 9, 40, 46, 114. - eu i § 50. - f i §§ 158, 
173, 178, 190, 272. - g i g 176, 183, 269, '277, 278, 284, 285, 
286, '287, 293, 297, 304, 305. - gj i § 286. - h i § 296. - 
i i §§ 6, 7, 11, 12, 21, 26, 32, 39, 45, 59, 70, 94, 104, 146, 149, 
153. - j i g 13, 182, 270, 279, 286, 290, 297. - jä i g 47, 
79. - k i g 191, 268, 276, 282, 285, 292, 300, 302, 303, 307. 

kj i § 302. - 1 i §§ 165, 206, 209, 216, 221, 223, 224, 233, 
251, 258, 267. - lj i § 286. - m i §§ 168, 171, 187, 192, 207, 
209, 258, 259, 294. - n i §§ 169, 187, 205, 209, 214, 215, 218, 
229, 258, 260, 262, 263, 264, 265, 295. - ng i §§ 208, 288, 289, 
291. - o i §§ 20, 35, 77, 86, 91, 106, 118, 125, 126, 129, 133, 
134, 137, 142, 149, 153. - p i §§ 156, 161, 174, 181, 271. - 
r i g 210, 219, 226, 232, 235, 237, 261. - rd i g 225, 240, 
244. - rk i § 254. - rp i § 255. - rl i §§ 220, 227, 266. - 
rn i §§ 211, 234, 257. - rs i §§ 202, 249. - rt i §§ 238, 253. 

s i §§ 200, 204, 212, 221, 250, 251, 252, 256, 273, 301. - 
sch i g 201, 297. - sj i g 297, 298. - sk i g 297, 299. - 
skj i § 297. - stj i g 297, 298. - t i §§ 160, 177, 188, 194, 
197, 239, 242, 274. - tj i g 302, 307. - u i §§ 16, 21, 29, 
36, 53, 85, 92, 101, 107, 111, 119, 131, 135, 136, 140, 141, 149, 
151. -- v i §§ 159, 166, 170, 175, 179, 186, 280. - vii § 121. 

y i §§ 10, 17, 24, 25, 30, 31, 48, 84, 93, 105, 121, 145. - 
å i §§ 42, 52, 68, 76, 87, 90, 98, 100, 106, 107, 108, 109, 115, 
116, 123, 124, 127, 130, 134, 138, 143, 149, 153. - ä i §§ 14, 
15, 37, 38, 43, 44, 57, 69, 83, 95, 103, 113. - ö i g 18, 28, 
34, 49, 60, 80, 81, 82, 88, 89, 96, 97, 99, 107, 112, 120, 144, 153. 



Ordregister. 

Registret upptar endast sådana gräsöord, som behandlats i grammatiken. 
Uppgift om ordklass gives endast då ordens form ej direkt ger besked härom 
och då samma fonem har flera bet. Förkortn: s. = substantiv, m. == masku-
linum, f. = femininum, n. = neutrum; a. -= adjektiv; adv. = adverb; pr. =- 
pronomen; v. = verb; prep. = preposition; konj. konjunktion. Siffrorna hän- 
visa till sidor. 

abborr(e) 17 26 78 99 
abborrkrok 84 
abcbok 73 86 
abcd 73 86 
-abend 10 m. fl. 
ackord 19 29 38 54 80 

94 104 
adelsman 83 
aderton 81 136 
adertonde 85 136 
adjö 20 86 
adress 72 79 
advokat 31 37 42 84 
affekt se: åfäkter 
affär 14 55 80 103 
affärskarl 15 28 83 
aftes, i 35 43 45 
afton 25 30 31 40 44 45 

102 127 128 
aftonvard 15 31 35 45 51 

54 85 103 120 
agg 59 
-agge 17 60 100 
agn 96 
akademi 7 12 72 87 
aktie 17 39 95 
aktus 34 
al 15 26 58 65 114 161 
alare 106 
alarm 15 47 
alarma 83 
albasse 101 
aldrig 42 47 61 157 
alfågel 82 
aljuver 38 50 75 80 
all 131 157 
alldeles 39 83 155 
allehanda 16 
allehopa 16 
allmoge 15 50 83 99 
allmosa 15 50 
alls 47 66  

alltid 41 47 
allvar 15 50 83 94 Ill 
allvarsam 15 16 18 50 84 
alm 15 65 94 95 
almanacka 44 48 57 70 82 
almosa 83 
almträd 79 
aln 15 49 58 
alnsticka 56 
altare 17 81 
alun 15 34 45 
amen 79 
amiral 12 49 84 104 
amma 71 
anatomisal 15 18 49 72 85 
and (fågel) 16 26 55 57 

109 
and (skördetid) 42 
andakt 19 80 90 94 
anddrake 91 
andedräkt 19 42 80 137 
ander-by 155 

-färd 11 13 28 42 51 84 
-sida 112 

(ander)-skärgården 53 86 
-stuga 42 55 70 82 85 
111 
-stugugubbe 61 87 102 

andra 16 136 155 
-andtid 84 
andväg 42 
andvägsåker 86 
angel 27 50 99 
anhörig 20 61 158 
ankare 17 116 
ankel 19 27 66 99 103 

113 124 
anklaga 43 65 82 
annan 17 
annandag 61 
annars 17 157 
annorlunda 17 58  

ansikte 17 65 83 
ansjovis 19 43 66 83 106 
anstränga se: stränga 
antingen 81 
apel 27 48 50 58 96 
apelsin 84 104 
apostel 27 98 
apotek 38 67 72 79 80 

116 
april 7 72 78 
arbeta 15 83 91 
arg 15 60 132 
ark m. 15 67 103 
ark n. 67 116 
arm s. 15 98 
arm a. 15 131 
armbågsled 40 49 59 
arrak 18 72 
arrende 16 83 
-arsel 82 
arshål 16 26 27 50 55 
arta s. 112 
artillerist 19 33 53 87 145 
arv 15 
arv (på lie), se: orv 
arvinge 15 83 91 
ask (träd) 8 66 94 107 

108 
ask (dosa) 66 98 103 122 
askelöv 9 
ask(e)stumle 9 43 85 
asklucka 49 
askmörja 10 
asp 94 95 
assiett 66 80 104 
att inf. m. 30 39 m. fl. 
att konj. 30 39 155 fl. g. 
augusti 18 34 
auktion 18 34 66 80 90 

94 104 
av 38 157 
avel 27 
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avgud 30 75 97 
avig 29 
avloppsdike 31 37 38 85 
avlyst 30 49 
avlång 30 49 
avragg 162 
avrätta 30 
avsked 30 41 75 
avsky 95 
avträde 30 
avund 30 
avundas 83 
avundsjuk 43 
avvad 168 
avväg 30 
ax, se: äss 
axel (hjulaxel) 27 28 32 

47 51 72 79 96 99 121 
axel (skuldra) 27 43 47 

49 78 94 107 108 152f. 

babian 84 
babord 51 72 75 79 80 
backbönor 20 
backe 16 99 101 118 155 

156 164 
badda 40 
badstuga 41 61 79 111 113 
badstugulave 47 
bajerskt öl 14 52 84 
-bak 97 
bakagge 17 60 100 
bake 101 
bakefter 53 
bakelse 81 
baklänges 8 39 49 63 81 

90 
bakspis 9 
baktråg 22 62 73 115 
bakugn 65 
balja 15 112 
balk 8 15 50 67 95 
ballast 19 47 80 109 
band 115 126 
-band (kärve) 41 89 
bandhake 42 
bandstol 42 
-bank, se: sandbank 
banke 30 101 
bar 15 
bara adv. 15 17 137 161 
bararma(d) 42 
barberare 72 85 
barfota(d) 16 42 
barhuvda(d) 42 73 82 
bark 15 52 95 153 162 
barlast 53 75  

barmskinn 15 
barn 19 35 57 115 116 

126 127 135 
barndom 55 71 
barnleka s. 58 
barnmorska 156 157 160 

162 165 
barrunorskskjuts 154 
barnsäng 12 13 44 56 79 
barnsöl 44 56 89 
barnunge 63 82 158 162 
baron 15 
barr 72 
barsk 58 129 132 
-basse se: albasse 
batting 98 
baxna 70 
beck 11 71 
bedja 34 40 41 68 73 

138 141 142 155 
befäl 80 
befälhavare 72 87 
begrava 142 145 
begära 11 83 144 
begäring 57 83 
behållen 141 
behöva 20 134 
bellis 72 83 113 
ben 10 116 127 128 
-bena, se: högbena 
benkalv 25 97 
benmoden a. 63 
berg 8 14 60 62 115 157 
bergskrevla 73 
bergslag 55 58 61 80 
bergsötor 20 61 
berömma 21 71 
besa (tigga) v. 10 41 143 

145 170 
besk 11 59 132 
beskedlig 13 42 
besman 10 44 72 81 116 
bestämma 157 
besvär 11 55 80 
besynnerlig 12 53 70 130 
-bet, se: enbet 
beta (bröd-) s. 73 94 
-beta (rödbeta) 43 m. fl. 
beta v. 143 
beta av (spänna ifrån) 

170 
betala 13 15 
bete s. 116 127 
bete sig 161 
betsel 39 52 115 152 
bett 71 
bette 73 101 
beväring 13 57 83 98  

bi 116 128 129 
bibel 27 28 48 73 78 
bibelspråk 84 
bidevind 8 48 84 145 
bil 155 
biljett 50 79 104 
bill 104 121 
billig 34 
binda 7 32 39 137 138 
bindvacke 43 101 167 
binge 36 99 
birmik-mask 12 41 83 84 

145 
biskop 81 90 97 
bit 97 155 
bita 52 74 139 
biten 132 
bittida 17 41 61 81 
bjuda 74 140 141 
bjälke 13 99 
björk 24 52 67 107 108 
björkläcka 67 73 94 
björn 22 98 
blad 40 
blaggarn 72 80 
blandsäd 43 
blek 132 
bleksjuka 112 
blemma 71 113 
blid 131 
blind 129 130 
bliva 38 48 134 137 139 

141 144 156 158 
blixt 10 104 
blixta 10 53 143 
blixtra, se: blixta 
block 30 
blod 48 
blod(för)giftning 41 82 
blodigel 27 49 73 75 99 
blomburk 98 
blomma 31 33 71 
blompotta 82 113 
blomster 26 30 
bloss 29 
blyerts 39 56 79 89 145 
blygsel 70 93 
blå 29 130 131 132 
blåbär 11 14 72 79 
-blåsa s., se: pissblåsa 
blåsa 29 143 145 156 
blåsiffra 37 52 169 
blåsippa 37 91 
blåst 29 70 
blåvial 17 
bläck 11 
bläddra 53 70 
blänga 142 
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blöda 9 23 140 
blöja 21 
blöt 23 
bo s. 116 128 129 
bo v. 31 36 144 163 
bo v. (iordningställa) 167 
bobba 30 36 
bock 30 33 
bocka 33 
bod 17 107 108 123 126 
bogen 32 63 
bogårdsmur 27 42 50 56 

73 84 
bok 21 58 67 109 122 
bokstav 72 80 105 
boll 30 127 
bolma s. (bolmört) 24 30 
bolma v. 24 
bolmor pl. (bolmört) 113 
bolster 24 26 50 54 56 
bom (skjuta) 71 
bom (väv-) 71 98 
-bom, se: mesanbom 
bomastik, se domestik 
bomolja 71 83 
bomull 31 80 
bonde 22 42 45 105 125 
bondgård 43 
bondöl 43 
boningshus 155 
bonot 75 
bord 26 35 51 58 115 126 

128 
bordskiva 113 
-borg, se: finger-, syborg 
borgmästare 25 60 85 
borr 24 25 96 127 
-borra, se: kardborre 
borst 25 57 
borsta 25 
borste 25 100 
bort 25 157 
borta 25 
borterst 25 133 
bortknipen 139 
bortsvuren 56 139 
boskap 70 72 80 89 
boss m. (på sele) 104 
boss n. (skräp) 29 
botten 29 96 163 
bottenkarl 163 
bottentygsbyxor 87 
bra 132 
bragd (fiske-) 95 115 167 
brand 45 95 97 
brandmur 43 
brandsyn 43 89 
bra-nog 158  

brasa 19 111 112 
braxen 70 
bred 10 11 131 
bredd 11 40 120 
bredska, se: brådska 
bredsla 52 
bredvid 11 41 155 164 
bredvidsittare 73 87 
bresilja 8 50 82 90 
bricka 35 
brigg 59 67 95 
brinna 17 137 138 
-bris 36 
brista 138 
bro 53 110 
brobänk 30 74 
brodd 29 33 40 
broder 23 26 105 125 157 
brokkil 98 169 
bromma 30 74 170 
broms 30 39 104 
brosk 33 69 
brott (-sjö) 29 
brottas 29 71 
brudgumm(e) 41 75 83 

91 100 101 
brudkläderska 85 
brudskara 15 41 
brudtärna 13 41 57 
bruka 156 
bruklig 156 
brun 131 
brunn 32 45 96 
brunnsko 106 
brustna hjärtan (Di- 

centra) 138 
bruten 8 39 46 132 
bry (sig om) 21 23 140 

141 
bry (sig uti) 134 
brygga s. 68 72 110 
brygga v. 61 62 68 72 143 
-brynd 10 89 115 169 
bryne 94 110 
bryta 8 10 39 57 140 141 

153 160 163 
bryta sönder 134 
-bråck 71 
brådska s. o. v. 11 41 69 
bråk (lin-) 107 108 
bråne 74 96 
brå(s) på 29 144 
brädd 11 40 
bräde 116 127 128 129 
bräm 74 116 
brådska s. o. v. 41 
bränna 17 
brännvin 7 80  

bränsle 27 35 
bröd 22 41 
brödkaka 111 
brödspade 99 
bröllop 21 30 47 80 82 
bröst 24 
bröstknopp 163 
bröstpigg(e) 60 100 
bud 32 
buda 25 74 
budkavle 22 82 
bukgjord 51 89 107 108 
bukt 32 94 
buldan 19 32 79 89 
bulle 99 
buller' 26 
bulna 25 50 74 
bultvagn 168 
bunke 99 
burk 56 67 103 153 
busa s. 33 43 64 74 111 
buse 96 100 101 
buske 99 
-buss, se: tuggbuss 
bussa 36 
-busse, se: vagnsbusse 
butelj 32 36 64 80 103 

127 
by 74 96 105 106 123 

124 156 158 
bygel 22 28 47 62 74 99 
bygga 58 
bygga (laga nät) 167 
byggnad 42 
byggning 65 
byla 74 112 
byrå 8 12 29 72 80 105 

106 
bysbor 157 
byta 20 140 141 
byta om 155 159 164 
byxarsel 82 
byxbrynd 10 115 169 
båda v. 25 
båda pr. 16 29 159 165 
både s. 100 161 
både konj. 164 
både—och 157 
båge 73 99 
båk 67 102 
bål 23 28 98 
båt 95 121 142 156 158 

163 
båtshake 39 65 70 81 
båtsman 39 79 
båtsmanskasern 86 
båttull 98 
bäck 11 
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bädd 40 97 
bälg 8 13 60 62 94 95 
bälga s. 13 60 94 110 
bälgig 13 34 60 130 
-bäll 12 m. fl. 
bänk 61 
bär 11 159 
bära 11 138 141 
-bärare 87 
bärga 155 156 164 
bärsten 11 
bättre 133 157 
bävergäll 84 91 
böckling 10 49 
böja 20 
böka 23 
böla 29 
böld(e) 24 50 55 99 
bön 23 93 
böna 20 
böndag 20 61 72 
börda 28 51 162 
bördjärrt 22 51 
bördjärnsbärare 87 
börja 24 156 
bössa 10 111 
bösshane 101 
böta 23 
böter 20 
bövel 20 27 38 47 48 98 

champagne 9 62 66 70 
83 

chiffonjer 10 12 18 84 
106 

cigarr 17 57 72 80 104 
cigarrlåda 16 17 55 58 

86 
cylind(er) 8 42 53 80 105 

dag 13 19 61 102 113 
125 136 137 156 

dagg 67 107 108 
daggkoppblomma 32 86 

113 
dal 98 
daler 49 106 
dalkarl 15 80 98 
damm 37 
damma 37 
dammbord 51 
dank(e) 96 
dans 104 
darra 15 
december 83 
deg 10 62 
del 157 159 165 
dela 166  

dela ut 158 
dem 31 43 133 134 155 

161 164 
dem-andra 136 
dem-där 134 
dem-här 134 
den-där 11 12 130 134 

156 161 
den-här 11 12 134 
deras 133 
det 8 39 133 134 142 161 

164 
det-där 8 
det-här 8 
det-är 161 
dia 32 
dig 11 60 133 134 142 
-diger, se: lamdiger 
dike 7 39 67 116 128 129 
dill(e) 8 37 53 94 164 
dimpa 137 141 142 
din 46 134 
dis 70 
diska 7 
disklippa 170 
dist se: dis 
disting 70 80 
distingsmarknad 85 
dit 134 156 157 
dithärne 17 35 44 73 134 
diverse 14 
djup s. o. a. 37 41 130 
djur 41 62 
djärv 14 37 41 130 
djävul 12 14 27 28 34 

41 47 48 84 98 127 
docka 20 33 
doktor 30 31 78 104 155 
dom 71 
domare 71 84 
domarherre 57 85 101 

102 
domedag 84 
domestik 18 37 84 
domherre, se: domarherre 
domna 18 25 30 142 
domnad 18 25 142 
domprost 69 71 80 
domses 35 133 
doppa 30 
dorga 60 
dorga till 25 
dosa 113 
dotter 21 38 82 108 120 
dove 73 101 170 
-drag, se: överdrag 
draga 7 12 18 59 60 61 

63 68 74 138 139 141  

dragen (full) 63 
dragg 60 
dragga 60 
dragkista 90 
dragon 80 104 
dragspel 89 
drake 99 
drank 44 67 
dregel 27 73 94 
drevling 163 167 
dricka s. 61 75 82 91 

117 
dricka v. 58 67 137 138 
driva 139 
droppe 30 100 
drottning 30 40 79 
drucken 67 138 
drul 49 
-drullus 34 
drummel 27 32 37 
drunkna 155 156 
druva (på bössa) 111 
-dryck 56 67 91 
drypa 9 140 
-dråp, se: tumdråp 
-dräktig 75 
dräng 44 63 64 103 119 

120 135 165 
drätt 11 162 
drög 20 
dröja 23 60 143 156 
dröm 21 96 
drömma 21 71 72 
dröna (om kor) 23 
du 32 133 
dubbel 27 50 
duga 29 40 73 
duk 67 97 103 
duktig 61 124 130 132 
dum 32 37 
chimbe 36 99 101 
dun 116 127 
duns 98 
dussin 7 45 116 127 
duven 73 
(d)vala 15 41 94 100 
(d)valen 15 
(d)värgs (spindel) 41 56 

98 103 104 
(d)värgsbus(e) 55 61 98 
(d)värgsgubbe 56 61 82 

90 101 
(d)värgsnät 41 57 61 
dygnare 106 
dyka 140 157 
dyna 26 113 159 
dynga 44 63 
dyngeflake 12 99 
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dyngerader 9 26 (97) 116 
168 

dyning 163 
dynt 95 
dyr 132 
-dyssing 9 
dyvel 27 73 
dyvelsträck 7 71 73 91 
då 29 153 156 161 
dådra 169 
dålig 132 
dåna (bullra) 28 
dåna (svimma) 28 29 
dädan 46 73 134 
dägga 62 
däld 13 50 55 58 109 
dämma 44 71 
där 11 14 134 153 158 

159 
därmed 161 
dame adv. 14 35 53 134 

156 
dö 20 21 22 61 138 141 

156 
död 20 40 139 157 159 
dödsbädd 21 41 80 119 
dödsdom 41 91 
döma 21 72 
dön 21 
döpa 23 37 142 
dörr 22 57 72 107 108 

114 
dörr-rev 73 168 
dörrvred 89 
döv 23 

e neg. 8 13 64 134 155 
fl. g. 158 

ed 10 104 
eder 53 66 73 133 134 

135 
efter 38 53 155 157 164 
eftersom 158 
efteråt 53 156 
egen 60 
egg 11 67 107 108 122 
-egga 82 101 169 
eggro 162 
ek 10 107 108 
eka s. 23 
eker 161 
ekipage 19 31 84 146 
ekollon 19 71 75 83 
ekorre 26 29 72 78 82 

96 106 
ekorrunge 85 102 
elak 64 70 72 75 80 90 

131  

eld 42 64 
elda 42 64 
eldgaffel 90 91 
eldhane 101 
eldjärn 89 
eldskemm 89 
eldsvåda 94 96 
elfte 38 136 
eller 52 66 155 156 158 

160 
elva 17 19 50 136 155 

159 
elvakaffe 19 86 
elände 83 
emellan 8 
emot 8 
en s. 10 63 159 
en 46 63 129 130 135 136 

137 156 
en annan 135 136 
en enda 135 137 
ena 155 159 
enbet 63 89 90 
enbuske 63 90 
enbär 64 
enda 63 137 
engelsman 86 92 104 
en-i-var 136 
enkel 27 
enkom 12 34 63 
anlag 63 75 
ensam(en) 8 44 63 81 135 
enögd 21 60 63 75 159 
evangelium 12 19 83 87 

94 
examen 19 45 80 
exercera 83 

fabel 27 50 73 
fabrik 95 116 
fadder 40 
fager 11 133 
falaska 18 50 57 74 
fall 157 
-fall, se: skakf all 
falla 34 39 141 142 
familj(e) 8 35 83 
famn 45 71 102 
fan 18 19 42 
far 15 102 
fara s. 15 156 157 164 
fara v. 15 34 137 138 

139 141 156 157 
farande 18 81 
farbror 55 
faren 139 
farfar 16 53 72 79 80 
farlig 58  

farmor 16 53 72 79 80 
farre 15 74 101 169 
farsbror 16 72 80 
farstu, se: förstuga 
fartyg 9 16 53 62 75 80 

90 
fast 162 
fasta s. 112 
faster 108 
fastlag 39 80 91 94 108 
fastna 39 70 
fat 37 
fattig 131 136 
fattigdom 61 84 
fattighus 61 91 
-feber 12 45 87 
februari 8 12 15 52 72 

86 
feg 131 
fel 157 
fem 136 158 
femte 136 
femtio 136 
femtionde 136 
femton 136 156 
femtonde 81 136 
fena 74 113 114 124 
fernissa 72 82 90 
fet 131 
-feta 9 
ficka 157 
fiende 83 104 127 
fikon 117 
-fil, se: örfil 
filbunke 75 83 
filur 80 
fimmelstång 37 48 56 91 
finger 127 157 
fingerborg 25 60 91 107 

108 
finistvål 74 84 
fink 169 
finka 169 
finkrede 169 
finna 39 137 
finnas 137 141 154 164 
finne 100 101 118 
fiol 49 104 
firabend 10 19 38 83 135 
fisa 139 
fisk 58 66 95 103 135 136 

157 
fiska 66 
fiske 119 
fiskebragd 167 
fiskhåv 97 
fiskeväder 12 
fiskgjus(e) 98 
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fiskmärsa 14 
fisksod 90 169 
fittje 66 101 
fjol, i 51 
fjorton 136 156 
fjortonde 42 136 137 
fjäder 57 73 96 
fjäderlås 58 
fjädervall, se fjäril 
fjärd 13 51 
fjärde 14 54 136 
fjärdepart 19 54 
fjärding 13 14 51 54 98 
fjäril 38 84 98 169 
fjät 64 115 
fjätter 27 51 
fjöl 28 107 
flaga s. 94 100 
flagg 59 62 67 107 108 
-flake 12 99 
flarn 57 116 
flaska 112 124 
flat 130 
fler(a) 10 16 
flerade 18 35 41 81 
flesta 11 
flicka 16 52 112 113 120 

124 158 
flinskallig 39 
-flor (golv) 44 53 57 106 
flossig 129 
flott 29 
flotta 29 94 100 
flotte 29 100 
flottströmming 90 
fluga 48 60 73 78 Ill 
flugben 84 89 
flugspyor 84 112 
flyga 10 60 63 68 74 140 

141 
flygmyra 73 112 
flykta, se: flytta 
flyta 140 141 
flytta 59 163 
flå 68 139 
flåsa 142 
flåt (Ixodes) 29 71 97 
fläck 61 
-flägen a. 68 139 
fläka s. 11 
flänga 44 63 
fläsk 66 
fläskefeta 9 
-flöd, se: överflöd 
flöda 20 
flöja 21 62 
flöjel 20 23 60 62 70 71 

94 107 108 

flöjig 21 34 68 /29 
flöjt 21 104 
flöte 20 
fnysa 140 
fnöske 23 66 70 
fodergäv s. 73 109 122 
fodral 39 49 72 79 145 
folk 24 50 67 155 
fora s. se f orda 
forda s. 51 
fordran 45 53 
forna 162 
foster 31 
fot 21 24 26 105 125 126 
fotabjäll, se: fotbäll 
fotbäll 12 64 79 94 
fotled 40 
fotspjärn 13 
fotsvett 89 
fot(v)rist 38 109 
fradge 17 42 
fram 155 156 161 163 

164 
framför 24 25 155 
fram i 7 72 
framispis 9 
framläder 48 
framman 46 
framme 26 35 
framvagnsklyka 87 
fred 40 73 
fredag 61 
fri 130 132 , 
frisk 17 59 78 131 132 
from 31 71 
frossa s. 29 94 100 
frossa v. 51 
frossig 51 
frost 25 29 104 
fru 110 155 157 
frukost 29 33 80 
fruntimmer 37 70 71 82 
frysa 10 74 140 141 
fråga s. 29 157 
fråga v. 11 58 143 166 
från 29 46 
frånmans 46 79 
fråssa 29 
fräga v. (fråga) 11 29 
fräken 35 
fräkne 94 
frälsare 47 
främmande 18 81 84 
främre 133 
främremast 52 
främst 133 
fräsa 145 
frö 20 159 

fröjd 21 60 93 
fröken 20 35 
fukt 93 109 
ful 132 
fuling 98 135 
full 12 132 137 
fullmåne 80 
fullskiten 139 
fullsövd 20 89 
fullt 156 
fundera 91 155 161 
furu 74 Ill 
fylja s. 10 24 50 54 64 

169 
fylja v. 10 50 
fyr (båk) 57 157 
fyr (ofog) 134 
fyra 136 158 
fyrfota s. 75 Ill 
fyrk 10 95 
fyrkant(ig) 61 75 
fyrmästare 85 156 157 
fyrskepp 155 
fyrtio 10 24 54 136 
fyrtionde 85 136 
fyrvaktare 157 159 
få v. 12 134 141 153 155 

156 158 161 164 
få reda på 157 
fågel 27 29 32 33 35 50 

64 73 96 99 
fågelvette 100 
fåle 28 99 
fålla v. 30 
fån(e) 64 
fång 44 63 93 94 107 108 
fånge 8 63 99 102 
fånig 64 
får n. 29 
får(a) f. 24 57 108 123 
fårkätte 6 38 68 100 
fårskinn 53 
fä 11 
fäboskap 84 
-fäder 75 
fägen 63 74 
fägerst 16 
fähus 75 80 
fähusflor 168 
fähusgånga 86 168 
fäll 74 
fällbom 50 
fällkniv go 
fänghål 80 89 
fänkol 28 80 
färd 51 
färdas 13 51 
färdig 14 51 54 

12 — 42663. 
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färdigsydd 40 84 
färdskrinda 51 56 
färdsup 51 56 89 
färdväg 13 51 89 
färg 14 60 
färga 14 60 
-färing, se: landfäring 
färja 14 
färsk 14 56 59 131 
fästman 40 
fästmö 19 
föda 21 23 
föl 24 74 
följa 50 55 60 64 143 162 
följa, se: fylja s. och v. 
fölunge 33 47 63 75 83 91 

99 102 
fönster 12 
fönsterpost 29 
för s. 20 57 
för prep. o. adv. 21 24 

130 134 155 156 160 
för-slag (vad-) 157 
föra 22 162 
förarga 60 
förbi 156 
före 20 24 26 
förfallen 34 141 
förfäder 75 
förgiftig 34 
förgår 72 80 
förkläde 24 27 41 50 56 

79 116 
förliden 139 
förlig 20 34 58 61 130 
förlägen (drucken) 63 
förmast 20 
förmögen 158 159 
förnamn 24 57 75 157 
förning 22 
förr 20 24 
förre 24 133 
förrän 157 
förskinn 53 
förskräckt 80 
först 24 79 133 
första 136 
förstuga 16 61 79 11,1 113 
förstudörrfönster 87 
förstudörr-rev 86 
förstås 137 156 157 158 

161 • 
förstöra 20 
försupen 141 
försvinna 39 137 138 
försöka 155 
förtjäna 6 68 
förtära 11 53 143  

förut 24 28 79 
-förvaltare 86 
förvara (förmana) 15 
föräldrar 155 
föräldrahem 156 
förände 102 
föräten 137 141 
fösa 23 

gadd 17 40 121 
gaffel 8 28 48 78 98 
gaffeltoppare 87 92 106 
gala 15 55 143 
galeas 19 39 50 80 104 
galen 8 15 49 132 

94 

50 
54 131 132 

gammal-drullus 34 55 
gan 94 113 
gardin 16 55 93 
gardist 16 55 80 104 
-garn, se: ryssjegarn 
garva 15 
garvare 81 
gast 70 97 
gata 19 Ill 112 113 118 

122 123 124 
gavel 27 48 99 
ge, se: giva 
ge fyr 7 
gemen 7 13 
gen 132 
genast 7 35 78 
general 8 49 80 
genom 7 37 78 
genomsalt 7 12 83 
gensträvig 7 85 
genväg 7 89 
geografi 12 52 55 72 84 

91 146 
-gers 87 
gesäll 8 80 
get 62 109 110 
geting 7 
gevär 7 13 14 55 80 115 
gift 156 
giftblommor (Ranuncu- 

lus) 113 
gikt 93 
gilla 143 166 
gillerbrand 97 
-gimma 7 37 74 Ill 
gimrner 10 37 
gips 67 93  

girig 11 
gissa 62 
giss-sam 79 
gisten 70 
gistna 39 70 
gistvall 90 
gitarr 62 72 80 
giva 38 74 138 141 
giva sig ut 155 
-gjord s. 51 m. fl. 
gjorde s. 51 101 
-gjuse 98 
gjuta 140 141 
glamma 71 
glas 49 
glasassiett 84 
glasgräddsnä,cka 86 
glasögon 90 
glimma 71 
glisa 145 
glittra (le) 170 
glugg 32 59 97 
glåpord 19 89 
glädja 12 40 64 143 
gläfsa 12 14 
glöd 20 115 
glödga 30 42 60 
glögg 30 60 
glömma 4 21 72 
glöta 159 
gnet 73 109 110 
gnida 139 
gnistra 52 70 112 
gnola 31 
gnugga 58 60 
gny 58 
gnägga 58 62 142 
gnöda 20 
god 29 41 60 130 157 
godafton 31 33 41 128 
goddag 31 41 61 
goddagar pl. 75 83 
godlik 41 47 75 80 155 
godmorgon 31 41 
gods 41 
golv 24 25 26 115 129 
gom 71 
gorma 25 
gormande 12 25 137 
gorr 24 
gosse 25 100 101 
-gott, se: örngott 
gran 11 26 113 
g,rankottel 8 33 47 98 
granne 100 101 
granstrunt 109 
graverad 18 85 
gravvård 52 54 75 80 83 99 

galge 15 60 
gall 17 

99 

galosch 19 
105 110 

58 64 83 

gammal 17 27 35 48 
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grejor pl. 62 113 155 
grek 67 104 
grep 10 107 108 122 

159 
grepkursen bf 57 121 
grevskap 12 84 
griffel 10 28 48 98 
-grigg, se: horn.grigg 
grimma 71 112 
grina 52 
grind 10 40 107 108 123 
gris 46 78 95 137 
grissla 52 
grobian 31 
groblad 41 
groda 112 
grogg 60 97 
grop 107 108 122 
grov 37 73 130 132 
grubbel 27 
grubbla 48 
grumlig 32 
grund s. 42 94 116 
grund a. 10 133 
grym 155 159 
grymta 143 
gryn 17 115 116 126 
gryrma 10 42 112 
grå 78 132 
grådyssing 9 
gråstarr 57 
gråta 141 
grädde 11 14 99 
gräddsnäcka 11 14 67 

113 
gräma 71 74 
gränd 93 
gränsandeslös 137 
gräshoppa 33 65 75 
gräsöbo 105 106 
gräva 143 
gröda 23 160 
grön a. 23 
grönsiska 23 
grönsviska (gräshoppa) 

75 
gröpe 20 
gröt 23 
gubbe 36 99 101 119 123 

124 155 m. fl. 162 
-gubbe (tomte) 43 
gubbskägg 161 162 
gucku 111 
gud 41 119 
guddotter 41 75 83 
gudfar 41 72 80 
-guding, se: ådguding 
gudmor 41 72 80  

guds barn 41 
-gudslån 17 41 52 80 
gudson 41 
gul 28 32 54 131 
gulblommor 113 
guld 32 42 
guldsmed (insekt) 90 
gulvial 17 
gumma 119 155 156 
-gumme 41 ra. fl. 
gumse 100 101 
gunga s. 112 
gylla v. 10 47 
gyttja 62 66 
gyttra ihop 33 
gå 12 13 28 29 135 137 

141 155 156 158 164 
gå an 155 
gå åt (dö) 157 163 
gång 30 44 63 104 
-gånga 86 168 
gård 51 58 98 155 156 
gårdfarihandlare 87 
gårdsrå 89 
gårdvar 19 51 55 104 
gås 110 126 
gåskarl 89 
gädda 11 
gäl 93 
-gäll s. 84 91 
gällen 45 67 
-gärd, se: huvudgärd 
gärd(e) 13 51 62 94 107 

108 156 164 
gärdesgård 5 14 51 155 
gärdselstång 52 
gärdsläta 58 112 
gärna 13 
gärs 14 57 95 
gäspa 69 
gäspig 69 
gästabud 25 40 41 74 
gästabudslag 22 84 
gästgivare 66 70 73 85 
gästgivaregård 86 92 
-gäv 109 
göda 23 
-gödning 17 
gödsel 21 27 41 50 
gök 23 67 103 
göljas 24 55 57 145 170 
gömma 23 71 
göpen 20 
göra s. 155 159 
göra v. 22 51 54 62 144 

156 157 
gördel 24 28 55 74 99 
-göta, se: rödgöta  

hackspett 7 71 72 81 91 
93 97 

-hag, se: rishag 
hage 99 
hagel 26 27 49 50 115 
haka 111 
hake 42 99 
hal 15 65 
halka s. och v. 151 
hallon 45 117 18 127 128 
hallå 19 47 65 
halm 15 65 
halmstrå 89 
hals 15 50 58 98 
halsduk 55 
halv 15 
halvbror 38 50 90 
halvstop 38 50 54 90 
halv-tio 155 
hammare 17 106 
hammarsmed 86 
hamn (vålnad) 45 71 
hamnbuse 44 
hampsparv 97 
han pr. o. art. 39 43 65 

78 133 134 135 136 137 
155 164 

han-andra 136 
han-där 11 65 134 
han-ena 136 
han-här 11 65 134 
hand 26 109 110 125 126 
hand blad 43 
handduk 90 
handklove d 99 
handlare 42 47 
handled 40 43 
handlove 43 60 
handsöl 20 28 43 79 89 
hane (böss-) 19 100 
hank 44 95 
hanne 100 101 
hans 133 
hanses 35 43 133 
hare 15 57 64 71 100 101 

102 118 
harkla 15 
harkrank(e) 64 82 100 
harpa 15 
harska sig 16 
harstek 89 
harts 16 39 56 
harv 15 
haspa 19 94 100 103 113 
-hatt, se: knallhatt 
hav 70 119 
hava 37 38 39 73 134 135 

144 164 
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havre 60 100 101 
havregryn 91 
havs, till 73 
hel 10 132 
hel och hållen 33 141 
helaste 8 16 132 
helg 13 60 107 109 122 
helgon 11 13 45 50 115 
helgonmäss(a) 11 13 18 

31 50 84 91 
helvete 8 14 50 75 81 
hem s. 64 115 117 129 
hem adv. 155 156 164 
hemma 64 156 164 
hemman 45 46 63 115 

117 128 
hemmanifrån 86 
hemsk 155 
henne 133 
hennes 17 133 
herre 14 100 101 155 
herrgård 80 
hes 10 
het 10 11 131 132 
he(t) 'det' 14 38 39 133 

134 157 
heta 10 142 155 157 
hetta s. 11 
hiksnas, se: hissna 
hill 8 94 98 107 108 
hillsten 90 167 
himmel 27 28 47 
hin elake 136 
hin håken 5,9 136 
hin håle 51 65 136 
hin onde 130 
hingst 64 97 
hinna 39 41 134 137 155 
hissna 59 70 145 
hit 134 155 
hiterst 16 133 
hitta 158 164 
hitta på 157 164 
hittas 157 
hjon 116 
hjortron 117 118 
hjul 26 115 126 
hjulnav 58 
hjuls-eke(r) 81 82 94 96 
hjuls-ved 40 73 74 104 
hjälp 155 
hjälpa 13 36 37 50 54 

142 
hjärna 13 94 100 
hjärta 14 45 78 117 127 

162 
hjärter 14 
hjärteräss 53 83  

hjässa 94 100 
ho 105 106 
hocken 25 31 45 48 58 

135 
Hoffmans droppar 36 78 

119 145 
holka ur 24 50 67 
holme 24 100 
hon 46 65 72 133 134 136 

158 164 
hon-andra 46 136 
hon-där 46 65 134 
hon-ena 46 136 
hon-här 46 65 134 
hon-nedre 46 136 
hon-övre 46 136 
hona 112 
honom 34 133 
honung 9 74 79 89 
hop 52 120 
hopmed 41 
-hoppa, se: gräshoppa 
hoppas 30 145 
hoprevad 18 73 
horn 116 
horngrigg 59 97 
hospital, se: spital 
hosta s. 31 65 69 70 
hov m. 97 
hov n. 73 
hovblad 38 
hovtång 36 89 145 
huckle 27 32 41 48 50 79 
hud 107 108 
hugga 32 60 62 63 68 141 

145 
hugg 60 62 68 115 
huggjärn 90 
huka 9 21 140 
hullung(e) 33 47 63 83 

102 
humle 100 
humlegård 27 50 
hump 33 
humpa 33 37 
hund 40 42 45 102 
hundkoja 43 
hundloka 32 43 112 
hundra 137 
hundrade 44 81 137 
hundsfott 43 80 90 
hundunge 43 
hundvalp 43 89 
hur(u) 74 134 142 155 
hus 32 115 126 155 156 
husbonde 32 75 80 89 
hussa 170 
hustak 89  

hustru 110 
huta 32 
-huv, se: skotthuv 
huvud 34 41 73 117 127 
huvudgärd 13 34 38 51 
huvudlag 34 49 75 
huvudskål 34 
hy 105 106 
hylla, se: hill 
hyska 66 112 
hytta 163 
hyvel 28 47 48 73 79 99 
hyvla 73 
hå 105 106 160 166 
håband 166 
håbandshank 166 
håbord 51 
håg 59 73 
hål 26 28 
hålla 30 33 39 141 155 
hålla på 156 159 161 
hålla (nätrulle) 18 101 
hållnäsbuse 85 
hår 65 
hård 29 41 54 131 
hårlock 97 
hårlugg 58 67 97 
håv 29 
hä, se: he(t) 
hä fråg. pron. 74 135 
häck 115 
häckla 70 
hädan 14 46 73 134 
-häfta s. Ill 
hägg 59 67 107 108 122 
hägnad 42 100 
häl 11 13 47 49 58 
hälft 37 49 93 
hälla 12 
häller 155 
hälsa 12 
-hämtare 87 
hända 161 
hänga 64 137 
här 11 14 134 155 m. fl. 

159 
härad 11 14 17 55 115 
häradshövding 20 41 
-härd 13 41 51 58 84 98 
härifrån 11 84 157 
härma 14 
härne adv. 14 35 53 134 

155 156 
häromdagarna 125 
härva 14 
härvel 14 28 48 78 98 
häråt 158 
hässja s. 70 168 
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hässja v. 66 
hässla 52 
häst 4 17 52 78 95 124 

126 127 155 
hästkorv 40 
hästkött 30 
häst-söm 40 90 
hävel 28 48 78 99 
hö 22 
höft 21 109 
hög s. 20 23 62 74 
hög a. 23 58 70 129 130 

131 132 
högbena 75 159 
höger 20 
högfärdig 13 51 75 85 
högmagig 85 
högtid 20 72 90 
höja 60 
höjd 20 93 
hök 23 
hölster 24 50 
höna 23 33 52 74 
höns 24 
höra 22 33 56 145 157 
hörn 22 116 
-hös, se: kind-, tunnhös 
hösa, se: ösa v. 
höst 4 20 21 70 155 160 
höstas, i 56 
höta 30 73 
hötocka 160 
-hövding 20 41 

i prep. 78 134 154 155 
164 

i neg., se: e 
ibland 130 
idas 41 145 
idissla 39 49 59 82 170 
idräktig 75 
ifrån 46 134 
iföl 22 75 90 
igel 50, jfr blodigel 
igelkott 33 84 91 
igen adv. 134 155 157 

159 161 
igenom 35 37 83 155 157 
ihjäl 49 
ihåg 162 
ihål(ig) 28 34 54 75 
ijåns 22 25 30 
ikring 65 
i(k)snas, se: hissna 
-il, se: väderil 
illgul 7 
ilsten, se: hillsten 
imma 71  

irnmerfort 71 84 91 
in 157 165 
inbilla 82 
ingefära 8 11 44 57 63 84 

86 
ingen 7 78 79 135 156 

164 
ingen vart 65 70 
ingång 44 
ini 157 164 
innan 12 46 156 
innanför 26 46 
innerfönster 13 41 53 
innerst 41 133 
inom 34 
inre 41 133 
inspektor 7 59 84 
inte adv. 137 155 164 
intet 7 64 134 135 
invärtes 14 
inälvor pl. 13 82 83 112 

113 
is 20 
isbill 89 98 
ister 70 
isterhaka 85 
itikla, se: idissla 
i-var 136 
ivrig 34 

ja 78 154f. 
jag 19 61 133 134 135 

154 f. 
jakt (fartyg) 109 
jaloux 19 47 52 66 80 146 
jalusi 30 43 72 84 109 146 
jamja 19 64 71 
januari 15 34 86 
japanare 19 85 106 
jestandesligen 45 87 
jord 51 107 
jordmån 51 89 
jordsätta 51 56 
ju 156 158 
jude 99 101 
jul 107 154 
julas, i 17 56 
juldag 55 61 156 
julgran 89 
juli 49 78 
julle 99 
julp 25 37 50 
jungfru 39 79 
jungman 79 
just 70 
just-som 10 31 34 39 155 
juver 38 57 116 127 
jämka 65  

jämmerstalig 45 87 
jämn 129 
jämnfota 44 90 
jäms med 155 
jänta 120 
jäntslyna 64 74 
järn 13 162 
järp(e) 14 56 97 
jäsa 62 145 
jätte 100 101 130 

kabel 28 47 48 79 99 
kackerlacka 58 
kackla 49 70 
kaffe 8 78 
kaffebricka 8 112 
kaffekanna 8 113 
kaffekvarn 8 
kaffepanna 8 
kagge 59 99 
kajuta 19 
kaka 58 
kakel 27 
kakelugn 65 
kalas 47 90 
kalasrusterska 87 
kalk 15 
kall 47 58 157 
kalla 17 52 130 142 156 

157 166 
kalosch, se: galosch 
kalsonger 65 
kalv 15 97 
kam 35 37 95 
kamfer 17 25 39 44 54 

80 89 
kamfersbrännvin 54 85 
kaminspjäll 84 
kamma 37 
kammare 106 
kamp, i- 37 
kampas 37 
kamrat 90 
kanal 19 49 
kanalje 8 50 
kanel 19 
kanelbark 56 84 91 
kanin 19 
kankelpärla 86 87 113 
kanna 112 
kanon 19 104 
kanske 8 66 78 156 158 
kansli 19 43 
-kantig, se: vimmelkantig 
kaplan 48 79 89 
kappe 100 
kapten 10 38 90 
kar 15 115 126 128 
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kara 15 111 
karaffin 16 91 104 
karamell 16 91 
karbas 15 
karbasrus 84 
karbollösning 15 20 85 
karda 19 54 
kardborr(e) 15 24 42 70 

80 90 98 
kardemumma 16 31 55 

86 112 
kardus 16 55 
karga se: karva 
karibel 16 27 47 48 98 
karl 48 129 130 135 157 
karm 98 
karm (bokpärm) 15 59 
karott 16 104 
karta 112 113 
kartnagel 27 57 
karva 15 60 
-kase, se: valborgsmäss- 

kase 
-kasern 86 
kask 98 
kasse 100 
kast 95 97 
kasta 19 
kastmaskin 84 
kastrull 90 104 
katrinplommonkräm 87 
katekes 66 104 
katt 39 104 145 
katta 112 113 130 
katt-tussor 82 113 
kautschuk 17 52 66 83 93 
kava 155 163 
kavle 100 
kedja 41 62 74 112 
kejsare 11 64 106 
kejsardöme 87 
kex 67 
kikhosta 91 
-kil 98 169 
kila fast 162 
kim 37 71 96 167 
kimig 34 
kindben 43 
kindhös 23 66 168 
kinning 167 
kista 66 70 112 
kittel 28 47 78 
kittla 43 52 
kjol 49 52 66 95 
klabbströmming 82 
kladd 40 
klaff 97 
klafsa s. 112  

klappnyvla 10 
klar 15 132 
klarinett 53 71 80 104 
klasbär 52 169 
klase 52 100 
klass 165 
klave 100 
klinga v. 142 
klippa s. 112 
klippa v. 10 22 25 140 
, 142 
klister 49 70 78 
klistra 70 
kliva 21 140 
klivstätta 8 9 10 71 111 
klo 110 
klocka 28 30 110 118 137 

155 156 157 
klockare 56 106 119 124 
klove 25 73 100 
klubba 32 
klubb(e) 97 100 160 
-klumme 71 
klyfta v. 10 
klyft-to 38 
-klyka 87 
klykstjärte 90 
klyndra 10 
klyto 9 
klyva 21 140 144 
klå 134 144 
klä(da) 11 41 144 
kläder 44 116 127 
-kläderska 85 
klädesborste 5 41 
klämma 71 
klänning 78 
-kläpp 50 
klösa 23 53 145 
klösjärn 24 74 
klöv 23 93 97 
klöver 24 73 
klöveräss 53 75 
-knagg(e) 60 100 
knallhatt 90 
knarpa 16 142 
knarr 121 
-knarr 16 104 
knarra 16 
knia 64 
knipa s. (fågel) 112 
knipa v. 139 
knipnisse 100 101 
kniv 38 58 134 
knoge 99 
knoka, se: knota 
knoling 98 
knop 95 97  

knopp 33 97 
knorra 24 
knoster 70 
knota s. 59 
knugge 59 
kny 9 144 
knyja 9 
knyla 9 
knyta 140 141 
knytnäve 90 
knytsel 27 52 98 
knä 39 116 
knäpp 97 
knäppel 28 48 99 
knäsland 97 
knöl 28 104 
knöp 20 97 
knöster 21 23 
ko 110 123 125 127 128 
kobbe 32 36 99 101 
kodissare 75 85 106 
kodynga 75 83 
kofferdi 25 37 
koffert 25 30 31 56 81 104 
koja 30 
kok 94 97 
koka 94 
koksa 31 
kol 28 
kolarpojke 102 
kollon, se: ollon 
kolmila 9 47 
kolonn 35 41 47 83 99 
kolorum 32 34 47 83 
kolt 97 
kolv 24 
komma v. 30 33 37 71 

141 155 156 164 
komminister 83 99 
kommod 30 104 105 
kompass 30 33 72 80 
komplis 30 51 78 
kona 29 
konjak 18 30 78 
konkurs 65 79 104 
konstapel 27 
konstig 12 16 30 132 
kontant 30 78 
kontor 30 
kontrollör 18 20 47 84 
konung 8 9 29 34 65 
kopp 33 97 
koppa 33 
koppar 30 
kopparflaska 33 
koppor 30 33 113 
korg 25 60 97 
kork 33 98 
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korn 116 
korp 24 
korpral 25 31 49 56 80 
kors 25 
kort a. 25 
korv 25 97 
kosack 159 
kosipp 75 
kospene 75 
kosta 33 
-kottel 8 28 169 
krafsa 157 
kraft 93 
-kraft 167 
krage 99 
kraka s. 111 
kraka v. 19 43 
krake (häst) 94 111 
krama 37 
kran 109 167 
-krank, se: harkrank 
krankrok 167 
kranstolpe 167 
krasslig, se: skrasslig 
krats 39 98 
kratsa 39 
kreatur 8 18 34 73 78 126 
krig 61 
krigsfolk 61 70 89 
krigsherre 61 70 82 
krikon 78, 118 
kring 65 
kristall 49 71 80 
krita 51 
krok 8 67 95 
krokodil 9 30 84 
krona 35 113 
kropp 30 33 36 
kroppås 33 
krubba 32 36 
krusbär 72 89 
kry 129 159 
krycka 67 112 
kryddnejlika 11 64 71 85 

112 
krympa 12 
krypa 74 140 141 
kryssväg 10 
krysta 10 39 143 
kräckla 70 
kräfta 70 
kräkas 145 
kräla 74 
-kräm 87 
krämpa v. 12 
kränka s. 67 
kröka 20 
kudde 32 40 90  

kuddvar 51 
kuddöverdrag 86 
kugge 99 
kull 104 
kulla s. 47 
-kulting, se: roderkult 
kummin 28 48 78 
kung 32 44 65 102 
kunna 17 137 144 155 156 

159 164 
kuriös 20 62 
kurra s. Ill 
kurra v. 32 
kurrel 7 28 32 47 99 
-kurs 57 121 
kusin 104 155 
kutaxlig 17 49 82 
kutryggig 68 72 85 90 
kuttel 32 
kval 15 
kvalmig 15 33 
kvarn a. 37 131 
kvar 15 156 157 
kvarka 16 94 100 
kvarn 19 107 108 
kvarnbord 51 
kvart 16 
kvarter (logi) 10 16 80 
kvarter (mått) 16 
kvast 97 
kvav a. 37 131 
kvickkåda 82 
kvida 7 139 
kvinntirnmer 7 82 
kvissla 52 
kvist 70 78 97 
kvitto 45 78 117 
kvälja, se: kvälva 
kväll 52 58 98 120 155 
kvällsvard 35 51 103 120 
kvälva 13 38 145 
kväva 9 162 
kyckling 49 70 79 81 98 
kyla s. 66 
kyla v. 145 
kylig 47 
kyndelsmäss(a) 10 18 56 

91 
kyrka 24 56 67 120 156 

163 
kyrkbär, se: körsbär 
kyrkogård 59 60 
kyrkoherre 14 65 74 82 
kyrkovärd 55 
-kyssel 8 28 47 
kyva 9 66 144 145 
-kåda, se: örkåda 
kål 28 29  

kålrot 75 
kåre 46 
kåta v. 73 
käbbla 48 
käft 97 
kägelkung 27 73 84 
kägla 66 73 
käk(e) 95 115 

- kälke 13 99 
källardörr 55 
källare 106 
källarstugugolv 61 86 
källarsvaLsdörr 55 86 
käll(en), se: gällen a. 
käll-trosk 33 90 
-kälvd, se: nykälvd 
kämpas 37 
-kämpe, se: slagskämpe 
känga 44 63 112 
känna 134 
känna igen 157 
-kännspak 84 91 
käpp 97 
kär 11 
käring 14 52 57 63 65 107 

108 122 
käringbadd 40 89 
kärl 13 58 66 115 
kärm, se: karm, pärm 
kärna (frukt-) 13 94 100 
kärna (smör-) 110 
kärr 14 
kärra 14 90 91 
-kätte 6 m. fl. 
kätting 78 79 98 
käva v. 11 66 143 
käx 12 
kök 23 
kökskammare 21 85 
kök(s)mästare 61 85 106 
köl 28 98 
köld 24 42 50 93 
köpa 23 37 162 
köptas-gudslån 17 86 
köptas-gödning 17 20 
köra 22 51 54 155 156 159 

162 163 
köra efter 156 160 
körsbär 59 72 80 146 
körsbärsvin 14 84 
körtle 24 43 52 56 100 
kött 21 24 66 
köttbulle 21 99 101 
kött-tina 21 

labb (fågel) 36 
lada 19 74 111 
ladugård 42 72 75 80 
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ladugårdsbotten 86 
lag (lex) 62 
-lag, se: huvudlag 
lagagubbe 92 
lagerbärsblad 86 
lagg 60 67 93 97 
lagom 34 
lakan 45 46 117 127 128 
lake 99 101 
lakrits 19 39 78 
lamm 37 
lamma 37 
larnmdig(er) 7 37 60 61 
lampa 113 
land 116 127 156 157 164 
landfäring 163 
landgång 43 91 
landsväg 42 119 155 
lanterna 82 
lantmätare 43 
lapispenna 37 52 59 85 

92 146 
lapp 97 
larm 16 
larsmässa 89 
lasarett 94 
lassa, se: låssa 
last 93 
lave 19 100 
lavemang 60 65 72 84 

146 
lax 98 
led s. (på kroppen) 40 

73 104 
led a. 131 
leda 11 143 
ledare 73 
ledig 73 
ledsen 11 41 131 
ledsna 11 41 
ledstång 41 
leja 162 
lejon 115 
-leka s. 58 
lekamen 45 72 79 82 90 

91 
lem 11 98 
len 74 
lenväder 74 
lere 101 
lett s. (färg) 72 
letta (färga) 73 163 167 
leva 26 38 73 
levandes 18 137 
lever 73 
leka adv. 19 38 71 73 
lida 139 
lider 74 115 126  

lie 99 
lieknagge 60 
lieorv 115 
lievrång s. 163 
ligga 34 40 60 63 68 134 

137 141 155 157 164 
lik s. 157 165 
lika 17 
likadan 53 82 129 131 
-liknelse 87 
likskara 100 
liksom 31 34 73 
liktorn 57, 90 98 
likör 79 104 
liljekonvalje 17 31 44 50 

62 87 111 
lilltassel 28 
lim 71 
limma 71 
limme 71 101 
lingon 117 118 
linjal 15 49 58 65 105 146 
-linje 64 82 
linnelugg 91 97 
lintotte 33 
lintyg 90 
-lippa 170 
lispund 80 
list (trä-) 70 104 
liten 39 130 131 132 156 
liv 154 155 156 157 164 
livsråd 70 
livstid 70 89 119 
livstycke 9 38 
lj om 30 
ljud 48 
ljuda 140 
ljuga 63 64 68 140 142 
ljum 48 62 
ljumaktig 82 
ljumske 48 69 99 
ljung 44 
ljus 48 135 
ljuske, se: ljumske 
ljuslett 89 
ljusstake 43 
ljuster 48 70 94 99 
lock 30 67 
locka 33 
lod 41 
lodbössa 41 
loge 99 
logi 33 66 
lok(a) 95 115 163 
-loka, se: hundloka 
lom (fågel) 71 98 
lom (år-) 32 98 160 
lomhörd 20 54 71 145  

loppa 33 47 110 
lossa 29 
lossna 25 
losta 29 94 100 
lots 39 70 103 105 
lott 29 
lov 25 47 73 
lova 25 73 
-love, se: handlove 
lucka 71 
luden 74 75 81 
luft 39 
lugg 59 
lugn 45 131 
lukt 30 
lukta 30 
lungsot 65 
lus 49 110 
lusknipare 85 106 
lusräfsa 82 
lutpulverask 86 
ly 9 132 
lycklig 89 
lyfta 25 140 
lygna 10 144 
lymmel 8 28 99 
lysa 21 140 
lyshålslucka 24 
lysningspresent 18 86 
lysningsskänk 43 
låda 29 113 
låda (vid) 29 
låg 58 70 131 132 
låga 73 110 
-lån, se: gudslån 
låna 29 156 
lång 61 64 78 130 131 132 

155 163 
långfredagsmorgon 19 61 

87 
långs 155 164 
lår 98 
-lår, se: vedlår 
lårfoder 82 90 
lås 29 58 
låta (ljuda) 141 
låta (tillåta) 12 29 73 141 
låtsas 29 39 
läck 71 
-läcka s. 67 73 94 
läcka v. 58 
läckig 71 81 129 
läder 35 
lägd 11 
lägen a. 11 63 130 
lägg 54 67 97 
lägga 58 61 138 144 
lägga ut 158 



185 

läkna 44 
läktare 116 
län 11 
länd 93 
länge 63 64 133 
längre 155 
längtan 45 64 
länk 162 
länsman 79 80 
lära 13 14 54 143 
lärarinna 13 53 72 82 
lärd 14 54 55 
lärdom 55 75 80 
lärft 38 70 
lärka 14 25 52 67 
läsa (läsa o. låsa) 11 142 

145 
lässa på 12 137 
läst 69 94 109 
läta 12 141 142 
läta upp 137 
lätta s. 11 113 153 163 
lätta v. 163 
lättrodd 40 144 
löda 23 
lödder 24 
löddrig 34 
löfte 24 25 26 
löga 20 
lögn 24 64 134 
löja 21 
löjtnant 20 80 
lök 23 jfr rödlök 
lön 23 93 
-löp, se: tömlöp 
löpa 20 37 
löpas 145 
löpsk 23 
lördag 53 61 75 81 90 
lös 23 131 160 
löska 33 
-lösning 15 20 85 
löt 20 
-löv 9 

madrass 104 
mage 19 99 145 
mager 131 
magnet 64 90 
magsåg 30 73 89 90 
maj 17 
major 19 55 80 
makaroner 16 31 86 104 
make 99 101 
makt 93 
mal 15 98 
mala 15 55 143 
malaga 19 47 83  

malm 15 
malört 24 
mamsell 79 89 109 
man 125 
mandel 8 28 79 99 
mangel 27 49 50 51 99 
mangla 64 
mangårdsbyggnad 43 100 
-mans 46 79 119 
manstånd 17 89 
mantal 81 
mantel 27 98 
mar 15 57 170 
-mar 13 
mariehänder 87 
mark 16 108 
marknad 16 42 100 
marknads-stånd 17 18 
marmorsten 17 31 48 53 

91 
marschera 19 53 
marskalk 19 53 66 98 
mask 66 103 
maskin 66 84 
massaga 19 66 83 
mast 107 108 157 
masugn 65 75 
-mat 45 
materia 10 19 74 83 
matros 80 
matsäck 19 39 81 
med prep. 41 134 142 155 
medalj 49 71 80 104 
medan 46 73 
med(e) 73 100 
medvurst 38 40 41 89 90 
mejram 7 12 18 64 72 78 

81 
mejramsviska 85 
mellan 46 
mellandäck 8 46 
mellerst 8 35 133 
men 155 156 
mer 133 158 164 
mesanbom 84 
mest 11 133 
meta 143 
metall 49 71 80 90 
metspö 91 115 
mickel 27 35 78 
midd, på midden 40 
middag 61 
midja 41 64 68 
midnatt 42 75 81 
mig 11 37 60 78 133 155 
mil 7 9 47 116 127 
mild 47 
millefolium 64 87  

min pr. 39 46 78 134 155 
mindre 133 
minnas 145 155 156 157 
minst 7 
minut 104 
misse, -a 100 101 112 
missfoster 82 90 91 
mista 70 143 
mittibette 9 
mitt-i-post 9 
mjuk 132 
mjälte 12 64 100 
mjöl 28 
mjölk 24 67 107 108 122 
mjölkblommor 113 
mjölke 99 
mobacke 75 129 
mocka 30 
modd 29 40 
-moden a. 63 
-moder, se: skruvmoder 
molla 93 
moln 24 26 50 74 115 116 

127 
mor 108 
morbror 90 
mord 54 
morgna sig 21 
morgon 22 23 24 25 31 

44 45 57 61 72 102 127 
morgonskott 45 
morgonvard 45 51 86 103 

120 
morkulla 112 
morot 75 81 
morra 24 
morse, i 45 
morsk 31 53 59 132 
morska s. 55 70 
mortel 28 47 96 
mossa 29 94 100 118 
mosse 29 100 
moster 31 108 
mott 33 
mudd 40 
muff 97 
mugg 59 97 
mule 99 
mulen 49 
mullma, se: multna 
mull 93 
mullhäl 104 159 168 
mullra 47 
-mullrare 85 92 106 
multna 59 
mun 98 
mur 121 
murken 56 67 
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muskot 78 
muskotblomma 92 
must 93 • 
mustasch 17 19 44 83 94 

146 
mutter 99 
myckel 130 
mycken 51 67 130 156 163 
mycket 133 
mygg 59 72 93 130 
myla s. 47 
myling 20, 22, 51 54 160 
mylingsaffär 162 
myndig 158 
mynning 98 
myr 109 165 
myra 21 22 110 
myssja 66 70 
myssla 52 70 142 
må 38 134 144 155 156 

163 
måg 156 
mål 119 
måla 17 18 39 40 42 81 
-mån, se: sömsmån 
mån (om) 74 134 
månad 16 42 45 100 102 
månads-penning 17 
måndag 61 70 80 
måne 45 100 101 102 
många 133 158 
mångade 18 35 41 81 
mås, -e, -a 94 111 
mått 163 
mäld 13 50 94 
människa 66 84 155 156 

161 
människoliknelse 87 
människo-skapnad 19 42 

87 100 
märg 14 
märka 14 56 59 142 153 
märke 14 52 56 
märkvärdig 14 54 
märla 13 58 
märr 13 72 109 114 155 

161 164 
märrföl 89 
-märsa, se: fiskmärsa 
-mässa 10 18 56 89 91 
mässhake 65 83 
mässling 7 8 63 82 102 
-mästare 25 m. fl. 
mästerman 84 91 
mätt 11 
mö (humla) 22 
möbel 20 27 114 
mögel 10 73 

mögla 10 73 
möjlighet 157 
mör 56 153 
möra, se: myra 
mörda 22 54 
-mörja s. 10 
mörja sönder 10 
mörk 22 24 56 132 
mört 24 104 
-mössa, se: pinkmössa 
möta 23 143 

nacke 99 163 
nagel 27 50 99 
naken 46 67 131 
nalkas 50 
nalle 99 101 
namn 25 26 116 127 155 

157 
namnfingret 44 
namnlösfingret 44 
namnsdag 44 90 
nara s. 15 111 113 
narras 16 
nate 100 
natt 109 110 125 156 163 
nattvard 19 55 57 90 103 

105 
natur 80 94 
-nav, se: hjulnav 
navle 100 
ned 52 
nedanför 26 46 73 
nedantill 46 
neddragen 63 
neder 73 133 
nederst 73 81 133 
nedre 73 136 
nedsväljd 50 
neger 99 
nej 9 14 62 72 79 155 158 
-nejlika 112 
ner 157 
nerdragen 55 139 
nersnoppad 33 57 
nerv 165 
ni 7 133 135 
niga 63 139 
nio 9 35 64 78 136 155 
nionde 12 81 136 
-nisse, se: knip-, prack- 

nisse 
nittio 137 
nittionde 137 
nitton 136 
nittonde 136 
njure 43 64 100 
njuta 32 43 64 140 141  

nog 59 60 73 134 156 157 
162 

nopa 142 
nordan 46 51 54 
nordankåre 54 92 100 
nordanstorm 54 91 
norden 57 
nordost 51 55 155 
nordsken 31 54 70 90 
nordväst 51 55 
norr 24 
norrbodarnörtarna (ökn.) 

86 
norrman 25 79 
norrsken, se: nordsken 
nors 25 
norsk 25 
not 107 108 
notgrejor pl. 165 
nottåg 21 
nu adv. 43 155 156 158 
nubb 32 36 94 95 97 
nune adv. 74 78 
nunes adv. 35 74 78 
nutt, se: snutt 43 
ny 9 53 129 130 131 132 
nyburen a. 138 
nybygge 68 
nyckel 10 27 28 47 50 67 

99 
nyckelax 84 
nyfiken 67 
nyfödd 40 
nykälvd 38 50 55 79 89 

145 
nymålad 85 
nykter 53 131 
nypa 140 141 
nypon 43 115 117 118 
nysa 9 140 
nyss 39 70 72 
nystan 10 18 45 46 117 

128 
nystruken 10 67 141 
nystskida 112 
nytjärad 142 
nyttja 66 
-nyvla 10 
-nå,ck, se: vårrilick 
nåd 93 
någon 29 30 39 61 135 154 

158 164 
någonsin 39 61 
någonstans 18 44 61 
någonting 61 79 
näbb 36 
näga, se: äga 
nämna 44 145 
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närmas 43 145 
näpsa 37 
när 11 29 155 157 
nära 11 14 133 
närapå 153 155 160 
närmare 11 12 14 53 133 
närmast 12 53 
närsynt 11 
närvaro 11 15 Ill 
näsa 26 113 
näsduk 90 
nässja 66 70 142 
nässla 52 111 
nästa m. 69 
nästa f. (spik) 69 
nästan 46 69 156 158 
näste 69 
nästgård 69 
nät 126 128 
nätt upp 33 
näve 100 
näver 73 108 
nöd 23 93 
nödgas 21 42 
nöja sig 21 60 
nöjd 21 60 129 
nörf il, se: örfil 
nöt 23 73 109 110 
nöta 20 
nöt-kläder 20 

obegriplig 34 48 61 86 130 
oblat 11 18 38 48 83 95 
obotlig 91 
och 30 134 
ock 30 134 
ocken, se: hocken pr. 
odon 117 118 169 
odygdig 75 
odåga 33 73 
officer 36 80 104 146 
ofog 157 
ofred 104 
ofta 30 
ofärdig 13 51 54 90 91 
of örfärlig 13 58 61 86 130 
oförvägen 63 
ogin 7 132 
ohyra 75 83 
okunnig 72 79 
okvåg 108 
°kännspak 84 91 
olag 47 
olja 30 50 
oljud 81 
ollon 19 49 59 71 117 118 
olukt 49 
olägenhet 13 49 74 87  

om 33 134 150 155 157 
106 

omhållen 141 
omkring 33 65 
omständighet 158 
omägnas 12 64 
omöjlig 23 34 61 70 130 

137 155 160 
°modig 15 
ond 130 131 136 
onsdag 61 
opartisk 16 54 84 
ord 26 51 137 
order 53 
ordspråk 89 
organist 25 60 62 80 
orgor pl. 25 60 62 
orka 24 56 
orkel 24 28 56 99 166 
orlovssedel 51 53 85 
orm 31 96 145 
ornas vid 51 58 
oroad 41 
orre 24 66 100 101 102 
orsak 51 75 83 
orsten 84 
-orv 115 
osalig 91 
oskuren 53 57 138 
oskälig 13 
oslitlig 34 
oss 29 133 
ost 31 70 
-ost, se: sydost m. fl. 
ostyrig 74 
ostökig 34 130 
otalig 15 
otäck 130 157 
otäcka 82 
ovanför 26 79 83 
ovanläder, se: överläder 
ovanpå 81 
ovansklig 49 
ovett 81 
ovårclig 28 34 51 82 
oväder 157 
ovänskap 157 
pväntandes 85 137 
oxe 31 100 101 
oxel (tand o. träd) 27 43 

47 49 93 98 162 

-packa, se: trollpacka 
-padda, se: sköldpadda 
pall(e) 100 
palsternacka 17 28 44 57 

112 113 146 
paltbröd 89  

panel 9 27 28 35 47 72 78 
81 

-panna 8 
pannkakssmed 40 44 65 
papegoja 18 30 58 82 
papp (bröstvårta) 97 
papper 7 19 72 80 
papperspåse 13 72 
par 15 
paradis 16 
paraply 16 48 
parasoll 16 
park 16 
-part 19 54 
pasme 16 70 78 94 96 
pastor 31 78 158 
penna 94 100 
penning 14 78 98 
peppar 17 
permission 14 18 66 84 

155 
persilja 7 72 82 85 
person 14 55 
peruk 83 94 97 110 
piano 117 
piga 36 110 112 122 123 
pigg 59 
pigg(e) 59 100 
-pilt, se: skogspilt 
pilträ 79 
pinge, se: binge 
pingla s. 49 112 
pingst 44 56 61 
pinka 64 
pinkrnössa 82 
pinne 100 
pion 104 
-pipa s. 9 92 
pirum 34 78 
pissblåsa 82 
pita 139 141 
pjaller-rede 18 
pjoller 18 
pjollra 18 30 
plagg 67 
plakat 90 
pligg 41 67 97 104 
pligga 41 
pliggskor 41 59 
plocka 33 48 
plog 62 107 108 122 
plogskalm 162 
plogvinda 162 
plogvälta 161 162 
plommon 31 118 
plugg 59 
plym 104 
plånbok 90 
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plåster 70 
plåt 97 
plätt 97 
plöja v. 20 21 59 
plöjning s. 98 159 161 
pocka sig till 30 
pojke 25 67 78 99 102 119 

156 
polisonger 33 
polska (dans) 94 100 
pomeransskal 17 33 43 86 
porla 48 
porslin 53 80 89 
porter 29 
porteröl 84 
portmonnä 18 54 64 84 
porträtt 53 94 104 
portvin 29 56 
post 97 
potatis 31 
potta 33 
pottlod 79 89 
pracka s. 112 113 
pracknisse 100 101 
prassla 52 
prata 37 
precis 8 30 78 160 
predikan 45 
present 104 
pressjärn 89 90 
-pris, se: bris 
promt 36 
prost 69 
prostinna 69 82 
pråm 29 
präst 52 78 103 125 158 

160 
psalm 36 50 
psalmbok 157 
psaltare 36 93 
puckel 27 
puffa 36 
pumma 71 
pump 97 
pund 40 
pung 44 63 
punsch 43 
puss 98 
pussa, se: bussa 
pust 32 70 
putelj, se: butelj 
puttra 32 
pynta ner 134 
-pyrrel 28 
pyssel 28 99 
pyts 93 
på 29 155 m. fl. 160 164 
påfågel 27 32 50 90  

påle 99 
påse 74 100 
påsk 69 
påskas, i 56 69 
påtår 75 81 
påyrka 75 
päls 98 
pärla 13 58 124 
pärm 59 
päron 11 34 115 118 129 
päronstånd (potatis) 18 

37 84 

rackel 27 70 
rackla 70 
rad 109 114 
radband 41 75 
-rader 9 168 
raftstång 161 
-ragg 162 
ram 104 
rangla 65 
ranke 101 
rapa 29 
reda 157 
redan 18 46 
redare 73 106 
-rede, se: pjaller-, skräp. 

rede 
rederi 84 
redgarnsklänning 42 86 
reell 8 14 49 62 80 
regel 27 28 62 74 99 
regera 8 11 51 54 62 83 

144 
regn 64 
regnskur 44 116 
rejäl, se: reell 
rekst, se: rest 
religion 8 62 80 90 
reling 65 
rem 71 
remma s. 71 Ill 
remsa 8 
ren s. 93 98 114 
ren a. 35 129 132 
resa s. (gång) 35 113 
resa v. 137 
resande 18 35 81 84 
reservoir 19 48 84 104 
rest 59 
resår 93 
retirera 10 86 146 
reumatism 12 19 39 84 
rev 10 86 
-rev, se: sidrev 
reve 73 101 
-revel, se: sandrevel  

revorm 75 
ribba 35 113 
rida 52 137 139 155 156 

159 
rigg 59 
rik 132 136 
rike 8 67 116 
riktig 34 
rimfrost 71 89 90 
rimma v. 71 
ring 44 98 
rinna 39 138 155 
rishag 107 108 
rista 70 
rit 163 
riva 139 
ro s. (höft) 110 
ro v. 13 40 81 137 144 
roblad 89 
rock 30 46 86 87 
rodd (årtull) 104 166 
roder 26 42 51 115 
roderkulting 82 
rodna 22 42 72 142 
roled 40 47 
rom (fisk-) 33 71 134 
rom (sprit) 71 
ropa 4 78 142 
ros (vallmo) 114 
rosett 104 
roslagsskeppare 87 
rospigg(e) 36 82 90 100 

101 
rost (vid brygd) 69 70 
rost (på järn) 33 
rosta (bli rostig) 33 
rot 109 110 
-rot (årderrot) 168 
rota s. 112 
rotting 78 98 
rova Il 1 
ruckel 95 
ruga s., se: ruva 
rulla 134 
rulle 48 86 99 
rumlera 49 
rumpa 32 113 
rumptånge 101 
rund 131 
runsk 22 25 
runt 158 162 
runt(er) i kring 35 52 86 
russin 45 115 
-rusterska 87 
ruteress 53 75 
rutten 32 71 141 
ruva s. 60 73 111 
rycka 22 140 
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rygg 10 60 67 97 155 
rykta 8 
ryktborste 82 
ryl 9 47 
rymma 10 71 
rynka s. 67 143 
rysbar 15 132 
ryssja 66 70 
ryssjegarn 8 13 
ryssjekyssel 8 99 
ryta 134 140 
rå (skepps-) 110 
rå(d) (skogsrå) s. 41 
rå(da) 41 
råda med 134 
rådlös 42 47 
rådstuga 41 61 79 112 
rådstugurätt 61 70 91 
råg 59 62 67 73 
råg(s)korn 43 119 
råksen s. 59 70 94 98 107 

108 
rålig 129 
råma 29 
råsen, se: råksen 
råtta 29 33 137 
räcka s. 62 
räcka v. 62 
rädd a. 14 40 
rädda 40 
rämja 64 71 
råt 131 
-rätt s. 45 84 104 
rätt adv. 11 
rättfärdig 14 54 
rättighet 157 
räv 11 
rävrumpor 113 
röd a. 21 23 130 
rödbeta 42 75 113 
rödbönder (Rumex dom.) 

42 75 105 
rödgöta (myra) 23 42 75 

112 113 159 
rödlök 42 47 75 
röja 9 62 68 
rök 23 
rönn 22 
rör 22 98 
röra 20 22 143 
rörmar 91 98 
röse 23 94 95 
röst 21 26 104 105 109 
röst(e) 23 26 70 115 
röta 20 
röv 24 73 97 101 

sabbik 78 166  

sabel 28 48 99 
sadel 42 98 
saffran 18 45 79 
saffransbröd 43 91 
saft 93 
saga Ill 
sak 58 94 103 
sakrament 72 84 
sakristia 9 27 51 55 70 86 

92 146 
sal 19 49 98 
salig 19 49 
salpeter 39 73 83 
salt 47 153 161 
saltser 10 80 
salu, till 19 111 
salva 15 50 
salvia 49 70 72 82 90 
samman 46 
sammet 19 80 
samvete 39 73 81 
sand 40 42 45 134 
sandbank 43 44 98 
sandrevel 28 43 99 
sandvättja 43 
sann 132 
sanning 79 
sannspådd 40 145 
sarga 16 60 
sarv 16 97 
satan 44 79 
sattyg 9 89 
sax 98 130 
schal 49 66 98 
schalett 19 47 80 104 
se 7 134 141 156 
se efter 134 
sed 40 73 93 
sedan 42 74 155 156 158 

164 
sedel 28 47 73 99 
seg 131 
segel 26 27 50 73 126 
segelbris 36 
segelkår(e) 32 
segla 49 156 157 
seglivad 49 75 85 
sele 74 99 
selkrok 50 
selpung 50 
sen 132 
sena 57 113 114 
senap 18 78 93 
senare 74 132 133 
separator 19 31 72 87 
september 38 59 
sergeant 55 66 72 80 89 

104  

servett 18 48 71 80 104 
sex 136 156 158 
sextio 136 
sextionde 136 
sexton 136 
sextonde 136 
sherry 66 72 78 Il 1 
sia av 167 
sida 155 165 
siden 78 
sidkammare 42 
sidrev 73 
sidskakel 41 
sie 167 
-siffra 37 m. fl. 
sig 11 60 133 134 
sige (var) 93 101 
sigill 62 72 80 
sik 62 97 
sil 98 
silke 67 
silkeshalsduk 86 
sill 47 
sillfjäll 50 
silver 26 50 
simma 71 137 141 142 157 
simpa 112 
simpel 27 47 
sin pr. 46 134 155 158 164 
-sippa 37 m. fl. 
sirap 11 18 78 90 
-siska 23 
sist 13 70 132 
sitta 35 64 138 163 
-sittare 73 m. fl. 
sju 66 136 
sjuda 140 
sjuk 30 70 132 
-sjuka 27 50 112 
sjukdom 90 
sjunde 32 136 
sjunga 63 141 
sjunka 141 
sjurygg 42 70 97 
sjuttio 137 
sjuttionde 137 
sjuttiosju 155 
sjutton 136 
sjuttonde 136 
själ (ande) 11 13 47 66 93 

94 
själ (säl) 13 66 98 165 
själspäck 57 90 
själv 13 135 
själva 155 
självrättighet 157 
självspilling 38 50 57 70 
självsvåld 89 
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självväxtsten 84 
sjätte 136 
sjö 22 64 66 99 105 106 

157 164 170 
sjöbodkrok 21 42 
sjögast 97 
sjöman 75 105 
sjövedsträ 41 
skabb 36 
skada 19 94 100 
skafferi 84 
skafföttes 24 28 43 75 83 
skaft 37 43 
skakel 27 99 
skakfall 162 
skakor pi. 165 
skal 15 
skalle 99 101 
-skallig 39 
skalin 15 49 94 
skarn 93 
skapa 19 38 137 
skapande 137 
skapat 134 
skaplig 155 
-skapnad 19 42 m. fl. 
skara 94 
skare 15 100 
skarlakansfeber 12 45 87 
skarp 16 37 53 56 129 130 

153 
skarva 16 
skata 112 113 
skate 19 100 
ske 156 164 
sked 40 66 107 108 
skedvatten 42 75 83 
skernm 12 37 71 
skernma 37 71 
skena 143 166 
skepp 11 
-skeppare 87 
skeppund 80 
-skåda, se: nystskida 
skilja 50 60 143 145 
skilling 84 
skillnad 42 100 
skina 139 
skinka 112 
-skifta 15 43 53 59 
skåta 66 139 142 
skåtaktig 82 
skithus 65 75 89 90 
skåta/Mums 71 
-skiva 113 
skjorta 66 
skjortbål 98 
skjul 43 49 66 

skjura 43 110 
skjuta 134 140 141 
skjuta bom 71 
skjuta till måls 119 
skjuts 39 
skjutsa 39 
skjutväska 112 
skjuva 170 
sko 105 106 125 127 128 
skock 33 
skodon 75 81 116 
skog 62 157 
skogseld 89 
skogspilt 58 
skogvaktare 162 
skojare 25 
skola s. 94 100 165 
skola v. 48 59 135 136 144 

155 164 
skolmästare 85 
skomakare 19 57 85 106 

124 
skorpa 25 11$ 153 162 
(s)korsten 25 43 81 
skorv 25 
skott 26 29 104 115 163 
skotta 29 71 
skotthuv 97 
skottkärra 90 91 
skottspole 91 
skottår 81 
skovel 25 27 30 48 50 
skrabb (fisk) 36 96 
skrabbla 37 48 
skrafsa, se: krafsa 
skrake 99 
skral 49 
skrapa s. 111 
skrapande 137 
sdkrasslig 43 52 81 129 
skratta 52 
skravelsjuka 27 50 112 
skravla 37 
skrasdig 37 
skricksko, se: skridsko 
skridsko 41 59 72 81 
skrift 94 104 
skrika 58 74 139 159 
skrinda 10 110 
skrinna 72 138 139 
skriva 139 158 
skrock 33 
skrocka 33 
skrockig 33 
skrov 25 73 
skrovlig 25 34 
skrubb 32 36 97 
skrubba 36  

skruv 97 
skruvmoder 82 
skryas. 9 112 169 
skråma 29 110 
skräddare 11 17 
skrämma 71 
skräp 11 
skräprede 90 
skrävla 18 
skuffa 37 
skugga s. 60 94 100 
skuld 42 105 
skulle 99 102 
skulor pi. 49 
skulämbar 91 
skum 71 94 
skumma 71 
skur 95 
skurlåda 58 
skvabb 36 96 
skvala 15 
skvalpa 15 
skvatt adv. 71 
-skvätta s. 91 
sky 99 105 106 
skyffel 28 48 99 
skygg 59 131 
skyl 98 
skyldra 42 
skylt 104 
skymma 71 
skyndel 28 
skynke 66 67 
skym till 9 
skyttla s. 52 112 113 
skål 98 
skåls-lyktor 57 
skålnät 58 89 
skåra 33 74 111 
skåre 57 101 102 
skårsa 43 53 112 
skägg 59 62 67 
skäktfot 39 161 162 
skäktsvärd 47 161 162 
skälla s. och v. 66 
skällkläpp 50 
skälm 13 98 
skälva 13 38 49 55 66 
skälvända s. 50 74 112 
skAunana ut 71 
skänk 98 104 
skär 11 14 
skära s. 111 112 113 124 
skärav: 11 74138 141 142 
skärgård 11 14 
skärm 14 98 
skärp 14 
skärsax 75 

14 
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skärva 14 
sköla 28 
sköldpadda 9 40 42 47 

70 82 
skölig 34 
skölja v. 24 50 54 60 64 

143 
skönvall 20 
skör 9 
skörbjugg 33 89 93 
skörd 22 55 
sköre 9 
skört 24 66 
sköta 23 24 
sköt(e) (strömmings-) 23 

40 100 
skötsel 24 28 39 47 51 93 
slag 62 
slafat, se: slagf at 
slaga Il 1 
slagen 63 139 
slagfat 42 75 81 90 
slagg 59 67 
slagskämpe 58 100 101 
-sland, se: knäsland 
slang 44 63 96 
slant 97 
slarv 16 
slask 52 
slem 27 70 71 
slev 107 108 122 
slicka 11 47 71 
slingra 64 
slinka v. 67 138 
slipho 106 
slippa 52 132 138 156 
slipstensskjul 43 
slita 139 
slockna 33 67 
slott 29 
slucken 33 67 
slug 32 47 
slup 97 
slusk 52 78 120 
slut 156 
slutfiskat 85 
slya 9 
-slyna, se: jäntslyna 
slå s. 94 105 106 110 
slå v. 12 22 29 59 61 63 

68 138 139 161 
slåtta 29 93 
slåttandtid 84 
slåttare 106 
slått-tid 91 
-slåtter 161 
släcka v. 138 
släde 73 99  

slädföre 40 91 
slägga 72 110 
släka v. 71 
släkt 94 104 155 156 158 
släktlinje 64 82 
-slända 86 
släppa 37 52 156 
slät 71 131 163 
slätt a. 93 
slätt(a) s. 71 93 
slö 21 23 41 131 
slög(d) 20 60 
slöjda v. 60 
smaka 134 
smal 19 49 131 
smed 40 73 104 
smedja 7 41 64 68 
smedjehärd 13 41 51 84 

98 
smickande 12 137 
smida 139 
smideshärd 58 
smocka till 31 71 
smol 28 
smula 28 111 
smultron 117 118 
smyga 63 68 140 
småluva 47 
smålänning 47 75 85 
småmänningar 85 
-smäll 89 
smälla 138 
smälta 153 161 
smärt 14 129 131 
smör 22 28 
smörj 24 60 
smörja 24 51 54 55 56 60 

64 143 144 
smörtårta 53 
snar 15 132 
snara 15 Il 1 
snarka 16 34 
sned 11 131 
snedd 40 93 
snickra 53 142 
snipa, se: snipp 
snipp 10 94 97 
sno 21 22 144 
snodd 40 
snoppa 33 
snor 31 
snubba 36 
snugga 60 142 
snurka, 34 
snurra 25 
snus 74 
snusa 74 
snusmullrare 85 92 106  

(s)n.utt 43 97 
(s)nutta 32 43 
snygg 59 
snyta 140 141 
snål 54 132 
-snäcka 86 
snärt 14 
snäv 132 
snö 22 99 106 155 160 
snöa 23 60 155 159 
snöd 20 
snöda 21 22 
snöga, se: snöa 
snöre 22 116 
snörpa 24 
snöslask 156 
snövit 75 81 
socken 71 108 
sockenstuga 111 
sockenstämma 92 
socker 26 30 
sockerdricka 55 
sod 25 169 
soffa 30 
sofflock 48 
sol 107 108 
soldat 104 
solv(e) 24 95 
som pr. 25 30 71 134 154 

följ, 164 
som adv. 25 30 
somliga 30 65 
sommar 26 30 57 79 99 
somna 30 
somras, i 56 
som örnst 10 25 39 
son 28 43 45 74 105 125 
sonhustrukorv 87 
sorg 25 94 103 105 
sorl 35 52 
sorla 48 52 
sorlig 48 
sort 25 104 
sothålslucka 58 
sotkara Il 1 
sova 25 29 33 73 141 
sovel 26 27 30 73 
spade 99 
spader 78 
spaderäss 53 75 82 
spak 132 
spanjor 19 55 80 104 
spann 98 103 106 
spara 15 19 54 143 
spark 16 
sparka 56 
sparlakan 46 47 48 53 
sparlakanssäng 45 48 85 
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sparre 16 100 
sparv 16 
spatsera 39 83 
spegel 27 28 50 62 74 99 
spektakel 19 27 59 83 
-spel 89 
spela 74 
spenat 8 
spene 74 100 
-spett, se: hackspett 
spetälska 83 
spickefläsk 8 62 67 
spickekött 8 71 
spik 62 
spilkum 50 81 
spilla 138 
-spillan 45 
spillertak 53 
spillnaken 48 
spillningdyngohög 9 87 
spillrova 113 
spindel 28 79 
spinna 138 
spinnrock 30 33 
spiritus 56 74 78 
spis 98 121 
spisöl 90 
spital 12 31 49 66 80 
spjäla s. 20 64 Ill 
spjäla v. 64 
spjälke 13 101 
-spjäll 84 
-spjärn 13 
spjärna 14 57 64 
spole 49 99 
sporre 24 52 100 
spott 33 
spotta 33 
spottvacke 101 
sprakbark 79 
spricka v. 67 138 
sprida 139 
springa 44 61 63 138 
springgj ord 51 65 
sprita 40 
-spruta s. 45 
-språk 84 
-språng 49 56 170 
spräcklig 70 
spunnrock 30 33 
spy 40 144 
spyfluga 82 
-spyor 84 112 
spå 40 144 
-spådd, se sannspådd 
spån 29 45 96 
spånad, se: spåns 
spåns 33 42 74 100  

spång 93 98 
spår 24 74 
spårsnö 75 
späck 57 71 90 
späd 130 131 
spö(d) 23 25 26 41 116 127 
spöka(s) 20 145 
spöke 23 
stabb(e) 96 97 
stackslåtter 161 
stad s. 40 42 104 105 
stad adv. 41 
stadga sig 42 
stadlina 42 112 
stadning 42 70 
stadsbo 41 75 81 
stadspenning (städsel) 41 

70 
stake 99 
stall 94 95 
stalla in 156 
stallsdynga 119 
stallsdyngehög 9 86 
stallsflor 53 
stallsgubbe 43 
stallsgång(e) 100 
stallskulle 102 
stam s. 98 
stamkraft 167 
stamma 71 
stanna 17 137 143 157 166 
stapel 19 27 48 50 99 
star(e) 15 57 98 
stark 16 56 58 59 130 131 

132 
starr 72 
starra ut 16 
starrmyr 165 
stav 97 167 
steg 59 68 73 
stege 17 73 99 
stegra sig 51 
stek 107 108 
stel 14 51 55 
stelna 14 51 58 
sten 98 121 157 
stenlake 101 
sten-omöjligt 61 86 130 
stenskvätta 91 
sticka 112 113 
sticka v. 138 
stiga 62 63 68 139 
stigbygel 9 33 61 83 91 

95 110 
stiglucka 9 61 71 75 111 
stil 9 28 41 
stim 71 
stimma v. 71  

stinn 132 
stinna ut 144 
stinta 169 
stintunge 63 83 102 
stjäla 13 49 66 138 141 
stjälk(e) 13 49 100 
stjälpa 37 
stjärna 14 112 113 
stjärt 14 57 66 95 121 
sto 116 
stock 8 30 33 67 95 
stol 58 95 121 
stolpe 24 100 
stom 71 98 
-stop, se: halvstop 
stoppa 33 
stor 53 130 131 132 157 
storkna 24 
storm 25 46 155 156 
storsköte 53 
strand 40 42 45 109 110 

157 
strandhavre 43 
strandpyrrel 28 43 
strandskjura 43 
strax 39 
streck 61 71 
strida 139 
strimma 71 
strint 97 
stropp 33 37 97 
strumpa 32 
-strunt 109 
strupe 100 
strut 97 
stryka 67 140 
strykrem 89 98 
strypa 140 141 
strå 116 
stråk 73 
stråke 73 
sträck 11 
sträng s. 44 96 
sträng a. 41 64 
stränga 44 63 70 142 
sträva 143 
strö(a) 20 21 64 142 
ström 23 71 
strömming 21 72 98 
stubbe 36 99 
student 104 
studs(are) 41 98 
stuga 59 73 Ill 
-stumle 9 37 43 85 101 

169 
stump 97 
stund 32 40 94 109 
stur(s)k 43 55 56 132 
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stut 97 
stybb 36 
stycke 67 116 
stydel, se: stil 
stydja 9 41 68 167 
stygg 58 131 
stygga 60 111 
stylta 112 
styra 54 
styrbord 51 79 
styrka 10 
styrkedryck 56 67 91 
styrman 79 
styvdotter 38 82 
styver 26 102 106 
styvfar 38 79 89 
styvmor 38 79 
styvson 38 79 
stå 59 61 70 138 141 
stå till 155 
-stånd 18 37 84 
ståndare 18 87 
ståndkrok 18 43 
stång 44 110 
städ 41 116 
städsel 28 41 52 74 
städsla 41 52 74 
ställe 35 116 155 
stämma 44 144 
stämpel 28 47 48 99 
stänga 44 63 143 
stänka 64 
stärka 14 56 
stärkelse 56 67 
-stätta 8 9 10 71 111 
stäv 97 
stäva 73 111 
stöd 24 40 74 104 105 
stödja 24 64 74 142 
stöka å väg 20 
stöld 23 50 55 94 
stöp 20 
stöpa (is) 20 
stöpa (ljus) 23 37 
stör 22 98 155 159 165 
störja s. (en fisk) 10 166 
störst 16 
stöta 23 24 
stövel 20 21 24 28 47 48 

70 72 96 
sucka 32 
sud 93 97 167 
sudband 167 
suga 32 63 68 140 
sugga 60 
sula 28 93 114 
sullme 32 37 42 100 
sump 97 

13 — 42663.  

sund 32 157 164 
sunnan 46 
sunnanväder 32 92 
sup 36 97,l35 136 
-supa s., se: ölsupa 
supa v. 39 74 140 141 
supanmat 45 
supanrätt 45 84 104 
supen a. 141 
sur 132 162 
surra 52 157 160 
svabba (i sig) 36 142 
svag 58 131 
svagdricka 61 75 82 91 
sval 15 54 132 
svala 15 49 111 
svalblomma 112 
svale 15 99 
svalg 15 60 
svalka 15 
svalna 15 
svamp 97 
svan 93 113 114 
svans 98 
svar 15 
svart 16 131 
svartbak 97 
svartmyra 112 
svartsjuk 56 
svartstare 56 89 
svarva 16 
svavel 27 60 
svedjeland 7 41 
svage 73 101 
svegbörda 162 
svepa 37 
-svett 89 
svettig 35 
svicka s. 94 100 
svicke s. 94 
svida 139 
svimma 71 142 
svin 7 135 
svinbusa 33 43 64 74 111 
svindel 28 79 
svindla 42 
svinge 101 
svinflo 105 
svinho 106 
svinhusflor 53 103 106 
svinstäva 111 
-sviska 75 
sviskon 117 118 
svordom 55 71 75 80 98 
s(v)ullen 38 130 138 
s(v)ullna 38 
s(v)ullnad 32 42 
s(v)ulten 38 138  

svåger 26 99 155 156 
svål 19 49 51 98 
svång 65 
svår 132 134 
svälja 13 50 54 55 60 

64 
svägerska 81 
svälja 143 
svälla 38 130 138 
svält 93 94 
svälta 38 138 
svänghjul 65 
svära 11 134 138 141 
svärd 14 55 
svärm 14 104 
svärta (fågel) 14 111 112 
sy 40 78 144 
syborg 25 60 75 
sydost 31 69 156 
syl 47 98 
syll 8 98 
symta 10 37 
-syn 43 89 
synas 155 157 
synd 134 
synål 75 81 
syr6n 7 83 104 
syrsa 54 55 70 
syskon 45 117 
syssla 47 52 70 
syssling(e) 7 8 52 63 82 

91 100 102 
syster 26 108 
så s. 105 106 
så v. 29 40 144 
så adv. 29 154 155 158 

163 164 
så när som 157 
såd 29 40 74 94 97 
sådan 42 74 135 155 157 

164 
sådan-där 161 
sådd 29 40 
såg 62 107 108 
såla ut 22 28 
såla till 28 29 
såll 30 
sålla 30 
sång 44 109 
säck 61 97 
säd 11 94 129 
sädesband 41 89 
sädesgärd(e) 41 89 
sädesärla 11 41 48 53 75 

83 110 
säga 41 60 73 134 137 138 

144 157 158 161 
säl, se: själ 
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sälg(e) 13 60 62 107 108 
122 

sälg(e)löv 9 
sälg(e)pipa 9 92 
sälja 13 49 60 70 144 
sällan 46 
sämjas 145 
sämre 133 
sämskskinn 43 59 
säng 8 44 63 64 107 108 

122 
sängbotten 65 
sänglag 65 
särk 14 98 
särskilt 13 53 
säte 129 
sätta 11 12 142 
sätta för 155 164 
söder 74 
söderboda-gers 87 
söka 23 
söla 28 
söm 20 71 94 98 
sömma 20 71 
sömmamån 43 91 
sömn 24 31 44 45 102 
sömnen a. 24 31 
sömnig 24 31 
sömnlös 24 31 43 44 89 

119 
sömnsnöt 44 89 
söndag 17 33 61 72 
söndags, i 56 61 
sönder 33 57 
sönderf lägen 68 139 
sönderslagen 58 86 
söndersprucken 67 138 
söndrig 33 
sörja 10 24 55 60 64 143 
sörp 24 93 94 
sörpa v. 24 
söt 21 23 
-söta s. 20 61 
söva 20 23 

tackel 26 27 70 
tafs 98 
tag 62 
taga 12 59 61 62 63 68 

134 135 136 138 139 
141 155 156 157 158 

taga upp 157 
taga vara på 158 164 
taga vägen 135 
tagel 26 27 101 
tagg(e) 60 96 123 
tak 8 39 67 115 128 
tal 15 

tala 15 166 
tala om 155 158 164 
talas om 157 
talg 15 60 
talgoxe 60 101 102 
tall 98 
tallrik 17 65 78 98 
tallstrunt 109 
taltrast 15 54 89 
tam 41 
tana 111 
tand 40 45 109 110 126 
tandlös 43 
tandslag 43 52 
tandvärk 43 
tapet 80 104 
tapet(s)rulle 43 86 119 
tarm 8 16 98 132 
tarv 16 
-tassel 28 99 
tecken 35 
tegel 7 26 27 50 
tegelsten 27 50 
telegram 71 84 94 
teln 14 49 98 
ten 98 
terpentin 14 84 
tesked 89 
test 69 97 
tid 39 94 155 
tida 17 
tidender 74 
tidning 7 61 65 94 96 158 
tidsspillan 45 
tiga 63 68 139 
tiger 99 
tiggare 61 62 72 106 
tigge 101 
tilja 112 
till 12 48 155 161 
tillbaka 17 
tillbaks 43 119 155 161 
tillfreds 41 119 
tillmans 46 79 119 
tillminstone 30 85 
tillnamn 89 
till och med 156 
till(s) 43 
tillstädes 41 74 
tilltugg 60 89 90 
timme 71 100 155 161 
timmer 37 71 
timmerman 71 81 
timotej 11 31 64 72 84 
timra 37 
tina s. 21 112 
tio 9 35 68 74 136 155 
tionde 12 136  

tisdag 5 61 
tistel 52 70 98 152 
tistron 70 117 118 169 
titel 27 47 98 
tjangsa y. 66 
tjog 59 73 
tjock 30 66 163 
tjockhörd 145 
tjocklek 49 
tjudra 40 
tjugonde 12 34 81 136 
tjugu 32 34 66 136 
tjur 98 
tjuta 140 
tjuv 9 66 97 
tjäder 73 99 
tjäle 13 99 
tj ä,lla 142 
tjänst 93 
tjära s. 66 Ill 
-to 38 
tobak 18 33 72 78 80 
-tocka s. 160 
tocken 25 26 31 39 45 48 

58 135 
tocken en 135 
toddra v. 33 52 74 142 
toddy 40 97 
toffel 28 30 47 48 93 114 
toffla 26 
tofs 33 98, jfr åkertofs 
toft(e) 30 112 113 
tok 52 
tokig 35 61 71 132 
tolft 24 37 49 93 94 
tolfte 37 136 
tolv 24 136 
tolvman 24 38 79 81 90 
tom 71 
tomt 30 93 104 
tomtepyssel 91 
topp 33 
tordyve1,28 48 55 57 73 

91 99 
torg 25 60 
torka s. 94 100 
torka v. 24 162 
-torn, se: västantornar 
tornhagel 91 
tornvigg, se: torvigg 
torp 25 
torr 24 135 137 162 
torsdag 55 61 
torsdagskväll 61 
torsk 25 55 98 
torv 25 
torvigg 59 89 97 
-tott(e) 33 100 
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trakt 94 104 
trampsticka 91 
tran(a) 93 94 98 114 
trasa 19 111 
trasslig 52 
trast 39 69 93 97 104 
tratt 97 
trave 100 
tre 7 136 155 156 161 
tredje 7 41 136 
tredjedel 161 
treegge (Carex) 82 101 

169 
trefot 8 75 
trekannhämtare 87 
trettio 136 156 
trettionde 136 
tretton 31 44 136 
trettonde 136 
trilla 12 
trillingar 7 83 
trillval 15 104 
trind 131 
tro v. 40 144 155 157 
troligtvis 156 
troll 25 
trollkäringslända 86 
trollpack(a) 17 95 115 
-trosk (groda) 33 169 
tross 29 98 
trumf 39 
trumma 32 37 110 
trumpet 10 104 
trut 97 
trycka 17 35 39 143 
tryne 95 110 
trysta, se: krysta 
tråckla 30 70 
tråd 40 46 95 
tråda se: toddra 
tråg 25 59 68 73 128 
trågorm 73 76 
tråkig 29 
trång 131 132 
trä 39 
-träck 7 m. fl. 
träd 41 116 
trädesåker 41 90 
trädgård 41 72 
trädgårdsland 58 
trähäl 167 
träknarr 16 104 
tränjon 62 70 117 118 169 
träns 98 
träsk 8 66 115 128 170 
trög 23 
tröja 21 
tröska 24 33  

tröskel 27 33 47 49 50 98 
99 

trösklada 24 
tröskverk 24 
tröskverksståndare 87 
tröst 21 
trött 24 
tuga s. 60 73 111 162 
-tugg, se: tilltugg 
tugga v. 32 60 
tuggbuss 61 81 98 
tulig 49 
tulil 49 79 170 
tull(e) 98 100 160 166 
tullförvaltare 86 
tulsprång 49 56 170 
tum 71 106 
tumba v. 37 142 
tumdråp 89 115 
tumme 71 100 
tumstock 90 
tumulta 10 
tung 32 131 132 
tunga 65 
tungspene 65 
tunnhös 23 66 94 115 168 
tupp 30 33 52 74 130 
tusandjävla 14 87 
tusen 137 158 
tusenomöjligt 87 130 137 
-tussa s. 82 113 
tutt(er) 32 52 
tvehovad 9 42 92 
tveskaftad 9 42 
tvetydig 9 47 48 82 
tvi vale 8 9 15 51 
tvillingar 7 83 
tvinga 142 
tvist 94 
tvungen 44 63 138 
två 136 137 
tvål 74 84 98 
tvär 13 14 
tvären, på 14 
tvärt av 39 
tvättfat 39 89 
tycka 58 134 
tyg 68, jfr sattyg 
tygel 27 28 47 49 50 62 98 

99 121 
tyllra s. 10 112 
tyrann 41 80 97 
tyst 70 137 
tysta 70 
tyvel 50 
tyvla 10 
tå 57 93 94 110 
tåg (lina) 21 23 95 107 108  

tågvirke 91 
tåla 28 49 54 55 143 
tång 63 110 
-tånge 101 
tår 57 98 
tårta 29 53 56 
tåtel 27 51 
tä 116 155 
täcke 8 116 
tälja 13 54 55 60 64 
tämja 64 143 
tändsticka 43 113 
tänka 154 155 156 159 
-tärna, se: brudtärna 
tärna (fågel) 13 14 45 52 

74 1 1 1 
tärning 14 98 
tät 131 163 
tö 22 
töa 21 64 
töcken 21 25 
tög 107 108 
törn 23 71 98 
tömlöp 104 
tömma 23 71 
töras 22 23 51 70 145 
törel 10 28 74 99 
törna 22 
törst 24 

udd(e) 40 97 
uggla 59 
ugn 45 102 
ugns-gimma 37 
ugns-kara 111 
ull 47 107 108 
ull-luden 74 75 81 
undan 42 46 
under prep. 26 
underlig 12 42 53 
underst 13 133 
undre 133 
undvara 15 42 
ung 131 132 
unge 8 44 63 64 96 102 
ungefär 8 14 55 62 84 153 

156 160 161 • 
uniform 25 64 84 98 
unken 44 67 
upp 32 150 164 
uppasserska 85 113 
uppe 32 
uppfostra 158 
upphäfta s. 111 
upplänning 32 42 82 90 

91 
upp-pöst 9 
uppsluppen 52 132 138 
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upptill 12 89 
uppåt 155 164 
uppäten 141 
ur led 40 58 
urloppsdike 51 
ursint 55 80 
ursäkt 76 81 
urväder 32 91 
usel 27 47 
ut 155 157 158 163 164 
utan prep. adv. konj. 18 

46 157 
utanför 26 46 157 
utanpårock 46 86 87 
utanskrift 46 91 
utav 157 165 
utbreda 158 
utburen 138 
ute 35 155 
utför 26 32 40 70 
uthus 89 
uti 9 157 161 
utom 34 
utomlands 42 49 
utsjungen 63 141 
utskuren 53 57 90 138 
utslag 52 
utsocknes 71 90 
utvärtes 14 35 
utåt 157 164 
uv 97 

vacke 167, jfr bind-, 
spottvacke 

vacker 56 81 132 156 
vackerst 16 81 
vad pr. 41 74 134 135 157 
vadd 40 
vadmal 15 16 45 48 51 

117 
vagga s. 60 112 
vagle 96 
vagn 45 64 102 
vagnsbusse 33 101 
vagnslider 44 
vagns-vepa 168 
vak 107 108 
vakenhus, se: vapenhus 
vakt 104 
-vaktare 157 159 
val (strömmings-) 15 49 

98 104 
-val (käpp) 15 
valborgsmäss(a) 17 36 50 

53 61 91 
valborgsmässkase 87 92 

100 
valen 15 41  

valfisk 15 
valhänt 15 41 89 90 
valk 15 98 
vall 98 
-vall, se: skönvall 
vallackad 47 
vallackare 85 106 
valp 25 49 97 
vals 104 
vana 94 100 112 
vanka v. 30 
-vann, se: ärtvann 
vant(e) 97 
vapenhus 30 59 84 91 
-var, se: gårdvar 
var s. (överdrag) 15 51 
var s. (Eiter) 15 130 
var pr. 15 135 137 
var adv. 53 135 155 
vara s. 158 164 
vara v. 15 53 74 134 135 

137 138 141 142 144 
154 156 164 

varda 16 33 56 138 144 
vardag 16 55 61 80 90 
varenda 135 
varendaste-en 157 
var-eviga-en 7 85 
varför 26 
varg 16 60 62 97 
varken 16 53 56 66 
varm 16 44 54 57 132 
var-och-en 160 
varp 16 
vars, bli- 35 
varsin 8 15 70 80 
varsko 155 161 
vart 65 70 135 162 
vartefter 16 56 57 59 134 
vasserratre 7 18 87 92 
vassle 52 100 
vatten 17 40 46 
vattenblommor 44 113 
vattenspruta 45 
vattentistel 45 
veck 71 
vecka s. 8 112 113 165 
ved 40 73 
vedlider 76 83 
vedlår 41 76 81 
veke 99 
vem 135 
-vepa 168 
-verk 24 
verke 101 
veta 66 73 134 144 155 

159 
vete 10 163  

vette 11 
vi 38 133 136 156 157 163 

164 
-vial 17 
vicker 27 50 51 
vid a. 163 
vid prep. 12 156 157 164 
vida adv. 17 
vidd 40 
vid(e) 12 41 93 161 164 
vid(e)buske 90 
vid(e)löv 41 
vidja 64 68 112 
vidlyftig 41 
vidlyftighet 65 85 
vidskepa sig 41 83 
vidskodd 40 41 
vidstickad 41 
vifta v. 59 
-vigg, se: torvigg 
vik 62 107 108 
vika 62 139 143 
vikt 94 
vikta, se: vifta 
viktriol, se: vitriol 
vila v. 47 
vild 42 131 
vilja 7 41 64 144 155 156 

161 
villig 34 
villkor 50 80 90 
vilse 155 
vimmelkant(ig) 17 27 61 

84 
vimpel 28 48 79 99 
-vin 14 84 
vina 74 139 
vind (blåst) 20 34 42 45 

46 61 
vind (på hus) 42 98 
-vinda 162 
vindskammare 91 92 
vinge 99 
vinna 39 138 
vinter 99 
vintras, i 17 56 
vipp 97 
virke 14 56 67 91 
vinning 52 57 
virvel 28 79 99 
vis s. 155 156 157 160 
visa s. 112 
viska s. 112 
visp 97 
vit 131 
vitriol 49 59 84 91 146 
vitsiffra 37 52 113 
vitsippa 37 
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vitten 93 94 98 
vittja 66 142 
vittne 116 127 
volm 24 165 
vred s. 40 73 
(v)rensk a. 38 
(v)renska 11 38 66 
(v)renskhäst 38 
vret 97 
vrida 139 
vriden 139 
-(v)rist 38 109 
vrå 110, jfr ögonvrå 
(v)råla 38 49 142 
vrång s. 18 63 110 167 
vräka 11 
-vurst, se: medvurst 
vyssja 31 37 38 44 66 
våd 93 
-våda 94 96 
våffla 48 112 
våg 107 108 122 
våld 18 42 
vålla 30 33 
vålm 98 
vålla 144 
vålnad 42 49 51 100 
vålnas 145 
vamb 18 37 107 108 122 
våndas 145 
vår s. 29 95 107 108 157 

158 
vår pr. 29 53 56 74 134 

135 158 161 
våras, i adv. 56 
-vård, se: gravvård 
vårda 28, 51 
värde 29 51 55 101 
vårfrudag 28 53 55 61 84 
vårnack 57 90 115 168 
vårta 19 56 111 162 
våt 130 131 
väcka 62 71 142 
väddölänsman 15 86 
väder 46 155 156 164 
väderil 95 
väg 8 11 95 155 156 164 
vägg 11 62 67 107 
vägglus 49 
väggsmed 90 
väggsmäll 89 
vägskäl 74 
väja 59 62 72 
väl 11 38 47 54 74 134 

155 156 158 160 164 
välende s. 47 82 168 
välja 13 54 55 60 64 143 
valkare 13 

välsigna 47 64 
väl(t) adv. 11 13 54 
vält 153 
-välta s. 161 162 
välta v. 142 
välva 13 55 143 
vän 35 39 104 121 
-vända s., se: skälvända 
vändbanke 43 
vänja 64 143 
väntan 45 93 
väntandes 18 137 
väppling 48 70 79 
värd s. 14 
värk 14 56 98 
värka 14 59 
värld 13 14 51 55 57 74 

93 107 108 120 158 162 
världsens sista dag 51 55 
värme 14 100 
-värme, se: ögonvärme 
värpa 14 38 56 142 
värst 154 
väsende 35 81 
väska 69 112 
västan 46 
västantornar pl. 57 85 
västeröver 85 
västgöte 23 66 81 83 100 

101 104 
vätska på 39 
vätte 113 
-vättja s. 43 66 112 113 
väv 97 
vävskäl 74 
växla 52 
vört 24 93 

ylja v. 9 64 70 
ylle 25 
ynga 44 63 
yngre 158 
ynklig 64 65 
yr s. 95 
yra v. 143 
-yrka, se: påyrka 
yrk(e) 10 56 67 164 
yrsel 27 93 
ysta 10 
ytterst 133 
yttre 16 70 133 
yxa 25 35 107 108 122 

130 165 
yxhammare 85 

å 5. 110 
åbrodd 19 25 40 79 
åbäka sig 82  

åbäke 8 11 21 82 
äd(a) 29 110 
åder 12 107 108 137 
åderbråck 71 
ådguding 65 82 169 
åfäkta sig 82 
åfäkter pl. 30 82 
åka s. 62 
åka v. 70 
åker 26 99 121 
åkertofs 33 36 53 
ål 29 104 
ålder 30 
ålänning 49 82 
ånga s. 94 100 
ångbåt 65 
år n. 65 135 155 156 
år(a) f. 57 108 124 126 

127 166 f. 
årder 24 26 48 51 116 168 
årder-rot 168 
årlom 160 
årtal 162 
årtull 53 98 100 
As 98 
åska s. 69 
åt prep., adv. 29 155 156 

157 163 164 
åtbörder pl. 55 82 
åtminstone 30 85 155 
åtta 17 136 137 159 163 
åttio 137 
åttionde 137 
åttonde 136 

äfsing 7 70 82 91 
äga om 44 58 
ägg 11 59 62 67 115 128 
ägga v. 62 68 
äkta a. 16 
äktenskap 91 
äktika, se: ättika 
äldre 42 158 
äldst 42 
älg 13 49 60 97 
älta s. 93 
älv 13 94 95 122 
ämbar 17 78 91 126 
ämbete 83 
än 156 157 
ände 99 
ändå 157 
äng 44 64 65 107 108 156 
ängel 27 47 49 79 98 
änger pl. 110 
ängslan 45 52 93 
änka 44 62 67 
änkling 78 



Personnamnsregister. 

Cecilia 112 
Charlotta 119 

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

Iris 11 78 

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

Ferdinand 14 18 39 54 81 Kajsa 119 
Frans 119 Kajsa (vinden) 11 81 

Kalle 35 53 99 101 118 119 
Gammal-Erik 52 86 Karin 7 15 40 45 78 119 
Gammal-Måns 91 Karl 19 32 48 53 101 
Gräsman 78 Karolina 16 47 86 
Gräsmanskan 82 Klara 15 
Gustav 18 78 Kristina 17 111 118 119 

Hans 19 45 Lars 19 101 119 
Hans-Per 16 Lasse 53 57 100 
Hansson 32 45 Leonard 16 18 31 54 55 
Herman 14 18 78 72 84 
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äpple 27 48 50 116 
ärende 14 55 57 116 
ärg(e) 14 64 100 
ärgig 34 64 
ärja ner 14 64 
ärjningsårder 13 64 
ärkebiskop 14 86 
-ärla, se: sädesärla 
ärlig 13 58 
ärmbrynd 10 89 169 
ärr 14 57 115 116 127 
ärt 14 25 109 125 
ärtgalge 162 
ärtvann 105 106 
ärva 14 
-äss, se: hjärter-, klöver- 

äss etc. 
äss (på nyckel) 12 59 168 
äta v. 11 141 142 
ättika 59 71 81 

Anders 13 1928 32 35 39 
45 101 

Anders-Jans 13 19 53 66 
84 119 

Anders Jansson 86 
Andersson 32 45 119 
Anderssonskan 86 
Andreas 7 12 17 86 
Anna 111 
Ante 39 100 101 118 119 
Arvid 14 15 17 54 
August 20 34 39 119 
Augusta 18 34 83 

Berta 14 54 
Borna 13 
Berner 13 
Bigga 53 60 119 
Birgitta 53 60 81 119 
Brita 81 119  

ögla 10 70 113 
ögonlock 45 49 80 
ögonvrå 45 89 
ögonvärme 14 45 101 168 
öka s. 62 67 
öl 20 22 28 49 142 
ölsupa 32 
öm 23 71 
ömfotad 42 
ömka 10 65 
ömsa 10 
önska 22 
önskan 45 93 
öppen 10 39 132 
öppna 10 
ör 22 57 95 
öra 4 16 20 21 22 25 46 

117 127 128 
öre 22 116 
örfil 22 44 80 95 99 
örfila 82 
örkåda 22 169 
örlogsflotta 38 51 53 85 
öm 22 98  

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

73 
övermorgon 31 
överst 73 133 
övre 73 133 136 

ö 22 64 93 94 105 
öda 23 
öga 23 46 117 127 128 

Abraham 18 32 45 65 
Abrahamsson 32 45 81 
Adolf 38 39 119 
Albert 14 17 50 54 
Albertina 16 54 86 
Alexander 49 72 81 119 
Alm 155 157 



Lotta 119 

Magnus 32 66 
Magnus-Jans 66 
Maja 53 119 
Malin 15 45 49 
Margareta 16 80 83 
Margrete 16 80 83 
Maria 16 53 119 
Marta 16 54 
Matilda 119 
Mats 18 32 39 70 86 87 

101 119 
Mats-Mats-Janne 87 
Mats-Olofs-gubben 86 
Matsson. 17 32 39 45 
Matte 101 
Mattias 78 119 
Mesterton 56 84  

Måns 45 
Månsson 32 

Nils Persson 82 
Nyberg 158 

011e 17 31 38 99 101 118 
119 

Olov 78 
Oskar 17 66 

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

Robert 35 54 
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Sakarias 18 72 78 
Sissan 112 
Sofia 44 
Stina 17 111 118 119 
Svensson 119 

Tea 64 74 
Tilda 119 
Tomskan 30 78 
Tomsson 32 45 

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

Zacharias 18 72 78 

Afrika 16 81 
Alskärsfjärden 48 
Alunda 16 47 75 83 
Amerika 16 85 
Asien 9 19 78 

Bjurskäret 53 81 
Blekinge 65 81 
Bolka 16 
Borggårde 103 120 
Brasilien 72 85 
Brudbådan 82 
Båkön 73 94 
Börstil 7 24 78 
Böte 20 

Dalarna 15 19 81 103 113 
124 

Danmark 16 78 

Egypten 83 
Ellan 64 112 
England 49 
Enholmen 63 81 102 
Espskärsörarna 82 
Espörarna, se: föreg. 
Europa 13 35 83 124 

Flotta 33 Ill 
Fluttu, se: Flotta 
Fogdö 107 
Forsmark 25 78 

Ortnamnsregister. 

Frankrike 72 81 
Frösåkers härad 75 83 
Fygda, se: Fogdö 

Gimo bruk 37 74 111 
Grekland 49 
Grundkallarna 101 
Gräsbådan 25 81 100 
Gräsön 155 159 163 164 
Gävle 48 

Harg 15 60 
Hov 73 
Hundbådan 43 100 
Hållnäs 80 
Hälsingen 7 65 82 
Häverö 78 108 
Hökhuvud 20 66 75 78 
Höglycke 20 
Högsten 13 75 79 

Italien 74 85 

Jomala-maren. 13 30 47 
74 86 170 

Jämtland 36 48 

Kallerö 8 12 13 75 78 81 
Kaverö 12 13 75 81 
Kjärsholmen 53 102 
Klockareboda 86 155 156 

164  

Kovik 75 

Lönnholmen 21 102 
Lövsta bruk 38 
Lövstabukten 20 38 

Medelpad 16 18 41 50 74 
79 

Melbomaren 50 
Melbomarsbacken 87 102 
Mälaren 13 49 78 106 
Mörtarö, Väster 87 
Mörtarö, öster 87 
Möskär(sgossen) 20 102 

Norge 825 62 
Norrboda (by) 16 42 82 

84 
Norrbådan 74 
Norrland 31 58 70 
Norrsten 13 75 79 
Norrtälje '8 13 49 53 62 
Norsbådan 100 
Närke 67 79 

Ormön 90 
Ormöarna 82 101 (inco- 

lentnamn) 
Ortala 15 53 75 82 

Raggarö 8 57 75 
Rio Janeiro 11 19 64 72 86 
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Risten 75 81 
Ropskärsbergen 157 
Roslagen 52 62 74 82 90 
Rosten 13 75 79 
Rävsten 80 
Rörmarn 170 

Sandrudun 43 74 Ill 
Singön 15 44 63 107 112 
Skepthammar 17 38 65 

83 106 
Skåne 35 79 
Sladdarön 84 
Snesslinge 7 8 52 63 70 82 

102 
Spanien 81 
Stockholm 24 28 30 
Stora Risten 75 84 
Storbådan 100 
Storängen 82 
Sundsängen 42 
Svartbådan 100  

Sverige 8 14 62 79 
Söderboda 156 158 
Söderboda-tana 155 
Söderboda-ängarna 87 

Tolträsket 49 
Turkiet 7 80 
Tvärnö 8 14 75, 79 
Tyskland 49 69 
Tälje 8 13 
Tärnbådan 100 162 

Uggelbergen 157 
Understen 13 75 81 
Uppland 48 78 
Uppsala 75 81 
Utterbådan 100 

Valö 8 15 35 75 79 
Vargskär 60 
Vaxala 58 75 78 
Vaxholm 24 28 78  

Väddö 15 
Vässarö 8 53 75 79 
Västerbyn 156 
Västerbyängarna 87 
Västergötland 85 86 
Västersocknen = Öre- 

grund 158 

Åland 49 157 

Äsp, se: Esp- 

Öregrund 21 22 84 
Örskär 155 158 160 164 
Örskärs fyr 53 
Österbyn 21 
Östergyllen 21 49 86 
Östergården 21 
Österrike 2 21 24 62 67 

86 
Östhammar 17 21 65 83 

106 
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