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F ö R O R D. 

Den svenska litteraturen har hittils saknat en täxtsamling 
av det slag som härmed, efter nära 15 års samlingsarbete, fram-
lägges för offentligheten. 

För studiet av vår medeltidskyrkas ock framför allt av vårt 
folks religiösa ock kulturella liv i äldre tider torde emellertid 
en samling som denna numera få anses oundgänglig. Det är 
utan en sådan omöjligt att få en överblick av materialet, även 
om en stor del föreligger i tryck här ock där. Vidare förblir 
materialet, innan det samlats ock ordnats efter sitt innehåll, 
blott en hop strödda kuriosa. 

I motsats till biskop Bangs stora samling »Norske Hexe-
formularer og magiske Opskrifter» (1901—1902) har i denna 
samling upptagits blott värbal magi. Den materiala magiens 
många medel hava alltså uteslutits. Dock hava ett antal blan
dade formler med i regel mindre utvecklad handling ock med 
enkla medel upptagits. 

Till de egentliga besvärjelserna hava lagts närliggande be
nediktioner ock andra kyrkliga formler av mer eller mindre ut
vecklad magisk natur. Gränsen är flytande. Vidare har med-
lagits ett antal gamla katolska folkböner, som delvis påträffats 
i äldre domstolshandlingar jämte rena besvärjelseformler. Båda 
betraktades av myndigheterna såsom lika olillåtliga. Här hava 
de medtagits för att göras tillgängliga i en större samling, ehuru 
de till sitt innehåll äro av annan art än de omgivande täxterna. 

Värkets titel har valts med hänsyn till del stora flertalet 
ock av praktiska skäl gjorts så kort som möjligt. 

På fullständighet gör givetvis icke denna samling anspråk, 
men materialet torde kunna anses fullt representativt ock egnat 
att belysa samtliga arter av värbal magi. 

Det systematiska ordnandet efter innehåll, olika art ock 
plats inom den värbala magien har varit förenat med icke ringa 
svårigheter. Icke så få formler äro svåra att klassificera. Andra 
äro övergångstyper, som kunna placeras på olika ställen. Här 
hava de i några fall ställts, där de ansetts bäst behövliga för 
alt fullständiga en viss, mindre rikt företrädd avdelning. 

För en närmare inblick i den värbala magien, dess väsen ock 
arter hänvisas t i l l  min framställning i  inledningen ti l l  Nordisk 
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mayi, där jag särskilt sökt klarlägga rien episka värbalmagiens 
innebörd. För övrigt har jag genom själva uppställningen ock 
klassificeringen sökt giva den nödiga inledningen till studiet av 
dessa täxter. 

Vid tryckningen av dessa har jag följt nu vanliga principer. 
Alltså ä ro alla täxter bokstavstroget återgivna. I bruket av stora 
bokstäver ock sk iljetecken har jag dock ansett mig i tydlighetöns 
intresse böra följa nutida regler. Desslikes har det befunnits 
nödvändigt att så långt möjligt i trycket söka återge läsningarnas 
oftast rytmiska form. Att jag därvid alltid lyckats, vågar jag 
ej påstå. 

För synnerligt tillmötesgående har jag att tacka Nordiska 
Museet, som ställt sina samlingar till mitt förfogande ock lika
så Uppsala Landsmålsarkiv. Till riksbibliotekarien D:r I. Collijn 
står jag i tacksam förbindelse för några värdefulla medeltids-
täxler. Slutligen har jag att tacka kand. Martel Johansson för 
en rad nyantecknade täxter ur hans privata samling. 

För en framtida komplettering av denna samling tillåter jag 
mig föreslå, att forskare vid upptäckten av enstaka läsningar vid 
handskrifters genomgående, översända dessa till Uppsala Lands
målsarkiv (i Uppsala Universitetsbibliotek). 

Så snart liden det medger, s kall jag söka komma med några 
studier till dessa täxter ock därmed sammanhörande historiska 
förhållanden. 

Uppsala i aug. 1917. 
FÖRF. 

* 

Både detta arbetes författare, professor Em. Linderholm, 
ock tidskriftens redaktör ha bortgått innan dess sista häfte här
med utgives. Vid avslutningen får redaktionen lill författarens 
ovanstående förord foga ytterligare några rader. I sin helhet 
blev arbetet satt omedelbart efter det författaren inlämnat sitt 
manuskript till tidskriftens redaktion, ock förelåg i form av kor
rektur i 2 + 229 långsp alter bland författarens specimensskrifter 
vid sökandet av professuren i kyrkohistoria, till vars innehavare 
han utnämndes år 1919. Närstående är författarens samtidigt 
utarbetade skrift »Nordisk magi. Studier i nordisk religions- ock 
kyrkohistoria I. Urnordisk magi», som utkom i landsmålstid
skriften såsom häftet 143 (1919: 1, me d tryckåret 1918). Inom lid
skriftens B-serie var denna skrift signerad med siffran 20. Ut
givandet av Signelser har uppdelats på tre häften, varav det 
första utkom som n:r 176 (1927:2), det andra som 185 (1929:2) 
och det tredje nu utkommer som 230 (19 39: 3, med tryckåret 1940). 
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Utom de båda första, under författarens livstid utgivna häf
tena har även det första arket av tredje häftet (s. 257 —272) re n-
tryckts under hans eget övervakande. Vid professor Lundelis 
död förelåg i rentryck ytterligare 7 ark (s. 273—384), varav s. 
257—368 a v honom bestämts skola ingå som B-bilaga i årgången 
för 1939. Hela återstoden förelåg emellertid i korrektur, som 
författaren själv hade genomgått under samarbete med fil. lic. 
.1. L jdestam, vilken från ock med adertonde arket (s. 273) varit 
hans medhjälpare. Med undantag av sjuttonde arket måste 
häftet nysättas, varvid korrekturet från 1917 tjänade som manu
skript. Innan detta gamla korrektur lämnades till redaktionen 
för nysättning, företogs en genomgående jämförelse med täxterna 
i o riginal, dock med undantag för sådana fall, d är det visade sig 
omöjligt eller förbundet med alltför stora svårigheter att få till
gång till originalen. Vad beträffar s. 1—272 har någon motsva
rande kollationering med originalen icke ägt rum. 

Vid den posthuma utgivning av arbetets sista del, som nu 
sker, ha inga ändringar beträffande innehållet företagits. För
fattaren själv hade när arbetet år 1927 på ovan nämnt sätt för
bereddes till tryckning, tillagt ett enda nytt nummer (976). Ett 
fåtal nummer ha uteslutits av författaren vid samma tillfälle. 
I stort sett har ingen hänsyn tagits till sådant material, som 
genom nya uppteckningar eller på annat sätt tillkommit ef ter 1917. 

Den överarbetning för tryckningen, som efter författarens 
död har skett genom licentiaten Ejdestam i samråd med professor 
Lundell, har innefattat ett försök att åvägabringa något större kon
sekvens, utan att dock denna strävan drivits längre än bekväm-
ligen kunde ske. 

På vanligt sätt ha kompletterande ord m. m., som inskjutits 
av författaren, inneslutits inom [ ]. 

Tryckfelslistan, som begränsats till vad som synts oundgäng-
ligast, har nu tillagts. Likaså det av fil. mag. R. Broberg u tarbetade 
sakregistret, som ej heller avser att gå in på alla enskildheter. 

Författarens avsikt har varit att i en kompletterande sam
ling publicera sådant material, som här icke medtagits. Ännu 
ej långt före sin död talade han om sina planer att, därest om
ständigheterna det medgåve, en gång föra detta arbete längre 
än han hittils hunnit. Arbetet har kostat honom mycken möda 
ock mycken tid, under betydande svårigheter ock många avbrott. 
Väl medveten om, att det ej fullt motsvarade den ursprungliga 
avsikten, vågade han dock hoppas att härmed ha vunnit en 
första överblick över det svårtillgängliga materialet. 

Uppsala i juni 1940 . 

Herman Geijer. 
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FÖRKORTNINGAR. 

ANF = Arkiv för Nordisk Filologi. 
ATKS == Acta lill Trolldomskommissionen i Stockholm 1076 

= HRT. 

1). = Avd. D. i UUB:s handskriftsavdelning. 
EA = M. Luthers skrifter, Erlanger Ausgabe 1826—57. 
E. W. z= Eva Wigström, Folkdiktning, II 1881. 
Fat. = Fataburen. 
Franz = Adolph Franz, Die Kirchlichen Benedictionen, 1909. 
GHNB. = Gästrike-Hälsinge Nations Bibi. 
GHRA. = Göta Hofrätts Arkiv. 
GLA. — Göteborgs Landsarkiv. 
HRT. = Handl:r rör. trolldom ock vidskepelse i RA. 
KA. — Kyrkoarkiv. 
KB. = Kungl. Biblioteket. 
KHÂ. — Kyrkohistorisk årsskrift. 
KJT. = Kommissioner, .lustitie, Trolldom i RA. 
KLÖ. z= Klemming, G. E., Läke- och Örteböcker etc. 1883 

—86. 

KUAS2 = Klemming, G. E., Ur en antecknares samlingar, 2 
uppl. 1880—1882. 

LSB. — Linköpings Stiftsbibliotek. 
MfrNM. = Meddelanden fr. Nord. Museet 1881—1903, 
M. Jn. = Martel Johansson. 
Moman — Moman, J. (Ihre), De superstitionibus hodiernis 

1750. 
N. = Nordinska samlingen i UUB. 
NM. F. — Nord. Museet, Folklivsarkivet. 
RA. = Riksarkivet. 
SFF. — Södermanlands Fornminnesförenings Arkiv, Sträng

näs. 
SFFT. = Sv. Fornminnesföreningens Tidskrift 1871—1905. 
SKA (Sk. kl. A. ) = Skoklosters arkiv. 
Sv.Lm. (S.Lm.) = Svenska Landsmål. 
SÄKH. — Bidrag till Södermanlands äldre Kulturhistoria, 

utg. av H. Aminson. 
UDKA. == Uppsala Domkapitels Arkiv. 
ULA. = Uppsala Landsarkiv. 
ULmA. — Uppsala Landsmålsarkiv. 
UUB. = Uppsala Universitetsbibliotek. 
VDKA. = Västerås Domkapitels Arkiv. 
Wär. och Wird. =: Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne 1863—68. 
VöDKP. = Växjö Domkapitels Protokoll (i kapitlets arkiv) 
VöDKA. = Växjö Domkapitels arkiv. 
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MEDELTIDA TÄXTER 

1 — Sv.  landsm.  L inder  ho lm 





A. Kyrkliga formler. 

a. Benediktioiier ock exorcitationer till gudn-
tjänstliga ock kyrkliga handlingar. 

t. Vigvattensformeln.1 

Missale Upsalense 1484. KB. — Med inga eller ringa avvikelser 

också i Man. Ups. 1487 (KB.), ed. Collijn, s. 1; Miss. Ups. 1513 (nästan 

endast bokstavsavvikelser); delvis i Miss. Strengn. 1487 (KB.); Miss. 

Aboense 1488 (KB.). Vidare i Brev. Line. 1493, fol. 12; Brev. Ups. 1496, 

11, fol. 2; Brev. Scar. 1498, ed. Freisen, s. 144; Miss. Lund. 1514; allai 

UUB.; Man. Aboense 1522 (KB.), ed. Freisen, s. 163; Man. Line. 1525 

(UUB.), ed. Freisen, s. 5. Om frekvensen i övrigt se Freisen, s. 5. 

A. Exoreismus2 salis. 

1. [Praefatio.]3 

Adiutorium nostrum in nomine domini. Qui fecit 
celum et terram. 

Sit nomen domini benedictum. Ex hoc, nunc et vsque 
in seculum! 

1 Utom praefatio (1) efter Alkuins tillägg till Sacramentarium Gre-

gorianum; sedan 900-talet betecknad såsom Benedictio minor salis et 

aquae. Praefatio erinrar om den senare Benedictio major. Egentligen 

bör 2 betecknas såsom Exoreismus salis ock 3 såsom Benedictio salis. 

Så i Man. Aboense 1522. Jfr A. Franz, Die Kirchlichen Benediktionen 
im Mittelalter I, 1909, s. 145 fï. 

2 Miss. Str.: Benedictio. Man. Aboense: Benedictio salis et aque. 
Brev. Scar. : Exoreismus salis communis. 

3 Medtages, ehuru icke av samma art som övriga, ock uppföres 

under eget nummer för lättare hänvisnings skull. Saknas i Brev. Scar., 

Freisen, s. 144, likaledes i Miss. Lund. Förkortad i Man. Aboense, 
Freisen, s. 163. 
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2. [Bxorcismus salis.] 

Exorzizo te, creatura salis, per deum + viuum, per deum f 
verum, per deum f sanctum, per deum, qui te per Helizeuin 
prophetam in aquam mitti iussit, vt sanaretur sterilitas aque, 

vt efficiaris sal exorzisatum in salutera credencium, vt 
sis omnibus te sumentibus sanitas anime et corporis, et 
efïugiat atque discedat ab eo loco, quo aspersum1 fueris, 
omnis fantasia et nequicia vel versucia dyabolice fraudis, 
omnisque spiritus immundus adiuratus. 

Per eum, qui venturus est iudicare viuos et mortuos 
et seculum per ignem. 

3. Oratio. [Benedictio salis.] 

Oremus: Immensam clemenciam tuam, omnipotens 
eterne deus, humiliter imploramus,8 

vt hanc creaturam salis, quam in vsum humani generis 
Iribuisti, bene f dicere et sancti f ficare tua pietate digneris* 

vt sit omnibus sumentibus salus® mentis et corporis 
et q uicquid ex eo tactum vel respersum4 fuerit, careat omni 
immundicia omnique impugnatione spiritualis nequicie. 

Per dominum nostrum Ihesum Christum,6 filium tuum. 

B. Exorcismus aquae. 

4. [Bxorcismus0aque.] 

Exorzizo te, creatura aque, in nomine défi patris 
omnipotentis, e t in nomine7 Ihesu [-}-] Christi, filij eiusdem,1 

domini nostri, et in virftute spiritus sancti, 
vt fias aqua exorzizata ad effugandam omnem potes-

tatem inimici 
1 I orig.: aspersus. Så ock Man. Ups. 1487, Brev. Ups. 1496, Miss. 

Ups. 1513. 

'  Man. Line, tillägger: ac petimus. 
3 Man. Line.: sanitas anime et corporis. 

'  Brev. Ups.: aspersus. 
5 Miss. Str.: Per virtutera domini nostri lliesu Christi, qui ven

turus est iudicare viuos et mortuos et seculum per ignem. 

'  Miss. Str.: Benedictio. 
7 Brev. Line.: in charitate domini nostri lesu Christi. 
8 Miss. Str. ock Miss. Lund.: eius. 
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et ipsum inimicum eradicare et explantare valeas cum 
angelis suis apostaticis. 

Per virtutcm eiusdem domini nostri, Ihesu Christi, qui 
venturus est.1 

5. Oratio. [Benedictio aque.] 

Deus, qui ad salutem humani generis maxima queque 
sacramenta in aquarum substantia condidisti, 

adesto propicius inuocationibus nostris, et elemento 
huic multimodis purificationibus preparat« virtutem tue 
bene f dictionis infunde, 

vt creatura2 misterii tui tibi seruiens ad abiiciendos 
demones morbosque pellendos diuine g ratie surnat effectum, 

vt quicquid in domibus vel in locis fldelium hec unda 
resperserit, 

careat omni immundicia, liberetur a noxa, non illic 
resideat spiritus pestilens, non aura corrumpens, 

discedant omnes insidie latentis inimici, 
et si quid est, quod aut incolumitati habitanciums  

inuidet aut quieti, aspersione huius aque effugiat, 
vt salubritas per invocationem sancti tui nominis ex-

petita ab omnibus impugnationibus sit del'ensa. 
Per dominum nostrum. 

6. [Consecratio.J4  

Hic mittatur sal in aquam,5 [et dicat:]6 

Fiat hec commixtio7 salis et aque pariter. In nomine 
paftris et fiflii et spiritus f sancti [R.] Amen.8 

1 Miss. Str. ock Lund. samt Brev. Line, tillägga: iudicare viuos et 
mortuos et seculum per ignem. 

* Miss. Str., som saknar forts., Brev. Line, ock Miss. Aboense ha: 

creatura tua misterijs tuis seruiens. Man. ock Brev. Ups. sakna tua. 

'  Miss. Lund.: inhabitantium. 
4 Tillägg till den Alkuinska formeln. Bruklig från ilOO-talet. 
6 Miss. Aboense: Hic mittat sal in aquam in modum crucis dicendo. 

Jfr Man. Line.: per modum crucis dicens. Miss. Lu nd.: Mittendo sal in 

aquam in modum crucis. Brev. Line.: in aquam legendo submissa voce dicens. 
8 Brev. Ups. ock Man. Ups. 
7 Brev. Line.: et consecratio. 
R Härpå följer: Dominus vobiscum m. m. 
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7. Oratio. 

Oremus: Deus, inuicte virtutis auclor et insuperabilis 
imperii rex ac semper magnificus triumphator, 

qui aduerse dominacionis vires reprimis, 
qui inimici rugientis seuiciam superas, 
qui hostiles nequicias potenter1 expugnas, 
te, domine, trementes et supplices deprecamur ac pe-

timus, 
vt banc creaturam salis et aque dignanter ac f cipias, '  

benignus f illustres, pietatis tue more sancti f flees, 
vt ubicunque fuerit aspersa, per inuocationem sancti 

tui nominis omnis int'estacio immundi spiritus abijciatur 
terrorque venenosi serpentis procul pellatur el presencia 
sancti spiritus nobis m isericordiam luam i)oscentibus v bique 
adesse dignetur. 

Per dominum nostrum lesum Christum.8 

8. [Benedictio flnalis. |  

Denna slutbenediktion är ett tillägg till den Alkuinska formeln ur 

»Benedictio maior salis et aquae». Se Franz a. a. I, s. 183, jfr s. 324. 

Et benedictio dei paftris omnipotentis et ti+lii et 
spiritus t sancti descendat super hanc creaturam salis et 
aque pariter. In nomine patris et filii et spiritussancti. 
Amen.4 

1 Miss. Uund. : potens. 2 Miss. Aboense: aspicias. 
3 Miss. Ups. 1513 til lägger: (ilium tuum, qui. Man. Ups. ock Miss. 

Aboense ytterligare: tecum viuit et regnat in vnitate eiusdem spiritus 

sancti deus. Per omnia secula seculorurn. |R.| Amen. 
1 1 Miss. Ups. följer här en formel »Ad aspersionem aque ante 

altare» ock därefter som tilllägg till den Alkninska formeln en bön 

(Benedictio aquae spargendae in domo) efter en gammal förkortad for

mel ur Gelasianum: Exaudi nos, domine sancte pater, omnipotens eterne 

deus etc. Se Franz a. a. I, s. 128. Samma bön jämte föregående 

responsorier flerstädes såsom i Man. Ups. ock Man. Line. — Miss. l.u nd. 

liar därtill närmast förut bönen: fresta nobis, quesumus etc. 
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I I .  R ö k e l s e f o r m e l n .  

9. Benedictio thimia[ma]tie.1 

Man. Aboense 1 T)22, ed. Freisen, s. 233. 

a. 

Exorziso te, oninis inmuiidissime spiritus, et omne 
I'antasina inimici, in nomine patris omnipotentis et in no
mine Iesu Christi, filii eins, et spiritus sancti, 

vt exeas et recedas ab hac creatura thimiamatis siue 
incensi cum omni fallacia et nequicia tua, 

vt [sit] hec creatura sanctificata in nomine domini 
nostri Jesu Christi, 

' Brukades vid invigningen av rökelsen aftonen till Epiphania. 

Franz a. a. I, s. 426 meddelar ett liknande formulär efter e tt till f örsta 

hälften av 1000-talet daterat Saeramentarium från S:t Jumièges. Om andra 
rökelseformler se Franz a. a. I, s. 428 ff. 

Den ursprungliga formeln kompletterades senare, delvis av miss

förstånd, med för andra ting avsedda formler. I enlighet med dessa 

traditioner följer också i det svenska formuläret bönen: Domine deus onini-

potens, cui assistunt etc., som tämligen nära överensstämmer med Bene
dictio novi ignis i Bituale S. Floriani (Franz a. a. I, s. 352). 

Därpå följer med Veniat ergo etc. en benedictio super incen-

snm. som ursprungligen användes för påskljusens invigning. Den av 

Franz a. a. 1, s. 528, meddelade formeln ur Gelasianum är dock här 

rätt starkt förändrad efter det nya syftet, ehuru början ock slutet (med 

dess apotropeiska makt mot djävulen) utgöra en uppenbar reception 
av ljusformeln. 

Vidare har härtill med orden: Deus omnipotens, deus Abraham 

etc., lagts en rätt sen formel, som ingick i Benedictio thuris in die S. 

Michaelis archangeli. Franz (a. a. 1, s. 428, 429) anför en sådan ur 

Augsburgs Miss ale av 1386. Här är den något förändrad, särskilt i slutet, 
fr. o. m. orden: sed spiritus. 

1 sista stycket återgår den svenska täxten till den i Sakramen-

tariet från S:t Jumièges brukade formeln, om än med starka förändrin

gar ock någon förkortning. Jfr Franz a. a. 1, s. 425, 426, ock där an
förda andra täxter. 

Sannolikt är väl, att man hos oss med någon variation använt 

dessa formler än för det ena, än för det andra liknande ändamålet ock 
ej blott för det i överskriften angivna. 
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vt omnes gestalltes, tangentes siue odorantes earn vir-
tutein et auxilium percipiant spiritus sancti ita, 

vt, ubicunque hoc incensum vel thimiama fuerit.ibinulla-
tenus appropinquare audeas nec aduersa inferre présumas. 

Sed quicunque es, spiritus inmunde, cum omni ver-
sucia tua, procul inde fugias atque discedas, adiuratus per 
nomen et per virtutem dei patris omnipotentis et filii e ius 
lesu Christi, domini nostri, 

qui venturus est in spiritu sancto iudicare viuos ac 
inortuos et te preuaricatorem et seculum per ignem. 

b. 

Domine deus omnipotens, cui assistunt omnes exer-
citus angelorum cum tremore, [quorum seruitus]1 in uentuni 
et ignem conuertitur, 

respice de celo, quesumus, et benedicere dignare pro-
picius hanc creaturam incensi, 

vt vniuersi morborum languores ipsius sencientes effu-
giant et separentur a plasmato tuo et ab omnibus, qui in 
te confidunt, quos precioso sanguine filij tui redemisti, et 
nunquam ledantur a morsu antiqui serpentis. Qui cum fetc.j 

c. 

Veniat ergo, omnipotens deus, super hoc incensum 
larga tue benedictionis infusio, huiusque thimiamatis con-
fectionem, inuisibilis regnator, intende, 

vt, quocienscunque tibi hoc libatum fuerit, et celestis 
odoris suauitate commixtione redoleat, et in quocunque 
loco fidelium tuorum aliquid ex huius sanctificationis mi-
sterio2 deportatum, expulsa omni dyabolice fraudis nequicia. 
virtus3 tue sancte et gloriose maiestatis assistât. Per do
minum nostrum. 

d. 

Deus omnipotens, deus Abraham, deus Ysaac, deus 
Jacob, mitte in hanc creaturam incensi odoris tui virtutem, 

' Freisen: ministerio. 



MEDELTIDA,  KYRKLIGA:  KÖKELSEIQBMKLN 9  

vt sil senuilis uel ancillis luis munimentum lutelaque 
defensionis, 

vt non intret hostis in viscera eorum sed spiritus sancti 
salutaria percipiant carismata. 

Per te, Iesu Christe, saluator. 

e. Oracio. 

1. Eternam ac mitissimam pietateni tuam deprecainur, 
domine, sanctissime pater, omnipotens eterne deus, 

vt benedicere digneris hoc thimiaina vel hane incensi 
creaturam, 

vt sit incensum maiestati tue in odorem suauitatis 
acceptum. 

Sit a te hec creatura benedicta, sit per inuocationem 
sanctissimi nominis tui sanctificata ita, vt vhicunque fumus 
eius peruenerit, extricetur et effugetur ab eo loco oinne 
genus demoniorum, sicutincensu iecoris piscis, quem Raphael 
archangelus Tobiam, famulum [tuum], super carbones ponere 
docuit, cum ascendit ad salutarem liberalionein. 

Descendat benedictio tua super hane creaturam incensi 
vel t himiamatis, s icut in illud, de quo Dauid, propheta tuus, 
cecinit dicens: Dirigatur oratio mea sicut incensum in 
conspectu tuo! 

Sit hoc incensum odor nobis consolationis, suauitatis 
et gratie, 

vt fumo isto effugetur oinne fantasma mentis et corporis, 
vt simus, Pauli apostoli voce, bo nus odor deo in omni loco. 

Elîugiat a facie huius thimiamatis omnis incursus de
moniorum sicut puluis a facie venti et sicut fumus a facie 
ignis. 

2. Presta, quesumus, pijssinie pater, hoc boni odoris 
incensum ad opus ecclesie tue oh causam religionis iugiter 
permanere, vt mistica significatione spiritualium virtutum 
fragret gratie et suauitatis odorem. 

Tuam ergo petimus, omnipotens deus, immense maie-
statis dexteram, 
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vt creaturam benedicere ex diuersarum rerum coin-
mixtione confectam digneris, 

vt, vbicunqne funius aromatum illius afflauerit, in vir-
lute sanctissimi nominis tu i mirabiliter possit omnes in-
mundoruni spiritum in fantasmaticos incursus effugare 
omnesque morbos reddita sanitate expellere atque in odore 
fragrantissimo tibi, d omine, perpetna sanitate redolere. Per. 

10. Benedictio thimiamatis.1 

Broocman 33." Sec. XV.' Kli. 

a. 

Deprecanuir, domine sanctissime, pater omiiipotens, 
eterne deus, ut benedicere f digneris hoc thimiama vel 
luiius incensi creaturam, vt sil inaiestati lue in odorem 
suauitatis acceptum; 

sitque bec creatura a te bened icta f, sit per invocationem 
sanctissimi nominis lui sanctificata, f vt ubicunque fumus 
eins peruenerit, effugetur ab eo loco omne genus demoni-
orum, sicut incensum piscis, (|uod Raphael archangelus 
Tobiam, famulum tuum, super carbones ponere docuit, cum 
ascendit ad Zare benedictionem et liberationem. 

Descendat benedictio f tua super [banc] creaturam 
incensi vel t himiamatis, sicut in illo, de quo David proplieta 
cecinit dicens: Dirigatur ad te, domine, oratio mea, sicut 
incensum in conspectu tuo! 

Sitque hoc incensum nobis odor consolationis, suaui
tatis et gratie, vt l'umo illo effugetur omne pliantasma 
mentis et corporis, ut simus, Pauli apostoli voce, bonus 
odor coram Deo in omni loco. 

Effugiat a facie huius incensi et. thimiamatis omnis 
incursus demoniorum, sicut puluis a facie venti et sicut a 
facie ignis fumus! Per Christum. . . 

1 Jfr 9e ock Franz a. a. I, 425, 426 med förut anförda täxt ur 

Saeramentarium S:t Jumièges från förra hälften av 1000-talet. 
3 För kännedomen om liandskriftsbladet med denna täxt ur Hrooc-

maii 33 har jag att tacka Riksbibliotekarien Dr. 1. Oollijn. 
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Presta, quesuinus, piissimc pater, lioc boni odoris in-
censum ad opus ecclesie lue ob causam religionis iugiter 
permanere, vi mistica nol)is significatione spiritualium vir-
tutum fragret gratie et suauitatis odorem. Tuam ergo, 
petimus, omnipotens deus, immense maiestatis dextram, 
vt hane creaturam ex diuersarum reriim conmixtione con-
iectam benedicere f et sanctificare digneris, vt, vbicunque 
fumus aromatum illius afflauerit, virtute sanctissimi no-
minis lui mirabiliter possit omnes immundorum spirituum 
phantasmaticos incursus effugare omnesc[ue morbos, reddita 
sanitate, expellere atque odore fragrantissimo tibi, domine, 
perpetua suauitale redolere. Per dominum nostrum Iesum 
Christum, filium [tuum]. 

Benedictio dei omnipotentis patris et lilii et spiritus-
sancli descendat super hoc incensum. Amen. 

I I I .  E l d v i g n i n g s f o r m e l n  p å  p å s k l ö r d a g e n .  

Ur: Benedictio novi ignis in sabbato sancto.1 

Man. Aboeuse 1522, cd. Freisen, s. 239, 240. I Man. lips. 1487, 

oil. Collijn, s. .") f., annan ordning (I), c, d, a, e) ock starkt avvikande 
lydelse av de särskilda delarna. 

11. Oratio.2 

Domine sancte pater, omnipotens eteine deus, in no
mine. tuo el lilij lui, domini nostri lesu Cristi, et sancti 

1 Benedictio novi ignis företogs på påsklördagen, sedan i kj'rkor ock 

hem elden släckts. Den nya, ur en sten slagna elden vigdes närmast för 

tandning av påskljusen, men också för vigning av allehanda brännbara 

ämnen till bruk i hemmen under året, såsom ljus m. m. Se Franz 

a. a. I, s. 507 ff. — Efter inledande handling ock läsning följer i Man. 

Ab., men ej i Man. Ups. först den längre, redan i Gelasianum före

liggande p åskljusbönen: Deus inundi conditor, auetor luminis. Se Franz 

a. a. 1, s . 527. Därefter komma här upptagna oratio ock benediktioner. 

* Jfr täxten hos Franz a. a. I, s. 514. Finnes i många franska 
ock i de flästa tyska formulär. 



12 l.INDEHHOl.M, SVENSKA SIC.NELSEH OCK BESVÄRJELSE K 

spiritus bene f dicimus hune ignem et euni cum cera et 
omnibus eins alimonijs sancti f ficamus et signo f cruc-is 
Christi Iesu, filij tili altissimi, signamus, 

vt intus vel loris accensus non quod modo incendat, 
sed omnia ad vsum hominum necessaria calefaciat siue 
illuminet, et que ex igne hoe fuerint conflata vel calefacta 
sint bene f dicta et omni humane saluti utilia; 

vt non cum Nadah et Abiu ignem tibi off'erentibus 
alienum incendamur, sed cum Aaron pontifice et filio 
eius Eleazaro et Ichamaro hostias tibi pacificas sancti 
spiritus igne assatas immolare valeamus, et semper eius-
dem sancti spiritus igne vitia nostra adure cordaque luce 
seiende tue illumina et animas nostras tidei calore clari-

fica. Per. 

1 2. Benedictio. 1 

Deus, qui per fil i um tuuni, angularem scilicet lapidem,a 

claritatis3 ignem tuis fidelibus contulisti, produetum ex silice 
nostris profuturum vsibus nouum hunc ignem sancti f fica, 
et concede nobis ita per bec festa pascalia celestibus desi-
derijs inflammari, vi ad perpetue claritatis puris mentibus 
valeamus festa pertingere. 

Per dominum nostrum Iesum. 

13. Benedictio.4 

Domine deus, pater omnipotens, lumen indeficiens, qui 
es conditor omnium luminum, benedic hoc lumen, quod a 
te sanctificatum atque benediclum est, qui illuminasti om-
nem mundum, vt ab eo lumine accendamur et ab eo illu-
minemur igne claritatis tue, et sicut tuo igne illuminasti 
Moysen, ita illumines corda et sensus nostros, vt ad vitam 
lucemque eternam peruenire mereamur. Per. 

1 Se Franz a. a. 1, s. 511, 513. Täxten är icke meddelad. Denna 

ock dc tre följande utgjorde i medeltiden — liksom ännu i Manuale 

Komanum — den fasta stommen i eldvigningsformuläret. 
2 Om betydelsen av detta uttryck här se Franz a. a. I, s. .">11, 51 Ii. 
3 Man. Ups. har (felaktigt) caritatis. 
4 Se Franz a. a. I, s. 513. Täxten icke meddelad. 
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14. Benedictio.1 

Domine sancte pater, omnipotens eterne deus, bene f 
dicentibus nobis hunc ignem in nomine tuo et vnigeniti 
filij tui, dei ac domini nostri, Iesu Christi, et spiritus sancti 
cooperari dignare, et adiiuia nos contra tela inimici ignita 
et illustra gratia celesti. Per. 

15. Benedictio.* 

Veniat, quesumus, omnipotens deus, super hoc incen-
sum larga tue bene f dictionis infusio, et hunc nocturnum 
splendorem, inuisibilis regnator, attende, vt non solum 
sacrificium, quod hac nocte litatum est, archana luminis 
tui admixtione relulgeat, sed in quocunque [loco] ex huius 
aliquid sanctificationis mysterio fuerit deportatum, expulsa 
diabolice fraudis nequitia, virtus tue maiestatis assistai lesus 
Christus, dominus noster, qui tecum viuit et regnat. 

I V .  Do p f u n t s f o rm e l n  v i d  p å s k  o c k  p i n g s t .  

Ur: Benedictio fontis in vig-ilia pasche et penteeostes. 

16. [Conjuratio.]8 

Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 113. — Också i Man. Ups. 1487, 

ed. Collijn, s. 13 ff.; Mail. Ab., ed. Freisen, s. 252 ff., samt i ett fragment 

See. XIV' från KA. i KB. (Collijn). .Såväl täxt som handling avvika 

något från varandra i dessa formler. Jfr Gollijns anmärkningar till 
Man. Ups. 1487, s. 14 f. 

Procul ergo hinc, iubente te, domine, omnis spiritus im
mundus abscedat, procul tota nequitia dyabolice fraudis 
absistat, 

1 Se Franz a. a. 1, s. 513. 
3 Jfr den härmed i de t närmaste identiska täxten hos Franz a. a. I, 

s. 528. Ur Gelasianum. Jfr rökelseformeln, n:o 9 c. 
3 Ur bönen Vere dignum et iustum est, equum et salutare etc.. 

Man. Line., ed. Freisen, s. 112 ff. Här liksom i Miss. Kom. förbunden 

med Benedictio novi ignis, medan Man. Ups. s. 8 ock Man. Aboense, 

Freisen a. a., s. 247 ff. lia titeln Consecratio fontis etc. — Freisen, a. a 

s. 110, hänvisar till Marlene, De antiquis ecclesise ritibus III, 144 ff„ 

193 fT. Åtskilligt redan i Sa cramentarium Gelasianum ock Gregorianum. 
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nicliil Iiic loci habeat contrarie virtutis admixtio, non 
insidiando circumuolet, non latendo surripiat, non infici-

endo corrampat.1 

Sit hec sancta el innocens creatura libera ab omni 
inipngnatoris incursu et tocins neqnicie purgata discessu. 

Sit fons 7 viuus, aqua rege f nerans, vnda pur f ifi-
cans, ut omnes hoc lauacro salutifero diluendi opérante in 
eis spiritu sancto perfecte purgationis indulgentiam con-

sequantur. s  

Unde benedico te, cr eatura aqua, per deum f viuuni, 
per deum f verum, per deum -j- sanctum, per deum, 

qui te in principio separauit ab arida, cuius spiritus 

super te ferebatur, 
qui te de paradiso manare fecit et in quatuor fluminibus 

(hic cum manu effunde de fonte aquam in quatuor partes 
in moduni crucis (licens:3) totam terrain rigare precepit, 

qui le in deserto amaram suauitate indita fecit esse 
potabilem et sicienti populo de petra4 produxit. 

Benedico f te p er Ihesuni Christum, lilium eius vnicuin, 

dominum nostrum, 
qui te in Ghana Galilee signo admirabili sua potencia 

conuerlit in vin um, 
qui pedibus super te ambulauit et a Johanne in Jo rdane 

in te baptizatus est, 
qui te vna cum sanguine de latere suo produxit et 

discipulis iussit, vt credentes baptizarentur in te dicens: 
lté, docete omnes gentes, baptizantes eos in nomine patris 
et filii et spiritus sancti. 

1  Ag. Sl eszwic.: Hic iterum tangat aquam maim in nioduni crucis, 

dicens. Missale Rom.: Aquam manu tangit. 
'  Man. Aboense: Hic secundam crucem facit in aquam. Miss. Roin.: 

Facit tres cruces super 1'ontem, dicens. 
3  Ag. Sleszwic.: Hic efïundat aquam in hune modum extra oras 

baptisterii: Primo ad Orienten) ,  Secundo ad occidentem, Tertio ad aqui-

lonem, Quarto ad meridiem. Man. Aboense: Hic div idit aquam in q ua

tuor partes, eijeiendo per modum crucis. Missale Rom.: Hic manu 

aquam dividit et efïundit cam versus quatuor mundi partes, dicens. 
4  Man. Aboense: Hic tertiam crucem faciat in aquam. 
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(Hic muta vocem quasi ad legenduin dicens:) 
Hec nobis precepta seruantibus tu, deus omnipotens, 

clemens adesto. 

(Hic suITIa ter in fontem in modum crucis:) 
Tu has simplices aquas tuo ore benedicito, ut preter 

naturalem emundacionem, quam languidis possit adhiberi 
corporibus, sint etiam purificandis mentibus efficaces. 

(Hic mittat cereum ter in fontem in modum crucis et 
faciat crucem super aquam ex guttis a cereo liquentibus.) 

Descendat in banc plenitudinem fontis virtus spiritus 
lui totamque Iniius aque substantiam regenerandi fecundet 
effect u. 

Hic omnium peccatorum macule deleantur, hic natura, 
ad ymaginem tua m condita el ad honorem sui reformata 
principii cunctis vetustatis squaloribus emundetur, 

vt omnis homo hoc sacramentum regeneracionis in-
gressus in vere innocentie nouam infantiam renascatur. 

(Legatur:) Per dominum nostrum Ihesum Christum, 
fllium tuum, qui tecum viuit et regnat in vnitate spiritus 
sancti deus. 

Per omnia secuta seculorum. Amen. 
(Hic commisceatur aqua. H i i s omnibus expletis, mit

tat oleum sanctum in fontem in modum crucis.) 
Coniunctio olei vnctionis et aqua baptismatis in no

mine patris et filii et spiritus sancti. Amen. 
(Hic mittat crisma in fontem in modum crucis.) 
Fecundetur et sanctificetur fons iste hoc salutifero 

crismate in nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. 
(Hic mittat oleum sanctum simul cum crismate in 

fontem in modum crucis.) 

Coniunctio crismatis sanctificacionis et olei vnctionis 
el aque baptismatis. In nomine patris et filii.1 

1 Sedan följer Kyrie eleison ni. ni. 
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V. Exorcistiska formler ur dopakten. 

1. UF: Ordo ad cathecuminos faeiendos. 

] 7. [Exsufflatio.] 1 

Brev. Scarense 1498, ed. Freisen, s. 137 ff. — Vidare i Man. Ups. , ed. 

Collijn, s. lft ff.; Man. Line., ed. Freisen, s. 9, samt Man. Ab., ib. s. 165. 

(Cum venerit ad ecclesiam, statuantur viri ad dexteram 
sacerdotis, mulieres vero ad sinistram. Et interroget sacer-
dos de nomine infantis. 

Exsufflans in faciem eius tribus viribus dicens:) 

a. 
Exi ab eo, inununde spiritus, et da locum spiritui-

sancto paraclito!2 

In nomine patris et filii et spiritussancti. Amen. 

1 Denna inledande besvärjelse, som man brukar kalla »den lilla 

exorcismen», nämndes i anledning av här angivna föreskrift insufflatio 

eller exsufflatio. I Manuale Lincopense 1525 lyder anvisningen så: smit

tat manuni super caput eius et suftlet in faciem ejus». Jfr Rituale 

Romanum : »Deinde ter exsufflet leniter in faciem infantis et dicat 

semel: Exi etc. H. A. Daniel, Codex Liturgicus I, 1847, pag. 190. 

Man har tidigare också haft formeln: »Insufflo te, diabole, in nomine 

patris, ut exeas et recedas ab hoc famulo dei, quem tua fraude deee-

pisti«. Denna formel upprepades sedan såväl »in nomine Filii» som 

in nomine Spiritus Sancti». G. Rietschel, Lehrbuch der Liturgik II, 

1909, s. 27. Jfr Val. Thalhofer, Handbuch der Liturgik a II, 1912, s. 298 ff. 

Exorcismens bruk vid dopet går tillbaka till den gamla kyrkans 

dagar, då man från 200-talet började tillämpa utdrivningen av demoner 

från de besatta på de nyomvända, vilka såsom hedningar ansågos 

genoin avgudatjänsten ha förbundit sig med demonerna. Sedermera 

överflyttades detta på barnen ock motiverades med arvsynden. Se Riet

schel a. a. II, s. 23 ff. samt där anförd litteratur. 

'  Man. Ups., Man. Ab. ock Man. Line.: Recede dyabole ab hac 

ymagine dei increpatus ab eo et da locum spiritui sancto paraclito, per 

virtutem eius, qui venturus est iudicare viuos et mortuos et seculum 

per igneni. 

Man. Line, läser först därefter: Exi ab eo. . . Amen. (Hic sufflat.) 

Accipe spiritum sanctum. Tu autem effugare, dyabole, et sit in isto 

habitaculum preparatum domino. Qui vi. — Härpå korstecknet m. m. 
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b. 
(Item clicat:) 
Recede, diabole, ab hac imagine dei et da locum spiri-

tuisancto paraclito! In nomine patris etc. 

18. Exorcismus salis. 

Brev. Scar. 1498, od. Freisen, s. 188. — Man. Ups., ed. Collijn, s. 

17; Man. Line., ed. Freisen, s. 10; Man. Aboense, ibid. s. 166. 

Exorcizo te, creatura salis, in nomine dei patris omni-
potentis f et in charitate domini nostri Iesu Cristi f et 
in virtute spiritussaneti f. 

Exorcizo te per deum viuum f, per deum verum f, 
per deum sanctum f, per deum, qui te ad tutelam humani 
generis proereavit et populo venienti ad credulitatem 1 per 
seruos suos consecrari preeepit, 

ut in nomine sanete trinitatis efficiaris salutare sacra-
mentum ad effugandum inimicum. 

Proinde rogamus te, domine deus noster, vt hanc creatu-
ram salis sanctificando sanctifices, f benedicendo benedicas, 

vt fiat omnibus aeeipientibus perfecta medicina per
manens in visceribus eorum. 

In nomine eiusdem domini nostri Ihesu Cristi, qui 
venturus est iudicare. 

(Hie, ponens sal in os infantis, dicat:) 
Accipe sal sapientie, vt sit tibi dominus propiciatus 

in vitam eternam. Amen. Pax tecum. 

19. Super utrosque.8 

Brev. Scar. 1498, ed. Freisen, s. 139. — Man. Ups., ed. Collijn, s. 

18; Man. Line., ed. Freisen, s. 11; Man. Aboense, ibid. s. 167. 

Ergo, maledicte diabole, recognosce sententiam tuam 
et da honorem deo viuo et vero, da honorem Iesu Cristo, 
filio eius et spiritui saneto paraclito et recede ab hoc 
famulo Dei N., 

1 I orig. genom tryckfel : crudelitatem. 

' N:o 19—21 (resp. 22) utgöra i medeltiden den s. k. stora exor-

cismen. Se Rietschel a. a. II, s. 60, 66, 83. 

2 — Sv.  landsm.  L i nderl io lm 
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quia istum sibi deus et dominus noster Iesus Cristus 

ad suam sanctam gratiam et benedictionem fontemque 

baptismatis dono vocare dignatus est. 

Et hoc signum sancte crucis f, quod nos fronti eius 

damns, tu, maledicte diabole, nunquam audeas violare,, 

adiuratus per eum, qui venturus est. 

20. Super utrosque. 

Brev. Scar. 1498, ed. Kreisen, s. 139. - Man. Ups., ed. C.ollijn, s. 

19; Man. Line., ed. Freisen, s. 12; Man. Aboense, ibid. s. 168. 

Audi, maledicte sathana, adiuratus per noraen eterni 

dei et saluatoris, domini nostri, Iesu Cristi, tilii eius, cum 

tua victus inuidia tremens gemensque discede, 

nihil tibi sit commune cum seruo dei, iam celestia 

cogitanti, renunciaturo tibi ac seculo tuo et beata immor-

talitate victuro, 
da igitur honorem aduenienti spiritui saneto, qui ex 

summa celi arce descendens, extirpatis fraudibus tuis, 

diuino fonte purgatum pectus, id est sanctificatum deo 

templum et habitaculum, perficiat, 
vt, ab omnibus penitus noxijs preteritorum criminum 

liberatus, senilis dei N. gratias perhenni deo referat sem

per et benedicat nomen eius in secula seculorum. Amen. 

21. Super masculum. 

Brev. Scar. 1498, ed. Freisen, s. 14Ü. — Man. Ups., ed. Collijn, s. 

19; Man. Line., ed. Freisen, s. 12; Man. Aboense, ibid. s. 168. 

Exorcizo te, spiritus immunde, per patrem et l 'ilium 

et spiritumsanetum, 
vi exeas et recedas ab hoc l'amulo dei N. 

Ipse tibi imperat, maledicte, damnate atque damnande, 

qui pedibus super mare ambulauit et Petro mergenti dex-

tram porrexit. 1 

Qui viuit et regnat in secula seculorum. Amen. 

1 Man. Ups., Man. Line, ock Man. Aboense tillägga här: Ergo 

maledicte dyabole. 
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22. Super feminam. 
Brev. Scar. 1498, ed. Freisen, s. 141. — Man. Ups., ed. Collijn, s. 

'20; Man. I.inc., ed. Freisen, s. 13; Man. Aboense, ibid. s. 169. 

Exorcizo te, immunde spiritus, per pa + trem et Ii f 
Hum et spiritum j sanctum, vt exeas et recedas ah hae 
t'amula dei N. 

Ipse enim tibi imperat, malediete, damna te at(|iie d am-
nande, (|iii ceco nato oeulos aperuit et quadriduanum Laza-
l'iim de monuinento suscitauit, Cristus, deus noster. Amen. 

Ergo malediete. 

23. Super utrumque. 
I5rev. Scar. 1498, ed. Freisen, s. 142. - Man. Ups., ed. Collijn, s. 

20; Man. Line., cd. Freisen, s. 15; Man. Aboense, ibid. s. 170. 

Nee le lateat, sathana, imminere tibi penas, imminere tibi 
tormenta, imminere tibi diem iudicij, diem supplicij sempi-
lerni, diem qui venturus est velut clibanus ardens, in quo 
tibi atque vniuersis angelis tuis eternus superueniet interitus, 

proinde pro nequieia tua, damnate atque damnande, da 
honorem Ihesu Cristo, filio eius et spirituisaneto paraclito, 

in cuius nomine atque virtute preeipio tibi, q uicunque 
es, spiritus immunde, vi exeas et recedas ab hoefamulo dei N„ 

quem hodie idem deus et dominus noster Iesus Cri
stus ad suam sanetam gratiam et benedictionem fontemque 
baptism at i s dono vocare dignatus est, 

vt liai eius templum per aquam regenerationis in re-
missionem omnium peccatorum. 

In nomine eiusdem dei et domini nostri Iesu Cristi, 
qui venturus est iudicare viuos et mortuos et seculum per 
ignem. 

2. Ur: Ordo ad baptizandum infirmum.1 

24. Exorzismus aque. 
Mail. Line. 1525, cd. Freisen, s. 28. 

Exorzizo te, crea tura aqua, in nomine dei patris omni-
potentis et in nomine Ihesu Cristi, lilii eius, d omini nostri, 
et in virtute spiritussancti, 

'  »Qui non potest expcctare totiini baptisterium», alltså for nöddop. 
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vt siqua fantasia, siqua virtus inimici, siqua incursio 
dyaboli eradicetur el effugatur et longe fiat a te, 

vt fias fons saliens in vitam eternam et, cum in te 
baptizatus fuit hic famulus domini N., fiat templum dei 
villi in remissionem omnium peccatorum. 

In nomine domini nostri, Ihesu Christi, qui ventur[us|. 

VI. Formler ur vigselakten m. m. 

25. Benedictio annuli. 1 

Man. Ah. 1522, ed. Freisen, s. 173. — Man. Ups., ed. Collijn, s 26. 

Benedic, domine, hune annulnm, quem nos in tuo 
sancto nomine benedicimus, 

vt que2 ilium gestauerit in tua pace consistât et in tua 
voluntate permaneat et in tuo amore viuat3 et senescat et 
multiplicetur in longitudine dierum. 

Per Christum. 
(Time sacerdos aspergat annulnm aqua benedicta.) 

26. Benedictio annuli. 

Brev. Scar. 1498, ed. Freisen, s. 131. Man. Line., ed. Freisen, s. 31. 

Benedic, f domine, anulum hunc, quem nos in tuo 
nomine benedicimus, 

vt qui4 eum portauerit, in tua pace consistât et in tua 
1 Denna benediktion möter första gången i en fransk codex Vieto-

rinus från 900-talet ock sedan i ett flertal ritualer. Se A. J. Binterim, 

Denkwürdigkeiten der Christ-Katholischen Kirche, VI : 2, 1838, s. 118. 

Lyder i Pontificale Lyrense från 1000-talet sålunda: 

Benedic, domine, hunc annulum, quem nos in tuo sancto nomine 

benedicimus, ut, quae eum signaculum fidei desponsata gestauerit, in 

tua pace consistât et in fidei integritate devota permaneat, et in amore 

tuo semper vivat, crescat et senescat et multiplicetur in longitudinem 
dierum. Per Christum etc. 

Den svenska formeln är, som synes, något förkortad ock fraseo-
logiskt förändrad. 

'  Så emedan bruden bar ringen. Detta är också den ursprungliga 
formen enligt Lyrense. Se not. 1. 

n Man. Ups. tillägger: crescat. 
f  Senare ändring av det ursprungligare que. Se föregående n:r. 
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voluntate permaneat et in amove tuo viuat et senescat et 
multiplicetur in longitudine dierum. 

Per Christum, dominum nostrum. 

27. Benedictio annuli. 1 

Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 32. 

O r a t i o .  

Creator et conseruator humani generis, dator gratie 
spiritualis, largitor salutis, eterne deus, 

innnitte spiritum tuum sanctum paraclitum super hunc 
annulum, 

vt, que eum gestauerit, sit arinata virtute celestis de-
fensionis et proficiat ad eternam salutem. 

Per dominum. 

28. [Benedictio annuli.]2 

Man. Aboense 1522, ed. Freisen, s. 173. Man. Ups., ed. Collijn, s. 26. 

Går både i Man. Aboense ock Man. Ups. före den kortare benediktionen. 

Oremus. 

Conseruator et consecrator8 humani generis, dator gratie 
spiritualis, largitor eterne salutis, 

tu, domine, mitte benedictionem f tuam super hunc 
annulum, 

vt, que ilium gestaverit, sit armata virtute celestis 
defensionis et proficiat illi ad eternam salutem. 

Per Christum. 

1 Även denna benediktions älsta kända täxt i den förutnämnda 

Codex Victorinus, där den, enligt G. F. Grath, Svenska kyrkans brud

vigsel, 1904, s. 18, lyder så: 

Creator et conservator humani generis, dator gratia? spiritualis, 

eterne deus, tu permitte spiritum tuum paraclitum super hunc anu-
Ium. Per. 

Sedermera i Miss. Redonense, I'ontif. Lyrense samt i utvidgad 

form i ett flertal senare. Se Binterim a. st. ock Grath a. st. 

'  Variation av den ursprungliga, förut anförda formeln. 

'  Man. Ups.: Creator et conseruator. 
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29. [Benedictio annuli.]1 

Brev. Scar. 1498, ed. Freisen, s. 131. 

Oratio. 

Creator et eonseruator lmmani generis, dator gratie 
spiritualis, largitor eterne salutis, 

tu, domine, mittere dignare benedictionem tuam f 
super hunc anulum, quem in tuo nomine sancto benedi-

cimus, t 
vt qui2 ilium portauerit, in tua pace consistât, et in 

tua voluntate permaneat et multiplicetur in longitudine 

dierum. 
Per virtutem dei et domini nostri, Ihesu Christi, qui 

viuit et regnat cum deo patre in vnitate spiritus sanc-

ti deus. 
Per. 

30. Benedictio thalami.3 

Man. Aboense 1522, ed. Freisen, s. 177. Man. lips., ed. Collijn, 

s. KO, o ck Man. Line., ed. Freisen, s. 48. 

Benedic, domine, thalamum istum4 et6 omnes habi
tantes in eo, 

vt in tua pace consistant et in tua voluntate perma-
neaht et in amore tuo viuant et senescant et multiplicentur 
in longitudine6 dierum. 

Per Christum. 

1  Följer i regel omedelbart efter den kortare formeln: Benedic, 
domine, liunc annulum. 

2  Jfr n:o 26. 
3  Förekommer redan i d en förut (n:o 27) nämnda Codex Victorinus. 
i  Man. Line.: hunc thalamum. 
5  Man. Ups.: ut omnes habitantes in eo in tua pace etc. 
( l  Man. Ups. ock Man. Line.: longitudinem. 
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V I I .  F o r m l e r  t i l l  d e  s j u k a s  ( s i s t a )  s m ö r j e l s e .  

31. Ur: Unctio inflrmorum. 

Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 88. 

Sanet te deus, pater omnipotens, qui te creauil in earne, 
sanet te dei filius, ([iii pro te passus est in cruce, 
sanet te spiritns sanetus, qui pro te eft'usus est in 

baptismo, 
sanet te trinitas saneta cum omni sanetitate. 
Sanent te angeli et archangeli, patriarche et prophete, 
et omnes apostoli et evangeliste, martires, confessores, 

virgines et omnes sancti, 
et ab omni dolore et tribulacione te eripiat Cristus. 

Qui viuis. 

32. Ur: Unctio inflrmorum. 

Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 89. 

Benedicat te deus pater, qui te creauit, 
benedicat te dei filius, qui pro te passus est, 
benedicat te spiritussanetus, qui in te eft'usus est. 
Benedicant te angeli et archangeli, principatus et 

potestates, 
benedicant te nouem ordines angelorum regni celestis, 
benedicant te viginti quatuor seniores, qui ante thronum 

dei sunt, 
benedicant te virtutes et dominaciones, 
benedicant te throni, cherubin et seraphin, 
benedicant te martires et confessores, 
benedicant te patriarche et prophete, 
et omnis benedictio, que est in scriptum sanetis scripta, 

super te veni at. 
Per C ristum. 
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33. Ur: Unctio infirmorum. 

Man. Line. 1525, ed. Fx eisen, s. 89. 

a. 
Sanet te deus, pater omnipotens, qui te ereauit in carne, 
sanet te Ihesus Cristus, qui pro te passus est, 
sanet te spiritussanctus, qui in te eifusus est, 
sanet te fides tua, que te liberauit ab omni impedimento 

sathane! Per euin. 

b. 
Benedictio dei patris omnipotentis cum angelis suis 

sit super te, 
benedictio Ihesu Cristi, tilii eius, sil super te, 
benedictio spiritussaneti cum Septem donis suis sitsuper te, 
benedictio sancte Marie cum filiabus suis sit super te, 
benedictio ecclesie cat holice cum vniuersis filiis suis sit 

super te. 
Fiant mérita et oraciones omnium sanctorum tecum in 

omnibus diebus et noctibus, in verbo, in facto, in cogitacione, 
in toto tempore vite tue commendo te sub potestate 

sancte trinitatis, id est patris et filii et spiritussaneti. Amen. 

34. Ur: Unctio infirmorum. 

Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 80. 

H i c  u n g a l  i n f i r m u m  i n  s e x  l o c i s  d i c e n d o :  

a. 
In nomine patris et filii et spiritussaneti sit tibi hec 

vnctio olei sanctificati1 contra seua iacula immundorum 
spirituum. Pax tecum. Et cum spiritu tuo. 

b. Ad o c u 1 o s. 

Vngo oculos tuos infirmos oleo consecrato, vt, quid-
quid deliquisti per visum, ista sancta vnctio aboleat. 

In nomine patris et filii et spiritussaneti. Amen. 
Sit tibi hec unctio olei sanctificati ad purificacionem 

mentis et corporis et ad omnium absolutionem culparum 

' Orig. enl. Freisen: sanetifieatio. 
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et ad munimeii et defensioneni contra iacula immundorum 
spirituum custodiatque te dominus noster Ihesus Cristus in 
hoc seculo et perducat te in vitam eternam. Amen. 

Quatenus per huius operacionem misterii atque nostram 
deprecacionem medicatus siue sanatus pristinam ac meli-
orem recipere merearis sanitatem. Per Cristum d|omi-
num etc.]. 

Pax tecum. 

c. Ad au res. 

Vngo has unies corporis Lui, vt per has fenestras re-
cipias auditum gratie remissionis Cristi in vitam eternam. 
Amen. In nomine patris. 

Sit tibi hec vnctio. Pax tecum. 

(i. Ad ii ares. 

Vngo has nares oleo sancto, vt, qu idquid noxie ex hiis 
superfluo contractum est odoratu, isla medicatio'euacuet. 
In nomine patris. Sit tibi liée vnctio. Pax tecum. 

e. Ad labia. 

Vngo labia isla consecrati1 olei medicamento, vt, 
quidquid ociosa vel eliam criminosa peccasti locucione, 
divina dementia miserante expurgetur. In nomine patris. Sit 
tibi hec. Pax tibi. 

f. A d m a n u s. 

Vngo has manus de oleo consecrato, vt, quid quid illi-
cito vel n oxio opere peregerunt, per hanc vnctionem euacue-
tur. In nomine patris. Sit tibi hec vnctio. Pax tecum. 

g. Ad pedes. 

Vngo lios pedes de oleo benedicto, vt, qu idquid super
fluo vel no xio incessu commiserunt, ista aboleatur vnctione. 
In nomine patris. Sit tibi hec vnctio etc. 

1 Orig. enl. Freisen: conseerata. 
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35. Ur: Unctio inflrmorum. 

Brev. Scar. 1498, cd. Freisen, s. 148. — Med denna serie överens

stäm mer i det närmaste, ehuru med anförande av: Sit tibi etc. blott 

efter sista momentet, formeln i Man. 1'ps., ed. Collijn, s. 59, ock Man. 

Abocnsc, cd. Freisen, s. 191, i det senare dock med annan ordning. 

a. Primo perungat oculos suos dicens: 

Per istani vnctionem et suam pijssimani misericordiam 
indulgeat tibi omnipotens deus, quicquid peccasti per visum. 
In nomine patris. 

Sit tibi bec olei vnctio ad purificationem mentis et 
corporis et ad munimen contra seua iacula spirituum im-
mundorum, quatenus per huius operationem mysterii et 
per hane sacrati olei vnctionem atque nostram supplicem 
deprecationem virtute sancte trinitatis medicatus atque 
sanatus pristinam ac magis robustam percipere merearis 

sanitatem. Per dominum. 

b. Ad a ii re s. 

Per islam vnctionem et suam pijssimam misericordiam 
indulgeat tibi omnipotens deus, quicquid peccasti per audi-
tum. In nomine patris. Sit tibi bec etc. vt supra. 

c. Ad nares. 

Per istam vnctionem et suam pijssimam misericordiam 
indulgeat tibi omnipotens deus, quicquid peccasti per odo-
ratum. In nomine patris. Sit tibi bec etc. 

d. Ad lal) i a. 

Per istani vnctionem et suam pijssimam misericordiam 
indulgeat tibi omnipotens deus, quicquid peccasti per gustnm 
el illieita verba. In nomine. Sil tibi bec. 

e. Ad manus. 

Per istani vnctionem et suam pijssimam misericordiam 
indulgeat tibi omnipotens deus, quicquid peccasti per illi-
citum factum. In nomine. Sit tibi hec. 
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f. Ad pedes. 

Per istani vnctionera et su am pijssimam misericordiam 
indulgeat tibi omnipotens deus, quicquid peccasti per in-
cessnm pedum tiioruin. In nomine. Sit hec. 

VIII. Dödsbesvärjelse. 

36. Commendatio animae.1 

Man. Line. 1525, cd. Freisen, s. 125. 

(Egressa annima de corpore caillent. R. Subuenite.) 

Oracio. 

Proficiscere, anima cristiana, (te hoc mundo: 
in nomine dei patris omnipotentis, qui te creauit, 
in nomine Ihesu Cristi, f itii eins, qui pro te p assus est, 
in nomine spiritussaneti, qui in te.effusus est; 
in nomine angelorum et archangelorum, 
in nomine thronorum et dominacioniim, 
in nomine prineipatuum et potestatum et omnium ce-

lestium virtutum, 
in nomine chérubin et seraphin; 
in nomine patriarcliarum et proplietarum, 
in nomine apostolorum et martirum, 
in nomine confessorum et episcoporum, 
in nomine sacerdotum et leuitarum et omnium sanete 

ecclesie catholice graduum, 
in nomine monacorum et anachoritarum, 
in nomine virgin um et fldelium viduarum, 
vt liai in pace locus tuns et h abitacio tua in Jerusalem 

celestem. 
Suscipe itaque, domine, seruum tuuiii in bono. 

1 Antagligen avsedd att brukas i sorgehuset, sedan den sjuke 

avsomnat. 
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Libera, domine, annimam serui tni ex omnibus peri-
culis infernorum el de laqueis et loeis penarum et ex 
omnibus tribulacionibus; 

libera, domine, annimam serui lui, sicut liberasti Enoch 
et Eliyam de communi morte mundi; 

libera, domine, annimam serui fui, sicu t liberasti Loth 
de Sodomis et de flamma ignis; 

libera, domine, annimam serui tui, sicut liberasti Moysen 
de manu regis pharaonis egiptiornm; 

libera, domine, annimam serui tui, sicut liberasti Ysaach 
de hostia et de manu patris sui Àbrahe; 

libera, domine, annimam serui tui, sicut liberasti Job 
de passionibus suis; 

libera, domine, annimam serui lui, sicut liberasti Dani-
elem de lacu leonum; 

libera, domine, annimam serui tui, sicut liberasti 
tres pueros de camino ignis ardentis el de manu regis 
iniqui; 

libera, domine, annimam serui tui, sicut liberasti Jonam 
de ventre ceti; 

libera, domine, annimam serui tui, sicut liberasti Su-
sannam de falso crimine; 

libera, domine, annimam serui lui, sicut liberasti David 
de manu Saul regis et de manu Golie et de omnibus vin-
culis eius; 

libera, domine, annimam serui tui, sicut liberasti Petrum 
et Paulum de carceribus; 

libera, domine, annimam serui tui, sicut liberasti Teclam 
de tribus tormentis. 

Sic liberale digneris annimam serui tui et habitare te
cum in bonis celestibus concédas. 

Per Christum dominum nostrum. Amen.1 

1 Därefter läsning av passio Christi m. m. 
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I X.  G r av b e ne d i k t i o n e r .  

37. Benedictio sepulchri. 

Brev. Scar. 1498, ed. Freisen, s. 153. Jfr Man. lips. 1487, ed. 
Collijn, s. 106, med några smärre avvikelser från denna ock de båda 
följande. 

Rogamus te, domine sancte, pater omnipotens, eterne 
deus, 

vt benedicere digneris hoc sepulchrum, et corpus in 
eo collocandum, 

vt sit remedium et placida requies corpori in eo quie-
scenti et redemptio eins atque tutela et munimen contra 
sena iacula inimici. 

Per. 

38. [Benedictio sepulchri.] 

Man. Aboense 1525, ed. Freisen, s. 227. 

Rogamus te, domine, deus noster, 
vt bene f dicere et sanctificare digneris hoc sepul

chrum et corpus in eo collocanduin, 
vt sil remedium in eo quiescenti animeque tutela et 

munimen contra seua iacula inimici. 
Per. 
(Dicta oratione, sacerdos aspergat corpus aqua bene-

dicta, postea fossam; deinde thurificet vtrumque . . .) 

39. Benedictio sepulchri. 

Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 100. 

Rogamus te, domine sancte, pater omnipotens, eterne 
deus, 

vt digneris be f nedicere et sancti f ficare hoc. sepul
chrum, 

vt sit remedium salutare in eo quiescenti et redempeio 
anime eius atque tutela et munimen contra seua iacula 
inimici. 

Per. 
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40. Benedictio sepulchri. 

Brev. Scar. 1498, cd. Freisen, s. 154. 

Sanctificetur hoc sepulchrum atque habitaculuni, domine 
(leus nosier, per nostram supplicationem, 

et fugetur ab eo omnis spiritus immundus per virtutem 

doniini nostri Ihesu Cristi, 
vt sit placida requies corpori, quod postmodum colloca-

bitur in eo, protegente ac conseruante maiestate tua. 
Qui viu[it et regnat etc.]. 
(Hic ponatur corpus in sepulchrum . . .) 

b. Benediktioner över närings- ock läke
medel m. m. 

Även de benediktioner, som här följa, utgöra kyrkliga handlingar, 

men såsom skeende icke blott i samband med gudstjänst ock kyrklig 

handling i egentlig mening, utan även därutom, skiljas dessa för över

blickens skull från de närmast föregående. 
Benediktioner över personer av ungefär samma formulering hava 

icke medtagits, såsom hörande till de icke magiska kyrkliga bönerna. 

1. Generella formler. 

41. Benedictio ad omnia, que volueriB.1 

Brev. Line. 1493, fol. 14. 

Bene f die, domine, creaturam islam, vt sit remedium 

salutare generi humano, 
et presta per inuoeationem nominis lui, vt, q uicunque 

ex ea sumpserint, corporis et anime tutelam percipiant. 
Per Christum. 

1 Utgör, liksom de båda närmast följande av samma typ, en gammal 

formel, som möjligen ligger till grund för tvänne benedictiones aquae 

et salis >ad spargendum in domum — för så vitt ej ett motsatt för

hållande är antagligare. 
Dessa båda formler, som anföras av Franz a. a. I, s. 143 (jfr 11:0 

1 ock 2, s. 385). lyda sålunda: 
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42. Benedictio generalis. 

Brev. Line. 1493, fol. 13. Desslikes i Man. Line. 1525, ed. 

Freisen, s. 124, under titel: Benedictio ad omnia. Till samma typ hör 

Vamblingboformeln från 1450—1500. Fornvännen 1906, s. 154. 

Bene f die, domine, quesumus, creaturam istani, vt 
sil remedium salutare generi humano, 

el presta per inuocationem saneti tui nominis, vt, 
quisquis ex ea sumpserit, corporis sanitatem et anime 
tuielam percipiat. 

Per dominum. 

43. Benedictio generalis.1 

Man. Aboense 1522, ed. Freisen, s. 237. 

Benedie, domine, creaturas istas edendoriim, vt sint 
remedium generi humano, 

et presta per inuocationem nominis tui, vt, qu icunque 
ex eis gustauerint, corporis sanitatem et anime tutelam 
percipiant. 

Per Christum, dominum nostrum. 

44. Benedictio ad omnia.i 

Man. Ups. 1487, ed. Collijn, s. 114. Jfr K HÅ. 1911, s. 111 ff. 

Creator et conseruator humani generis, dator gracie 
spiritualis, largitor eterne salutis, tu domine, mitte spiritum 
sanctum tuurn super hane creaturam N., 

vt armata virtute celestis defensionis, quicunque ex 
ea gustauerint, proficiat illis ad eternam salutem. 

Per Christum dominum. 

1. Benedie, domine, hane creaturam aque, ut sit remedium salutare 

generi liumano; presta per inuocationem nominis tui corporis sanitatem 

et anime tutillam. 

2. Presta, domine, tuum salubre remedium per sanctam benedic-

tionem tuam, qua hane creaturam salis benedicimus, ut, ubicunque 

intercesserit, ad anime et corporis proficiat salutem. 
1 Skiljer sig från föregående företrädesvis genom föremålens olika 

art ock följaktligen plurala former. Jfr Franz a. a. I, s. 385. 

'  Denna formel synes vara den generella grundvalen till en jäm

förelsevis sen »benedictio auene in die saneti Stephani», som närmast 
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45. Benedictio generalis. 

Man. Aboense 1522, ed. Freisen, s. 237. 

Creator el consecrator generis humani, dator gratie 
spi ri [tu] alis, largitor eterne salutis, 

tu domine, mitte sanctum spiritum super has creaturas, 
vt annate virtutibus benedictionis eelestis, qui ex eis 
gustauerint, proficiant i 11 is ad eternam salutem. 

Per. 

46. Benedictio generalis. ' 

Man. Aboense 1522, ed. Freisen, s. 237. 

Presta, quesumus, domine, per huius aque aspersionem: 
sanitatem mentis, integritatem corporis, tutelam salutis, 
securitatem spei, corroborationem lidei, hic et in eterna 
secula seculorum. Amen. 

47. [Benedictio finalis.] 2 

Man. Aboense 1522, ed. Freisen, s. 237. 

Et benedictio dei patris omnipotentis -j- et tilij f et 
spiritus f saneli deseendat super hane creaturam edendo-
rum. Amen. 

synes bero av en formel för vigning av vatten ock vin redan i Gela-

sianum. Se Franz a. a. I, s. 385. Ordföljden är i Man. Ups. på några 

ställen omkastad, varjämte en ock annan avvikelse i ordalagen före

kommer. Ifrågavarande formel hos Franz lyder så: 

Creator et conseruator generis humani, gracie dator spiritualis, 

largitor eterne salutis, tu mitte spiritum tuum sanctum super hane 

creaturam tuam auene, ut armata uirtute eelestis defensionis equis ce-

terisque animalibus ex ea gustantibus proficiat illis ad sanitatem. 
1 Besläktad med en formel tillhörande samma serie av »bene-

dictiones aque et salis ad spargendum in domum», ur vilka tvänne 

formler förut anförts i n:o 41, ock enligt Franz a. a. I, s. 143, så 
lydande : 

Presta, domine, per hane creaturam asparsionis sanitatem mentis, 

integritatem corporis, tutellam salutis, securitatem spei, corroborationem 
fidei hic |etj in eterna secula seculorum. 

2 Slutbenediktion, som torde ha tillagts såväl till den ena som den 
andra benediktionen. Jfr n:o 8. 
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2. Speciella formler. 

48. Benedictio butiri.1 

Vaniblingboperg. 1450—1500. Fornv. 1906, s. 156. 

Creator et conseruator humani generis, dator gratie 
spiritualis, largitor eterne salutis, tu domine, mitte spiritum 
sanctum tuum super hane creaturam butiri, 

vt [muniti grati]a christ[iana]2 celestis defe nsionis, qui 
ex [eo] gustauerint, proficiant ad eternam salutem. 

Per Christum. 

49. [Benedictio casei.]3 

Vaniblingboperg. 1450—1500. Fornv. 1906, s. 154. 

Dignare, [domine,] deus [omnipotens, benedicere et 
sanctificare hane] creaturam casei, quem4 ex adipe anima-
lium producere dig[natus es, 

ut, q uicunque] ex populis tuis fldelibus5 (eam) come-
derint, omni benedicione ceflesti et gratia t]ua saciati l ' ' 
repleantur in bonis. 

1 Denna formel är tydligen besläktad med n:o 4+ ock den förut 

under detta nummer anförda »benedictio auene in die sancti Stephani». 

Om den senare stått som närmaste förebild, skulle benediktionen ha 

sitt stora intresse såsom en antydan om att havresignelsen möjligen 

varit känd även i Sverige. 
2 Läsningen synes vara något osäker. 
3 Den vanliga, ursprungliga, för påskbenediktionerna brukade »bene

dictio casei», som kan påvisas alltifrån 900-talet. Franz a. a. I, s. 592. 

Vamblingboformeln står mycket nära den följande täxten ur Brev. Line., 

såsom naturligt är i en gottländsk formel, då Gottland hörde till Lin

köpingsstiftet. Dock utgör Vamblingbo-täxten icke någon avskrift av Lin-

köpingsbreviariets, utan representerar en äldre ockursprungligare tradition. 

* Va nligen quam. 
5 Fidelibus tillägg till den ursprungliga formeln. Se Franz a. a. 

i, s. 592. 
6 Jfr Franz a. st.: saturati. 

3 — Sv. landsm. L in (I e r h olm 
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50. Benedictio casei et butiri.1 

Brev. Line. 1493, fol. 13. — Mail. Line. 1525, ed. Freisen, s. 123. 

Dignare, domine, deus omnipotens, bene f dicere et 
sancti f licare hane creaturam casei et butiri, quam ex 
adipe animalium procreare 2 dignatus es, 

vt, quicunque ex populis tuis fidelibus3 earn comederint, 
omni benedictione celesti et gratie tue saturati repleantur 
in bonis. 

Per Christum. 

öl. Benedictio butiri et casei.4 

Man. Aboense 1522, ed. Freisen, s. 237. 

Dignare, domine omnipotens, benedicere [etJ sancti f 
licare hanc creaturam butiri et casei, quam ex mundis 
animalibus procreare dignatus es, 

vt, quicunque ex populis tuis inde comederint, omni 
benedictione f celesti et gratie tue saturitati repleantur 
in bonis. 

Per Christum dominum. 

52. Benedictio casei vel butiri.5 

Brev. Line. 1493, fol. 13. 

Dens, ({iti fecisti et creasti cunctis viuentibus tue lar-
gitatis alimoniam, humanumque genus spiritualibus escis 
ac poculis tuorum donorum indesinenter refecisti, 

1 Jfr n:o 49. Denna är blott utvidgad, så att den kan gälla också 
såsom benedictio butiri. 

'' Franz a. a. I, s. 592: producere, såsom i Vamblingboformeln 
(n:o 49). 

3 Fidelibus är här som i n:o 49 tillägg. Man. Line, bar blott: ex 
fidelibus tuis, utan populis. 

4 .Jfr de båda föregående, från vilka denna avviker i ett par punkter. 
6 1 huvudsaklig överensstämmelse med en engelsk »benedictio car-

nis, casei, butvri, ovorum sive pastillarum in Pascha» ur Manuale ot 

Sarum. Se Franz a. a. I, s. 593. 
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obnixe petinnis, vt hec tua dona tu ipse, <|u i e a creasti 
et nobis donasti, hane creaturam casei vel butiri per tunni 
largam benignitatem bene f dicere et sancti f ficare digneris, 

vescentibusque ex ea largam benedictionis sanitatem 
tribue eisque clementer vite presentis sospitatem et future 
beatitudinem misericorditer indulge. 

Per Christum. 

ö3. Benedictio carnium.1 

Vamblingboperg. 1450- 1500. Fornv. 1906, s. 153. 

Dens, vniverse carnis creator, tjui Noe et fili i s eins 
de mundis et immundis animalibus precepta dedisti; 

quique [sicul] olera herbarum humano generi quadru-
pedia inunda edere permisisti; 

qui [ag]num in Egypto Moysi et populo tuo in vigilia 
pasce comedere precepisti in figura agni doinini nostri lesu 
Christi, cuius sanguine omnia primogenita tibi de mundo 
redemisti et in ilia node omne primogenitum in Egypto 
percutere precepisti, seruans populum tuum agni sanguine 
prenotatum; 

dignare, domine,2 benedicere et sanct if[ic]are lias uiun-
daruni ouiuni carnes, vi, qui cunque ex3 populis tuis4 come-
derint, omni benedicione celesti et gratia tua saciati,5 re-
pleantur in bonis. [Per Christu]m, [dominum nostrum etc.]1 ' 

1  En av de vanliga f ormlerna för in vigning till p åsken av det under 

fastan förbjudna köttet. Detta kunde vara av olika slag, men ofta åts, 

naturligtsvis på grund av den gammaltestamentliga påskalamstraditio-

nen, företrädesvis får- resp. lamkött. Det är särskilt detta som här 

avses. Formeln namnes också: »Benedictio super agnum in pascha». 

Franz a. a. I, 585. Den svenska formeln avviker endast obetydligt från 

den bos Franz upptagna från början av 800-talet. Omkastningar i ord 

följden ej anmärkta. 
2  Hos Franz tillägges: omnipotcns. 
3  Hos Franz: ex eisdem. 
4  Hos Franz tillägges: fidelibus. 
5  Hos Franz: saturati. 
B Hos Franz: Per eundem Christum, dominum nostrum, per quem 

hec omnia, domine, semper bona créas etc. 
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54. Benedictio carnium et aliorum ciborum in pascha. 

Man. Ups. 1487, ed. Collijn, s. 113. Förut, desslikes av I. Collijn, 

i K HA. 1911. Fotografisk reproduktion av täxten till s. 112. 

a. 
Adiutorium nostrum in nomine domini, qui fecit celum 

et terram. 
Sit nomen domini benedictum ex hoc [nunc et usque 

in seculum.] 

b. O r a c i o. 

Deus, qui vniuerse carnis es conditor, qui Noe et filijs 
eius de mundis animalibus precepta dedisti, 

quique sicut olera lierbarum humano generi quadrupe-
dia munda edere precepisti, 

quique agnum in Egipto Moysi et populo tuo in vigilia 
pasce comedere precepisti, in iigura agni, qui tollit peccata 
mundi, domini nostri Iesu Christi, cuius sanguine omnia 
primogenita tibi de mundo redemisti et in nocte illa o mne 
primogenitum in Egipto percutere precepisti, seruans po-
pulum tuum agni sanguine prenotatum, 

dignare, domine, deus omnipotens, bene f dicere et 
sancti f licare hos panes, butirum et oua et has animalium 
inundorum carnes, 

vt, quicunque ex populis tuis lidelibus ex eis come-
derint, omni benedictione celesti et gracia repleantur. 

55. Super carnes.1 

Brev. Line. 1493, fol. 13. 

Deus, qui vniuerse carnis es conditor, qui Noe et filiis 
suis de mundis et immundis animalibus precepta dedisti, 

quique sicul olera herbarum humano generi quadrupe-
dia munda edere precepisti, 

qui agnum in Egvpto Moysi et populo tuo in vigilia 
pasce comedere precepisti, in figura agni domini Iesu Christi, 
cuius sanguine omnia primogenita tibi de mundo redemisti 

1 Jfr föregående, från vilken denna i sakligt hänseende obetyd
ligt skiljer sig. Här carnes volucrum jämte carnes ovinm. 
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et nocte illa omne priinogenitum in Egypto percutere pre-
cepisti, semans populum tuum sanguine agni prenotatum, 

dignare, domine, deus omnipotens, bene + dicere et 
sancti f ficare has ouinm, volucrum mundarumque cetera-
rum pecudum carnes, 

vt, quicunque ex populis tuis eas coinederint. omni 
benedictione celesti et gratie saturati repleantur in bonis. 

Per Christum. 

56. Benedictio carnium.1 

Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 123. 

Deus, qui vniuerse conditor es earnis, cjui Noe et tiliis 
suis de mundis el inmundis animalibus preeepta dedisti, 

quique agnum in Egipto Moysi et populo tuo in vigi-
lia pasche comedere preeepisti in figura agni domini nostri 
Iesu Christi, cuius sanguine omnia primogenita tibi de 
mundo redemisti et n octe illa omne primogenitum in Egipto 
percussisti, seruans populum tuum agni sanguine prenotatum, 

dignare, domine, deus omnipotens, benedicere et saneti-
ficare lias omnium mundarum et ceterarum pecudum carnes, 

vt, quicunque ex populis tuis eas coinederint, omni8  

benedictione celesti et gratia saturati repleantur in bonis. 
Per do[minum etc.]. 

57. Benedictio carnium ouinarum et aliarum.s  

Man. Aboense 1522, ed. Freisen, s. 235. 

Deus, vniuerse earnis conditor, qui Noe e t lilijs eius de 
mundis et inmundis animalibus preeepta dedisti, 

quique sicut olera herbarum lmmano generi quadru-
pedia munda edere permisisti, 

quique agnum in Egypto Moysi et popiüo tuo in vigilio 
pasce preeepisti, in figuram agni domini nostri Iesu Christi, 

1 Förkortning ock generalisering av n:r 53—55. 
'' Manuale Aboense inleder hithörande benediktioner med prefationen 

»Adiutorium nostrum» m. m. Sedan följa de speciella benediktionerna. 

Uppställningen ger vid handen, att prefationen är avsedd att gälla för 

samtliga speciella formler. 



38 LINDERHOI.M, SVENSKA SIGNEI.SEH OCK BESVÄRJELSER 

cuius sanguine primogenita tibi de mundo redeniisti el in 
nocte ilia omnia primogenita in Egypto percutere precepisti, 
seriians populum tuum agni sanguine prenotatum,1 

dignare, [domine, dens] omnipotens, benedicere f fet| 
sanctificare f has ouium mundarum siue aliorum anima-
lium carnes, 

vt, quicunque de eis ex tidelibus tuis comederint, om
ni be nedictione celesti et gra tie saturitate repleantur in bonis. 

Per eundem. 

58. Benedictio carnium.ä 

Brev. Scar. 1498, ed. Freisen, s. 147. 

Deus, vniuerse conditor carnis, qui Noe et filiis suis 
de mundis animalibus precepta dedisti, 

cpiique sicut olera herbarum humano generi quadru-
pedia preparasti, 

te quesumus, ut bene f dicere digneris bas carnes, vt 
omnibus ex eis manducantibus fiant sanitas anime et cor-
[)oris. Per 

59. Benedictio carnis.3 

Man. Aboense 1522. ed. Freisen s. 236. 

Dignare, domine, benedicere f et sancti f flcare hanc 
creaturam carnis, 

vt, quicunque ex populis tuis tidelibus comederint, 
omni benedictione f celesti et gratia tua saturati reple
antur in bonis. 

Per Christum. 

1 Här följer den rubrik, som satts till detta nummer ock an

vänts för benediktionen i dess helhet. Med originalets angivna uppställ

ning kunde formelns sista stycke lättare användas för sig. 
2 An starkare förkortning i generell form av Benedictio super 

agnum etc. n:r 53 if. 
: i  Generaliserad formel, som är i det närmaste identisk ined sista 

stycket i föregående benediktioner, n:o 53 fl'. Om återigän denna korta 

formel — dignare etc. — utgör en än kortare äldrc benediktion, som 
upptagits i Benedictio super agnum, är en annan fråga. 
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60. Oracio. 

Man. Ups. 1487, ed. Collijn, s. 113. 

Deus celi et terre, dominator omnium, qui das escam 
omni carni et impies omne animal benedictione, 

bene f die et saneti f fica hane creaturam carnis, vt 
nobis dona tua sumentibus anime et corporis sanitatem 
propicius concédas. 

Per Christum. 

61. Benedictio herbarum. 1 

Brev. Line. 1493, fol. 13 v. 

Suppliciter, domine, deprecamur clementiam luam, qui 
mirabiliter cuncta creasti ex nihilo, 

quique terram diuersa proferre germina preeepisti et, 
vt vniuseuiusque semen in semetipso maneret super terram, 

condidisti, 
et qui diuersa eis medicamentoruni genera ad sananda 

humani generis corpora imposuisti, 
vt bene f dicere et saneti f fleare digneris lias diuersi 

generis berbas tua benignitate, 
vt. quicunque ex eis in hac solennitate venerabili sanc.te 

dei genetricis et virginis Marie sunt sumpturi, tain anime 
quam corporis sanitatem percipiant, 

vt intercedente eadem semperque virgine Maria de 
vniuersis terrarum germinibus sumamus, quatenus in tuo-
rum odore vngentorum paradisi mereamur introire ianuas. 

62. Benedictio herbarum,3 

Brev. Line. 1493, fol. 13 v. 

Domine sancte, pater omnipotens, eterne deus, qui 
ab initio fecisti hominem ad imaginem luam et condidisti 

1 För örtinvigningen på Marie himmelsfärdsdag. Se Franz a. a. 

I, s . 399. Denna svenska formel avviker på ett flertal ställen från den 

hos Franz anförda, men är i det stora hela identisk med denna, som 

börjar sålunda: Supplices tuam atque suhnixis precibus deprecamtir 

omnipotenciam, deus, qui mirabiliter . . . 
• Samma tid ock ändamål som föregående. Se Franz a. a. I, s. 
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terram, solem et lunam et stellas et omnia celestia et 
terrestria, 

tu, domine, dominaris potestati maris, tu habes potes-
tatem magne abissi, tu eondidisti omnia elementa, 

tu bene f dicere et sancti f ficare digneris has crea-
turas herbarum, sicul benedixisti quinque panes in deserto 
et duos pisces et satiasti quinque milia hominum, 

omnes qui vtuntur ex eis, bene f dicere et sancti f 
ficare digneris, ut sit eis sanitas anime et corporis. 

In nomine patris et iilii et spiritus sancti. 
Et ab omnibus pecoribus, qui ex eis gustauerint, om-

nem putredinem et oinne fantasma diaboli et omnem mor-
bum et pestilentiam et omnem dolorem expellere digneris. 

Per... 

(i3. Benedictio herbarum.1 

Brev. Line. 1493, fol. 14. 

Creator et conseruator humani generis, dator gratie 
spiritualis, largitor eterne salutis, tu domine emitte spiritum 
tuum sanctum super hanc creaturam tuam, 

vt armata virtute celestis defensionis, qui ex eis gusta
uerint, proficiat illis ad eternam salutem. Amen. 

Et2 benedictio dei pa f tris omnipotentis, ti f Iii et spiritus 
t sancti descendat super hanc creaturam herbarum. Amen. 

401, där formeln börjar: Domine deus, pater omnipotens. Även denna 

svenska formel har flera karakteristiska avvikelser ock torde liksom 

den föregående tillhöra en annan täxtklass av den ifrågavarande bene
diktionen. . 

1 En benedictio communis, användbar för olika föremål, på några 

oväsentliga avvikelser när identisk med Benedictio auene in die sancti 

Stephani. Se Franz a. a. I, s. 385, jfr s. 261 ock 608. 
2 Denna slutbenediktion tillagd den vanliga formeln. Bildad i ana 

logi med andra speciella sådana. Se Franz a. a. 1, s. 183, 313, 315, 

324, 392 o. a. Jfr här n:r 8, 10 b, 47. 
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(54. Ad fruges. 1 

Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 124. 

Domine sancte, pater omnipotens, sempiterne deus, qui 
tcelum et terrain, mare et omnia creasti, 

te suppliciter deprecamur, vt hunc fructum bene f di-
cere et sancti f ticare digneris et multiplicare habundanter 
offerentibus til)i, 

vt repleas eorum cellaria cum fortitudine frumenti et vini, 
vt letantes in eis référant tibi omnipotenti deo laudes 

et gratias. 

65. [Benedictio pomorum.J2 

Brev. Line. 1493, fol. 13 v. Står i breviariet närmast under huvud

titeln: In die assumptionis Marie benedictiones pomorum et herbarum. 

Deus, qui huius arboris poma tua iussione progenita 
esse voluisti, nunc eadem etiam bene f dicere et sancti f ' 
ticare digneris, vt quicunque ex eis sumpserint, incolumes 
esse valeant. 

Per Christum. 

6(i. Super annonas. 

Man. Line. 1525, cd. Freisen, s. 124. 

Deus, qui hec frumenta annone tua iussione et proui-
dentia esse voluisti, 

1 Någon fullt motsvarig formel liar ej kunnat återfinnas hos Franz 

a. a., ehuru han flerstädes dels omnämner (såsom I, s. 179), dels (såsom 

1, s. 187 ock framför allt II, s. 11 ff.) anför flera Benedictiones super 

segetes med lika eller liknande ingress: Domine sancte pater, omni

potens o. s. v. i olika variationer. Den allmänna tankegången igänkännes 

särskilt i formler avsedda att läsas in eampo. Se ibid. II, s. 15. Sanno

likt är väl också denna svenska formel en fältsignelse. 

* Redan i G elasianum, men under den oriktiga rubriken : Benedictio 

arboris. Franz a. a. I, s. 378. Avvikelserna i den svenska formeln äro 

oväsentliga. Jfr den närstående formeln för örtvigningen på Marie 

himmelsfärdsdag, vilken hos Franz a. a. 1, s. 402, lyder så: 

Deus, qui herbarum uires tua iussione et prouidentia progigni 

voluisti, nunc etiam, ut easdem benedicere et sanctificare digneris, 

precamur, ut quicunque ex eis sumpserint, incolumes esse valeant. 
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nunc eciam eadem bene f dicere et sancti f ficare 
digneris, 

ut ([uicun<iue hee sumpserint, ineolumes esse valeant. 

67. Benedictio pomorum.1 

Brev. Line. 1493, fol. 13 v. Följer omedelbart efter den kortare: 
Dens. <| i i  i huins arboris (n:o (>5). 

Quesunius, omnipoiens deus, vt benedicas hunc fruc-
tuni pomorum nouorum, 

vt, [qui] esu interdicte arboris iuste mortis sententia 
multiplicati sunius, 

per illustrationem unigeniti tui hac bene f dictione 
sanctilica[taj hec omnia atque benedicta, depulsis antiqui 
hostis insidiis, cum salubritate mentis et corporis sumamus. 

Per Christum. 

68. Benedictio lardi, ouorum etc.2 

Brev. Scar. 1498, ed. Freisen, s. 147. 

Benedie f, domine, creaturam hane lardi, panis et 
ouorum, vel euiuscunque generis sint ciborum, ut sit re-
medium humano generi, 

et presta per inuocationem nominis lui, vt quicumque 
exinde sumpserint vel eis usi fuerint, corporis sanitatem 
el animi tutelam percipiant. 

Per Cristum, dominum nostrum. In nomine patris 
et filii et spiritussaneti. Amen. 

C u m  a s p  e r  s i  o  n e .  

1 Starkt förkortad ock förenklad form av den tunga ock invtck-

lade Benedictio pomorum i Gelasianum. Se Franz a. a. I, s. 377. 
2 En något utvidgad form av den vanliga lienedictio lardi, d. v. s. 

skink- eller fläsksignelsen. Se Franz a. a. I, s. !>89, där formeln lyder 

sålunda: 

Benedie, domine, creaturam istam lardi, ut sit remedium salu tare 

generi humano, et presta per inuocationem nominis tui, ut quiconque 

ex ea sumpserint, corporis sanitatem et anime tutelam percipiant. 
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69. Benedictio ouorum.1 

Man. Line. 152.), ed. Freisen, s. 124. Desslikes, m ed en betydelse-

lös omställning i ordföljden, i Man. Aboense 1522, ed. Freisen, s. 236. 

Subueniat, quesumus, domine, tue benedictionis gratia 2 

huic ouorum creature, de (jun3 pullos gallinarum dignatus 
es proereare, 

vt fiat salubris eibus luis fidelibus in t uarum gratiarum 
actione sumentibus. 

Per [etc.]. 

70. Benedictio ouorum. 

Brev. Line. 149.'i, foi. Iii. Identisk är, bortsett från ett par bety

delselösa ordomkastningar ock en nedan anmärkt språklig olikhet, 

Vamblingbopergamentets motsvarande formel. Se Kornvännen 190B, 

s. 155. Jfr föregående formel, från vilken denna obetydligt avviker. 

Subueniat, quesumus, domine, tue benedictionis gratia 
huic ouorum creature, quam de4 pull is gallinarum procreare 
dignatus es, 

vt cibus salubris fiat luis tidelibus in luarum gratiarum 
actione sumentibus. 

Per Christum. 

71. Benedictio panis/' 

Man. Aboense, ed. Freisen, s. 236. I det närmaste identisk är 

formeln i Brev. Scar. 1498, ed. Freisen, s. 146. 

Bene j die, domine, hane creaturam panis, sicut bene-
dixisti quinque panes in deserto, 

vt omnes ex eo g ustantes accipiant tam corporis quam 
anime sanitatem. Per Christum.8 

1 Den vanliga Benedictio ovoriini, blott med några betydelselösa 

omkastningar i ordföljden. Se Franz a. a. 1, s . 592. 
2 Detta ord ersattes i Man. Aboense enligt Freisens täxt med ett i". 
3 Freisen läser: creature dei, qua. 

* J fr föregående formel. Vamblingbotäxten har: que de pullis. 

" Benediktion över det första brödet av årets nya skörd (Bene

dictio panis novi). Se Franz a. a. I, s. 268. - Formel för eulogien, ej 

för eukaristien. Se Franz a. a. i, s. 229 ff. Formeln s. 248. 

" Brev. Scar.: Criste, Dens noster. 
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72. [Benedictio panis.j 

Brev. Line. 1493, fol. 12 v. — Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 120. 

Linkopingsb re v i ariets hithörande l)enediktioner inledas med rubriken: 

»Benedictiones ciborum in vigilia pasce». Därpå följer denna formel 

med rubriken: »Primo super panes.» 

Bene f die, domine, creaturani islam panis,1 sicut 
benedixisti quinque panes in deserto, 

ut sit in ea, domine, abnndans animi alimentum, ut 
omnes gustantes ex ea aeeipiant tam corporis quam anime 
sanitatem. 

Per Christum. 

73. |Benedictio panis.]-' 

Brev. Line. 1493, fol. 12 v. Står i ori ginalet omedelbart efter den 

föregående ock bär rubriken: Alia benedictio. Förekommer desslikes 

i Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 122. 

Domine, sancte pater, omnipotens eterne deus, digneris 
bene f dicere liane creaturam panis tua sancta et spiri-
tuali benedietione, 

vt sit omnibus3 eam sumentibus salus mentis et cor
poris atque contra omnes morbos et vniuersas inimicorum 
insidias tutamentum. 

Per dominum nostrum Iesum Christum, tilium tuum, 
panem \ ite, 

qui de celo descendit et dal vitam el salutem mundo 
et tecum viuit et regnat in vnitate spiritussaneti deus per 
omnia secula seculorum. 

1 Så långt går ordagrant lika Vamblingbopergamentets avbrutna 
täxt. Fornv. 1906, s. 156. 

3 För den liturgiska eulogien på sön- ock fästdagar. Franz a. a. 

I, s. 248. Jfr den för samma ändamål brukade kortare formeln 11:0 71. 
: l  Här något förkortad i jämförelse med formeln hos Franz a. st. 
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74. Benedictio super potum. 1 

Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 125. 

Benedic, domine, hune potum el hoc vasculum, 
sicut benedixisti sex ydrias lapideas in Ghana Galilee 

et2 vinum de aqua fecisti: 
sic bene f dicere et sancti f ficare digneris hune po

tum et hoc vasculum perpetua benedictione, 
vt quicunque ex eo gustauerint, huius presentis pro-

speritatibus seculi ventureque vite gaudiis perfrui merean-
tur in celis. 

Per Christum. 

75. Benedictio potus.s 

Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 53. 

Benedic, domine, hune potum el bec vasa, 
sicut benedixisti sex ydrias lapideas, capientes mettas 

binas vel ternas, et vinum factum ex aqua Ghana Galilee: 
sic benedicere digneris potum istum et vasa ista,4 vt 

1 Signelse över »brudbägaren . I en del kyrkor, såsom den ita

lienska, franska ock engelska, förekom seden att vid vigseln — omedel

bart efter brudmässan i kyrkan eller sedan i bröllopshuset — räcka 

brudparet vederbörligen invigt (bröd ock) vin. Då denna formel före

kommer också hos oss, vill det synas, som om även inom den svenska 

kyrkan detta bruk upptagits, sannolikt från England, ty i Tyskland 

brukades i st. »S:t Johann i svinet ». Franz a. a. 1, s. 282. Grath, G. F., 

Svenska kyrkans brudvigsel, 1904, s. 35. Freisen a. a., s . 53 ff. (noterna). 
2 Formeln hos Franz har: et ut benedixisti vinum, quod de aqua. 
3 Den kortare, också vanliga, formeln för samma ändamål som 

föregående. Här än något utvidgad, än något förkortad ock varierad. 

Den lyder hos Franz a. a. 1, 282, sålunda: 

Benedic, domine, istum panem et hunc potum et hoc vasculum, si

cut benedixisti quinque panes in deserto et sex hydrias in Cana Galileae, 

vt sint sani et sobrii atque immaculati omnes gustantes ex eo, salvator 

mundi, qui vivis etc. 
4 Pluralformen »vasa» har föranlett Franz, a. a. s. 283 not 3, att 

draga brudbägarens förekomst i Sverige i tvivelsmål. Brudbägaren kan 

naturligtvis ej häller ha varit mer än en — för brudparet. Möjligen 

har dess bruk i brudhuset åtföljts av en allmän »skål», för vilken då 

formeln modifierats. 
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sint sani el immaculati, <|tii ex eo hibituri sint, per invoca-
tionem nominis lui. 

Per Christum. 

7(i. Benedictio seminie.1 

Man. Ups. 1487, ed. Collijn, s. 114. Collijn anmärker, att 

denna Benedictio finnes i Brev. Ups. (fol. Aiijaa) med ordagrant samma 

lydelse som har, med undantag av orden atque ad maturitatem per-

ducatur», som saknas i breviariets redaktion. Man. Aboense ock Man. 

l ine, hava icke denna benediktion. 

Omnipotens sempiterne deus, creator humani generis, 
suppliciter tuam clemenciam exoramus, 

vt hoc semen, quod in tuo nomine seminaturi siuuus, 
tua benedictione benedi f cere digneris, 

vt tua virtute crescat et multiplicetur atque ad maturi
tatem perducatur, vt per vniuersum orbem terrarum collaude-
tur dextera tua. 

Per dominum nostrum Iesum Christum. 

77. Benedictio noue domus." 

Man. Line. 1525, ed. Freisen, s. 124. 

Adesto, domine, supplieacionibus nostris et hane donuun 
serenis oculis tue pietatis illustra, 

descendat super omnes habitantes earn8 gratie tue 
larga bene f dictio, 

1  Ingen av de formler, som Franz a. a . II, s. 10, m eddelar, kan an

ses med denna identisk eller av gemensamt ursprung, ehuru den tredje: 

»Creator omnium creatiirarum, omnipotens deus», har åtskilligt, som i 

den allmänna tankegången erinrar om den svenska benediktionen. 

Sålunda bekräftas I. Collijns uttalande (i Kvrkohist. Årsskrift 1911 , 

s. 116), a tt denna benediktion torde ha varit betecknande för Uppsala

riten. Möjligt är ju ock, att, såsom Collijn förmodar, denna benedik

tion stått i sammanhang med bruket att över åkrar ock ängar omkring 

Uppsala föra Erik den heliges skrin för att få god äring. 
2  Har upptagits bland benediktionerna, men skiljer sig väsentligt 

från de magiska. Bruklig sedan 800-talet. Stammar från (jelesianum. 

Franz a. a. I, s. 608. Jfr II, s. 182. Här i det närmaste oförändrad. 
3  Hos Franz: super habitantes in ea. 
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vt his manufactis habitaculis cum salubritate manentes 
ipsi semper tuum sint habitaeulum. 

Per dominum. 

78. Fragment av » Benedictio super sagenam.» 1 

Man. Ups. 1487, ed. Col Ii j11, s . 114. 

Adiutorium nostrum. Sit nomen [etc.]. 

Secundum .loh a n n e m - : 

In illo tempore manifestavit se iterum lesus discipulis 
suis ad mare Tiberiadis. Manifestauil autem sie: Kran t 
autem simul Symon Petrus et Tliomas, qui dicitur Didimus, 
et Natanael, qui erat a Ghana Galilee, et filij Zebedei et 
alij ex discipulis eins duo. Dicit eis Simon Petrus : Uado 
piscari. Dicunt ei : Uenimus et nos tecum. Et exierunt 
et ascenderunt in nauim, et ilia node nichil prendiderunt. 
Mane autem iam facto, stetit lesus in litore; non tarnen 
cognouerunt discipuli, quia lesus est. Dicit erg o e is lesus: 
Pueri, nunquid pulmentarium habetis? Responderuntei : Non. 
Dicit eis : Mittite in dexteram nauigij rethe, et inuenietis! 
Miserunt ergo, et iam non valebant illud trahere pre niul-
titudine piscium. Dicit ergo discipulus ille, q uem dilige-
bat lesus, Petro : Dominus est. Symon Petrus, cum audis-
set, quia dominus est, tunica succinxit se (erat enim nudus) 
et misit se in mare. Alij aut em discipuli nauigio venerunt 
(non enim longe erant a terra, sed quasi cubitis ducentis) 
trahentes rethe piscium. Ut ergo descenderunt in terrain, 
viderunt prunas positas et piscem superpositum et panem. 
Dicit eis lesus : Afferte d e piscibus, quos prendidistis nunc! 
Ascendit Symon Petrus, et traxit rethe in terram plenum 
magnis piscibus : centum quinquaginta tribus. Et cum tanti 
essent, non est scissum rethe. Dicit e is lesus : Uenite, p ran-
dete! Et nemo audebat discumbencium interrogare euin : Tu, 

1 Franz liar i sitt här ofta anförda värk intet exempel pä en så

lunda inledd benediktion över nät ock fiskegarn, ehuru andra sådana 
av honom anföras I, s. H24 ff. 

!  Joh. 21: 1 —14. Om det stora fiskafänget. 
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qiiis es? scientes, quia dominus est. Et venit Iesus, et 
accepil panem et dabat eis, et piscem similiter. Hoc iam 
tercio manifestatus est Iesus discipulis suis, cum resurrexisset 
a mortuis. 

Dominus vobiscum. 

Ore m us. 

Benedictio tua, Domine, copiosa super hec recia.1 

1 Härmed slutar, såsom Collijn anmärker, fol. 92 b i Man. Ups. 

1487. Af fol. 93, som finnes endast i korrektur å Petersburgsbladet, 

har 93 b blott svarttryck ock är 93 a alldeles tomt, vilket gör, att 

benediktionens fortsättning saknas. Så synnerligen lång kan den redan 

av utrymmesskäl icke .ha varit. 1 samma riktning pekar dess form, 

som vi i a ndra fall finna uti företrädesvis kortare formler, såsom n:r 8, 
il) b, 47, 63. 



B. Kyrkligt-lärda ock folkliga 

formler. 
I. Benediktioner ock närstående formler. 

79. Benedictio. 
Ur: Hora: beatre Virginis, Uppsala 1525, fol. 7 v. 

Alia benedictio deifica, ad quam Innocentius 
papa quart u s contulit ccc dies indulge n t i a r um: 

Bene f  dicat me imperialis maiestas, 
protegat me regalis diuinitas, 
custodiat me sempiterna deitas, 
foueat me gloriosa vnitas, 
defendal me immensa trinitas, 
dirigat me inestimabilis bonitas, 
regat me potentia patris, 
viuificet me sapientia lilij, 
illuminet me virtus spiritussancti. 

Alpha et o, Deus et homo. 

Sit mihi ista inuocatio sa lus, sanitas et protectio contra 
omnes hostes, visibiles et inuisibiles, et proficiat mihi ad 
salutem anime et corporis. 

In nomine patris et filij et spiritussancti. Amen. 

80. Benedictio super lacticinia. 
Gottland. Spegels Rudera Gothlandica 1683, ed. Wennersten, Visby 

1901, s. 178. 1 

Contra ellvos. 
O, domine, exaudj orationem meam et clamor meus 

ad te veniat! 
1 »Copia utaf it breef funnit uti een Bondegård i Bro sokn, kallad 

Stora Åby». Jfr War. o. Wird. II, Tillägg pag. XIV. Huru denna 

4 
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Oramus imniensam misericordiam luam, benedieere 
digneris, Domine noster, Iesn Christe, et custodire lacticinia 
ista in usum creaturae tuae, 

vt nullius1 phantasmatis vel maledictionis incursus* 
vel nequitiae veniat super illa, sicut custodisti generosa 
ubera matris tuae Marise. 

Christus vincit 7 
Ghristus regnat 7 
Christus iinperat f 

omnibus incommodis & imm undis spiritibus jis in lacticinjs 
non nocere, nec virtutem subtrahere. 

In nomine patris et lilij e t spiritus sanctj. Amen. 

Jesus et Maria et sancta Brigida ab omni malö prae-
senti, prseterito atque futuro salva faciunt! 

In nomine patris et lilj et spiritus sanctj. Amen. 

81. [Contra arthritidem. | 

LSB. M. 5, fol. 26 v. — KLÖ. s . 229. Början av 1500-talet. 

Signilse for ictli. 

Presbiter accipiat vnam craterem in manu et 
legat super aqua m eon t en t am in ea: 

Ecce 7 crucem domini nostri, Iliesu Christi, fugite par
tes aduerse! Vieit leo de tribu Inda, radix Dauid (cum 
psalmo: Exurgat deus et discipientur inimici eins etc. iisijiie 
ad linem. Et suspiret in aqua, ita vt moueatur, et legat 
interim hec verba in modum crucis): 

Mattheus 7 Marcus 7 Lucas 7 Johannes 7 
Et legat evangelium: Recumbentibus vndecim disci-

pulis &c. 
Postea legat ter: 
In nomine patris 7 et lilii 7 et spiritus sancti. 7 Amen, 

(cuni signo crucis super infirmum et dicat: Aqua ista 

benediktion brukats i ett särskilt fall, där man i en gård hemsökts 
av älvorna, ses av täxten till n:o 97, varav denna benedictio utgör en 
fortsättning. 

1 Wennei'sten: nullus. 2 Wennersten: in cursus. 
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sit benedicta et consecrata, in nomine patris &c., et det in-
lirmo, dicens): 

Signo te, homo, in capite luo, in nomine Iesu Christi, 
sicut ipse signauit omnes iniirmos in Chana Galilee. 

Signo oculos Inos, vt ex illis expellantur dyaboli, qui 
ledunt omnem carnem. 

Signo omnia membra tua, ut ex ipsis expellantur om
nes dyaboli, qui ledunt omnem carnem. 

Bene j dicat le, homo, dominus noster, sicnt benedixit 
Ahrahe, Isaac et Jacol). • 

Fiatque sanitas domini super te, sienl sanauit mulierem 
de fluxu sanguinis! 

Custodiant te angeli et archangeli dei, p rotegat te deus 
Israel, et adiciat dominus sanitatem et benedictionem tibi 
hic in presenti vita et in futuro seculo! Amen. 

82. Contra dolorem dentium. 

1-SH. M. 5, fol. 25. — KI.Ö. s. 228. Början av 1500-talet. 

For tanna werk. 

Primo debet seribere circulum et dicere: 
»Hec est fides ca tholics, recte credamus et conliteamur.» 
Deinde imponat clauum et percutiat tria verbera et lege 

1er pater noster et aue Maria. 
In secundo circulo dicit: 
»Quia dominus noster, Ihesus Christus, filius dei», 
et tunc percutiat quinque verbera et legst quinque 

pater noster et V aue Maria &c. 
Sic scribat tertium et vltimum circulum et dicst: 
»Deus homo est», 
et percutiat vi j verbers et legst vi j p ster noster et aue 

Maria. 
Eciam dolens dentium legst esndem lectursm cum 

genuflexione. 
Postea sanctilicet msxillsm dexteram dicens: 
»Vulnera quinque dei sint medicins lui», 
et pariter sinistral!! msxillsm. 
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Postea legat collectam: Sancla Maria, mater doniini 
nostri Ihesu Christi, pia atque perpetua virgo &c. Ipse 
dolens procuret sibimet clauum. 

Istud experimentum sepius probatum est et verum. 

83. Contra febrem. 

Moraan, De su])erstitionibus hodiernis, 1750, p. 59. 

Recipiuntur tres panes missales. In uno scribitur: 
«Qualis est pater, talis est vita.» 

In altero: 
»Qualis est lilius, talis est sanctus.» 

In tertio: 
»Qualis est spiritus, tale est remedium.» 

Hae tres oblatae, sic inscriptae, dandae sunt febricanti, 
vt eas singulis trium continuorum dierum vesperis man-
ducpt, sed ea conditione, ne, iis devoratis, quidquam ci bi 
xiut potus eodem die surnat. 

84. Contra febres. 

Sec. XV', Cod. Ups. C. 654, fol. 106 a. Efter I. Co llijn. 

Adiuro vos, febres, per patrem et (ilium et spiritum 
sanctum et per sanctam crvcem, in qua Christus pependit, 
et per sanctam Mariam, matrem eius, domini nostri, Iesu 
Christi, et per omnes sanctos angelos et archangelos et per 
xxiiij seni ores et xij a postolos et per 4or ewangelistas et per 
omnes sanctos martires et confessores et virgines et per 
omnes sanctos et electos dej, 

vt non nocearis hunc famulum dei in aliquibus mem-
bris, non in capite neque in collo, non in oculis neque in 
dorso, non in crinibus neque in naribus, non in brachijs 
neque in manibus, non in corde neque in pectore, non in 
renibus neque in senioribus (?), non in crvribus neque in 
pedibus, non in nasis neque in plantis aut in vllis membris 
eius, sed semper sanus et saluus ab omnibus languoribus 
suis permaneat. Amen. 

Benedictio dei patris omnipotentis et tilij et spiritus. 
sancti descendat et maneat semper tecum. Amen. 
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85. »Contra ffebres.» 

LSB. M. fol. 5, 13 v. — KLÖ. s. 215. Början av 1500-talet. 

Hec quatuor evangelia l eguntur quatuor dominicis con-
linuis super infirmum, stantem flexis genibus post missam 
dominicalem ante altare: 

Primum evangelium feria quarta Quatuor Temporum 
ante miracula: »Respondens vnus de turba». Et legatur 
versus ita (?) inter quodlibet evangelium, scilicet: 

Ab hoc morbo tristi 
sanet te potestas Christi! 

Secundum evangelium: Dominica xxj post trinitatis: 
»Erat quidam regulus». 

Tertium evangelium feria 5:a ante Letare: »Surgens 
Ihesus de». 

Quartum evangelium in die ascensionis: »Domini» etc. 
Hoc facto, voueat non comedere carnes feria 5:a Q ua

tuor Temporum, quam diu vixerit. 

86. Conjuratio furis. 

Moman, De superstitionibus hodiernis, 1750, p. 60. 

F u r i s  i n u e s t i g a n d i  g r a t i a  s a g a e  c u j u s d a m  i m -
p r e c a t i o : 

Angele sancte, 
angele candide, 
per tuam sanctitatem 
meamque virginitatem 
ostende mihi furem! 

87. Contra furtum. 

Sec. XV", Cod. Ups. C. 654, fol. 105 a sqq. Kfter avskrift av liks

bibliotekarien d:r 1. C ollijn. 

Exorzismus et benediccio panis et casei ad securitatem 
faciendam indicij et ad inueniendum furtum isto modo 
debemus facere: 
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Panis ordeaceus esse debet succus et caseus caprinus 
aridus, et antequam diuidantur scribe pater noster in vtro-
(jue, et postea sic debes benedicere : priino ille res, qui furate 
sunt, vermilo scripte esse debent et illorum noniina, qui de 
furto insimulantur, et eam super mensam pone ante sanc
tum altarem, necnon panem et caseum isto modo benedices: 

a. 
Domine sancte, pater omnipotens, eterne deus, qui es 

inuisibilis omnium rerum creator spiritualiumque remune-
rator, qui et archana prospicis et cuncta cognoscis, qui 
cuncta scrvtaris corda et renes, deprecor te, vt exaudias verba 
deprecacionis mee, vt, qui hoc furtum commisit, panem uel 
caseum hunc fauces1 eius glutire non permittas. Quj vi. etc. 

b. 
Deus, qui liberasli Moysen, famulum tuum, de terra 

Egipti, David de mano Saul regis, Ionam de ventre cetj, 
Petrum de vinculis, Paulum de fluctibus, Susannam de falso 
crimine, tres pueros de camino ignis ardentis, Danieleni de 
lacu leonum, paraliticum de grabato, Lazarum de monv-
mento, ostende misericordiam tuam, vt, qui hoc furtum 
commisit, panem uel caseum istum in eins fauces non per
mittas. Quj viuis etc. 

c. 
Exorzizo te, maledicte dyabole el inuictissime serpens, 

per verbum venientis et siguum claritatis Iesu Christi, per 
deuni omnipotentem et Iesum Nazarenum, agnum imma-
culatum ab altissimo natum et de spiritu sancto concep-
lum, ex Maria virgine genitum, quem Gabriel archangelus 
annunciauit venturum, quem Johannes videns exclamavil 
dicens: >Hic est fdius dei,qui tollit peccata mundi», et nullo-
modo tu persuinas commvnicare sancto; el tu, domine Iesv 
Christe, non permittas panem uel caseum hunc istum ho-
minem uel istos homines manducare, qui istud crimen uel 
furtum commisit uel commiserunt; et si criminis nescius 
est, salubriter euomat id per nomen sanctum tuum. Quj 
viuis etc. 

1 Orig. : faciem. 
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d. 

Deprecor te, domine sancte, omnipotens, sempiterne 
deus, qui celum formasti et terram (fol. 105 b) fundasti, 
mare luminibus illuminasti, solem et lunam lucere fecisti, 
vt intelligant astantes, quod tu es, qui facis mirabilia; et 
dominum Ihesum Christum humili prece deposco, vt qui 
turtum illud commisit uel consentaneus est, gula eius uel 
lingua sev fauces eius sic fiant obstricte et obligate, vt 
l)anem uel caseum istum non valeat manducare. Per te, 
saluator mundj. Quj viuis etc. 

e. 

Exorzizo te, creatura panis et casei, per deum patrcm 
omnipotentem et per Ihesum Christum, filium eius, dominum 
nostrum, et per spiritum sanctum, procedentem a pâtre et 
filio, vnicum deum in trinitate, iudicem viuorum ac mor-
tuorum; 

adiuro te per sanctos apostolos eius et omnem mili-
ciam celestem, vt si quis ex hiis sumere uoluerit, qui de 
hiis, que in isto vermilo continentur, contaminatus non est, 
salubris et lenis ei efficiaris esca ad sumendum; si (|iiis 
vero pertinax ausu temerario maculatus, qui de his, tque] 
teneantur inserta, ore sacrilego edere voluerit, fauces uel 
guttur illius transire non possis, sed strangulatus senciat deum, 
quia nulla latent in sua creatura miracula operari, vt c on-
fusus proférât et reiciat, quod sponte nolebat confitere, 
detque gloriam deo. Quj venturus est etc. 

f. 

Deus angelorum, d eus archangeloruin, deus patriarcha-
rum, prophetarum et apostolorum, deus martirum, deus 
confessorum et deus virginum, deus paler domini nostri 
Iesu Christi, qui in mundi exordio liominem ad ymaginem, 
ad similitudinem tuam pro voluntate creasti, qui venisti, vt 
non tangerent populum, qui transgresso preuaricacionis tam 
diu penas luit, quousque immensa tua pietas in homine 
assumpto tulit cucullo seruum restituitque genus hu
manuni, 
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per tuain rogo clemenciam, inclina, domine, aurem 
tuain ad preces humilitatis nostre et ostende nobis miseri-
cordiam tuam, vt quidquam preceptnm tuum, qui aduersus 
instituta legalia, evangelica et apostolica furtum perpetrarit, 
non metuerit, virtutem tuam in hane creaturam panis et 
casej senciant aduenisse, 

vt si quis, quorum nomina hic continentur, aliquid 
hic furatus est aut consenciens fuit aut quolibet modo 
commixtus in hac presencia reddere uel confitere noluerit 
coram hominibus, panis et casej istius partes transglutire 
non poterit sed spumante ore et consanguinolento (fol. 
106 a) faucibus constrictis appareat victus; 

et, qui innocens est, illesus cum graciarum accione 
surnat et lotus abscedat, quia tu es, domine, iustus iudex 
et equitatem videt uultus tuus. 

Scrutans ergo tu renes et corda et solus sciens cogi-
taciones hominis, ne perdas iustum cum impio, sed equita
tem misericordie tue in illis ostende; scrophum decernisti 
quondam; ita quoque nostris temporibus in hac tua creatura 
operare miracula, vt discant omnes fines terre iudicia tua, 
qui es benedictus in secula seculorum. Amen. 

g-
Post hoc aspergatur cum aqua benedicta ad eum et 

dicat: 
»Hec aqua benedicta liât homini ad obprobacionem! > 
Deinde dones ei panem et caseum denarios nota (?) con-

sensos et primum manum repone super caput eins et con-
iura eum ita dicens: 

h. 
Coniuro te, homo N, per patrem et filium et per spiri-

tum sanctum et per diem tremendi iudicij et per 4or evan-
gelistas et xij apostolos et per xxiiij seniores, qui cottidie 
laudent et adorent redemptorem nostrum, qui pro peccatis 
nostris manus suas in cruce expandere dignatus est, et per 
illud baptismum, quo te sacerdos regenerauit, vt si de hoc 
furto noxius es aut fecisti aut baiulasti aut scisti aut 
consensisti aut mihi portatum habes, 
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coniuro te per nomen sanctum eins, vt panem uel 
caseum istuni nunquam manducare sed inflatis huccis cum 
spuma et gemitu et lacrima et dolore fauces tue sic effi-
ciantur et obligant te, antequam confitearis peccata tua 
domino nostro Iesn Christo. Quj venturus est etc. 

Quesumus, omnipotens deus, qui iudicas, quia iustum 
est, iudica et manifesta causam istam. In nomine domini 
nostri Iesv Christi. Qui viuit. 

88. Contra glires. 

KB. F. a. 12 (Burœi Collectanea). — War. o. Wird. II, XLV. Sec. XVI. 

Har ingått såsom sista led i den svenska besvärjelsen i samma kodex: 

>och sancte Poeli etc. Wär. o. Wird. II, XLV efter den här anförda. 

Täxten rätt förstörd. Handskriften från förra hälften av 1500-talet. 

Omnipotens sempiterne deus, domine sancte pater, 
omnipotens sempiterne deus, 

qui dedisti nobis, famulis tuis, exilium1 wirtutum cal-
candi serpentes et sed skorpiones et vth de nostra exiuit 
in toto, 

adiuue & fac & propter nomen gloriam & in tercessio-
nes beate Marie virginis et matris tue et sancte crucis & 
beatorum appostollorum et tfamulj quoque omnium sanc
torum tuorum quasi beatus apostolus tuus dedisti proeul 
pellatur vniversis. — — 

Et glires turpes et t.. pes ista deus famulorum tuorum 
per eum, qui w2 i agla akillus aula cum sanguine tuo. 

89. Contra epilepsiam. 

Moman, De superstitionibus, 1750, p. 60. 

Caspar fert myrrham, thus Melchior, Balthasar aurum. 
Haec tria qui secum portabit nomina regum 
solvitur a morbo Christi pietate caduco! 

1 Felskrivning för èÇovaLav, som man icke förstått. Den latin

ska täxten till detta ställe (Luk. 10: 19) har potcstatem. 

® = qui venturus est etc. Sedan följa bl. a. ephesia grammata. 
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90. Contra morbum caducum. 

LSB. M. 5, fol. 12 v. — KLÖ. S. 214. Början av 1500-talet. 

Then, som haffuir the fallande sotthena, han skal görai, 
som här efftir står scriffuit: 

Först skal han latha sigia ena messo: De sancto Valen
tino, och scriffta sigh grannelicha til förinde; oc för en 
messan begynnas, skal then siwka falla oppo sin knä oc 
läsa XV pater noster oc Aue Maria. Oc presten, som 
messan skal sigia, han skal läsa for messona iij salmar: 
Deus, deus meus, respice in me! Voce inea ad dominum 
clamaui. — Domine, deus salutis mee! Och sa skal then 
messan begynnas oc then siwke skal höra messona til 
endha. 

Oc som presthen haffuir ophögt sacramentit, tha skal 
then siwka fortära tz förstha offlätit, som sthaar en sköra 
oppo til märke. 

Item then andra dagin skal oc swa göras såsom then 
förste, vtan presten skal läsa iij andra psalma: Deus illu-
minatio inea. — Miserere inei, d eus miserere mei, quoniam 
in te confidit [anima mea]! — Saluuin me fac etc. Oc 
then siwke skal läsa såsom for XV pater noster oc Aue 
Maria oc skal swa taga tz andra offlätit, som ij skwror 
staa oppo. 

Then tridie dagin skal then siwke oc läsa XV pater 
noster oc Aue Maria. Oc presten skal läsa then daghen 
tessa iij psalmar: Misericordias domini. — Inclina, domine, 
auremtuam! — Benedic, anima mea, deum! — Domine, deus 
meus, magniiicatus es. Oc skal optendas V lius i vars 
Herre Ihesu Christi helga fem vnders heder oc i Sancti 
Valentini äro, oc tha skal then siwke tagha tz t ridie öffletet, 
som star iij skaror oppo. Oc swa medh Gudz hielp skal 
then siwka fa bötir. 

Oc märk, at tessa messor skwlu alla tre vara de Sancto 
Valentino oc skwla sigias högtidelica, såsom tz ware Sancti 
Valentini dag. 

Item thenna iij öffleten, som här staar scriffwath 
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om, the skwlu ey annorledis vvas, en som här effter s taar. 

Thom skal then siwke fortära vnder niessona. 

Oppo tz första offlätit skal scriffwas: 

Ihesus est via, Veritas et vita. 

Item oppo tz andra: 

Si ergo ine queritis, sinite hos abire! 

Item oppo tz tridie skal scriffuas: 

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso. I psi sit honor 

et gloria per infinita seculorum secula. Amen. 

91. Att stilla blod. 

KB. Cod. Huss. KLO. s. 141. Början av 1500-talet. 

Stil tik mod oe. stil tik blodli, 

saa stilte gwd sitli signedhe hlodli, 

tha han aa te liälghe korsse stodli! 

Saa läth warde tek at rindlie 

som gwdhi war söndene at wine! 

Stil tik, thu 1 helghe blod, 

sa sagde lomfru Marie, 

tha henne signedhe sön aa korzena stodh. 

Min signede gwd mik lok afT iord, 

mik skapte til blodh; 

giffwe mik ther til lolf oe leen, 

sa signe thette ringben, 
som gwd h signede rodh wndir steen! 

Saa springhe tik rodh I'raa been, 

som alle stenne spronghe, 

tha gudhs signede hiarttha språk! 

Vare saa signet, 
som gwd selfwir hafde thetta signet! 

1 Mscr: tliz. 
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92. Bön mot djävulen. 

UUB. C. 74, fol. 324 v. Vadstenakodex. Från 1400-talet. — K. 

üeete, Svenska böner från Medeltiden, s. 505. Se Inledn. p. LXXXVI 

ock Sv. kyrkobruk, inl. p. XXII — XXIV. 

Th ätt a läs i s i \v k i v m othe dyäffwlin o c lians fforsaat. 

Oracio. 

Se thät helga kors, som jac flor mic gör, j nampn 
fläders oe sons och tlies hälga anda. 

Flyen ITran mic oc minne siäl, ffran mina lima jnnan 
oc wthen, j fl'ule andha, dödzins skugga, snödha dyäffla, 
mädh ider makt, haat oc fforsaat oc 11'alska swik! 

Jac signar mic mädh the hälge kors, som Ihesus 
Christus, min (nid, min härre, atirlöste han, florwan idher 
mädh oc alla idhra makt. 

Jac signar mic mädh the ordh, som Ihesus Christus 
florwan mädh allan smälik, ott'wir lians liälgasta hoffwdh 
sscriffuat a thy hälga korsse, som är Ihesus Nazärenus, 
rex judeorum. 

Thätta wari mith banir, min wärn, oc min skiollir 
mothe ider oc ider makt. 

Thätta wari: 
flore mic, at h thät ledlie mic gynom idliert fforsaat, 
när mic, at h thät wärne mic, 
baak mic, ath thät mik beskärme, 
j mik, ath thät lywse mik, 
oflwir mik oc wndhir mic! 

Wari thät min hiälp, min tröst, ath thu, tlule d yäffwl, 
hwargin haffuin makt skadha ellir hindra mic j minom 
wägli, som jac skal nw ga til min Gud oc min ffrälsare, 
som mic skapadlie oc atirlöste. 

AlzwallogherGudli ftadhir, alla tingha skapare, signe mic! 
Iesus Christus, Gudz signalide son, som tholdhe dödh 

oc pino flore mic, han signe mic! 
Thän hälge Ande, som syntis j duwo liike oflwir Ihesiim 

Christum j Jordhans fflodh, han signe mik! 
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Sannär Gudh oc man, han winne oc ffordriffue alla 
mina owinir, licamlica oc andelica, ath jac ma wärdhelica 
wnkomma allan wadha oc wandha oc äwärdelica glädhias 
j himmerik. Amen.1 

93. Tillägg ur en söndagsbön. 

KB. A 43. Vadstenakodex. Början av 1500-talet. — Geete, Sven

ska böner från Medeltiden, s. 504. Jfr s. 502. 

Jak befaller mik i [thin] hälga gudhdom, at thu mik 
wärne oc göme fför ondo [ojlycko oc alle fafängo; oc flor 
allom minom owenom oc fiandom, särdelis fför allom swik-
fwllom oc falskom människom oc liwghande twngom, fför 
watn oc eldli, fför troldom oc diäffwlskap oc för allom 
wadha, som hända kan j math oc ööl oc aff b radhe sooth 
oc för alt tliät mik kan hända hälder skadha, till liff 
häller siäl. 

II. Konjurativa formler. 

94. Contra colicam.2 

LSB. M. 5, fol. 27; KLÖ. s. 229. Början av 1500-talet. 

In nomine domini nostri Iesu Christi. 

Fräter, mater, matercula, mater, matrona, 
mater, que habet CL radices, 

1 Jämför härmed den av Klemming, Lake- ocli örteböcker, s. 438, 

(efter Peder Månssons i LSB. bevarade handskrivna Läkebok från 1522) 

tryckta anvisningen att Wtdriffwa djäffla oc Tröldom: 

Tak liffsens wathn (= aqua vitae, brännvin) och j thz läth quin-

tam essentiam aff gwl oc perlor oc yrthena perforata äller fröth aff 

henne oc giff honom drikka som är befängdher. 

Item tak gallan aff enom fisk, som hether saringia, oc läth j ena 

bysso, som giord är aff ene trä, oc tha tw gaar j sängh, läg p a glödherna 

aff them gallanom, oc then röken fördriffwer allan tröldom oc dväffwul-
skap aff the hwseno. 

Item gallen aff enom swartom hwnd hvktar swa mykith illa, ath 

hau fördriffwer diäfwllen borth aff hwseno, oc hwar han stänkes vm 

hwsith, kan ingen troldom haffwa makth, oc täslikes vm hwndsens blod 

stänkes pa wäggiana, swa som är scriffwith wm fiska leffrenas rök. Thobie 8. 
2 1 margen: Ffor klou. 
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mater, (jue habet quinque natos, 
mater, que tonat tamquam tonitruum, 
mater, (jne conciliât tamquam gallina, 
mater, (]ue rugit tamquam sydus aque, 
mater, que nutrit circa cor hominis radices: 

Coniuro te, mater, per deum omnipotentem, 
qui te creauit de limo terre. 

Coniuro te mater, per quatuor evangelistas, 
per tres patriarchas, per xxiiij seniores. 

Coniuro te, mater, per xij apostolos dej 
et domini nostri Iesu Christi. 

Coniuro te per llumen Iordanis, 
in quo baptizatus est Christus. 

Coniuro te per diem judicij. 
Coniuro te per passionem domini nostri Iesu Christi 

et per sanctam virginem Mariam. 
(>01111110 te, mater, per omnes virtutes celorum: 

Michaelem,Gabrielem,Raphaelem et Vrielem, 
per Cherubin et Seraphin. 

Coniuro te per ascensionem domini nostri Iesu Christi, 
vt non ledeas huic famulo (vel famule) dei N. : 

neque in capite, neque in brachiis, 
neque in vtero, neque in stomacho, 
neque in pectore et corde, 
neque in genitalibus el genubus, 
neque in libiis uel pedibus, 
neque in vmbelico uel vesica, 
neque in vlla compagine membrorum! 

Sed recollige libi in uiium el ultra ei 11011 noceas! 
Quod ipse prestare dignetur, qui viuit et regnat deus 

per omnia secula seculorum. Amen. 
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95. [Citatio.] 

LSB. M. 5, fol. 7. KLÖ. s. 207. Början av 1500-talet. 

Fför löparom. 

Cum aliquis facit cursum abs te et vis, q uod redeat, 
accipe de vestibus eins, si reperiuntur, et pone sub molen-
dina et earn circumuerte quinquies ansyles et lege hane. 
coniurationem : 

1° Crux Christi reducat te ab oriente,1 

2° Crux Christi reducat le ab occidente, 
3° Crux Christi a meridie te reducat, 
4° Crux Christi ab aquilone te reducat; 
5° Et illa saneta crux, que a beata Helena inuenta est, 

reducat te! 
In nomine patris el tilii el spiritus sancti.2 

Och liit qwernen städis, synis hans veger oc ferd. 

96. [Contra daemones. | 

LSH. M. 5, fol. 179 v. — KLÖ. s. 394. Början av 1500-talet. 

For elffwer. 

Coniuro vos ellïwos uel elffwas et omne genus demo-
num, et qualescunque estis, angeli Satane: 

per patrem et lilium et spiritum sanctum 
et per sanctam et indiuiduam trinitatem 
el per sanctam Mariam virginem 
et per omnem celestem virtutem 
et per (juatuor evangelistas, 

Johannem, Mateum, Marcum, Lucam, 
vt non noceatis huic famulo dei: 

non in die, non in noete, 
nec in cibo et potu, 
nec intus, nec loris, 

1 1 marginalen: Venth quarnen en resa vider huan versen; oc it 
pater noster. 

2 I margen: Item V pater noster et âne Maria ad honorem Iesw. 
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nec loquendo, nec tacendo, 
nec sedendo, nec stando, 
nec jacendo, nec ambulando, 
nec vigilando, nec dormiendo, 
nec in capite, nec in oculis, 
nec in pectore,_ 
nec in ulla compagine membrorum eius. 

Sed inhabitet in eo virtus Christi, filii dei omnipo-
tentis. Amen. 

97. Contra ellvos. 

Bro s:n, Gottland. Uti H. Spegels Rudera Gothlandica från 1683 

i Kalmar Läroverks Bibi. Här efter Wenncrstens upplaga, Visby 1901, 

s. 178. Jfr Wär. o. Wird. II, Tillägg p. XIV. Se n:o 80. Av synnerlig 

vikt såsom ett konkret exempel på den senmedeltida kyrkliga använd

ningen av formler som dessa. 

Conjuro vos ellvos & elivas, et omnia caetera genera 
vestra, cujuscunque status vel conditionis estis, omnes 
incantatores et incantatrices et omnes daemones, 

per deum patrem f, per deum filium f, per deum 
spiritum sanctum f, 

per beatam Mariam virginem f, per omnes sanctos & 
sanctas dej f, & per tremendum judieium dej f, 

vt non noceatis liuic famulse, Birit teae Clementis Aaby, 
in vaccis aut lacticiniis ipsius. 

In nomine patris et filij & sp riritus sanctj. Amen. 

98. Contra glires et mures. 

LS B. M. 5, fol. 23. — KLÖ. s. 222. Början av 1500-talet. 

Flor mys oc rotthor.1  

Ad expellendum mures et glires accipe aquam 
benedictam el sal benedictum in baptismo pueri 
et adde banc oracionem super sale m benedictum: 

Exorzizo te, creatura salis. 

1 I margen: Ormar, paddor, mulwagul. 
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(Et comisce cum aqua benedicta et asperge in locis, 
quibus volueris, et die): 

Mures et glires, cuiuscunque generis estis, preeipio 
vobis in virtute dei omnipotentis et in virtute angeii, ex 
preeepto dei murium pestilentias mittentis in populum 
preuaricationis, 

vt per huius sanetam aspersionem omnes continuo 
fugiatis, numquam vos vel vestri generis successio hue 
reuersurj, aquam intrantes consumemini, per virtutem et 
fortitudinem et judicium dei omnipotentis, viuentis in se
cuta seculorum. Amen. 

Hoc modo fiat de serpentibus, bufonibus, ranis, talpis, 
vespertilionibus. 

99. »Contra vermes equos infestantes.» 

Moman, De superstitionibus hodiernis, 1750, p. 59. 

Tribus diebus ante solis ortum, quae seqvuntur, 
dicito & facito super equum: 

In nomine pa f tris & fi f Iii & spiritus f saneti. 
Exorciso te, vermem, per deum pa f trem & fi f lium 

& spiritum f sanctum, 
ut nec carnem, nec sanguinem, nec ossa hujus equi 

edas aut bibas, 
et vt fias tanta patientia, quanta fuit sanetus Job, ac 

tanta bonitate, quanta fuit sanetus Johannes, cum bapti-
zaret dominum nostrum in Jordane. 

In nomine pa f tris & fl f Iii & spiritus + saneti. 
(Recita deinde ter orationem dominicam & salutationem 

angelicam in dexträm equi aurem, ad gloriam sanetge tri-
nitatis:) 

+ + + + T i l l  
Dominus, filius, spiritus, Maria. 

5 — S u .  l a n d s m .  L i n d e r  h o l m  
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100. Mot mask i tänderna. 

UUB. C. 601, fol. 58; KLO. s. 40. Senare hälften av 1400-talet. 

For tanna wärk skal man thetta läsa, naar 
lesthen sägx: 

Matk, esth tw j min been, 
tlien helga lästh wari tik tiil m en; 
then helga herren, som lästena skop, 
raadhe minom tandhom both! 
In nomine patris &c. 

Pater noster, aue Maria. 

101. [Contra sanguinis fluxum.] 

Moman, De superstitionibus hodiemis, 1750, p. 58. 

In sanguine sistendo hsec recitantur verba: 

Sanguis mane in te, 
sicut fecit Christus in se. 
Sanguis mane in tua vena, 
sicut Christus in sua poena. 
Sanguis mane fixus, 
sicut Christus quando fuit crucifixus. 

Ter répété. 

102. Mot råttor. 

KB. B. 4 (Arv. Trolles lagbok), fol. 4. Klemming, Ur en anteck
nares samlingar », s. 101. Senare hälften av 1400-talet.1 

Swo leet worde tig rötter thette hwss oc thenne math, 
som wor Herre är then man, 

som sitther fore retthä wppo tinge 
och wed rett och döm mer oret. 

Swo signer jag thetta hwss och thenne math. 
I nampn &c. 

1 Geete, Kornsv. Bibi. s. 135. 
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103. [Contra arthritidem.] 

KB. B. 4 (Arv. Trolles lagbok), fol. 3 v. KUAS', s. 102. Senare 

hälften av 1400-talet. Av danskt ursprung. 

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. 

Jagh maanir tegh iktli wid the hellige trefollighet, 
som er Gudh Fadher, Sön och then Hellighe Aandhe. 

Jagh maaner tegh iktli wedh helgo Gudz likamme, 
som presthen wigher och helsigner vppo altaren. 

Jagh maaner tegh iktli wedh the helge ffem wndher, 
och wedh tliz röde blodh, 
ther wdflödh aiï Ihesu Christi likame och saar. 

Jagh1 maaner teg iktli, 
ath tu försvinner thenne mennisko och i engen modhe 

skade giör, wdhen thw iktli swo forswinder, 
som then man forswand, 
som then wedhian wanth, 
ther wor Herre Ihesu Christi hendher 
wor mz bwndne vppo thz helge korss. 

Then helge oatskildhee treffolligheet, 
waars Herre Ihesu Christi korsfeste maanligheth 
och Jomffrw Maria osmytthe moderligheth 
frelse thenne mennisko N. 
oc forderlTue thenne iktli och werkslaag, 
swo ath haan ey effther thenne dag skader 
eller oonth giör thenne menniske N. lichama eller leedemodh. 

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. 

104. Mot flen och ryl. 

LSB. M. 5, fol. 10; KLÖ. s. 210, n:o 104—109. Början av 1500-talet. 

Nota qui voluerit seruare se incolumem et 
sanum subscripta conseruet: 

a. 
Jach manar tiik fleen, ry yl, wexth eller huad tw är, 
vider Gud Fader oc Son och then Helge Andhe, 

1 Omedelbart före detta ord stå orden: »Och mz tessa ord.» 
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och vider then rädelica Gudz dom, 
oc vider the iiij Gudz ewangelistar, 
oc vider the xij Gudz apostlar, 
vc vider thesse Gudz nampnen, 
som är Messias, Sabaoth, Adonay, Tetragramaton, 
oc vider Ihesu Christi benedide nampn, 
oc vider hans helgasta lichamma. 

b. 

Jach manar tik fleen, ryl, vext eller huad tw är, 
at tw bort flyr oc alrigh ater komber: 
vider then högxte Gudh, som är sanner Gudh 
oc alsomektogaster himmerikis och jorderikis skapare, 
strenger oc retuis domare oc alsommektogaster. 
Jach manar tik vider sol oc maan, 
och vider al himmilsens tekn, 
oc vider the ix ängla chora, som är cherubin oc seraphin, 
oc vider alla helga patriarchal- oc prophetar, 
oc vider alla Gudz apostlar oc ewangelistar, 
oc vider alla martires oc confessores, 
oc vider alla helga jomfrur oc reenliffuis quinnor, 
oc vider alla Gudz helga men, 
at tw bort flyr 
oc airig ather kommer 
oc inghom ingen skadha gör. 

c. 

Jach manar tiik fleen, ryll, vext eller huad tw är, 
vider al the ordh, som n\v opnemd äre, 
oc vider thenna Guds nampnen Sabaot, Adonay, 
oc vider alla helgha patriarchar och propethar, 
oc vider alla helgha men, 
oc vider alla helgadomar, 
och vider alla helga scriffta fädra tro, 
oc vider Jomfru Maria nampn, 
oc vider alla the andra helga nampn, 

som i jorderiike oc i hymmerike ärw, 
at tw nw bort flyr &c. 
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d. 
Jach manar tiik flen, r yl eller vext, 
vider then liiffwandis Gud 
oc vider sannan Gud, som skapade himmil oc iordh, 
oc vider al the thingh, som jordhen hon bär oc himmelin 

i laass haffuir, 

oc vider al the hélgh nampn, 
som i himmerike oc i jorderiike äre scriffne, 

oc vider tessen Gudz nampnen 
som är agyos, yskvros, agios otheos, agyos athanatos, 
eleysson ymas, Messyas, sother, Emanuel, 

ath tw nw borttlyr &c. 

e. 

Jach manar tiik, Ilen, ryl vexth &c., 
vider Ahraams gud, 
oc vider Ysaaks gud, 
oc vider Jacobs gud, 
oc vider Sancte Marie nampn 
oc vider sancte Michäl oc Gabriel oc sancte Raphael, 
oc vider the helga xxiiij patriarchal" och prophetar, 

som altiid standa i Gudz asvn, 
oc vider the xij apostlar 
oc vider the helgha hundrade oc xl oc iiij M menlösa barnen, 

som Herodes lath dräpa for Ihesu Christi nampn skul, 
oc vider alla helga martyres oc conlessores, 
oc vider alla helga jomfrur oc helgha quinnor, 
oc vider alla the helgedomar, som i jorderike ärw, 
oc vid al then makt, som i himmerike är, 
oc vider al the Gudz nampn, som nw opreknat ärw, 
at tw nw bort flyr oc alrigh her i gen kommer 

oc inghom inghen skadha gör. 

f. 

Jach beswer tiik, lleen, ryl, wext eller huad thw är, 
om Gud Fader och Son och then Helge Ande, 
oc om then liffuandis Gud, 
oc om sannan Gudh, 
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oc om then helga Gudh, 

som skapadh haffuir himmil och jordh 
oc al the thingh i thorn äre. 

Och beswär iak tik strengelica 
vider högxta Gudz lydhno, 
tz tw nw lyyder mik 
oc far tiith jach tik bwdit haffuir 
oc gör inghom meen. 
Tz biwder jach tiik 

vider jomfru Marie nampn, Ihesu Christi moder, 
oc vider hennes alra största dygd och wärdogheet, 
oc vider al the helga Gudz nampn, 

som scriffwen standa här i bokenna. 
In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. 

g-

Var Herre Ihesus Christus hele tiik oc frelse tiik for 
sin helga hordha dödh och bitterliga pyna. Amen. 

105. Mot flen och ryl. 

LSB. M. 5, fol. 7; KLO., s. 207. Början av 1500-talet. 

Item thenne signilse skal en prest göra iij 
swnnedaga for messo, huar epter annan, och göre 
kors wppa fleenen mz en kniffs wdh: 

For flenen, rylen, vexthen. 

a. 

War Herre Ihesus Christus stodh aa jordh 
och fulkompnade all god ordh; 
tz war en lithen stwnd 
oc en welsignadh stundh, 
ath Ihesus Christus kom i Marie fwndh. 
Mädher the welsignada stundh 
tha formanar iak tich, then leedhe fleen, 
wäxt, styng, haldh, ryll, wärk oc we 
oc alt thenne menniskione til syn lichame kan ske. 
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b. 

Thär nästh mädher wdh oc ägh oc hörda staale 
och med the helga korsse, 
som Gudh tolde döden wppa om longe fredagh, 
thedh, thin leedha fleen, wärk oc wee 
oc alt tz thenna menniskiona kan til sin lichamma skee, 
tw skalt bort fly 
i thedh bärgh, som ingen boor, 
och i then syöö, som ingen ror! 
In nomine patris et filii et spiritus sanctj. Amen. 

c. 
Item: 

Jach formanar tik, then lede fleen, we och wärk, 
mäder thom blodogha fotliom, ther Ihesus Gudz son han trödh 
til sith martirium yppa Ianglia fredagh, 
thz, then leede fleen, tw skalt förgas, 
som vars Herre Ihesu Christi owener fl'orginges i fro st och 

i snyöö, 
ath tw skalth borthfly 
i thedh bärgh, som ingen bor, 
och i then syöö, som ingen ror! 
In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. 

d. 

Jach formanar tich, then lede flen, 
mädher thedh helga korss, 
som var Herre Ihesus Christus bar 
vppa sinom helgom härdom om lange fredagh, 
tz, then ledha fleen, tw skalth bort fly 
i thz bärgh, som ingen boor, 
oc i then syö, som ingen ror! 
In nomine patris etc. 

e. 

Jach formanar tik, then ledha flen, wärk och wee, 
mädhär the helghe törne krono 
och med tz blodh oc watn, öffuir hans ögon 
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och öffuir hans velsignadha lichamma fwl, 
tz, thin ledhaa lleen, tw skalth borth fly 
i tz bärgh, som ingen boor, 
och i then syöö, som ingen roor! 
In nomine patris et filii et spiritus sancti. 

f. 
Jach formanar tik, then ledha fleen, wärk och wee, 
mädhär the iij stwbbotha spijckar, 
som war Herre Ihesus Christus war korsfesther mädh 
oc wthräcthe bade bender och ffötir, 
tz, thin leedha fleen, wärk oc we, 
tw skalth bort fly 
i tz bärgh, som ingen boor, 
oc i then syöö, som ingen roor. 
In nomine patris [etc.]. 

g-
Jach formanar tik, then leedha fleen, wärk oc we, 
mädher tz spiwt, som var Herre Ihesus Christus war 

ginom syna wälsignada siidho stungen mädher 

oc in til sith wälsignadha hierta, 
tz, thin leda fleen, wärk oc we, 
tw skalt bort fly 
i then syö, som ingen ror, 
oc i tz bärg, som ingen boor. 
In nomine patris et filii &c. 

h. 
Jach formanar tik, thin1 ledha fleen, wärk oc ve, 
mäder jomfïïu Maria Gudz moder 
oc mäder hennes helgom taarom, 
som hon wtgöth aff synom helgom ögom, 
tha hon saa sin välsignada son dödan wara 
vppa tz helga korsse, 
at, thin leda fleen, tw skalt bort fly 
i tz bärg, som ingen boor, 
oc i then syöö, som ingen roor. 
In noinine patris et filii et spiritus sanctj. Amen. 
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Jacli formanar tik, then ledha lleen, wärk oc ve, 
mäder sancta Maria, Salome moder. 
Jach formanar tik medher sancta Maria, Jacobi moder. 
Jach formanar tik mäder sancti Johannis ewangeliste moder. 
Jach formanar tik mäder sanctam Mariam Magdalenam, 
som wars Herre Ihesu Christi fötir twadde 
mäder sinom helgom taarom 
oc torkade thöm mäder sinom helgom lockkom, 
thed, thin ledha lleen, tw skalt bortfly 

i thedh bärgh, som ingen bor, 
oc i then syöö, som ingen roor! 

In nomine patris et tilii et spiritus sanctj. 

j-
Jach formanar tik, then ledha lleen, värk och ve 
och alth tz, som kan til thenne menniskionas l ichama skee, 
olfwan eller nydan, 
vtan eller ynnan, 
mädher the xxiiij gambla fäder, som helglie ärw, 
tz tw sk alth bortfly 
i tz bärg, som ingen boor, 
oc i then syöö, som ingen roor. 
In nomine patris et fil i i et spiritus sanctj. 

k. 
Jach formanar tik, then ledhe lleen, värk oc we, 
[oc] alth thenne menniskioria kan til sin lychama skee, 
mäder the xii apostlar, 
som vpfylthe waarä med tliom beige anda, 
som ather skulw koma om domadagh mz gudj 
oc döma oss badhe til liiff oc siell, 
ath, thin ledha fleen, tw skalth bort fly 
i tz bärgh, som ingen boor, 
oc i then syöö, som ingen roor. 
In nomine patris et filii et spiritus sanctj. Amen. Finis. 

Sanet te deus Ihesus Christus per meritum sue ama-
rissime passion is! 
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106. Contra vermes. 

UUB. C. 601; KLÖ. s.  42. 1450—1500. 

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. 

a. 

Tu hörande matker, 
tu farande matker. 
tu bitul matker, 
tu gyruger matker, 
Tu hwas matker, 

Tv alla banda matker, the thenna mäniskio röfuar, 
vari hest heller annad diwr sina helbrygdho fortager: 

Thy forbiwdher jak tik i dag 
ey hans blod at löpa heller hans blod at drikka 
vid thz hälgha blod vars Herra Ihesu Christi. 

Jak forbiwdher hans köt at äta 
vid thz helgha köt vars Herra Ihesu Christi; 

Jak forbiwdher idher hans hwd at rifwa 
vid the helgha hwd vars Herra Ihesu Christi; 

Jak forbiwdher idher hans ben at skadha 
vid the helgha ben vars Herra; 

Jak forbiwdher idher vid then helgha likarna, 
ther presten vigher ok velsignar vppa altarana 
til hiälp ok tröst allom cristnom menniskiom. 

Jak forbiwdher idher 
vid then grymma ok skäluande domadagh 
ok vid the tre vmganga, 

ther Gud här vmgik vm korsit, 
for än han til thz helgha kors gik, 

ok for the skälfwande ord, som han taladhe; 
Jak forbiwder idher 

vid thz ord, ther Gud af föddher war 
af the wälsignadhe Jumfru Maria; 

Jak forbiwdher idher 
vid the helgha fem vndher vars Herra Ihesu Christi; 
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Jak forbiwdher idher 
vid thz hel[gha] martirium ok hans död, 
som han tolde for alla syndara; 

Jak forbiwdher idher 
vid the färd, som Gud han foor til hymerikis 
ok nidher sände sina hälgha anda 
til hiälp ok tröst alla christenhethen; 

Jak forbiwdher idher 
vid alla cristna siäla, 

thz I ey skadhen thenna heste 
heller människio heller andrum diwriun; 

Thz forwerdhe then godhe Job 
och then ben[ejdidhe Gudz son! 

b. 

Then första matken bort signadhe sanctus Cosmas, 
then andra matken bort signadhe sanctus Damianus, 
then tridia matken bort signade Elidas, 
then fiärda matken bort signade sanctus Petrus, 
then femte matken bort signade sanctus Johannes, 
then siätte matken bort signade sancta Margareta, 
then siwenda matken bort signade sancta Maria Magdalena, 
then attonda matken bort signade jumfru Maria Gudz modher, 
then nienda matken bort signade Jumfru Maria son, 

then benedidhe Gudz son 
ok then alzuallogaste Krist, 
som alzuallogaster Gud är. 

c. 
Hör matker, 
hör tw matker, 
hör thu matker, 
hör thw matker vtlien benit, 
hör thw matker innan benet! 

Jak for biwdher tik här länger blifua 
vid thz helgha blod vars Herra, 

then1 helgha benedidha Gudz s on; 

1  KLÖ.: thes. 



76 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

ok vid the helglia ord, 
them 1 then helghe ängelen Gabriel 
til Mariam Gudz modher talade, 

thz [thw] ey länger stingger 
ok ey länger wärker 
ok ey länger skälfwer, 

swa längge som iumfru Maria Gudz modher 
är reen ok skär mö ok iumfru. Amen. 

107. Ad expellendum glires. 

LSB. M. 5, fol. 22; KLÖ. s. 224. Början av 1500-talet. 

Adiutorium nostrum &c. In principio erat verbum fete.]. 

a. 
Jaeh forswär ider, rottor oc myss bada stora oe smaa, 
aff hwad helst kön i ären; 
Jac manar ider oe biwder 

wnder Guds lydno oc hans makt 
oc vnder alla ängla makt 
oc vnder högxta articulis 
oc vnder Gwds nampn, som skop himmil oc jordh 

oc dödin tolde i bland Israels folk, 
med tenna helga manilse oc beswerilse 
oc med tenna öwerstenckilse oc med tetta vigdevatn>" 

Ta manar iach ider rottor oc myss bade store oc smaa, 
at y flyn häden vtafT tetl a hws oc aff tenna gard 
oc komme lier alrig mera igen! 

Jach manar oc ider 
vnder Gwdz högxta makt, 
huilkin som liiffwer oc alrig dör. 

b. 
Konung Dauid bad van Herra, 
att alrig skwlle komma rottor eller myss i Iherusalem 
oc ycke skada göra 
liwarken oppo korn eller kleder eller oppo ätande varwr, 
eller pa nagor stycke, ther menniskian skal liaffwa gagn aff; 

1 KLÖ.: ther. 
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Oc med te samma bön biwder jac ider 
vnder Gwdz liiffwandis mackt, 
som alzwolloger Gud skoop himmil oc jord med: 

Han beware tenna kwss j tenna lier gard fra ider, 
at I icke skada görin antige pa korn eller kläden 
eller pa ätande varwr 
eller något, som tenna her gaard eller tompt tiilhörer. 

In nomine patris *]" [et lilii et spiritus sancti *j*]. 

108. Mot möss, råttor ock ormar. 

KB. Fa 12 (Burœi Collectanea); Wär. o. Wird. II, XLV; Noreen 

Altschvved. Leseb.j, s. 97. Inemot 1500. 

och sancte Poel och alle Gwdz helghe appostole, 
som bolfaste ware j Rom1 

och j then helghe kristne troo mz Gwdz kraffth och makt. 

Nw loter jegh edher laglighe til saeghie och stsempne 
medh Gwds Fadherss helghe wnder, 
som han haffde fore ware skyld på segh: 

Jecli maner eder, myss, rotter och orma, 
medh Jomfru Marie drowilsse, 
som hon hadhe for siin ksere son, 
och then glsedher, hon hadhe sidhan; 

Jacli maner edher, myss och rotter och orma, 
aff m ijn gardh (eller aff th etta hwss) for sancta Cecilia 

bon skyld, 
som hon bad till Gwdh j hymelen; 

Jach maner edher, myss, rotter och orma, 
före alle Gwdz helghe bön skyld, 
at j sk wie ey ware j thetta hwss (eller gardh); 
I skwle til thet bsergh (eller mosse), 

som jegh staempner edher til; 
Jegh maner eder aff thenne gardh (och af thetta hwss); 
Jeg staempner edher aff stadh 

1 Såsom i sitt n. v. skick övervägande konjurativ ock blott i r inga 
grad episk införes denna formel här såsom övergång till de episka. 



78 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

i nampn Fadherss och Sons och den Helghe Andess, 
myss, rotter och orma, och aldregh jghen at koma. 

Jach maner edher, myss, rotter och orma, 
tiidh, som edher fodha er lakt far edher, 
tiidh skwle I gange och stonda, 
swa lsenge jegh komber til edher ighen. 

Och forbiwdher jach edher jghen at koma, 
widli then sorgh, Jomfru Maria hadhe 

for syn welsignadhe son Ihesum Christum 
then tidh, han tolde dodh po korssens galghe; 

Jach maner edher for then glsedhi, 
som Jomfru Maria fick then tidh, 
war Herre Ihesus Christus stodh wp aff dodha. 

Och sia swa wikt waten in om kring hwsset och less 
sancti Johannis ewangelium j thet sama hwss, Pater noster, 
Ave Maria, Credo, Salve Regina, alla appostola och helghe 
aengla til loff, hedher och — — —. 

III. Episka formler. 

109. Contra wermes. 

I.SB. M. 5, fol. 26; KLÖ. s. 228. Början av 1500-talet. 

Ffor t ann a werk. 
Vermes comederunt Job, 
et sanauit eum Christus. 
Sic ab omni lesione dentium 
et dolore ossium 
et a corrosione vermium 
sanat te dominus omnipotens: 
pater et filius et spiritus sanctus. Amen. 

l l ü .  C o n t r a  v e r m e s .  

LSB. M. 5, fol. 25; KLÖ. s. 227. Början av 1500-talet. 

Ffor tanna werk. 
Vermes comederunt Job f, et sanauit eum Christus f. 
Precibus et meritis beati Job f 
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et omnium sanctorum suorum sanet te Ihesus Christus: 
ab omni dolore dentium 
et a corrosione vermium 
in quacunque parte carnis existentium! 

In nomine patris f et lilii f et spiritus sancti f. Amen. 

Coniuro vos, vermes, per deum viuum, f 
qui in Bethleem natus est. 

Coniuro vos per deum verum, -J-
qui in Iherusalem passus est. 

Coniuro vos per deum sanctum, -f 
qui super apostolos descendit. 

Coniuro vos, vermes, per corpus domini nostri Iesu 
Christi -j-, 

quod hodie indignis manibus meis tractaui, 
vt non edetis uel comedetis 
nec perdetis siue corrodetis 

istius hominis (uel mulieris) corpus vel dentes. 
In nomine patris f et filii f et spiritus sancti. f Amen. 

Emitte spiritum tuum et creabuntur etc. 
Deus, qui corda fidelium etc. 

Iniunge pacienti dolorem, ut legat vij pater noster et 
totidem aue Maria, in honorem sancte trinitatis et in honorem 
sancte Apollonie, et jejunat pro festum illius. 

Item thenna maniisen skal klerkyn läsa öffuir honum, 
som wärkin haffuir, tha han haffuir messat, ffor en han 
klädir äff siig, oc göry korss, ycke oppo the siidona, som 
wärkin staar, vtan twert a moot, oc göry tetta iij resor. 

111. Mot mask. 

LSB. M. 5, fol. 94 v.; KLÖ. s. 308. 

Ffor madka aat i manna köth die: 

In nomine patris f et lilii f et spiritus sancti f. Amen. 
Manga waaro te madka, som aatho ten goda mannen 

oc helge herren Sancte Job: 
eendels ware the hwijta 
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oc eendels swartha, 
oc somliga ware röödha, 
te äre nw alle dödha. 

Swa biwder iac idher, madka, 
vnder högxte Guds lydno oc hans ban, 
at 1 alle döön oc forswynnen 
oc skaden ev tessen mannen eller quinnona någon 

Sa santh vari tetta, ti id mera' 
som ten helga pater noster hon är san, 
huilka sielffwer Gud giorth haffuir; 

oc sa santh vary tetta, 
som tz er visseliga santh, 
at Guds lielgastha lichamma han er i köth oc i blod 
j messona oppo al altare j viida värlina; 

oc. sa santh vari oc tetta, 
som tz er visselica santh, 
at Jomfrw Maria Guds moder, hon var ren Jomfru 
för födilsen, j födilsen oc effter födilsen, 
sydan hon föth hade Gudz Faders son aff himmelin. 

Vider tessa tree sansagwr biwder iach ider oc förban
nar ider, madkar alla, som swgen eller äten tessen man
sens (eller qwinnones) kött eller blod, 

at I skwlen alle samans döö oc forswinna 
oc aldrig aterkomma 
oc honum eller henne ingen skadha mera göra. 

In nomine patris f et filii f et spiritus sancti f. Amen. 

Läss tetta trem synnom öwer ten siwka, oc effther 
hwaria resona spör honum, om en han tror sannelica, at 
Iesus Christus er then beste och ypperste läkiaren j alla 
wärlina oc at han eensamen helår oc bothar alle sotter oc 
siwkdomar. Ten siwke swari oc seye: Jac tror tz visselica 
oc sannelica. Oc lesy xv pater noster oc aue Maria, vars 
Herre pyna til loff. 
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112. Ad partum mulieris.1 

LSB. M. 5, fol. 12; KLÖ. s. 213. Början av 1500-talet. 

Ista verba debent scribi et poni super ventrem mulieris, 
que grauatur ante partum; et statim post partum debet 
littera remoueri, ne intestina simul exeant: 

De viro vir, 
virgo de virgine; 
vicit leo de tribu Iuda, 
Anna peperit Mariam, 
Maria peperit Christum, 
Elizabet sterilis lohannem baptistam. 
Adiuro te infans 
per patrem et filium et spiritum sanctum, 
vt exeas de vulva ista, 
ex via vita, 
ex uia uita, 
si masculus sis uel femina. Amen. 

113. Mot skada av råttor m. m. 

KB. B. 4 (Arv. Trolles lagbok), fol. 4; Klemming, Ur en anteck

nares saml.a, s. 101. Senare hälften av 1400-talet. 2 

Abba födde Annam, 
Anna födde Mariam, 
Maria födde Ihesum; 
j en signad stwnd thaa worde the födde, 
och swo sätter jag myn städill nider mellan tesse iiij päle, 

fran rötter, fran mwss 
oc alle onde wätter, ther skade kunne. 
I nampn Fadhers &c. 

1 Vid barnsbörd. Franz a. a. II, s. 200, anför efter en kodex f rån 

benediktinerstiftet Göttwich, Nedre Österrike, en av 1200-tals-hand ned

tecknad formel, med vilken den här föreliggande är i det närmaste lika 

fr. o. m. de viro t. o. m. vulva ista. 
2 Geete, Fornsv. Bibi. s. 135. 

6 — S v .  l a n d s m .  L i n d e r  h o l  n i  
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114. Mot blodflöde. 

KB. B. 4 (Arv. Trolles lagbok); KLÖ. s. 452. Senare hälften av 
1400-talet.1 

Här skal man stille bloth mz: 

Longinus was een riddare got, 
hee stack wnsem Here indh sin herte dotli, 
daar wdh wloth wather vnde blot, 
dath was mildh wnde got: 
Swo bidie ick thij, lewe Herre, 
dorch dines blödes ääre, 
dath dith bloth stille stoo 
wnde nicht mere blöde, 
wnde desse menniske nicth two mene ga, 
edher two skade staa. 
In name Faders wnde des Soones wnde des Hillige 

Gesth. Amen. 
v pater noster, v aue Maria. 

115. Mot håll eller styng. 

LSB. M. 5 , fol. G v.; KLÖ. s. 206. Början av 1.500-talet. 

Item for hald eller styngh. Är tz swa, ath 
nakon far hald eller sting i sina syd o, tha skal 
han i kor s wi i s lässa t h en na orden, ther hallith 
eller stingen staar: 

Longinus stak gudz helga blodh 
ginom hans sido, thz flöth som flodh 
fran hans hwffwd oc til hans yliä: 
Styngär stath stilla 
fore Gudz helga wilia! 

In nampn Faders oc Sons oc thes Helge [Andes]. 

Thetta läsy oc göry try sinom oc läsi sidan iij pater 
noster oc iij aue Maria gudi oc hans blod — — — —.* 

1 Geete, Fornsv. Bibi. s. 135. 
' Bortskuren rad. 
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116. Mot onda sår. 

KB. B. 4 (Arv. Trolles lagbok); KLÖ. s. 452. Senare hälften av 
!  1400-talet. 

Wor Herre Iliesus Christus hengde vppo korsit bwnden, 
gönom hans sidhe, hendher oc föder mz naffle oc spiudh 

slwnget; 
Hans wnder ey rodnede och ey bolnede, 
swo bedher iagh teg wndh, 

ath t\v ey rödner och ey ömmes 
oc ey thenne menniske til mene gaar eller skader! 

I naffn Fadhers, Söns och then Hellige Andes. Amen. 

Här skal man signe saar meth. Les v pater noster oc 
aue Maria, hans welsignede wnder til lofF oc saar (!). 

117. Contra febrim. 

UUB. C. 601, föl. 66; KLÖ. s. 39. Senare hälften av 1400-talet. 

In nomine domini. Amen. 

Petrus jacebat ante portam Iherusalem et venit super 
eum Ihesus dicens: 

»Petre, quid lacis?» 
'Domine, pacior malas febres.» — 
»Petre, surge et sequere me!» 
Surrexit Petrus et, dimissa febre, sequutus est dominum. 

»Domine, fac, vt quicumque hoc scriptum portauerit 
febris ei non nocebit. Petre, fac tu aliis, sic ut tibi vis fieri I » 

•f Christus passus est pro nobis, 
•J* Christus surrexit a mortuis, 
•f" qui sit mihi remedium 
contra febres et contra omne malum. Amen. 
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118. I Mot råttor och möss.] 

LSB. M. 5, fol. 20; KLÖ. s. 223. Början av 1500-talet. 

Sanctus Ciriacus, han war mykit kär Gudij, 
oc mykit reenliffuader aff barndom, 
oc alla te, som skada fingo aff rottor oc mys, 
te kallade oppo sanctum Ciriacum. 
Han komme oc os tiil liielp oc tröst, 
at hwaske rottor eller mys mago fa makt j tetta hwss 

at göra någon skada e"ei 8ard, 
antige oppo korn eller andra ätandhe warur, 
eller pa kleder, 
eller pa något tz bondanom j hwsit eller hans legefolk 

kan komma til skadha 
i tenna gard eller gaardz tomtt. 

Oc såsom hwarske rottor eller mys mago boo j J erusalem, 
sa manar jach alla rottor oc mys 
vnder vars Herres högxte nampn oc lydno, 
som han lydoger var Gud Fader alt til tz helghe korss. 
Oc manar jach ider oc beswer ider 
oc biwder jder under högxte oc mäktogaste Gudz lidilse 
oc hans helga makt oc nampn, 
som ärfA-j-g-f-l-j-a-j- Tetragramaton, principium et finis, 
-f Alpha et o[mega] -j\ 
In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. 

119. Mot råttor och möss. 

LSB. M. 5, fol. 20 v.; KLÖ. s. 223. Desslikes hos Klemming, 
Ur en antecknares samlingar 2, s. 100. Början av 1500-talet. 

Om Kakukylla se F. Holthausen. ANF. 14 (1897), s. 93—94, samt 

W. Drexler, Z. d. Vereins f. Volkskunde 8 (1898), s. 341—342. 

The helga jomfrwn Sancta Kakwkylla, 
hon var sath j fangahws, 
hwar rottor oc mysz aatho henne op; 
Oc ty kallar jach til Sanctam Kakwkyllam, 
ted hon bider til Gud, 

att hwaske rottor eller mysz maghe här skada göra 
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j tenna gard vppo tz hwssbondanom til hörer, 
eller tz hans folk tilhörer; 
Ted biwder jach oc manar ider, rottor oc mysz, 

vnder Gudz högxta bwd 
oc Sancte Marie lydilse eller lydno. 

Nw ärin I rottor oc mysz hädan manade oc besworne, 
swa I skolen her aldrig mera igen komma, 
fTor en Jomfrw Maria Gudz moder 

hon föder een annan son. Amen, amen. 

Versus: 

O Sancta Kakwkylla, 
remoue dampnosa facilla vel fauilla, 
quod tibi de celis 
concessit vox Micaelis. 

Item latt seya eena messo aff the helga trefolloghet, 
oc presten hafwy j messona Sancta Kakwkilla biläte oppo 
altaret for sig. Och effter messona bär tz bylätit j allom 
hwsom, oc ser i IT tessa forscriffna verser oppo papper oc 
binth oppo een hwiitan kepp, oc sia med käppen oppo 
veggiar oc golff oc tak, oc läss wersenar och sig: 

O, Sancta Kakwkylla &c. 

120. Gravsignelse. 

Runinskrift från Alvastra, 1300-talets slut eller 1400-talet. Å 

en 1917 funnen ock nu i Statens Historiska Museum förvarad blyremsa. 

Förut, men felaktigt, tryckt av E. Brate i Östergötlands Runinskrifter. 

Här efter manuskript av O. von Friesen, Den latinska förlagan torde 

hava lytt sålunda: • 

In monte Selion et in siuitate Efesiorum ibi requies-
cunt Septem sancti dormientes: Malcus, Maximianus, Mar-
ciarius, Dionysius, Serapion, Constantinus, Iohannes. 

Sic requiescat hic famula domini nostri, Iesu Cristi, 
Benedicta f a morbo inuiso, quem obiit. 

In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. 
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121. Mot skada â säd. 

KB. B. 4 (Arv. Trolles lagbok), fol. 10; förut hos Klemming, Ur 

en antecknares samlingar*, s. 101; Noreen, Altschwed. Leseb. », s. 98. 
Senare hälften av 1400-talet. 

Tor bo korn saadde oc han skar, 
Sancte Mickel thet sammen bar, 
wor frue giorde thet swo, 

at ther skulde hwarken myss eller ratter owergaa. 

Thet skal ey for owen om odhis oc for naedhen skaeris 
oc ey i thenne ladhe brsennes och ey aff waadheeld skadhes. 
I nampn Fadhers &c. 

* * 

* 

122. Tillägg: Trollmöte. 

UUB. C. 4, 279. Omkring 1450.1 

1. 

Mik mötte en gamul kerling, 
henna fœrdh war swa underlik: 
hon Stegh swa hoght oc stunde, 
mz annan fot stegh hon nidh, 
som thsen a styltom gaar. 

CL Hon war som een ruinfelling. 
Jak helsadhe hsenne, hon suaradhe mik 
swa stunlik i thesse lunde: 
»Ey thorff thu swa undra a mik, 
hwi jak swa loslik staar. 

1 A samma blad, som har täxten till »Den signade dag>. Svårläst. 

Sedan jag avskrivit täxten direkt efter handskriften, kom genom Erland 

Hjärne till min kännedom, att den förut tryckts av B. Geete som bilaga 

till Sv. Fornskr.-Sällsk:s årsmöte 1902 under titel: Två svenska rim
dikter från medeltiden. 

Såsom ytterst märklig ej blott till sin konstnärliga form med dess 

invecklade rimflätning utan också till sitt innehåll, som synes mig avse 

ett trolskt väsen, ock såsom rätt svåråtkomlig i tryck må denna dikt 

intagas här, ehuru den icke utgör någon besvärjelse. Prof. Otto v. 
Friesen har haft vänligheten granska läsningen. 
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Vil thu vita, hwat jag kan, 
tha gak thsen vegh, jak gangir! 
Mik haffwir folght swa mangin man 
badhe j gledhi, lost oc angir, 
jak hafwir farit i skoghin vil 
msera sen thusand aar.» 

2. 

Min vsegh fiol tha mz hsenne 
septe thsen veg, hon sidhan stegh, 
hon haffdhe swa thunkt at bsera. — 
»Mek thikke thik vara sen underlik ge[k|, 
jak sigher thik, son min, hwj. 

.CL Radh vil jak t[hik] ksenna, 
än tho at se gamul oc ey2 fegh. 
Vil thu thik hiselpa oc nsera, 
thu tak mz oc bser nu min sek 
oc haff thz är j! 

Then är i silff1 vel thusand mark 
gul oc sedhla stena. 
Gud gaflwe, at jak vare sen man swa stark, 
jak vrkadhe bsera han ena!» 
Liffte hon sekin vppa min bak, 
oc hedhan gingom vj. 

3. 

Then kerling fik sen latliir, 
hon lo at mek, at jak var flather, 
thz jak bar, swa at jak stunde: 
»Swa haffwir jak darath mangin man 
mz thesse ssamu list.» 

CC Th e seru sen flere athir, 
ther bsera skulu oc getas vsel aat, 
til the dö ther unde. 
Swa haffwir jak sen mikt gul oc silff, 
oc the haffua allo mist. 

Orig. : siœlff. 

Sannolikt ett skrivfel. 
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Nu vil jak ey1  fordarva thik, 
jak giffwer th ik aff eet stykke: 
thu gak vm kring, thu skodha mik, 
tha se thu, huru thik tikke: 
jak teer mik mangom lundum veel, 
thz se[r]2  — — ful vist. 

Maria Jhesus. O beata trinitas. 

IV. Ephesia grammata.3 

123. Conjuratio serpentum. 
Moraan, I)e superstitionibus liodicrnis, 1750, p. 60. 

Sic serpentes, bufones, lacertas in via sistere 
hoc modo solitum: Fit in terra circulus trina cir-
cuitione iis verbis: 

In nomine patris an f & filii elion f & spiritus sanc ti 
tedion f. Pater noster. 

Hinc ter dicitur: 
»Super aspidem & basiliscum ambulabis & conculca-

bis leonem & draconem», trina circuitione. 

124. Contra sangvinis fluxum. 
Moman, De superstitionibus hodiernis, 1750, p. 60. 

a. 
In nomine patris et filii et spiritus sancti-
Chunrat cara farite confirma consana imaholite. 

Item: b-

Sepa -j- sepaga •}• sepagoga -j-
Sta sangvis! Consumatum! 

In nomine patris -j" podend i 
& filii -j- pa ndera 
& spiritus sancti panderica 7 

Pax tecum! Amen. 
1 Geete har, felaktigt, läst en. 

' De två närmaste stavelserna äro oläsliga. 
3 Ehuru ur en långt senare källa införas dessa formler här. Att dylika 

förekommo under medeltiden i g anska stor utsträckning, ses av kyrkans 

åtgärder mot deras bruk. Se Reuterdahl, Statuta Synodalia, s. 108 
(år 1412) ock 189. 
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125. In maleficiis. 

Moman, De superstitionibus hodiernis, 1750, p. 61. 

a. 

O damastes mahadis, Camas, Jadas, Dichidos, offidi-

<dus, Canores. 

Item: b. 
Oomitetoro Zedelai Troppines Zozines Agare Bitelbault 

Vitelvault yton. 

Sic: c. 
Danata, Daries, Dardaries, Astararies. 

126. Imprecatio serpentum. 

Moman, De superstitionibus hodiernis, 1750, p. 59. 

Adjuro te, serpens, hac hora, per quinque sacra vulnera, 
ut hoc loco consistas, nec movearis, tam certo, quam 

Deum ex virgine pura natum esse constat . . . 
Proinde te elevo f in nomine patris & filii & spiritus 

sancti. 
Eli last eiter 
Eli last eiter 
Eli last eiter. 

127. För kollsiucka. 

LSB. M. 5; KLÖ. s. 359. Förra hälften av 1500-talet. 

För kollsiucka skrift' desse 3 ord på 3 stycher huette 
brö, ett ord på huartt styche och gift thenn siucka att ätte, 
huar effter orden sta: 

G A D A  f  G  A B  A  f  G A L I A  f  

Gift tenn siuckä äta, när skeluen tager på mennsken. 

128. Contra morbum comitialem. 

Moman, De superstitionibus hodiernis, 1750, p. 60. 

A n n u l u s  a p p l i c a t u r  a r g e n t e u s ,  h o c  m o d o  i n t u s  
n o t a t u s :  

t Habi f haber + hebr. 
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129. Contra canis rabidi morsum. 

Moman, De superstitionibus hodiernis, 1750, p. 60. 

a. 
Pani inscribitur: 

Irioni khiriori essera khuder fere. 

Inde voratur. 

b. 
Vel hoc scriptum in papiro aut pane homini 

sive cani in os inseritur: 

O, rex gloriae, Jesu Christe, 
veni cum pace 
in nomine patris f  max 
in nomine filii -j- max, 
in nomine spiritus sancti f  prax. 

Caspar, Melchior, Balthasar f  
prax -j- ma x -J- deus ymax -j-
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NYTIDA TÄXTER 





A. Kyrkliga formler 1529—1809. 

130. Dopaktens insufflationsformel. 1 

Een handbook påå Swensko 1529. 

F ö r s t  s p ö r  p r e s t e n ,  h w a d h  b a r n e t  s k a l l  h e t a ,  
o c l i  s i d h a n  s e g h e r  h a n  o t f u e r  b a r n e t  t h e s s e  o r d h :  

Faar här vth, tu orene diäffuul,2 och gilT them Helga 
Anda rwm, 

genom hans kraflt, som komma skall och3 döma liff-
wandes och dödha! 

Amen. 

1 Den s. k. lilla exorcismen. Jämför n:r 17. Till den ordagranna 

översättningen av orden >Exi ab eo» etc. har Olaus Petri gjort ett till-

lägg med orden: genom hans kraft etc. Dessa ord synes han ha hämtat 

från dopaktens s. k. Effeta-moment, varom t. ex. Man. Line. (ed. Freisen 

s. 16) föreskriver som följer: »Ad aurem eius dexteram tångens earn 

de humo et dicat: Etfeta! quod est adaperire ... Ad aurem sinistram : 

Tu autem efïugare, dyabole, appropinquabit enim iudicium dei». 

Själva insufflationen är avlägsnad, såsom O. Quensel, Bidrag till 

svenska liturgiens historia I, 1890, s. 14, riktigt anmärker. Olaus Petri 

följde härutinnan Luther, som i 1523 års upplaga av sin Taufbüchlein 

behöll, men i 1524 års utgåva utmönstrade den magiska handlingen i 

denna punkt. Kvar stod dock själva besvärjelsen såsom beroende av 

den orubbade djävulstron. 

* 1 1614 års handbok: Wijk här ifrån, tu oreene ande. 

3 Från 1548: til at. 
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131. Exorcismformeln. 1 

Een handbook påå Swensko 1529. 

Jach beswäär tick,2 tu orene ande, widh Gudhfadhèrs 
f och Sons f och then Helgha Andes f nampn, ath tu 
vtli faar aff thenna Gudz tiänare (tiänarinne), som then 
Helga Andes tempel wara skal.8 

Och kän thin doom, tu fwle diefi'uul,4 

läät then retta och leffuandes gudhen haffua ärona, 
läät hans son Jesum Christum och then Helga Anda 

haffua ärona, 
och rym jfråå thenna hans tienare (tienerinne) N., 

1 Den i medeltiden vanliga s. k. stora exorcismen. Såsom framgår 

av en jämförelse med n:r 19 fl'., har Olaus Petri starkt sammandragit eller 

förkastat den katolska tidens formler. Han följde härvid Luthers före

döme, men uteslöt mera. 

Benedictio Salis uteslutes med de orden: 

»Her görs ey behoofT beswäria saltet, som her til dags skeedt är, 

för tj' thet är afï sin skapelse Gudz reena creatwr. Men presten giffuer 

barneno salt j mwnnen och segher: 'Gudh, som tich skapat haffuer, 

han uplyse tich och giffwe tich wijzdomsens salt, som thin leedsaghare 

wara skal til evinnerlighit lijfF». 

Även här följde Olaus Petri Luther, som demagifierat den gamla 

formeln genom denna omskrivning: »Nimm N. das Salz der Weisheit, 

die dich fodere zum ewigen Leben» (EA. 22, s. 159). 

Om exorcismens snart starkt omstridda ock inskränkta bruk i de 

lutherska kyrkorna, se t. ex. G. Rietschel, Lehrbuch der Liturgik 11, 

1909, s. 82 ff. 

I Sverige kom exorcismen under livlig debatt vid Uppsala möte 

1593 (Svenska Riksdagsakter III: 1, 59—88), vilket utrensade en hel del 

kvarstående magiska element ur gudstjänst, kyrko- ock församlingsliv. 

Så avlägsnades ur dopakten salt ock ljus, men behöllos korstecknet ock 

exorcismen, varvid dock i anslutning till tyskt bruk den lilla mildrades 

för att icke vålla tro på en lekamlig besättelse; därom handlades vidare 

på möten ock riksdagar 1595, 1598, 1599, vidare 1608 ock 1611, då 

handboksförslaget överlämnades till konungen. 

' Jfr n:r 21 ock 22: Exorcizo te etc. 
3 Jfr n:r 20 näst sista stycket: sanctificatum deo templum. Jfr ock 

Rituale Romanum: ut fiat templum dei vivi e tc. Daniel a. a. I, p ag. 193. 
4 Jfr n:r 19: Ergo, maledicte diabole, recognosce sententiam tuam 

. . dignatus est. 
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för ty Gudh och wår Herre Jesus Christus haffuer kallat 
honom (henne) til sina nådh, welsignelse och doop. 

Så fly nw bort, tu fwle dieffuul, och haff intet skaffa 
medh thenna Gudz tienare (tienerinne), som wedhersakar 
thina werld och söker efter thet Gudhi tilhörer!1 

132. Exorcismformeln. 

Efter 1614 års handbok.3 

Jagh beswäär tigh, tu oreene Ande, widh Gudz Fa-
dhers och Sons och thens helgha Andes nampn, at tu 

wijker ifrå thenna Jesu Christi tienare (tienarinne) N. 
Amen. 

1 Jfr n:r 20: nihil tibi sit commune etc. Vidare Luthers Tauf-

büchlein 1523: »dass du nichts zu schaffen habst mit dem Diener Gottis, 

der nu nach dem, das himmlisch ist, trachtet und dir und deiner Welt 
entsaget (EA. 22, s. 160). 

2 Företalet till 1614 års handbok erinrar om Uppsala mötes beslut 

1593 att följa 1571 års kyrkoordning: »Doch effter ther vthinnan woro 

någhra ceremonier behåldne, som syntes haffua medh sigh någhot miss

bruk och för then skull vthi störste parten aff the reene evangeliske 

församblingar alredho woro aflagde, såsom war: Vphöyelsen, klämpa, 

när vphöyelsen skedde, liws etc. widh Herrans Jesu Christi Natward, 

item salt, liws och annat sådant mere widh Döpeisen, bleff endrächte-

lighen bewiliat och samtycht •, att biskoparne skulle avlägsna dessa 
missbruk. 

I dopakten Ilade uteslutits orden: »om salt, iius etc. efter concilij 

decret och samtycke. Exorcismi ord »fahr är vth» etc. äre vtlåtne och 

i then stadhen insat: 'Wijk här ifrån' etc. Och är förb. Exorcismus 

medh samma ord .här insatt, som han vthi the reena evangeliske agende 

böker är författadt, och the månge repetitiones, som intet syntes wara 

aff nödhen, äre vthlåtne.» Signum crucis behölls, men lemnades fritt 
att bruka eller icke. 

I 1614 års handbok mildrades alltså den lilla ock förkortades den 
stora exorcismen. 

1 16 93 års handbok behöllos båda formlerna från 1614 oförändrade 

jämte korstecknet efter den första. Först i ock med 1809 års handbok 

utrensades dessa formler, vilkas betydelse för den folkliga magien fram

går av formlerna efter kyrkliga ord ur bibel ock kyrkliga böcker. 



B. Folkliga formler. 

I. Katolska folkböner. 

1. Egentliga böner. 

133. Vid korsningen. 

Väse, Värmland, 1773: E. Fernow, Beskrifning öfver Wärmeland, 

G;bg 1773, s. 251. 

Jag gör det helga korstecken för mig, som vår Herre 

Christ sjelf gjorde för sig. 

134. Morgonbön. 

Älvdalen, Dalanne, 1668. Inför tinget i Älvdalen den "/» 1668 

meddelad av Beritz Olofs Anna i Kütten. ULA. Öster-Dalarnes dom

bok 1668, s. 52. Betecknad såsom »morgonböön». 

Heel, miskunder Gudh, 
åf Maria är du födder, 
på korset för oss mödder. 
Jag beder tig för tin bittra dödli, 
du frälser oss både ifrån piina och nödh. 
Titt H. lekamen ware mitt yttersta brödh, 
Gudz ord ware mitt yttersta åkläde på min yttersta tijdh! 
Det unne mig G[udh] F[adher], och G[udh] S [on], 

och G[udh] then Hfelge] And! 
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135. Morgonbön. 

Tolg, Småland, mitten av 1600-talet.1 UUB. D. 1404 b, fol. 149. 

Hiälj) Gudh och Sante Sifrid, som i Weise2 boo! 
H i j t kom S[ante] Sifre, alt medli den christna3 troo, 
Hijl kom S[ante] Sifre at christna detta landh. 
Hiälp Gudh och S[ante] Sifre och så den Helge And!4 

136. Morgonbön. 

Örkene, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2142. Upptecknad av Eva 
Wigström efter en Svartkonstbok. 

Santa Hans och ängelen bygde e tt5 bo i sitt hjärta till 
Jesus Kristus. Gerna gör jag ock så och gifver dig mig, 
min Frälsare, i v åld. Fri mig i d ag, så att jag icke kommer 
på skam eller på fall! 

Fri mig himmel och jord, fri mig berg och dala, land 
och vatten! Mig fri all ting i världen skapadt är och 
själfveru Jesus Kristus! 

I namn: Faders, Sons och Helige Andes. 
Amen. Amen. Amen. 

137. Morgonbön. 

Älvdalen, Värmland, 1773. E. Fernow, Beskrifning öfwer Wärine-
land, Gtbg 1773, s. 250. 

En söndagsbön på svenska. 

Sanct Johas Evangelist, 
han bygde bro för Jesum Christ. 

1 Ur ett odat. brev av år 1702 till bisk. S. Wira>nius från prosten 

Nie. Lundebergh i Tolg med uppgift, att en gumma för honom berättat, 

hurusom hannes gamla föräldrar läste denna bön »om morgonen, när 

dhe gick til arbetes». Dessa uppgifter synas böra leda till den ovan 

gjorda dateringen för bruket av denna i mer än ett hänseende märkliga 

bön, som sannolikt varit i ganska allmänt bruk i Växjöstiftet. 

2 Lundebergh meddelar, att denna etymologiskt intressanta dialek
tala namnform är identisk med Wexiö. 

3 I mskr.: Christel. 4 I mskr.: Åånd. 
5 I mskr.: en bo. 8 I mskr.: själf var. 

7 S v .  l a n d s m .  L i n d e r  h o l m  
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Vår Herre är min brynja och Jesus är mit försvar, 
ser väl för min fall (?) i dag och hvar dag: 
för den heta eld, 
för den hvassa orm, 
för den blinde man, 
som alla vähla villa kan. 
Den ena böna för min nöd, 
den ara för min död, 
den tredje för min fattiga själ. 

Den som denna Söndags-verse läsa kan, tre resor om 
dag, för han åt eller drick, han skal vara skilgd från pina 
och helvetes nöd. Med Guds ord. Amen. 

138. Att anbefalla sig i Guds hand. 

Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Smålands landsmåls-

fören. saml. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

S:t Joas byggde bro för Jesum Krist. 
Vår Herre är mitt försvar, 
och Kristus är min brynja. Amen. 

139. Morgonbön. 

Attmar, Medelpad, 1910. M. Jn. 

Jungfru Maria sitter på en gullstol och haver en gull-

kappa uppå sig: 
Strax kommer en gammal Guds ängel och säger: »Vad 

haver du uti ditt fång?» 
Hon svarar: »Jag haver Jesus Kristus, som varit dubba-

slagen genom händer och fötter såväl lör den fattige som 
för den vilse.» 

Vilken som dessa orden tre gånger läsa kan, fastande 
om morgonen, 

piga eller dräng, 
mö eller sven, 
den skall synder och sorger ifrån fly, 
som hagel ifrån sky. 

Guds ord och Amen. 
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140. Morgon- och aftonbön. 

Lekaryd, Småland, 1830-talet. Antecknad av utg. i Uppsala den 
Yl juni 1917 efter Sven Johansson, född i Lekaryd den 1 nov. 1832. 
Såsom synes, mycket fördärvad. 

Jesus ske Gud, som svettade blod och bara vatten! 
Tolf af hans apostlar komma lydiga och sigas vår. 
.lag skall lida för eder och för alla synder. 

Men denna lilla bönen läsas och betraktas kan tre 
gånger om aftonen, innan man går till sä ngs, och tre gånger 
om morgonen, innan man äter och dricker, om synden är 
liten eller stor, så skall hon genom Guds nåd och barm
härtighet förlåten varda. Amen. 

141. Birgitta-bön. 

Vadstenatrakten, 1700-talet. UUB. N. 997: 7. »En historisk be
rättelse om Wadstena klåster, slåt och stad.» 

Sanctaî Britas minne är således fordom sungit: 

Sancta Brita helig från Rom 
med stor gudlighet till Wadstena kom. 
1 Wadstena kloster hwilar hon sin ben, 
men siälen glades i himmelen. 
Hielp oss Gud och Sfancta] Brita! 

142. Staffans-bön. 

Mitten av 1700-talet. Moman, De superstitionibus hodiernis, p. 34.' 

Staffan han var en stalledräng. — 
Hålt dig väl, fålan min! 
Han vatnade fålarna alla fem. — 
Hielp Gud och Sancte Staffan! 

' Moman anmärker, att den brukade sjungas av bondpojkarna. 
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143. Aftonbön. 

Rättvik, Dalarna, mitten av 1800-talet. Meddelat! i brev, Rättvik 

28 sept. 1914, av kyrkoherden A. E. Lefrin efter några gamla personer 

i församlingen; tämligen allmänt känd ock brukad av gammalt folk där. 

a. 
Om aftonen, när vi till sängarna gå, 
begynna vi på Jesus att kalla. 
Så går här oss väl till både lif och själ, 
och lyckan vill med oss stånda. 

b. 
Hvem lyser i detta hus? 
Jesus Kristus med sitt ljus. 
Hvem hafver diktat psalmen? 
Det har jungfru Maria gjort. 
Den psalmen viljoin vi sjunga 
livar aften vi gå till sängen, 
då följer oss alla Guds änglar. 

144. Aftonbön. 

Arboga, 1820—1860-talet. Egenhändigt upptecknad i brev 1913 av 

en i Arboga landsförsamling 1863 född kvinna, som lärt sig densamma 

av sin fromma moder, född 1823—1825, också i samma församling. 

Lästes omedelbart efter »Jag går till sängs med tolf Guds änglar». 

God natt, god natt, livar kristen själ, 
nu vill jag sofva sött och väl, 
låt mig af ingen störas, utan Jesus är mig när! 
Skall denna natt min sista vara, 
låt mig få vakna ibland din änglaskara! Amen. 

145. Aftonbön. 

Församlingsbladet 1913, s. 77. Upptecknad av kyrkoherden E. 

Wåhlinder, Almunge. Därför sannolikt från Uppland. 

God natt, god natt, o kristen1 själ, 
nu tänker jag att somna väl, 
att vakna upp i Jesu namn, 
där intet ondt inkomma kan. 

1 Täxten i Församlingsbladet: Kristi, vilket är meningslöst. Jfr 

Sv. Ps. 477: 8. Farväl nu vill jag somna o. s. v. 
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146. Aftonbön. 

Väddö, Uppland, 1850-talet. Meddelad av Hed. O. Malmström 

efter skriftlig uppteckning av Margareta Mattsson, Väddö (se n:r 163). 

Tryckt i F örsamlingsbladet 1913, s. 77, a v E. Wfåhlindejr utan ort ock tid. 

Amen, Amen till en god natt. 
En ängel vare oss till satt, 
som oss bevarar och vårt bo. 
I Jesu namn går vi till ro. 

147. Aftonbön. 

Älvdalen, Dalarne, 1668. Inför tinget i Älvdalen 3—13 sept. 

1668 meddelad av Look-Anna. ULA. Öster-Dalarnas dombok 1661— 
1668. Prot. fol. 51. 

Till sängs, item till slekiorne. 

Jagh går mig till sänga, 
föllia mig 7 Giulz engla: 
siu till hand, siu till foot, 
siu för hwart ledamoot, 
siu mig söfwa, siu mig wäckia, 
siu mz mig till paradis sträekia. 
1 trij nampn : 
G[udh] Fader, Gfudh] Sohn och then helige And. 

148. Aftonbön. 

Småland, 1763. Ur Törners Samling af Widskeppelser i LSB., 

s. 358. NM. F. 6423. Tr. i Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne 
1, s . 434. 

Toll' gode Guds änglar 
följa mig til sänga: 
2 vid mitt hufvud, 
2 vid min högra sida, 
2 vid min vänstra sida, 
2 vid mina fötter, 
2 sölva mig, 
2 följa min fatliga själ till himmelrikes. 

Amen. 
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149. Aftonbön. 

Norrala, Hälsingland, 1673. Meddelad intör kommissionsrätten 

i Norrala av en kvinna från Sund, som läste denna bön, »när hon 

gick til sängz». Ur ett tillägg till Eurenii berättelse i Delsbo kyrko

arkiv O: 1 av prosten Lenœus vid mitten av 1700-talet. 

Jag går til sängs med tolf Gudz änglar: 
twå til hand, twå til fot, 
twå til hwar ledemot: 
twå mig söfwa, twå mig wäeka, 
twå mina synder släcka, 
twå mig wisa wägen til paradiset. 

Guds ord och amen. 

150. Aftonbön. 

Hållnäs, Uppland, 1850-talet. Av utg. upptecknad l'J12 i Delsbo 

efter en 1852 i Hållnäs född kvinna, som läst den därstädes i s in barn

dom ock fann den »vacker». 

Jag går i säng med tolf Guds änglar: 
två till hand och två till fot, 
två till hvarje ledamot, 
två mig sölver, två mig väcker, 
två alla mina synder utsläcker, 
två mig förer i paradis. 

151. Aftonbön. 

Arboga, 1820—1860-talet. Efter samma kvinna som n:r 144. 

Jag går till sängs med tolf Guds änglar: 
två till hand och två till fot, 
två till hvarje ledamot, 
två mig söfva, två mig väcka, 
två mina synder utsläcka, 
två mig vägen visa till Gud Fader i paradis. 
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152. Aftonbön. 

Bohuslän, 1840-talet. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne 

I, Tillägg s. XI. 

Nu går jag till sänga 
med tolf Guds änglar: 
två till hand och två till fot, 
och två till annor ledamot; 
två mig täcka, 
och två mig väcka, 
två de föra min själ till himmelrik. Amen. 

lä 3. Aftonbön. 

Brunskog, Värmland, 1773. E. Fernow, Beskrifning öfwer Wärme-

land, Gtbg 1773, s. 251. 

Nu går jag te sängje, 
med mig har jag Guds ängle, 
tolf te hand och tolf te fot, 
tolf te livar ledamot. 

154. Aftonbön. 

Ö. Färnebo, Gästrikland, omkr. 1810. Efter Brita Ersdotter, född 

i Berg, Ö. Färnebo, 1805, meddelad av dottern Karin, född 1835, ock 

dottern Ingrid, född 1841, genom den senares dotter, lärarinnan H. 

Wiberg, i brev 16 jan. 1916. 

Två till hand och två till fot, 
två mig vara leda mot, 
två mig sövja, 
två mig vättja, 
två mig stora synder slättja, 
två mig vägen visa till Guds paradis. Amen. 
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155. Aftonbön. 

Möklinta, Västmanland, 1860-talet. Meddelad i brev ,7/n 1912 av 

kyrkoherden A. E. Lefrin, Rättvik, som hört den av en allmogekvinna 

på 1860-talet. Denna kvinna var född i Möklinta 1826. 

Går jag till sängs med två Guds änglar: 
två till hand, två till fot, 
två till h var ledemot, 
två mig söfva, två mig väcka, 
två mina stora synder släcka. 
Sofver jag ändå, 
väcka mig två. 
Sofver jag lika visst, 
väcker mig själfver Jesus Krist. 

156. Aftonbön. 

Trönö, Hälsingland, 1850-talet. Efter Marta J., född i Sterte, 

Trönö 1852. Hade lärt den av en gammal kvinna, som brukade läsa 

den som kvällsbön. Meddelad av folkskolläraren B. Sjödin i brev av 
Trönö den 11 jan. 1916. 

Jag går till sängs med toll" Guds änglar: 
två för hand, 
två för fot, 
två för våra vägar, 
två mig sövjer, 
två mig väcker, 
två mina synder utsläcker. 

157. Aftonbön. 

Estuna, Uppland, 1840—1850-talet. Utg. meddelad i brev den 

21 dec. 1912 från Red. O. Mannström, som antecknat densamma den 

24 nov. 1912 efter arrendatorn Fredrik Carlsson i Ryholma, Väddö, 

född 1843 i Estuna, där också hans föräldrar voro födda. 

Tolf Guds änglar följa mig till sängs: 
två till lianda och två till fot, 
två till h varje ledamot, 
två mig söfva, två mig väcka, 
två mig handen räcka. 
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158. Aftonbön. 
Nordmaling, Ångermanland, 1830—1840-talet. Upptecknad av utg. 

i Nordmaling jan. 1914 efter en gammal dam i prästgården. 

Tolf Guds änglar till oss sänd: 
två till hand och två till fot, 
två till h varje ledamot, 
två han söfver, två oss väcker, 
två vår själ betäcker. 

159. Aftonbön. 
Församlingsbladet 1913, s. 77. Utan ort eller tid. 

När jag mig till sängen går, 
tolf Guds änglar för mig står: 
två till hand och två till fot, 
två står mina synder mot, 
två mig söfver, två mig väcker, 
två mina synder utsläcker, 
två mig visar, två mig lisar, 
två för mig in i Guds paradis. 

160. Aftonbön. 
Församlingsbladet 1913, s. 77. Utan ort ock datum. 

När jag mig till sängen går, 
tolf Guds änglar för mig står: 
två till hand och två till fot, 
två till hvarje ledamot, 
två mig söfver, två mig väcker, 
två alla mina synder utsläcker. 

O Jesu, tag mig i din famn! 
Nu somnar jag i Jesu namn. 

161. Aftonbön. 
O. Färnebo, Gästrikland, omkr. 1810. Efter samma som n:r 154. 

Det stod en ängel kring vårt hus: 
han hade två förgylda ljus, 
han hade Jesus i sin famn1, 
så somna vi i Jesu namn. Amen. 

1 Eller: han hade boken i sin hand. 
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162. Aftonbön. 

Möklinta, Västmanland, 1860-talet. Meddelad av kyrkoherden 

A. E. Lefrin. Jfr n:r 155. Sannolikt allmänt känd i nämnda trakt. 

Det stod en ängel i vårt hus: 
Han hade två förgyllande ljus, 
han hade boken i sin hand, 
nu somnar jag i Jesu namn. 

1(53. Aftonbön. 

Väddö, Uppland, 1850-talet. Meddelad i brev 21 dec. 1912 från 

Hed. O. Mannström, som upptecknat den efter Margareta Matsson, 

född 1848 i Byholma, Väddö, vilken som barn lärt den av sin mor, 

född 1824, också på Väddö. 

Eu ängel går kring våra hus: 
han hafver två1 förgyllda ljus, 
han hafver höken i sin hand, 
han hafver Jesus i sin famn, 
så somna vi i Jesu namn. 

164. Aftonbön. 

Västmanland, 1864. Hyltén-Cavallius, Wärend ocli Wirdarne I, 

Tillägg s. XI. 

Det går en ängel kring vårt hus, 
han håller två förgyllda ljus, 
han bär en bok uti sin hand, 
så somna vi i Jesu famn. Amen. 

165. Aftonbön. 

Närke, mitten av 1800-talet. Ur Hofberg, Nerikes gamla minnen, 

Örebro 1868, s. 228. 

Det går en engel kring våra hus, 
han här tre förgyllda ljus. 
Han har en bok uti sin hand, 
så somna vi i Jesu namn. 

1 Annan version: tre. 
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1(56. Aftonbön. 

Arboga, slutet av 1800-talet. G. Bergström, Arboga Crönika, 

Köping 1909, s. 106.1 Läses ännu av barnen i trakten av Skedvi ; 

däremot icke känd i Leksandstrakten. Meddelande av Fru Maria 

Lönnerblad, Skedvi, 1915. 

Det går en ängel kring vårt hus, 
i handen bär han gyllene ljus. 
Han har en bok uti sin hand, 
så somna vi i Jesu namn. 

1 (57. Aftonbön. 

Tingstad, Östergötland, 1860-talet. Allmän i nämnda trakt vid 

mitten av 1800-talet eller sagda tid. Efter Anna Maria S., född i 

Tingstad 1862, meddelad av kyrkoherden Sparr-Hofstedt 14 nov. 1912. 

Det går en engel kring vårt hus 
med två förgylda ljus. 
Han bär en bok uti sin hand, 
så somna vi i Jesu namn. Amen. 

1(58. Aftonbön. 

Lena, Uppland, 1907. NM. F. 4868. Uppt. av läraren Tli. Lind

blom, Lena 1907. Allmänt känd i Vattholma av Lena s:n. 

Det går en ängel kring vårt hus, 
han hade två förgyllda ljus, 
han hade boken i sin hand, 
och Jesus i sin famn — 
nu somna vi i Jesu namn. Amen. 

169. Aftonbön. 

Hakarp, Småland, 1876—1877.' 

Det går en ängel ikring våra hus: 
han har i sin hand tre fö rgyllda ljus, 
så tar lian boken i sin hand, 
så somna vi i Jesu namn. Amen. 

1 Förf. till detta arbete anmärker, att Arboga-barnen vid bokens 

utgivande (första upplagan 1892) ännu läste denna bön. 

* Utgivaren minnes denna kvällsbön intill 1876 — 1877. Torde lia 

varit ganska allmän i lians hembygd. 
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170. Aftonbön. 

Församlingsbladet 1913, s. 77. Utan ort ock tid. 

Det gick en ängel kring vårt hus: 
han hade tre förgyllda ljus, 
han hade boken i sin hand, 
han hade Jesum i sin famn. 
Gud följe oss i säng i Jesu namn! 

171. Aftonbön. 

Värmdö, Uppland, 1907. NM. F. 4868. Upptecknad av läraren Th. 

Lindblom, Lena, men i denna form ditförd av änkan Gissler, född om

kring 1850 på Värmdö, Stockholms län, ock meddelad såsom hon hört 

den av sin mor. 

Det går en ängel kring vårt hus, 
han hade två förgyllda ljus. 
Jungfru Maria satt och sang, 
boken har hon i sin hand, 
och Jesus har hon i sin famn, 
nu somna vi i Jesu namn. 

Den, som läs denna bön både morgon och kväll, 
honom följa alla Guds änglar i säng. Amen. 

172. Aftonbön. 

Småland, 1763. Ur Törners Samling af Widskeppelser i LSB. 

s. 358; NM. F . 6424. Tr. i Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne 1, 433. 

Här bins et band ikring detta hus 
med 4 Evangelister. — 
Ho sjunger salmen? 
Det gör Jungfru Maria, 
hon har bok i barmen 
och Christus på armen. 
Christus föle på knä för henne, 
Christus sig nu både mer och mindre. 
Intet ondt i huset må gå, 
intet ondt i dörren må stå, 
för Christi skuld! Amen. 
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173. Aftonbön. 

Småland, 17(53. Ur Törners Samling af Widskeppelser i LSB. 
s. 357; NM. F. 6425. Tr. hos Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne 

I, s. 433. 

Här går et litet barn omkring detta huset, 
det siunger så lusteliga. 
Jungfru Maria står up och tänder ljus: 
Gud vare med os i detta hus! 
Han lycker vår ögon 
och täcker vår mun, 
och friar vår siäl 
ifrån lielfvetes grund. 

Guds ord. Amen. 

174. Aftonbön. 

Arboga, 1820—1860-talet. Efter samma kvinna som n:r 14 4. Han

nes första barnabön lydde så: 

Jesu moder och liten kind 
gick tre gånger vårt hus omkring: 
hade en psalmbok i sin hand, 
hade Jesum i sin famn. 

Den som denna bönen läsa må, 
när han om aftonen till hvila går, 
aldrig skall sorgen i huset gå, 
aldrig skall synden för dörren stå! 
Amen i J esu namn. Gud följ mig i säng! Amen. 

175. Aftonbön. 

Vislanda, Småland, 1849. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wir

darne I, s. 434. 

Jungfru Maria satt och sang, 
hon hade en bok uti sin hand, 
hon hade Jesum på sin knä, 
Gud bevare folk och fäl 
Gud bevare stad och land, 
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Gud bevare qvinna ocli man! 
Gud bevare större och mindre, 
Jesus vare nu härinne! Amen. 

176. Aftonbön. 

Hjortsbärga, Småland, 18-19. Hvltén-Cavallius, Wärend och Wir-

darne I, s. 434. 

Jungfru Maria med sin hand 
tog boken i barmen, 
och Jesum hade hon på armen. 
Detta skole vi sjunga 
tre gånger, innan vi gå till sänga, 
så väcka oss alla Guds änglar. Amen. 

177. Aftonbön. 

Leksand, Dalarne, 1870-talet. Meddelad av Fru Maria Lönner-

blad efter hannes far, prosten ock kyrkoherden 1'. Pettersson, född i 

Leksand 1822. Hans mor brukade läsa den under hans barndom. 

Jungfru Maria satt och sang 
och hade Jesus i sin famn. 
Jesus var ett litet barn, 
lian var dock både Gud och man. 

Den som denna bönen läser . . ., honom varda syn
derna förlåtna, om de än vore så många som sanden i havet. 

178. Kvällsbön. 

Hölö, Södermanland, mitten av 1800-talet. Lästes ännu 1903 av 

en gammal, omkring 60-årig kvinna. Tillfrågad, om hon icke var rädd 

att bo ensam i sin stuga, svarade hon: »Nej, jag läser alltid mina sju 

böner, innan jag lägger mig, och då stör mig ingen. Så har jag alltid 

gjort.» Meddelad av kyrkoherden A. Sparr-Hofstedt i brev av O. 

Vingåker den 14 nov. 1912. 

Jungfru Maria satt och sang, 
hon liar ett barn uti sin famn. 
Guds änglar följa oss i säng 
och upp igen. Amen. 
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179. Kvällsbön. 

Hönö, 1820- ock Kvarsebo 1840-talet, Östergötland. Efter en 1844 

i Kvarsebo född kvinna, som hört den av sin moder, född i Hönö. 

1'pptecknad 1912 enligt meddelande i brev fr. Pastor K. Bäckgren. 

Jungfru Maria satt och sang, 
hade boka i sin hand 
och Jesus i sin famn, 
som leder till himmelens lycksaliga land. 

180. Passionsbön.1 

Hållnas, Uppland, 1850-talet. Se n:r 150. 

Jungfru Maria är vår moder, 
Jesus Kristus är vår broder. — 
Med sin spira i sin hand 
fick hon se sin älskade son: 

»Kära min moder, 
gråt inte så mycket, 
ty jag har frälst 
så många änkor 
och faderlösa barn 
ifrån helvetets pina.» 

Den som denna bönen läser morgon och afton, hans 
sinne skall lösas som ett sandkorn i hafvet och grässtrån 
på marken. Amen. 

181. Passionsbön. 

Församlingsbladet 1913, s. 77. Utan angivande av ort ock tid. 

Jungfru Maria är vår moder, 
Jesus Kristus är vår broder. 

Saneli nycklar och dess svärd 
visa oss vägen till himmelens värld. 

1 Så betecknas detta ock följande bönefragment, som mer eller 

mindre åsyfta Kristi lidande. 
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När Jungfru Maria vände sig 0111, 
fick hon se sin välsignade son, 
på korset hängde1, 
blodet sprängde:2 

»Kära .min moder, 
gråt intet så mycket öfver mig, 
ty jag hafver frälst så många själar 
från helvetets glöd 
som grässtrån på marken 
och sandkorn i hafvet.» 

Så beder jag dig om förlåtelse 
för Jesu Kristi skull. 

182. Passionsbön. 
Ö. Färnebo, Gästrikland, 1810. Se n:r 154. 

Jungfru Maria är min moder, 
Jesus Kristus är min broder. 
San Ickele(!) Per han visar oss väg 
till himmelen fram. 

183. Passionsbön. 
Nås, Dalarna, 1830—40-talet. Meddelad av pastor Sven Sundberg 

i brev av den */a 1913 på grundval av en i m ars 1912 gjord anteckning 
efter en gammal 1833 i socknen född kvinna.3 

Jungfru Maria voro min moder, 
Jesus Kristus voro min broder, 
samt uppå nyckelen voro mitt svärd, 
som visar mig till himmelens väg. 

1 Eller: uppå korset är han hängd 
* Eller: i blod är han sprängd 
3 På tal om »Fader vår» yttrade hon: »Jag har en mycket bättre 

bön», ock uppläste då den här anförda. 
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Maria vände sig 0111, 
fick se sin enfödde son, 
upphängde och blodsprängde: 
»Söta min moder, gråt icke så bittert, 
ty jag hafver frälst så många syndare 

från helvetets eld.» 

t)en som läser denna bönen 3 gånger om morgonen 
och tre gånger 0111 aftonen, skall blifva frälst ifrån så många 
synder som sandkorn i hafvet o ch gräs på marken, för Jesu 
Kristi skull. Amen. 

184. Passionsbön. 

Tibble, Uppland, 1830—40-talet. Meddelad i bref 22 juni 1918 af 

lärarinnan Ida Malmberg, efter dragonänkan Lovisa Wallén, född i Tibble 

1826, som lärt den av sin mor, född i Tibble 1800. 

Jungfru Maria är min moder, 
Jesus Kristus är min broder, 
Sanktes nycklar är mitt svärd, 
visa mig vägen till himmelen. 

Jungfru Maria vände sig om, 
då fick hon se sin välsignade son 
uppå korset, där han hängde 
och i blodig klädnad sprängde: 
»Kära min moder, gråt intet öfver mig, 
jag hafver frälst så många faderlösa barn 

från helvetets klädnad.» 

Den som denna bön läser tre gånger hvarje afton, 
han skall bli fri så många synder, som det är sandkorn i 
hafvet och grässtrån på marken. 

185. Passionsbön. 

Ö. Färnebo, Gästrikland, o. 1810. Se n:r 154. 

När Jungfru Maria såg sig om, 
så fick hon se sin välsignade son 

X — Sv .  landam.  L inderholm 
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uppå korset sig hängde 
och blodet sig spände: 
»Kära min moder, gråt inte öfver mig, 
ty jag li a Iver frälst så många änkor och 

faderlösa barn 
ifrån helvetets glödande kol.» 

Den som rätt läser denna bön tre gånger om dagen, 
skall vara så fri f rån alla synder som grässtrån på marken 
och sandkornen i hafvet, för Jesu Kristi skull. Amen. 

18(5. Passionsbön. 

Orsa, Dalarna, 1635. Upptecknad efter Kettels Karen vid präst-
Visitationen i Orsa 1635 under förhöret med hanne för lövjeri ock 
»oloflige läsningar». VDKA. Rättvik. Meddelad av I):r B. li. Hall. 

Hwilken detta lof hörer och läser, huru änglarna sungho 
åt Jungfru Maria, när bon födde sin wälsignade son: 

Jungfru Maria födde en son, 
som oss haffwer löst 
och gefit tröst 
och freist oss ifrån dödzens nödh, 
ifrån helwitis plåga och pijna, 
der af haffwer han freist wår siäl. 

Han war slagen mädh stubbotta spijkar 
genom händer och fötter, 

och törne krono genom bans wälsignade 
liufudh och ansichtet. 

Det tålde han så gärna 
för man och quinna, 
suenner och möör 
och gick i döden för alla werldennes synder. 

Tå kom S. Johannes och sleechte hans såår, 
wårs Herres döpelses fader. 

Hwilken Gudz menniskia denna orden kan läsa eller 
höra, för än han skall döö, nijjo nätter förre, skall hennes 
siäl glädias i himmelrijkes glädie. I nampn Faders etc. 
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187. Passionsbön. 

Skepparslöv, Skåne, mitten av 1700-talet. Efter Törner, Samling 
af Widskeppelser i LSB. från 1763, s. 355. Avskr. i NM. F. 6427. 
Tr. hos Hyltén-Cavallius, Wärend och iWirdarne I, Tillägg s. XI. 
Denna bön var »den endaste, som en hundraårs käring uti byn Ölilsjö 
vid Christianstad kunde läsa». Av danskt ursprung. Förstörd. 

Jag tackar tig, [Jesu, för] nåd och misskund... 
bäst jag och du . . . 
Synd och sorg förlåt du mig! 
Helfwetits pina skedde tig — 
det sker Skärtorsdag efter midag. 
Ljugare-lag, kompare-lag! — 
Der skulle wår Herre Jesus Christus korsfästas. 

De lade honom i så stark ena dömma, 
då måtte alla goda Guds änglar från honom rymma, 
utan Herr Peder allena, 
han förmådde sig intet mera: 
»O, Herre, gör nad med mig, 
så gerna jag wil gå i döden med tig!» 

Du tror icke 
— la swerja 3 gånger inan midnat, 

du flyr i skoe och skrige, 
ljugare med din lige, 
du flyr i mörka ljung; 
men jag skall tola döden den starka. 

Där woro fyra man till mage, 
kunde korset i marken age; 
Jesus Christus war sjelf så stark, 
sjelf bar han sit kors i mark. 
Jesus gick i marken, 
lad sig pine åm igen. 
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Löber eller säljer ålle eller sille,1 

intet skall der för mig spilles. 
Det blodet nedåt stegen ran, 
därmed får den blinde man 
sin öjen wist. 

»Stedse måtte han skåe mit blod för röa, 
det rinner mig till döa.» — 
Gud nåde os för synden, wi lia giort i dag! 
Wi görom den ondt, som oss gör godt, 
som fäderne med oss göra. 

Hwilken desse bön läsa kan, 
qwinde eller man, 
mö eller swen, 
piga eller dreng, 
och ingen dag förgäta, 
så har wår Herre Jesus lofwat, 
at han wille fliteligen bewara den: 
från ondt och gram, 
från last och skam 
emillan(?) man 
och menniskans allt, som skada kan. 

Guds ord. Amen. 

188. Passionsbön. 

Småland, 1763. Ur Törners Samling af Widskeppelser i I,SK. 

s. 356. Avskr. i NM. F. 6426. Tr. hos Hyltén-Cavallius, Wärend och 

Wirdarne I, s. 435. 

Den välsignade påskafredag 
wår Herre skulle til sin död at gå, 
såg han pinan för sig stå. 
Så blinkade Jesus; sade fa[d]ren til sonen: 
»Min son, statt ständeliga, 

1 Arla ock särla. 
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strid mannel[igaj 
werden är förgängelig, 
himelen warar ewinerlig.» 
Så kom Jesu moder gångande, 
Jesus stod på korset ståndande, 
Jesus up sin ögon lader, 
på sin wälsignade moder sina såg, 
del heliga blod på korset utran: 
» N u  l i a r  j a g  f ö r l ö s t  b å d e  q w i n n a  o c h  m a n . »  

Ho denna bönen läsa wil och läsa kan 3 gr 0111 aftonen, 
.'i gr 0111 morgonen, inan han äter af Guds bröd, skal aldrig 
hans siäl komina i helfwetit. Guds ord. Amen. 

189. Passionsbön. 

Härlunda, Småland, 1841. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wir-
darne I, s. 436. 

Jesus han låg på sina bara knä, 
han svettades både vatten och blod. 
Toll' voro hans änglar, 
tolf voro lians apostlar, 
tolf qvinnor kommo till grafven. 
Stån nu och lydens, 

mens jag läser denna lilla bönen rätt och väl! 
Om mina synder vore aldrig så stora, 

så bli de förlåtne i Herrans Jesu namn. Amen. 

190. Om allmosas nytta. 

Småland, 1763. Ur Törners Samling av Widskeppelser i LSB. 
s. 361; avskr. i NM. F. 6416. Tr. hos Hyltén-Cavallius, Wärend och 
Wirdarne I, s. 435. 

Jag geck mej om 3 glöheda stenar, 
jag tykte det war mej stor skam 
bekänna mina synd. 
Så sade den owälduga Gud: 
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Du wa mej så tro, 
du ga almosa go, 
du ga almosa go, 
du skal mig upstå, 
så länge du lefwa må 

ewinnerligen. Amen. 

191. En bön till att förvara sig för och från djefvulens 

och alla hans legater och göromål. 

Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2003. Ur en Svartkonstbok, 

avskr. av Eva Wigström. 

Vår herre Jesus vare med mig! 
Jesus Christus är den rätte salighet. Jesus beskärme mig! 
Jesu Christi f är det tecken, som jag till eder gör. Jesu 

Christi f öfvergår all tings vapen och svärd. Jesu Christi y 
löser dödens band. Jesu Christi -J- är ölYervarande t ecken. 
Jesus han visar mig den rätta väg till alla dygder, i hans 
H. kors f och namn går jag på alla mina vägar. Jesu 
Christi f tag ifrån mig all pina och bedröfvelse! 

Jesus Christus helbregda mig, var i dag öfver mig, före 
mig och bakom mig och på alla sidor, att djefvulen och 
alla mina ovänner måge fly för mig, när de se mig! 

Jesus Christus Nazarenus1, judarnes konung, beskärme 
mig! Vår Herre Jesus Christus, som gick emellan sina 
apostlar och disiplar, bevare mig! Vår Herre Jesus Christus, 
lefvande Guds son, som korsfäst var, välsigne mig och 
hjelpe mig och tröste mig och led[e] mig i sitt2 rike, och 
salighet[en]s Gud skydde mig! 

Jesus Christus bevare mig och drifve ifrån mig alll 
ondt, och det i namn: Gud fader, Gud son och Gud den 
Helige Andes namn, amen. För Jesu Christi skull, amen, 
amen. 

1 I NM:s mskr. enligt orig.: nazares 

* I NM:s mskr.: och led mig i ditt 
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2. Benediktiva övergångsformler. 

192. Mot värk. 

Härad ock I-änna, Södermanland, 1870—1880-talet. SFF. ULmA. 

Avskr. 2. Uppt. av G. Ericsson. Jfr NM. F. 8256. 

Jag beder Gud för dig, 
du Guds skapade beläte, 
att din fot eller hand 
skall hvarken svullna eller svida 
mera än såret i Kristi sida. 
I. N. F. och S. oc h d. H. A ndes. Amen. 

193. Mot värk. 

Dunker, Södermanland, 1870—1880-talet. NM. F. 8261. Uppteck

nat av metallarb. G. Ericsson. Tr. i SAKH. 1, s . 111, i det närmaste 

lika med nedanstående täxt. 

Jag beder Gud för dig, 
du Guds skapade beläte, 
att din kropp skall hvarken härpå eller värka, 
hvarken svulna eller svida, 
mer än såret i Kristi sida! 
Genom o. s. v. 

Denna formel läses för värk i k roppen, gikt, reumatis
men o. d. . 

194. Att läsa bort knarren. 

Uppland (?) 1750. Moman, I)e superstitionibus, p. 63. 

Ad crepitum deprecandum. 

Gud skop mannen,1  

hin onde knarren: 
Den samme, som mannen1 skop, 
han göre för knarren bot! 

1 Eller: quinnan. 
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195. För skäfuer på barn, då dhe wahn trifdes. 

Kabusa, Skåne, 1706. HRT, 1706. Inför häradstinget i Ingelstad 

1706 meddelad av 79-åriga Hanna Isaclis fr. Kabusa. 

.lagli mig uthgår 
och för Jesus klagar: 
Mit b'arn har skefuer, 
Ane Deus Domineus!1 

Jesus Christ, 
tag min giäst 
eller lyll honom op 
medh kiöt och fläsk! 
I nampn: 
G[udh] Ffaders], Sons och den Helige Andes. 

196. För thandwserk. 

Torup, Bara s:n, Skåne, 1670. GHRA. Crim. Skåne 1670. Meddelad 

av Christensa Pedersdotter vid rannsakning å Torup. 

Jeg gaar mig till rindendes wand, 
jeg klager min wånde 
for dend hellig[e] Aand, 
och der kom suar af himlen nedh: 
»Hui waener du dig saa saare?» 
Jeg maa mig well waene, 
det bryder mig i mine thänder: 
»Thag dig ned til gründe, 
och thag dig wand i munde, 
och spytt det udh till sunde, 
saa skal tu boed och bedring faa!» 
1 nampn: 
Gudli Faders, Sohns och hellig Aandtz. Amen. 

Giör saa koors der ofuer, som för ehr melt. 

1 När rättens ordförande frågar, om det icke hette: »Bone Deus, 

Dominus meus», svarade den gamla: ».lo, det kan wäll wahra». 
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197. Mot lövjeri. 

Älvdalen, Dalarne, 1668. ULA. Öster-Dalarnas Dombok 1661 — 68; 

tinget i Älvdalen 3—13 sept. 1668, s. 51. Inför rätten meddelad 

av Look-Anna. Jfr 147. 

Till löfwierij. 

Jagh tager wadtn i min högre hand 
och twår min syndh och såår, 
Gudh skill mig ifrå helfwetes nödh! 
Jagh går i wägh eller wäga moot, 
så wore the migh fägna, 
som Jungfru Maria modren war 
sin wälsignade södte Sohn, 
som kom ifrån Judelandh. 
I trij nampn: 
Gudh Fadher, Sohn och then Helige And. 

Item Pater noster etc. Cum sale1 och slekior5, hwijt-
löök etc. 

198. Mot sandkorn i ögat. 

Norrland 1874. ULmA. 88: 81. »Bidrag till framställningen av 

<len Norrländska allmogens tro på skrock av Aug. Bystedt.» 

Har man fått ett sandkorn i ögat, så utdrives sandkor
net genom att i ögat indrypa några droppar vatten, över 
vilket följande trollformel blivit uttalad: 

Jesus Kristus, som i dopet renat oss 
från alla våra synder, 
rene allt ondt ur detta öga! 

Detta läses 3 gånger med sammanknäppta händer över 
vallen, av vilket sedan drypes i ögat. 

1 Med salt. 
2 Pl. av ett motsvarande sing, släkja (Dal., Bietz). 
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199. Mot olycka vid bryggning. 

Junsele, Ångermanland, 1674. Efter bekännelse under rannsak-

ningen av linnen Olof Andersson från Junsele socken. HA., Troll-

domskom. i Ångermanland 1674, s. 56. 

Iesus Christus, som i Cana i Galilea 
wände wattn i wijn, 
han wällsigne dhetta mailt! 
I nampn: 
Faders, Sohns och then helige Andes. 

Över maltet brukade sagesmannen läsa 3 gånger 
Fader vår ock därpå denna »höhn.» »I medlertijdh rörer 
han i maltet soolrätt med främbste lingret på högre han
den och sidst korsser der på.» — Tog härför ett vitt run
stycke. 

200. Emot frossa. 

Hälsingland, 1720-talet. GHNB., Bromaniana 33: 31. 

Emot frossa läses öfwer 3:ne be tor bröd, eller omröres 
uti tliet wått är, tliesse ord: 

Jesus Christus — o ch hans moder Jungfru, Maria 
som låg i krubban och kände kölden, 
tage soten ifrå tig 
och säncke then neder i halsens diup! 
1 namn Fader[s] etc. 

201. Mot värk. 

Dunker, Södermanland, 1870—1880-talet. NM. K. 8263. Upp

tecknat av metallarb. G. Ericsson. Tr. SÄKH. II, s . 101. 

De' ondä värker, å kötte' värker från bena, 
å' de' ska' Vår Herre Kristus inbindä rätt. 
Genom tre namn. 
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202. Till skydd mot hav-fä. 

Finveden, Småland, 1840-talet. Hyltén-Cavallius, Wärend ocli 

Wirdarne II. Tillägg, p. XII. 

Spiller någon säd, mjöl eller andra ätandes varor, får 
han, på det haf-fäet icke må få makt att taga det eller 
hela sädesdråsen, icke glömma att säga: 

Gud välsigna't! 

203. Över bröd. 

Kasterna, Uppland, 1896. ULmA. 303: 782. Upptecknat av G. A. 

Tiselius. 

»Gud välsigna brö!» 

Säges, när man tappar bröd. 

204. Mot modstulenhet. 

Holm, Medelpad, 1896. lTtg. meddelad i brev 1914 frän förvalta

ren Leonard Wallerstedt. 

Gud bevare mitt kräk! 
För motstöld1, trollskott 
bevara'na, milda Herre Gud! 

3 gånger, fadervår 3 gånger. 

205. Skyddsformel för kreatur. 

Sollefteå, Ångermanland, 1674. HA., Trolldomskom. i Ångerman

land 1674, s. 32. Läsningen meddelad av Märit Jönsdotter i Västerås. 

Jagh löser min koo 
igenom gårdh och grind, 
Gudh wällsigne lienne 
bådhe uth och in: 
feet som fläsk, 
fullt som ägg — 
Gudh wälsigne henne! 

1 modstöld. 
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206. Mot trollskott. 

Hälsingland, 1700 1730. Gestrike-Helsinge nations arkiv, Bro-
maniana 33: 31. 

Att inga skalt kunna skada enom. 

Jesus Christus, som jämte sina moder Jungfru Maria 
gick ut ibland then elaka hopen, lore tig ut genom 
Gabr[iels], Mich[aels] och Raphaels händer! 1 namn 
Fad [ers I etc. etc. 

207. Mot maran. 

Kabusa, Skåne, 1700. HRT. 1706. Meddelad inför tinget i lngel-
stad av Hanna Isachs. Se n:r 195. 

F ö r  d e t  o n d a ,  s o m  k a n  k o m m a  e n  

ö f w e r  o  m  n a t t e  n .  

För min ande, 
to händer 
och 10 fingrar, 
12 Gudz englar 
skall sky 
och fly 
allt ondt! 
1 nampn, etc., etc., etc. 

Det bör anmärkas, att Hanna vid läsningen brukade 
stryka med sina händer över den sjuke. Härmed får 
denna formels »to händer och 10 fingrar» sin förklaring. 

208. Att stilla blod. 

Tuna, Medelpad, 1910. NM. F. 10182. Sagesman: Johan Ulrik 
Åsman, född 1848 i Fors by, Tuna. Antecknat 1910. 

Det var uti en salig stund, 
att Jesus kom i Marie famn.1 

Han löste oss från den eviga döden 
med sina fem blodsår. 
Så vare äfven detta blodsår stillat på N. N.! 
I Fadrens, Sonens och den Heliga Andes namn. Amen. 

I det sannolikt danska originalet torde lia stått: fund.  
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209. Vid barnsbörd. 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. 1722. Meddelades inför tinget 

i Ale härad av 77-åriga Börta Andersdotter från Svångebo i Tunge. Förut 

bosatt i Maryd, Rommele, Flundre härad. 

Jungfru Maria, milida moder, 
läna mig nycklar dina, 
mädan jag läser upp lemmar 
och ledamotter mina! 
I namn: Faders, Sons och den H. Andes. 

»Hon lägger sin hand på hustruns hufwud» och läser 
denna »signeböön», och »effter 3:ne gånge rs repetition af 
denna böön läses sist Fader wår». 

»Om hon härmed någon hulpet? Ja, hon wet, atl 
denna bönen wist hielper, när hon för barnsiuka qwinnor 
blifwer brukat, hwarmed hon i gambla dagar nogra sielf 
hulpet . . ., sägande derjemte, att hon denna konsten lärde 
sig af den för s å många åhr sedan afledne capelianen Herr 
Jon,1 hwilken en gång satte sin mössa på hennes sahl. 
moders Elin Svensdotters hufwud och i det samma läste 
öfwer henne förbem:te böön, då hon strax blef förlossat 
ifrån sin barnsbörd.» Jon, »som weste alt hwad i we rlden 
war», läste denna och andra »böner» ur »en liten bok». 

210. Vid svår barnsbörd. 

Finveden, Småland, 1840-talet. Hyltén-Cavallius, Wärend ocii 

Wirdarne II, Tillägg s. XI. Läses av jordemodern ock upprepas av 

barnsängskvinnan. 

Jungfru Marja, 
låna mig nycklarne dina 
till att öppna mitt lif 
och föda mitt barn! 
I Herrans Jesu namn. 

1 Sannolikt Jonas Martini, död 1675 i Rommele. Skarstedt, Göte

borgs Stifts Herdaminne, s. 663, 670. 
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211. För barnaföderskor. 

Åker, Småland, 1638. VöDKA., Växjö Domkapitels protokollsbok 

1613—1650, s. 149. Utg. meddelad av Lektor L. Larsson. 

Hielp Gud! 
Jungfru Maria, läna mig särken tin then vijda, 
medan iag föda måtte sonn eller dotter uthan lyte! 
I nampn: 
Faders och Sons och then H. Andes. 

212. Till skydd för kreatur. 

Urshult, Småland, 1879-80. MfrNM. 1897, s. 45. 

Jesus och Sancta Maria, låna mig nycklarna dina, 
medan jag ber för får och fä mina! 
Jesus och Sankt Örjan bevare väl 
för ulf och ramm 
och vargatann, 
att intet må skada kvek eller får, 
mer än orm en jordfast sten! 

Läses i ladugården juldagsmorgonen, innan solen gått 
upp. 

213. Att vargar ej skola taga kreatur. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 404. 

Jungfru Maria och Sante Per låna mig nycklarna dina, 
medan jag beder för fä och fåren mina! 
Santa Repa, bevare min boskap väl 
för ulfven, räfven och vargatand, 
att de aldrig mer skada kunna göra något kvickt, 
än en orm gör en jordfast sten! 
I namn: 
Fadrens, Sonens och den helige Andes. Amen, amen, amen. 

Fader vår läses 3 gånger och välsignelsen 3 gånger. 
Denna bön läses för kreaturen i fähuset Valborgs-

messomorgon, förr än solen gått upp. 
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214. Att skydda boskapen. 

Nordmaling, Ångermanland, 1598. Nordlander, Norrländska sam

lingar, s. 357. 

Jag släpper mitt fä uti vigdan vald 
under Vårs Herres sköld 
oc under Sankte Paeders knä: 
Gud akte, 
Gud vakte 
öfver dy och dale 
och allt thet min boskap skall lare! 
Gud vakte them från biorneram 
oc från ulfve tand! 
0 tliu trull, thu bit i mull 
oc aldrig i mitt boskaps huldt, 
thu b i j t i sten 
oc aldrig i mitt fselosben! 

Gudz ord. Amen. 

215. Att skydda boskapen. 

Uddevalla, Bohuslän, 1671. RA. Trolldomskommissioner, Bohus
län 11, s. 8. Efter Karin Joens-dotter i Uddevalla, som bekände denna 
läsning under kommissorialrättens rannsakning därstädes den 10 juni 

ff. 1671. 

1 Herranss nampn 
körer iagh mitt qweck 
och kräck i hamn. 
Jungfru Maria dyra 
skall mina creatur styra 
från stock och stehn, 
från man, från ineen, 
från ulfwetandh 
och biörnerampn 
och allt dhet ondt, 
som skadha kan. 
Min qweck och creatur, 
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heem igen om qwälle 
medli wår Herres välle! 
Huar i sin båås, 
och sät så före wår Herres lååss! 
I 3 nampn: 
Faders och Sons [och then helige Ands], 

Och giör så korss öfwer. 

216. Vallbön. 

Västermo, Södermanland, 1880-talet. ULmA. SFF. Uppt. av G. 

Ericsson. Också i NMF. 9530, där det upplyses, att anteckningen skett 

efter skolbarn vid Härads folkskola, men befanns stamma från en 80-
årig kvinna i Västermo. 

Uti Guds namn 
släpper ja mitt fä fram 
i Jesu å Jungfru Marie hage. 
Jesus sade te Maria: 
Ta nvkkeln i di hand 
å läs för ulwa tände, 
för björn å björnarama, 
för alla djur i skogen, 
för alla troll på jola, 
så när som på en hund de konä fä1. 
I da klänger di, 
i da byker di, — 
mine finger tie. 

Tolv Guds änglar bevara: 
Inte ett hår ska du nå, 
inte en bloddröpe ska du få, 
så länge som sola skiner 
å så länge som strömmen rinner. 
I N. F. S. och H. A. Amen. 

1 Uttrycket oklart. Barnen kunde icke ge bättre besked. 
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217. För boskapstrefnad. 

Bommele, Västergötland, 1722. HRT. 1722. Jfr n:r 209. 

A t t  b o s k a p e n  m å  w  ä  1 1  t r i f w a s  o c h  i  s y n n e r 
h e t  n v b i i r n e  k o o e r :  

Jag gier mitt fää 
för Gud och Jungfru Marias knä: 
».Wach ta och wårda mitt fää 
för trollqwinne hand, 
för trållmanne ram, 
för all den skada, som hända kan!» 
I namn, Faders etc. 

Läses tre gånger samt Fader vår en gång. — När kon 
har burit, mjölkas några droppar genom en »giödsel-
greppel» och ges kon in, varpå ovanstående »bön» läses. 

218. Mot odjur. 

Arboga. 1698. UUB. D. 609. 

Att boskapen skall wara frij för odiur, skall tu säija, 
när tu sJepper honom wall förste gång: 

Jag stepper min ko 
inför Junfru Maria k ne: 
Gud henne bevara för ullfua tand, 
ifrå etter och ormar, 
ifrå all skada, som på jord kräker! 

I[n] nomine Pat[ris], Fil[ii] et Spir[itus Saneti. 

Läs tenne bön 3 gånger! Probatuim est. 

219. Mot rofdjur. 

Nås, Dalarna, 1873—74. ULmA. 291:3. Avskrivet av Nils S jödahl, 
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Jag ställer mitt fä under ett trä, som Maria ställde sina. 
1 3 personers namn: 
Gud fader, Son och Helge And. 
Gud bevare dem från alla klodjur, som i skogen är! 

Räkna upp dem! Sedan »Fader vår». Allt läses 3 gånger. 

9  — Su.  landsm.  L inder  h  o l  m 
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220. Mot regn. 

Småland, 1763. LSB. Törner, Samling af wddskeppelser, s. 358. 

Tr. hos Hyltén-Cavallius, Wärend ooh Wirdarne I, s. 433. 

Jungfru Maria hon satt på stätta, 
hon borsta ooh hon flätta, 
hon bad till Giul allena, 
at regnet måtte lena, 
och solen måtte skena, 
först på folk och sen på fä, 
och så på Jungfru Maria; lilla hvita knä. Amen. 

221. Att bli gift. 

Småland, mitten av 1700-talet. LSB. Törner, Sami. af widskeppel-

ser s. 360. Tryck! i Hyltén-Cavialliiuis, W ärend ooh Wiindarne I, Tillägg 

s. XI. AJV danskt ursprung. 

Lucia den blida 
skal få mig at wida, 
liuis säng jag s kal breda, 
hwis barn jag skal bära, 
h wis käresta jag skal vara 
och hwis famn jag skal sofva uti. 

Pigor, som gerna wilja gifta sig, läsa denna bön S_ 
Lucia; afton, så bli de säkert gifta det året. 

222. Att få se sin tillkommande meke. 

Meddelad av Martell Johansson. Utan uppgift om ort. tid ock 

källa. 

Tidigt på morgonen Luciadagen ställer man sig fram
för en fönsterruta med ett ljus i vardera handen ock läser: 

Lucia, du kära! 
Ack låt mig få lära, 
vems duk skall jag breda, 
vems säng jag skall reda, 
vems kärast' jag skall vara, 
vems barn jag skall bära, 
vems famn jag skall sova i! 
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II. Direkt konjurativa. 

1. Övervägande pent värbala. 

a. H e l i g a  o e k  p r o f a n a  n a m n .  

223. Mot värk. 

Östergötland, första hälften av 1800-talet. Efter Broberg, Folk

medicin. s. 48, som hämtat den ur Rääfs saml., VII (i Statens hist. 
Museum I. Jfr Thore lät vattnet springa av grund o. s. v. 

All sveda och värk döfvar tu i try namn : 
Oden, Thore, Frigige. 

Läses på spisellnillen, alltså i eldens närhet. 

224. Vid smörkärning. 

Uddevalla 1671. Meddelat inför rätta av för trolldom anklagade 

hustrun Kanin Joensdotter. RA. Trolldomskommissioner, Bohuslän 
II. s. 8. 

I 3 nampn kiernar iagh min flött: 
smör af östene, 
smör af wästene, 
.smör af norr, 
smör af söör 
och smör af alla mina o w än ner! 
I 3 nampn: 
Faders, Sons och then H. Andes. 

225. För modstöld. 

Attmar, Medelpad, 1913. Meddelad av A. P alm, S tormyra. Uppt. 
av M. J ohansson. 

Nu t giver f dig f makt f, 
mod f och f kraft -f 
och j blott 7 genom f de f tre f personer •{-
Fadren f Sonen f den f helige f Ande. 
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226. För modstöld. 

Attmar, Medelpad, 1912. Regina Jansson. Sörfors. Uppt. av M. 

Johansson. 

Gud giver dig makt, 
mod och kraft 
blott genom de tre personer: 
Fader, Son och helige Ande. 

Läs formeln tre eller fäm gånger och hugg med en kniv 

i trä en gång för varje läsning! 

227. För håll ock stygn. 

Attmar, Medelpad, 1912. Regina Jansson, Sörfors. Uppt. av M. 
Johansson. 

Nu blive tyst och stillad 
i kvinnans (mannens) bröst 
blott genom de (re personer, 
Fader, Son och helige Ande! 

4 - 4 - 4 -i T T 

228. För värk. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 392. 

Jag signar dig N. N. fri för hetta, 
jag signar dig fri för köld, 
jag signar dig fri för ömtålighet. 

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och 
i Jesu namn. Amen, amen. Och det i Jesu Nazarenie namn. 

Amen, amen, amen. 
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229. Mot värk. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SA Kil. II, 112. 

Jag skall signa dig 
för sveda och för värk 
och för köld och för böld. 
I Fadrens m. m. namn. Amen. 

230. För tandvärk. 

Ü. Göinge. Skåne, 1870-talet. E. W. II, 393. 

Tag en penna och peta tänderna med, tills det blöder, 
och skrif på en papperslapp: 

G  u  d  f  a  d e r  o c h  d e t t a  X  

och med andra pennan peta tänderna så, att det blifver 
blod, och skrifver med pennan och blodet på en annan lapp: 

G u ds so n och dessa korstecken XX 
och på tredje lappen: 

G u d  d e n  h e l i g e  A n d e  o c h  d e s s a  k o r s t e c k e n  XXX 
Amen. 

Svep hvarje lapp om pennan, som man skrifvit med! 
Sedan bränner man upp pennorna, som lapparne äro svepta 
om, på en gång och säger: 

J  a  g  b r ä n n e r  u 1  p  p  a  1 1  d  i  n ,  N .  N . ,  t  a  n  d  v  ä  r  k .  
I  n a m n :  F a d r e n s ,  S o n e n s  o c h  d e n  h el i g e  

A n d e s .  A m e n .  

A M B R A M B O R. 

231. Att slå någon på 50 mils avstånd. 

Södermanland. 1886. SFF. ULmA. Uppt. av G. Ericsson. Jfr 
NM. F . iH 77. Eriiksiberg 7/s 1886 av densamme. 

Man skär nio vitbarkade hasselkäppar och lägger dem 
under pallen, när prästen står för altaret, och sedan bort-
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tager dem. Om man nu med dessa basar sin egen hängande 
rock och därunder först utsäger 

trefaldighetens namn, amen 
och därpå oupphörligt dens namn, som skall få stryk, 
så får denne svedan, och kan man därmed slå honom till 
döds. 

232. Att taga skatten från draken. 

Södermanland. 1870—1880-talet. SFF. ULmA. Uppt. av G. Ericsson. 

Sedan man grävt, så att man kommit till skatten, skriver 
man med krita 3:ne kors, varvid man vid det 1 korset säger: 
G u d  F  a  d  e  r ,  v i d  d e t  2  :  G u d s  S o n  o c h  v i d  d e t  3  :  G u d  
den helige an d e, bvarpå man skyndar därifrån. 

Men innan man ritar de tre korsen, har man gjort ett 
träkors, på vilket man mied kläder, som likna ens egna, 
åstadkommit en människofigur. Så snart man ritat korsen, 
kommer draken och flyger tre gånger igenom bilden, men 
då är ock hans makt förlorad. 

233. Att få korna att gå hem på kvällarna. 

Sörliassela, Hälsingland. 1912. Meddelad av Anna Sköld. Uppt. 

av M. Johansson. 

Till korna, då de om våren första gången släppas ut på 

bete, säges: 

Jag släpper dig ut, 
att du skall få gå och söka dig mat, 
och du skall gå hem 
till kvällen kl. . . ,a 

I tre namn: 
i Gu ds Faders, Sons och den helige Andes namn. Amen. 

1 T. ex. kl. 7. 
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234. Bön när man uppgör eld. 

Värend, Småland. 1840-talet. Hyltén-Cavallius, Wärend och 
Wirdarne 1. 4 35. 

I Jesu namn vill jag min eld upptända, 
Gud låte honom ej vidare komma, 
än att två händer kunna honom vrida och vända. Amen. 

235. Mot falskt vittne1. 

Åker. Södermanland. 1880. NM. F. 2269. Ur en gammal handskrift, 

inköpt av metallarbetaren G. Ericsson 1880. 

Om man pâ en person, som inför rätta skall försvara 
en orättvis sak, strax förut skrifver, eller blott med fingret 
tecknar Jesu namn, så kan han icke tala. 

236. Att mota djävulen. 

Söiderimianilanid, 1880. NM. F. 9221. Upptecknad av metallarb. 

G. Ericsson, Eriksberg, 7 ang. 1880. 

F a n e n a 11 s t ä 11 a. 

Läs Jesu namn baklänges tre gåner, där man tror 
lian (djäfvulen) ämnar sig fram. 

237. Medel mot bortbyting. 

Tuna, Medelpad, mitten av 1800-talet. NM. F. 10177. Sagesman: 

Johan Ulrik Äsman, född 1848. Fors, Tuna. Antecknat 1910. 

\Yid min födelse var jag ovanligt liten och späd, samt 
hade ringa tillstymmelse till lif. Min mormor tjänstgjorde 
som barnmorska, och med en lenare smäll af flata handen 
i sätet, piggade hon upp andhämtningen och kallade lifvet 
i pvsen. Sedan vägdes jag på ett träbesman, innesluten i 
en trasa, och befanns väga två skålpund, hvilket sk ref s upp 

1 Titeln av utgivaren. 
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i sängen, där min mor låg, jämte mitt tillämnade namn, 
Johan Ulrik, detta till säkerhet det inga troll kunde byta 
bort mig, och hade lydelse sålunda: 

Två skålpund Johan Ulrik väger, 
som hans föräldrar ständigt äger, 
till er, osynliga, vi det säger. 
I den treenige Gudens namn. 

238. Att stämma blod. 

Södermanland, 1870—1880-talet. NM. F. 8364. Uppt. av metall-
arbet. G. Ericsson. 

Den som kan rigtigt s tämma blod, behöfver icke se den 
blödande individen. Blodflödet stannar, om han blott får 
höra händelsen omtalas och veta personens namn. Är det 
djur, så är nog att veta ägarens namn och sättet för 
åkomman. 

239. Mot ömhet. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II. 113. 

Man stöper med bly, glödande eldkol eller upphettade 
stenar tre gånger i tre olika vattenkärl. Vid första stöp-
ningen uttalar man ordet: 

s k o g s r å  

och sätter vattenkärlet under sängen vid hufvudgärden. Vid 
den andra stöpningen namnes: 

s j ö r å ,  

och kärlet sättes midt under sängen. Vid den tredje nämnes: 

g å 1 r å, 

och kärlet sättes under sängen vid fötterna. 

Af figurerna och hväsningen i vattnet sluter man sig 
till, hvilket rå man förtörnat, och rättar offret derefter, om 
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detta blir nödigt. — Andra stöpa i samma kärl, en gång 
öfver hu (Vu det, två gånger öfver bröstet och tre gånger 
öfver fötterna, hvarefter vattenkärlet ställes midt nnder 
sängen. 

240. Att stämma blod. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 395. 

När blod skall stå på N. N., ställer man tummen, 
pekfingret och tredingen så, att dessa fingrar sättas på 
näsan och de andra två fingrarne i pannan, och sättes 
korsvis hvarje gång man nämner namnet. 

Detta göres 3 gånger korsvis å näsan odh pannan. 

241. Mot vargar. 

Västergötland. 1870. UI.niA. Västg. landsmålsförenings saml. 

25: fil: 2. 

För att skydda sig själf och sin gård mot vargar fick 
man ej nämna vargen med hans rätta namn. Lämpligt 
var att nämna honom »gullfot». En varg, som kunde tala, 
lär en gång ha yttrat till en bonde: 

Kallar du me' gullfot, 
ska' jak inte ta din ullfot.1 

242. Mot vargar. 

Västergötland. 187(>. ULimA. Västgöta landsmålsförenings saml. 
25: 73: 21. 

Varga sa' kallas mä smeknamn, ätter som dä står i 
varsen: 

Kallar du mäk grår, blir ja däk häl, 
kallar du mäk varg, blir ja däk arg, 
kallar du mäk tasse, blir ja d äk den värste, 
kallar du mäk gull, blir ja d äk hull.1 

1  Ej egentlig besvärjelse. Blott indirekt upplysning om det rätta 

magiska skyddsnamnet. 
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c. Helig-a ord ur bibel ock kyrkliga böeker. 

243. Exorcistisk formel av medeltidskyrkligt ursprung. 

Vadstena, 1578. LSB. T . 147, fol. 9. Ur Jesperus Marci. Om falska 

exorcister, 1579. Arbetet är jämte Priitz, Magia incantatrix (LSB. T. 51, 

komplett i n:r 20) av synnerlig vikit för kännedomen om den svensk

lutherska åskådningen i fråga om medeltidskyrkans magiska bruk. 

Över olika slags sjukdomar, särskildt »ölVer Ihem. 
som kommo i något ondt moot, besynnerliga om nattene», 
(tidigare också över hyttorna vid Kopparberget) hade 
»Herr Hans Pauli, Predicant i Wadzstena Clostre», senast 
1578 där i staden över klockarens barn jämte vigvatten ock 
salt brukat följande läsning efter en vid Kopparberget funnen 
liten bok: »Consecratio major salis et aquae contra daemo-
niacas infestationes». 

»Först dhenn psalmen: 'Eripe me dleus de inimicis 
nieis'! Evangelium: 'In principio erat verbum', och några 
andra evangelia och orationes. Och cum ista forma öste 
iagh watnet oppå honom dicens:1 

»Exorcizo te, immunde spiritus, cujuscunque generis 
sis, terrestris sien aquations, ut exeas ab famulo Dei el ab 
omnibus membris ejus. In nomine patris, [et filii] et spiritus 
sancti. Amen.» 

244. Gikta-bön. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II. 380. Efterbildning av 

dophandlingens msufflationsiformel. 

Vik2 ifrån N. N., d u orena ande, som plågar hans (eller 
hennes) kropp med värk och vedermöda, och lemna honom 
den helsa och sundhet, som Gud honom förunna vill, för 
Jesu Kristi skull! 

I namn: Fadrens, Sonens och den helige Andes. Amen, 
amen, amen. 

K ̂  ̂  I 
1 Jfr n:r 9. 21, 22. 
2 Denna formulering visar, alt man här utgått från 1614 års 

handbok eller, om formeln är äldre, senare ändrat den efter sagda års 

handbok. Jfr n:r 132. 
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245. Mot modstöld. 

Medelpad, 1915. Efterbildning av dopaktenis insufflationsformel.1 

lUppt. av M. Johansson. 

Fader vår läses tre gånger och sedan: 

Vik, vik1 härifrån, du orena ande, 
och giv den helige Ande rum, 
då svedan och värk skall utrensas! 
Och drag i e n skog, där ingen bor, 
och i den sjö, där ingen ror! 
I namn: Fader, Son och den helige Ande. 

246. För kreatur. 

Ö. Gïiinge. Sikåne. 1870-italet . E. W. II. 406. Ur en svartkomstbok. 

Efterbildniing av .dopaktens insufflationsformel. 

Vik" ifrån N. N. och N. N. fäkreatur, du förbannade 
orene ande, och gif den helige Ande rum, att du icke mer 
skadar dem, genom hans kraft, som kammen är af Jesus 
Kristus! 

I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen, 
amen, amen. 

247. Gikta-bön. 

(). Giikige. Skåne. 1870-lialet. E. W. II. 388. Ur on svartkonstbok. 

Efterbildning av dopaktens insufflationsformel. 

Härmed förbjuder jag och besvär3 dig, orene ande, vid 
Gud den helige treenigheten genom Jesu Kristi namn, att 
du viker från denne person N. N. och lemnar honom (eller 
henne) sin kropps heisa! I namn: Faderns, Sonens och den 
Helige Andes. Amen, amen, amen. 

1 Jfr föreg. n:r. 
2 Se de båda föregående formlerna. 
3 Jfr n:r 9, 21, 22. 
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248. Att stämma getingar. Välsignelsen. 

Attaiar. Medelpad, 1910. Elfter H. P. Sörlander. Fjolsta. 

Uppt av M. Johansson. 

Herren välsigne oss och bevare oss, 
Herren låte sitt ansigte lysa öfver oss 
och vare oss nådig! 
Herren gifve oss frid! 

I Gnd s Fadrens, Sonens och den Helige Andes namn. Amen. 

249. Bfterbildning av Välsignelsen. 

0. Göiinge, Sk åne. 1870-tailet. E. W. II, 378. Ur en svairbkioiiistbok. 

Titeln av utgivaren. 

Herran välsigne detta par, så ock deras kalfvar, kor 
och fänad, afvelsverk och mjölknad, hus, tomter, kvigor, 
boskap och jord, och bevare dem Herre! 

Upplys ditt milda ansigte öfver dem och gif dem fred 
för alla djefvulens förgöreiser och förstörelser, och att de 
må lyckas och trifvais som Abrahams, Isaks och Jakobs! 
I Herrans Guds Jesu namn. Amen. 

250. Bfterbildning av den apostoliska välsignelsen. 

ö. Göiingo. Skå ne, 1870-tail.et. E. W. II. 380. Ur en svairtikiomstbok. 

I H S 

Vår herre Jesu Kristi1 f vare med dig N. N. e fter Guds 
milda, nådiga och barmhertiga vilja och i herrens Jesu 
namn! Amen. 

Fader vår, som äst i himmelen, o. s. v. 

1 Ordet nåd är antagligen med avsikt uteslutet. Så ock i de båda 

niirmast följande. 
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251. Efterbildning av den apostoliska välsignelsen. 

Ö. Gödnge. Sikåne. 187 0-talet. E. W. II. 377. Ur en svartkoinsthok. 

1 H S 

Vår herre Jesu Kristi t vare härmed, så ock med dess [a] 
kalfvar, kor, fänad, kvigor, afvelsverk och mjölknad, hus, 
tomter och jord efter, o Herre Gud, din milda, nådiga och 
barmhertiga vilja och i Herrans Jesu namn. Amen. 

Vater unfer So bist in Himel.1 

Och livad som dina tjenares, N. N., kor, får, kvigor, 
afvelsverk eller mjölknad förgjort har (eller förgjort hafver, 
vill förgöra), så förbjuder jag dig Z guten och der med. 

252. Efterbildning av den apostoliska välsignelsen. 

(). Grange, Skåne, 1870-taJet. E. W. II. 378. Ur en svajrtkio.nstb.ok. 

Titeln av utgivaren. 

I H S 

Vår herre Jesu Kristi t vare härmed, så ock med dessa 
kalfvar, kor och fänad, afvelsverk och mjölknad, hus
tomter och jordälfter. O, herre (lud, din nådige och 
barmhertiga vilja, och i Herrans Jesu namn. Amen, amen, 
amen. 

Fader vår som äst i himmelen, o. s. v. 

253. Fader vår ock Välsignelsen. 

Slätthög, Småland, 1906. NM. F. 3938. Upptecknat av C. V. v. 

Sydow oinkr. 1906 efter ställmakaren Gustaf Johansson, omkr. 40 år 

gammal. Osbro, Slätthögs socken. 

Man skulle alltid läsa Fader vår och Välsignelsen, när 
man går förbi en kyrka för att slippa onda andar. 

1 Dessa ord röja det tyska ursprunget till denna ock flera andra 

besvärjelser i den ifrågavarande svartkonst boken. 
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254. Fader vår ock Välsignelsen. 

0. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 400. 

F ö r  s ol s k o t t .  

Jag signar dig med min högra fot, 
du skall blifva tvesjukabot: 
för lungesjuka, 
för tungesjuka. 

Så sätter man foten på hållet och läser denne bön 3 
gånger, Fader vår 3 gånger och välsignelsen 3 gånger. 

255. Fader vår. 

Borgsjö, Medelpad, 1910. Upptecknad av M. Johansson. 

M o t  t  r  o  1 1  d  o  m  o c h  f  ö  r  g  ö  r  e  1  s  e .  

Fader vår, som är i himlen o. s . v. 

256. Fader vår. 

Västergötland, 1870-talet. ULanA. V.äistg. lanid ismåJisiföieiiiingis sam 
lingar av skrock. 25:31:8. Upptecknad av H. Frödiing. 

Om man ofredad vill s itta i kyrkan en natt, skall man 
skriva »Fader Vår» omkring sig med svart kol. 

257. Fader vår. 

Västergötland, 1870-talet. ULmA. Väistg. 1 anidisnnääsföreniings sam
lingar av skrock. 25:31:36. Upptecibnad av H. Fröding. 

F ö r  u p p f y l l e l s e  a v  ö n s k n i  n  g .  

Lyckas man komma fram till ett träd, i vilket en gök 
sitter, och där läsa »Fader vår», under det man håller i 
trädet, får man önska sig tre ting, vilka då skola »slå in ». 
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258. »Fader vår» baklänges. 

Aittimiar, Medelpad, 1910. Meddelad av H. P. Sönlainider, Fjolsta. 

U.ppt. av M. J ohansson. 

A t t  m  o  d  s  t  j  ä  1  a  e n  p e r s o n .  

Läs »Fader vår» bakvänt eller till hälften och nämn 
personens namn! 

259. Efter Apostolicum m. m. 

Värmland, 1703. E. Fernow. Beskrifning öfwer Wärmeland. Gtl>g 

1773. s. 251, 252.' 

a. 

Inikam domen i dejoim, påte på tömtom, ärnom 
tärnom Jesu Christ, karleivagn äro förwiist, kar le Christ, 
förutan brist, karlen var en sångtor, in kom Nils i påttri. 
Amen. 

1). 

Arom tärnom Jesum Christ, inkom domen i Nås, skj öt 
i wik, wik i kå, kå i Christ, sång i tårom, påt på tömtan, 
Gudi tjena, danmans son, duk i de ras son, af vår selbroder. 
Amen. 

c. 

Arue tärne, Gudi tjene, danma såd, arne nisi, du ka den, 
son a selfbroa. Amen. 

De här intagna travesteringarna av Apostolicum ock andra 

formler torde väl icke lia använts i magiskt syfte, men hava medta,gits 

för ätit illustrera bruket av heliga ord, även där de icke förstodos. 

1 Fernow liar ansett alla tre formlerna »förwända af det aposto

liska Credo på latin». Orden: »Inkom domen i dejom påte på tömtom» 

motsvara: Credo in Dominum, Deum, omnipotentem; »ärnom tärnom» 

desslikes: in a-ternum. Vidare motsvarar »sångtor» sanctorum ock 

»inkom» slutligen communionem. Härtill kan väl läggas, att »domen 
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260. Efter »Ave Maria» m. m. 

Älvdalen. Vänmlanid. 1773. Ur E. Ferniow. Boskrifning öfwer 
Wärmeland, Glbg 1773, s . 250. 

Arje Maje grase,1 Domeridike, Buller i Amen. Maja i 
more, M'eckel i brore, Messe ree, Böcker Bree. 

Guds ord. Amen. 

i Nås» desslikes sannolikt svarar mol »domini nostri». Såsom jäm
förelse meddelar Fernow, att bönderna i ölme Ivärad, som hört en 
prästman sjunga den bekanta Gaudeamus igitur etc., brukade sjunga 
denna sålunda: »Gaudegamba sebedo, julil ä näst ve sommer, pass 
på dimban sebedo, rätt nu så bli vi tomme». 

Vad Fern o ws tolkning beträffar, synes blotit omnipotentem ock 
sanctorum (jfr »sång i tårom») samt communionem vara ur Aposto-
licum. Detta hade imtet »credo in dominum deum». Text us receptus har 
nämligen: Credo in deum patrem omnipo.ten.tem, creatorem coeli et 
terrae. Et in Jesum Christum, filium eius unicum, dominum nostrum. I 
»Nicsejmm» åter läses: Credo in unum Deum. paitrem omroipoten-
tem, factorem coeli et terre etc. Et in lumium Dominium Jesum 
Christum etc. 

Det är svårt att säga något bestämt om den värkJdga förebilden 
till dessa formler. Det synes dock icke osannolikt, att vi ha att göra 
med reminiscenser eller efterbildningar av Apostolicum ock Nicaeno-
Goinistentdnioipoliitaniuim. Egendomligt är i varje fall, att icke orden 
»sub Pontiio Pi.l at o» i någoin form kommit mod. Men även .andra böner 
ock formiler, sàisom vigvattens- ocik dioptior.miler, kun n.a ligiga baikom. 
I Exorcismus a que (se n:r 4) ha vi sålunda uttrycket »domini no s tri . 
som kanske ligger bakom »domen i Nås». De i cke alls begripna orden 
Ina sedan blandats samman ock kastats om varandra till en enda obe
griplig röra. Aitt obegripligheten icke utgjorde något minus i dessa 
formlens amvänidifoariiet ooh inppfoyg.gdigih.et, det 'kan utan risk 
antagas. 

1 Fernow synes med rätta förmoda, att orden »Ave Maria» dölja 
sig ba.ko.rn dessa båda ord. 

Det vill synas, som om (.begynnelse)ord av flera vanliga kortare 
böner sammanförts. Att »Ave .Maria» i dess helhet med slutorden 
»S. Maria, Dei genetr.ix. ora pro nobis» etc. ioke kan ligga bakom, 
är klart därav, att dessa ord tillagts först under 1500-talet. ock följ
aktligen knappast kunna hava så sent kommit in på svenskt kvrko-
område. 
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261. Efter latinsk medeltidebön. 

Fryksände, Värmland, 1773. Ur E. Fernow, Beskrifning öfwer 
Wärmeland. Gtbg 1773, s. 250. 

Mat i tirum, 
gut i lirum, 
iäilbonass, 
sluk i tass, 
hràtan grön, 
kom te sjön, 
satt Guds ängel las i bok, 
kors i tanna, mohili posis. 

262. Efter latinsk medeltidsbön. 

Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Smål. landsm.-fören. 
samlingar. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

f c n  m a t b ö n  f r å n  k a t o l s k a  t i d e n .  

Mat i tirum, 
Gud till irum, 
sil bona sluk i tass, 
satt Guds ängel las i bok, 
kors i tanna, mobile poss. Amen. 

263. Lek-formel.1 

Hakarp, Småland, 1870-talet. Upp,t. av utgivaren. 

Ala messala 
mesinka meso 
zebedei zebedo 
extra lara 
Kajsa Sara 
eck väok 
väMngasäok 
Adaim Eva ut! 

Medtages här såsom sannolikt bildad efter någon medeltidsbön. 
1 al rik a varianter bots J . Nordlander, Barnvisor ook barnrim, n:r 199 ff. 
i Sv. Jjm. V: 5. 

ID — Su.  landsm.  L inder  hol  ni  
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c. Ephes ia  grammata  oek  karakterer .  

264. Då får ock getter ej vilja trifvas. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 411. 

Tag ett stycke flygrönn en torsdagsmorgon, förrän solen 
uppgår, (lör deraf ett kors och skrif deri, som följer: 

Adomine Pater adominel. 
ELLSTM. 

Lägg det en afton i ditt gethus vid dörren, i getternas ris 

och lammaströ. 

265. Emot trolldom. 

Södermanland, 1860—1870-talet. ULttiA., SFF. Avskr. 2. Uppt. 

av metallarbet. G. Ericsson. 

Skrif och bär hos dig dessa ord: 

A mot, o r f a t, a f a 1! 

266. Att stilla vådeld. 

Södermanland, mitten av 1880-talet. SÄKH. III, 75. 

Skrif dessa orden på en spän och kasta honom i e lden: 

Aroe Fidden Eianabar Eberada Eberosen 

eller ock 

J. F. O. 3 t. Velu . E. 3. Ana. Su. Se. E. Bor Sune — 6. 

267. Mot trolldom. 

Södermanland, mitten av 1880-talet. SÄKH. III, 75. 

Bär på dig en papperslapp med dessa påskrifna orden: 

Arsnot Orfatt Afal 

eller ock 
h: H:n:S:a:n:3:a:o. 

eller rita på papperslappen ett likarmadt kors, en femudd 
eller alfkors och en fyrkant, liknande en aflång kakelugns

lucka. 
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268. För tandvärk. 

Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Smål. landsmåls

förenings samlingar. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

Ataqium, r ataqum, sataqum. 

Man sticker hål på tandköttet, tager blod på en brödbit 
och äter därefter upp denna. Under tiden mumlar den 
s kloke gubben» ovanstående ramsa. 

269. Att en tjuv skall bära igen det han stulit. 

Södermanland, 1880-talet. SÄKH. III, 74. 

Om man vet, på hvilket ställe den stulna saken finns, 
så skär man der en spån och skrifver derpå 

BCDXVLYXTWO 

samt lägger denna spån i skogen under ett knarreträd; 
tjufven får då aldrig någon ro, förrän han burit igen det 
stulna, om han ock måste gå 20 till 30 mil. 

27Ü. Stulet gods att återskaffa. 

Eriksberg, Södermanland, 1886. NM. F . 9195. Uppt. av metallarb. 
G. Ericsson. 

Man skär en spån eller bit af det, som haft närmaste 
beröring med det stulna, och skrifver därpå med svaleblod: 

£3-S-c%Y i ¥ tiro-. 
Denna spån eller scripta skall man lägga i skogen under 

ett knarrträd. Därefter får tjufven ingen ro hvarken natt 
eller dag, förr än han burit igen, det han stulit hafver, om 
det än vore 20—30 mil långt bort. 
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271. Mot blodflöde. 

Södermanland, mitten av 1880-italet. SÄKH. III, 81. 

Man skrifver på en papperslapp med dens blod, som 
blöder, ord en: 

Buria Balta Bloria 

och kastar honom i elden. 

Om näsan blöder, så knytes en röd silkestråd hårdt om 
venstra lillfingret, eller ock uttages en kil ur en stegpinne, 
bestrykes med blodet och insättes på s in förra plats. 

Den, som har förmågan att stämma blod, får ej vara 
närvarande vid åderlåtning eller slagt, ty då rinner blodet 
icke ut. — Han kan stämma blod på högra sidan af sin 
egen kropp, men icke på den venstra. 

272. Att stämma blod. 

Södermanland, 1870—1880-italet. ULmA. SFF. Avskrift 1. Jfr 
NM. F. 8378. Uppt. av metallarbet. G. Ericsson. 

Tag blod från såret och skriv: 

Buria Balta Bloria 
och kasta i elden! 

273. Mot tandvärk. 

Myresjö, Småland, 1639. Växjö domkapitels protokollsbok 
] <>13—1650, s. 222. Meddelad av lektor L. Larsson. 

Myresjö och Lannaskede församlingar anförde klago
mål mot sin präst Sven Petri och »öfvertygade» honom om, 
att »han bortskriwer tannawerk». 

»Han blef tillfrågat om modo. Han svarade: Per 
voculam 

CALAMEBIS 

skrifwen på itt brödstycke och gifwen then werken hade, 
men sigh ingen annan truldom med weta.» — Denna vid
skepelse tillsammans med annat gjorde, att han blef »till 
ytterligare betenkande priverat». 
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274. Att återställa stulet gods. 

Början av 1700-talet. LSB. M. fi, 142. 

Om någon har något stulit ifrån tig, s å skrif desse ord 
på ett stycke papper och bindt baak om tin öra, så kommer 
det för dig, [hvem] som haar giort det: 

C. C. D. D. E. E. P. L. Y. K. K. H. K. R. Y. 

275. Mot fallandesot. 

Början av 1700-talet. LSB. M. 6. 142. 

För fallande sott skrifwer Cardanus, att man skall giöra 
en ring af sälff och dässe effterskrefne ord där uthi sättia: 

+ DABI + HABI + 
+ HABER + HEBER + 

och draga så den ringen på sin finger, det wijst hielper med 
Guds hielp. 

276. Att döfva etter. 

Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2083. Upptecknat av Eva 
Wikström ur en svartlkiomstholk. 

Dabita matumens, Sifver akes opis tu änig baskelikeii 
och Ekambri elam Ekon kakatemrii dibel orm En dabei 
orm, amen. 

277. Till skydd för boskapen mot vilddjur. 

Björkö, Småland. 1879—80. MfrNM. 1879. 46. Efter en anteck
ning hos en hemmansägare i Björkö. 

Tag blod af s källekoens eller skällesöans vänstra öra, så 
mycket att du därmed kan å ett papper skrifva dessa ord: 

»Deus X Fillius Leviathan XXX- «Tag besvär och 
befaller dig, att du ej skadar min boskap, fä eller får, men 
sök din föda på andras i skog eller mark. 

In nomine Patris Fillius, Spiritus Sanctus. Amen. 

Klistra sedan papperet i skällan, så att det ej synes. 
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278. Mot råttor och möss. 

Sandvik. Smålanid. 1700-talets slut. MfrNM. 1897, 45. Efter en 

gammal anteckning, »antagligen av prosten J. Gaslander i Burservd. 

död 1793. 

Gäck tvenne torsdags nätter ä rad mellan kl. 11—12 
tigande till det stället, hvarifrån råttorna skola visas. Då 
du kommer dit, säger du: 

Dirtom, virtom, piass, bits. 

Dessa sänder jag på eder, om I icke Hytten inom tre 
dagar till N. N., dör bafva de bättre om födan än här. 

279. För tandvärk. 

V är end 1841. Hyltén-Cavallius, Wär. o. Wird. I, 420. 

Skrif dessa ord och häng om den sjukes hals: 

+ Dra + som + trado + um + do + kirn 
+ per -(- pictum + 

280. Mot öfverfall. 

Sandvik, Småland, 17-00-talets slut. MfrNM. 1879, 43. Efter en 

gammal anteckning, sannolikt av prosten J. Gaslander i Burservd. 

död 1793. 

Vill någon öfverfalla dig, så förr än du griper till mot

värn, säg dessa orden: 

Ego, dam, barbiel, Masa, Catist, Est, Iesum prucatum. 

281. Skydd mot överfall. 

Sandvik, Småland. Småil. landsmålsförening,s samlingar. ULmA. 

92: 50, 13. Saninioiliikit av siammia ursprung som föreg. 

Ego. Dam. Barbiel. Masa. Catist. Est. Iesum. Prucatum. 

Barbielis. 

Utsäges, om man blir överfallen. 
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282. För tandvärk. 

Glimåkra, Skåne. NM. F. 2090. Upptecknat av Eva Wigström 
ur en Svartkonstbok. 

I det första ordet skall sättas den sjukes namn med en 
streck omkring, och sedan alla orden i en rad på papperet, 
som inviras och bindes om halsen i tre dygn. 

283. Att skydda sin bössa mot förtrollning. 

Södermanland, 1880-talet. SÄKH. III, is. 77. 

Skrif följande på bössan: 

H (med två tvärstreck) 5 H (med tre tvärstreck) H K T S 3. 

Detta bereder äfven god jaktlycka. 

284. Att skydda sig mot ovänner. 

Södermanland. 1880-talet. SÄKH. III, s. 77. 

Bär på dig en papperslapp med följande påskrift: 

0, F S IP OU/ 

/ 

H A O S C G F H C C 3 P A C R. 
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285. Att vinna spel. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 410. 

Skrif dessa tecken och bär dem på dig: 

X har X anim X 
anani X hanani X — hån . 

28(5. Att vinna inför rätta. 

Södermanland. 1880-talet. SÄKH. III. 7(5. 

Bär på dig en papperslapp med följande påtecknadt: 

H t N V V C N B T A C S i N Y S A M C G C. 

287. Att förtrolla en bössa. 

Södermanland, 1870—<1880-talet. ULmA. SFF. Upptecknat av 
metallarb. G. Ericsson. 

När man hör skottet, river man tre hårstrån ur sitt 
huvud och säger: 

Humine sakmeria. 

Så tager man nio grässtrån under sin fot och kastar 
över huvudet. 

288. Att stilla vådeld. 

Södermanland, 1870—1880-talet. ULmA. SFF. Avskrift 2. Upp
tecknat av metallarb. G. Ericsson. 

Skrif dessa karaktärer på en spån och kasta i elden: 

I. F. O 3 t: velu 
E 3 Ana Sw: Se E 

Bordun. 
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289. När barn äro oroade nattetid och icke vilja sofva. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 415. 

I  F  M  F  I  C  W  E  I  B  it, F  M A S O  W  
I  D  D  V  B  T  O  I  D  S  U  S  K  D  M  S  , S  N  L  V  

K  S  L  D  L  F  I  C  I  N  F  O  S  C  D  d  A.  
AMEN. AMEN. AMEN. HI. 

H L i t t t 

^ ^ ^ ^ n n r i u u u  

X: X X 3 3 3 fi fi S 
Liigges un der barnets hufvud. 

290. Att en flicka skall blifva kär i dig. 

Ü. Göinge. Skåne, 1870-ialet. E. W. Il, 408. 

Skrif dessa tecken i din högra hand, när du tackar 
henne för sist: 

I K f Z r p r y u Q Q 2 2 S. 

Du kan äfven skrifva följande tecken på ett äpple och 
gifva henne det, så får du hennes gunst: 

'/yi- d k m Bemade k n m ^ 

Afvenledes kan du skrifva i din hand dessa tecken: 

E i P f. a. 1». b. i X i kif. 

Om du stryker henne under ansiktet, får du bestämdt 
hennes kärlek. Tror du medlet ej, så försök det på en hund. 

291. För fisketur. 

örkene, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2195. Avskr. efter en Svart

konstbok av Eva Wigström. 

Om fiske är skämt eller refvar, då om du vet någon 
flygrönn stå och växa, då gäck en söndagsafton till de[n], 
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och gäck tre gånger afvigt ikring den tigandes och hugg en 
gren af med din venstra hand; tag den i din högra hand ocli 
gäck på en jordfast sten och ropa med hög röst: 

Kube domene op algoni pifsium captis gratias. 

Svarar dig då något sällsamt, det betyder godt. Då 
gäck tigandes hem och dela af rynet vid rean och fiskestället. 

292. För tandvärk. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. I I ,  393. 

M A R A B E A. 

Det skall vissna, hals som kött, i svartan muH. 

293. Att vinna i rättegång. 

Värend. 1841. Hvltén-Cavallius, Wärend ocli Wirdarne I, 420. 

Tag hjärtat af en Här-fågel och bär hos dig, samt skrif 
dessa orden: 

me + prome + causom + tibi + non + vini + opro + me. 

294. Att vinna i kappskjutning med någon. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKH. I I I ,  78. 

Bär på dig ett papper med dessa påskrifna orden: 

+ Naba + Sadla + Gabra. 

295. Att vinna vid kappskjutning. 

Södermanland, 1870—1880-talet. ULmA. SFF. Upptecknat av 

metallarb. G. Ericsson. Jfr föregående. 

Bär endast dessa orden hos dig: 

+ Nabla + Sadla + Gabla, b. 
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296. För skjutande och sårande. 

Värend, 1841. Hvltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, s. 420. 

Skrif dessa orden på din värjklinga: 

N. -f- mana -)- voahls + natus -)- flitie +. 

297. Mot tandvärk. 

Glimåkra. Skåne, 1870-talet. NM. F. 2089. Upptecknat av Eva 

Wigström ur en Svart konstbok. 

Tag Horpetolja, droppa däraf på bomull eller ett lin
kläde, som den sjuke får hålla vid tänderna, och säg så 

dessa ord: 

Pol f ra t olas gallu gnomnom. 

298. För jaktlycka. 

Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2077. Ur en Svartkonstbok, 

avskr. av Eva Wigström. 

När man vill skjuta det som är skottfritt, så säg: 

Ramade amarids. 

299. »Fana flrkant.» 

Gräsmark, Värmland, 1899. NM. F. 307. Ant. av N. Keyland aug. 

1899 efte r Per Andersson. Södra Ängen i nämnda socken. Den ursprung

liga ock urgamla formen är här bevarad. 

S A T O R 
A R E P O 
T E N E T  

O P E R A  

R O T A  S  
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300. Mot flen. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKH. II, 104. 

Man gifver den sjuke in en sockerbit, på hvilken man 
med knif ritat en femudd (elfkors), hvarvid läses det så 
kallade hin håles latin: 

Sator arepo tenet opera rotas. 

Denna formel har samma lydelse, äfven om han läses 
baklänges eller upp och ned eller ned och upp, om orden 
ställas under hvarandra. 

301. Mot gulsjuka eller gulsot. 

Södermanland, 187C—1880-talet. SÄKH. II. 106. 

Man ritar kors i en sockerbit och uppäter honom, 
medan man läser det s. k . »hin håles latin»: 

Sator arepo tenet opera rotas. 

302. Mot reformar. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKH. II, 108. 

Botas, om man med knif ritar på dem kors eller femudd 
och läser »bin håles latin»: 

Sator arepo tenet opera rotas. 

303. »Att tvinga en tjuf att bära hem det han stulit». 

Sandvik. Småland. 1700-talets slut. MfrNM. 1897, 43. Efter en 

gammal anteckning, sannolikt av prosten J. Gaslander i Burseryd, 
död 1793. 

Då man fått reda på tjufven, men ej kan bevisa, att han 
stulit från en, skrifver man hans namn på en papperslapp 
och därunder: 

Sator arepo tenet opera rotas 

samt slutligen tjufvens namn därunder. Papperet sättes 
under smedstädet, och så smider man därpå. Tjufven blir 
då tvungen att återställa, hvad han tagit från dig. 
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.'504. Att återfå bortstulet gods. 

Sandvik, Småland, 1870—1880-talet. ULmA. 92: 44. Smål. l ands-

imålsfören. samlingar. 

(Tjufvens namn.) 

Sator -|- Arepo -+- Ten et + Opera + Rotas. 

(Tjufvens namn.) 

Ovanstående skrives pä ett papper, som lägges under ett 
smidstäd, varefter man börjar smida. 

305. Att krut skall brinna. 

Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2071. Ant. av Eva Wigström 

ur en Svartkonstbok. 

Christus har befallt, a tt allt skall brinna på den yttersta 
«dagen. 

Lika så visst skall denna Damontarisk brinna nu strax. 

Spiritus Siloanti anhlarex Ramate amarids. 

30(5. Att en medtäflare må skjuta bom. 

Södenmanlanid, 1870—1880-talet. SÄKH. II, 113. 

Säg endast dessa ord: 

Stoepus billig fenuttrum. 

307. För fiske. 

Värend 1841. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, 422. 

N ä r  f i s k e  ä r  s k ä m d  t .  

Gäck en söndags-afton till en flog-rönn; men du må 
intet leta efter henne, utan skall förut veta, hvar hon står. 
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(lack sedan afvigt1 omkring flogrönnen och aftag en gren 
med din venstra hand. Fatta så grenen i din högra hand, 
ställ dig på en jordfast sten, och säg med hög röst: 

Sup dome apatoni pit hiurn captu gratia. 

Om du hör någon tala, behöfver du icke se dig om, 
ty dig vederfares intet ondt. Gäck så tigande derifrån och 
kasta flogrönnet. Det hjälper och är försökt. 

308. För värk. 

Glimåkra. Skåne, 1870-talet. NM. F. 2087. Upptecknat av Eva 
Wigstr&m ur en swartikomstiboik. 

Teneta abenideka areba Satorie Etater Belsebub Luse
färd Belialy och aster öfver och med alla andars med-
hafvandte konst vare döfd i mitt naimn! 

©•fr K fr & & H £lè?£-f. 
Dessa orden ännu vidare: 

m K A IX/£- T. 

309. Om du vill veta namn att påkalla de onda andar. 

Glimåkra, Sikåne, 1870-talet. NM. F . 2064. Ur en s vart-konstbok, 
avskr. av Eva Wigström. 

Tegneta abonodika ärepa Salonia Rotas Belial, Bell-
sebuleb öfvers Lusefärdiabolus asonans med alla deras 
män underhafvandes konster varda döft i Faderns2 namn. 

1 = ansyls, motsols. 
2 Felskrivning för F a nen s. 
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i Gu ds faders namn, i Guds sons namn och i Gud den Helige 

andes namn, amen. 

ztfå Af iktiHlh 

310. Att bota för all sjukdom. 

Nås, Dalarna, 1873—74. ULmA. 291: 31. Avskr. av Nils Sjödahl 

efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Man tager av den sjukes kläder och går till en korsväg, 
häfvä där och säger: 

Tevo salvo go, 
feveraktigo, 
Ack enoliam. 

Det vill säga: 
Helsobot, 
vägabot. 
Frälsarns tro, 
Botobo. 

Eller tager [man] 3 halmstrår av den sjukes bädd och 
häf vid korsvägen. 
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311. Att döfva krut. 

Värend 1841. Hyltén-Cavaliius. Wärenri och Wirdiarne I. 420. 1 

Tenita apepa sutuna Rutas. 
Varde så döft i Fånens namn! 

312. Att skydda sig mot sina ovänner. 

Södermanland, ! 880-talet. SÄKII. III, 77. 

Bär på dig en papperslapp med följande påskrifna 
bokstäfver: 

T R X O V T V T T T V T O T .  

313. Att döfva vådeld. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 402. 

Skrif dessa ord på en spån och kasta den genom elden, 
så slocknar den: 

T Z Q P O N Z A S A  

Ï B A C Ï B E R A D Ï B E R O  

i> t a r f m. m. 

314. Att döfva människor. 

Värend 1841. Hyltén-Cavallius, Wärend ocli Wirdiarme I, 420. 

Upplyft tre gånger ditt högre pekfinger emot dem, som 
du träter med, och säg dessa ord: 

vara vira vaum diabolis. 

1 Hyltén-Cavallius igänkänner här formeln Sator etc. 



NYTIDA, FOLKLIGA: DIREKT KONJURATIVA 161 

315. Att återställa vänskap. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 408. 

När du ser dem stå och talas vid utan vidare tankar, 
eller i en stilla andakt tänker på de personer, så säg: 

V a r a  v i ra  v  o  r  m  d i a  b o t  u  s . 1  

Gör ej åtskillnad mellan dessa personer N. N., a tt deras 
vänskap och kärlek varar så länge ifrån, som solen är ifrån 
jorden och själen ifrån den menniska, som dog i går! 

I Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Amen, 
amen, amen. 

316. Att mana fram en tjuf. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 409. 

Läs nedannämiidie ord öfver vattnet en torsdagskväll, 
och stå på dina bara knä, medan du läser: 

V e r g o  e  d  e  g  r  e  g  i  a  p r o n a  b i s  a  p  p  e  s  
1  e  m  o  f u n d  p r e l e s  å  d  d o m  n u s  p r o n a b  i  s .  

Läs dessutom 5 Fader vår och '5 Heliga Maria för dig 
sjelf och för din egen frihets skull, således: 

Välsignad är min lifsfrukt, välsignad är mitt blod.2 

Liksom Naiman blef heilbregdad vid profetens röst, 
så Skall ock jag varda genom Herrans ord. 
I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes namn. 

Amen, amen, amen. 

1 Läs: diabolus. 
2 Efter »Ave Maria». 

11 — S v .  l a n d s m .  L i n d e r  h o l m  
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317. Att återfå borttappade saker. 

Södermanland, 1880-talet. SÄKH. III, 77. 

Lägg under din hufvudgärd, när du går till sängs, en 
papperslapp med följande påskrift: 

Y P H S ) )S G 0 9 6 I H a p A 4 5 T C. 

318. Att återfå borttappade saker. 

Södermanland, 1886. NM. F . 9188. Ant. av metallarb. G. Ericsson, 
Eriksberg, 7/s 1886 efter ett manuskript. 

Om man skrifver dessa karakterer pa papper: 

•fj.p c-c / 0 O. !•£. 

O. G. / fi/. cA*. 

och lägger under hufvudtet, median man sofver, så får mian 
uppenbaretee i sömnen, hvar det tappade godset finnes. 

319. När något är stulet, att få se tjufven. 

Värend 1841. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne, I, 421. 

a. 

Gäck en thorsdags- (eller söndags-jmorgon, förr än 
solen uppgår, och tag en spann vatten. Lägg i vattnet dessa 
sju orden, skrifna på ett rent papper: 

Z. C. E. Skocksalm. X- f- bär. 
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b. 

Ställ dig sedan och titta på vattnet genom quistborra1 

och säg: 

»Jag begär att få se den tjuf, som stulit hos N. N., och 
det skall ske i fans namn, och i de fyra öfverdjeflarnas 
namn, förr än solen går upp!» 

c. 

Läs därefter Marie bön: 

Välsignad är min lifsifrukt,2 

välsignad! är mitt blod. 
Likasom Noëman bief välsignad och helbregda gjord 

vid profetens röst, 

likaså skaill jag ock varda genom Herrans ord. 
1 namn &c. 

d. 

Du får då se tjufven i vattnet. Då skall du läsa efter
följande ord: 

Virgo est Egria pronobis sapp peurnem i fund preles 
udi dogmeus ud nobis ferent tropre um quiu nostras ifiarestus 
est i magnet mor fa dier si approberia. Ora domeuis prodbis. 

e. 
Sedan säges: 

Vik till ditt rum igen 
och inte is k a da mig mera 
än en mus en jordfaster sten! 
I namn &c. 

320. Att skydda sig mot sina ovänner. 

Södermanland, 1880-talet. SÄKH. III, 77. 

Skrif följande på en papperslapp och bär honom på dig: 

)  )  3 2  (  ( F .  

1 Kvisthål i träd, knagghål. 
8  Efter »Ave Maria». 
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321. Att skydda sin bössa mot förtrollning. 

Södermanland, 1880-talet. SÄKH. III, 77. 

Bär på dig et t papper med följande påskrift: 

3:v:4:2:v:r:y:9:9:v:v: Holio. 

När du skjutit ett djur, så tag i din mun tre droppar af 
dess blod och bestryk äfven dermed din bössa öfver allt, 
skär sedan af djurets hemliga ting och stryk dermed tre 
gånger motsols omkring ditt bösslås, kasta sedan bössan på 
din axel och gå, utan att se dig tillbaka. 

322. Att bota en bössa, som är förgjord. 

Södermanland, 1880-talet. SÄKH. III, 78. 

Tag blod af e n jungfru och skrif dermed på bössan: 

4 -f CC. 

Lägg henne sedan nedanför en dörrtröskel och låt en 
ha f van de q vinna stiga öfver henne tre gånger. 

323. Att bli skottfri. 

Södermanland, 1880-talet. SÄKH. III, 78. 

Bär på dig en papperslapp med påskriften: 

4  t  9  c  a  s  1  u  4  L a z  j o d  R e o r s  e  t .  

324. Femudd mot sjukdom. 

Eriksberg, Södermanland, 1886. NM. F. 9238. Ant. av metallarb. 
G. Ericsson, Eriksberg, 7/s 1886. 

Til bots bör den ritas med en knifsudd, på hwilken 

tången går genom skaftet. 
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325. Pemudd för åktur. 

Södermanland, 188(5. NM. F . 9237. Ant. av metallarb. G. Eri csson, 
Eriksberg, 7/s 1886. 

Ritas med foten framför en förspänd häst, innan man 
åker af rummet. 

326. Femudd mot revormar. 

Södermanland, 1886. NM. F . 9236. Ant. av metallarb. G. Eri csson, 
Eriksberg, 7/s 1886. 

Denna figur ritas på räformar, på sockerbitar, att ingifva 
för magflen m. m., samt för öfrigt vid m ånga andra tillfällen. 
Utskuren på gamla träkärl finnes den ofta. 

Säkert är, att om en sådan uppritas på en grind eller 
grindstolpe, där allmän eller enskild gång eller farväg är, 
så vågar den enfaldige icke gå där förbi, utan går heldre en 
»omsvep». 

d. B i n d e -  o c k  l ö s e f o p m l e r .  

327. Mot ovänner. 

Järlåsa, Uppland, 1646. UDKA. J II: 1 i ULA. 

Jag ståår up en mårgon 
ifrån alla mina sårger: 
Jag binder mig med wredes linda 
från man och qwinna, 
ifrån swerd, ifrån werd, 
ifrån all min oferd: 
Så skal haat och af wund sm el tas 
på migh i dagh, 
som saltet smältes 
i friska watnet. 
I nampn: 
Faders och Sons och then H[elge] A[ndes]. 

Anten. 
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328. »Tingsord». 

Järlåsa, Uppland, 1610. UDiKA. J II: 1 i ULA. 

Jagh binder theras hender, 
iag binder theras tender, 
iag binder theras lefwer, 
iag binder theras lunga, 
iag binder theras tunga, 
iag binder them med ormegadd 
och ormenacka. 
Mit fram och theras tilbaka 
i alla de 7 t usende nampn! 

Detta läser han 3 gånger och blåser 3 gånger i saltet 
emellan hwar gång han läser. Något af saltet skal han 
leggia i sina skoer, och sornpt skal han ströia wid tingzdören, 
ther han skal stå tid retta, för än någon ther ingåår. Och 
när han åter är till redz at gåå åstadh, skal han spiärna 3 
resor j spisen medh hwar foot och sedan spåtta 3 gångor 
j elden, sedan han hafwer spänt j spisen, och så resa åstadh. 

329. Tingsord mot skada av egen falsk ed. 

Stockholm, 1682.1 RA. HRT. 1682. 

Jag binder stockar och murar, 
hiertan och niurar, 
lefwer och lungor. 
Dhe alla skohla tijga 
och jag skall tahla 
i alla tusendh tunnor diäfla nampn.2 

1 Enligt bekännelse inför Stockholms södra förstads kämnersrätt 
den 23 mars 1682 av gardisten Simon Steener, som läst orden för ett par 
kamrater ock sin värdinna, Åkare-Sophia, vilken senare brukat den, 
när hon skulle vittna emot fru Sigrid Ekehielm. Syftet med läsningen 
uppgavs vara »att förekomma förbannelse af falska eder vid domsto
larna». 

2 Så enligt den utförligaste ock bästa versionen. Sista raden 
lyder i en version: »uthi alla Tusendh tunnor diäfla nampn». Detta 
ännu brukade uttryck är sålunda gammalt. 
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Under läsningen skulle hållas en sorts sten mellan 
fingrarne. Orden skulle man läsa sakta för sig själv, när 
man kom inför rätten. Då skulle ingen rätt, vore det än 
den högista i världen, »bita på honom». 

330. Mot ovänner. 

Järlåsa, Uppland, 1646. UDKA. J II: 1 i ULA. 

Hwad ähr thet iagh 
och mina mootståndare träta om? 
Wij träta om et drakahufud: 
Jag tagher mun och tunga 
och talar medh, 
och the taga hufudh 
och gåår tilbaka medh. 

Detta läser han 3 gånger och blåser i saltet 3 gånger 
emellan hwar gång han läser. 

331. Skyddsformel. 

Ronneby, Blekinge, 1679. HRT. 1679. Efter Elin Andersdotter i 

Lönnemåla, som rannsakades för trolldom inför Ronneby rådsturätt. 

a. 

Enligt Elins diktamen inför rätlen den 19 maj 1679 (s. 25) : 

Jagh gyrder migh medh fredssens giordh, 
Gudh freede migh både himmell och jordh! 
Gudh freede migh bådhe löff och lijst, 
Gudh freede migh, sielffwer Maria och Jessus Christ!1 

b. V ariant. 

Enligt Elins diktamen inför rätten den 10 juli 1 679 (s. 51): 

Jagh jurar migh medh fredzens jordlh, 
Gudh free migh både himmell ooh jordh! 

1 I manuskriptet: Christus. Amen. 
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Gudh free migli både lööf och list, 
Gudh free migh, sielfwer Maria, Jesus Christ, 
ifrån alla onda menniskior! 
I nampn: 
Gudh Fader, Son och helligh And. Amen. 

332. Skyddsformel. 

Ronneby, Blekinge, 1679. RA. HRT. 1679. Efter en för râdstu-

rätten i Ronneby den 17 mars företedd avskrift, enligt Elins diktamen 

tidigare gjord av gossen Nils Å kesson (s. 15) . Jfr n:r 331. 

Gudh free migh alt, dhet solen skeen, 
Gudh free migh alt, dhet himmelen höll! 
Himmelen war mitt brenne, 
soelen war mit swer! 
Gudh will jagh befalle bådhe lif och siähl, 
alt dhet, som Gudh haffwer vndt och gifwit migh. 

333. Skyddsformel. 

Älvdalen, Värmland, 1773. E. Fernow, Beskrifning öfwer Wärme-

land, s. 251.1 Ett slags kvällsbön. 

Jag lägger [mig] i vårs Herres tröst, 
korset gör jag för mitt bröst. 
Signe mig sol, 
och signe mig måne 
och all den frögd, som jorden bär! 
Jorden är min brynja, 
och himmelen är min sköld, 
och Jungfru Maria är mit svärd. Amen! 

1 Den likalydande täxten i NM. F. 5691 ur riksdagsmannen Häk. 

Petterssons i Rödeby papper torde väl, liksom flera andra ur dessa 

papper, vara rent litterära avskrifter efter detta ock andra tidigare, 

tryckta värk. 
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334. Skyddsformel. 

a. 

Ronneby, Blekinge, 1679. RA. HRT. 1679. Jfr n:r 331. Torde 

kunna betecknas som den ståtligaste av alla svenska inkantatiomer. 

Efter en för rådstmrätten i Ronneby den 17 mars 1679 företedd 

avskrift av gossen Nils Åkesson enligt diktamen av Elin i Lönnemåla, 

som lärt sig fo rmeln omkr. 1650. I nhämtad av ett kringvandrande par av 

samma dialekt som hon själv (s. 14). Detta par talade varken danska, 

norska eller skånska, enligt rättens uttryckliga förfrågan i denna punkt. 

J Jessit Christi naffn skrifwer jagh: 

I d agh skoer jagh min högre footh 
medh een segerhufwe, 
medh een ståhlfooth 
ocli medh örne macht 
och medh dhen hellige krafft. 

Säijer skall iagh haffwa, 
och säijer skall iagh tahla, 
och seijer skall i mine klädher 
och säijer åth mine wäge! 

Jagh legger hälle om mine owenners lotter 
och fietter om mine owenners been, 
galler om mine owenners tungerötter. 

Och stamme owenner 
och tije owenner, 
men jagh tahler! 

Mine ordh skall reedes, 
och mine bladh skall bredis, 
först för Gudh i himmelen 
och sedhan för alla godhe Gudtz menniskior! 
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Och om iagh hadhe bye brendt 
och jomfru skiendt, 
om iagh hadhe giort hoor och mordh 
och om iagh hadhe lagt fadher och söster i jordh, 
då skall dhet icke mehr på migh skeena 
än solen dhen reena. 

I naffn: 
Gudh Fadher och Gudh Son och Gudh dhen Helga Anda. 

Amen. 

b. Variant. 

Efter Elins muntliga, efter förmåga förmildrade version inför 
rätten den 19 maj 1679 (s. 25). 

Jagh skoor mine högre footh 
medh Gudtz macht 
och dhen hellige krafft. 
Säijer skall iagh hafwa, 
och säijer skall iag tahla! 
Säijer i mine klädher 
och säijer åth mine wäge! 
Och mine fiender — 
dhe skall tie, 
men iagh tahler. 
Mine ordh skall reeas 
och mine bladh skall breedes 
for Gudh i himmelen. 

I nampn: Gudh Faders, 
i nampn: Gudh Sohns, 
i nampn: Gudh dhen helligh Ändtz. Amen. 

c. V ariant. 

Elins sista muntliga version inför rätta den 17 juli 1679 (s. 51). 

Jagh skoor min högre footh 
medh Gudtz macht 
och dhen heilige krafft. 
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Säger skall iagh haffwa, 
säger skall iagh tala, 
säger i mina kläder, 
säger på mina wägar! 
Mine fiender och owenner skohla tijga, 
medhan iagh talar! 
Mine ordh skall reeas 
och mine bladh skall breedas 
först för Gudh i himmelen. 
I nampn: 
Gudh Faders, Sons och then hellige Andes. Amen. 

335. Att vinna inför rätta. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKH. III, 76.1 Innehåller 

tvänne disparata formler. 

När du stiger upp om morgonen, så drag på dig högra 
strumpan, innan du tar på dig något annat, och då du stiger 
inför rätta, så säg för dig sjelf: 

a. 

I dag jag först klädde min högra fot, 
alla mina ovänner ha gjort mig emot: 
kom, gudoms kraft och magt och andans kraft, 
fast jag bundit en jungfru med våld! 

b. 

Jag företar intet på denna dag, 
så fri jag går på stämmor och ting, 
som mannen, som stod i helvetet 
och nog visste rä tt, men gjorde orätt. 
I treenighetens namn. Amen. 

1 Något olika i SFF. ULmA. 
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336. Tingsord. 

Kumla härad, Närke, 1616. ULA. Närkes domböcker 1605—1622, 

Kumla 1616.1  Läsningen mig delgiven av D:r J. Sandström, Uppsala. 

Jag migh opstår, 

tolff Gudz änglar för migh gåår, 
3 för quinan, 
3 för en fulan granne; 
och then, som migh ähr wredh, 
skall Gudli leggia under en jordfastan steen. 

Hans tunga skall huelffva, 
hans hierta skall skiälffua, 

han skall stå som en dömbder man. 
Jagh skall mit vväl framgå. 

I nampn: 
Faders och Sons och then Helge Andes. 

337. Emot gastakram. 

Åker, Småland, 1638. VöDKP. Protokollsboken 1613—50, s. 

149. Upptecknad av sedermera prosten ock biskopen Zach. Lundeberg 

vid visitation i Åker den 20 juli sagda är, då Kristin i Påelskogh 

framkom »och sielf uplas effter föliande ogudachtige läsninger», som 

hon brukat för åtskilliga »krankheter».2  Meddelad av lektor L. 

Larsson. 

Jag bedes lof af Gudij, 
himmel och jord, 

sool och måne, 
alla liusa stiernor: 
med Herrans Jesu Christi måål, 

mz jern och ståål, 

tijo fingrar, 
12 Gudz änglar: 

1  Meddelad vid ransakning inför Kumla häradsrätt den "Is, 1616 
av en till döde n dömd tjuv, s om kallade dessa ord »tingsord» och ansåg, 

att »när han går till tings och läser denna orden, skall hans åklagare 

icke vinna honom öfuer eller komma någon sak på honom». 
2  Hade lärt »av Elsa i Âlaryd. sin broderhustro, för många åhr 

afsompnat och i Åkers kyrkiogård begraffven». 
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om gasta vredh, 
dödzmans moott. 
I nampn: 
Gudz Faders och Sons och thens Helige Andes. 

338. Mot stämning1 inför rätta. 

Norrköping 1617—18. RA. Brocmanni n:r 2 efter Norrköpings 

stads protokoll 1617 oc k 1618.1  Här efter Hyltén-Cavallius, Wärend och 

Wirdarne, I. Tillägg, s. IX. 

Jag bedes af dig- try bröd till läns: 
det ena ditt hjerta, 
det andra ditt hjerteblod, 
det tredje din lefver, lunga och tunga, 
I namn &c. 

339. Mot ovänner. 

Lönnemåla, Blekinge, 1679. RA. HRT. 1679. Efter gossen Nils 

Åkessons avskrift (s. 14) enligt Elins diktamen. Se n:r 332. 

Hwar iagh seer mine owenner stå för migh, 
då skall dhe stå för migh som et lam, 
och iagh skall wara dheras vlff. 
Alla menniskior skall hålla migh så kier, 
som Gudli giör min siähl. 

340. Mot afwundsmän. 

Järlåsa, Uppland, 1646. UDKA. J II: 1 i ULA. 

Jagh seer min afwundzmän, 
och de see inthet mig; 
3 wreder tager iagh af dem: 
den ena af theras lefwer, 
den andra af theras tunga, 
den tridie af theras wrede hierta. 

1  Läsningen stammade från en djurkarl på Aland ock var av den 

värkan, »att vilken som hade en sådan sedel hos sig, honom skulle 

ingen kunna fordra för lag ock rätta». 

- Namnet (Sune Nilsson) är i detta fall utsatt. 
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Det träder han under sin högra foot och gifwer sin 
afwundzman fånen i wåld. Detta läser han 3 gånger och 
spåttar 3 gånger j saltet emillan hwar gång han läser. 

341. Att vinna inför rätta. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKH. III, 76. 

Man lägger tre afbrutna synålar i sin venstra sko och 
lagar sedan så, att man får se sin motpart, innan man sjelf 
blir sedd af honom, och säger: 

Jag ser dig, 
men du ej mig. 

Derefter upprepas tre gånger orden: 

I Fadrens m. m. namn. Amen. 

342. Att vinna vid tingsrätt. 

Örkened, Skåne, 1870-talet. NM. F . 2142. Avskrift efter en »Svart-

konstbok» av Eva Wigström. 

Då säg: »Jag ser dig igenom mina tio blad, och du 
N. N. ser icke mig. Men jag lånar af dig tre bröd: Det 
första skall vara det högsta 

mål och mod 
och kraft och blod. 
Nu fäster jag min fot, den högra, 
vid nio boler, 

och det är 

Mina ovänner och motståndare öfvergår jag igenom 
Guds kraft.» 

Skrif dessa ord med ditt eget blod och bär på dig så 
länge: 
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Mina ord skola stå och bereda sig och deras fahra och 
tillbaka gå och icke stå. 

Själfver Jesus Kristus hjälper mig, att mina motstån
dare komma på skam och fall. Bundet och doft skall deras 
öron och tunga [vara], och all deras lifs kraft skall vara 
förbundet och öfvervunnet! 

I n. F. S. H:e Andes. a. a. a. 

Om morgonen säg: 

Santa Hans och ängelen bvgde en bo i sitt o. s. v.1 

343. Att döfva dommaren. 

Värend 1840. Hyllén-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, 413. 

Se på honom mellan dina fingrar och läs dessa ord: 

Jag ser igenom fingren min 
och förvänder hågen din 
ifrån alla menniskor och till mig. 
Och min talan skall vara din talan, 
och mina tänder skola binda dina tänder. 
I namn &c. 

344. Att vinna vid tinget. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. Avskrift 2. Uppt. 

av metallarb. G. Ericsson. 

Läs dessa ord, om du ser din motpart, innan han ser dig: 

Jag skall till rätta gå, 
och alla mina fiender skola vara såsom stenar! 
I n. F. o. S. o. H. A. Amen. 

Läses 3 ggr. 

1 Jfr n:r 136 ff. 
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345. Mot trolldom. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKH. I, 114. 

Så snart man får se en person, af hvilken man kan 
frukta att bli f örhexad, säger man: 

Jag ser dig först, 
jag döfvar din röst, 
din lefver och din tunga 
skall allt mig förkunna. 

346. Att vinna inför rätta. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKH. I, 77. 

Laga så, att du får se motparten, innan han blir dig 
varse, och säg: 

Jag ser dig m ed mina l jusa ögon, 
jag binder dig till hugg och tungor.1 

I Fadrens m. m. namn. Amen. 

347. Om någon är wred på dig. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SFF. ULmA. Avskr. 2. Uppt. 
av metallarb. G. Ericsson. Annan redigering av föregående. 

Laga, du får se honom, innan han får se dig, och säg: 

Jag ser dig med mina ljusa ögon, 
jag binder dig din hugg och tungor.2 

I namn F. o. S. o. H. A. Amen. 

1 Läs: hug och tunga. 
2 Läs: din hug och tunga. 
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348. Att vinna inför rätta. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKH. III, 76. 

Läs följande ord och peka på din motpart med två 
fingrar: 

Nu ser jag på dig 
med mina svartbruna ögon, 
och nu läser jag dig 
mellan himmel och jord 
och tillbeder Gud, 
sol, måne och stjernor 
och alla himlens planeter, 
att du sjelf skall blifva 
vid din sak fästad. 
I treenighetens namn. Amen. 

349. Mot värk. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKH. I, 112. 

Tvi, klyf,1 svarta troll som koll.2 

Jag skall binda er elaka tungrot, 
så att ej eran elaka tunga 
kan tänka, tala eller svara 
ett ondt ord mig emot. 

350. För olycka å boskapen. 

Älvdalen, Dalarna, 1717. N. 1208 n:r 41. Meddelad vid prost-
visitationen i Älvdalen den 8 nov. 1717 av änkan Kerstin Ersdotter i 
Brunnsbergs by. 

När nogon hade olycka på creaturen, då läste han effter 
följande ordh, tilläggiande dän H. Trefaldigheetz namn: 

Jag skall binda en biörnrahm 
och ulftand för troll källingen. 

1 Eller: klif. 
2 Läs: kol. 

12 — Su.  landsm.  L inder  ho l  n i  
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351. Att binda barnamodern. 

Värend o. 1840. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, 413. 

Jag skall din barnamorska binda: 
hon skall icke i din rygg och dina länder gånga, 
hon skall stadna under ditt nafvelaband. 

I try heliga namn. 

352. Att stämma blod. 

Värend o 1840. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, 414. 

Jag skall detta blod binda 
med mina tio f ingrar. 
I namn &c. 

353. Döfva värken. 

Arboga, 1698. D. 609 b. 

Jag döfuer tigh werk 
lijka som skadelig ting, 
som ligger på jorden, 
som skada kan göra. 
Som han kan göra skada med yxan, 
lijka så döfuer iag tigh som yxan, 
som han kan göra skada med, 

som döfuer yxan. 
I n ampn F [åders], Sons och then Helige Andes. Amen. 

354. Mot ormbett. 

Attmar, Medelpad, 1913. Meddelat av Beda Lindquist, Fjolsta. 
Upptecknad av M. Johansson. 

Etter i tand 
och etter i tunga. 
Eva bad mig binda, 
själv skall jag binda, 
om jag få r. 
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355. För kreaturslycka. 

Björketörp, Bollebygd, Västergötland, 1711. HRT. 1711. Inför 
tinget i Bollebygds härad den 19 maj 1711 m eddelat av Karin Björns-
dotter i Hökhult.1 

Jag tager mina creatur uthi mit wåld 
med mine 2:ne händer och 10 fingrar. 
De hembära mig den söta miölk, 
fet som fläsk ocli hel som et ägg. 
I tre nampn: 
Gud Fader, Gud Son och Gud then helige And. 

Amen. 

356. För att kreatur skola trivas. 

Medelpad, 1870-talet. ULmA. 88: 86. Insänt av J. E. Nordin ock 
L. H. Backe. 

Här skall du trefvas och må väl, 
det skall ingen dig värre göra än jag; 
du skall aldrig tänka tillbaka, 
ty då är kon upphängd. 

357. För att häst skall trivas. 

Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25: 31, s. 26. Västg. Landsmåls-
förena saml. av skrock. Upptecknare: H. Fröding. 

Sedan man köpt en häst, skall man efter hemkomsten 
säga så i hästens öra: 

Hit skall du gå, 
aldrig skall du trå! 
Här skall du trifvas, 
här skall du di' fö'a få! 

1 Denna hade undervisat hustrun Anna Andersdotter i Björke
torp, »huru hon kunde giöras lyckelig med sin boskap, så at snarare 
för gårdboen skulle misslyckas eller ock hans boskapz lycka träffa 
in på henne, och till den änden formât hustru Anna at taga fram salt 
och korn, ungefär så mycket som en god hand full, hwilket hon först 
signade» med ovanstående ord. Anna hade sedan givit sina kor in 
detta. Icke förty blevo dessa sämre. 
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358. Att mana fram ormar. 

Skirö, Småland. 1879—80. MfrNM. 1879, 42. Efter en gammal 

anteckning. 

Man tager en knif och ritar med honom en linie från 
hålet, där ormen krupit in. I denna linie sätter man knifven 
inom en ringel. Slutligen tager man några hårstrån från 
nacken på sig, lindar dem kring knifven och säger: 

»Du satans orm och hufvudhår, som här språng inför 
mig. Du skall komma ut och krypa den väg, som jag ritat 
för dig, och krypa omkring mitt jern och stål, som mina 
kristendoms hufvudhår sitta om, och det inom en half 
timme, som du förelagd är.» 

359. Att mana fram ormar. 

Jälluntofta, Småland. 1879—80. MfrNM. 1897, 42. 

Burman, Burman, Burman, 
möt mig här inom . . . minuter, 
så ska vi st ri på lif oc h död, 
och du bli värre1 än jag. 

Man uppdrager med en knif eller annat verktyg af stål 
en krets kring den plats, dit man vill hafva ormen. Detta 
upprepas tre gånger under framsägande af ofvanstående 
utmaning, och så nedstickes knifven, där man slutar kretsen. 

360. Att mana fram ormar. 

Jälluntofta, Småland, 1879—80. UiLmA. 92: 50. Smål. landsmåls-

fören:s saml. Ursprungliga redaktionen av föregående. 

Burman, Burman, Burman! 
Möt mig här inom (3, 5 o. s. v.) minuter, så skola vi 

stri' på lif och blod, och du blir värr än jag. 

1 Avser tydligen att lura ormen genom låtsad underlägsenhet. 
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Man uppdrager med en knif eller annat ståladt verktyg 
en krets kring det stället, dit man vill hafva ormen, hvarpå 
knifven nedsättes, der man slutar kretsen. 

361. Att stämma till sig fisk. 

örkened, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2193. Avskrift efter en »Svart-
konslbok» av Eva Wigström. 

Om du vill stämma något slag fiske på något visst ställe, 
då tag af samma slag i en annan sjö och släpp i den sjön 
lefvandes; haf sand tillreds och kasta ut tre [gånger?] efter 
den och säg: 

Nu skall dessa draga alla de andre hit till a tt leka här! 
I namn o. s. v. 

362. Att stämma till sig fisk. 

Virserum, Småland, slutet av 1700-talet. Fat. 1906, 242. Ur en 
»Svartkonstbok» upptecknad af P. G. Wi strand. 

F i s k e l ö s a b ö n e n .  

a. 

Hör du fisk, som här är bunden, du skall nu bli löst 
och afvist; nu är du lös; nu är all »berkeskog» uppbränd; 
alla nät och notar och mjärdar och ryssjor äro sönder och 
bottenlösa, och alla fiskare äro döda och upphängda. Kom 
nu igen och gack till lands, till mig och mina efterkomman
de, människan till nytta, i den högsta trefaldighets namn! 

b. 

Den himmelens högste Guden, som allt förmår, löse och 
ledsage dig, mig och mina till nytto! I F:s, S:s och den 
H. Andes kraft. 
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363. Skyddsformel för kreatur. 

Nordmaling, Ångermanland, 1589. Nordlander, Norrl. Sami. s. 357. 

Jag löser mitt fse 
under gård oc under grinne, 
thet skall skompa som hiorter oc hinder. 
Lijker åter oc lycka fram! 
I namp[n] . . . 

Glids ord. Amen. 

364. Att stilla värk. 

Över-Hogdal, Härjedalen, 1904. NM. F. 1140. Upptecknat av 
N. Keyland efter Jonk Jonas Persson i Jonk, maj 1904. 

Mara, mara, minne, 
bo du härinne, 
så skall du här ut! 
Jag drifver dig ut 
med eld och stål. 

Under det man läser, skall man övergjuta den värkande 
kroppsdelen med brännvin, tända på och låta brinna. 

365. Att mäta bort ben ur halsen och stickor 

ur kroppen. 

Fryksände, Värmland, senare delen av 1800-talet. Noreen, Sv. 
Landsm. II, 1881 (Smärre meddel. s. IX). 

Lå, lå, min syster, 
jag stämmer dig till rätta: 
Du skall rida och jag skall ränna, 
inte skall du bli inne så länge! 

Detta läses tre gånger och därefter slutorden i »Fader 
vår» fr. o. m. ordet ondo, hvilka läsas med återhållen 
andedräkt. 

Sedan blåses på det sjuka stället. Detta kallas att »mäta 
bort» något. 
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366. Mot getingar. 

Uppland (?) 1750. Monian, De superstitionibus, p. 63. 

»At staemma getingar.» (Vespas loco sistendas.) 

Getingen är den värsta orm, 
som i verlden är: 
Här skal du wara 
och aldrig längre komma, 
mig skal du aldrig wåla. 

367. Mot ohyra, flugor och mygg. 

Hälsingland, 1790-talet. GHNB. Bromaniana 33: 31. 

Bita hwad tu bita må, + + +> 
tu skalt vvika här ifrå, + + + » 
flyga hwart tu flyga kan, + + + , 
längre gången är ej fram. 
1 namn Faders etc. 

368. Mot bölder. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKH. 1, 101. 

Man kan bli fri från bölder genom att öfverflytta dem 
på annan person. Man behöfver blott ställa så till, a tt man 
en morgon eller en afton möter den, man vill träffa, och 
i förra fallet helsar honom med 

Gukväll, 
i det senare med 

Gumoro. 

Men den andre kan ana »satans list» och svara: 

Har du bålder, så behåll dem! 

Då har man intet för besväret. 
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369. Mot flen. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 414. 

N ä r  e n  k o  f å r  o n t  i  j u f r e t ,  d ä  h o n  h a r  s i n a t .  

Man hälsar om morgonen och säger: 

God kväll, Fiona eller Flena, 

hvarför sitter du här och menar? 

Dig skall jag förmena. 

Om kvällen hälsar man och säger: 

God morgon, Fiona eller Flena, 

hvarför s itter du här och menar? 

Dig skall jag förmena. 

Denna bön läses 3 gånger, h varefter man håller i jufret 
och gifver med det samma kon in något af en tjurmege, 
hvarmed man stryker jufret afvigt 3 gånger. 

370. Mot råttor och möss. 

Arboga, 1698. D. 609 a. 

A t t  f ö r d r i f u a  r o t t o r  o c h  m ö s s  f r å n  h u s e n .  

Jag manar eder rottor och möss, 
stora och små, [i] Gudz nampn, 
och iag besuer eder, 
att I skole fly från thenna man1 

på ett eller annat stelle, 
[ther I] ingen skada göra kan. 

1 eller q[winna]. 
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371. Mot råttor och möss. 

Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25: 3il, s. 9. Västg. Landsmåls-
förena samlingar av skrock. Upptecknat av H. Fröding. 

Ut ur mina hus, 
råtta och mus, 
gå te andra ställe, 
där di har fler f örut! 

Användes vid »tommesmässe» (21 dec.), då man »sade 
upp» råttorna. Kvinnorna gingo då nakna omkring och 
slogo med linnet i alla vrår under framsägande av besvär
jelsen. 

372. Kråkstämning. 

Sollefteå, 1674. RA. Trolldomskommissionen i Ångermanland 
1674, Sollefteå, s. 41, 42. Meddelad inför kommissionen av 50-åriga 
Kerstin i österås. 

Twå kråker 
mine kråker, 
och dhe andre stämmer iagh 
wäst i myren. 

373. För kammen. 

Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 124. 

Styfhet i handleden eller fotleden kallas kammen och 
botas därigenom, att man lägger leden på en tröskel eller 
huggkubb och låter någon under uttalande af orden »jag 
hugg'» med yxa eller k nif hugga tätt intill leden. Den sjuke 
frågar då: Hva' hugg du för slag? Den andre hugger på 
ömse sidor om leden och svarar: 
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Kammen och knerten 
från le(d) 
och i ve(d), 
från le(d) och i la(g), 
som det född va(r). 

Denna formel upprepas ännu två gånger. En man 
brukar hugga åt en kvinna och omvändt. På sina ställen 
brukar man lägga ett halmstrå öfver den onda leden och 
stycka detta under huggningen. 

374. Mot tandvärk. 

Medelpad, l&ll. Upptecknad av M. Johansson. 

Du skall i s and och.lera 
och aldrig mera i människors bena. 
Gäck ut, du orene ande! 

375. För tandvärk. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 393. 

Du skall verka i sten och lera, men aldrig i någon 
menniskas ben! Vik bort satan! 

376. Mot bulnader. 

Ydre, Östergötland, 1820-talet. Rääf, Skråck och Signerier (i Sta
tens hist, museum) 1, 360. 

Mot var i bulnader skall man läsa 3 ggr och tillika 
öppna det onda stället: 

War, war est du bär inne? 
Dig skall jag hädan twinga 
med 10 mina fingrar 
och heliga änglar. 
Du skall fara på Island, 
där skall du en sådan märr (eller häst) 
upäta och upfräta. 
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Jag skall mäta dig under en jordfast sten, 
du skall aldrig komma mer igen. 
I namn Faders-etc. 

377. »För fleen.» 

Ytterlännäs, Ångermanland, 1674. RA. S. Angeimanlands dom
böcker 1669—1674, s. 128. Meddelad av Slööth-Margareta. 

Gudh stille tigh fleen 
i hufuudh och ögonsteen! 
Gudh stille tig fleen 
i tandh och tunga! 
Gudh stille tigh fleen 
i lefuer och lunga, 
i handh och i fo oth 
och sedhan i huar ledhamooth! 
Jagh ställer tig fleen 

uthur hull 
och uthi mull. 

Jag ställer tigh fleen 
uthur been 
och uthi steen. 

Ther skall tu wara för uthan ända 
I nampn: 

Gudh Fadhers, Sons och then H. Andes. 

Sedan Fader vår etc. 

378. Mot flenvärk. 

Lemnhult. Småland, 1879—80. MfrNM. 1897. 31. Jfr ULmA. 
92: 46. 

Du flen, du flen, 
sitt inte här och lef, 
utan hän och sätt dig i en sten! 

Man bör före läsningen hafva ihjälkramat en vatten-
sork, i fall hon skall hjälpa. Under läsningen skall man 
hålla handen på det s juka stället. 
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379. Mot gikt och flen. 

Skirö, Småland, 1870—1880-talet. ULmA. 92: 46. Smål. Lands
målsförenings samlingar. Jlr MfrNM. 189-7, 31, från Alsheda. 

Vik bort, du fule flen, 
i stock och i sten! 
Du ska vissna och du ska falna 
och aldrig på någon människa mer vara! 

380. Mot flenvärk. 

Lemnhult, Småland, 1879—1880. ULmA. 92: 46. Smål. Lands
målsförenings samlingar. Jfr MfrNM. 1897, 31. 

Gusfre', flen! 
Setter du här och lefver? 
Du ska fara bort i bå' stock och sten, 
och aldrig komma mer igen. 

Läses 3 gånger och spottas för livar gång. Hjälper bå' 
menniskor och djur. 

381. Ormhugg. 

Jiider, Södermanland. 1870—1880-talet. NM. F. 8351. Upptecknad 
av metallarb. G. Ericsson, efter hustru Ek i Jäder. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

Du fula, långa rand, 
du skämde med din tand. 
Om du vore långt bort 
under stockar och stenar, 
där du vore hvarken folk eller kreatur till menes! 
1 treenighetens namn. Amen. 
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382. Ormhugg. 

Jäder, Södermanland, 1870—1880-talet. NM. F. 9471. Upptecknad 

av metallarb. G. E ricsson. Blott annan redaktion än föreg. 

Du fulä långa rand, 
du skämde med din tand. 
Om du vore långt bort under 
stockar och stenar, 
där du vore hvarken folk 
eller kreatur till menes! 
I F: S: o: d: H: A: N: Amen. 

383. Mot ormbett. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SKÄH. II, 107. Jfr föreg. 

Du fuling lång och rund, 
du skämde med din tand. 
Nu vare du långt bort 
under stockar och sten, 
hvarken folk eller fä till m en! 
I Fadrens m. m. Amen. 

384. För torske-bett. 

Norrköping, 1617—18. RA. Brocmanni n:r 2. Efter Norrköpings 

stads protokoller 1617—18. Här efter Hyltén-Cavallius, Wärend och 

Wirdarne I, Tillägg s. X. 

Jag gör kors på den helga jord. 
Jag signar dig, torske-bett, lände-bett, grymme-bett, 
och allt det såg, som går mellan himmel och jord, 
det skall jag binda med Jesu Christi välsignade ord: 
från tand, från tunga, 
till värelds ända, 
under en jordfastan sten. 
Nu skall du intet mera göra någon menniska till men. 
I namn &c. 
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385. När kreatur fått trollskott. 

Slenkvista, Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKH. III, 78. 

Vid ingivning av läkemedel åt såväl människor som 
kreatur: 

a. 

Bot för sot, 
för hand och fot, 
genom stockar och stenar, 
genom märg och benar! 

b. 

Abo binda, 
Kabo linda, 
Tabo vinda. 

c. 

Guds heliga englar 
och Sankte Per 
och Jungfru Maria, 
hjelp, att det går så godt 
som uti denna stund! 
Genom trefaldighetens namn. Amen. 

386. När kreatur fått trollskott. 

tt. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 412. 

Man tager 3 alepinnar och håller dem på sidan af krea
turet och säger: 

»Jag skjuter dig.» — 
»Hvad skjuter du?» — 
»Jag skjuter bort trollskott, solskott, 
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villarpaskott och allt annat djefvulskap, 
som i vädret flyger och far, 
i bergen, 
(1er in gen bor, 
i sjön, der ingen ror, 
i stock och sten 
och icke detta kreatur till men.» 

Så håller man på sidan af kreaturet med alla 3 pinnarne 
och bryter af en pinne i sender, och så läser man detta tre 
gånger och bryter af en pinne i sender. Sedan samlar man 
alla pinnarne och tager afvigt om kreaturet 3 gånger och 
bryter af dem alla på en gång öfver korslemmen och håller 
dem åt norr. 

Allt uti namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. 
Amen, amen, amen. 

Fader vår läses 3 gånger, välsignelsen 3 gånger. 

387. Mot ondskap. 

Holm, Medelpad, 1896. Efter uppteckning av allmogehand. Med
delad av förvaltaren L. Wallerstedt. 

Jag ställer motstöld,1 

jag ställer afvund, 
jag ställer onda människor, 
jag ställer skälfva jevulen 
uti en sjö der ingen ror, 
uti ett bärg der ingen bor, 
under en sten, 
der ingen man är till mens; 
inom fadrens och sons och helige andes [namn], 

3 gånger fader vår 3. 

1 modstöld, modstulenhet. 
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388. Mot skott. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKiH. I, 110. 

Dig, Guds skapade beläte, skall jag bota 
för trollskott, jordskott, solskott 
och för alla nio slags skottena. 
Igenom stockar och jordfasta stenar. 
skall hvarken folk eller kreatur det förmena! 

Under läsningen göres korstecknet med venstra handen 
öfver den lidande. 

389. Mot trollskott. 

Lenhovda, Småland, 1840-talet. ULmA. 92: 46, 54. Smal. Lands
målsförenings samlingar. Efter »Masse på Skvallerbäcken». Tingssak 
vid Lenhovda på 1840-talet. 

F ö r  t r o l l s k o t t ,  t r ä  s k o t  t ,  s k o g s k o t t :  

Jag skall göra din värk till men, 
jag skall sätta dig under stock och sten 
i den skog, der ingen bor, 
i den sjö, der ingen ror, 
i det haf, der aldrig böljor for. 
I 3 h[eliga] n[amn.] Amen. 

390. Mot skott. 

Virserum, Småland. 1879—80. MfrNM. 1897, 37. Jfr ULmA. 
92: 46, 55 d. Jfr föregående. 

M o t  t r ä  s k o t t ,  s k o g s k o t t  o c h  t r o l l s k o t t :  

Jag skall göra din värk till men, 
jag skall sätta dig under stock och sten 
i den skog, där ingen bor, 
i d en sjö, där ingen ror, 
i det haf, där aldrig bölja for. 
I tre heliga namn. Amen. 
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391. Mot flen. 

Boteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolldo mskommissionen i Ånger
manland 1674, s. 20. Läsningen meddelad av Sara Israelsdotter i Utnäs. 

Iesus stämmer tigh, flenen, 
bårt uhr tin huffwud, 
bårt uhr tin tandh, 
hand och foot! 
Iesus stämmer tigh i en siöö, 
der ingen roor, 
dher ingen boor! 

1 na mpn: Fadhers, Sons och dhen H. Andes. 

392. För ris. 

Medelpad 1870-talet. ULmA. 88: 86. Insänt av J. E. Nordin och 
L. H. Backe. Jfr J. Nordlander i SFFT. IV, s. 120. 

Dertill tages 9 laverbär, som finstötas, samt en bit 
svafvel, som också finstötes. Dessa delar inknådas i ister, 
hvarpå man med en knif rörer i blandningen, under det 
man säger: 

På en sjö med ingen ände på, 
på ett berg, där ingen vara må, 
der skall ditt ris ro och bo, 
i stockar och stenar 
och icke i barnets inelfvor, kött och bio.1 

Därpå delas det i tre delar, hvilka förvaras ute, »på det 
att ingen må sofva därpå». Vid begagnandet intages en 
bit i sänder (d. v . s. en tredjedel i sänder medtages in i det 
rum, där smörjningen skall försiggå), och smörjes därmed 
korsvis öfver den sjukes bröst, hvarvid begynnes vid vänstra 
örat. Derpå smörjes den sjukes hela kropp, med undantag 
af ansigtet, det inre af handen samt under fötterna. Medan 

1 I handskriften: blod. 

13 — S v .  l a n d s m .  L i n d e r h o l m  
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man förfar härmed, må ingen gå i dörrarna. »Smörjningen» 
tillagas under nedan och begagnandet deraf sker under de 
tre sista dagarne af samma nedan. Eljes blir hela kuren 
overksam. 

393. Vid ris-smörjning.1 

Ångermanland o. 1880-talet. SLm. VII: 2, s. 4. 

Uppå ett bärg, där ingen vistas må, 
uppå sjö, den ingen ände är på, 
i stock och i sten, 
där skall N. N:s nio slags ris gro och bo 
och ej i dina inälfvor, kött eller bio. 
I de tre namn: 
Gud Fader, Son och Helge And. 

Barnet smordes på både främre och bakre sidan af 
kroppen: först fram på högra sidan af hufvudet åt den 
vänstra till; sedan på vänstra sidan af bålen och på högra 
foten fram och bak tre hvarf, hvarunder man med en 
knifsudd ritade tre gånger motsols och läste besvärjelsen 
tre gånger. 

394. Mot ros. 

Södermanland, 1870—1880-talet. SÄKH. II, 108. 

Rosen, rosen röd, 
i morgon skall du dö 
i en sjö, der ingen ror, 
i en skog, der ingen bor, 
under stockar och stenar, 
rötter och grenar, 
dig skall ingen man förmena. 
I Fadrens m. m. namn. Amen. 

Läses tre gånger. 

1 Riset = rachitis, engelska sjukan hos barn. 
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895. Mot tandvärk. 

Länna, Södermanland, 1850—1900. NM. F . 8276. Upptecknad av 
metallarh. G. Ericsson efter meddelande av Klack-Pelle, Klackhagen, 
sedan han mist sista tanden; förut omöjligt få den. 

Man ritar eller stryker kinden med hand eller knif 
och läser därvid: 

Värk ut 
för nord knut, 
genom stock och sten 
till ingen mans mehn! 

Men vill man sända värken på någon annan, så säger 
man: 

till (dens) mehn! 

396. Mot tandvärk. 

Jäder, Södermanland. 1850—1900. NM. F. 8278. Upptecknat av 
metallarb. G. Ericsson efter berättelse av hustru Ek i Jäder. 

Är tandvärken envis, så öppnar man åder under tungan, 
och med denna blod skrifves på en papperslapp följande: 

Värk, Värk, Värk! Från tand 
jag kastar dig från denna strand, 
och stanna du i annat land! 

Klockan tolf en torsdagsnatt kastar man själf denna 
lapp i en ström. Man får icke träffa någon människa. 

397. »För näckebett». 

Orsa, Dalarna, 1635. VDKA, R ättvik. Meddelad av D:r B. R. Hall. 

Näck och Toffwa, 
huru långt will'u springha? 
»Så lå ngt iagh hinner, 
man och qwinna will [iag] dräpa.» — 
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»Jag skall binda tigih 
under landh och strandh, 
och ther skall tu stå i Gudz hand 
och aldrig dräpa man och kött.» 
Gudz ord h och Amen. 

Denna läsning hade enligt ransakan vid en prostvisita-
tion i Orsa 1635 (se prot. § 17) brukats af »Kettels Karen, en 
gammal jänta», som var »beryktat för löfierij och oloflige läs
ningar» och nu förhördes. 

398. Mot näcken. 

Dalarna, 1700-talet. Hiilphers 170. Jfr den identiska täxten i 
Aifzelius, Sv. Folkets Sagohävder (Vasasagan, I, 56). Första raden 
lyder dock därstädes så: Neck oc nåleputa. Tydligen litterärt beroende 
av föregående. 

Näck och Toffwe, 
huru långt vill du springa? — 
»Så långt jag hinner, 
man och qwinna will [jag] dräpa.» — 
»Jag skall binda dig under land och strand, 
och där skall du stå i Guds hand, 
och aldrig dräpa man och kött!» 

Guds ord och Amen. 

399. Mot sjukdom av icke angiven art. 

Älvdalen, Dalarna, 1717. N. 1208, n:r 41. Vid en prostvisitation 
i Älvdalen den 8 növ. 1717 visitator meddelad av änkan Kerstin Ers-
dotter i Brunnsbergs by. »När folket är med någon siuka beladde, 
så öfwade hon läse desse orden.» 

Näcken under lande, 
wår Herre skall kasta för honom ett starkt band. 
I N. G. F. & G. S. och G. II. A. 
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400. Skyddsmedel mot rovdjur. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 105. 

197 

Nu läser jag för ulfvetand och björneram, 
att de intet röra skall min boskap, 
hvarken smått eller stort, 
utan nu jag sätter dem 
sä långt bortom dårfjellet,1 

der svanen svartnar, 
och korpen vitnar. 
I F adrens m. m. Amen. 

Medan detta läses, stryker man med venstra handens 
namnlösa finger längs efter ryggen på det kreatur, man vill 
skydda, och vid orden amen gör man korstecknet öfver 
djurets korsron. 

401. Bön mot odjur. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF., ULmA. Avskrift 2. Upp

tecknat av G. Ericsson. Blott variant av föregående. 

Nu läser jag för Ulfwatand och Björnaram 
att de intet röra skall min boskap, 
hvarken smått eller stort, 
utan jag sätter dem 
så långt bort om Dowre fjäll, 
där svanen svartnar 
och korpen hvitnar. 
I N. F. och S. och H. A. 

402. Mot ormbett. 

Över-Hogdal, Härjedalen, 1914. NM. F. 1133. Upptecknad av 

N. Keyland efter ett formulär, tillhörigt Olov Jonsson, Jo Jons, Ålfros 

by, juni 1914. 

För »bära såg». 
Du stygge bära! 
Jag stämmer dig åt ett berg, 

1 Dovre fjäll. 
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jag stämmer dig under en sten, 
där ingen omen är dig själfs till men. 
Jag stämmer dig under en gran, 
men jag st ämmer dig åt själfva djäfvulen, 
där skall du suga din mor. 
Igenom de tre heligas namn, 
Fadrens, Sonens och den helige Andes nam n. 

403. För modstulenhet. 

Stöde, Medelpad, 1911. ULmA. 64: 17, s. 8. Antecknad av E. A. 
Granberg efter ett »recept». 

Min häst är mostålen — 
din bio är tiåk som en wax. — 
»Jag skal stäla dät balkom bergen, 
på en båt, där inga årror är för, 
för drag då till hälfwetes bakom bärgen! 
Du skal få dit igennan1 sollen g år ner. 

404. Mot tandvärk. 

Lemnhult, Småland, 1880. ULmA. 92: 46, 55 c. Smål. Landsmåls-
fören. saml. Nye, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 29. 

Du leda ekt och fluss och fîen 
och ros ooh mor, 
som sitter i de tänder på N. N., 
dig dödar jag och dämper 
och mäter bort åt djefvulen 
och hans onde englar, 
och det stadfäster jag: 
Bot i Guds namn, 
bot i Jesu namn 
och bot i alla helgons namn! Amen. 

1 Igen innan. 
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405. Mot tandvärk. 

Skirö, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 29. Efter en gammal 
uppteckning. 

Du lede ekt, 
fluss och flen, 
ros och verk 
och alla nio slags tandvärk, 
som här sitter: 
dig dödar jag o ch stillar 
och mäter bort 
och sätter ut åt helvet, 
där allt ondt bör ock vara. 
Och det stadfäster jag i tre heliga namn: 
Gud, Fader, Son och den Helige And. 
Gud, Fader, Son och den Helige And. Amen. 

Bot i Herrans namn, 

Läses tre gånger. 

406. Mot bältros. 

Tåsjö, Ångermanland, 1884. ULmA. 88: 86. Ur föredrag vid 
landsmålsföreningarnas i Uppsala fäst 25 okt. 1884 hållet av Er. Modin. 
Jfr Sv. Lm. VII: 2, s. 13. 

M o t  f  ö  r  r  å  k  e .  

a. 

Den sjuke skall först vägas. Man binder derföre ett 
band eller en halsduk kring lifvet, midjan, på honom och 
lyfter på det deri fästa besmanet, som man satt på 3 
marker, altunder det man afventosch eller å talonsch, d. v. s. 
baklänges, räknar från 3—1. Sedan flyttas till 5 marker, 
och man lyfter på besmanet under räkning från 5—1. Slut
ligen flyttas till 9 martk, och man lyfter och räknar: 9, 8, 7, 
6, 5 o. s. v. Bandet eller halsduken, som använts vid väg-
ningen, lindas kring besmanet, som ställes utom hus till 
morgonen. 
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b. 

I en kopp hälles sedan något vatten. Deri lägges 3ne 
obegagnade knappnålar. En hårtapp klippes just bak i d en 
sjukes nacke; derjemte något af naglarne. Detta jemte en 
bit af hans linne lägges äfven i koppen. Sedan tager man 
en udda slant (t. ex. en trestyfvers) och för den 3 ggr 
»ansyls» kring den sjukes midja. Så gör man en smörgås
bit så stor som slanten, skafver litet af slanten äfvensom 
något guld på densamma och låter den sjuke äta upp den. 
I en fnöskebit slår man eld, och det brinnande tundret 
släppes 3 ggr uppifrån och neråt genom patientens linne. 
Med vänstra handen skall tundret tagas emot, så att det ej 
faller på golfvet. Sedan lägges det i koppen. Denna tager 
man nu i högra handen, går nedom huset och kastar ur 
honom innehållet under uttalande af följande ord: 

c. 

Tag dä här, 
och ryk och ränn, 
öfver vatten och land, 
i väder och vind, 
och i helvetet in, 
och låt N. N. 
få sin helsa igen! 

Sedan detta gjorts, får dörren till det rum, der den sjuke 
befinner sig, ej öppnas före midnatt. 

e. Telstiska f o r m l e r .  

407. Mot trollkonster och dämoner. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 380. 

a. 

Herran välsigne dig och bevare dig N. N., Herran upp-
lyse sitt milda ansigte öfver dig och vare dig nådig, Herran 
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vände sitt ansigte till dig N. N. och gifve dig frid för djef-
vulens anhang och plågor, men dock sist en evig frid! 
I namn: Faders och Sons och den vördige Helige Andes. 

Amen. 
b. 

Vår käre Jesus Kristus sade till sina helige disciplar: 
Frid vare med eder! Den samme helige f rid lyser. 

Och önskar jag nu och altid öfver dig N. N., oc h för
bjuder djefvulen och alla onda andar och alla trollfolk och 
onda menniskor och alla elfver och vattenhästar och alla 
andra troll, som nu uppräknade äro, så ock allehanda för
gift o ch förgiftade sjukdomar, att de aldrig efter denna dag 
skall göra dig någon skada mera på din kropp och lekamen: 
invärtes eller utvärtes, hvarken dag eller natt i någon måtto, 
och vid dessa heliga o ch kraftiga ord och förmaningar, som 
nu uppräknade äro och förkunnade äro. 

Alltså s kall nu, genom Guds kraftiga hjelp och bistånd, 
genom Guds nåd och barmhertighet, det onda förgifteliga 
vika ifrån dig, d u Jesu Kristi medlem, broder och brud, och 
aldrig skada dig mera än mus gör jordfasta stenar. 

Frid öfver din kropp och lekamen, invärtes och ut
värtes, frid öfver din hud, frid öfver dina senor, ben och 
brosk, frid både ute och inne, frid både dag och natt, frid 
genom Guds Faders och Gud den vördige Helige Andes och 
Herrans Jesu Kristi namn! Amen, amen, amen. 

408. Mot djävlar ock dämoner. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 381. 

I. H. S. 

a. 
Vår Herre Jesu Kristi f vare med dig N. N. efter Herran 

Jesu milda nådiga och barmhertiga vilja och i Jesu namn! 
Amen.1 

1 Efterbildning av den apostoliska välsignelsen. I st. f. ordet 

n å d är här insatt ett kors. 
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b. 

Min bön du värdes denna gång inför din nådiga tron 
upptaga, låt dig min hjertans suckar mång i Jesu namn 
behaga!1 

c. 

Jesus, Herrans son, vår herre Jesu Kristus, han gick i 
sin välsignade örtagård, han såg alla sina fiender och ovän
ner för sig stå, han bar dem på sin välsignade hand, han 
band dem alla i Herrans Jesu välsignade namn.2 

Med samma band vill jag binda alla våra fiender och 
ovänner, som emot oss äro. 

I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. XXX. 

d. 

Emanuel, Gud med oss, Jesus är en kämpeman, hans 
namn, det hänger emellan oss och på mitt bröst. 

e. 

Jag besvär alla onda andar och allt ondt och alla 
djeflar ifrån detta ställe, i a derton tusen djeflars namn; och 
det skall ske med Belsebubs lof, Lucifärs lof och alla onda 
andars kraft. 

Med Guds förlof och med den kraft, som han förböd 
denna om Jobb, så förbjuder jag med denna magt, att detta 
ställe skall vara fritt från lindormar, drakar och allehanda 
slags djeflar. 

Vid Guds högsta lydelse förbjuder jag allt trollpack, 
bergstroll och trollfolk, hylemoder och sjörå och alla slags 
giftiga spökelser; dem förbjuder jag. 

vid himmel och jord, vid sol och måne och vid alla 
sju stjernorna, 

vid a lla heliga menniskors och vid vår herre Jesu Kristi 
ärofulla födelse och uppståndelse ifrån det döda, 

1 Jfr, Gamla psalmb. 346: 10 ock 1819 års 416: 7. 
2 Jfr ovan nr 327 ff. 



NYTIDA,  FOLKLIGA:  DIREKT KONJURATIVA 203 

och vid den söta nåd och godhet, som vår Jesus svetta
des i örtagården, 

och vid den törnekrona, som de satte på vår Herres 
välsignade hufvud; 

vid de naglar och spikar, som de stucko igenom Jesu 
välsignade händer och fötter, 

och vid det spjut, som de stucko i vår herres Jesu 
Kristi välsignade sida; 

vid det vatten och blod, som der utrann af J esus Kristus. 

I namn: Faderns, Sonens och helige Andes. Amen, 

Så sant skall jag vara bönhörd. 
Gud gifve det så ske kunde! 

Sante Per, sante Hans, sante Niklas. 

409. Djävulsbesvärjelse. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 382. 

a. 

Kyrie eléeson! Herre Gud fader i himmelen, förbarme 
dig öfver Jesu Kristi tjenare N. N. k. g. med mera. 

Kyrie eléeson! Kristi, förbarme dig öfver denne Jesu 
Kristi tjenare N. N., e. k. s. 

Herre Gud, du helige Ande, förbarma dig öfver denne 
Jesu Kristi tjenare!1 

b. 

Så du djefvul skall, för Gud faders t, Guds sons t och 
Gud den helige andes t vika, för allt slags ondt, som du har 
gjort denne person skada inom eller utom hus: 

Äst du af de tio regementer i helfvetet, eller du äst 
samma regemente undergifven, eller du äst af den 
ypperste Proses eller förste i helfvetet eller Lusifärs 
tjenare, 

1 Jfr Litanian. 
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eller du äst norrflygande 
eller du äst vestflygande, eller söderflygande eller 

österflygande, 
eller du äst Roncres eller orädd, 
eller du äst öfver jorden, eller du äst under jorden, 
eller du äst ringdjefvulen, som kallas trollfolk, och du 

hafver djefvulen på din sida: 
så hafver han Gud på sin sida, som stötte djefvulen 

Lusifär, Belsebub, med sitt onda förargeliga säll
skap ned från den himmel, som Gud fader hafver 
sin boning uti. 

Likaså skall den samme Gud, som vill och kan stöta 
desse förr skrifne djeflar och deras onda anhang ned ifrån 
denne bemälte Jesu Kristi tjenare, att icke skada mera hans 
denne bemälte Jesu Kristi tjenare [göra], att [de] i cke skada 
mera hans kreatur eller något annat m. m. 

c. 

Äst du onda menniskor, äst du elfvar, äst du vatten
hästen, äst du gårpyker, äst du skogsnufvan, äst du berga
troll, äst du hysemoder, äst du i system oder inunder bordet, 
äst du gast, äst du adergång, äst du geroglon, äst du vester, 
äst du belsevättar, äst du jordvättar, äst du andra upyske, 
eller livad slags ondt det vara kan, 
så skall du vika för Guds X och Jesu Kristi X och den 
helige Andes X. 

Ty jag skall binda dig, som du har gjort denne förr 
bemälte någon skada, och det skall vara med Lusifärs band, 
som är med Gud faders högra hand. 

d. 

Och jag f örbjuder och besvär dig 
vid Gud, som har skapat himmel och jord, det rena och 

det orena; 
och jag förmanar och förbjuder det 
vid det heliga, som Gud har skapat. 
Jag förmanar och förbjuder dem: 
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vid himmel och jord, vid sol och måne, vid alla ljusa 
stjernor, vid alla de fyra elementen, vid alla Guds 
heliga englar, vid det stormande tordön och ljung
elden; 

vid de fyra ell-evangelister och de tolf utvalda apost-
larne och vid alla helige profeter och patriarker, 
lärofäder och alla menniskors tro och tålmodighet, 
och vid alla heliga söndagsläsningar och böner, 
och vid sante Bengts ödmjukhet och vid jungfru 
Maria kyskhet; 

och jag förmanar och förbjuder dem: 
vid vår Herre Jesu Kristi heliga och ärofulla födelse 
och Jesu Kristi pina och vid det heliga kors, som 
Jesu dog uppå; 

vid den törnekrona, som Jesu bar på sitt välsignade 
hufvud, 

och vid de tre jernnaglar, som Jesus blef slagen fast på 
korset, 

och vid jernnaglarna i händer och fötter, 
och vid ris och svepar, som Jesus blef sla gen med, 
och vid d et spjut, han blef s tungen i sin välsignade sida. 

e. 

Vår herre Jesu Kristi gick ifrån sin välsignade örtagård, 
han såg sina fiender och ovänner för sig s tå, 
han bar upp sin välsignade hand 
och band i Guds kraftiga namn;1 

lika så binder jag djefvulen, alla onda menniskor och 
alla elfvar och vattenhästar, så väl som alla andra troll och 
upyske, som nu uppräknade äro, som hafva gjort denna 
Jesu Kristi t jenare N. N. inom eller utom hus i någon måtto 
något men. 

Dem binder jag med de streck och starka band, som han 
band judarne med i örtagården. 

1  Jfr ovan nr 327 ff .  
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Jag binder tänder och tunga, 
lefver och lunga, 
ben och brosk 

och mage och allt det, som i honom är invärtes och utvärtes 
nu och altid, att du alldrig till denne dag skall göra denne 
Jesu Kristi tjenare N. N. någon skada dag eller natt. 

Jag binder dem med det band, som Jesu Kristus band 
sina fiender och ovänner med. 

Jag binder med den heliga trefaldighets namn: 
Faderns, Sonens och den helige Andes. 

410. Emot djävulen ock onda andar. 

Allmundsryd, Värend, 1841. Hyitén-Cavallius, Wärend och. Wir-
darne I, 423. Jfr KB., Wilt., Sv. saml., 7: 1. »Läsningar.» Täxten i 
denna version är av danskt ursprung. Ur »Cypriani förmaning». 

a. 

Kyrieleeson! Herre Gud Fader i himmelen, förbarma 
dig öfver denne Jesu Christi tjenare N. N.! 

b. 

Så, du djefvul, skall se Guds t, Jesu Christi t, och den 
Helige Andes t-

Det skall hjelpa för hvad slags ond rot du äst, som 
hafver gjort denna person skada inom eller utom hus: 

Äst du af de tio regementer i helvetet, 
eller du äst af den yppersta proxen, 
eller furste i helvetet, Lucifers tjenare, 
eller du äst nordflygande, 
eller du äst vestflygande, 
eller du äst österflygande, 
eller du äst söderflygande, 
eller du äst i rundkrets eller orät(?), 
eller du äst öfver jordene, 
eller du äst under jordene, 
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eller du äst i h us 
eller under hus, 
eller du äst ringdjefvulen, som kallas trollfolk; 

och hafver du djefvulen på din sida, så hafver han Gud 
på sin sida, som stöter djefvulen, Lucifer och Beelzebub, 
med allt sitt onda, förargerliga sällskap, ned af den himmel, 
som Gud Fader hafver sin boning i. 

Äst du onda menniskor, 
äst du Elvor, 
äst du Vattenhästar, 
äst du Skogssnufvor, 
äst du Bergtroll, 
äst du Husemoder, 
äst du Hyllemoder under bordet, 
äst du Gast eller Återgångare, 
äst du Geoxen, 
äst du Spagafig, 
äst du Vätter, 
äst du Bolvätter, 
äst du Jordvätter, 
äst du annat opjyske, 

och hvad slags ondt, det vara kan, 
skall vika för Guds Faders f, 
Guds Sons t och den Helige Andes t [namn]. 

c. 

Jag förmanar och bjuder eder, vid det heliga, som Gud 
hafver skapat. Jag förmanar och förbjuder eder: 

vid himmel och jord, 
vid sol och måne, 
vid alla ljusa stjernor, 
vid de fyra elementerna, 
vid alla Guds heliga änglar, 
vid det stormande thordön, 
vid ljungelden, 
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vid de tolf Evangelister, 
vid de tolf utvalda Apostlar, 
vid alla heliga patriarker och lärofäder, 
och alla menniskors tro och tålmodighet, 
och alla heliga Söndagsläsningar och böner, 
och vid Sancte Bengts ädruhet, 
och vid Jungfru Marie kyskhet. 

d. 

Dem binder jag med streck och starka band, som Jesus 
band sina fiender och ovänner med. 

e. 

Jag binder 
deras händer och tunga, 
lefver och lunga, 
mun och mule, 
ben och bruske, 
lif och styrka, 
makt och vilja 
och allt hvad på och i dem är. 

f. 

Jag binder med de band, som Jesus band judarne i 
örtagården. Jag binder i Guds kraftiga namn &c. 

411. Emot djävulen ock onda andar m. m. 

Värend, Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, s. 425. 
Variant av föregående. 

a. 

Kyrieleeson! Herre förbarma dig! 

b. 

Jag Cyprianus, den evige Guds dyrkare 
besvär dig djefvul och förbjuder dig, 
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djefvul och alla onda andar, 
och alla trollfolk och onda menniskor, 
och alla elfvor och vattuhästar, 
och alla gårdpukor och skogsnufvor, 
och alla bergtroll, hyllemoder under bord, 
eldgastar, återgångare, glogsoar, 
all spökelse och all slags vätter, 
skogsvättar och all annan opjyske.1 

dem förmanar och förbjuder jag &c. 

412. Emot trollfolk, onda menniskor, så ock 

gårds-pukar, skogsnufvor o. s. v. 

Värend. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne, I, s. 426. Ur 
»Cypriani förmaning». Denna läsning var enligt Hyltén-Cavallius av
fattad i nästan samma ordalag som n:r 410. Vid slutet är tillagt: »Läs 
Patter Nostre och välsignelsen!» Enligt en annan uppteckning bör 
därtill skrivas även: 

Solens och månens tecken O C 

Jesu Christi och de två röfvarenas kors -J* T t 

Jungfru Marie vapen ty 

Sant Pehrs vapen {£} 

Sante Bengts vapen $ 

Sante Hans vapen 

och Christi kors spikar 

Bot i Jesu namn! 

1 Handskriften hade genom felskrivning okyskhet i st. f. opjyske. 

1 4  —  S v .  l a n d s m .  L i n d e r  h o l m  
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413. För kreatur. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 405. 

a. 

Jag förbjuder dig du djefvul, Lusifär, med alla dina 
förbannade andar, att du viker ifrån N. N. kreatur och 
icke mer skadar dem till lif eller lem. 

Jag lånar Jesu Kristi kraft och hjelp härtill, som 
lemnat kreaturen i menniskors magt och våld. 

Förliine, o Gud, din nåd härtill för Jesu Kristi skull! 
I n amn: Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen. 

b. 

4-Jesus Kristus och begge röfvarenas f i f 

Jungfru Marias vapen 3 gånger ^ 

Sante Pers vapen, 3 gånger £0 

Sante Bengts vapen, 3 gånger ^ 

Sante Hans vapen, 3 gånger BE 

Kristi kors och spikar tff 

I Jesu namn! 

Detta skrifves med en bokstaf för hvarje ord samt 
solens Q och månens tecken ([. 

414. Mot trolldom och dämoner. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 377. 

I Jesu Kristi namn förbjuder jag alla trollkonster, 
spöken och djefvulskap och allehanda förgörelser och 
sjukdomar, som uppräknas eller under livad namn de vara 
månde eller gjorda äro, att de aldrig efter denna dag skall 
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förderfva, ödelägga eller dödgöra dessa Jesu Kristi tjenares, 
N. N., kalfvar, kor, afvelsverk eller mjölk, med hustomtar 
eller jord, eller i någon måtto mera, än mus gör jordfasta 
stenar; 

och vid dessa kraftiga ord och heliga förmaningar, som 
jag nu i Jesu Kristi namn uppräknat hafver, skall dessa 
Jesu Kristi tjenares, N. N., kalfvar, kor, fänad, kvigor, 
afvelsverk och mjölknad, hus, tomter och jordar hafva en 
god helbregda, en Guds välsignelse till en god lycka, af 
Abraham, Isak och Jakob, efter Guds milda och nådiga 
och barmhertiga vilja och i H errans Jesu namn. Amen. 

415. Mot drakar ock onda andar. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 384. 

1 Je su Kristi heliga namn 111-
Vår herre Jesus Kristus sade till sina disciplar: Frid 

vare med eder! Samma frid önskar jag öfver mig och 
dessa Guds tjenare, som härstädes äro. 

Och nu förbjuder jag allehanda slags giftiga drakar, 
lindormar och onda andar; dem döfvar, binder och för
manar jag, vid Gud faders magt och Sonens kraft och den 
helige Andes visdom, att du strax viker bort af detta rum, 
som du nu är, och icke mera skadar oss, än en mus kan 
skada en jordfast sten. 

Med dessa heliga och dyrbara förmaningar skola dessa 
Guds t jenare vara och fria från allt ondt. 

I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen. 

ttt. 

416. Mot trolldom ock dämoner. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 378. 

a. 

Vår herre Jesu Kristus han gick i sin välsignade örta
gård, han såg sina fränder och ovänner för sig stå, han 
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upplyfte sin välsignade hand och bar dem alla uti Jesu 
kraftiga namn.1 

b. 

Likaså och med samma kraft bjuder jag djefvulen och 
alla onda andar och alla trollfolk och alla elfvar och vatten
hästar, troll, spökelse och djefvulskap, som nu uppräknade 
äro, så och allahanda förgift och förgiftade sjukdomar, gikt, 
ros eller onda insteg, eller under hvad namn det vara månde, 
som hafver gjort eller gör denna Jesu Kristi tjenare N. N. 
någon skada invärtes eller utvärtes, lekamligen eller ande
ligen, dag eller natt i någon måtto. Derom förmenar jag 
dig mer att skada eller plåga efter Herren Jesu milda, nådiga 
och barmhertiga vilje. Och det samma i den treeniga 
Gudens namn, Gud faders, Gud sons och den Helige Andes 
och Herren Jesu Kristi namn. Amen. 

417. För kreatur. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 404. 

a. 

Vår Herre Jesus Kristus gick i s in välsignade örtagård, 
han såg sina ovänner för sig stå, han bad och välsignade 
dem alla i Jesu Kristi namn.1 

b. 

Likaså binder jag djefvulen och alla onda andar och 
alla onda menniskor: gårdpager, vattenhästar, troll och 
upyske, som nu uppräknade äro, 

dem binder jag med det kraftiga och starka bandet, som 
Jesus Kristus band sina fiender: 

Jag binder lefver och lunga, 
tand och tunga, 
brosk och ben 

1  Jfr ovan nr 327 ff. 



NYT1DA, FOLKLIGA: DIREKT KONJURAT1VA 213 

och allt det i dem är. 
Jag binder dig vid väs och vås, 

att intet efter denna dag göra N. N. kreatur, eller något 
annat af hans egendom, någon skada invärtes eller utvärtes 
i någon måtto. 

Jag binder dem med det kraftiga och starka bandet, 
som Jesus Kristus band sina fiender. 

I den heliga trefaldighetens namn: 
Gud faders, Gud sons och Gud den helige Andes. Amen. 

Med d yfvelsträck, bäfvergäll och röd korall rökes huset. 
Glöderna af bokkol. 

418. För värk. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-lalet. E. W. II, 390. 

Vår herre Jesu Kristus, hans1 röda kors, dermed vann 
han all djefvulens magt. 

På hans magt binder jag allt ondt, det som flyger såväl 
i vädret som vinden. 

Jag binder allt ondt i jord och på jord. 
Jag binder allt ondt i vatten och på vatten. 
Jag binder med ett band, som vår herre Jesu Kristus 

band de förhärdade judar i örtagården. 
Jag binder alla djeflar i s ina färger, 

både röda och blå, 
blackiga och grå, 
svarta och hvita, 

att der icke skall göras denna menniska N. N. mera skada, 
än som en mus kan göra en jordfast sten. 

Och det gör jag alltsammans i Faderns magt, Sonens 
kraft och den helige Andes visdom, i store Johannes och 
Petris namn. Amen, amen, amen. 

Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger. 

1 Hos E. W. läses: ditt. 
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419. Mot värk. 

Göteryd, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 28. 

Vår herre Jesus Kristus döfve dig med sitt kors, 
men jag skall döfva dig med min ord, så du ligger som 

en torsk. 
I namn: Faders, Sonens och den Helige Andes. Amen. 

Spotta så på ringfingern och skrif omkring, där det 
värker, tre gånger afvigt. 

420. Mot förgörning. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 379. 

Och hvad som dig N. N. f örgjort hafver (eller förgöra, 
plågat hafver eller plågar eller under hvad namn det vara 
månde), antingen det är i jorden eller på jorden, i luften, i 
vädret, i v attnet, elfven eller vattenhästen, i berg eller dalar, 
djefvulens tillskyndelse eller onda menniskors förgörelse eller 
trolldomsförgiftelse eller i jäst eller i elden eller vättars 
plågande eller skadande, i stenar eller träden eller lefvande 
i jorden eller på jorden, i hus eller utom hus, i kropp eller 
utan kropp, med förgift eller förgiftade sjukdomar, eller 
hvad skadeligen vara månde eller nämnas kan, så ock 
onämda, antingen det sker natt eller dag, invärtes eller 
utvärtes, så förbjuder jag det dig, att skada eller plåga mera. 

Och detta gör jag på Guds vägnar och Guds makt och 
kraft och efter Guds milda, nådiga och barmhertiga vilja 
och i Herran Jesu Kristi namn och i Jesu Nazarene namn. 
Amen, amen, amen. 

421. Stulet gods att återskaffa. 

Eriksberg, Södermanland, 1886. NM. F. 9196. Uppt. av metallarb. 
G. Ericsson, Eriksberg 7/s 1886. Av densamme också i ULmA. SFF. 

Man går en torsdagsmorgon, innan solen är uppgången, 
till en rinnande ström och ställer sig däröfver, samt läser, 
under det man vänder sig åt alla fyra vädersträcken, 
följande: 
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H vart du vänder dig, jag binder dig, vid sol, måne, 
stjärnor, planeter och alla himmelens krafter, att I aldrig 
skolen skina öfver den ogudaktige människan, som gjort 
mig skada. 

Hans blod skall göra honom bång, som Kristus led 
på korset tvång, hans blod skall löpa kring hjärtat, hans 
hand skall aldrig hafva mera ro än denna rinnande ström 
under mina knän, förrän han hafver burit igen det han 
stulit hafver ifrån mig. 

I N: F: o: S: o: d: H. A: Amen. 
Han bär säkert igen godset. 

Anm. af upptecknaren: Ehuru denna och dessa formler 
synas vara varianter af, eller beslägtade med hvarandra, 
så äro de likväl funna pä långt skilda orter. De smä trull-
böckerna, jag dels läst och återlämnat och dels erhållit, 
hafva någon tid säkerligen ansetts för helgedomar, som 
icke finge gå ur slägten. 

422. Mot trolldom. 

Södermanland, mitten av 1800-talet, SÄKH. I, 115. Identisk med 
föregående men något bearbetad. 

Om någon befarar, att han redan på ett eller annat sätt 
lider genom fiendtligt hexeri, bör han ställa sig vid ett rin
nande vatten en torsdagsmorgon, innan solen gått upp, 
och läsa följande ord fyra gånger, vändande sitt ansigte för 
hvarje gång mot ett af de fyra hufvudväderstrecken: 

Jag binder dig: 
vid sol och måne, 
stjernor och planeter 
och alla himmelska krafter, 
att I aldrig skola skina 
öfver den ogudaktiga människan, 
som mig skämt hafver. 
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Hans blod skall göra honom bång, 
som Kristus led på korset tvång. 
Hans blod skall löpa kring i hjertat, 
hans blod skall ej ha mera ro, 
än rinnande ström under mina knän, 
för än han hafver burit igen, 
det han har stulit från mig. 

423. För värk. 

ö. Göinge, Skåne. 1870-talet. E. W. II, 392. 

Jag ber nu lof af Gud fader att döfva och stilla och 
kasta bort denna värk. Det skall hvarken värka eller 
svida. 

Det vill jag göra med mina tio fingrar och de tolf he
liga apostlars. 

I tre heliga namn: 
Gud faders, Sons och den helige Andes. Amen, amen, 

amen. 

424. Mot värk. 

örkened, Skåne. NM. F. 2164. Upptecknat av Eva Wigström 
ur en Svantkonstbok. 

Jag döfver värk på Petter Hendriksson och på N. N. 
med tio fingrar, 
tolf Guds änglar. 

Nu skall denna värk aldrig mer svida eller värka, för
bjuder jag d ensamma samt förenämnde fingrar och omtalte 
änglar och i tre namn: Gud Fader, Son och helge [Ande], 
Amen. 

425. Gikta-bön. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 388. 

Du djefvul med all din magt X 
binder jag med Kristi kraft, 
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att du viker från denne persons N. N. ros, gikt, f lygande 
värk, vare sig flygande eller stillastående, i hans kraft som 
kommen är! 

I namn: Faderns, Sonens och den Helige Andes. Amen. 

A Å . Ä t f t  

Gud hjelpe N. N. från sin värk och vedermöda för fräl
sarens Jesu Kristi s kull! 

I namn: Faderns, Sonens och den Helige Andes. Amen. 
Ske alltså! Amen. 

426. För tandvärk. 

0. Göinge. Skåne, 1870-talet. E. W. II, 394. 

a. 

Jag blåser af dig all värk och vånda i Herran Gud faders, 
Sonens och den helige Andes namn. Amen. 

b. 

Jag ser Jesus, Sante Peter och Sante Bengt komma 
neder till din onda lem, att du icke skall röra mig. 

Jesus Kristus band djefvulen med dessa ord, då han 
löste verlden, och sade: 

»Mina tänder skola binda tänder 
och min talan öfverför din talan, 
din Skorpionus, 
att du icke skall såra mig mer 
än en mus gör en jordfast sten.» 

I trefaldighetens namn: 
Gud faders, Sonens och den helige Andes. 

Sante Bengt. I. H. S. ty ty 

427. För etter. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 398. 

Jag blåser på dig med blid anda, 
jag N. N. blåser af d ig all värk och vånda. 

I Herran Gud faders och Sons och den Helige Andes 
namn. Amen, amen, amen. 
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428. För etter. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 398. 

Jag N. N. blåser på dig: för rödt etter, för blådt etter, 
för brunt etter, för grönt etter, för svart etter, för flygande 
etter, för stannande etter, för etter i vatten, för alla slags 
etter, under jorden och öfver jorden. 

I Herran Gud faders, och Sons och den Helige Andes 
namn. Amen. 

429. För daggormar. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 401. 

a. 

Vissna och försvinn, som döder man i jorden ligger! 
I namn: Gud faders, Gud sons och Gud den helige 

Andes. 

b. 

Jag manar och botar dig N. N.: 
för låsabett och för grimsbett, 
för daggormar och för torbaggeetter, 
lefvande etter, för dödt etter, 
för sådan sveda och värk, för svulst och sår. 
Jag blåser på dig med en blid anda, 
jag blåser af dig all värk och vånda. 

I den treenige gudens, Gud faders, Sonens och den 
Helige Andes namn. 

B M ^ p -X I Y r T 4 B \ K M * 

1 ft Y rJ <I> P Fl V T H f t $ v 

<6. c. 3. <J. 4 cf. få få 

430. Emot råttor ock möss i åkrar ock ängar. 

Värend 1841. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne, I, s. 426. Av 
Hyltén-Cavallius funnen tillsammans med »Cypriani» förmaning, ehuru 
det är oklart, om den ursprungligen tillhör denna. 
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Gäck ut en thorsdagsmorgon och säg: 
Råttor och möss, som ären i denna vång, 
åker eller äng, lador eller golf! 

Jag besvär eder, att I blif ven denna vång, åker eller golf 
så led, som Christus var led d en man, som gjorde orätt emot 
sin nästa. 

Möss, b åde stora och små! 
Jag besvärjer eder: 

vid Guds nåde, 
vid sol och måne, 
och alla lysande stjernor; 
vid vägar och ovägar, 
vid himmel och jord, 
vid berg och dalar, 
vid skog och mark, 
vid sten och träd, 
vid alla djur, som Herren skapat hafver. 

Jag besvärjer eder, stora och små, hurudana i ären 
och månde vara, hvar I ären, antingen i kl ippor, i stenrefvor 
eller i jorden, så mån I på timmen draga till annor ställe, 
icke heller bita något strå af denne säden, och alla måsten 
I bortvissna, utan 1 genast dragen bort på annor ställen och 
på annan grund. 

In nommine pat. feile et spire, samet.1 

Jag besvär eder vid den gudens namn: 
Marilla, Mubelum Dralam, 

att I strax hädan viken ifrån detta hus. 

Corodis Mabell Branat Modilese Corejelium Pacrenellus. 
In nomine &c. 

431. Emot råttor och möss. 

Värend 1841. Hyllén-Cavallius, Wärend och Wirdarne, I, s. 427. 

I en annan, från den föregående avvikande uppteckning 
manas råttorna och mössen 

1 In nomine patris, filii e t spiritus sancti. 
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»vid den heliga graf, som vår Herre låg uti, 
vid himmel och jord, 
vid sol o ch måne, 
vid stenar och plantor, 
vid vatten och land, 
vid aska och sand, 
vid löf och gräs» o. s. v. 

432. För gikt. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 389. 

blåe gikt och ros, du gröne gikt och ros, du röde gikt 
och ros, du brun gikt och ros, 

jag besvär dig, gikt och värk, i hvar lem eller led du är 
och huru du är, vare sig gul, blå eller röd, antingen du är 
i hufvudet eller i ögonen, eller i öronen eller i lungan, eller 
i armarne eller i benen, i blodet, tand eller tunga, mun, 
hand, eller fot, eller i någon ledamot. 

Jag besvär dig, gikt och värk, med Gud faders, Sons och 
den helige Andes, vid Guds majestäts kraft, under dessa 
artiklar, som i Guds faders, Sons och helige Andes namn 
upptecknade äro. 

Jag besvär dig, gikt och värk, att du nu strax utgår 
förlåter denne Jesu Kristi tjenare N. N., a tt du icke skadar 
eller bryter honom N. N. till öra eller pina i hufvud, tand 
eller tunga, mun, hand eller fot, eller i någon ledamot. 

Jag besvär dig, gikt och värk, att du nu strax utgår 
ifrån denne Jesu Kristi tjenare. 

I namn: Faderns och Sonens och den Helige Andes. 
Amen, amen, amen. 

H e R L i G het. 

Dessa bokstäfver beteckna namn och skola skrifvas 
under alltsammans. 

gg Solgikt och ros, mångikt, du gule gikt och ros, du 
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433. Gikta-bön. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 387. 

a. 

Solgikt, mångikt, du gule gikt, du blåe gikt, du röde 
gikt, du grüne gikt, du bryne gikt, du svarte gikt, du 
hvite gikt, 

jag N. N. besvär dig, i hvad lem eller led du är: 
vid Gud faders, Sonens och den helige Andes namn, 
vid Guds majestäts kraft, 
vid sol och måne och alla Jesu Kristi stjernor, 
vid det gamla testamentet, vid alla Guds mirakel, som 

han har gjort i himmelen och på jorden, 
vid alla dess artiklar, verks förmaningar, som jag nu 

i Guds namn uppräknat hafver och dig med besvärat hafver. 
Jag bjuder och förmanar dig, gikt och värk, att du nu 

strax afviker och förlåter denne Jesu Kristi tjenare, icke 
mera skadar eller bryter honom eller henne, eller pinar 
i någon led eller lem efter denne dag. 

Jag N. N. besvär dig, du gikt, förmanar dig, du värk, 
vid sol och måne och alla ljusa stjernor, att du icke mera 
skadar eller bryter denne Jesu Kristi tjenarinna N. N. 

Mine patris et felleset et santos.1 Amen. 

b. 

Jag manar dig, gikt och värk, på vår Herre Jesu Kristi 
vägnar, hvad du äst hvit eller gul, grön eller röd eller blå 
eller brun, antingen du äst solgikt eller mångikt, att du nu 
utgår af denne Jesu Kristi tjenare N. N., att du blifver 
honom så led som jungfru Maria åt den man, som vet rätt 
och dömer orätt i Guds ord. Amen. 

Pruls oeh otull Maria skall här läsas 3 gånger. 

1 = In nomine patris et filii et spiritus sancti. 
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434. Gikta-bön. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 386. 

Solgikt, mångikt, du gule gikt, du brune gikt, du blåe 
gikt, du gröne gikt, du röde gikt, du svarte gikt, du hvite 
gikt, 

jag besvär dig giktavärk, i livad lem du är, om du är 
i hufvudet, öronen, ögonen, tänderna eller tungan, i ryggen, 
i bröstet, i armarne, eller i blodet, i magen, i låren och 
benen, antingen du är gul, brun, blå, grön, röd, svart eller 
b vit, vid Guds Faders och Sonens och den evärdige helige 
Andes namn, vid Guds majestätliga magt, vid alla dessa 
artiklar, som nu uppräknade äro, 

att du nu strax afviker och öfvergifver och förlåter 
denne Jesu Kristi tjenare eller tjenarinna N. N., 

att du henne eller honom icke mera bryter eller skadar 
till huf vud, öron, ögon, tänder eller lunga, rygg, bröst, mage, 
lår och ben, för frälsarens, Jesu Kristi, f örtjenst och för-
skyllans skull! Amen, amen, amen. 

Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger. 

435. Gikta-bön. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 387. 

Solgikt, mångikt, du gule gikt, du blåe gikt, du gröne 
gikt, du röde gikt, jag besvär dig, du röde gikt, att du genast 
utgår af denne Jesu Kristi tjenare N. N., ehvad lem du 
vara må. 

I den heliga trefaldighetens namn: Gud faders, Sons och 
den Helige Andes. Amen, amen, amen. 

436. Gikta-bön. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 385. 

Du gikt skall ej värka eller svullna, 
hvarken värka eller svida 
mer än det sår, som gick af Jesu Kristi sida! 
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Och med dessa orden skall du, gikt eller ros, inom 
Ire dygn vika ifrån denne Jesu Kristi tjenare eller tjänarin-
na N. N.! 

I namn: Faders, Sonens och den helige Andes. 
Detta säger man tre gånger. 

X X X  

437. Gikta-bön. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 385. 

Med G uds förlof o ch Jesu Kristi ord och förmaning för
bjuder jag dig, gikt, ros, sylen, tören och torr värk, huru 
dan du är, att du afviker och förlåter denne Jesu Kristi 
tjenares eller tjenarinnas N. N. hufvud, ögon, öron och 
tänder; förbjudes och besväres, att du afviker. 

I namn: Faders, Sonens och den helige Andes. Amen, 
amen, amen. 

Amen, till bot och bättring! 
Solgikt, murgikt, du gule gikt, du blåe gikt, du röde gikt, 

du gröne gikt, du brune gikt, du rödaktige gikt, du hvite 
gikt, du gråaktige gikt, 

jag besvär dig, hv arest du är, att du afviker och förlåter 
denne Jesu Kristi tjenares N. N. hufvud, ögon, öron och 
tänder! 

I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. 
Till bot och bättring! 

S B N S H S H N. 

438. Gikta-bön. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 386. 

Du förbannade ros och gikt, som plågar N. N. kropp, 
du skall vika och försvinna från denna Jesu Kristi tjenare 
eller tjenarinna, så att du intet mera kraft hafver! 
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Din magt har Jesus Kristus bundit med mörksens 
kedjor. Kom i håg, att din lön är i helvetet! Här har du 
intet att beställa för Jesu Kristi skull. 

I namn: Faderns, Sons ooh den helige Andes. Amen, 
amen, amen. 

439. För rosen. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 399. 

Du gule rosen, du blåe rosen, du röde rosen, du gröne 
rosen, du brune rosen, du svarte rosen, du hvite rosen! 

Jag N. N. besvär dig i hvad lem du är, eller i benen, 
eller i blodet, eller i lungan, vid Gud faders, Sons och den 
Helige Andes namn, vid Guds majestäts kraft, vid alla dess 
tolf ar tiklar, vid det, som Jesus Kristus gjorde, att du ingen
städes i köttet få vara. 

Jag N. N. b esvär dig, rosen och värk, att du strax afvi-
ker och förlåter denne Jesu tjenare N. N. och intet mera 
skadar eller bryter honom eller henne till värk eller pina 
i hufvud eller tänderna eller händerna eller någon ledamot. 

Jag N. N. besvär dig, att du strax viker af denne Jesu 
Kristi tjenare eller tjenarinna. 

440. För gikt. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 389. 

a. 

Härmed förbjudes all den giktvärk och ros, som i alla 
dina lemmar och leder är, från dig till verldenes ända, där 
L X H X X X X. 
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Dii ängellae Enger opliis jama XXXX. Der an iinre 
Engar oplitt jamand user an Bolofensi madder Todo vid 
det kristendomsnamn, som dig i dopet gifvet är, belak. 
Bainoden Tiinde, en Jor Tiimån Speritius, sello Sansto. 
Amen. 

X X X X X X X X X  

x x x x x x x x x  
b. 

Jesus han under appellen stod. 
Han svettades vatten, han svettades blod. 

c. 
Fly gikt och ros för ordet, 
som dödde under jorden, 
som daggen för dagen! 
Jag binder dig med min hand 
och med Jesu hand 
och med jungfru Marias hand 
och med de nio gode Guds englar, 
med hvit ull och med grönt gräs. 
I tre namn: 

Gud faders, Gud sons och Gud den Helige Andes. Amen. 
Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger. 

441. Att fördrifva onda andar och giktavärk. 

Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2128. Ur e n »Svartkonstbok», 
avskr. av Eva Wigström. 

Så säg: 
Min broder eller syster svär jag igenom Guds nåd och 

förlofven; lånar jag nu Jesu Christi magt och kraft och 
helige ords förmaningar; förbiuder jag alla onda andar och 
allt annat ondt, värk och vånda, på det de och de skall icke 

15 — S v .  l a n d s m.  L i n d e r ho l m  
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skada denne Jesu Christi tjenare eller tjenarinna N. N. mer, 
livad slag eller oro det är. 

Allt an nat ondt skall nu vara bundet med Jesu magt 
och kraft, i Guds f aders, Guds sons och den helige Andes 
namn, och på att intet mehn eller förtret gör denne Jesu 
Christi tjenare eller tjenarinna, utan lemnar alla ben, ögon 
och blod och alla hans lemmar skall vara fri, i alla goda 
englars namn, ehvad färg gikten eller rosen hafver, eller 
ehvad ställe det onda är, skall bortvika för Jesu Christi 
skull. Amen. 

I H S: S B S: S H S. 

442. Att efterspana en gast med penningar. 

Örkened, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2206. Avskr. efter en »Svart
konstbok» av Eva Wigström. 

Det skall ske på den dag, julafton faller. Den dagen 
eftermiddagen skall du icke låta någon se dig. Var vid det 
stället, [der] du kan till godset se, m en var icke [i] vädr et 
för den, ej heller [i] vägen fö r den! Ser du honom, så var 
stilla och håll för anden din. Ser du honom på platsen, 
så vänd, se styft och blicka icke och gäck så när den! Säg: 

a. 

»Med Jesu förlof, stora och starka kraft och hjälp, 
dermed skall jag dig stark t förbinda och stadigt, så du mig 
ingen s kada kan eller m å göra.» 

b. 
»Vår Herre Jesu Kristus att han den i öknen månde gå, 
der såg han djefvulen för sig stå , 
lyfte han upp sin välsignade högra hand 
och band den djefvul och alla i samma stund. 
Så binder jag ock de nna djefvul nu med samma kraft. 

I namn: Fader, Son och Helge Ande. Amen, amen, amen.» 
Gäck n io steg (tren) tillbaka igen, medan du läser tre 
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fader vår, och haf en luden handske okrängd och kasta på 
platsen, om du icke tör straxt gå på, till m ärke! Haf [en 
bit? af] e n likkista på dig och smulor af en kyrkspade och 
smulor af klockan. 

443. Att döfva vådeld. 
ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 403. 

Jag slår dig till glöd, för Kristus stod uppå det höga 
korset och med sitt blod betalte för hela verldens synder; 

och med samma blod förbjuder jag dig, att du ej går 
vidare än efter mina fotspår! 

I Gud fade rs magt och Sonens kraft. 
Eld stå, eld stå i Jesu namn! Amen, amen. 

444. Att döfva vådeld. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 402. 

Jag manar dig eld, att du icke går vidare fram, vid Gud 
faders kraft och den Helige Andes visd om! 

I namn: Gud faders, Guds sons och Gud den helige 
Andes. Amen. 

Fader vår läses. 

445. Att döfva eld. 
Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2070. Ur en »Svartkonstbok», 

avskr. av Eva Wigström. 

När man kommer till brandstället, ställer man sig midt 
för elden och säger: 

Eld, jag manar dig vid Gud fader och Son och den 
helige Ande, att du skall blifva stilla, stilla och icke för-
häfva dig med ditt fräsande och bitterhets nit, som du tända 
ville, och med din grymhet, som du framfor! 
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Det förbjuder jag dig i kraft af den ed, som Gud dig 
på berget Sinai förbannat(?) hafver, att du skall styras och 

stanna. 
1 namn: Gud Faders och Gud Sons och den Helige 

Andes. Amen. 

Sedan går man tre gånger kring elden och [skriver:] 

Derpå ropar man högt tre gånger: 
Hollol isolosba! 

I namn: Faderns och Sonens och den Helige Andes. 

446. Att döfva eld. 

örkened, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2204. Avskr. efter en »Svart

konstbok» av Eva Wigström. 

Statt tu, eld, uti den glöd, likasom Jesus Kristus, den 
lefvande Guds son, stod bunden och fast på det heliga 
korsens träd med sitt heliga korsens blodutgjutelse •— oss 
alla till godo! Jag, jag, jag, manar dig, eld, vid Guds Faders 
kraft och Sonens makt och den Helige Andes visdom. 

I namn: pattris och filius sancti. — 

Läses tre' gånger som omkring elden och därjämte ett 
»Fader vår» hvar gång. 

Med en årsgammal hasselkvist göres en krets omkring 
grafven från hvilken du tager mull, 3 gånger i din venstra 
h^nd. 

f .  Dämonlstiska formler.  

a. Nekromantiska.  

447. Att mana upp en död. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 407. 
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Säg så: 
»Jag manar dig, d u döda lekamen med din anda, vid 

Jesu f, jungfru Marias börd och de heliga evangelisters 
och apostlars gång, a tt du står upp och möter mig här på 
detta stället innan tolftiden, då jag vill fr åga dig hemliga! 

Och du skall svara mig 3 ord, dem jag icke uppenbara 
skall! 

Och besvär jag dig, att du ej löper utom denna krets, 
ej heller till mins ta hufvudhår skadar!» 

I heliga trefaldighetens namn och [vid] Marias börd 
och de heliga evangelisters och apostlars gång. Amen. 

Skrif sedan dessa tecken omkring kretsen: 

t  t  ̂  • _ ] _ +  +  +  
Sätt så grenen i jorden och gå 2 eller 3 steg baklänges 

utom kretsen! 
När han har talat med dig, löper han afvigt omkring i 

kretsen. Kasta då 3 gånger mull emot honom i nio kretsar, 
så går han strax ner. 

448. Att binda en tjuf. 
Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 409. 

» A t t  t j u f v e n  s k a l l  b l i f v a  k v a r ,  n ä r  h a n  
s t u l i t  i f r å n  d i g. »  

Gå på k yrkogården, sök upp ett folkaben och begär att 
få låna det på huru lång tid som helst, och säg: 

»Jag besvär dig, d u benets anda, 
vid jungfru Marias börd och alla apostlars gång, 
och jag uppväcker dig till en väktare öfver allt hvad jag 

äger, 
att ingen tjuf, eho det vara må, skall kunna stjäla bort 

något af mitt gods, 
utan blifva ståndandes dervid, tills jag tillstädjer att min 

väktare gifver honom lös.» 

Så länge du har benet i d in kista, blifver benets anda 
en väktare öfver ditt hus. 
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449. Att spela på lotteri med tur. 

ö. Göinge, S kåne, 1870-talet. E. W. II, 410. 

Gå en torsdagsafton, sedan solen gått ned, till kyrko
gården och sök upp ett stort ben. Skrif derpå alla 90 
numren och säg: 

»I m orgon så har du döde ande, som är egare af detta 
ben, utstrukit alla så nära som de 5 nummer, som skola 
vinna! Och det manar jag dig att du gör i alla djeflars 
namn.» Amen. 

450. Att återfå tjuvgods. 

Sandvik, Småland, 1700-talets slut. Mfr. NM. 1897, 43. Efter en 
gammal anteckning, sannolikt av prosten J. Gaslander i B urseryd, död 
1793. 

A t t  t v i n g a  e n  t j u f  a t t  b ä r a  h e m  d e t  h a n  s t u l i t .  

Man »lånar» ett ben från en kyrkogård och binder det 
i en stark ström samt läser: 

Den person, som tillfogat s ig min vara, 
skall ej ha ro hvarken natt eller dag, 
hvarken sittande eller liggande, 
hvarken gående eller stående, 
utan skälfva som detta ben, 
tills han återbär min vara. 

451. Att säkert att få en fogel inom skotthåll. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 114. 

Gå till kyrkogård en torsdags qväll, sedan solen gått 
ned, tag ett ben, som setat vid örat på en dödsskalle, och 
skrif derpå med ditt eget blod: 

Jag binder dig fogel med mitt eget blod, 
och det i namn: Faders m. m. 
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Tag detta ben med dig, när du går på jagt, och då du 
ser eller hör fogeln eller tror, att han finnes på ett visst 
ställe, så gå tyst deromkring tre hvarf och säg tre gånger: 

Jag binder dig fogel 
vid himmel och jord, 
vid sol och måne, 
vid stjernor och planeter 
och vid allt det Gud hafver skapat 
i himmelen och på jorden, 
och vid alla heliga martyrer och englar, 
att du icke skall undkomma utur denna ring. 

ß. Satanalogiska. 

452. »Fans flrkant.» 

Gräsmark, Värmland, 1899. NM. F. 307. Upptecknat av N. 
Keyland aug. 1899 e fter Per Andersson S:ra Ängen, Gräsmarks s:n. 

S a t o r 
a r e p o 
t e n e t  

o p e r a  

r o t a s .  

453. Att återfå stulet gods. 

Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2095. Ur en »Svartkonstbok», 
avskr. av Eva Wigström. 

Tag en ny glacerad kruka med något vatten uti, sätt 
i den en alekäpp, i hvars ände nio obegagnade synålar äro 
fästade, smeta väl igen krukans hals, gör upp eld i fans 
namn och sätt krukan öfver den samt säg: 

»Denna eld och dessa nålar skola förorsaka dig, tjuf, 
som har stulit det eller det från N. N., so m de stodo i 
hjertat på dig, tjufven, till dess du frambär det stulna 
godset. 
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Detta befaller jag dig i Gud Faders, Gud Sons och Gud 
den Helige Andes namn. Amen.» 

Detta göres tre torsdags- eller söndagsmorgnar; men 
bär på dig, he la tiden medan försöket göres, detta: 

sm ot/. sjiTo-6 

454. Att döfva krut. 

Värend 1841. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, s. 420. 

455. Blod att stämma. 

Böshult, Dunker, Södermanland, 1860—1870-talet. NM. F. 8375. 
Upptecknat av metallarbetaren G. Ericsson. 

Med en knif så korsar man läggvis öfver ett blödande 
sår och säger därvid: 

Genom treenighetens namn o. s. v. Läses och korsas 
tre eller dess bättre nio gånger. 

1 Såsom Hyltén-Cavallius anmärker, föreligger här en fördärvad 
lydelse av den bekanta formeln: Sator arepo tenet opera rotas. 

Tenia apepa sutuna Rutas.1 

Varde så döft i fånens namn! 

Stå i sten, 
stå i strand, 
stå i fandens namn! 
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456. För tandverk. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 393. 

Skrif 12 nummer öfver en dörr och låt dem peta tanden, 
som värker, att där kommer blod på spiket. Sätt det sedan 
på första numret och säg: 

»Efter som det är en förbannad plåga till att hafva 
tandvärk, så utdrifver jag den i fans namn.» 

Och då slår du spiket i stycken. 

457. Att nedsätta en flicka. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 410. 

Tag en spik af en graf och lite jord, i alla djeflars namn, 
och sätt den midt i der hon kastat sitt vatten, och säg: 

»Härmed nedsätter jag dig N. N. med det äktenskaps
förbund, som du har ingått med N. N.; så nedsätter jag dig 
N. N., och det uti hela Belsebubs Beliams och Lusifärs 
namn.» 

Men st rö den förr nämde jorden hastigt öfver stället. 

458. Att återfå stulet gods. 

Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2098. Ur en »Svartkonstbok», 
avskr. av Eva Wigström. 

Tag tre silfverpenningar i din högra hand, tigande och 
fastande, en sön- eller torsdagsmorgon, förr än sol uppgår, 
gå till en bäck eller å, som rinner mot norr, vänd dig mot 
öster och säg: 

Jag besvär dig, du djefvul Lusefär, med allt ditt sällskap 
och hof, med Guds och med Guds faders majestäts kraft, 

vid Ghristi heliga födelse, vid Christi heliga lidande 
Christi heliga uppståndelse, vid Christi heliga himmelsfärd, 
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vid al la dessa heliga artiklar, ord och förmaningar, som nu 
förmanande äro, Gud fader till ära och lof. 

Härmed besvär jag dig, under Gudens högsta lydelse 
och kraft, att du anammar denna menniska och tjuf, att 
Herren icke låter den tjufven hafva ro, hvila eller tålamod 
i sinne eller mod, som har bortstulit från N. N., förr än han 
eller hon bär det alltsammans tillbaka och lemnar allt på 
samma ställe, han stal det. 

Till dess besvär jag eder, sol och måne, vid Gud och 
under Gudens lydnad och högsta kraft, att intet sken må 
öfvergå denna tjuf, som stal det ifrån N. N., f örr än han 
bär det till si tt rättmätiga ställe igen, som han stal det på. 

I de tre namnen: Gud faders, Gud sons och Gud den 
helige Andes, amen. 111-

459. Att återfå stulet gods. 

Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2096. Ur en »Svartkonstbok», 
avskr. av Eva Wigström. 

Stig upp tigande och fastande en torsdagsmorgon i 
Fans namn, förr än solen uppgår. Gå till handqvarnen, 
drag den afvigt t re slag omkring med tre händer fulla kyr
kogårdsjord och tre eldglöder af getbjörke ofvanpå stenen, 
allt i samma Fånens namn, och säg så: 

»Upp i Fånens namn de tre öfversta djeflar, som i 
helvetets avgrund äro, och till den, som stulit hafver från 
N. N., att låta honom aldrig få någon rast eller ro, förr 
än han eller hon bär det tillbaka igen! 

Likasom jag drager denna handqvarn afvigt omkring 
i alla tusende djeflars namn, likaså drager jag den tjufven 
tillbaka, som mitt ifrån mig stulit hafver. 

Och likaså som den förrädaren Judas sålde sin herre 
och mästare Jesus Christus för trettio silfverpenningar, han 
bar dem tillbaka igen, likaså skall den förbannade men-
niskan och tjufven bära mitt gods tillbaka igen, eller s kall 
all den förbannelse komma på honom, som står skrifvet i 
109 psalmen.» 
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460. Att döfva krut. 

Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2079. Ur en »Svartkonstbok», 
avskr. av Eva Wigström. 

Meruta'?], kom nu strax och sätt dig mellan krutet och 
elden, i Bilials namn. nu strax! 

461. Att förtrolla en bössa. 

Södermanland, 1800—1870-talet. SFF. ULmA. Uppt. av G. 
Ericsson. 

Jag hörer skjuta, 
det skall din bössa få njuta. 
Ondt jag vill och kan . . . 
Henne förgöra i all a de 3000 djeflars namn. 

462. Om fiskeri å dess innehåll. 

Virserum, Småland, slutet av 1700-talet. Fat. 1906, 241. Jämf. 
Meddelande från Nordiska Museet 1897, s. 43. 

Om någon stjäler ifrån dig ditt mete eller dylikt, låna 
dig ett dödt menniskoben, bind flogrönn vid det och häng 
det i en stark åt norr flytande ström och befall det i 18,000 
djällars namn i natt gå hem till tjufven och så rycka och 
bryta honom upp och ned och ingen ro gifva, förr än han 
bär hem det han stulit har. 

463. Om någon har stulit, att få det uppenbaradt. 

Värend 1841. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, s. 421. 

Skrif dessa orden på en ostskifva: 

+ pax + max -j- nis + skaris. 

Gif osten åt tjufven att äta och säg: 

»Har du stulit, så ät i a lla djeflars namn!» 
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464. Att utröna hvem som stulit. 

Värend 1841. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne I, 421. 

Skrif i en ost dessa orden: 

man -j- en hem + betila + + + truma + 
pate + deus + vinat +. 

465. Invultation i satans namn. 

Glimåkra, Skåne, NM. F. 2099. Ur en »Svartkonstbok», avskr. 
av Eva Wigström. 

Att återställa stulet gods och sätta märke på tjufven. 

Statt upp en torsdagsmorgon i dagbräckningen i Fånens 
namn, gäck sedan ut och skär från stammarne af nio slag 
fruktbärande träd nio qvistar. Hvarje qvist afskäres i 
Fånens namn till att plåga den förbannade tjufven och 
menniskan, som har bortstulit de och de varor ifrån den 
N. N. Men den siste qvisten skall vara af ek. Sedan begyn
ner man upp eld på en jordfast sten eller häll, i samma 
Fånens namn, lägger alla dessa qvistar på elden, tager sin 
bössa, laddar den i samme Fånens namn med krut och 
askan efter qvistarne. 

Derpå tager man ett ekbräde, eller man hugger bark 
af en ek på så stor plätt, att man der med hel krita kan 
måla upp en menniskas (tjufvens) bild, men allt i samme 
Fånens namn; hvarpå man i s amme Fånens namn skjuter 
på hvilken af bildens lemmar man vill, så får tjufven samma 
skott och det på samma lem, som man skjutit på. 

Men lägger man något bly i bössan, så tar det bättre, 
men allt som göres, så göres det i samme Fånens namn. 

Sedan må man när man kommer hem, tillbedja sin Gud. 
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466. Att återfå stulet goda. 

Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2097. Ur en »Svartkonstbok», 

avskr. av Eva Wigström. 

Tag tigande och fastande tre silfver penningar i din 
högra hand en söndags- eller torsdagsmorgon, innan solen 
uppstår, gaek till en å eller bäck, som rinner norrut, vänd 

dig mot öster och säg så: 
»Jag besvär dig, du Lusefär, djefvul Lusefär, med 

allt ditt sällskap: 
med Gud Faders majestets kraft, 
vid Christi födelse, vid Christi fängelse, 
vid Christi heliga uppståndelse, vid Christi heliga 

himmelsfärd, 
vid alla dessa artiklars ord och förmaningar, 

som nu förmanade äro, Gud till lof och ära. 
Härmed besvär jag dig, djefvul Lusefär, med allt ditt 

sälskap vid Guds högsta lydelse och kraft, att djefvul 
Lusefär, med allt ditt sälskap nu strax uppsöker och anam
mar den menniskan och tjufven och icke låter honom hafva 
någon ro eller hvila eller tålamod i sinne eller mod, som 
har bortstulit det från denne mannen, N. N., f örr än han 
bär det alltsammans tillbaka och levererar på samma ställe, 
han stal det. 

Till dess besvär jag eder alla helvetesandar, sol och 
måne, vid Guds magt och under Guds högsta majestät och 
kraft, att de icke skina öfver den tjufven, som stal det, förl
än han, eller hon, tjufven, bär det alltsamman till si tt rätt
mätiga ställe eller rätta egaren, som tjufven stal det ifrån 

N. N. 
Det besvär jag eder, I alla helvetets andar, nu strax 

fullborden alla mina ord och befallningar och besvärjelser 
i den stora och majestätiska Gudens namn. I namn: Gud 
Faders, Gud sons och Gud den helige Andes. Amen. 

Härom beder jag i min frälsares egen bön, Fader vår, 
att det måste ske, att tjufven icke får någon hvila eller ro, 
förr än han eller hon hemställer hvad han eller hon, från 
N. N. s tulit har.» 
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467. Till att döfva krut. 

Glimåkra, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2065. Ur en »Svartkonstbok», 
avskr. av Eva Wigström. 

Jag förbjuder dig eld, vid dj efvulens magt, att du icke 
mer bränner hvarken i bössa eller panna, så framt och så 
sant som Lusifär står bunden med mörkrets kedjor i 
helvete till evig het. 

Jag tager äfven alla förut åberopade djeflar för så väl 
N. N. (uppre par namnet sex gånger) som till hel a min hjelp 
här till. 

I Guds Faders och Guds Sons och Gud den Helige 
Andes namn. Amen. 

468. Att göra sig osynlig. 

örkened, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2197. Avskr. efter »Svart
konstbok» av Eva Wigström. 

O s y n s e  v a r a .  

Såsom jag lägger detta osynse här i fånens namn för 
alla människor, så skall jag [osynse] vara häraf. 

Nästa söndag derefter går du dit igen och finner en 
röd sten; tag den och säg: 

»När jag bär denna i fånens namn på mig, så skall jag 
vara osynse för alla människor.» 

469. Mjölkningsformel. 

Tröne, Hälsingland, 1673. RA. Sk. kl. A. Misc. VII, s. 17. 

Oxar och stutar miölke wij, 
landh och löther går wij omkringh, 
miölke fanners flöthar 
och fanners miölk 
och han skall du haa. 
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470. Mjölkningsformel. 

Hälsingland, 1670-talet. Ur Lensei tillägg till Eurenii berättelse. 

Delsbo kyrkoarkiv, O. 1. 

När trollpackorna mjölka boskapen, skola de'säga: 

Oxar och stntar miölke wij, 
land och löter gå wij omkring, 
miölke fanners f löter 
och fanners miölk — 
allt i fanners namn. 

471. Att göra igen stulet gods. 

Tjula, Södermanland, 1886. NM. F. 9194 ock SFF. ULmA. Uppt. 

av metallarb. G. Ericsson, Eriksberg, 7/s 1886. Se SÄKH. III, 74. 

Man tager en penning i handen och går till en ström, 
som rinner österut, och säger, vid man står midt i eller 
öfver strömmen eller rännilen: 

Jag manar dig väder i vård, 
jag manar dig jord i vård, 
jag manar dig Oden a f Åders gård, 
att du tager mina gåfvor tillbaka! 

Jag manar dig fånen af helvitet, 
jag manar dig Nappa med allt ditt satskap, 
att du låter denna tjuf hafva hvarken ro eller li sa, 
hvarken sofvande eller vakande, 
förr än han ingenburit det, han stulit hafver, 
dit jag honom föresätter. 

Detta skall ske trenne torsdagskvällar årad och sedan 
solen gått ned. Penningen kastas sedan i strömmen. 
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472. Djävulsbesvärjelse om råttskydd. 

Arboga 1698. UUB. D. 609. 

. Jag manar eder 3 dieflar: 
Abaxell1 af östan, 
och tig Ewell 2 af sunnan, 
och tig Dauwl[?] af westan, 
att I låter tessa möss och rotter 
ingen skada göra3 för tenna man. 

I [n] n[omine] P[atris] F [ilii] et Sfpiritus Sancti], Amen. 

473. Mot gladan. 

Värend, Småland, 1830-talet. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wir-
darne I, s. 214. 

a. 

Gla, Gla , Glä nta! 
Skam skall dig hemta, 
föra dig över stock och sten, 
hugga af dig båda dina ben. 

Eller: 

b. 

Glada, Glada, Glänta ! 
Skam skall du vänta. 
I mor gon skall du hänga 
på fyra och tjugo stränger, 
med alla dina ungar, 
hierta och tunga, 
lefver och lunga, 
din lumme-tjuf. 

1 I mnscr: ab axell. 
2 I mnscr.: e(?) well. 
3 I mnscr.: göra måge. 
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474. Mot bölder. 

Lilla Mellösa, Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. 
Upptecknat av metallarb. G. Ericsson. Tryckt med några språkliga 
förbättringar i SÄKH. II, 103, ock lokaliserad till Lilla Mellösa. 

Bölde, bölde blå, 
fan ta den fläcken, 
du sitter på. 
Här ritar jag en ring, 
etthundrafemtio deromkring, 
di skola bulna och aldrig brista, 
utan bli stora som varpe-nystan. 

Så spottas [ock säges:] 

Tvi bot, så snart som de va gjolt! 
Genom treenighetens namn. Amen. 

475. Att ställa bölder på någon. 

Tuna, Medelpad, 1880. M. Jn. Meddelad av E. J. Borg, Bällsta. 

Bölde, bölde väx i ring, 
och sätt femton omkring, 
väx och bli stor, 
likna far och mor! 
Sitt där både väl och länge, 
väx varken på åker eller änge! 

476. Mot bölder. 

Jäders bruk, Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. Upp
tecknad av metallarb. G. Ericsson. Se SÄKH. II, 103. 

Bölde, bölde, ring, 
femton utikring! 
Alla bulna, ingen briste, 
flera få och ingen miste!1 

Så snart, som de är gjordt, 
så ä de bot! 
I hel. treenighetens namn. Amen. 

1 Synes av missförstånd ha blivit använd till bot. 

16 — S v .  l a n d s m .  L in d e r  h o l m  
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477. Medel att fördrifva vägglöss och kålmaskar. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 115. 

En till g ården hörande qvinna springer naken med en 
stake i hand omkring kålsängarna på en söndagsförmiddag 
mellan »anngången» och sammanringningen, ropande: 

Kålmask, bevar' dej, 
att inte hin bedrar1 dej! 

478. Att göra osämja. 

Nås, Dalarna, 1873—74. ULmA. 291:3. Avskrivet av Nils Sjödahl 

efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Man tager 3 gamla qvastar och går på taket midt öfver 
sängen, der de sofva, och skär sönder qvastarne och kastar 
bitar åt alla håll och säger: 

Nu, djävula anfäkta, skall mellan er vara trätor och 
osämja! 

479. Mot ormbett. 

Blidö, Uppland, 1897. ULmA. 303: 235. 

Ormen ligger i tuf 
svart och ful, 
och fan far i dig som den bet, 
och här haï* du själf din sveda och värk! 

480. Harfångst. 

Hede, Härjedalen, 1904. NM. F. 2283. Sagesman: Olof Vestin, 
Hedeviken. Uppt. av N. Keyland, Nord. Museet. 

Här sätter jag min snara, 
här får jag en hare. 
Och liksom jag gnager harens ben, 
skall fan gnaga mina ben. 

1 Eller: tar. Vilket förutsattes som säkert. 

,5 
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481. Att bota en förtrollad bössa. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. Uppt. av metallarb. 
G. Ericsson. 

Klyf en runnstör en torsdagskväll och kryp därigenom 
med bössan och säg: 

Här binder jag olyckan qvar 
och den, som gjort mig skada, 
och.alla djeflar i helvetet äro med honom! 

Spotta sedan 3ne gånger och gå hem. 

482. Mot förtrollning av bössor. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. Uppt. av metallarb. 
G. Ericsson. 

Skjut med skathjärta och säg: 

Drag för alla djeflar i helvitet är och honom emellan 
ögonen, som dig skämt hafver! 

483. Att bota en skämd (förhäxad) bössa. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 114. 

Ladda med ett skathjerta och skjut under venstra 
armen, sägande: 

Dra (g) för allä di djevlär, som i helvite(t) ä, mä honom, 
som imilla(n) ögo dej ha skämt! 

u kapolia. 

484. Blåkullafärdsbesvärjelser. 

Sollefteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolldomskomm. i Ångerman
land 1674, s. 25, 26, 27. Enligt bekännelse inför rätten av Sigrid 
Mattsdotter.1 

1 Om den 3:dje besvärjelsen säges, att den sades till djuret, vilket 
ock torde gälla den 2:dra. Om den 2:dra uppgav Sigrid, att den 
lästes 3 gånger. 
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a. 

Hwipp upp och nedh 
och så ända till hälfwites! 

b. 

Flygh up och nedh 
till Blåkulla till fahnen! 

c. 

Gudh forbanne tigh, 
fahr upp i windh och wädher! 

485. Blåkullaformler. 

As, Väs tbo, Småland. Hyltén-Cavallius, Wärend och Wirdarne II, 
Tillägg och Anmärkningar, s. II. 

En trollkäring, som blef sju k i dy mmelveckan, när hon 
skulle fara till Blåkulla, b ad sin man så gärna, att han skulle 
fara i hennes ställe. Hon lärde honom därför, huru han 
skulle göra: 

Först smörjer jag åt dig en stake och säger: 

»Här upp och här ut, 
för alla de tusen!» 

När du så kommer fram och gillet s tår som bäst, fort
satte hon, så begynna käringarna att huggas. Då skall du 
ändtligen inte glömma att säga: 

»Sår i dag, 
helt i morgon!» 

Mannen lofvade att göra sitt bästa, men när han kom 
fram och käringarna begynte huggas, gjorde han tvärtom 
emot hvad hustrun bedt honom och sade: 

»Sår i dag 
och sår i morgon!» 
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Verkan häraf blef fruktansvärd, ty alla käringarna 
blevo så sönderhuggna och fördärfvade, att presterna en 
lång tid inte fingo annat att göra än att fara i sockenbud 
till g amla påskkäringar. 

486. Blåkullaformler. 

Krokstad, Bohuslän, 1671. RA. Trolldomsprocesser, Bohuslän, 
1671, bunt II, s. 199. Meddelades inför tinget i Kvistrum av Kerstin i 
Löfri, Krokstads socken. 

Nu dricker jag af min stop, 
fånen skall gifwa mig allt hwad jag h ar behof. 

487. Afskräckningsformel för tjuvnad. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. III, 75. Skämtsam 
formel. 

Den som denna bok1 stjäl eller nappar, 
han skall utföre helvetets tr appa 
med en röd kappa. 

Förr stod detta ofta att läsa i de böcker, som funnos 
i allmogens hem eller kvarlemnades i kyrkorna. 

488. Att göra en mjölkehare. 

Fyrunga, Västergötland, 1907. NM. F. 2534. Uppt. av Johan 
Sven Svantesson, Fyrunga den 5 jan. 1907. 

Om en veil jara säk en mjölkehare, så sa en ta säk nöra 
jusaspeter älle andra träpinna å vira en trase älle hälst 
gamla sölf älle vebinner om di, så sa en skära säk i en finger 
å bloa å seja: 

Ja sa je däk bio, 
Å sk am sa je däk mo. 
Du sa fö mäk springa. 
Â jag sa fö däk i hälvete bränna. 

1 Eller: sak. 
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Om en ser en hare å en veil veta, 0111 dä ä en mjölke
hare eller inte, så sa en titta igönom ett hol på ett kläaplagg 
eller noget aent hol, om dä då ä en mjölkehare, så har han 
ena gråjol (band, bälte) om säk. Om en sa skuta en 
mjölkehare, så får en inte ladda mä hagel, utan mä bröstmo-
ler i ställe, å så sa skotten inte vara insammel, nor han 
skuter. Då stupar haen, men då stupar skotten mä. Då sa 
den som ä mä springa fram å skara å tunge-toppen på haen 
å gå å tappa i mun på skotten, å då qvecknar skotten ve. 
Män haen dä blir inte ante pinna å traser, sånt han va joler 
å. Om en veil veta, om smör ä ätte sådan mjölk som mjöl-
kehara ha draet, då sa en ha en knif, som å jol (gjord) åf 
nie slags ankestål (stålbitar efter sönderbrutna eggjärn eller 
värktyg, som man ankat på), å nor en då skär, körs i smöt 
mä den knifven, då blöer dä i skara, om dä ä ätte mjölke-
hara. 

489. »Hur dum gjorde mjölkhara.» 

Hornborga, Västergötland, 1906. NM. F. 2343. Upptecknat av N. 
Keyland april 1906 efter A. Joli. Svensson i Hvassagården, Hornborga. 

Se dä geck te på dä vist, att de tok uts letna å itppbrända 
soper (ugnssopor) å åklöpte äfseter å vebinninga å utsletna 
tvajestûmpa; men hur di satt ihop dädäringa, se dä vete 
Håken, för dä va allsingen, som feck se, när di gjorde't. 
Men s å mö vet ja, att när di hade plockat ihop allt däda-
ringa uselheta, så skulle di skära sä i en finger eller ûj 
skära sä på nô ant ställe hvar som hälst på kroppen å låta 
bion runna på dädara skamtut å så sulle di seja: 

Nu har ja gett dä kropp å bio, 
skam ge d ä lif o ch mo. 
Du sa för mäk på jola sp ringa, 
å ja ska för däk i helvete brinna. 

À se va allt falit mä desamma. 
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490. Att »göra en tuss». 

Södra Finnskoga, Värmland, 1898. NM. F. 170. Upptecknat av 
N. Keyland augusti 1898 efter Huske-Hans, Holmen, S. Finnskoga s:n. 

Tuss eller bäru, den gör di om Langfredasmôrân. 
Anneka skull göra en om Langfredasmôrân. 
Men da sa gubben dä te mej: »Gå ut du å skäm för'a,. 

se int dä går! Å da nä jag kom ut, se feck ja hö re, att ho sa: 

»Som du för mej på jola triller, 
så ska jag för dej i helvete brinne!» 

»Usch, Annika!» sa ja. 
Men d ämä va dä allt skämdt, se ho feck ingen bäru. 

491. Om käringen som skulle göra sig en bära. 

Grangärde, Dalarna, 1903. NM. F. 1648. Upptecknat av N. 
Keyland okt. 1903 efter Skarp-Greta, Sunnansjö, Grangärde. 

-rr,fvf rrrr " «"• •. •• - r r • 

Den där, som skulle göra sig en bäru, va i e n badstuga; 
å då va hä en karl, som hade gömt sig på lafven. 

A d är (i bad stugan) hade hon en vattså, å så hade hon 
då vidjehånkar å en kvast. A så hade hon kvasten å hoppa 
upp å ner mä' i vattsån. 

»Få lif, få lif!» 
sa ho då, men hä feck i nge lif. »Må hä ä någon kristen, som 
hörer?» sa ho. 

A då sa' den där karlen: »I helve te får hä liv!» sa'n. 

492. Att göra en bära. 

Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 130. 

På jorden skall du för mig springa och jag i helvetet för 
dig brinna.1 

1 Sannolikt en rast av en täxt rörande tillvärkning av bära. 
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493. Mot puken.1 

Jämtland, 1870-talet. SFFT. IV, 131. 

Je ge de bloe 
men fän ge d e moe. 
För mej ske du på join rin, 
för dej ske je e helvet brin. 

Det är: 
Jag ger d ig blodet, 
men fan ger dig modet. 
För mig skall du på jorden ränna,2 

för dig skall jag i helvete brinna. 

494. Bär-formel. 

Ytter-Hogdal, Hälsingland, 1904. NM. F. 1435. Upptecknat av 
N. Keyland maj 1904 e fter Olof Karlsson, Ytter-Hogdal. 

Det var en kvinna, som skulle göra sig en puke i bad
stugan om julnatten. 

Men då var det en yngling, som stal sig i väg till bad
stugan före kvinnan, ocb lade sig där på lur för att höra, 
hur hon bar sig åt. Ja, när hon då hade puken färdig, 
så befallde hon honom att draga mjölken och smöret från 
de andra till hennes hem. Och så sade hon: 

»Du skall för mig på jorden springa, 
jag skall för dig i helvetet brinna.» 

Ynglingen, som åhört, skulle sedan göra sig en puke, 
som han hört gumman göra. Men han trodde själf ej på 
allvaret däraf. Därför när han släppte honom ifrån sig, 
sade han: 

»Lort skall du dra!» 
Men det drog också puken, så ynglingen bief alldeles 

»förrådd» för lort. 

1 Liksom det mystiska väsendet baran drar puken hem mjölk ock 
smör från grannarna. 

2 Springa. 
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495. Bär-formel. 

Ytter-Hogdal, Hälsingland, 1904. NM. F. 1437. Upptecknat av 
N. Keyland maj 1904 e fter Ol-Karls-Mora. 

När man gjorde en puke, så sade man: 

»Du sk all för mig på jorden springa, 
jag skall för dig i helvetet br inna.» 

Och därmed var egaren försvuren att gå i elden för sin 
puke. 

Därför om någon lyckades få tag i en puke, såsom 
i bland hiindt, och stängde in honom i bakugnen för att 
bränna honom där, så kom genast den försvurne egaren och 
ville tränga sig in i bakugnen för att låta sig brännas i stället 
för pu k en. 

496. Bär-formel. 

Ytter-Hogdal, Hälsingland. NM. F . 1441. Upptecknat av N. Key
land efter Lars 01 Halvars Kari, Västansjö, Ytter-Hogdals s:n. 

Dä va på ett ställe matmora skulle göre en puke i 
bastuga. 

Â da geck drängen lit före å gömde sä bakom bastom-
men. 

Å da lâg'en där å såg, hur ho rulla ihop, å dä va nije 
slag utåf slarfver, som ho gjorde ett nyste [å]. 

Å se skar ho te vänster lillfingre, å lät drvpe tre drop
per blog. Å da säga ho så da: 

Ja gir dä blog, 
å fan ska gi dä ino, 
å ja ska i helvete brinne. 

Så sa en far. 
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497. Bär-formel. 

Hammerdal, Jämtland, 1907. NM. F. 2888. Upptecknat av Levi 
Johansson 24 okt. 1907 efter Margit Danielsdotter i Solberg, Ham
merdal. 

I en fäbodstuga höll ett par käringar på med att göra 
puken. Det var kväll på sensommaren, så att det var 
mörkt ute. En dräng från byn var ute och skulle hälsa på 
nå'n jänta i bodarna, som det ju brukar ska vara vanligt. 
Drängen kom att titta på stugufönstret och fick således 
både se och höra, vad käringarna hade för sig. Sedan de 
satt liv i puken, gick de ut. De skulle väl mjölka, kan jag 
tro. Drängen gick då in i stugan. I spisen hittade han en 
del tråd och kalk(?)hår och annat sàn't, som brukat be
gagnas till pukvirke. Detta komsade pojken ihop, och se'n 
skar han sig i lillfingret och dröp de där tre bloddropparne 
i den där tussen, han mylat ihop, och så sade han de där 
styggorden: 

»Jag ger dig liv och blod, 
fan ska ge dig mod!» 

eller hur dä nu var. Men han trodde inte, att det dugde 
till nånting det där virket, och därför sade han på skoj: 

»Ä skit drar du å int' nå't annat!» 

Men giss på, blef det inte liv i puken, och han drog, 
som drängen sagt, och det blev en faselig strid mellan 
bönderna i byn om vem som skulle få ha honom till d räng, 
ty alla ville ha honom, eftersom det visade sig bli så stor 
dyngkas där han var. 

498. »Bjärn». 

östergarn, Gotland. NM. F. 4180. Upptecknat av N. Lithberg 
efter Gust. Österdahl, Fride, Gammalgarn. 

De va i källing, sum kund gär bjäre, u så skudd ha lär 
i anni källing de mä, u så gick di äut e häusar bäggi täu. 
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De källinggi, sum skudd gär bjiirn ho va ner pa ladu, u 
dannu ha lag upp pa vindre. Källinggi lo da et bälg-
hankel u s å såt ha fejr pinna unda ti b ajn. 

»Stå i fånens namn!» 
sägd källinggi. 

»Fall i Jesu namn!» 
sägd dannu på vindre. U så ramle bjärn ihop. 

»Stå i fånens namn!» 
sägd källinggi. 

»Fall i Jesu namn!» 
sägd dannu pa vindre igen. U så ramle bjärn. 

U de hållt pa ret längge. Bjärn vild i nt sta. Men så ti 
släut så tyckt ha, sum lag pau vindre, att de kund va rolitt 
ti se, sått han sägd int någ' majr, u da bläj bjärn färdi u 
börje laupe. Da ställd källinggi fram en stor kättel pa gålve, 
u den fylld bjärn pa en lejten stund. 

499. »Trollkatten» eller »bjäran». 

Frostviken, Jämtland, 1905. NM. F. 3314. Ant. av sem.-eleven 
Levi Johansson 1905. 

I Frostviken, där den benämnes »trollkatt», säger man, 
att den framställes på följande sätt: 

Kring en liten boll af kalkhår nystar man tre torsdags
kvällar å rad ulltråd af nio olika färger. Tredje torsdags
kvällen tar man tre bloddroppar ur vänstra lillfingret och 
gjuter in dessa i nystanet. »Katten» ä r nu färdig att erhålla 
lif och sändas ut till arbet e. Detta tillgår så, att man kastar 
den baköfver vänstra axeln och säger: 

»Jag har gett dig blod, 
fan skall ge d ig mod, 
du skall för mig på jorden springa, 
och jag skall för dig i helvetet brinna». 

Han blir nu lefvande, och, så fort han fått uppgift på 
livad han skall draga, rullar han åstad och samlar oupp
hörligen grädde, smör eller livad det nu är, han fått befall
ning om. Därmed fortfar han, så länge ägarinnan lefver. 



252 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK RESVÄRJELSER 

500. »Trollkatten» eller »bjären». 

Vilhelmina, Åsele Lappmark, 1905. NM. F. 3007. Antecknat av 
sem.-eleven Levi Johansson 1905. 

I V ilhelmina har jag fått följande uppgift om »bjärans» 
(så kallas den här) tillverkning: 

Man tar af ett lik några hårtestar, skinn af dess hälar 
samt naglar. Allt detta jämte kvicksilfver och något 
messing, som man skrapat af kyrkklockorna, hoprullas till 
en boll, som man kastar öfver vänstra axeln, hvarvid man 
säger: 

»Vill du för mig på jorden springa, 
skall jag för dig i helvetet brinna». 

Sedan befaller man honom draga det eller det, och strax 
rullar han bort. 

Ägarinnan säges vara tvungen att personligen infinna 
sig, om man tager af »bjäraskit» och bränner den i smedjan, 
under flitigt piskande i elden med björkris. 

y. Satansförbund. 

501. Satanspaktum. 

Linköping, 1674. Göta Hovrätts Arkiv, Jönköping. Criminalia 

pro A:o 1674. Jönköpings, Östergötlands m. fl. län (större bunt) 

n:r 64, jfr n:r 28: Ransakning på Linköpings rådstuga.1  

»Högtärade k[iäre] broder! Salut! Emedan såsom 
iag låter tig förnimma, att iag hafwer lust till att läna 

1  Av skriv else från biskop Terserus den 25 sept. 1674 jämte utdrag 

ur Linköpings domkapitels protokoll framgår, att två gossar i trivial

skolan, Jakob Falk (14 år) ock Bengt Hult (13 ar), på inrådan av en 

kamrat, Petrus Spelt (12 å r), med eget blod »förskrifvit sig åt satan för 

att få pengar». Bengt Hults förbindelse synes ha i hans namn skrivits 

av sonen till en skräddare i staden. Studium av »Magia Naturalis» 

ock ryktet om »D:r Faustus» hade givit a nledning till för etaget, som har 
åtskilliga paralleller vid svenska skolor under 1600- ock 1700-talen. 

Mäst omtalade för satanspaktum under 1700-lalet voro krigsfången 

Lützow ock senare Uppsalastudenten Daniel Salthenius (1718—1719). 
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penningar af dig och will sättia tig min siäl i pant och tiena 
tig i döden och sedan will tala med tig o m en natt. 

Bencht Hult.» 

502. Satanspaktum. 

Stockholm 1676. Uppsala Landsarkiv. Uppsala domkapitels 

protokoll den 9 febr. 1676. 

Ankom och uplästes Kongl. Krijgs Collegii bref om 
en grufweligh casu, nembligen en pastoris son i Östergöt
land, Johan Smaltzius benämnd, constabel under artollerie, 
[som] gått 3 aftnar på Södermalms galgberget, williandes 
contrahera medh sathan om penningar, 3:dje gången kastat 
ifrån sigh en obligation medh sitt äget blodh skrefwen att 
bekomma af honom, Oden, 10,000 ducater 20 åhrs tijdh på 
intéressé 7 pro cento, pantsättiandes honom der emot sin 
kropp, siäl och eviga saligheet etc. — Denna skriften är af 
en qwinnsperson opfunnen. 

503. Satanspaktum. 

Stockholm 1736. RA. Just. rev. Kulturhist. »Hädelse mot Gud.» 

Jag Carl Gustav Klingfeldt upofrar både krop och siähl 
till den store werdenes förste, faan, och skall han mig få 
taga nitton åhr här effter, därest han mig will hiellppa så 
mycket penningar som iag effter denna dagen af den stor-
mächtige fan mig önskar samt att han mig hielpper gunst 
hoos hwad frutimber iag siälf will och att alt hwad iag 
mig önskar går där effter; om han nu mig, nemligen all 
wärldens förste, fan, alt detta mig hiellper, skall iag, när 
iag går till skrifft, giömma oblatet åth honom, dock med 
•dett förbehåll, att han effter dato mig hiellper och i natt 
tager min skrift, så skall iag troget honom tiena, som med 
mitt namn bekräftas. Stockholm d. 29 Decemb. 1736. 

Carl Gustav Klingfeldt. 
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504. Att spö ej skola bita på dig. 

ö. Göinge, Sk åne, 1870-talet. E. W. II, 410. 

Stjäl dig en hake och en mörna af en kjortel, t ag sedan 
2 eller 3 hufvudhår, vira om din venstra tumme och kasta 
dem öfver din venstra axel, då du går fram till pålen. 
Säg så: 

»Det ger jag dig satanas för du håller din hand öfver 
min fattige rygg, medan jag hänger». 

<5. Oböner.1 

505. Travestering af »Tio Guds bud». 

Stockholm 1676. Acta till Trolldoniskoinmissionen i Stockholm 
1676. 

Du skall icke frukta den gud, som är i helfvetet. 
Du skall icke helga hvilodagen. 
Du skall icke hedra fader och moder etc. 
Du skall dräpa. 
Du skall giöra hor. 
Du skall stiela. 
Du skall bära falskt wittnesbörd. 
Du skall hafwa lust till din nästas hustru. 
Jag herren fan är en stark hämnare etc. 

1 Från de stora trolldomsprocesserna i Stockholm 1675—1677; 
finnas i »Acta» till trolldomskommissionen i Sto ckholm 1676—1677 ock 
hade ingivits av kyrkoherden Magnus Pontin i S:l Jakob, antecknade 
efter de blåkullafaiande barnen. Därtill komma några i HRT. III, 
1676 antecknade på ett aktstycke, som bär titeln: iNågra underliga och 
sälsamma Rela[tioner] om det ynkeliga Trulldomswäse[ndet], som 
sanferdeligen äre skedde utj D [i]ls[bo] och Hälsinglandh». Även dessa 
måste höra till Stockholm. Från barnen härröra de blott i andra 
hand, för så vitt en äldre person, någon förkommen individ bland 
huvudstadens drägg, måste anses ha värkställt dessa ohyggliga traveste
ringar, vilka bära ett fruktansvärt vittnesbörd om den etisk-religiösa 
förvildning, som av den gamla djävulstron följde särskilt i de stora 
trolldomsprocessernas år. 

För deras användning i populärvetenskaplig, för barn ock ung
dom åtkomlig form, tillåter sig utgivaren varna. 
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506. Travestering av Trosbekännelsen. 

Stockholm 1676. ATKS. 1676. 

Jag tror på dig fader i helfwetet, som liar lärt mig att 

tiena dig. 
Jag tror på fan, alsmechtigan fan, icke helvetis och 

jordens skapare. 
Jag tror på hans englar, hans onda bevarare, hvilka 

aflade äro af fan, födda af trollkeringom, upstigne til 
helvetis, sittandes på fans alsmechtiges högra hand, kom
mandes till att döma lefwandes och döda. 

Jag tror på trollkeringom, icke ena helgo almenneligo 
kyrkio, the fulas samfund, syndernas icke förlåtande och 
ett pint liff. Amen. 

507. Travestering av »Fader vår». 

Stockholm 1676. RA. HRT. III, 1679. 

Ord wår, fahn ware i titt nampn; diefwulen tillkomme 
titt rijke; hin, skee tin willie. 

Trå himmelen, trå jorden! 

508. Travestering av Davids 23 psalm. 

Stockholm 1676. ATKS. 1676. 

Fahn är min herde, mig skall intet fattas; han förer 
mig på galna wägen för sitt namn skull; och om jag än 
wandrade i enom ljusom dal, så fruktar jag intet Gud. 
Falskhet och obarmhertighet skola följa mig och jag skall 
blifva i fans hus evinnerligen. 

509. Travestering av morgonbönen. 

Stockholm 1676. ATKS. 1676. 

Jag tackar dig, fan, käre helfvetis fader, genom hans 
englom, din ende son . .. 
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510. Travestering av aftonbönen. 

Stockholm 1676. ATKS. 1676. 

Waka öfver oss, fan, och bewara oss för Gud, den 
listige frestaren, som alltid går, sökandes, hwem som han 
uppsluka må . .. 

511. Travestering av »Välsignelsen». 

Stockholm 1676. ATKS. 1676. 

Fan wälsigne oss och bevare oss . . . 

512. Travestering av bordsbönen »Allas ögon» etc. 

Stockholm 1676. På Delsboakten i HRT. III, 1676. 

Fahn, alles ögon skall vara förbannat. 

513. Travestering av bordsbönen »I Jesu namn gå wij 
till bords». 

Stockholm 1676. På Delsboakten i HRT. III, 1676. 

I fanners nampn gå wij till bordz, 
äta och dricka thet fahnen hafwer torget,1 

äta diefwulens maat; 
fahnen ware i m aat och dryck; 
fahnen styrke wår troo 
och gifwe oss ändalycht! 

514. Travestering av en bön. 

Stockholm 1676. ATKS. 1676—77. 

Barmhärtige fader i helfwetit, wälsignat ware tu för alt 
gått, du har gifwit mig. Iagh will bli.fwa ho ss digh o. s. v. 

1 Detta uttryck synes tyda på läsningens tillkomst i en stad. 
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515. Travestering av*bönen efter predikan. 

Stockholm 1676. RA. ATKS. 1676. 

Annat sätt: 

Barmhertige fader och kiära helfwetis fader, på hwil-
kens obarmhertigheet älir inge iinde, tu som icke äst tålig, 
icke förlåter alla missgierningar; hielp oss, faan, wår fräl
sare för tins nampns ähra skull, f räls oss och förlåt oss alla 
wåra gudfruchtigheet och gif oss tin andes nådh till a tt icke 
här efter bättra wårt syndiga lefwerne och med digh icke få 
en evjgh salighet för dina änglars död. Amen. 

516. Blåkullaförbannelse. 

Sollefteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolldomskommissionen i 
Ångermanland 1675, s. 5. Denna ohyggliga formel meddelades av en 
12-årig flicka. Rätt vanlig uppgift av de anklagade under de stora 
trolldomsprocesserna, att denna »obön», som det hette på dåtidens 
svenska, lästes i Blåkulla vid dess högtidligheter ock svarta mässor. 

Förbannat ware min fadher och modher, 
förbannat ware syster och brodher, 
förbannat ware himmel och iohl, 
förbannat ware måne och sohl, 
förbannat ware den, som på Gudh tror 
och alla dhe, som på iorden boo[r]l 

2. Operativt verbala formler, 

a. Deklarativa formler. 

a. Regressiva. 

517. Mot blemmor och utslag. 

Kläckeberga ock Dörby, Småland, 1874. ULmA. 93: 25. Ö. Smål. 
ock Ölands landsmålsfören. saml. 

»Borr» (blåsa, blemma) under foten får man, om man 
råkar trampa på ett ställe, där man borrat med någonting, 
snurrat omkring med ett stolsben e. d. »Borr» botas, om 
man med ett vanligt borr vidrör det sjuka stället, för borret 
runt m o t s o 1 s och säger : 

17 — S v .  l a n d s m .  L i nd  e r  h o l m  
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»Jag borrar, jag*borrar.» — -
»Vad borrar du för slag?» 

säger den som skall botas. 
»Jag borrar bort 'borr' ur din fot», 

säger den borrande, varefter han spottar 3 gånger. 
Det hela upprepas tre gånger. Tilltalsordet »du» må ste 

användas. 

518. Mot stolsteg. 

Hestra, Småland, 1879—80. M. fr. NM. 1897, 38. 

En ska ta en trefot och med den samma med en fot 
i sänder borra på ögonblicket; ansyls förstås och fråga: 

»Hvad borrar jag bort?» 
»Stolsteg.» 

Båda ska därpå spotta tre gånger genom trefoten. Och 
så blir d en sjuke nog bra, så fort det tyar. 

519. Mot vagel. 

Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 45. Smål. landsmålsfören. saml. 

Vagel botas på följande sätt: Man tager en stol och 
borrar med dess fot rundt på golfvet. En näsduk eller ett 
kläde viras omkring stolsbenet, för att detta ej vid borr
ningen skall skåda ögonen. Man borrar nu några slag 
m o t s o 1 s, hvarunder den, som skall botas, frågar: 

Hvad borrar du efter? 

Den borrande svarar: 

Jag borrar bort sto [l] steget på dek. 

Upprepas tre gånger. 

520. Mot vårtor. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. II, 112. 

Man går ut en klar månskensafton och ser på månen, 
medan man med fingrarna kretsar m o t s o 1 s öfver vårtor
na och säger: 

Nu str yker jag bort mina vårtor i månsken. 
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521. Att sittande ej kan resa sig. 

Eriksberg, Södermanland, 1886. NM. F . 9219. Ant. av metallarb. 
G. Ericsson, Eriksberg, 7/s 1886. 

Då prästen står och jordfäster lik, så tager man Jitet 
jord vid grafven samt går därmed utanför kyrkporten och 
svänger sig på vänstra klacken m o t s o I s trenne gånger, 
och säger därvid: 

I den heliga treenighetens namn! 

Sedan strör man den inullen i hufvudet på en sittande 
och säger: 

Här skall du sitta, så länge jag vill! 
Genom de tre namnen I Amen! 

522. Fader vår baklänges — mot nålen. 

Härjedalen 1870-talet. SFFT. IV, 127. 

När ett kreatur sväljt något skadligt föremål, ger man 
det något filspån och salt i munnen och säger: 

Nema tehgive i 

o. s.  v .  F a d e r vår baklänges tre gånger, hvarpå man 
ger kreaturet in både filspånen och saltet. 

523. Mot frossa. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. I, 107. 

Mot fredags- eller tredjedagsfrossan, »tredagsfrossan». 
Man kan ådraga sig denna sjukdom genom att om hösten1 

räkna flyttfoglarnas antal, men man kan bli botad genom 
att räkna en annan skara både fram och baklänges2 med 
orden: 

Far nu erän väg, 
å ta min fråse med er! 

1 Alltså vid deras flykt från köldens ock frossans ort. 
2 Varvid alltså bindes vid regressivitetens kraft liksom i n:r 517 ff. 
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524. Mot ältan. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 104 f. 

a. 

Man skrifver radvis på en papperslapp följande: 

Kalamaran 
Kalamara 
Kalamar 
Kalania 

Kalam 
Kala 
Kal 
Ka 
K 

Papperet sönderklippes radvis, i nio lappar, således 
med ett ord på hvarje lapp, och ingifves en sådan hvarje 
frossdag, derjemte användes äfven påbindning af lapparna. 
Andra ingifva en hel sats, påbinda en annan och gömma en 
tredje bland den sjukes tillhörigheter allt honom ovetande. 
Om lapparna påbindas, måste de återställas till d en, som 
skrifvit dem. Läser någon annan dem, så får han frossa. 

b. 

En annan formel är följande, med hvilken antingen kan 
förfaras på samma sätt, eller ock skrifves hela formeln på 
nio lappar, af h vilka en intages hvarje frossdag: 

F 
Fö 
För 
Förf 
Förfr 
F örfro 
Förfros 
F örfross 
Förfrossa. 
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525. Mot ältan. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. II, 104. 

Man skrit ver på nio papperslappar orden: 

Från oro till ro, 

och ingifver en lapp hvarje frossdag. 

52(5. Mot trollskott. 

Lemnhult, Småland, 1879—80. M. fr. NM. 1897, 36. Jfr ULmA 
92: 46. 

Som en pil kom du, 
som en pil får du gå! 

Nio videpinnar brytas, få ej skäras med järn. Dessa 
hållas i handen, under del man räknar från 9 till 1 tre 
gånger. Därpå läses ofvanstående, och pinnarne kastas i 
elden, hvarefter man spottar tre gånger efter dem, under det 
de brinna. 

527. För reformar. 

Värend. omkr. 1840. Hyltén-Cavallius, Wärend o. Wirdarne I, 413. 

Reformen hafver döttrarne nio: 

De nio blefvo å tta, 
de åtta blefvo sju, 
de sju blefvo sex, 
de sex blefvo fem, 
de fem blevo fyra, 
de fyra blefvo tre, 
de tre blefvo två, 
de två blefvo en, 
den ena blef i ngen. 

528. För oxel. 

Rommeled, Västergötland, 1722. HRT. I., 1722. 

Tages med alla femb fingrarne omkring oxelet och 
räknas: tre och siu och siu och nije å nije och attan å en 
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å inte, hwilket skall räknas tre söndagz eller tre fredagz 
mornar å rad, innan solen går np. 

Men bästa medlet är att gå tre söndagar å rad och 
skubba sielfwe oxelet tre gånger up och neer lnvar söndag 
på en leestolpa, som de gådt med lijk igenom. Och der 
det intet är blodoxel, så hielper det, men för blodoxel 
hielper det intet, och när man går bort, får man intet see 
sig tillbaka. 

Blodoxel k ommer derutaf, alt man går öfwer det rum, 
hwarest man har slaktat boskap och intet knifwen är 
stucken i jorden, ty då får trollen makt att sättia sig där, 
och den som kommer och går där öfwer, han får oxell, 
och deremot finnes ingen boot, ty det växer ifrån benet 
och rörer sig d erifrån på intet ställe. 

529. Att räkna bort bölder. 

Tuna, Medelpad, 1917. M. Jn. Meddelat av E. J. Borg, Bällsta, 
Tuna, uppt. av M. Jo hansson. 

Man räknar baklänges tre gånger från nio. För hvarje 
gång spottar man tre gånger och ritar fft-

530. Mot värk. 

Ljunga, Småland, 1879—80. M. fr. NM. 1897, 28. Efter Rybergs 
Johanna, som lärt denna läsning av Stina i Karshult. 

Jag skall mäta dig 
med sax och syl 
och rödt och lindebast. 

Tjogen (alltså från 20) baklänges tre gånger. 

531. Ormhugg botas. 

Härad, Södermanland, 1850—1900. NM. F. 8357. Upptecknat av 
metallarb. G. Ericsson efter ett manuskript hos f. sold. Tell i Härad. 

Man räknar baklänges från och med 21 till och med 1 
trenne gånger under det man stryker med handen eller knif. 
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532. Mot Älnat. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. TI, 105. 

På en papperslapp, tagen ur den psalmbok, hvilken ett 
frysande barns moder fått som fästmö, uppritas en liksidig 
triangel, hvilkens midtpunkt uppsökes och sammanbindes 
genom räta linier med triangelns hörn de härigenom upp
komna tre små trianglarna utklippas och på en af dem 
skrifves siffran 3, på den andra 9, och på den tredje 27. 
Säkrast är att upprita tre lika trianglar och sönderklippa 
dem, så att man få tre små märkta med 3, tre med 9 och 
tre med 27, tillsammans nio, hvilka ingifves; en andra och 
tredje grupp, nio små trianglar hvardera, anskaffas på 
samma sätt, och af dem påbinder man den ena och gömmer 
den andra i den sjukes kläder. 

533. För flen på människor och djur. 

Värend o. 1840. Hyltén-Cavallius, Wärend o. Wirdarne I, 412. 

Stryk det sjuka stället af vigt (ansyls) med en hvättje-
sten, en borste och en ullsax. För hvarje strykning spotta 
på jorden och läs: 

God morgon (god afton) flen! 
Om du vore så stor som ett klocketorn, 
skall du bli så liten som ett senapskorn. 
Du skall vissna och bli in genting! 
I namn &c. 

534. Mot spenböld. 

Medelpad, 1908. M. Jn. 

God morgon, Flen! 
Om du vore så stor som ett klocketorn, 
skall du bli så liten som ett senapskorn! 
Du skall vissna och bli ingenting! 
I Guds faders, Sonens och den Helige Andes na mn. 
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Vid denna läsning föres en ullsax ansols omkring det 
sjuka ställe, och för hvarje läsning göras tre strykningar 
med ullsaxen, hvarefter man spottar 3 ggr. Läsningen ut-
föres 3 ggr. 

535. För bölder och fulslag. 

Härjedalen 1870-talet. SFFT. IV, 122. 

Du bulle, du rulle, 
du blef ej så stor, som du skulle. 
Men om du än blifvit så stor som en gryta, 
så hade du ändock ej något att skryta. 

Vid läsningen fattade man med högra handen omkring 
det onda stället. 

536. Mot nålen. 

Ångermanland 1870-talet. SFFT. IV, 126. 

Du järn, du stal, 
du malm, du messing, 
du sko'nt1 sticke, 
du sko'nt brinne, 
du sko' bli blöt som en välling! 
1 de tre heliga namn. 

Läses till bot, när ett kreatur svälj! något. 

ß. Progressiva. 

1. Till reelt faktum bundna, 
a. Perfektformer. 

537. Att vita bort vårtor. 

Sandvik, Småland, 1879—80. M. fr. NM. 1897, 42. Efter en gam
mal anteckning. Jfr samma läsning från Sandvik i ULmA. 92: 44. 
Smål. landsmålsfören. samlingar 

Gäck ut en kväll i »månasken» och låt månens strålar 
falla på dina vårtor! Gå så in igen och stryk dem tre gånger 
med sopkvasten och säg lika många gånger: 

»Nu har jag fått månsken på mina vårtor». 

1 = skall icke. 
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538. Mot eldstöld. 

Södermanland, 1860—1870-talel. SFF. ULmA. Avskrift 2. Uppt. 
av metallarb. G. Ericsson. 

För att hindra att ens bössa förtrollas, stöter man upp 
en jordtorfva med högra stortån, och lägger något af mullen 
bland förladdningen, i de t man säger: 

Delta hafver jag gjort 
min bössa till bot! 
I n. F. o. S. o. H. A. a. 

539. Om fångkrutet ej vill brinna. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. I, 113. Samma som 
föregående, också av Ericsson, men något bearbetad vid tryckningen. 

Klickar låset och man har anledning att tro, det sådant 
vållas af trolldom, så petar man upp en liten grästorfva 
med högra stortån och lägger henne i förladdningen med 
dessa orden: 

Det hafver jag gjort 
min bössa till bot. 
1 namn Faders m. m. 

540. Att icke någon kan taga elden från din bössa. 

Södermanland, mitten av 1800-lalet. S Ä K H. III, 77. 

Gräf upp med tänderna en liten torfva och tag derunder 
en nypa mull, hvilken du skall lägga i förladdningen med 
orden: 

Bättre hafver jag gjort min bössa. 

b. Presensformer. 

541. Mot vagel. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. II, 112. 

Den botande värmer en pannring eller trefot af jern 
så starkt, som ögat kan tåla, och sätter jernet derpå, sägande: 

Ja bränner å ja bränner. 
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Den lidande frågar: Hva(d) bränner du? 
Svar: Ja bränner vageln ur ditt öga. 

Detta göres tre gånger, och till sist säger den botande 
tyst: 

Bot som gjol(d)t. 

542. Mot stolsteg. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. II, 110. Jfr n:r 541. 

Denna åkomma kan man få, om man ser en stol 
liggande kullstjelpt med fötterna i vädret, utan att säga: 
Tvv dej, stolsteg! 

Botemedel: Den sjuke sätter eller lägger sig, och den 
botande sätter på det sjuka ögat ändan af en stolsfot, så 
starkt upphettad, som ögat kan tåla, kringvrider stolsfoten 
varsamt tre gånger och säger: 

Ja vri(d)er å ja vri(d)er. 

Den lidande frågar: 

Hva(d) vri(d)er du för sla(g)? 
Svar: 

Ja vri(d)er stolstege ur ditt öga, 
bot som gjol(d)t! 

543. Mot starr. 

Fagerhult, Småland, 1879—80. M. fr. NM. 1897, 38. 

Den, som har starren, skall lägga sig baklänges på 
golfvet med hufvudet på tröskeln till en dörr. Och tager 
den, som skall bota starren, en yxa och hugger öfver den 
sjuke i dörren. Den senare frågar: 

Hvad hugger du? — 
Svarte gnister å de röa, 
jag hugger starrbliijden1 ur ditt öga. 

1 Bläjde = vigg, kil. 
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544. Medel mot knarren. 

Västergötland, 1870—1880-talet. ULmA. 25: 52: 2. Upptecknat av 
G. A. Bohlin. Västg. landsmålsfören. samt. 

Vid tungt arbete, t. ex. dikesgräfning, händer det lätt, 
att handlederna blifva ö mma och svullna. Denna åkomma 
kallas »knarren». För att bota »knarren» uppsöker man 
en klok gubbe. Denne tager en trätallrik och håller den 
med vänstra handen öfver det sjuka stället; hugger därefter 
med en yxa i tallriken. Den sjuke skall då utropa: 

Hugger du mig? 

Härpå svaras: 
Jag hugger icke dig, 
utan jag hugger knarren, 
den narren. 

Detta upprepas tre gånger. Man får ej tacka, ty då 
hjälper ej kuren. 

545. Mot harbragge.1 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. I, 107. 

Den sjuke sätter sig på stalltröskeln, vänd åt norr, och 
en person af annat kön täljer med en knif spåner af en 
träpinne, tre i taget, sä gande: 

»Ja(g) skär, å ja(g) skär». 

Den sjuke frågar: 

»Hvad skär du?» 

Hvarpå svaras af den botande: 

»Ja(g) skär harbraggen ur ditt öga, 
ja(g) ska skärä de rö(d)ä frå(n) de hvitä, 
å de hvitä frå(n) de rö(d)ä.» 

I stället för att sitta på stalltröskeln, kan den sjuke 
lägga sig, m ed ruggen på stallgolfvet och hufvudet på trös-

1 Inflammation med rodnad ock värk i ögat. 
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kein samt hufvudbonaden neddragen öfver ansigtet. Den 
botande täljer spånerna så att de falla ned på hufvudbona
den, i d et han säger: 

Ja(g) skär, å ja(g) skär o. s. v. 

546. Mot vagel. 

Södermanland, mitten av 1800-lalet. S Ä K H. I, 111. 

Den som skall bota denna åkomma, sätter sig på en 
stol och täljer på en träpinne, sägande: 

Ja(g) täljer, å ja(g) täljer. 

Den lidande frågar: 

»Hvad täljer du för slag?» 
Ja(g) täljer vageln ur ditt ögä. 

547. Att bota en skämd (förhäxad) bössa. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S A K H. I, 114. 

Gå till skogen en torsdagskväll, sedan solen gått ned, 
och tag din skjutredskap med dig, klyf med en knif en 
smärt växande rönnstör sa, att han håller ihop både upptill 
och nedtill, vidga öppningen och kryp derigenom rättsols 
tre gånger och säg dessa orden: 

Här binder jag olyckan qvar 
och honom, som har gjort mig skada, 
och alla djeflar, som i helfvetet äro, med honom. 

Derefter spottar man tre gånger under venstra armen 
och går genast hem. 

548. Att ett djur måste bida dig. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. III, 78. 

Om du ser fjät efter djuret, som du vill komma åt att 
skjuta, så strö aska af en fjädermus i tre fjät, sägande: 

Så binder jag dig. 
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549. Mot trollskott. 

Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter Lill-Anna. Uppt. av M 
Johansson. 

Jag gör för skott 
och allt livad som skjutet är: 
Jag vrider gräs, 
men ej mitt hjärta. 
Jag vrider jorl, 
men ej mina orl, 
och allt gör bot. 

550. För skott. 

Norrköping 1617—18. RA. Broeman, n:r 2. Efter Norrköpings 
stads protokoller 1617—18. 

Jag läser öfver dig: 

för finne-skott, 
lappe-skott, 
väder-skott, 
berg-skott, 
ved-skott. 
hanka-skott 
och för alla de skott, 
som jag in tet nämna kan. 
1 namn &c. 

551. För flen. 

Runiskulla 1099. RA. HRT. I, 1669. 

Jagh mäter tigli flen medh hwit löök, 
du skalt icke giöra denna menniska men 
[mera] än en steen. 
Jagh mäter digh medh borste, 
du skalt aldrigh här wärsta. 
Jag mäter tig med steen, 
du skalt alldrigh giöra denna menniska meen. 
Jagh mäter digh med sax, 
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du skall här aldrig \väx(?) 
din blodh skall intet läcka 
eller senor sträcka. 

Hade brukats af 70-åriga Cicilla i Upsala knektatorp. 
Vid läsn ingen brukade hon »een bryn steen, een sax och een 
borste sampt hwitlöök». 

552. Att måhla för morsot. 

Yttane, Bohuslän, 1671. RA. Trolldomskommissionen, Bohuslän, 
II, 232. Enligt bekännelse inför tingsrätten av hustrun Marit 
Arnesdotter i Yttane, som lärt denna läsning av en jutsk kvinna, 
som höll till hos hännes mor. Protokollet meddelar blott helt 
summariskt, att Marit, när hon »måhlar för inorsoot», brukade säga 
idhet hon måhlar för mo[r]soot, för bloosott, för beensoott och 
leersoott», men torde läsningen kunna rekonstrueras på sätt, som 
följer: 

[Jag] måhlar för mo[r]soot, 
[jag måhlar] för bloosott 
[jag måhlar] för beensoott, 
[jag måhlar för] leersott. 

553. »At mäta blema af ögat». 

Upplandf?), 1750. Moman, s. 63. 

Jag mäter ut blema, 
jag mäter ut agn, 
jag mäter ut porsk, 
och jag mäter ut sand. 

554. För mataledan. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 403. 

Barnet mätes nio gånger, och säges: 

»Jag befriar dig N. N. från död man, maten och mata
ledan.» 

Sedan tages saxen genom bandet; eld, vatten och salt. 
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555. Mot blemma i ögat. 

Holm, Medelpad, 1896. 

»För blemma.» 
Jag mäter hår, 
jag mäter strå, 
jag mäter blemma tå; 
jag mäter sand, 
jag mäter o grand, 
jag mäter iennom tre namn, 
fadrens och sonens och den helige andes namn. 

556. Mot trollskott. 

Värend o. 18-10. Hyltén-Cavallius, Wärend o. Wirdarne I, 413 

Jag skjuter bort trollskott, 
villappa-skott, 
måna-skott, 
skäppe-skott, 
såll-skott, 
grissle-skott, 
ungsqvasta-skott, 
jord-skott, 
solskott, 
[skott] af hvad slag det vara må. 
I namn &c. 

557. »För tanneverk». 

Sunnersbärg (Kållands hd), Västergötland, 1664. Meddelat av 
Göran Svensson, som jämte sin hustru Maria rannsakades för signeri 
inför Kållands häradsting den 16 juli 1664. GHRA. Criminalia 1665, 
Skaraborgs län, n:r 16. 

Jag super i mun 
och sputar i grund, 
och boot i samma stundh! 
[I] tr y nampn: 
Gudh Fadher, Son och then Hellige Ande. 

Rit: »Tager dhe kranke med sigh til en åå och låther 
dhem supa wattn i munnen» och säger de anförda orden. 
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558. Mot rödsot, frossa och fallandeBjuka. 

Hjelmseryd, Småland, 1878. ULmA. 92: 40. Smal. landsmålsfören. 

saml. Upptecknare: Carl P. Rosén. 

Ja trör de för bålla â kålla 
å den falia fallanesjuka. 

559. Ältan. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. II, 105. 

Första frossan eller ältan är alltid svår hos äldre 
personer. Då frossbrytningarne först kännas, skrifver 
den sjuke på ett papper följande ord eller håller åtmin
stone i pennan, om en annan skrifver, lappen fästes ofvan 
och utanför dörren samt får ej läsas af den sjuke, förr 
än frossan försvunnit: 

Nu skrifver jag bort min frossa, 
och när hon kommer igen, 
så är jag ic ke hemma. 

560. Om barns vård. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 101. 

Då en barnfader går ut, för att bjuda faddrar, bör 
han med en käpp basa de buskar, i synnerhet enbuskar, 
hvilka han går förbi, och säga: 

Här sätter ja (barnets namn) skabb å klåde. 

561. Mot fredags eller tredjedagsfrossa. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 105. 

Då någon har frossa i faggorna, lägges något af hans 
naglar, hår och blod i en linneklut, som af annan person 
nedgräfves vid eller under en jordfast sten, utan att den 
sjuke får veta hvarest, den nedgräfvande säger: 

Här sätter N. N. bort sin fråse. 
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562. Mot svartsjuka. 

Ångermanland, 1870-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 15. 

Man ger den svartsjuke i mat eller dryck in sönder-
stötta tivelbär ock slår honom kåda i hufvudet, eller som 
formeln lyder: 

Sju helsinges plåga 
botas med tivelbär ock kåda. 

563. Att ej barn må oroas. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 101. 

Då en främmande kommer in i ett rum, der ett spädt 
barn finnes, bör han, för att barnet ej skall bli o roligt, röra 
om i e ldstaden och säga: 

De fins min (d) re folk än ja (g). 

564. Mot näcken. 

Uppland (?), 1750. Moman, s. 22. 

Necken, qui idem est ac gentilium Neptunus & aquis 
praesidere dicitur, unde & aqua submersos, ab eo raptos & 
suffocatos credit vulgus, quare & natantes, frustulo chalybis 
aquae injecto, se contra eum munire soient, addita hac vel 
alia imprecationis formula: 

Neck, Neck, nåleputa, 
du är på lann, 
men jag är i vann!1 

Dein ex aqua surgentes, chalybe recepto, ad consvetum 
domicilium dimittunt: 

Neck, Neck, nåleputa, 
du är i vann, 
men jag är på lann! 

1  Vädjar alltså lill ett obestridligt faktum. 

18— Sv .  landsmål .  L inder  ho lm.  
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565. »Att icke bli ogift för alltid.» 

Södermanland, 1860—1870-talet. SÄKH. IV, 76. 

Om en piga låter grötspadet koka för länge i grytan, så 
»koka alla hennes friare bort». Om nu matmodren eller 
någon annan påminner derom, så bör hon, för att afvärja 
ett sådant obehag, säga: 

À, de fastnär fälle någen låghalter kvar i spjellhålc 
likkä. 

c. Futupformer. 

566. Mot flöjning. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SÄKH. I, 102. 

Då man köpt en häst eller något annat djurslag, som 
plägar flöja, bör man något lyfta på dess venstra framfot 
och säga: 

Ja (g) ska botä dej för flöjä. 

Högre, än man lyfter foten, kan djuret sedan icke hop
pa. Innan häst släppes vall, bör han ledas genom tre 
grindar och vid hvarje grind få en bit bröd genom tredje 
grindspolen, hvarvid man säger: 

Ja(g) ska botä dej för flöjä. 

567. Mot »unke (unket).» 

Södermanland, 1860—1870-talet. SÄKH. I, 111. 

En obehaglig känsla med en viss dåsighet och styfhet i 
lemmarna botas genom att tre gånger lyfta på norra stugu-
knuten och för hvarje gång säga: 

Ja(g) ska botä de, som unke ä. 

568. Mot stamning. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SÄKH. I, 111. 

Om ett barn stammar eller eljes har något fel i ut
talet, så botas det derigenom, att lungorna tagas ur ett ny-
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slagtadt tar och »slungsläpas» (hårdt släpas) öfver barnets 
mun tre gånger, medan man säger: 

Ja(g) ska botä dej för stammä. 

569. Mot »kramning, gastkramning (ömhet).» 

Södermanland, 1860—1870-talet. SÄKH. I, 108. 

Jag skall nu bota dig 
för gårdsrå (»gålrå»), tomtrå, 
sjörå, skogsrå, 
att de intet ondt skall göra. 

Under läsningen stöper man med tre upphettade grå
stenar i vatten, hvars fräsande angifver klämningens lind
rigare eller svårare beskaffenhet. 

570. Mot tandvärk. 

Kjula, Södermanland, 1860—1870-talet. NM. F. 8274. Uppt. 
av metallarb. G. Ericsson. 

Man läser följande, under det man stryker med aviga 
handen på kinden: 

Jag skall bota din tandvärk, 
för tand och för tunga, 
för lefver och lunga, 
för vatten och land, 
där du bygger och bor, • 
om du på honom1 tror. 
I F. S. o. d. H. A. N. Amen. 

571. Mot tandvärk. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SÄKH. II, 110. 

Jag skall bota dig för tandvärk, 
för tand och för tunga 
och för lefver och lunga 
och för vatten och land, 
der du bygger och bor, 
om du på honom (1. bo tarn) tror. 
1 fade rns m. m. namn. Amen. 

1 Botarn. 



276 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

572. För en duven tjur. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SÄKH. I, 104. 

Om en tjur är dufven och trög, tager ladugårdspigan ett 
hänglås, helst ett så kalladt lasklås, och uppläser det tre 
gånger öfver korsrona på tjuren, sägande för hvarje gång: 

Ja(g) ska läsä opp de, som va(r) igenläst. 

573. Mot trollskott. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 400. Jfr n:r 556. 

»Att s kjuta bort på folk.» 

[Jag skall skjuta bort] trollskott, villarpaskott, 
folkaskott, jordskott, stjerneskott, flygandeskott, 
släckeskott, skäppeskott, sälleskott, 
det som flyger och far, 
som jag icke uppräkna kan, 
ingen till något men! 
1 namn: Gud faders, Sons och den helige Andes. Amen. 
Fader vår och välsignelsen läses. 

574. Mot skott. 

Virserum, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 34. 

Man skall ladda en bössa med krut, nio solfhankar 
(iräknas baklänges, d. v. s. man börjar med nio och går till 
ett), nio kvistar af nio slags fruktbärande träd, nio stark
pepparkorn och nio vidbindetrådar.1 Bössan afskjutes 
därpå öfver den sjuke, som bör sitta öfver ett kärl med 
vatten. I det skottet aftryckes, läses: 

Jag skall skjuta bort trollskott, solskott, villarpaskott. 

Detta upprepas tre gånger, och kärlet med vattnet 
omkullsparkas. 

1 Den del av varpen i en väv, med vilken början av väven fästes 
i vävstolen. 
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575. Mot trollskott. 

Nye ock Lemnhult, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 36. 

Jag skall skjuta bort trollskott och villarpaskott 
och bärgskott och jordskott, 
skott öfver jord 
och skott under jord, 
månskott och stjärnskott 
och solskott, pilskott 
och all slags glödande skott, 
som under himmelen månd flyga. 

Under läsningen hålles en såstång öfver den sjukes 
rygg. Läsningen upprepas tre gånger. Besvärjaren spottar 
en gång för hvarje läsning. 

576. Mot »villarpaskottet». 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 401. 

Gå till e n videbuske, tag 9 små grenar och gör dig en 
krans af hvarje kvist, och besök den sjuke en söndags
morgon. helt tidigt, och stryk på såret med dessa kransar, 
förr än solen går upp, och så dessa ord för hvarje krans: 

Jag skall bota dig för villarpaskott, solskott och måna-
skott. 

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. 

Sedan brännes kransarne upp, hvarefter ett plåster, 
som heter rödt mirakelsplåster, lägges på såret. 

577. Bot för skämd bössa. 

Slätthög, Småland, omkr. 1906. NM. F. 4040. Sagesman: ställmak. 
Gustaf Johansson (omkr. 40 år), Osbro. Uppt. av C. W. v. Sydow. 

Fan har vatt ute och gått, men jag ska bota dig. 

Man satte bössan i en trefotastol och gick 3 gånger 
ansers omkring den, och för hvarje gång sade man ofvan-
stående. 
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578. Mot förgörelse. 

Medelpad, 1908. M. Jn. 

Jag skall dig bota 
med tolf Guds änglar 
och mina fem fingrar. 

I nomino Gud fader, Guds son och den helige Ande. 

Detta läses, under det att man med sina fem fingrar 
fattar den sjuke om hakan. 

579. Mot frost i lemmarna. 

Nye, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 34. 

Jag skall bota denna frost: 
först en månad, sen ett år 
och sen, så länge världen står. 
I de tre heliga namnen. Amen. 

Läses tre gånger å rad. 

Tre lerbitar tagas ur ugnen, hvarvid de icke få lös
göras annat än med fingrarna, icke med knif eller annat 
redskap. Den sjuke håller dem vid den förfrusna lemmen 
och kastar, hvarje gång läsningen upprepas, en lerbit i 
elden. 

Den sjuke bör icke tacka eller bjuda betalning åt den, 
som läst. 

580. Mot frostskada. 

Nye, Småland, 1880. ULmA. 92: 46. Smål. landsmålsfören. saml. 

Jag skall bota denne frost, 
först en måne, sen ett år 
och sen så länge denna verlden står. 

Tre lerbitar, tagna ur ugnsärlen (få ej lösgöras annat än 
med handen), hållas under läsn. vid det förfrusna stället 
och kastas, en för hvar gång läsningen sker, i elden. Den 
sjuke bör ej tacka. 
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581. Mot frostskada. 

Lemnhult, Småland, 1880. ULmA. 9 2: 46. Smål. landsmålsfören 
saml. 

Jag skall läsa bort frost, 
och det skall vara så visst, 
som denne inuren är gjord af 1er o ch sten. 
Det skall vara i 12 månader och 12 år, 
så länge verlden står. 

Läses 12 gånger. Under läsningen skall den sjuke hålla 
tre lerbitar och tre kol vid det skadade stället. För hvar 
gång läsningen sker, spottar förrättaren af besvärjelsen en 
gång i elden och ritar med ett kol ett streck å en sticka. Då 
tolf streck sålunda erhållits, brytes stickan i tre delar, så 
att 4 streck kommer å hvardera, och dessa kastas i elden. 

Medlet är osvikligt, om läsaren erhåller minst ett öre. 

582. Mot allt ont. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 413. 

»Att s ätta i fähus och stall eller livad rum som helst.» 

Man skall stå upp i den heliga treenighetens namn, 
man skall vara fastande, och man skall vara rentvagen i 
ansigtet och händerna, och man skall taga en ekpåle eller 
kubb af roten och hugga honom fyrkantig och borra 9 hål 
och skrifva 9 X och 9 slags fruktbärande träd och hvitlök 
och hår af alla kreaturen, som stått i stallet, i Jesu Kristi X, 
och när denne påle är färdig, så läs dessa orden: 

Död och dom mig förestår, 
men denne påle jag nerslår; 
och att du från detta förr nämda folks, N. N., k reatur 
tager bort allt ondt ock i detta hus, 

först en månad härefter [och så ett år] 
eller ock så länge verlden står. 
Detta befaller jag, Jesu Kristi tjänare, 
i namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen, 

amen, amen. 
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583. Att få ett snällt barn. 

i Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 101. 

När en barnsängsqvinna blifvit kyrkotagen, bör hon 
med ett björkris lindrigt slå sitt barn, sägande: 

Nu skall du bli snälläre, än du vari(t). 

584. Att kalla hem ko. 

Näs, Dalarne, 1916. ULmA. 291:2. Uppt. av Nils Sjödahl 1916. 

I den tröskel, över vilken kon senast gått, ritar man 
med en kniv tre kors (X, X, X). Därefter sätter man 
knivens udd på första korset och säger: 

Nu ska du komma hem, Docka! 

Därefter på andra korset och säger: 
Nu ska du komma hem fort! 

Slutligen på tredje korset och säger: 
Nu ska du komma hem i dag! 

585. »Mot olet. a1 

Skirö, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, -19. Jfr ULmA. 92:46. 

Nu ska vi bota för olet: 
munol, hufol, halsol, 
bröstol, ryggol, bukol, 
lårol, benol, klöfol,2 

tre häkter och tre släkter. 

Besvärjelsen upprepas tre gånger, och under tiden 
häller den, som läser, spenvarm mjölk genom tre ojäfviga3 

personers tre öfver hvar andra stälda knutna händer, så 
att hon rinner ned i ett under dem stäldt fat. För hvarje 
gång läsningen upprepas, hällas tre skedblad mjölk genom 
händerna. Denna mjölk gifves sedan åt det olsjuka svinet 
under upprepande af ofvanstående, men då blott en gång. 

1 Ol är en svinsjukdom. 
2 Märk nio-talet! 
3 Ej besläktade med svinägaren. 
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586. För god skörd. 

Jämtland, 1840-talet. Wärend o. Widarne, II, Tillägg, s. X. 

När Thoren1 går först på våren, brukar man i 
Jemtland, efter gammal sed, kasta sig framstupa på jorden, 

sägande: 
Vi ska rulla, 
så att det blir korn i livar grubba! 

eller i Heisingland: 
Gröt och klubba, 
i b var je grubba! 

Den, som iakttager detta bruk, tros till hösten erhålla 
en riklig skörd; hvaremot den, som försummar det, får till 
straff att plågas af ryggvärk. 

587. Att ej förlora sädeslyckan. 
Villstad, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, Tillägg, 

s. XLIII. 

När någon lemnar bort sädes-säd eller annat utsäde, 
skall han taga igen tre korn och säga: 

Säden skall du få, 
men sädes-lyckan vill jag ha sjelf. 

Detsamma iakttages ock, när man bortlemnar jäst. 

588. Mot modstulenhet. 
Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 126. 

Modstöld, modstulenhet, modlöshet hos kor botar man 
på följande sätt. Man tager tifvelrot, livitlök, björkbark 
och vändelrot (allt fås på apotek) och blandar detta i såder 
samt gifver kon in häraf under framsägande af orden: 

Tifvelrot, livitlök, björkbark och vändelrot 
ska' igen göra det, 
som förtrolladt är. 

589. Att taga vändelrot. 
Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. 

Vändelroten enbart eller i samband med källerhals-
bär och vitlök skyddade mot all slags trolldom. Skulle 

1 Askan. 
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emellertid vändelroten bli riktigt verksam, var det nödvän
digt, att den togs en söndags morgon under uttalande av 
följande ord: 

God dag, god dag, du vändelrot, 
jag skal ta' dig till bot, 
så alt du skall stå allt ont emot! 

590. Mot vättar. 

S. Unnaryd, Småland, 1870—1880-talet. ULmA. 92:50. Smål. lands-
målsfören. samlingar. 

Den sjuke skall gå till en mot norr rinnande bäck, der 
han ställer sig, under det att den, som läser, med en knif 
uppskär de torfvor, på hvilka den sjuke står, en för hvar-
dera foten. Dessa läggas på den sjukes hufvud, under det 
nedanstående läses tre gånger: 

Elfkungarne, som i nordvatten vada, 
vättarne, som i salarne springa glada, 
skall dig för denna sjukdom bota, 
att det inte dina nerver må skada. 

2. Till påstått faktum bundna. 

591. Mot blemma. 

Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Uppt. av P. 
Edholm. 

Det är ingen grand. 
utan Jesus Christi guld, 
fin, god. I tre namn, 
Fader Son och Helga and. 

Läses i brännvin. 

592. Mot möss i ladan. 

Villstad, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, Tillägg, 
s. XLIII. 

[När man vid sädesberedningen lägger ned den första 
neken (= sädeskärven) i ladan, skall den, som lägger, fråga 
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den, som kastar till honom neken:] »Hvad skall musen ha?» 
[Härtill skall den förstnämnde tre gånger säga:] 

Ben och sten och böne-rot.1 

Detta sker, för att mössen icke må skära säden i ladan.2 

593. Mot råttor ock möss. 

S. Unnaryd, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 44. 

»Att freda säden för råttor och möss.» 

Inna da laa non sä i la'an, ska da hinna i hop an gam-
mel skära, an bönarot å ban å lägga på bottnen i la'an, å 
så ska la'aren sia te nekakråken: 

Hva ska mössan ha å äta te året? 

Då ska hina svara: 

Ban å stan å bönarot. 

594. Att bota barn för gråt om nätterna. 

Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 45. Smål. landsmålsfören. saml. 

När små barn lider af nattgråt, så plägas uthängas ett 
af barnets lintyg norr om stugan öfver thorsdagsnätterna. 
Äfven påklädes en bykböstel3 med något af barnets kläder 
och sättes sedan bakom förstugudörren, under det man 
säger : 

Roa dek med dätta, pyske, 
och lät sen bli met ban! 

595. »Mot förgöring å kreatur.» 

Västbo härad, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 45. Ant. på 
flera ställen inom häradet. Se ULmA. 92: 44. 

När kon din har kalfvat och får sitt första dricka, skall 
du säga till henne: 

1 Artemisia vulgaris. 
2 Det förutsättes alltså, att de skola utgå från det härmed för

nekade rätta förhållandet. 
3 Klappträ. 
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När du kommer på släta, 
där möter du trollkonor tre, 
som fräja efter nyttan din. 

Då skall du svara: 

Den har jag ätit upp: 
i malt och salt, 
[i] spad [och] flott och hviter lök. 

596. Att få lycka vid fogeljakt. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF., ULmA. 347:25. Uppl. 
av G. Ericsson. Tr. S Ä K H. I, 113, med uppgift, att detta säges, när 
man för egen räkning vill komma ât en fogel. 

När man ser och hör fåglar, säger man: 

Du [är] luden och intet swart, 
och alla, som hör din röst, 
skall gå twärt därifrån! 
I. ii. F. o. S. o. H. A. Amen. 

597. Mot tandvärk. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 112. 

Om någon har tandvärk (eller något annat, mindre 
farligt ondt) och säger: 

Ja(g) har tan(d)värk, 

så blir han bättre, om någon närvarande händelsevis och i 
fråga om en annan sak råkar att säga: 

De ä lögn. 

598. Mot tandvärk. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 111. 

Då tänderna börja värka, så skall, då man talar derom. 
en annan person, helst en nära anhörig, slå den lidande på 
munnen och utropa: 

De va lögn! 
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599. Mot skada av nål. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 102. 

Den, som erbjudes en tom eller naken nål (utan påträdd 
tråd), bör säga: 

Ja (g) behöver inte fö (da) dinä naknä ungär. 

Dock kan nålen mottagas i kläderna, men ej med 
händerna. 

600. Mot kreaturs trånad. 

Ö. Göing e, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 405. 

När kreatur trår efter hemmet, och att ej något kreatur 
skall trå efter sitt hem, då man har köpt det: 

Gården är nedbrunnen, och jag har hemtat dig, gå 
icke dit! 

Detta läses tre gånger i hvarje öra. 

601. Mot halssjukdomar. 

Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 45. Smål. landsmålsfören. saml. 

Jak sväljer dek, körka.1 

[Upprepas tre gånger, under det man står vänd mot 
kyrkan.] 

602. Att bota en skämd bössa. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. 1, 114. 

Tag ut bössans svansskruf en torsdagsmorgon i sol
uppgången och inskrufva ett sönderslitet källfrö (groda), 
ladda sedan strax med löst krut och skjut, sägande för dig 
sjelf: 

Efter denna stund skall du2 aldrig göra något mer! 
1 namn faders m. m. 

1 Antaget eller simulerat förhållande, vars värkan givetvis borde 
bli mycket ringa svårighet att svälja mera vanliga saker än »körker». 

2 Här nämnes den häxande personens namn. 
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603. Att förmena en piga bli gift. 

Virserum, Småland, slutet av 1700-talet. Fat. 1906, 242. 

Gör en höna, tre små ägg och ett bo af lera, lägg detta 
boet med hönan på äggen under stugans fotsyll, där pigan 
har sin säng, och säg: 

Du N. N. skall aldrig bli gift eller stå brud, förrän 
denna hönan har utlegat dessa tre ägg till ungar. Jag 
stämmer och binder dig till ensamhet. 

604. Mot getingar. 

Bjuråker, Hälsingland, 1914. NM. F. 14051. Uppt. av Louise 
Hagberg, nov. 1914. Sagesman: Hemmansägaren Olof Andersson, 

Hästnäs, Apholm. 

Getingen, getingen, getingen 
är den värsta orm i hela världen, 
men mej ska han aldrig stinga. 

Inom tre namn, Fadrens, Sonens och den Helige Andes. 

Säger man det där 3 gånger, då kräla dom bara och 

förmå inte att flyga. 

b .  I m p e r a t i v a  o c k  o p t a t i v a  f o r m e r .  

605. Att få vind. 

Bohuslän, 1880. NM. F. 1857. Uppt. av pastor M. Ysenius. 

För att få frisk vind kastar man en slant öfver seglet 

och ropar: 
Blås, kajsa! 

606. Att uppväcka storm. 

Gottland, 1870. ULmA. 197: 52. Ur pastor Fr. Herzmans samlingar. 

Man uppväcker storm derigenom, att man kastar en 
gammal quast i elden och säger: 

Blås, Cajsa; blås, Cajsa! 
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607. Mot heshet. 

Västbo härad, Småland, 1700-talets slut. Broberg, Folkmedicin, 
s. 48, efter Westerdahl. Anses av Broberg sammanhöra med elds-
resp. Torsdyrkan. 

Gif mig mitt mål igen! 

Ropas »tre gånger i b akugnen, det högsta man kan». 

608. Vid tandfällning. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. 1, 101. 

Då barntänderna, i synnerhet den första, fällas, böra 
de kastas i elden med orden: 

Gu(d) ge mej e bentan(d) för en gulltan(d). 

Andre mena, att tanden bör kastas på ugnen, ej i 
elden, emedan det senare kan förorsaka tandvärk. 

609. När barn fälla tänder. 

Skirö, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 30. Från Älghult i 
Småland, 1876, i ULmA. 93:25. 

Man kastar den fälda tanden i elden i spiseln och säger: 

Locke, Locke, ge mig en bentand för en gulltand! 

»Ganska sannolikt», anmärker förste utgivaren, P. G. 
Vistrand a. a., s. 31, »var det från början Loke eller Loge, 
eldens gud, som här anropades om en ny tand. I nu varande 
folkmål är Locke eller Nocke namnet på en spindelart, 
Phalangium Opilio, äfven kallad beige Högben, hvilken 
allmogen betraktar med en viss vidskeplig vördnad.» 

610. Mot getingar. 

Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 130. 

a. 

Geting, geting, spik, 
nån ting1 ä' du lik. 

1 Nån ting — någonting — är enligt utgivaren, J. Nordlander, 
sannolikt en eufemism för fan, hin. 



288 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

Stick i mull 
och int i hull! 
Stick i vägg 
och int i skägg! 

b. 

[En annan formel lyder:] 

Geting, geting, eterspik. 
stick i sten, 
och int i ben! 
Stick i mull 
och int i hull! 

611. Att stämma getingen. 

Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter Andreas Vallgren, Fjolsta. 

Geting, geting, stick! 
Satan har dig skapat. 
honom är du lik. 
Stick i mull, 
ej i hull! 

I den treenige Gudens namn: Fadrens, Sonens och den 

Helige Andes. 

612. Mot ormstyng. 

Fasterna, Uppland, 1896. ULmA. 303: 782. Uppt. av G. A. 

Tiselius. 

»Snufläsning» för ormstunge. 
Du snuva 
låg på tuva, 
bit i sten, 
men aldrig i ben! 

613. Mot vårtor. 

Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25: 33. Västg. landsmålsfören. 

saml. av skrock. 

Ring för mina vårtor! 

Upprepas tre gånger vid själaringning. 
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614. För bärgtaget husdjur. 

Tuna, Medelpad, mitten av 1800-talet. NM. F . 10180. Uppt. 1910 
efter Johan Ulrik Åsman, f. 1848, Fors' by Tuna. 

Om dagarna skulle jag valla mina föräldrars fem getter 
tillsammans med granngårdsbarnen, och vi hålide oss 
mycket på ett berg, Skallböleberget kallat efter byn 
Skallböle. 

Bland våra getter fans en vitget, utan horn, med 
tvenne små så kallade nycklar (små skinnlappar under 
käken) ; med anledning deraf kallades hon Nyckeldockan. 
Så hände emellertid en afton, då vi gick hem med getterna, 
att vi saknade Nyckeldockan i hopen; förmodligen hade 
hon på något sätt förirrat sig i skogen. 

Hemkommen, då Nyckeldockan saknades och jag ej 
kunde redogöra, hur dermed tillgått, fick jag stut af min 
mamma, för att jag ej bättre waktat getterna. 

Geten förblef emellertid borta i tvänne dagar, utan att 
synas till. Mormor fick då klart för sig, det geten blifvit 
bergtagen af trollen, som det heter; det blef då att ånyo 
rådfråga Lapp-Nisse, hur geten skulle återfinnas, och han 
gaf mormor det rådet, att hon skulle gå upp på berget, som 
ej var så långt ifrån gården, instundande söndagsmorgon, 
medtaga en täljknif i handen, passa på, när kyrkklockorna 
sammanringde kyrkfolket, och efter deras tackt ropa trenne 
gånger: 

Spring hem nu, 
Nyckeldockan du! 

så skulle trollen släppa lös geten. Hur dermed tillgått, 
var emellertid geten hemma och gick lös i gethuset på 
måndagsmorgonen med öfre delen af vänstra örat afklipt. 

615. Mot flugor ock ohyra. 

Lekvattnet, Värmland, 1898. NM. F. 915. Sagesman: Nils A nders
son, Karttorp. Uppt. av N. Keyland. 

En hogger knifven i vägga å si: 

Sug stål å järn, 
släpper du å suge kött å blog! 

19 — Su.  landsin.  Lin der h o l in  
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616. Vid vävning. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 102. 

När en främmande qvinna kommer in i ett rum, der 
man håller på att uppbomma en väf, bör hon sparka framåt 
med fötterna och säga: 

Stort skäl, gå väl! 

Skälet är det rum i ränningen, der spolen drifves 

fram. 

617. Vid vävning. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 102. 

Då man uppvarpat och nedtagit en »väfrompa», bör 
man lägga henne på det nedra korset, svänga henne om
kring tre gånger och säga: 

Väftä dej sjelv! 

Inslaget blifver då drygt. 

618. Vid smörkärning. 

Villstad, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, Tillägg, 
s. XLIII. 

Smör i botten, 
smör i toppen, 
smör i bytta, 
smör i spann! 

619. Vid fårklippning. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 103. 

När ett får blifvit klippt, plägar man till sist afklippa 
något ull korsvis i pannan och stoppa henne i munnen på 
fåret med orden: 

Här har du ditt mo(d) igen! 

Eller ock afklippes den yttersta ulltesten på rumpan 
och stoppas i fårets mun, i det man säger: 

Här har du di(n) ull igen! 
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Djuret blir annars »modstulet». Äfven utan läsning 
uraktlåter man ej gerna att efter klippningen stoppa en 
liten ulltapp i fårets mun. 

620. Att vita bort vårtor. 

Sandvik, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 41. »Efter en gam
mal anteckning.» 

Gack till en brunn och kasta i honom lika många ärter, 
som du har vårtor, i det du säger: 

»Där har du dina vårtor 
för mina ärtor.» 

621. Vid blystöpning. 

Svartlöga, Uppland, 1870—1880-talet. ULmA. 303: 235. 

'Är 'a du det, du! 
Lät onom få sen 'elsa jen! 

Läses, då man smälter bly öfver en sjuk. 

622. För att få många lam. 

Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 44. Smål. landsmålsfören. saml. 

Välkummen te åre 
mä son å doter ve låre! 

[Då man klipper fåren, stoppar man litet ull i munnen 
på dem och säger ovanstående.] 

623. Mot tandvärk. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SÄKH. II, 111. Jfr. NM. F. 
8275 ock 8276. 

Man uppsöker en tall norr om boningshuset, der 
antingen den sjuke eller den botande bor, lossar dess bark 
på norra sidan och utskär tre stickor med en knif, hvars 
tånge går genom hela skaftet, samt petar tänderna med 
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dem, till dess de blifva något blodiga. Af dessa stickor 
insätter den botande en i tallen, hvilkens bark han åter 
tilltrycker, den andra kastar han norr ut med orden: 

Flyg, värk! 

Och om det önskas, att värken skall öfverflyttas på 
någon annan, så uppgifver han dennes namn och bostad, 
sägande: 

och stanna hos N. N. i N. N. 

Den tredje stickan stoppar han i fickan. Tilltager vär
ken häftigt under förrättningen, så är det bra, i annat fall 
stryker den botande den sjukes kind med knifven, sägande: 

Värk ut 
för norr knut 
genom stock och sten, 
men ingen man till men! 

I stället för sista raden läses: 

och till N. N:s men, 

ifall man vill ha värken öfverflyttad på någon annan. 

624. Mot halsbränna. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 106. 

Halsbränna ur ränna, 
ur mage i krage, 
ur mig i dig! 

Läses t re gånger, och efter ordet dig uttalas namnet på 
den, som vill mottaga halsbrännan i den lidandes ställe. 
Efter läsningen afbiter och uppäter den sjuke hälften af en 
sockerbit, på hvilken han ritat kors eller femudd, och gifver 
den andra hälften åt den, som skall mottaga halsbrännan 

625. Mot hicka. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 106. 

Man knuffar till den hickande och säger: 

Du hickar, och du gal, 
lemna igen det, du stal! 
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626. Mot kylskada. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 108. 

Kylesår och brännebet, 
kyla ut och foten1 het! 

Läses tre gånger, och under läsningen strykes det ska
dade stället med upphettade ekstickor. 

627. Att få lycka med kreatur. 

Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Meddel. av A. Palm, Stormyra. 

När ett nytt kreatur skall föras in i ladugården, tager 
man en ettöring, stoppar in den under tröskeln och säger: 

Tag den här 
och roa er med, 
och låt mitt kräk 
få ha sin hälsa och ro igen! 

628. Mot älveld. 

Härjedalen, 1870-talet. SFFT. IV, 121 f. 

I en liten påse af lärft lägger man en nypa mjöl ur 
mjölskäppan, ett stycke af skoremmarna, en knapp eller ett 
par häktor ur kläderna, ett stycke af strumpebanden, något 
af ullen på den fäll, hvari man sist legat, några hårstrån 
af den sjukes hufvud, den yttersta delen af nageln på högra 
fotens stortå och litet blod ur vänstra lillfingret. [Allt de tta 
bäres av den sjuke eller någon annan till en korsväg, där 
man, vänd mot hemmet, kastar påsen över vänstra axeln, 
sägande:] 

I Guds Fadrens och Sonens och den Helige andes namn, 
tag detta och låt mig (eller o m handlingen utföres af någon 
annan än den sjuke: N. N.) vara i fred! 

Härefter går man tyst och utan att se sig om tillbaka 
till sitt hem. 

1 Eller annan kroppsdel. 
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629. För oro hos barn. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 108. 

I det linne, barnet begagnat närmast kroppen, eller 
i en lapp deraf inlindas något af barnets hår samt af alla 
fingrarnas och tårnas naglar; derjemte göras tre dockor af 
barnets nyss begagnade lintyg, och i hvarje docka instickes 
en obegagnad knappnål. Byltet och dockorna nedgräfvas 
såsom ett offer åt elfvorna vid ett i närheten befintligt, vildt 
och helst fristående löfträd en torsdagsafton, sedan solen 
gått ned, och uttalas följande ord: 

Ta de der å lek me(d) 
å lätt bli (barnets namn) ! 

I svårare fall uppsöker man aflägsnare, allmänt bekan
ta offerplatser, såsom en ek vid Skälby i Härads socken, 
jettegrytorna vid Brunna, elfqvarnen vid Kinger i Vansö 
socken m. m. Hjelper icke en offring, så offras tre gånger 
på olika ställen. 

630. Att ej förlora byk ock tvätt. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 102. 

Då man tvättar så kallad klapptvätt åt små barn i s jö 
eller rinnande vatten, bör man kasta ut i vattnet och der 
qvarlemna en, helst tre linnelappar, sägande: 

Ta di der å lek mä å lätt bli (barnets namn) ! 

Detta är ett offer åt necken. 

631. Mot förråk. 

Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 121. 

[När man »råkat för» av vättarna vållad sjukdom, 
oftast häftig värk, jälpes man genom att »kasta ut» nio 
ting av den sjukes kropp ock ägendom, såsom hår ock 
naglar m. m., tenn, silver m. m., genom dörren — med 
högra handen över vänstra axeln. Därvid säges:] 

Tag det der! 
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[Ett annat sätt är att i ty fall sönderstöta ett obestämt 
antal av den sjuke ofta hanterade saker ock utkasta dessa 
på samma sätt med dessa ord:] 

Tag din ohelsa igen, 
och gif mig min helsa igen! 

632. För spädkalvar. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 104. 

Då kalfven druckit af modersmjölken första gången, 
bör man, för befordrande af hans trefnad, fukta handen 
med mjölken och med henne stryka utefter hans rygg från 
bogarna till korsrona, under det att man säger: 

Ta (g) å v maten å lägg på baken, 
så blir du likkstä krittre i bon(d)s hus. 

(533. Mot sjukdom. 

Leksand, Dalarne, 1917. Efter Rask-Karin, Åkerö, meddel. av fil. 
kand. A. Nygård. 

Ett medel mot sjukdom, som i synnerhet förr varit 
mycket använt, är att »kasta ut» (9 d elar, i vatten eller i en 
korsväg). 

Härvid lästes följande formel: 

Nu ska du ta hä, söm ä dätt, 
å latt mä få igen hä, söm ä mätt. 

634. Mot sjukdom. 

Leksand, Dalarne, 1916. ULmA. 289: 1. Ur en uppsats av Kerstin 
Lorents, ventilerad i rel.-hist. sem. v.-t. 1916 (s. 13). 

Sug på det här,1 och sug inte på mitt kött och blod! 

1 Det, som kastas ut. 
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635. Skyddsmedel mot rovdjur. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 105. 

Då man ser en roffogel kretsa öfver eller i närheten af 
sin gård, bör man, för att skydda sina smådjur, högt utropa: 

Glä(d) dej inte, du gladä! 

636. Mot kramning. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 107. 

Man bör lära barn att spotta för sig, när de gå ut att 
kasta sitt vatten, samt säga: 

Tvy, kram' mej inte! 

637. Mot påskkäringar. 

Hestra, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, Tillägg, s. II. 

[Till skydd mot de vid påsken kringfarande påsk
kärringarna borde man på påskaftonen bl. a. sätta ugns
kvasten mellan knäna och ropa:] 

Här upp och här an, 
ingenstädes fram! 

så hade påskakäringarne inte makt att gå öfver. 

638. Att få veta, på vilket håll man får sin fästmö. 

Ångermanland, o. 1820-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 15. 

[Man tager en nyckelpiga ock säger:] 

Gullhöna, gullhöna! 
Flyg vestät, flyg ystät, 
flyg nörät, flyg sörät! 
Flyg dit käresta vännen min bor! 

Nyckelpigan flyger då af fingret åt det håll, där denne 
eller denna bor eller kommer att bo. 
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639. Att lägga en ko i sin. 

Södermanland, mitten på 1800-talet. SÄKH. I, 104. 

Detta bör ske på en fredag, då kon mjölkas sista gången, 
hvarefter något af mjölken strykes utefter ryggen i tre om
gångar med dessa orden: 

Lätt nu si, att du kalvär på da'n1 åg! 

640. Vid fårklippning. 

Villstad, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, Tillägg, 
s. XLIII. 

När fåren klippas om våren, klipper man först ett kors 
i pannan och tager sedan med saxen den ull-tapp, som 
blifvit korsklippt i pannan, och sticker den i fårets munn, 
sägande: 

Kom igen i höst 
med en stor ulla-fatt 
och ett fett bröst! 

Om hösten göres på samma sätt och säges: 

Kom igen i vår 
med en stor ulla-fatt 
och en son eller dotter vid lår! 

641. När kreaturen släppas i vall. 

Villstad, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, Tillägg, 
s. XLIII. 

När korna första gången drifvas vall, skall man ropa: 

Gäck nu, men kom hem! 
Så (Hjelma lilla) gäck nu, 
och kom igen, 
och tag de andra med dig hem! 

1 Alltså ej på natten. 
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642. Mot skott. 

Södermanland, mitten på 1800-talet. SÄKH. II, 110. 

Min syster Lott 
har fått skott. 
1 mun ur mun, 
bot i sanuna stund! 
I Fadrens m. m. namn. Amen. 

643. För tandvärk. 

Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. Inför rätta meddel. av Lisbet 

i Klämmas. 

Sput i grund 
och bot i samma stund! 
I namn: 
gud faders, sons och den helige andes. 

[Tandvärk hade Lisbet sökt bota], då hon först tagit litet 
wattn i en skål och läst deröfwer desse orden 3 gånger. . . 
»Af s amme wattn skulle den, som af tandewärk beswärades, 
sedan hålla i sin mun och derefter igen spotta det ut på 
3 gånger samt derjemte 3 gånger eftersäga samma orda 
sätt. » 

644. Mot tandvärk. 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

En söndagsmorgon, för än solen upgår, går man till 
en bäck, som rinner i norr, hwaraf man tager tre wattn-
supar i munnen och dem utsputar i ett faat, hwarmed man 
sedan går till en jordfaster steen, den uplyffter och derunder 
utslår det ur munnen i fatet utsputade wattnet och derpå 
stenen i sitt förra ställe nederlägger. Härwid är att märckia, 
att man intet skall see sig tillbaka, hwarken när man går 
till eller ifrån bäcken. Utom detta är ock att observera, 
att när den sista 3:dje supen af wattnet tages i munnen, 
säges dessa orden: 

a. 

Jag tager watten i munnen 
och sprutar i grunden. 
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Och med detsamma tager man sig med handen, der 
wärken är, sägande: 

b. 
Statt nu så still 
som den helga Noœ flod! 
I namn: 
Gudz Faders, Sohns och helige Andes namn. 

Och sedan läses Fader wår, 0111 man will. 

645. För frost. 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. 1, 1722. 

Man skall gå fastandes en söndagsmorgon på en ungn-
kulle och derpå lägga handen och säga: 

Leer och steen tage det fråstet ifrån mig, 
först en månad, så ett åhr, 
och seen så länge sohlen går. 
I namn: 
Gud Fader etc. 

Detta läses 3 gånger och Fader wår hwar gången. 

(546. Vid bakning, 

Västergötland, 1870—1880-talet. ULmA. 25: 73: 11. Västg. lands-
målsfören. saml. av skrock. Uppt. av J. Holmerz. 

[För att degen vid bakning skall jäsa bra, skall man, 
då man sätter till jästen, säga:] 

»Scho!» eller »Osch!» 

Användes också vid bryggning. 

647. Vid badning. 

Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25:31. Västg. landsmålsfören. 
saml. av skrock. 

Tvi, löjeskabben! 

[När man badat i öppet vatten, skall man utsäga ovan
stående besvärjelse för att skydda sig mot smitta, för den 
händelse någon person med smittosam sjukdom badat där 
förut.] 
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648. Skydd mot ludna larver (Larva sphingis). 

Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25:31. Västg. landsmålsfören. 
saml. av skrock. Uppt. av H. Fröding. 

Tvi, åmma! Tvi, åmma! Tvi, åmma! 

Utfördes ej detta, när man fick se en »åmma» (luden 
larf), sprutade denna etter på en. 

649. Mot ont. 

Leksand, Dalarne, 1917. Meddel. av fil. kand. Anders Nygård. 

När man suttit på bara marken, skall man spotta och 
säga: 

»Tvy för allt ondt!» 

för att det inte ska »slås ondt». 

650. Mot sura ben. 

Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25:31. Västg. landsmålsfören. 
saml. av skrock. 

Tvi! Tvi! Tvi! 

Vid passerandet af en »hästatumla» (= plats, där 
hästar tumla sig) bör man spotta tre gånger för att ej få 
sura ben. 

c. Imperat lvt -komparat iva  formler .  

1 .  V id  natur l iga  lagar  ock  fa kta  bindan de .  

651. »När en häst är dragen». 

Värend, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, I, s. 412. 

Tag tre hår af hans lugg, tre hår af mahnen och tre af 
svansen, lägg i en brödbit och gif honom äta. Sedan stryk 
hästen öfver ryggen och säg: 

Du skall gå 
som sol och måne 
i Jesu namn. 
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652. Att återställa vänskap. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 408. 

När du ser dem stå och talas vid utan vidare tankar eller 
i en stilla andakt tänker på de personerna, så säg: 

Vara vira vorm dia botus.1 

Gör ej åtskilnad mellan dessa personer N. N., att deras 
vänskap och kärlek varar så länge ifrån, som solen är ifrån 
jorden och själen ifrån den menniska, som dog i går! 

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. 
amen, amen. 

653. Mot ormstyng. 

Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92:44. Smål. landsmålsfören. sami. 

Förbannad ä dän, som kryper i gräset 
å hväser å fräser, 
som stongit vår Harre Krest i hans häl! 
Han sa försvenna, 
som detta vatten förrinner. 
1 Gu's faders, Gu's Sons å Heli andes nam. 
Amen. 

Vid orden »som detta vatten förrinner» dricker den 
sjuke en klunk vatten. 

654. Mot ormbett. 

Alseda, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 23. 

Förbannad vare den, som kryper i gräset 
och väser och fräser, 
som stuckit vår Herre Krist i sin häl! 
Detta stick skall försvinna, 
som detta vatten skall förrinna. 
I tre heliga namn. Amen. 

Signaren ger den ormbitne vatten att dricka. 

1 De två sista orden = diabolus. Jfr n:r 314. 
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655. För ormhugg. 

Nås, Dalarne, 1873—1874. ULmA. 991:3. Avskr. av Nils Sjödahl 
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Slok låg på tuv 
med ettertagg (och) ettertunga: 
Så snart fördriver 
Guds ord Slok, 
som sol fördriver 
dagg och dimma. 
I tre fasta namn: 
Gud Fader, Son och Helig And. 

656. För värk. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 391. 

För värk, som sätter sig på något ställe på hvad lem som 
helst, så håll på det med handen, och läs dessa orden: 

Nu skall all din, N. N., värk försvinna 
såsom strå för sol 
och jord för eld! 
I tre namn: 
Gud faders, Gud sons och Gud den helige Andes. Amen. 

Läses 3 gånger, och håll på svulsten med handen, så 
läks det. 

657. Mot bölder. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 106. 

Du fläder, 
du skall torka som näfver, 
du skall torka i gull 
som döder man i mull. 

Sedan detta är uttaladt, räknas från 21 baklänges till 
och med 1, och bölden klämmes liårdt tre eller nio gånger, 
helst korsvis, med venstra handens tumme, pekfingret och 

namnlösa fingret. 
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658. Mot bröstbölder. 

Ångermanland o. 1870-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 12. 

Jag tar dig här 
ock sätter dig där. 
Du skall försvinna i hull 
som döder man i mull. 

[Till läsningen ritades] 3 varf mot solen i kring bröstett, 
äfven 3 kors. [Sedan skulle man] taga i bröstet med nam-
lös fingerett och framfingerett samtt tumen på vänstra 
hand [ock läsa de angivna orden — allt tre gånger.] 

(559. Att säkert få en fogel inom skotthåll. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I. 114. 

Tag främsta delen af en dödskalle och borra i honom 
tre hål, ett hvarje söndag, medan predikan i kyrkan pågår. 
Då du är ute på jagt, så se genom dessa hålen på fogeln 
och säg: 

Du lilla fogel på nästa qvist 
är som döder man i grafven. 
I namn faders m. m. 

660. Mot vasst.1 

Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Uppt. av P. Edholm. 

Jag döfve dig, messing, 
jag döfve dig, stål, 
jag döfve dig, ben, 
i kött, [il hål, 
lika som den döda i stoft och mull. 

Läses öfver salt och malt. 

661. »För värk och vedermöda i alla lemmar». 

örltened, Skåne, 1870-talet. NM. F . 2163. Uppt. av Eva Wigström 
ur en »Svartkonstboka. 

1 »Vasst» kallas den symptomkomplex, som anses uppkomma 
därigenom, att något spetsigt föremål råkat sväljas jämte födan. 
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Tag sänkt hampa och bind om lem, där värken står, 
antingen emellan onsdagen afton och till torsdagsmorgon 
eller lördagsafton och till söndagsmorgon: gäck sedan ut 
fastandes och tigandes1 uti dagbräckningen, förr än sol upp
går, med vädret bort till en stor hall, och tag så af hampan 
och graf honom neder där, och säg med dessa orden: 

Här lägger jag all min värk och sveda bort, 
och nu skall all min värk försvinna 
såsom snö för regn 
och dag för solen 
och de döda uti jorden. 
Uti tre namn: 
faders och sons och den helige andes. 

Och ett fader-vår för hvar gång, och det läses tre gånger, 
och lemmen nämnes, där värken står. Och gäck sedan hem 
och sof. 

662. »För hästeskabb». 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

Man giör om en torsdagz affton luut af aska, hwartill 
wattn i solenes undergång måste hämtas, och sedan hästen 
der med är twättat, läses 3:ne gånger öfwer honom följande 
läxa: 

Jag går till denna häst, 
och förswinner klåden 
som dagg för sohl 
och menniskior i jord! 
I namn Faders etc. 

Och sist läses Fader wår. 

663. Mot »skevern». 

Jällunta, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 40. 

Jag skall bota dig för all slags skever: 
morskever och bordskever, 
horskever och jordskever. 
Alt skall försvinna som daggen för solen 
och som den döde under jorden. 

1 Mskr. lidandes. 
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Läses tre gånger, och spottas en gång mellan hvarje 
läsning. Man bör förut hafva klipt naglarna på fingrar 
och tår samt något hår af det sjuka barnet och nedgrafvit 
det afklipta i jorden under en torfva. Under läsningen 
mäter man barnet med en tråd i kors på nakna kroppen.1 

Ett barn tros få horskevern, om en löndahora (en fallen 
kvinna, hvars brott ej är upptäckt) får se barnet eller dess 
moder, då hon är hafvande, på bara bröstet. 

Jordskevern får barnet, 0111 dess vagga kommer att stå 
öfver en vättes underjordiska hemvist, hvarigenom han 
oroas.1 

664. »Mot skever.» 

Jälluntofta, Småland, 1870—1880-talet. ULmA. 92:50. Smål. 
landsmålsfören. saml. 

Jag ska bota dej för all slags skever: 
morskever och borskever, 
horskever och jor-skever. 
Allt ska försvinna 
som doggan för solan 
och som den döe unner joran. 

Läses tre gånger, och spottas en gång mellan hvarje 
läsning. Först skall en klippa naglarne på fingrarne och 
tårne samt något hår av barnet, som lider av skefvern. 
Detta knytes i en trasa och grafves ner i jorden under en 
torfva, hvarpå man med en tråd mäter barnet i kors på 
nakna kroppen under ofvanstående signelse. 

665. Mot bölder. 

Södermanland, 1800—1870-talet. ULmA., SFF. 347:33. Uppl. 
av G. Ericsson. 

Du fläder, 
du skall torka som näfver, 
du skall torka i guld 
som döder man i mull! 
Genom F., S. o. d. H. A. N. Amen. 

1 Skevern, även skervan, är en barnsjukdom, bestående i en 
ytterlig avtyning. 

20 — S u .  l a n d s m å l .  L i n de r h o l m .  
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666. Flen. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 104. 

Flena, flena ros (1. fläck), 
du skall förminskas, fördämpas 
(nämnes så den sjukes eget och fadrens namn) 
som döder man under jord 
långt bort i skog. 
I namn faders m. m. Amen. 

667. Mot värk. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II. 112. 

Din värk och vedermöda, 
de skola torka bort 
som döder man i mull 
och dagg i solens sken. 
1 fadrens m. m. namn. Amen. 

668. Värk botas. 

Ärila, Södermanland, 1800-talets senare del. NM. F . 8259. Uppt. 
metallarb. G. Ericsson. 

Din värk och vedermöda skall borttorka 
som döder man i mull 
och dagg af solskin! 
Genom de tre namnen. 

669. Att stilla värk ock hämma blod. 

Askersunds s:n, Närke, 1907. NM. F. 2747. Uppt. av teol. stud. 
K. B äckgren. Meddel. av »Johan vid Snuten» (död 1905 i Markebäck, 
Askersunds s:n). Inlämnat till Nord. Museet 24 aug. 1907. 

Fanns förr vid Stora Björstorp (Askersunds landsf.) en 
s. k. trollgumma, som kunde utföra en del konstiga saker: 

Hon spotta' i vädret, korsa' med fingrarna. ».Tag ä r så 
lätt som en skata; när jag dör, ska' det bli som att blåsa ut 
ett ljus», sa' ho'. (Hon blef 92 år, men låg till sängs 2 à 3 år.) 
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När hon trollade, högg hon en stålknif i väggen och 
spottade 3 ggr i rad, förde ringfingret, på hvilken hon bar en 
tjock vigselring af silfver, omkring v. handen. Hennes troll
formel. då hon skulle stilla värk, var denna: 

Värken skall tvingas bort 
som döder man i mull, 
som daggen för solen, 
som kol uti askan. 

670. Mot brännskador. 

Attmar, Medelpad, 1910. M. Jn. Efter Syster Forslund. Sörfors. 

Du skall täras i hull 
som dödar man i mull. 
som dagg på jorden 
går bort för solen, 
som salt för rinnande vatten! 

Man ritar med fingret en ring omkring brännskadan 
för hvarje rad, som läses, och börjas den nya ringen, där den 
gamla slutar. 

671. Mot bölder. 

Hållnäs, Uppland, 1898. ULmA. 303: 576. Uppt. av B. Hesselman. 

Du sitter på hulle 
som namn i mulle, 
du ska torka o trå 
som dagen på strå! 
Du är som en lever, 
men du ska bli som en näver! 

67 2. För etter. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 398. 

Vissna och väsna, som en döder i jorden ligger! 
I Herren Gud faders, Sons och den helige Andes namn. 

Amen 
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(573. Mot bölder. 

örkened, Skåne, 1870-talet. NM. F. 2164. Uppt. av Eva Wigström 
ur en »Svaltkonstbok». 

Denna böller skall vissna bort 
som lik i jord, 
som dag för sol 
och som kol i aska. 

674. Mot tandvärk. 

Virserum, Småland, 1817. ULmA. 92:46. Efter en avskrift av I. 
Andersson, Hässlid, 6 jan. 1817. Tryckt i MfrNM. 1897, 30. 

Jag afsäger din kropp all värk, 
det må vara tandvärk, 
iktvärk eller flogvärk, 
han må vara kommen 
i väder eller vinn 
eller [från]1 sjelfve hin, 
så skall han visna o vasna bort: 
som salt för vatten, 
som dagg för sol, 
som en ung mans hand i svartaste jord! 

I g[uds] f[åders, Guds Sons ock den Helige Andes] 

n[amn]. A [men], 

675. Att vita bort vårtor. 

Sandvik, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 41. 

Vissna, vassna 
som kol i aska, 
man i jord, 
snö för sol! 
Du ska bli så liten 
som ett senapskorn, 
sedan intet. 

Detta säges i ny och nedan tre gånger. 

1 Efter MfrNM. 1897, 30. 
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676. Mot kylskada. 

Södermanland, 18(50—1870-talet. SÄKH. 1, 108. Jfr täxten i 
ULmA., SFF. 347:25. 

All slags kylskada, såsom frostknölar, kylsår, ömkyla, 
botas med läsning. 

a. 

Köld och frost falla lika, 
stora strömmar rinna vida. 
Ut kyla och in värme! 

b. 

Kyla, frost i verlden vidja (1. vida), 
stora strömmar rinna strida. 
Kyla ut och hetta in! 
(Bot i samma stund.) 

Medan detta läses, strykes det skadade stället med venst-
ra handen eller venstra namnlösa fingret eller med en knif, 
hvilkens tånge går genom hela skaftet, eller ock ritas vissa 
figurer med knifspetsen. Till denna strykning användas 
äfven ekstickor, helst nio, skurna ur linberedningsverktyg, 
såsom bråkslå eller skäktknif, och så starkt upphettade, att 
litet »olja» börjat sippra ut. Samma besvärjelser och för
faringssätt användas till att bota brännskada, endast med 
den skilnad, att i stället för »Ut kyla, in värme» säges: 

Ut värme, in kyla! 

677. Att ko tar tjur. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. IV, 74. 

Tag bark, som vid timmerkörning blifvit af skaf ven mot 
stenar, och gif kon in deraf, sägande: 

Så närä, som den här barken ha vari trä, 
så närä ska du åg kommä tjur. 
Igenom Treenighetens namn. Amen. 
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678. Signelse mot näcken. 

A. A. Afzelius. Swenska Folkets Sago-Häfder, 3 uppl., VI. 56. 

När man står vid sjöstranden, afklädd och i begrepp 
att hoppa i vattnet, ropar någon af de badande med hög röst: 

Neck! Neck! Stål i strand! 
Far din war en ståletjuf, 
mor din war en nåletjuf. 
Så långt skall du wara härifrån, 
som detta rop höres. 

[Varefter alla med full hals ropa:] 

Hoh Haggla! 

679. För att draga mjölk till sig. 

Skirö, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 48. 

Man ställer sig naken en skärtorsdagsmorgon, innan 
solen gått upp, på en jordfast sten eller ock en gödselstack 
och slår på en stekpanna eller dylikt samt ropar, så högt 
man kan: 

Så långt min röst kan höras, 
skall mjölk och sanka till mig föras. 

680. Att draga musten ur andras kreatur. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. I, 103. 

Att draga musten ur andras kreatur, så att egna krea
tur blifva frodiga och korna gifva god och ymnig mjölk, 
går man, om man är rigtigt trollkunnig, den 1 maj före 
soluppgången upp på en höjd eller klättrar upp i ett träd 
och tutar i ett horn tre gånger, utropande efter hvarje 
tutning: 

Så långt de här hörs, ä de mitt! 

D. v. s. så långt som tutningen höres, skall musten 
dragas till egna kreatur från andras. 

681. »När någon är kusad». 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, J, 412. 

Gäck ut en thorsdags- eller söndags-morgon bittida, 
förrän solen uppgår, till en apel. Skär upp en torf omkring 
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den ena foten, lägg torfven på hufvudet och gäck omkring 
apeln tre gånger (ansyls). Läs dessa orden: 

Är jag nu så illa kusen 
och väntar mig ingen bot, 
förrän jag kommer i jord, 
så har jag nu jord 
både öfver mig 
och under mig 
och på mig 
och väntar mig bot. 
I namn etc. 

Gäck så derifrån, och se dig intet tillbaka. 

682. Linrötning. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. IV, 78. 

Då »bredslan» är färdig, d. v. s. då det ryskade linet är 
utbredt på sin plats till rötning, bör man först kasta sitt 
vatten derpå och sedan lägga sig på linet och tyst uttala 
dessa ord: 

Ligg stilla som sten, 
blif hvit som ben 
på fjorton dars röta, 
och se'n skall du hän! 

683. Vid byk ock tvätt. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 102. 

Vid bykning och tvättning bör någon, för att kläderna 
skola blifva rena och hvita, gå ut och komma in igen. 
sägande: 

Ja(g) såg en svan. 

Men om man af glömska eller elakhet säger: 

Ja(g) såg en korp, 

så är hela byken skämd.1 

1 Alltså är det nämnandet av det faktum, att svanen är vit ock 
korpen svart, som här värkar. 



312 UNDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

684. Mot vårfrossa. 

Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 45. Smål. landsmålsfören. saml. 

Ja vil inte ha min vån igen, 
förr än denna säen kommer åpp. 

[Den sjuke går ut på torsdagsmorgonen, går motsols 
runt en stor jordfast s ten ock strör därunder ut aska under 
upprepande av ovanstående.] 

685. Mot vårfrossa. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SÄKH. I, 107. 

Vårfrossan, »våren» eller »andagsfrossan». 
När man börjar frysa, går man tre gånger omkring en 

jordfast sten och strör aska på honom, under det att man 
för hvarje omgång säger: 

När den här sä(d)a går öpp,1 

får ja (g) min fråse igen. 

686. Att få skjuta före en annan skytt. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 113. 

Man tager upp litet gräs, jord eller snö ur medtäflarens 
hälspår med tummen och namnlösa fingret och släpper det 
afvigt ned på marken igen i tre omgångar, i det man säger: 

(Personens namn), må det vara 
så bakvändt för dig i dag, 
som det jag släpper är afvigt! 

687. För tandvärk. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 393. 

Som vägarne i en råglycka gå och försvinna, så skall 
din tandvärk förgås och till intet blifva! 

1 Binder vid omöjligheten. 
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688. Mot tandvärk. 

Älghult, Småland, 1876. ULmA. 92:45. Smål, landsmålsfören. saml 

Job, Job satt på en stejn 
a hade ondt i sett tannabejn, 
a så länge denne stejnen ligger oröd1, 
så sa din tannaverk va botte. 

[Den sjuke sitter på en jordfast sten, ock den, som skall 
bota honom, går tre gånger motsols runt stenen, under det 
han läser ramsan.] 

689. För tandvärk. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 394. 

Skrif 12 nummer öfver en dörr, och låt dem peta 
tanden, som värker, att der kommer blod på spiket. Sätt 
det sedan på första numret och säg: 

Din tandvärk skall vara stilla, så länge der är en smula 
kvar af detta spik! 

690. Skydd för fåren. 

Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25:31. Västg. landsmålsfören. 
saml. av skrock. 

Då fåren första gången om våren släppas ut på bete, 
skall ett förkläde utbredas på tröskeln, öfver hvilken de 
skola gå, och skall man, då de gå ut, säga: 

Så många, som 1 nu går ut, 
så många ska I komma igen! 

691. För att kreatur skall trivas. 

Västergötland, 1870-talet. ULmA. 25:31. Västg. landsmålsfören. 
saml. av skrock. 

Du skall hvarken trängta eller trå, 
här skall du bli, och här skall du gå. 
Du ska vara här i båsen 
som nyckeln te låsen! 

1 orörd. 
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[Djuret ledes tre gånger runt en jordfast sten, ock var 
gång man går runt, säges ovanstående i dess öra.] 

692. För tur med fiske. 

Svinhult, Östergötland, 1908. NM. F. 5133. Uppg. av bonden J. 
G. Johansson i Anundstorp. Uppt. av fotograf A. Hultgren. 

Samla ihop ett helt fång meten och lägg dem i grannens 
fårhusdörr, gå sedan in i fårhuset och drif ut fåren [ock 
läs sedan:] 

Så tätt .som dessa trampar på metena, så tätt nappar 
fisken ! 

Drif sedan fåren, hvart de vilja. 

693. »Att taga bort bolder.» 

Nås, Dalarne, 1873—74. ULmA. 291:3. Avskr. av Nils Sjödahl 
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Boldi blå, 
du skall vessna som ett strå, 
ge sätt dä i sten, 
du skall vär ingen man förmen. 

694. Mot barnskrik. 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

När späda barn skrika mycket om nätterne, läser man 
3 gånger öfwer dem således: 

Böfwel, böfwel, 
du är födder med mig, 
du skall döö med mig! 
I namn Faders etc. 

Och till slut läses en gång Fader wår etc. 

695. Mot liktornar. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. S Ä K H. I, 109. 

Om någon kommer in och säger: N. N. ä dö(d), och 
den lidande strax tillägger: 

Då ä åg minä liktornar dödä, 
så försvinna de. Men hvarken tal eller svar få vara på 
förhand öfverlänkt. 
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696. Att hindra skott. 

Kräklingbo, Gotland. 1900-talets början. NM. F. 4469. Meddel. 

av Gust. Klingvall, Ekeskogs. Uppt. av kand. Nils Lithberg. 

När man vill hindra skottet att brinna af för en annan, 
skall man stoppa venstra handen i byxfickan samt hålla 
den i ljumsken och säga: 

Blixt int, förr än de smäller! 

697. Mot frost i lemmarna. 

Lemnhult, Småland, 1879—89. MfrNM. 1897, 33. 

Jag skall läsa bort frost, 
och det skall va så visst, 
som denne muren 
är gjord af 1er och sten. 
Det skall vara i tolf månader och tolf år 
och sen, 
så länge världen står! 

Läses tolf gånger å rad. 

Under läsningen skall den sjuke sitta i spisen och hålla 
tre lerbitar och tre kol vid det skadade stället. För hvarje 
läsning spottar signaren i elden och ritar med ett kol ett 
streck å en spingsticka. Då han sålunda fått tolf streck, 
bryter han stickan i tre delar sålunda, att fyra kolstreck 
komma å hvardera, och kastar därpå bitarna i elden. 

698. »När dröpelen är nedfallen.» 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 403. 

Tag tre lerbitar öfver ugnsramen och stryk afvigt om
kring halsen, och säg dessa orden trenne gånger: 

Denne ugn är gjord af lera och sten, 
för det han skall bota för hufvudvre, 
dröpelaskre, magavx-e och naglaskre. 

I namn: 
Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen. 
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2. Vid r eligiösa oek historiska fakta bindande. 

699. Åkande att ställa. 

Södermanland, 1886. NM. F. 9218. Uppt. av metallarb. G. 
Ericsson 7/s 1886. Jfr S Ä K H. IV, 75. 

Man tager blod ur vänstra lillfingret och stryker där
med ett kors öfver vägen och säger därvid: 

Så sant som Gud lefver och min själ lefver, så skall 
du stanna här! 

Igenom Treenighetens namn. Amen. 

700. Att vinna en flickas kärlek. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 104. 

Man lägger en sockerbit under sin venstra arm tre tors
dagsnätter efter hvarandra, hugger honom sedan i tre 
stycken och lägger dem oförmärkt i någon dryck, som 
flickan skall tömma, uttalande dessa ord: 

Så sant som gud lefver 
och min själ lefver, 
så sant skall du (flickans namn) 
blifva i mig kär. 
I guds Faders m. m. 

701. Att få skjuta före en annan skytt. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 113. 

Jern och stål, du skall stå, 
som Judas Simonis Iskarioth stod, 
när han förådde Kristus! 

Medan man uttalar dessa orden, omfattar man med-
täflarens bössa med tummen och venstra namnlösa fingret. 

702. Mot värk. 

Södermanland, 1860—1870-talet. ULmA., SFF. 347:32. Uppt. 
av G. Ericsson. Jfr SÄKH. 1, 112. 

Ut wärk, flyg och wandra, 
förty Guds ord de äro sanna! 
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Och nu tror jag med Guds hjälp, 
wärken skall stanna. 
1 F., S. o. Ii. A. Amen. 

Läses 3 gånger. 

703. Värk botas. 

Härad ock Länna, Södermanland, 1860—1870-talet. NM. F. 8257. 
Uppt. av metallarb. G. Ericsson. Jfr föreg. n:r. 

Ut värk, flyg och vandra, 
förty Guds ord de äro sanna! 
Och nu är jag säker med Guds hjälp, 
att värken skall stanna. 
I Hel. Treenighetens namn. Amen. 

704. Mot värk. 

Björkö, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 27. 

N. N., ditt ben eller arm, eller livad det vara må, 
skall hvarken spränga, värka eller svida 
mer än det ben, som togs ur Adams sida! 
I tre heliga namn. Amen. 

Upprepas tre gånger. 

705. Värk botas. 

Södermanland, 1860—1870-talet. NM. F. 8260. Uppt. av metall
arb. G. Ericsson. 

Din värk skall stå i kött, 
som mak1 stod i flod! 
Genom tre namnen. 

706. Att stämma blod. 

Eds härad, Värmland, 1913. NM. F. 11734. Uppt. för Louise 
Hagberg, Bingsjö, 8/n 1913 av 88-årige Olof Höglund från Eds härad 
i Värmland, som i sin ordning lärt den av en lappgubbe. 

1 Läs: Noak. 
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Du blod, du blod, 
du röda blod, 
du stå, som watnet stod 
j Röda havett, då Mossen gick j genom. 
I den treenige gudens namn: 
Fader, Son och Helig and. 

Tre gånger. 

707. Att stämma blod. 

Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 126. 

Såsom Moses med sin staf hämmade vattnet i Röda Hafvet, 
så befaller jag dig blod att stanna. 

[Vid läsningen tager man med fingrarna om såret. 
Vanligen måste vismannen vara närvarande, ock ofta vill 
denne se äggjärnet, som man skurit sig med. På folkets 
språk heter det, att man »ställer bion» — icke blott blod
flöde, utan även blodgång — ock »ställer värk».] 

708. För näsblod. 

Tuna, Medelpad, 1910. NM. F. 10183. Uppt. efter Johan Ulrik 

Åsman (f. 1848), Fors' by, Tuna, 1910. 

Jag befaller, att det blodet, som rinner på N. N., det 
stannar, som wattnet i Röda hafvet stannade. 

I guds fadrens, sonens och den heliga andes namn. 

Amen. 

709. Att stämma blod. 

Ryssby, Sunnerbo härad, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 26. 
Meddel. av hemmansägaren Anders Johan Svensson i Ryssby Nygård. 

Jag N. N. stämmer denna blod på denne N. N., och 
den skall vara torr, som Israels barn voro torra, då de gingo 
genom Röda hafvet eller Jordans flod. Så stämmer jag dig 
att stå stilla och vara torr. 

I tre heliga namn. Amen. 
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710. »Blod att stämma.» 

Dunker, Södermanland, 1860—1870-talet. NM. F. 8376. Uppt. 
av metallarb. G. Ericsson. 

Du blod skall nu så stilla stå, 
som Röda hafvet stilla stod, 
när Israels barn däröfver drog! 
Genom de tre namnen o. s. v. 

711. »För odjur.» 

Näs, Dalarne, 1873—74. ULmA. 291:3. Avskr. av Nils Sjödahl 
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Din mun skall vara så ijentäpt som Jonas, när han låg 
i hvalfiskens buk. 

Detta skall läsas i tre fredagskvällar före valborgs-
mässan och tre gånger varje kväll. 

712. Att stämma blod. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 396. 

Så sant som vår herre Jesus Kristus föddes julnattetid 
och alla strömmar blefvo stämda och stilla på den tiden, så 
sant skall det blodet vara stämdt på dig, N. N., och icke 
rinna! 

I namn: 
Gud Faders, Sonens och den Helige Andes. Amen. 

713. Att stämma blod. 
Göteryd, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 26. 

Så sant som vår herre Jesus Kristus föddes å jula natt 
och alla stormar stilla blefvo, så sant skall detta blod stämdt 
varda och inte rinna mer. 

I namn: faders, sons och den helige andes. Amen. 

714. Att stilla värk. 

Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Prosten Jonas Sandells 
anteckningar. Smål. landsmålsfören. saml. 

Du N. N., 
din värk skall icke mer svida, 
arpa eller värka mer, 
så sant Jungfru Maria födt Jesus Kristus. 
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I namn : 
Faders och Sons och den H. Andes. Amen. 

[Läses tyst 3 gånger.] 

715. För håll ock styng. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 415. 

Håll med våld, 
som Christus lät sig föda. 
Intet håll hålle dig! 
Intet styng stinge dig! 
I helga Trefalidighets namn. Amen. 

716. Att stämma blod. 

Björkö, 'Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 25. 

N. N., jag stämmer din syndige blod, 
som Jesus stämde Noe flod. 
Statt, ådra, var stilla och sund, 
så sant mannens själ kommer till helvetets grund, 
som går tills tings, vet rätt och vitnar orätt! 
I tre heliga namn. Amen. 

717. Mot stygn. 

Boteâ, Ångermanland, 1674. RA. Trolld.-komm. i Ångermanland 

1674, s. 6. Meddel. av hustrun Sigrid i Djupa. 

Stå, styngh, stilla 
effter Jesu Christi willia, 
som Noe flodh stodh, 
när Johannes döpte Christum! 
1 nampn Faders, Sohns och thens H. Andes. 

718. Att stämma blod. 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

a. 

På en närwarande lägger han handen öfwer blodloppet 
och på en frånwarande sin högra hand öfwer den wänstra 
och säger således: 
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Statt, blod, 
som helga Nose flod 

på N. N.! 

I n amn: 

Gudz Faders, Sons och den Helig Andes. 
Amen. 

Hwilket repeteras 3:ne gånger, och läses på slutet en 
gång Fader wår. 

b. 
Dito ett annat medel: 

Jag stämmer dig, blod, 
på N. N. 
I namn: 

Gudz Faders Sohns och den beige Andes. Amen. 

Hwilket brukas på samma sätt som det förra. 

719. Att stämma blod. 

Nye, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 24. 

Stilla, stilla [som] Noe flod! 
Kristus visst öfver dig bor: 
Du skall stå, klinga, 
men inte springa! 

720. Att stämma blod. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 414. 

Stig på en jordfast sten och läs detta tre gånger emot 
solen: 

Statt stilla, du blod, 
som Jordans flod, 
när Vår Frälsare sig döpa lät. 
I namn &c. 

721. Att »stä blod». 

Ångermanland o. 1870-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 7. 

Jesus Christus stä din blod, 
som han gjorde åt Jordans flod 

21 — Sv .  l andsmål .  L i nd er  ho lm.  



:i22 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

i dagar och i nätter 3 — 
i de 3 namn: 
Gud fader, son och heliga and. 

722. Att stämma blod. 

Lemnhult, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 25. 

Jag skall stämma din bio, 
som Jesus gjorde med Jordans flo; 
Jesus oppå korset do.1 

Och det i tre heliga namn. Amen. 

Man behöfver endast känna den sjukes eller sårades 
dop- och fadersnamn. Under läsningen skall den, som för
rättar den samma, hålla handen på det blödande stället. 

723. För värk. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 392. 

Rita ett femuddakors och säg: 

Nu skall jag stämma denne värk på dig, som vår herre 
Jesus stämde Jordans flod med sin fot. 

724. Mot blodflöde. 

Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92:43. Smål. landsmålsfören. 
saml. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

Du blod skall stå stilla, 
som vattnet stod 
i Jordans flod, 
då Johannes döpte Kristus. 
(I tre namn.) 

725. Att stämma blod. 

Medelpad, 1908. M. Jn. Jfr n:r 720. 

Man stiger upp på en jordfast sten, och med ansigtet 
vänt mot öster läser man tre gånger: 

Annan läsart: sto. 
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Statt stilla, du blod, 
som Jordans flod, 
när vår Frälsare sig döpa lät! 

I Guds fadrens, Sonens och den helige Andes namn. 

Efter hvarje läsning spottar man på marken. 

726. Att stämma blod. 

Attmar, Medelpad, 1913. M. J n. Efter Lill-Anna. 

Din kvick blod 
skall stå, såsom vattnet stod 
vid Jordans flod, 
när som Johannis döpte Jesus Kristus, Guds son. 
I de tre heliga namn: 
Fadren, Sonen och den Helige Ande. 

727. Att stämma blod. 

Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter H. Sörlander, Fjolsta. 

Statt stilla, du blod, 
liksom vattnet stod i Jordans flod! 

Läses tre gånger, och säg tyst för dig själf tre namn: 
Fader, Son och Ande. 

728. Att stämma blod. 

Solbärga, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 26. 

Stanna, stanna, du bio, 
såsom vattnet gjorde i Jordans flo, 
då Johannes vår herre Krist döpte! 
I tre heliga namn. 

729. Att stämma blod. 

Borgsjö, Medelpad, 1917. NM. F. 11735. Uppt. för Louise 
Hagberg, Älsta, Fränsta, mars 1917, av folkhögskoleeleven Helmer 
Johnsson. Enligt uppgift förskriver läsningen sig ifrån Pär Grund i 
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Grundsjön, Borgsjö, som var en beryktad trollkarl ock levde på 
1840-talet. 

Stanna å stelna, du mänskoblod, 
såsom vattnet delade sig i Jordans flod! 
I Fadrens, Sonens och den Helige Andes namn. 
För tvi, tvi, tvi dig, Kristus. 

730. För att stämma blodet. 

Nås, Dalarne, 1873—74. ULmA. 291:3. Avskr. av Nils Sjödahl 
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Du mansens blod skall stå fast, 
som Christus stod 
vid Jordans flod, 
som de där döpte Christus, 
samt Jefvulen stod vid Helvetes port. 
Men vist du rätt, 
så jord du det icke. 

731. Att stämma blod. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 414. 

Jag stämmer detta blod, 
som Jesus stämde Farons(!) flod. 
Ehvad namn och färg det vara må, 
så skall detta blodet stadna och stilla stå, 
i östanväder och Nordanvind. 
I de tre namn &c. 

732. Att stämma blod. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. VV. II, 395. 

N. N.! Jag stämmer ditt blod, 
såsom vår herre Jesus Kristus stämde Jor
dans flod, 

vattnet dämpte 
och blodet stänkte. 
I Treenighetens namn: 
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Gud faders, Sonens och den helige Andes. Amen, 
amen, amen. 

Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger. 

733. Att stämma blod. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 396. 

Så snart skall jag stämma detta blod, 
som vår herre Jesus Kristus stämde floden. 
När ordet var nämdt, 
så var floden stämd, 
så snart ordet var nämdt, 
så var blodet stämdt. 
I Guds faders namn, 
i Gud sons namn 
och i Gud den helige Andes namn. Amen, amen, amen. 

Läses: Fader vår 3 gånger och välsignelsen 3 gånger. 

734. Att stämma blod. 

Våthult, Småland, 1870—1880-talet. ULmA. 92:50. Smål. lands-
målsfören. saml. 

Jesus sto ve Noe flo, 
öste vatten och stämde bio. 
Så visst ska denne bio ge över att rinna, 
som en man står i helfvete, 
som går till tings, vet rätt och vitnar orätt. 

735. Att stämma blod. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 396. 

Nu stämmer jag N. N. det blod, 
som vatten stod i Jordans flod, 
och på den magten sätter jag: 
ådra mot ådra, sena mot sena. 
I namn: Gud faders, 
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i namn: Guds sons, 
i namn: Gud den helige andes kraft. 
Blod stå, blod stå, blod stå! 
I Jesu namn. Amen, amen, amen. 

Fader vår och välsignelsen läses. 

736. Att stämma blod. 

Attmar, Medelpad, 1912. M. Jn. Meddel. av And. Jonsson, Sör-

forsby. 

Jesu Kristi blod! 
Inom tre namn: 
Fadren, Sonen och den helige Ande, 
är blodet stätt! 

Är den skadade frånvarande, läses formeln, under det 
att den läsande håller fingret på Jesu Kristi namn i en 
bibel eller psalmbok. 

737. Att stämma blod. 

Lemnhult, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 25. 

Såsom Simeon och sankte Päar 
drogo not uti en flod, 
och som de stämde vatten, 
så stämmer jag blod. 

I Gud faders, i Guds sons och Gud den helige andes 
namn. Amen. 

Äfven på tre mil från den lidande kan nian genom att 
läsa ofvanstående bota honom, endast man känner hans 
namn och hemvist eller, om det är ett djur, dess färg. 

738. Att stämma blod. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 396. 

Din moder Maria slog en påle i jorden, der han blef 
stående. Lika så skall detta blod stilla stå! 
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I namn: Gud faders, Gud sons, Gud den helige andes. 
Amen, amen, amen. 

Fader vår läses 3 gånger. 

739. Att stämma blod. 

Örkened, Skåne, 1870-talet (?). NM. F. 2152. Avskr. av Eva 
Wigström efter en »Svartkonstbok». 

Då sätt ditt läkefinger på hålet och säg: 

Den välsignade och heliga Modren Maria slog en pål 
uti jorden ned. 

Och gör så! Säg: 

Så länge denna här står, 
så länge skall blodet stå 
och icke mer rinna. 
I namn: fadrens, sonens och den helige Andes, amen, 
skall detta blodet stilla stå 
och icke gå. Amen. 

740. För värk. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 391. 

Så sant som Jesus Kristus på korset stod och påtog sig 
hela verldens sveda och värk, gör ock jag med dig, N. N. 

I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen. 

Detta läses med andakt, och tages om den lemmen, som 
värken är. 

741. Mot värk. 

Fagerhult, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 27. 

Din värk och din sveda 
skall aldrig mer svida 
än det sår, som stacks opp i Kristi sida! 
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742. Att döva värk. 

Eds härad, Värmland, 1913. NM. F. 11734. Uppt. för Louise 
Hagberg, Bingsjö, den 8/n 1913 av 88-årige Olaf Höglund från Eds 
härad i Värmland, som i sin ordning lärt den av en lappgubbe. 

Du varck, du verk, du dödas skall som Jessus up på 
korsses stam. 

Jesu namn tre gånger. Men då skall man ha een brän-
vins tår å spåta j tre gånger å häla på. 

743. För tandvärk. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 394. 

Tag 9 ekestickor mellan tänderna, att der blifver blod 
på dem, och sätt ut 3 mellan barken och trädet på en ek 
och 3 vid rinnande vatten och 3 i en stenklippa och säg: 

Nu sätter jag bort tandvärken på dig, N. N., 
som vår herre satte bort tandvärken på Maria. 
Han drog tandvärken ur hennes blod, kött och ben, 
men drar jag tandvärken ur ditt blod, kött och ben 
och inom stock och sten. 
Och i namn, tre namn: 
Gud faders, Sons och den helige Andes. Amen, amen, 

amen. 

744. För värk. 

Ö. Göinge , S kåne, 1870-talet. E. W. II, 391. 

Jag skall döfva denne torrvärk på dig, N. N., s om vår 
herre Jesus Kristus döfvade sin torrvärk. Han skall vika 
för min anda, som Herodes vikte för den helige Ande, 

och i det namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. 
Amen. 

Fader vår och välsignelsen läses. 

745. Mot brännskada. 

Hållnäs, Uppland, 1898. ULmA. 3 03:576. Uppt. av B. Hesselman. 

Ellen ska minska o. mista sin hetta, likasom Judas 
förrådde Jesus, då han mista' sin fägring. 
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746. Ormhugg. 

Näshulta, Södermanland, 1886. NM. F. 9057. Uppt. av metall-
arb. G. Ericsson 7/s 1886. 

Guds son förvisst 
är Jesus Krist', 
af kvinna född, 
för mänska blödt. 
För din skull han dödt, 
men nu skall du också dö 
och aldrig mera bita!1 

Genom tre heliga namn. Amen. 

747. Att döva vådeld. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 402. 

Statt eld, statt eld i den glöd, som du itändt hafver. 
Såsom vår herre Jesus Kristus stod bunden vid det heliga 
korsets trä, och såsom hans lif slocknade, skall ock din 
glöd slockna. 

I tre namn: Gud faders, Sons och den helige Andes. 
Amen, amen, amen. 

Denne bön läses på tre ställen vid elden. 

748. Att döva eld. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 402. 

Stå, du eld, uti den glöd lika som Jesus Kristus, den 
lefvande Guds son, stod bunden vid korsets trä, oss alle 
till godo. 

Jag manar dig eld, att du icke går vidare fram, än som 
jag nu går! 

Vid faderns magt, sonens kraft och vid den helige 
Andes kraft. Amen. 

1 Uttalas med en särdeles skarp ton ock under bittra gester, 
sedan det föregående uttalats med en viss andakt. 
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749. Att döva eld. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 402. 

Eld, stå i den flamma, som vår Herre Jesus Kristus stod 
på korsets stam! 

Läs: Fader vår och välsignelsen. 

750. Att stämma blod. 

Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter Lill-Anna. 

Stå, blod, 
som Frälsaren stod 
på korset för våra synder! 

I Guds Faders, Sons och den Helige Andes namn. 

751. Att stämma blod. 

Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

Du blod skall stå 
och inte gå! 
Jag stöder dig, 
som Maria stödde 
Jesu blod på korset. 
I tre namn. 

752. Då krutet är dövat. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 406. 

Så sant som Jesus Kristus har befalt, att hela jordens 
stoft skall brinna på den yttersta dagen, lika så sant skall 
nu detta krut brinna i Gud faders, Gud sons och den helige 
Andes namn! Amen, amen, amen. 

753. »Blod att stämma.» 

Södertälje landsförs., Södermanland, 1800-talets senare del. 
NM. F. 8377. Jfr NM. F. 8262. Uppt. av imetallarb G. Ericsson. 

Still, blod! Stå, blod! 
Du skall stå, så sannt som Jesus hafver bundit djeflarna 

med mörksens kedjor! 
I n. f., S. o. d. H. A. Amen. 
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754. »Sittande, att denne ej kan resa sig.» 

Södermanland, 1886. NM. F. 9220. Uppt. av metallarb. G. 
Ericsson 7/e 1886. 

Om en pärson sitter på en stol, så rycker man tre hår
strån ur hans hufvud och går tre gånger kring stolen samt 
säger livar je gång: 

Du skall stå under min lydnad, så sannt som Jesus 
hafver bundit djäflarna i helvitet med mörksens kedjor! 

Genom tre namn. Amen! 

755. Mot värk. 

Södermanland, 1860—1870-talet SÄKH. II, 113. Jfr NM. F. 
8262 frän Södertälje landsförsamling. 

Still, värk, stå, värk! 
Du skall stå, 
så sant som Jesus hafver bundit 
djeflarna i helvetet 
med mörksens kedjor. 
I fadrens m. m. namn. Amen. 

Vid läsningen af några bland dessa formler hålles den 
lidande kroppsdelen mot en jordfast sten, eller sitter den 
sjuke derpå, medan den botande stryker det värkande stället 
med en knif eller med afviga venstra galikon.1 

756. Att stämma blodflöde. 

Västertälje, Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 102. 

Stilla, blod! Stå, blod! 
Du skall stå stilla, 
så sant som Jesus bundit 
djeflarna med mörksens kedjor. 

I fadrens, sonens och den b. andas namn. Amen. 

757. Att förhäxa hus, kvarnar ock andra saker. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. IV, 75. 

Man gömmer eller inborrar på stället ett menniskoben 
af viss form och säger: 

1 ringfingret. 
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Du skall gnaga, du skall skafva, 
så sant som Jesus Kristus bundit 
djäflarna i helvetet 
att förvaras till domsens dag. 
I fadrens m. m. namn. Amen. 

758. Förgörelse. 

Södermanland, 1860—1870-talet. ULmA., SFF. 347:25. Uppt. 
av G. Ericsson. 

Om någon vill skämma ett hus under byggnad, gångan
de verk eller hvad det vara må, så tages ett människoben 
af en viss form och art samt inborrar eller inlägger där, 
hvarest skämningen skall vara värksam och hvarvid man 
säger : 

Du skall gnaga, 
du skall skafva, 
så sannt som Jesus Kristus hafver bundit alla djeflar 

i helvitet att förvaras till domsens eviga dag! 
I F., S. och d. H. A. N. Amen. 

759. Att stämma blod. 

Södermanland, 1860—1870-talet. ULmA., SFF. 347:33. Uppt. 
av G. Ericsson. 

Denna blod skall [den] tid rinna, 
som Gud har skapt man och qvinna, 
som går till tings och vet rätt 
och vittnar orätt! 
I F., S. o. H. A. N. Amen. 

760. Att stämma blodflöde. 

Länna, Södermanland, 1860—1870-talet. SÄKH. I, 106. Jfr. 
NM. F. 8373. 

Dessa ord läsas tre gånger: 

Denna blod skall den tid rinna, 
som gud valt mannen och qvinna, 
som mannen vandrar till linget 
och vet, hvad rätt är, men svärjer orätt. 
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761. Att »ställa» blod. 

Ångermanland o. 1820-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 7. 

På såret skall man säta vänstra namlösfingeret och 
läsa dessa ord: 

Stå stilla, du lilla, lilla röda, 
som liger här och tilrar, 
så sant en man, som vet rätt 
och vitnar rätt. 
I de 3 namn: 
g[ud] f[ader], s [on ock] h[elge And], 

76*2. Mot värk. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 112. 

Du värk, du skall stå stilla, 
så visst som tolf man i rätten, 
som dömer rätt och aldrig orätt! 
I guds faders m. m. 

763. Mot värk. 

Härad ock Länna, Södermanland, 1800-talets senare del. NM. 
F. 8255. Uppt. av metallarb. G. Ericsson. 

Så sannt skall du stå stilla 
som tolf man i rätten, 
som dömer rätt 
och aldrig orätt! 
Genom tre namn o. s. v. 

Läses nio gånger. 

764. För värk. 

Gräsmark, Värmland, 1899. NM. F. 358. Uppt. av N. Keyland 
efter M. Magnell, Gräsmark. 

Du ska bli se lett vö dette sår 
som den man, som på tinge går 
å vet rätt och vettner urätt. 
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765. Stämma blod. 

Arboga 1698. UUB. D. 609 b. Denna kodex synes stamma från 
mitten av 1600-talet ock mellersta Sverige. Å perm ock första blad är 
antecknat, att boken ägts av drabanten Hening Palmberg, Arboga, 
augusti 1698. Då alltså detta år kan anses säkert, dateras denna 
boks läsningar till detsamma, ehuru de i värkligheten äro äldre. Täxten 
är, såsom lättcligen ses, nästan genomgående fördärvad. 

Du blod, dig skall wara så lett att rinna, 
som den man ähr Jesus [led], 
som wett rett och wittnar orett. 
Du blod skall stå, 
som han står i för dömmelsee. 
Ja [g] döfuer tig, blod, 
iag binder tig, blod, 
med Herrans vellsignade nampn. 

Tag på blöden med det nampn lösa fingret. 

766. Att stämma blod. 

Torpa, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 26. 

Den, som går till tings och vet rätt och vitnar orätt, 
så sant som han blir förtappad, så sant skall denna blod 

stanna. 

I namn: faders, sons och den helige andes. Amen. 

767. Att stämma blod. 

Våthult, Småland, 1879—1880. MfrNM. 1897, 26. 

Jesus stod vid Jordans flod, 
öste vatten, stämde blod. 
Så visst skall denna bio ge öfver att rinna, 
som en man står i helvete, 
som går till tings, 
vet rätt och talar orätt. 

768. Mot tandvärk. 

Glimåkra, Skåne, NM. F. 2080. Uppt. av Eva Wigström ur en 
»Svartkonstbok». 
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Denna värk skall bortvika och stå stilla 
som ett vittnes själ i helvetet, där de veta rätten och orätten. 
På denna orden skall du ingen makt hafva. 
1 n amn: 
Faderns, Sonens och den Helige Andes. Amen. 

769. Att stämma blod. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I. 414. 

Du skall stå 
som den man, som stod 
inom helvetes port. 
[som ] 

Genom tre heliga namn &c. 

770. »För stämma blodhen.» 

Ytterlännäs, Ångermanland, 1674. Ångermanlands dombok 1674, 
s. 128. Landsarkivet i Härnösand. Läsningen meddelades av Stööth-
Margreta. 

Gudli låthe then blodhn intet rinna, 
såsom the quinnor om lögerdagen spinna! 
Stane thenne blodh 
såsom Noe flodh, 
ther Jesus öf[ue]rwogh! 
I nampn: 
fadhers, Sons och then H. andes. 

Sedhan Fadher wår. 

771. Att stämma blod. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 395. 

N. N. ! Detta blod skall hafva sådan leda till att rinna. 
som Gud hafver vid den kvinna, 
som spinner om lördagen 
och varpar väfven om måndagen. 

L Gud faders, Gud sons och den helige Andes namn. 
Amen. 
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772. Att stämma blod. 

Länna, Södermanland, 1860—1870-talet. ULmA, SFF. 347:33. 
Uppt. av G. Ericsson. Jfr. NM. F. 8371 ock SÄKH. I, 106. 

Du blod, stig neder i köttet 
som en kvinna, som blöter 
aska om lördagen, 
eller en menedare, som står i helvitet, 
som vet rätt och vittnar orätt! 

Läses tre gånger. 

773. Att stämma blod. 

Nås, Dalarne, 1873—74. ULmA. 291:3. Avskr. av Nils Sjödahl 
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Du skall stanna, 
som qvinnan stannade i helvetet, 
som gorde luta1 om lördagen. 

774. Att stämma blod. 

Fagerhult, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 24. 

Så lätt skall din blod återrinna, 
som en kvinna spinner på lördagen, 
skiljer säd på söndagen, 
varpar väf på måndagen, 
går till tings på tisdagen, 
vet rätt och vitnar orätt. 

Läses tre gånger, en gång vid hvar vidja i ett nytt gär-
desgårdshot [= störpar]. 

775. Att stämma blod. 

Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92:43. Smål. landsmålsfören. 
saml. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

Det är så ledt att rinna, 
som för en qvinna, 
som spinner om söndagen 
och varpar garn om måndagen, 
som mannen går till tinget att vittna, 
vet rätt och vittnar orätt. 
(I 3eniglietens namn.) 

1 Luten. 
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776. Att stämma blod. 

Småland, 1870—1880-talet. ULmA. 92: 46. 

Det är så synd, att denne bio' ska rinna, 
som en kvinna om lördan att spinna, 
om måndagen gå till tings 
och veta rätt och vitna orätt. 
I g enom 3 h. n. Amen. 

777. Att stämma blod. 

Fagerhult, Småland, 1870—1880-talet. ULmA. 92:46. 

Så lätt skall din bio' åt rinna, 
som en kvinna spinner på lördagen, 
skiljer säd på söndagen, 
varpar väf på måndagen, 
går till tings på tisdagen, 
vet rätt o. vittnar orätt. 

Läses tre gånger, en gång vid hvar vidja i ny gärdes-
gårdshot. 

778. Att stämma blod. 

Virserum, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 24. 

Det är så synd, att denna blod skall rinna 
som en kvinna om lördagen att spinna, 
om måndagen gå till tings och veta rätt 
och vitna orätt. 
Igenom tre heliga namn: 
Gnd faders, Guds sons och den helige andes. Amen. 

779. Stämma blod. 

Småland, 1763. Ur J. J. Törner: Samling af Widskeppelser 
(Linköpings Siftsbibl.), s. 303. 

Blod, blod, war du så led rinna, 
som Jesu är led en qwinna, 
som om lördagen brukar spinna. 
Blod, blod, war du så led rinna, 
som Jesu är led en qwinna, 

22 —  S u .  l a n d s m å l .  L in d e r l i o l m .  
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som om Fredagen borstar sit hår 
och rifwer up Xti sår. 
Blod, blod, war du så led rinna, 
som Jesu är led en gråhårig man, 
som går til tings, wet rätt 
och witnar orätt. 
Blod, blod, war du så led rinna, 
som Jesu är led en gråhårig man, 
som står på helfetis brädd med en 
staf i hand. 

780. »Att stämma bloden.» 

Uppland (?) 1750. Moman, s. 64. 

»Ad fluxum haemorrhoidum sistendum.» 

Du löder, du röder, så röder skal du stilla stå, 
som en Domare står i helvete, 
som vet rätt och dömer orätt. 

Du röder, du röder, så röder skal du stilla stå, 
som en målnare står i helvete, 
som vet rätt och mäter orätt. 

Du röder, du röder, så röder skal du stilla stå, 
som en bagare står i helvete, 
som vet rätt och väger orätt. 

Du röder, du röder, så röder skal du stilla stå, 
som en qvinna står i helvete, 
den sin råck om Lördagen icke låter stilla stå, 
sedan sabbaten är inne. 

781. Att stämma blod. 

Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. Jfr Afzelius, Swenska Folkets 

Sago-Häfder, 3 uppl., VI, 55. 

Böder, du röder, så röder skall du stilla stå, 
som en domare står i helvete, 
som vet rätt och dömer orätt! 
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Röder, du rüder, så röder skall du stilla stå, 
som en kvinna står i helvete, 
den sin spinnrock 0111 lörd agen 
icke låter stilla stå, 
sedan sabbaten är inne! 

782. Att stämma blod. 

Värend o. 1840. Wärend ö. Wirdarne, I, 415. 

Blod, blod, var du så led (att) rinna, 
som Jesus är led en qvinna, 
som om Lördagen brukar spinna! 

Blod, blod, var du så led (att) rinna, 
som Jesus är led en qvinna, 
som om Fredagen borstar sit hår 
och rifver upp Christi sår! 

Blod, blod, var du så led (att) rinna, 
som Jesus är led en gråhårig man, 
som går till tings och vet rätt, 
men vittnar orätt! 

Blod, blod, var du så led (att) rinna, 
som Jesus är led en gråhårig man, 
som står på helvetets brädd med en staf i hand! 

783. Att stämma blod. 

Gunnarskog, Värmland, 1899. NM. F . 344. Uppt. av N. Keyland, 
mars 1899, efter byskolläraren Per Kronberg, Trehörningen, Gunnar-
skog, som fått den av Malin i Tvärud, samma s:n. 

Man tager en söndagssmord sko (den venstra) och slår 
den på såret och säger: 

Så visst skall du stå 
som den, som står i helvete 
å smörjer skor på söndan. 
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784. Mot flöget pâ hästar. 

Bolmsö, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 47. 

Man tager en höger sko och slår till h ästen med henne, 

sägande: 

Stig upp och res dig, som satan reste den själen, som 

smorde sin sko en söndagsmorgon! 

785. »För flogen på hästar.» 

Bolmsö, Småland, 1870—1880-talet. ULmA. 92:50. Smål. lands-

målsfören. saml. 

Stig tipp och res dig, som satan reste [med] den själen, 

som smorde sin sko en söndagsmorgon! 

[Man slår till hästen tre gånger med en högerstövel vid 

läsningen.] 

786. Att kunna leda ett kreatur. 

Södermanland, 18(50—1870-talet. SÄKH. I, 103. 

Om det icke vill skiljas från annat djur eller från en 
person, trampar man det på alla fötterna med sin venstra 

fot, under det att man säger: 

Du ska gå ätter mej, 
som djefvulen gekk ätter orättä fogden! 

787. Att få ko att följa sig. 

Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 129. Också från Medelpad 

samma tid. ULmA. 88:86. 

Mig skall du följa, 
som fan följer 
den dumma ren [I],1 

som visste, hvad rätt var, 
men ändå gjorde2 galet. 

1 Lustigt missförstånd av ett ursprungligt 'domaren'. 
2 Ändrat från ett ursprungligt 'dömde' eller 'dömer', sedan det 

föregående missförståndet uppstått. 
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788. Att »stä» hundar. 

Ångermanland, 1870-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 17. 

Man för med högra handen en brödbit tre gånger 
ansyls omkring vänstra handleden under utsägande af föl
jande formel: 

Nu skö du fålj mäg, 
juss som fan fålj länsehman 
ätte lanne. 

Brödbiten gifves sedan åt hunden. 

III. Episka formler. 
1. Antimag-iska: mot trolldom, hemlighetsfull 

ohälsa ock olycka. 

789. Skyddsformel. 

Lönnemäla, Blekinge, 1679. HRT. I, 1679. Denna märkliga 
läsning, som jag t. v. betecknar som en från förkristen tid nedärvd 
formel, i början röjande ett brottstycke ur någon nu, så vitt jag 
kunnat finna, förlorad myt, företeddes inför Ronneby Rådsturätt vid 
dess rannsakning 1679 med den såsom mycket trolldomskunnig be
ryktade ock för ett flertal förgörningar medelst sitt blotta ord an
klagade Elin i Lönnemåla. Hon hade av denna formel sålt en av
skrift, som företeddes för rätten. Elin dödsdömdes, torterades och 
avrättades. 

1 Jessu Christi nafn skrifwer iagh: 
Nijfe] wore dhe Nockunder söner, 
som Norén före, 
som bore dheras mor döe. 
Hwi bar dhe henne så döe? 
För hon kunde all måhl hölie och dö lie. 
Som hon giorde, så skall iagh giöra: 
Jagh skall binda elden, dher han bran, 
jagh skall binde kiettelen, dher han wan, 
jagh skall binde manden, der han redh, 
jagh skall binde skieppet, dher han skree. 
Jagh skall binde jerngårde, 
så dhe gråtha blodhtåre. 
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790. Emot hot ock finnskott. 

Hälsingland, mitten av 1700-talet. Ur Lensei tillägg till Eurenii 

berättelse. Delsbo kyrkoarkiv. O. 1. 

Njo woro the älfwer, 
skutte åt en jordfast sten, 
ther som Jesus satte sig på. 
Så kom Jungfru Maria gångandes och frågade, 

hwad Jesus han fattas: 
»Inom sår och utom hel!» 
Så wardt Jesus, min son, god, 
så blef också menniskian god. 

791. »Mäta bort blemman af ögat.» 

Värmland, 1720. N. 1210. Meddel. av Elin Ifwarsdotter. 

Jag läser den farlige blinde blemma 
ifrån ditt fattige öga; 
i hafwet wandra nio och nio, 

och lät dig aldrig återvenda, 
förr än det farliga blinda blemma 
går af ditt fattiga öga! 
I tre namn: 
guds faders, sons och dens helige ands. 

Uetta har hon läsit 3 gånger, innan det onda kommit 
at gifwa sig; sedan spottat 3 gånger och strukit spotten kring 
ögat, antingen det warit menniskia el. creatur. 

Ell jest har och Lab-Elin brukat, när hon skulle bota för 
blemman på ögat, at skiära sönder hwit lök och lägga i rent 
wattn och det samma sedermera mäta med förenämde 
orden. Hwilket wattn den, som fel hade, skulle stryka i 

ögat. 

792. Mot hästsjukdomar. 

Kågeröd, Skåne, 1728. Efter Karna Stugunäbb, 76 år gammal. 
Meddel. av M. Johansson, men utan angivande av fyndorten. 

Tor for i tre land. 
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Som gull gyllas 
och glas vällas.1 

793. Mot svartsjuka. 

Skirö, Småland, 1879. MfrNM. 1897, 48. Denna besvärjelseformel 
antecknades år 1879 efter muntlig överlämning av Anders Magnus i 
Götsboda, en i sin bygd väl ansedd kreatursbotare. 

Orke fräjde Frigga till, 
huru jag nu bota vill: 
»Jag tar vatten i min mun 
[och sprutar i dess mun], 
det blir bot i samma stunn». 

Vid bot med denna läsning, som användes mot kreaturs
pesten, på allmogemål »svartsjuka», tog signaren vatten i 
munnen, hvilket han, efter att ha upprepat ofvanstående 
läsning tre gånger, insprutade i det sjuka djurets gap. 
Under läsningens fortgång strök man djurets rygg med 
handen från hufvudet till svansroten. 

794. Mot flöget. 

Östergötland, 1830-talet. Efter uppteckning av L. F. R[ääf] i 
Mimer 1839, s. 277. Jfr föregående. 

Frygge frågade Frå: 
»Huru skall man bota, den flöget får?» 
»Spotta i din hand och i hans mun, 
han skall få bot i samma stund!» 

795. Mot flöget. 

Östergötland, 1830-talet. Efter uppteckning av L. F. R[ääf] i 
Mimer 1839, s. 277. 

Oden står på berget, 
han spörjer efter sin fåle: 
Flöget har han fått. 
»Spotta i din hand och i hans mun, 
han skall få bot i samma stund!» 

1 Starkt defekt ock korrumperad. Antagligen äro två varandra 
främmande täxter hopförda. Efter sista raden torde ha följt ett: 
så skall. .. 
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796. Mot flöget på hästar. 

Virserum, Småland, 1817. MfrNM. 1897, 47. Eiter en avskrift 
av recept hos I. Andersson i Hässlid, dagtecknat 6/i 1817. 

Flegde flög i vädret. 
Han frågade, hvar han skulle få bot för flöget. 
Så svarades honom i luften: 
»Spotta i din högra hand, 
stryk på kreaturet om dess1 mun, 
så blir det bot i samma stunn!» 

I Gud faders, Guds sons och Gud den helig andes 

namn. Amen. 

797. »För fluget.» 

Sunnersbärg, Kållands hd, Västergötland, 1864. GHRA. Crim inalia. 
Skaraborgs län, 1665, n:r 16. Starkt korrumperad. Meddel. inför 

rätta av Göran Svensson. 

Sanct. Pädher hadhe bestar tre, 
och alla hade fluget; 

fluget badh nedhslå 
och Christus badh upstå. 
I nampn etc. 

798. Mot skott. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 110. 

Ture2 stod på berget 
och talte till sin mor: 
»Tuna har fått skott». 

När dessa orden äro uttalade, öppnas kreaturets mun, 
och deruti spottas tre gånger, hvarefter säges: 

Spott ur mun och i mun, 
bot i samma stund! 

1 Jfr ULmA. 92 : 46: sin. 
2 Thor. 
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799. För trollskott. 

Södermanland, I860—1870-talet. SÄKH. I I, 109. Jfr ULmA. SFF. 
347:25. Uppt. av G. E ricsson. 

Ture (Tor) stod på berget, 
talte till sin moder Helena: 
»Skott i munn, ur munn, 
bot i samma stund!» 

800. Mot skott. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKII. I. 110. 

Ont (1. Oden) stod på berget, 
och fram kom lappen gångandes: 
»Hvad vill du jag skall skjuta?» — 
»Nej, jag skall vara dig till men, 
du skall skjuta genom stockar och sten 
rötter och gren, 
men ej guds skapade kreatur till men.» 
1 den heliga treenighetens namn. Amen. 

801. Mot skott. 

Södermanland, mitten av 18o0-talet. SÄKH. I. 110. 

Oden stod på nabots1 berg; 
till honom kom en gammal man: 
»Hvart skall du gå?» —• 
»Jag skall gå sta(d) och bota för skott.» -— 
»Hvad för skott?» —-
»Jordskott, solskott, 
vattskott, fragdskott 
och för alla nio slags skottena.» 

802. Mot skott, 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 110. 

Ulfven stod på ulfvens2 berg 
och sporde naben åt: 
»Hvart skall du gå?» — 

1 = Nabo'ns. 'Nabot' är ett bibliskt namn. 
2 Läs: nabons. 
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»Jag skall bota för flog och för skott.» — 
»Hvad för skott?» — 
»Vattskott, väderskott, lungskott, fragdskott 
och för alla nio slags skottena.» 

803. Mot skott. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 110. 

Minsten stod på högan berg och sade: 
»Jag skall bota dig för skott, 
jag skall fästa min nåda (1. nöda) för din mun, 
och det skall bli bot i samma stund.» 

Medan detta läses tre gånger i det sjuka kreaturets öra, 
håller man sin ena hand för dess mun och slår det med 
sin hufvudbonad i den andra tre gånger. 

804. Mot »finnskott». 

Nås, Dalarne, 1873—1874. ULmA. 291:3. Avskr. av Nils S jödahl 
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok» från åren 1873—1874. 

Det stod en gubbe på ett högt berg med ett armborstträ. 
Skjut inte folk och inte fä! 
Lurskjut [inte] ! 
Härefter lästes »fadervår». 

805. Mot trollskott. 

Värend, Småland, 1840-talet. Wärend o. Wirdarne, II, 17. 

Trollet uppå berget stod 
med sin båga spänd: 
»Hvi står du här med båga spänd?» — 
»Jo, jag skall skjuta både folk och fä.» — 
»Det skall jag dig förmena, 
du skall skjuta i s tockar och stenar.» 

80(5. För skott. 

Öland, 1870—1880-talet. ULmA. 92:46. Efter N. J. Löfgren, 
prost i Högsby. Tryckt något avvikande i MfrNM. 1897, 34. 

Trollet stod på ett berg och spände sina bågar, 
så kom vår Herre Christus gående och sa': 
»Hvem ska du skjuta, folk eller fä?» — 
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»Hvem jag träffar.» — 
»Å, det skall jag förvägra dej, 
jag skall sätta dej åt de skogar, 
i hvilka ingen går eller vandrar, 
och åt de haf, der ingen far eller seglar!» 

807. Mot trollskott. 

Virserum, Småland, 1870—1880-talet. ULmA. 92:46. 1 ryckt 
något avvikande i MfrNM. 1897, 35. 

Frälsaren stod på ett berg; 
der fick lian se trollen 
stå med oppspända bågar: 
»Hvad skjuter du?» — 
»Jag skjuter folk och fä 
och allt hvad i verlden ä.» — 
»Skjut i en skog, der ingen bor, 
skjut i en sjö, der ingen ror, 
och skjut i röda havet!» 

808. Mot trollskott. 

Solbärga, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 36. Med obetydlig 

avvikelse i ULmA. 92:40. 

Vår herre Krist gick sig upp för ett bälg. 
Där mötte honom trollen med skarpa skott. 
Då sade han: »Hvad skjuten I?» 

»Skjut i skogen, där ingen är! 
Skjut i vattnet, där ingen är! 
Skjut i luften, där ingen är!» 
I tre heliga namn. Amen. 

Kvistar af treårig al instickas i klufna videkvistar1 ocli 
skjutas tre gånger i kors öfver länden på den sjuke, som 
bör sitta på en jordfast sten. 

1 En pilbåge av detta slag finnes enligt förste utgivarens anmärk
ning, a. a. s. 36, återgiven i Afbildningar af föremål i Nordiska museet. 
I. Småland. Stockholm 1888. Pl. 11. N:r 46. 
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809. Mot trollkvinnor(?). 

Sollefteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolldomskommissionen i 
Ångermanland 1674, s. 37. Meddel. av 70-åriga Anna Flod. 

Jesus gick på itt brinnande bärgh 
och såg dhe wanna qwinnor: 
lagh manar tigh, 
tu wanna qwinna, 
tu fålir migh mitt igen: 
fullt som itt ägg, 
sött som en dije, 
rött som en blomma, 
innan 3 solilsätt, 
tecknadt eller korsadt 
såsom och biåssett 
3 gånger på salltet 

I nampn: 

Gudh F[adher]s, Sohns och t[hen] H[eligh]e A [ndes]. 

Skulle hafwa itt salltkorn eller tuu att läsa uthi samma 
böön. 

810. Mot trollskott. 

Lillhärdal, Härjedalen, 1668. Meddel. vid en trolldomsrannsak-
ning inför tingsrätten i Lillhärdal 1668 av 23-åriga Märit Joensdotter. 
Jämtlands och Härjedalens dombok 1668, fol. 79. Landsarkivet i 
Östersund. 

Wår Herre Jesus ree se fiäll och fiär, 
bota flögh och finskått, 
vatnskåt [och] all den skått, 
som skutin ähr 
emillan himmel och jordh. 
Guds ord och Amen. 

[Brukade därtill något salt i »näfwen» ock rörde däri 
med en kniv, dock »ansöles», ock ger det sjuka kreaturet.] 

811. Mot finnskott. 

Ockelbo, Gästrikland, 1675. RA. SKA. I, Fol. Misc. 7, s. 314 
(den 30 mars 1675). Meddel. inför trolldomskommissionen i Ockelbo 
1675 av den mer än 70-åriga hustrun Ingeborg i Mörtebo, som lärt 
sig den av sin farmoder, hustru Agnis i Österbärg, Ovansjö. 



NYTIDA, FOLKLIGA: EPISKA 

Een godwillig qwinna, 
en owillig man, 
up under låfftet, 
up uti sky. 
Gud nåde titt söde lijf ! 

Ingeborg berättade, att »ratio» . . . »till denne läsning 
skall wara, att när Jesus och S. Peder gingo omkring här 
i werlden, kommo de in hoos en bonde och begärte huuss 
och fingo så icke utaf bonden sielf huus, utan af hustrun, 
som ledsagade dem up uti itt låfft, der de öfwer natten 
lågo; derföre Jesus sedan gaf henne god boskapzlycka». 

[Meningen synes vara den, att liksom Jesus ock S. Peder 
»gingo upp i löftet», så skall skottet »gå upp i skyn», i 
luften, ock alltså ingen träffas.] 

812. Mot skott. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. IV, 80. 

Ädla gick till Toxa 
och bad om bot för sin ko: 
För gårdskott och solskott 
och alla sorters skott. 
Toxa gick på högan berg 
och ropte på hjelp för skott: 
Nu tager jag dig om din hals 
tre gånger;1 

nu spottar jag dig i din mun 
tre gånger;1 

så är det bot i samma stund! 
1 n amn faders m. m. Amen. 

Läses tre gånger. 

813. Mot trollskott. 

Virserum, Småland, 1817. MfrNM. 1897, 35. Avskrift av recept 
hos J. Andersson i Hässlid, dagtecknat 6/i 1817. 

Himla gick sig vägen fram med sin pilebåge, 
henne mötte gudsmannen Jesus: 

1 Värkställes. 
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» H vart skall du, Himla, gå?» 
Hon svarade, att hon skulle gå och sätta ut trollskott. 
»Det skall jag dig förmena», sade gudsmannen Jesus. 
I namn : 
Gud faders, Guds sons och Gud den helige andes. 

Amen. 
814. När kreatur fått trollskott. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 416. 

Tag skottkolfven till ett lås och slå dermed kreaturets 
kropp, korsvis och på olika ställen, medan du läser: 

Trollkarlen gick åt skogen att skjuta, 
mötte honom Vår Herre Christus och sade: 
»Hvart skall du gå?» 
Svarade han: 
»Jag skall gå åt skogen och skjuta, 
jag skall skjuta folk, 
och jag skall skjuta fä, 
ehvad som före är.» 
Sade han: 
»Det skall jag dig förmena, 
du skall skjuta stockar och jordfasta stenar.» 
In nomine &c. 

815. Att fria sig för ovänner. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 417. 

Vår Herre Christus gick sig i örtagård, 
han såg sina fiender för sig stå: 
Han bar upp sin välsignade hand, 
band dem alla i Jesu heliga namn. 

816. Mot skott. 

Alseda, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 35. 

Sankte Päar och vår herre Krist voro ute och vandrade; 
där mötte de en sjuker man (kvinna), 
den signade de för solskott, stjärnskott, jordskott och 

alla slags onda skott. 

Läses tre gånger, under det att pilgrenar läggas i ring 
omkring det sjuka stället. 
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817. Mot trollskott. 

Holm, Medelpad, 1896. 

Jesus sade: »Jag skall laga dig 
för ondskot, trollskot, 
jevulsskot, finskot, 
menskot, hämdskot, 
alla skot, som under himmel och jorden är.» 
I genom de 3 namn: 
Gud fader, son och helge ande. 

[Man läsej aldrig amen! 

818. Mot skott. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 109. 

Hin håle och Sankt Per 
de möttes på en väg: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag går och måttar och skjuter.» — 
»Ja, jag skall genast visa dig 
i en skog, der ingen bor, 
och i en sjö, der ingen ror.» 
I den heliga treenighetens namn. Amen. 

819. Mot finnskott. 

Ockelbo, Gästrikland, 1675. Trolldomskommissionens prot. 1675 
den 16 april. RA. SKA. I, Fol. Misc. 7, s. 358. Meddel. av Sara i 
Ulvstad, som sade sig ha lärt denna ock en läsning för modstulenhet 
av en gammal jänta Cherstin. 

Jesus gik åth wägen fram, 
såg han en finne ståndandes: 
»Skiut intett mig!» sade han, 
»skiut ståck och steen, 
ingen menniskia till meen!» 
Men intet bråkar han der till. 

Fader wår eller i nampn faders etc. 
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820. Mot finnskott. 

Hälsingland, mitten av 1700-talet. Ur Lentei tillägg till Eurenii 
berättelse. Delsbo kyrkoarkiv. O. 1. 

Jesus gick åt wägen fram, 
såg han en finne ståndandes: 
»Skiut intet mig!» sade han, 
»skiut stock och sten, 
ingen menniskia til men!» 

821. Mot skott. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 109 

Jesus gick sig vägen fram, 
så mötte honom en lappeman: 
» H vart skall du gå?» 
sade Jesus åt lappen. 
»Jag skall skjuta en häst, 
en ko eller annat kreatur.» — 
»Nej, du skall gå 
i en skog, der ingen bor, 
och i en sjö, der ingen ror, 
der skall du skjuta 
på stockar och sten, 
rötter och gren, 
men varken folk eller fä till men.» 
1 namn faders m. m. Amen. 

822. Mot lappskott. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. 347:25. Uppt. av 
G. Ericsson. 

Lappen skulle gå ut å skjuta, 
kom Vår Härre Kristus: 
»Hvad skall du skjuta?» — 
»Jag skall skjuta folk och fä 
ocli allt, hwad som för mig är.» — 
»Jag skall göra dig stort men, 
du skall skjuta på stockar och stenar.» 
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823. Mot skott. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 110. Jfr före
gående n:r. 

Lappen skall gå ut och skjuta, 
ocli så kom vår herre Kristus: 

Hvad skall du skjuta?» — 
»Jag skall skjuta folk och fä, 
allt, som för mig är.» — 
»Jag skall göra dig stort men, 
du skall skjuta på stock och sten.» 

824. Mot skott. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 109. 

Lappen stod på »brona» : 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall skjuta folk och fä.» — 
»Jag skall bota för skott och styng: 
jordskott, solskott, vattskott, 
vådskott och lungskott, 
fragdskott och trollskott, 
väderskott och helskott, 
för solstyng och hakstyng; 
igenom stock och sten, 
förutan men, 
i skog och lund. 
Bot i samma stund!» 
I fadrens m. m. namn. Amen. 

825. Mot skott. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 108. 

Lappen kom sättande 
med sin båge spännande: 
»Hvem skall du skjuta?» — 
»Folk och fä 
och alla, som för skottet ä.» 
Jesus svarar: 

23 — S u .  l a n d s m å l .  L i n d e r  h o l m .  
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»Ja, jag önskar detta skott 
i en sjö, der ingen ror, 
och i en skog, der ingen bor, 
ja, under en sten, der ingen bor.» 
I guds faders m. m. namn. Amen. 

826. »Att döfwa järn och stål.» 

Arboga, 1698. UUB. D. 609. 

Wår Herre red i Herre färd1, 
döffde han alla wärior: 
»Udd och egg 
skall icke bita på mig 
mer än som en wägg; 
järn och stål, 
hugg och stick, 
bug allrig så fast 
skall icke mer bita 
än som ett flått bast.» 

In [nomine] P., F., Spiriti (!). Amen. 

827. Att döva svärd. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I. 417. 

Vår Herre Jesus red i herrefärd,1 

då döfvade Han alla svärd; 
och alla vapen, som Han såg, 
dem tog han egg och udd ifrå. 
Så tager jag i dag från alla mans hand. 
Nu skall yxa och bössa [döfvade?] blifva 
och skola hvarken bita på kött eller ben, 
förr än Jungfru Maria föder en, 
som är båldare än Christus, 
som är födder ej fler än en. 
I namn &c. 

1 Härfärd. 
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828. Att döva svärd. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SäKH. IV, 74. 

Vår Herre gick utmed heden, 
han döfvade svärd och knifvar 
med sitt eget blod. 
Hugg väl fast! 
Det skall ej bita 
mer än ett bast.1 

829. Svärd att döva. 

Södermanland, 1886. NM. F. 9222. Ant. av metaHarb. G. Erics son 
7/s 1886 efter ett manuskript. 

Vår Härre gick ut med heda, 
dåva svärd och knifvar med sitt eget blod. 
Hugg väl fast, 
det skall ej bita mer än ett bast.2 

Om man har detta skrifvit och bär på sig, så kan ingen 
såra en. 

830. Mot värk. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 112. 

Jesus3 gick ur arken 
och ned på marken. 
Han och jag tillika 
skall döfva värken. 
Som han är af himmel och jord, 
skall det vara gjordt. 
I g uds faders m. m. namn. Amen. 

831. »Att curera fålk och boskap för durchlopp 

och finskått.» 

Rommeie, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

Sielfwer Jesus Christus satt, 
så kom Jungfru Maria, Jesus' wällsignade moder: 

1 Eller: bart, skäggstrå. 
2 I mskr.: bart. 
3 I st. för ett ursprungligt »Noak». 
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»Sett du, Christus, min wällsignade son! 
Hwij ästu så skryten?» — 
»Det är intet under, iag är skryten, 
utantill är iag skryten, 
och innantill är iag skuten.» — 
»Sett du, Christus, min wällsignade Son, 
iag skall dig bota 
med 10 fingrar 
och 12 Gudz änglar.» 
1 namn: 
Gudz Faders och Sons och den helige Andes. 

Detta läses 3 gånger i rad och Fader wår hwar gång 
samt å slutet af alla 3 gångerne den helige Trefalldighetz 
namn. Amen. — När detta är skiedt, tager man med alla 
femb fingrarne och wrider omkring hålet, hwilket allenast 
under huden, som är hehl, kan kiännas, stundom mindre 
och stundom större, då det strax läkes. 

[Senare under förhöret meddelar hon, att vid läsningen 
av bönen ock gavs ett tecken, om den sjuke skulle leva eller 
dö:] »När hon läser öfwer den sjuka denna förbem:te 
bönen: Sielfwer Jesus Christus satt etc. och hon staplar på 
den heliga trefalldighetz namn, så är det altid säkert, att 
den siuka döör och intet kommer till lifwet. Huru och på 
hwad sätt hon staplar? Om hon ville läsa bönen 10 
gånger å rad, så kan hon aldrig nämna de sidsta bönens 
ord: I namn Gudz Faders, Sons och then helge Andes, ty 
hon kan intet nämna då de orden, om hon wille alldrig så 
giärna, utan är liksom en höllo för halsen på henne, att 
intet ord kommer up, och när så skeer, är det alltid ett 
säkert dödztecken.» 

832. »Lytordi.»1 

Älvdalen, Dalarne, 1668. Inför tinget i Älvdalen 8/i) 1668 meddel. 
av Beritz Olofs Anna på Kütten. Tingsprotokollet (s. 52) i Uppsala 
landsarkiv, österdalarnes domböcker för 1668. 

1 Lytesord, d. v. s. ord mot skada eller lyte. 
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För hufwudsiukan, om en orm eller muus har sedt en: 

Won Herre stodh å stene 
og stödde sig min bene. 
Der kom Jomfru Marie gångande: 
»Hwem welde dig, min kiere Sun?» 
sagde o. 
»Igh eer lyten», 
sagde war Herre. 
»Seet dig nidh å jen jordfastan steen, 
igh aal lyff1 dig, 
ålla dier lyt, so lyti erå, 
ogh ålla dier bijt, so bijti erå!» 
I 3 nampn: G[udh] F[adher] etc. 

833. Mot ovänskap. 

Arboga 1698. UUB. D. 609. 

»Jag ser min owen för mig stånda»,2 

sade Jungfru Maria. 
»Jag skal låta honom binda», 
sade Jesus, 
»hans tunga, hans tunga rötter, 
hans hierttfa], h [ans] hiertte rötter, 
h [ans] gör och galla, 
h [ans] leed och ledamot; 
han skall icke suara mig 
huarken för ting eller stemme, 
huarken ute eller inne.» 
I 3 nampn: 
Faders, Sons och then Helige Andes. Amen. 

Thenna bön skall tu läsa 3 gånger och Fader wår effter 
1 gång. 

1 Lyfja, bota, jfr lyf, läkemedel. 
2 I orig.: »Jag ser för min owen sade Jungfru Maria för mig 

stånda» med de tre sista orden överstrukna. 



358 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

834. Mot ovänner. 

Lönnemåla, Blekinge, 1679. HRT. I, 1079. 

a. 
Efter Elins muntliga version inför rätten: 

Jomfru Maria togh sin welsignadhe sön, 
Jesus Christus, på sin arm 
och gick sigh till strandhe. 
Dher såe hon, skieppet skreedh 
och manden reedh, 
och alle sine fiender och owenner 

stå på lande. 
Så sadhe hon till sine fiender och owenner: 
»Edher ordh skal nedtryckes och needträdes, 
och mine ordh skall upphöijas 
i Gudtz wärdige rijke. 
Jag skall opstå och ingå 
i Gudtz wärdige rijke.» 
Så war sielfwer Maria 
[och] Jesus Christus. Amen. 

b. 

Efter Elins sista muntliga version inför rätten: 

Jomfru Maria togh sin wellsignade son, 
Jesus Christus, på sin arm, 
gick sigh till stranna. 
Dher sågh hon, skieppet skreedh 
och mannen reedh, 
dher sågh hon sine owänner 
och fiender stå på lande: 
»Mine fienders och owenners ordh 
skola nedertryckiås och nederträdas, 
mine ordh skola upphöijas 
i Gudtz werdige rijke; 
iagh skall uppstå och ingå 
i Gudtz wärdige rijke.» 
Så war sielffwer Maria [och] Jessus Christus. 
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C. 

Efter vittnesmål av gossen Nils Åkesson ock en av Elin såld, till 
rätten överlämnad avskrift: 

Sielfwer Maria Jessu Christj 
togh sin welsignede sön på sin arm 
och gick sig till strandhe; 
då så hon sine fiende 
och sine owenner 
stå på lande. 
Då sagde hon till dem: 

Som hon giorde, 
så skall iagh giöra: 
iag skall see mine fiender 
och owenner 
stå för migh som hocke. 

835. »För örsot», hos svin ock andra kreatur. 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. Meddel. inför 
häradsrätten i Ale härad under rannsakning den 17/s 1722 av 77-åriga 
Brita Andersdotter från Svångebo, förut i Maryd, Flundre härad. 

Jungfru Maria frågte Jesus Christus, 
sin wällsignade son, till rådz: 
»Här är kommen 
en så hård sjukdomb på wårt land.» 
Så swarte sielfwer Iesus Christus 
sin wällsignade moder: 
»Tag mailt 
och sallt 
och gäck emot 
den hårda soot, 
emot oor och bråhne!» 
I namn: 
Gudz Faders, Sohns och then helige Andes namn. 
Amen. 
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Läses 3 gånger och Fader wår en gång. Härwid 
märkes: När malt och sallt nämnes, giöres ett korss öfwer 
malltet och saltet, som hon har i en skåhl eller på en 
tallrick. Och medan hon läser, seer hon alt stilla derutj. 
Sedan säges: 

• Bot a dig nu! 
Gud Fader, Son och den helige Ande. 

836. Läsning över midsommarärter. 

Sandåker, Krokstad, Bohuslän, 1672. GHRA. Criminalia, Bohuslän 
1672. Inför rätta meddel. av Gunnars Karin i Sandâker. 

Jungfru Marie går sigh till stranna, 
dher dhen välsignet Vilians root står. 
Jungfru Marie sin knif drogh, 
Sancte Mickel ophof, 
Sancte Pedher hembar. 
»Här är godhe rother kombne», 
sadhe Jungfru Marie. 
»Bätre skall dhe blifwa», 
sadhe Jesus. 
»Dhe skall trålkoner kunna döfua», 
sadhe Jesus. 
»Och dhen döe mandh 
för dören bortvita; 
dhe aldrigh skall hafua 
macht ofuer migh 
eller min bölingh. 
Jagh läser medh 10 fingrar 
och 12 Gudz ordh 
emellan himmel och jordh. 
Gudh stadfäste desse ordh, 
som han har stadfästet himmel och jordh!» 
I nampn, Gudz namn: 
Faders, Sonss och then H. Andz. 

Karin bekände, att hon kunde signa för någer rötter, 
som optages mitsommarsafton och gifues creatur; och när 
dhe opgrafues, läser hon öfuer dhem sådan bön. 
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837. Mot modstulenhet. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 112. 

Jungfru Maria hon gick 
till sin rena och dyrbara kyrkodörr. 
Hon föll på sina rena och dyrbara knän 
för sin son Jesus, vår Frälsare. 
Hon döfvade sjutiosju sår: 
»Sju äro döfvade mot satan och allt ondt, 
sju äro förlagda mot satans falska tunga, 
[emot] onda grannar och deras elaka tungor 
och allt ondt; 
sju äro också förlagda mot ormar och drakar, 
som hafva efter mitt kreatur gapat.» 
Det gjorde Jungfru Maria, den rena och dyrbara 

modren, 
i sitt rena och dyrbara namn 
tillika med sin son Jesus Kristus, 
vår [och] verldenes frälsare. 
Och så visst som jungfru Maria, 
vår rena och dyrbara moder, det gjorde, 
så visst skall herren gud tillbakagifva mig 
magt och blod igen 
åt mitt kreatur ändå. 

838. Vid smörkärning. 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

När smörkierningen är förgiord 
och intet will kierna sig. 

Man lägger en sillfwerstyfwer i sielfwa kiernan, och i 
det samma säger man desse orden: 

Jungfru Maria går till kiernan sin, 
först kiernar hon smör till fyllest 
och Gud till hyllest 
och drygt att nöta, 
som himmelriketz nåder är söta. 
I namn: 
Faders, Sohns och den helige Andes. Amen. 
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Repeteras 3:ne gånger, och till slut läses Fader wår en 
gång. — På det att creaturen må trifwas, plägar hon så wäll 
sielf som ock lära andra att läsa Fader wåhr, hvvar gång 
hon eller de miölka, och för hwar koo som miölkas. 

839. Mot finnskott.1 

Ockelbo, Gästrikland, 1675. Meddel. inför trolldomskommissio-
nen i Ockelbo 1675 av 75-åriga Brita i Mörtebo, som lärt den av en 
soldat. Komm:s prot. den 27 mars 1675. RA. SKA. I, Fol. Misc. 7, 
s. 325; också hos Lenaeus i Delsbo kyrkoarkiv, O. 1. 

Jesu stod sig för kyrkiodör 
med sin hwijte been. 
Kommo tre jungfrur rijdandes: 
den ene botade finnskått, 
den andre wanskått, 
den tridje botade alle de skått, 
i werlden äre. 

840. Mot skott. 

Ockelbo, Gästrikland, 1675. Trolldomskommissionens rannsak-
ningsprotokoll i Ockelbo den 9 april 1675. RA. SKA. I, Fol. Misc. 7, 
s. 374. Meddel. av Ingeborg i Ulvstad, Ockelbo, som lärt den av sin 
gamle husbonde Lars Hansson i Ovansjö. Hade »hulpit». Också hos 
Lenseus i Delsbo kyrkoarkiv, O. 1. 

Det kommo tre jungfrur rijdandes, 
hvvar på sin hvvijt grå häst: 
den ene botade lappskott, 
den andre finnskått, 
den tridje botade alle dlie skått, 
i werlden äre. 

1 Jfr beträff. denna ock närmast följande formler den gammel-
nordiska föreställningen om de tre nornorna ock den antika formeln: 
»Tres sorores nubulabant: una volvebat, alia cernebat, tertia solvebat». 
Usener i Rhein. Mus. 1903, s. 12. 
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841. För finnskott. 

Orsa, Dalarne, 1635. VDKA., Rättvik. Hade brukats av gamla 
Kettelskaren. Meddel. av d:r B. R. Hall. Prästvisitationsprotokollet 

8 17. 

Tree quinnor bota finskått, 
Jungfru Maria, Josephs moder och S. Johannis moder: 
The botte låhrskått, benskått och blodskått 
och bund them mädh Gudz bandom 
och Wårs Herres handom, 
så att the icke skulle göra skadha. 

842. Att bota kreatur, som äro skämda. 

Virserum, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 46. Jfr ULmA. 
<)2: 46. 

Jungfru Maria gick sig till en korsväg. Tre kvinnor 
hon där mötte. 

Så säger hon åt den första: »Hvad kan du göra?» Hon 
svarade, att hon kunde taga makt och mod. 

Så säger hon åt den andra: »Hvad kan du göra?» Hon 
svarade, att hon kunde taga kött och blod. 

Så säger hon åt den tredje: »Hvad kan du göra?» Hon 
svarade, att hon kunde taga löf och gräs. 

»Alt d etta kan jag bota», sade jungfru Maria. 
Jungfru Maria tar sig malt och salt i sin hand 
i tre goda heliga namn. 
Bot i n amn: Gud faders, Guds sons och Gud den helige 

andes. Amen. 

843. För nål, stål ock glas. 

Holm, Medelpad, 1896. 

Två qvinnor och tre vägaskell 
skulle stå och mäta åt stål och åt mässing 
och ått alt vast, i werlden är. 

Innom tre namn: 
fadrens och sonnens och den helige andes namn. 
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844. Mot huvudvärk. 

Norrköping, 1617—18. RA. Brocman n:r 2. Efter Norrköpings 
stads protokoll 1617—18. Här efter Wärend o. Wirdarne, I, Till-
lägg, IX. 

Jungfru Maria och hennes Möjor, 
de till stranden gingo: 
Då sågo de hjernen flyta, 
de vodo ut och togo den 
och lade honom i hjerna och hjerne-skål, 
med Guds nåd. 
I namn &c. 

845. »För bukkref.» 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

Jungfru Maria gick till stranden 
med sina möijer tre, 
den ena batt, 
den ara watt, 
den tredje kramma böfwelen till ryggningz. 
I namn: 
Gud Fader, Sohns och den helige Andes. 

Sedan läses Fader wålir en gång. 

846. För håll. 

Ydre hd, Östergötland, 1830-talet. Rääf, Skräck och Signerier III, 
267. I Statens hist, museum. 

Jungfru Maria [och] major tre, 
de gingo på wåll, 
de signade håll. 
Hade du fått det inne, 
som du feck det ute, 
så hade håll 
haft alt [i] sitt våld, 
men nu hafver [thet] intet igen. 
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847. För bälsrev. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 403. 

Jungfru Maria och kvinnor två, 
de gingo öfver en å: 

»Den ena band, 
den andra vann, 
och den tredje lyfte bältet ifrån bröstet.» 

848. »Mot bälsref.» 

Hestra, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 39. Jfr ULmA. 92:44. 

N. N. ! Jag botar dig för belsref: 
Gudarna voro tre. 
Jag botar dig för belsref: 
Marjerna voro tre: 
den ena varpade, 
den andra spann, 
den tredje botade för belsref. 

Dessa treenigheter tage bort din sjukdom. 

849. För benbrott. 

Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. 

Tre änglar kommo af liimmelen ned, 
sielf war Jesus Christus och Jungfru Maria med: 
Den ena botte för tråt,1 

den andra för wärk, 
den tredie för swe. 
Igenom tre namn: 
gud faders, sons och den helige and. 

[Därefter Fader vår en gång.] 

[Anna Jönsdotter i Gunnarsrud hade »botat boskap, 
när de brutit benen af sig», ock därvid »först spielkat til-

1 Svullnad. 
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samman bråttet el. skadan, derom kringlagdt en ister-
hinna och sedan läsit» förestående ord, »med hwilket böne-
formular lion oeil annan swulnad och wärk dämpat och 
fördrifit ».] 

850. Att stämma blod. 

Värmland, 1720. N. 1210, n :r 44. Inför rätta meddel. av Lisbet 
i Klämmas. 

Der kommo tre änglar af himmelen ned: 
den ena mätte för sve, 
den andra för wärk, 
den tredje för wåg. 
Igenom tre namn: 
gud fader, gud son och gud den hel [ge] and. 

[Denna läsning hade Lisbet brukat, »när hon utskurit 
grisar och kalfwar, at de eij af blodets förrinnande skulle 
dö el. såret swulna». Med samma läsning hade hon ock 

botat för onda betet samt annan wärk och swulnad».] 

851. Mot trollskott. 

Uppland, 1750. Moman, s. 63. 

Det kom tre finnar östan över land, 
de gorde åt hotskott[?], trollskott, 
hiertskott, lapskott, hœlskott, tarmskott: 
Jag skal göra åt alla de skott, jag kan. 

Addita S. S:se Trinitatis imprecatione. 

852. För trollskott. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 400. 

Der kom 3 finnar östan öfver landet, 
gjorde åt horreskott, trollskott, 
hjerteskott, lappskott, 
helskott, tarmskott. 
Jag skal göra åt alla de skott, jag kan. 
I Gud faders, Gud sons och den helige Andes namn. 
Amen, amen, amen. 

Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger. 
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853. För värk. 
Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92:45. Smål. landsmålsfören. saml. 

Det kommer tre foglar från himmelen ned: 
den förste sade »Gäck!», 
den andre [sade]: »Statt!» 
och den tredje: »Stå stilla!». 

I Guds Fadrens och Sons och den helige andas namn. 

Amen. 
854. Mot trollskott. 

Holm, Medelpad, 1896. 

Det kom en fogell flygandes östan öfver havet, 

han gordä åt troll skott 
och fin skott och alla skott i verlden är. 
Iennem tre namn: 
Fadrens och sonens och den helige andes namn. 

855. Mot skott ock iråk. 
Ångermanland o. 1820-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 14. 

»Då skall man kjöpa för 2 ß Drakblod, 2 ß biörngalla, 
1 ß runhåls; roten skärs sönder ganska väl och kokar uti 
ett V2 quarter brännvin; och då läger man galen och bloden 
uti och låter det smälta väl; då silar man ifrån det tunna 
uti en kopp; då tar man en knif och ritar 3 varf mot solen, 
och för vart varf skall man läsa dessa ord: 

a.1 

Det gik en finne på hafstran, 
han kunde Jära 
för all slags skot, 
som i verden var: 
han kunde jöra 
för finnskott, 
för blodskott, 
för trolskott; 
för ont af vatn, 
för ont af jorden, 
för ont af väder, 

1 Läses också »för hästar, som maran rider». S. st. s. 16. 
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för hat, för afund, 
för värk och plågor; 
han kunde jöra 
för alt slags skott, 
som i verden var. 

8 ß päparmyntolja slås uti droporna; äro Plågorna 
mycket stora, skall man läsa följande ord och njykja (nyttja) 
knifven på lika sätt, och för vart varf skall man huga uden 
i golf vett 3 gån[g]or och spota 3 gångor. 

b. 

Uppå ett berg, der ingen vistas må, 
uppå en sjö, den ingen ände är på, 
i stok och i sten, 
der skal N— N— Plågor gro och bo 
och ej i dina jn älfvor, kjött eller ben, 
så sant en man, som vet rätt 
och vitnar rätt. 
I de 3 namn: 
Gud f[ader], S [on och] h[elge And]. 

2. Antidemonistiska formler: mot mytiska onda väsen 
ock väsensartade sjukdomar. 

856. Mot klåda. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SÄKH. II, 106. 

Oden mötte Klåden i ett led, 
Oden vann, och Klåden tappa. 

857. Mot fulslag. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. 347:25. Skrivet 
med chifferskrift. Uppt. av G. Ericsson. 

Goda går sig wägen fram, 
så mötte hon Oden: 
»Hvart skall du gå?» — 
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»Jag skall gå sta 
och röka kött och bryta ben. 

» 
»Under både stockar och stenar, 
i den skog, där ingen bor, 
och i den sjö, där ingen ror.» 

Läses 9 gånger, och strvkes med en knif, under det 
den sjuke sitter på en jordfast sten. 

858. »För onda beetet.» 

Sunnersbärg, K ållands h d, Västergötland, 1664. GHRA. Crimina lia 
1665, Skaraborgs län, n:r 16. Meddel. av Göran Svensson inför 
Kållands häradsting 16 juli 1664. 

Christus gieck sigh offuer heede, 
mötte honom trullet dhett leedhe: 
»Huart skällt tu gå?» 
sade Christus. 
»Till dhen wnger man, 
hans kiött slijtha 
och hanss been brytha. » — 
»Neij», s adlie Christus, 
»du skällt gåå till dhen by, 
som ingen boor, 
och till dhen siöö, 
som ingen roor; 
du skällt giöra honom ingen meen, 
du skällt under en jordfast steen.» 
I nampn etc. 

859. Mot trollen. 

Ragunda, Jämtland, 1673. RA. Gävleborgs läns renov. doraböcker, 
vol. 21, fol. 742 f. Inför tinget i Ragunda den 15—18 dec. 1673 be
kände hustru Dårdi Persdotter i Ragunda denna läsning »för sweck 
och greep», d. v. s. »det on da, som kommer av trållen, när människiorna 
gåå öfwer dhem, dher dhe hafwa sitt tillhåld i jorden». 

24 — S v .  l a n d s m å l.  L i n  d e r  h o l m .  



LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSEl! OCK BESVÄRJELSER 

Jesus gåår sigh wägen fram, 
så mötte han ett trullsweck. 
Jesus togh opp sin högra handh 
och slogh need dhe[t] trollsweek 
til helfwetis bandh. 
Tree Gudhs ord och amen. 

Desse orden läser hon i salt och ister, dher med hon 
bestryker menniskiones kropp. Sedan blifwe dhe godhe. 

860. Mot »torsbettet». 

Vårdsbärg, Östergötland, 16(57. Ur Linköpings Domkapitels pro

tokoll för den l l/i2 1667. Uppt. efter förhör med hustru Ingeborg 

i Ginkelösa av Wilsbergs = n. v. Vårdsbärgs, socken. Hade av 

Ingeborg använts för sjuk boskap, ock hade hon vid läsningen över 

en ko haft »en sax, svept uthi ett handkläde». 

Jesus gick sig wägen fram, 
Christus gick sig wägen fram, 
mötte honom Tors: 
» H wart skal tu gåå?» 
sade wår herre. 
» H wart skal tu gå?» 
sade Jesus. 
»Hwart skal tu gå?» 
sade then Helige Ande. 
»Jag skal gå til thet creaturet 
och des blod lapa 
och des kött slijta.» — 
»Wändt tig om!» 
sade Wår Herre. 
»Wändt tig om!» 
sade Jesus. 
»Wändt tig om!» 
sade then Helige Ande. 
I try nampn: 
Gudz Faders, Sons och thens H. Andes. 



NYTIDA, FOLKLIGA: EPISKA 

861. »Mot Torssebetet.» 

Fröskog, Dalsland, 1735. Meddel. inf ör Tösse häradsting av Marit 
Olofsdotter i Vasåker, som anklagats bl. a . för Blåkullafärder. HRT. II. 

Jesus gick sig wägen fram, 
thet stygga Torssebetet honom mötte. 
»Hwart skall du gå?» 
sade Jesus. 
»Jag skall gå och bryta (här vid nemnes men-

niskians namn) ben, 
äta hans kött 
och dricka hans blod.» — 
»Nei!» sade Jesus, 
»jag möter och manar dig 
uhr hans been 
och i sten, 
utur hans hull 
och i mull, 
utur hans blod 
och i flod. » 
1 nampn: 
Faders, Sons och then belge Andes. 

862. »Signa för Tossebeth.» 

Sandåker, Krokstad, Bohuslän, 1672. GHRA. Criminalia, Bohus
län 1(572. Meddel. av Gunnars Karin i S andåker av Krokstads socken, 
Bohuslän, under rannsakning i Krogsta den 22 januari 1672. 

Christ geck, 
och Toss geck: 
»Huar[t] skall du gåå?» 
sadhe lesus. 
»lagh skall gåå till mannen, 
bita been och suga blodh.» — 
»Det skall iagli digh förbiuda», 
sadhe lesus. 
I tree nampn: 
Faders, Sonss och then H. Andes. 
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863. Mot onda bettet m. m. 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. i, 1722. 

»Till att bota och binda späneböld, onda betet och 
dylika i lederne swåre wärker samt för söndersprukne 
koodiufwer brukas följande signeböön»: 

Nåsse och Tåsse gingo sig wägen fram, 
så mötte de sielfwer lesus Christus: 
»Hwar skall tu gå?» 
sa sielfwer lesus Christus. 
Så sade de: 
»Jag skall gå till N. N., 
jag skall hans kiött slita, 
hans blod suga 
och hans been bryta.» — 
»Nei!» swarade sielfwer Jesus Christus, 
»jag skall dig förbiuda. 
Du skall intet lians kiött slita 
eller hans blod suga 
eller hans been bryta; 
du skall aldrig giöra honom mera meen, 
än musen giör en jordfast steen.» 
I namn: 
Gudz Faders, Sohns och then belge Andes. Amen. 

Efter 3 gångers repetition läses sist Fader wår. 

»Hwad hon förstår med Nåsse och Tåsse? Det äro 
långa små smala kräk i wattnet, som twinnetrådar, det de 
kalla onda betet; och är underliget, att de i förra tider skùlle 
kunnat tahla, effter de äro så smala, hwaröfwer hon 100:de 
gånger förundrat sig.»1 

1 I min barndom såg jag i min hemsocken Hakarp, Småland, 
i bäcken å Kikstorps ägor, nedanför den dåvarande lägenheten Sör-
ängen, ett exemplar av detta »onda bett», som vi barn varnats för. 
Jag tog upp det försiktigt med en skopa ock knackade sönder den 

hårda besten mot en sten. Em. Lm. 
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864. Mot värk. 

Långaryd, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 28.1 Jfr ULmA. 
92: 4-1. 

Vår herre Jesus Kristus själfver reste vägen fram. 
En torska-kvinna mötte han: 
» H vart skall du gå?» — 
»Till N. N.» — 
»Hvad skall du där?» — 
»Hans ben bryta, märg röta, blod suga.» — 
»Det skall Gud dig förbjuda.» 
I det heliga namn. Amen. 

Bör läsas tre gånger öfver den sjuke. 

865. För »grymme-bett.» 

Värend, 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 418. 

Vår Herre och Sankte Pehr, 
de gingo sig den vägen fram, 
så mötte de den svarte Grymmen; 
sade de till honom: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jo, jag skall gå till N. N:s ko i N. N. 
och hennes ben bryta 
och hennes kött slita 
och hennes mod borttaga.» 
Svarade Vår Herre och Sankte Pehr 
till den svarte Grymmen: 
»Aldrig skall du gå till N. N:s ko i N. N. 
och hennes ben bryta 
och hennes kött slita 
och hennes mod borttaga.» 
1 namn &c. 

1 Samma formel finnes antecknad i en handskriven svartkonst
bok i e n samlares ego; men med följande tillägg: 

»Man går först till en brunn eller bäck, tager vatten i en träskål 
och slår ut nio skvättar på marken, den tionde behåller man i skåle n; 
sedan tager man en tälgknif, öser med denna vatten ur skålen på 
den värkande lemmen ansös omkring honom, gör kors och läser.» 



374 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

866. För onda bettet. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 399. 

Jesus och sante Per gingo vägen fram, 
der mötte mig Grimens kvinna. 
Hon sade: »Hvar skall du gå?» — 
»Jag skall gå i byar och gårdar.» — 
»Hvad skall du der göra?» — 
»Jag skall gå till N. N., 
hans kött äta, 
hans ben bryta, 
lians senor slita och hans blod lapa.» — 
»Det skall jag förbjuda, 
du skall svinna bort under en jordfast sten!» 
I herrans trefaldighetens namn: 
Gud faders, Sons och lielige Andes. Amen. 

867. Mot Grammen. 

Rydaholm, Småland, östbo häradsrätts protokoll den 8/i 1619. 
Meddel. av kyrkoherden Ragnar Lindstam, Huskvarna. 

[Håkon Giertonson i Sävrarp hade på sitt yttersta be-
känt för kapellanen Härr Pär Påvelson i Värnamo, att 
Britta Arfwedsdåtter i Lö paskog var orsak till hans död. Då 
hon förlidet år fördes till Jönköping, kastades hon på vatt
net ock nedfördes av skarprättaren ined en lång stång, men 
kom åter upp ock flöt som en gås. Hon hade för några 
år sedan bekommit sin dom ock var sagd ifrån livet Nu 
fördes hon åter till Jönköpings tortyr. Efter hänne är 
följande läsning:] 

Grefwen1 skulle sigh till Manhem gåå, 
mötte honom sjelfwe S. Maria. 
»Huart skalt tu gå», 
sade S. Maria. 
»Jagli skall migh till Manhem gå, 
been bråka, 

1 Läs: Grammen. 
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blodh laapa, 
modh och mäija 
ifrån meniskor taga.» — 
»Neij», sade S. Maria, 
»tu skalt åthervändha, du skall icke blodh laapa, 
icke hennes modh och mäija 
ifrån henne taga.» 
Jungfru Maria giorde kors medh sin högra handh: 
»Fly bort, du fule gram, 
ut af min sons land h. 
Jagli signer tigh medh dhe trij helige nampn: 

I n ampn gudh faders, sons, och den helige Andess.» 

868. Por onda bettet. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 399. 

Jag gick mig på en väg, 
der mötte mig Grimens kvinna. 
Jag sade: »Hvar skall du gå?» — 
»Till N. N. a tt äta hans kött 
och bita hans ben.» — 
»Det skall jag N. N. förbjuda.» 

869. »At läsa bort sår m. m.» 

Gunnarskog, Värmland, 1773. Fernow, Beskrifning öfwer Werme-
land, Göteborg 1773, s. 252. Även hos Afzelius, Swenska Folkets 
Sago-Häfder, 3 uppl., VI, 55. 

Wår Herre Jfesus] rider öfwer hede, 
der möter han den lede: 
»Hwart skal du hän?» 
sade wår H [erre] J [esus]. 
»Jag skal åt kött at suga blod.» — 
»Nej, jag förmenar dig, 
du skal ur ben och i kött, 
ur kött och i skinn, 
ur skinn och ända åt helfwetes pina.» 
Genom tre namn m. m. 
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870. Mot gengångare. 

Värend, 1741. Linnés Öländska och Gotländska Resa 1741, s. 28. 
Sedan hos Moman, s. 61, ock Wärend o. Wirdarne, I. 419. 

Wår Herre Ch-rest och Santa Peer 
de gingo seg den vsejen fram, 
så mceter dem en döer man. 
Då sa Wår Herre å Santa Peer 
te den döa mannen: 
»Hwa ska du gå?» 
Den döa mannen sa: 
»Jag ska gå te N. N.» — 
»Hwa ska du daer?» 
sa Wår Herre å Santa Peer. 
»Ja ska krysta honom, 
så hierta-bloet ska rotas.» — 
»Naej, dae s ka ja förwseira dei. 
Ja ska lägga deke unde ståk och stojin, 
så at du ska giöra ingen man mojin.» 

871. Mot villarpaskott. 

Skirö, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 37. Jfr ULmA. 92:46. 

Vår Herre Krist och sankte Per 
de gingo sig den vägen fram, 
då mötte de en döder man. 
Då sporde Sankte Per: 
»Hvart gångar du dig?» — 
»Jag skall till N. N. gå 
och honom slå, 
så att hans hjerteblod skall rotas.» 
Då svarade herren Krist: 
»Det skall jag förvägra dig, 
jag skall sätta dig under stock och sten, 
så du skall göra ingen man men.» 
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872. För gastkramning. 

Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92:43. Smålands landsmåls-
lören. saml. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

Jesus och S:t Per gick sig å t vägen fram, 
mötte dem en döder man: 
»Hvart skall du gå?» sade Jesus. 
»Jag skall gå till den lefvande, 
slita hans kött, 
suga hans blod, 
spränga hans ben. 
»Nej», sade Jesus, 
»du skall gå till din graf, 
der skall du bli till dommedag.» 
(I 3enighetens namn.) 

873. »Mot förgöring af husdjuren m. m.» 

Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 129. 

Jesus gick vägen den breda 
och mötte afunden den leda: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall gå i bondens gård, 
suga blod af folk och fä.» — 
»Nej, du skall vända tillbaka igen 
till den, som dig hafver sändt. 
Du får ej mer af mig och mina kreatur, 
än du får af en jordfast sten i hafvets djup.» 

Tre gånger i Fadrens, Sonens och den Helige Andes 
namn. 

874. Mot avund. 

Medelpad, 1870-talet. ULmA. 88:86. Insänt av J. E. Nordin 
ock L. H. Hacke. 

Jesus gick vägen den breda 
och mötte, afunden den leda: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall gå i bondens gård, 
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suga blod af folk och fä.» — 
»Nej, du skall vända tillbaka igen 
till den, som dig hafver sändt. 
Du får ej mer af mig och mina kreatur, 
än du får af en jordfast sten i hafvets djup!» 

Läses tre gånger i Fadrens, Sonens och den Helige 
Andes namn. 

875. För modstöld. 

Attmar, Medelpad, 1913. M. Ju. 

Jesus gick vägen fram, 
så mötte han afunden lede. 
»Hvar vill dn hän?» — 
»Jag vill till bondens gård 
och suga folk och fä i nio led.» — 
»Nej, du skall återvända 
till den, som dig hafver sändt. 
Där skall du plåga, 
där skall du sluka: 
i hans bo, 
i hans gård, 
i hans tand, 
i hans lefver, 
i hans lunga! 
Du skall ej mera få av mina kreatur, 
än jag får af en jordfast sten, 
som är i hafsens djup!» 
1 n amn: G. F., S. o. H. A. 

876. För avund. 

Nås, Dalarne, 1873—74. ULmA. 291:3. Avskr. av Nils Sjödahl 
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Jesus geck på vägen, 
då mötte han Jefvulen och afvunden leda: 
»Hvart skall du gå?» — 
»Upp till bondens gård 
för att suga folk och fä 
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intill nionde knä.» — 
»Nej, jag skall visa dig på en annan väg 
till den, som hafver sändt dig: 
der skall du huka och buga.» 
I tre fasta namn: 
Gud fader, Son och Helige ande. 

877. Mot gikt ock ros. 

Vireda, Småland, 1691. HRT. I, 1691. Meddel. inför tingsrätten 
ai Britta i Slätthult. 

Jesus gick sigh wägen fram 
och mötte honom en mann. 
»Hwar skall tu gå?» 
frågade Jesus Christus. 
»Jagh skall gå till M aria Pedersdotter», 

sade han. 
»Neij», sade Jesus, 
»neij», sade Christus, 
»neij», sade dhen Helige Andh. 
»Ickt och roos 
skall aldrig blij dher lioos!» 

878. Mot torskbett. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. IV, 80. 

Jungfru Maria gick utåt vägen, 
der mötte hon en man. 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall gå och bita» . . -1 — 
»Gör int e det, 
utan gäck under en bro, 
der ingen går på, 
och i en skog, 
der ingen bor i, 
under stock och sten, 
ej menska eller kreatur till men.» 
1 nam n faders m. m. Amen. 

1 Här namnes den sjukes namn. 



380 I.INDKI1HOI.M, SVENSKA SIGNEI.SKH OCK BESVÄRJELSER 

879. Mot torskbett. 

Länna, Södermanland, 1800-talets senare hälft. NM. F. 8280. 
Soldatänkan Näs, meddel. 40 å r efter hannes död av en ättling. Detta 
fall är mycket sällsynt ock hålles' hemligt. Hon var den enda, som 
kunde det. Uppt. av metallarb. G. E ricsson. Tryckt i SÄKH. II, 111, 
något »förbättrad». 

Maria gick sig vägen fram, 
så möter hon en man: 

> H vart skall du gå?» — 
»Jag skall gå och bita . . 
i hvad lem det vara må.» — 
»Nej, gör intet det! 
Du skall gå i en skog, der ingen bor, 
på en bro, som ingen människa går på, 
skall du bita i stockar och stenar 
och ingen människa till mehnes.» 
1 G. F. o. S. o. d. H. A. N. Amen. 

Den sjuke måste endera sitta i vatten eller ock på en 
jordfast sten, allt efter man tror sig fått det onda. 

880. Mot värk. 

Härad, Södermanland, 1860—1870-talet. NM. F. 8266. Uppt. av 
metallarb. G. Ericsson, efter f. d. soldaten Tell i Härad. 

Kristus gick vägen fram, 
där mötte honom tri svarta bet: 
»Hvart ska' du gå?» sade vår Herre Kristus. 
»Vi ska gå åt grannegård 
å' värka kött och bryta märg och ben.» — 
»Nej», sa de Kristus, 
»jag skall sätta dej i en skog, där ingen bor, 
å' i en sjö, där ingen ror, 
å' under en jordfaster sten 
å' ingen människa till mehn.» 
Genom de tre namnen o. s. v. 

1 Här nämnes den sjukes namn. 
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881. Mot avund. 

Säfsnäs, Dalarne, 1817. NM. F . 10755. Sagesman: Erik Jansson 
Hankainen den 3 sept. 1817 (gammal gubbe). K. A. Gottlunds upp

teckningar i Statens Hist. mus. i Hälsingfors 1896. 

Jesus och Petrus gick vägen fram, 

mötte han afvund den lede, 

frågade han, hvart hon skulle gå: 
hon skulle gå till bondens gård 

och suga svek till 9 Hus(?). 

»Stig bo rt, jag skall omvänd dig 
till de n samma, som dig hafver utsändt; 

der skall du glupa, 
och der skall du sluka: 
i hans lungor och i hans hjerta 
och i hans lefver, i hans gärd, 
i hans stall, i hans bo, 
men skall du ej få mer utaf mig, 
än jag får af en sten, som ligger i hafsens botten.» 

882. Mot värk. 

Barva, Södermanland, 1800-talets senare hälft. NM. F. 8267. 

Uppt. av metallarb. G E ricsson. 

Jesus och Sankte Pär gick vägen fram, 
så mötte de tre svarta bet: 
»Hvart skall ni gå?» sade Kristus. 
»Vi ska gå åt Kvarnegård 
å' bryta märg och ben.» 

»stock och sten.» 

»För ros å för flen 
och alt, som nu är dig (namnet) till mehn.» 

Genom de tre namnen. 
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883. För hastig sjukdom. 

Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 406. 

Gröne man gick på strand, 
mötte honom hans frua Grann. 
Så sade vår herre: »Hvar skall du gå?» 
Sade korset: »Hvar skall du gå?» 
Sade Jungfru Maria: 
»Hvar skall du gå?» 
Sade Sante Per: 
»Hvar skall du gå?» — 
»Jag skall gå till N. N.», sa de vår herre.1 

»Nej», sade korset. 
»Nej», sade Jungfru Maria. 
»Nej», sade sante Per. 
»Du skall gå på jordfast sten, 
der ingen ror och ingen bor, 
der skall du vara, till N. N. få r sin helsa igen.» 
1 na mn: 
Faders, Sonens och den helige Andes. 
Amen, amen, amen. 

884. Mot »kosjukdoma». 

Kågeröd, Skåne, 1728. M. Jn. Efter Karna Stugunäbb, 76 år 
gammal. Utan uppgift om fyndorten. 

Över en skål med vatten, salt, malt och brännvin läses: 

»Vart skall du gå?» sade Kors. 
»Vart skall du gå?» sade Krist. 
»Vart skall du gå? sade Jungfru Maria. 
»Jag2 skall gå till N. N:s ko.» — 
»Nej, skall du icke!» sade Kors. 
»Nej, skall du icke!» sade Krist. 

1 Täxten är här fördärvad. Dessa ord kunna icke ursprungligen 
ha legat i »Vår Härres» mun, utan i det väsendes, som här skall 
hindras. 

2 I den av M. Jn. meddelade täxten står Du, vilket ej kan vara 
ursprungligt. 
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»Nej, skall du icke!» sade Jungfru Maria. 
»Du skall låta henne sin ko helbrägda få, 
innan dagen bärgas!» 
I heliga tre namn: 
Fadrens, Sonens och den Helige Andes. 

885. Mot fulslag. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 105. 

Fråta (1. Fr äta) skulle resa öfver s jö och land, 
så mötte hon en man: 
»Hvart skall du gå?» sade han. 
»Jag skall gå åt Norhimhem, 
bröt blod och bräcka ben.» — 
»Dig skall jag förmena, 
du skall under jordfasta stenar, 
i e n skog, der ingen bor, 
i e n sjö, der ingen fiskar eller ror!» 
1 fa drens m. m. namn. Amen. 

Besvärjaren bör under läsningen stryka fulslaget med 
en knif, hvilkens tånge går genom hela skaftet, medan den 
lidande sitter på en jordfast sten. 

886. Mot vargar. 

Skirö, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 44. Jfr ULmA. 92:46. 

»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall gå och bita fä.» — 
»Det skall jag dig förmena, 
du skall gå till det vatten, där ingen ror, 
och till den skog, där ingen bor, 
och till det grekiska landet, 
där vår fiende blef funnen, 
där skall du bli bunden.» 
I tre heliga namn. Amen. 

Läsningen bör ske julnatten kl. 12 i ladugården på 
tröskeln. 
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887. Mot tandvärk. 

Lemnhult ock Solbärga, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 30. 
Jfr något avvikande täxt i ULmA. 92:46. 

Ekten gick sin väg fram, 
där mötte hon vår frälserman. 
Då sade han: »Hvart ska du gå?» — 
»Jag skall till denne N. N. gå 
och spränga ben 
och slita kött 
och suga blod.» — 
»Men det skall jag dig förmena 
med tio mina finger 
och med tolf Guds änglar.» 

En knif strykes öfver kinden på den, som har ondt i 
tänderna. 

888. Mot lungsot. 

Sandvik, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 39. Jfr ULmA. 92:50. 

Vår Herre och sankte Pär gingo sig vägen fram, 
fick de se, hvar Lungson gick: 
»Hvart ska du rinna?» sade vår herre. 
»Jag skall rinna till Mannahem, 
röta blod och bryta ben.» — 
»Nej», sade vår herre, 
»du skall i den skog, där ingen bor, 
i den sjö, där ingen ror; 
uti e n jordfast sten 
skall du bli utan men!» 
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889. För benröta. 

Attmar, Medelpad, 1912. M. Jn. 

Vår Herre red öfver kyrkogård, 
så möter hon den svårmodiga rötan. 
»Hvart skall du hän?» — 
»Jo, jag skall till en ädel mans hus 
och suga värk och blod ur hans lemmar.» — 
»Nej, men jag skall jaga dig 
åt skog, där ingen bor, 
åt en sjö, där ingen ror, 
under en jordfast sten, 
där skall du bo!» 

890. För ros. 

Bara, Skåne, 1670. Me ddel. av Christensa Pedersdotter på Torups 
gård under rannsakning inför häradsrätten den 8 nov. 1670, ledd av 
borgm. Benj. Palumbus i Lund. 

For Rossen. 

Wor Herre Jessus gick sig ad weyen fram, 
da mötte ham en hellig mand, 
Sancte Hans saa liede hand. 
»Huart skal tu gaa?» 
sagde wor Herre Jessus. 

Suarer han:1 »leg skall gau til N. N. och signe: 
for dend röde rossen 
och for dend huide rossen, 
for den sorte rossen, 
for dend brune rossen 
och dend guile rossen 
och dend gröne rossen 
och dend blaa rossen 
och for dend huide egt, 
dend röde egt, 

1 1 mscr. hun. 

25 — Su .  l andsmål .  L  i  n  de r  ho l  m .  
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dend sorte egt, 
dend gulle egt, 
dend gröne egt, 
dend blaa egt, 
dend flyendes egt, 
dend farendes egt, 
for ehle bröd, 
for det kolde bröödh 
och for alla onde bröödh. 
Ind sollen opstaar 
och sollen nedgaar 
och dend röde hane sine winger slaar, 
skall allt det onde her udh suinde. 
Det skall jag biude 
med Jesu tegn och blod 
och med mine 10 fingre 
och 12 goedhe Gudts engler 
for uden mehn 
under en jordfast stehn.» 

I dee hellige thre nafn: Gudh Fader, Sön och Heilig 
Aandtz. 

Giör saa kaars derof[ue]r, hafuende huidelög i sin 
haandh; giör och saa kaars i jorden och sedan of[ue]r det 
stedh, huar skadhen ehr. 

Christensa bekände ock, at naar hun saaledes signer, 
hafr hun altid et thör klede i haanden, som hun hafr at 
stryge sin inund med, naar hun gaar till alters, huilcliit hun 
laerde i Sandbye af en wandrings quinde1 for 20 ålir 
sedhen. 

891. »För onda bröst.» 

Kabusa, St. Köpinge, Skåne, 1706. HRT. I, 1706. Inför tings

rätten i Ingelstad 1706 meddelat av Hanna Isacks. Hanna var 78 1. 

79 år, »gammal, mager och mycket torr». Vid hot att bud skulle gå 

efter bödeln, »som intet allenast skulle settia hänne på wattnet, uthan 

1  Vanlig ock tämligen värdelös uppgift vid rannsakningar av 

detta slag. 
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när man fåt see, hwadh hon war för een qwinna, skulle han hantera 
henne, som man plager giöra wedh trollpackor. Hanna Isacks swa-
rade: Om hon sättes på wattnet, lährer hon intet siuncka.» Ville be
känna godvilligt. Hade lärt av en barnmorska i Tosterups by, död 
för många år sedan. »Den samma lärde henne wara barnmorska 
och hielpa felet för onda bröst, för skiefwer på barn, signa wred på 
ledarne och det onda, som kan komma om nätterna på een. Q. 
Hwad för medel hon bruckade till slickt?» 

Iesus under asspen stodh, 
han swettade wattn och blod. 
Der kom een qwinne så ween. 
»Du skalt honom intet stinga, 
du skalt honom intet slå, 
du skalt honom intet bryta 
och intet mehna.» 
I nampn: 
Gudh Faders, Sons och den Heilige Andes. 

892. För »styggvärk». 

Nås, Dalarne, 1916. ULmA. 291:2. Uppt. av Nils S jödahl efter 
•lubb Ingeborg. 

Maritia jeck si på väg, 
då mött o Fjärse: 
»Hårt skull Fjärse?» — 
»Sta å brit berg1 å bio.» — 
» 

där ingen bodde, 
å ivir en sjö, 
där ingen rodde, 
ita en jolfast sten, 
ingen man å ingen kvinna i detta mä.»2 

Med styggvärk menas värk i leder och ben (benröta). 
Användes nästan endast om svårartad fingervärk. 

1 Bryta bärg. 

Fördärvat. Meningen är: ingen man ock ingen kvinna till m en. 
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Besvärjelsen tillgår på följande sätt: Man uppsöker en 
jordfast sten. Den, som skall »botas», sätter fingerspetsen 
mot stenen, varefter den, som utför besvärjelsen, far med 
en kniv motsols runt fingret och uppläser därvid besvär
jelseformeln. Uppläsningen blir skanderande och så, att 
varje vers kommer att bestå av två betonade stavelser. 
Kniven föres framåt en gång för varje betonad stavelse 
och runt fingret en gång för varje vers. 

Man trodde nu, att styggvärken for in i stenen, och 
man aktade sig sedan för att vidröra en dylik sten, enär 
den ansågs smittofarlig. 

893. Mot kvesan. 

Boteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolld.-komm. i Ångerm. 1674, 
s. 34. Meddel. av Erik Olofsson i Dämsta. 

Iesus gick sig åth wägen fram, 
mötte han Qweesa. 
»Hwart skall du gå?» sadhe han. 
»I bondens gårdh, 
brytha been och giöra såår. » — 
» Nei j ! », sade han, 
»du skällt icke blifwa så mächtigh. 
Jagh skall stämma tigh 
bårt uthur menniskors hull 
i swart mull, 
bårt ur menniskiors been 
under en iordfast steen.» 
1 nampn etc. etc. etc. 

894. Mot kvesan. 

Norrala, Hälsingland, 1670-talet. Ur Lensei a nteckningar. Delsbo 
kyrkoarkiv. O. 1. 

Jesus gick sig wägen fram, 
mötte honom qwesan. 
»Hwart skal tu gå?» sade Jesus. 
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»Jag skal gå1 i bondens gård 
och samka blod och bryta ben.» — 
»Nei», sade Jesus, »jag skal tig återwända. 
Jag skal stämma tig under en jordfast sten 
och ingen menniskia till m ehn.» 
Innom tre namn: 

Gud Faders, Sons och then Helge Andes. Amen. 

895. Mot kvesan. 

Nora. Ångermanland, 1674. RA. S. Ångermanlands domböcker 
1669—1674, s. 54. Vid rannsakningen meddelat av gamle mannen 
Johan Jönsson i Kolstad [Kallsta], som för 44 å r sedan — alltså 1630 — 
lärt sig läsa i salt för kvesan av en gammal man, Haken i Bärgsjö. 

Jesus gick sigh åtli wägen fram, 
der mötte honom quesan. 
»Huar skall tu gå?» sadhee Jesus. 
»I bondens gårdli.» — 
»Hwadh skall tu der?» — 
»Ööka blodh och bryta been.» — 
»Neij!» sadhee Jesus, 
»tu skall återuendha 
uthur huldh 
[och i muldh] 
och undher jordhfast steen 
och ingen man til meen.» 

896. Mot kvesan. 

Torsåker, Ångermanland, 1674. RA. Vid trolldomsrannsakning 
inför tinget därstädes meddel. av Margretha i Aspby. S. Ångerman
lands domböcker 1669—1674, å löst papper. 

Jesus gick sig a tt wägen fram, 
mötte honom queesa. 
»Hvart skall tu gå?» sade Jesus. 
»Bårt i bondens gård, 
bräckie been och giöra såhr.» — 

1 Swarade qwesan. 
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»Twij vahre tig före», sade Jesus, 
»iag stämber tig bort på en skathe.» 
I nampn: 
Fadrens, Sons och tliens Helges Andes. 

897. Mot kvesan. 

Norrköping, 1617—18. RA. Brocman n:r 2. Efter Norrköpings 
stads protokoller 1617—18. Här efter Wärend o. Wirdarne, I, Till-

lägg, s. X. 

Vår Herre gick sig åt vägen fram, 
mötte honom Qvesan. 
»Hvart skall du gå?» sade Vår Herre. 
»Jag skall gå till mannen, 
bryta ben och echta värk.» — 
»Nej», sade Vår Herre, 
»du skall honom icke göra till niene 
än som en jordfastan stene.» 
I namn &c. 

898. Mot kvesan. 

Säfsnäs, Dalarne, 1817. NM. F . 10760. Meddel. av gamle gubben 
Erik Jansson Hankainen i Fästeråsen [Frösaråsen?] den 3 sept. 1817. 
K. A. Gottlunds uppteckningar i Statens Hist. Mus. i Helsingfors. 

Jesus gick med vägen, 
så mötte han quisian. 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall gå till Bon 
att söndra ben och verka kött och dricka blod.» — 
»Nej», svarade han, »jag skall sätta dig 
på ett berg, der ingen bor, 
på en sjö, der ingen ror, 
under en jordfast sten.» 

899. Mot ledvärk. 

Säfsnäs, Dalarne, 1817. NM. F. 10761. Efter bonden Anders 
Matsson Siikainen, kallad Bisen, i Tyn den 9 sept. 1817. K. A. Gott
lunds uppteckningar i Statens Hist. Mus. i Helsingfors. 



NYTIDA, FOLKLIGA: EPISKA 391 

Flen1 gick vägen tram, mötte Jesus. 

» H vart skall du gå?» — 
»Jag skall gå i bondeland 
och suga blod och röta kött 
och slå sönder ben.» — 
»Nej», s ade Jesus, »jag skall ha dej 
i ett berg, der ingen folk bor, 
int får du vara der i ro; 
jag skall ha dej 
i en sjö, der inget folk ror, 
inte får du vara der i ro; 
jag skall ha dej 
i en röd fors, som rinner, 
der gräs och träd stupar: 
ned med topp och upp med rot, 
int får du vara der i ro 
men i . . ,2 helvetet.» 

900. För fulslag. 

Attmar, Medelpad, 1912. M. Jn. 

Jesus gick efter en väg, 
där mötte han quesa. 
»Hvart skall du taga vägen?» — 
»Jag skall gå till människans led 
och blod och värk innebära.» — 
»Jag skall dig återvända. 
Du skall till e n sjö, där ingen ror, 
där ingen bygger och bor, 
under en jordfast sten, 
där skall du bo och ha ditt hem!» 
I namn: G. F., S. o. d. H. A. 

1 Eller ock: quesan. 
2 Oläsligt ord. 
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901. Mot bölder. 

Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Upptecknat av 

P. Edholm. 

Mot styngen, grön qvesa. 

Jesus gick sig ut efter en väg, 
mötte han en grön qvesa ridande. 
Sade: »Hvar skall du rida åt?» — 
»Jag skall rida på Sörstrinberg.»1 — 
»Nej, jag skall dig omvända 
och dig bortskämma 
öfver en väg, där ingen går, 
och öfver en sjö, der ingen ro, 
på en ö, der ingen bo, 
och der skall du vara, 
till dess himmel tala 
och stjernorna svara!» 

Läses i ister och brännvin. 

902. Mot kvesan. 

Sund, Finland, 1671. Bidrag till Finlands historia, utg. av Fin
lands Statsarkiv, II, s. IV. 

»Kvesa, hvart skall du gå?» sade Jesus. 
»Till Mannahem», sade kvesan, 
»minska blod och bryta ben.» — 
»Nog», sade Jesus. 
»Jag skall lägga dig böter uppå, 
stämma dig i haf, där ingen far, 
i den skog, där ingen bor, 
och i den sjö, där ingen ror.» 
I namn Faders och Sons och den H. Andes. 
Fader vår etc. 

[Läsningen använd av en bonde från Hulta i Sund, som 
sade sig ha lärt den av kyrkoherden Olof i Föglö. 

Bonden lagfördes 1671 vid tinget i Sund.] 
1 Sörstrinberg, där den sjuke tankes bo eller vid denna formulering 

av läsningen bott, ligger å Strinne skogsmark söder om Bålsjö. 
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903. »Till qweesan.» 

Älvdalen, Dalarne, 1668. Inför linget i Älvdalen den 3—13 sept. 
1668, med del. av Blund- eller Look-Anna. ULA. Öster-Dalarnas dom 
böcker 1668, Elfdalen, s. 51. 

Wår Herre och S[ancte] Peder dhe ginge sig wägen fram, 
ther mödte dhe qweeso: 
» H wart will du, qweesa?» sagde S. Peder. 
»Jagh will till byes och bryta mannabeen.»1 

I try nampn: 
G[udli] Fader, G[udh] Sohn och then H. And. 

Och genom en grind och uth på en siö, 
dar boar hwarken man eller qwinna, 
där skall qweesa bo och byggia. 
I try nampn: 
G[udli] Fadher och G[udh] Sohn och then Helige And. 

904. »Qweseorden.» 

Älvdalen, Dalarne, 1668. Inför tinget i Älvdalen s/a 1668 meddel. 
av Beritz Olofs Anna på Kütten. ULA. Öster-Dalarnas domböcker 
1668, E lfdalen, s. 52. 

Won Herre og S. Peder, dier2 å broon ginge, 
dar mödte dier qweso: 
» H wart vill du , qwesa?» sagde won Herre. 
»Iagh will i mans hem 
og briote3 been 
og wäsckie blodh[?].» — 
»Neij!» sagde won Herre, 
»du aal4 inthet deit,5 

1 Läsningen fördärvad i det följande. 
2 De. 
3 Bryta. 
4 Skall. 
5 Dit. 
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ig aal sedtie dig 
under ien jordfastan steen, 
dar aal du wårå,1 

så ingen hweet af dig, werdinge!»2 

I nampn G[udh] F[adher] etc. 

905. Mot kvesan. 

Uppland, 1750. Moman, s. 62. 

Ad paronychiam depellendam, 
läsa bort quesan. 

Vår Herre Christ och Sancte Pehr 
gingo vägen fram, 
så mötte de Qvesan. 
Så frågar vår Herre: 
»Hvart skal du gå?» — 
»Jag skal gå i en man (quin) hand.» — 
»Nej», svarar vår Herre, »du skall gå 
i den skog, der ingen bor, 
i den sjö, der ingen ror, 
och under en jordfast sten 
och icke göra denna mannen (qvinnan) mehn.» 

906. Mot kvesan. 

Boteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolld.-komm. i Ängerm. 1674, 
s. 6. Meddel. av hustru Sigrid i Djupa [Djuped]. 

lesus och Sfankte] Pedher 
gick åtli wägen fram, 
mötte Ram, och Ränqwees 
emot honom ran. 
»Hwar skall du gå åth?» sade lesus. 
»Iagh skall gå i bondens gårdh, 
bräckia been och fylla hull.» 

1 Vara. 
2 I marg.: »Ignominiae nomen est», alltså usling e. d. 
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När Iesus wände sigh omkringh, 
togz denn Ram och Ranqwees 
och satte[s] åth en iordfast steen: 
»Sitt der föruthan ända!» 

Guds ordh och amen. Blåser så och korsar oppå 
qweesan. 

907. »För verk i lemmarne.» 

Ny, J össe härad, Värmland, 1716. RA. HRT. I, 1716/ Inför Jösse 
häradsrätt meddel. av 31-åriga Maria Hindricksdotter i Sloby, som 
lärt den av sin fader, gamle finnen Hindrik Nillsson i Sloby. Även 
anklagad för att ha spått i såll, varom hon ger värdefull upplysning. 

Wars Herres Jesus Christus och Jungfru Maria 
gick sig wägen fram, 
då mötte dhe qwesa.1 

Då Jesus frågade: »Hwar skall du gå?» 
Qwesa svarade: »Jag skall gå till byn, 
der man och qwinna boor.» — 
»Hwad skall du där?» sade Jesus. 
»Fräta kiött och gnafwa been», sade det onda. 
»Neij», sade Jesus, 
»du skall gå bort under en joordfast steen 
och fiskelöst watn, 
som hwarken rodes eller fiskas utj.» 
I nampn: Gud Faders, Sohns och den Hälge Andes. 
Därpå Fader wår. 

908. »Normal»-besvärjelse. 

Hälsingland, början av 1700-talet. Bromania 70, 31. Upptecknad 
av prästen Olof Broman i Hudiksvall ock betecknad såsom ett slags 
normaltyp. Mscr. i Universitetsbiblioteket i Uppsala. 

I Jesu namn: 
Jag gick öfwer en bro f, 
ther mötte mig tu ff: 
Gud t och hans fru f. 

1 = »det onda en eller annan fått i lemmarne». 
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»Hwart wilt tu taga wägen?» f t  — 
»Till  N. N.» — 
»Förr skalt tu återwända, 
jag t skal stämma tig 
uti en siö, ther ingen ror, +, 
uti bälg, ther ingen bor, 
öfwerst af blåkullan»1 etc. etc. 
I namn etc. etc. etc. 

Fader wår — helst baklänges. 

909. Mot modstulenhet. 

Ockelbo, Gästrikland, l(i75. Meddel. inför trolldomskommissionen 
i Ockelbo 1675 av 32-åriga hustrun Anna i Nordanåsbo den 13 april. 
RA. SKA. I, Fol. Misc. 7, s. 393. Hade hört denna läsning av hustrun 
Sara i Ulfstad. »Wijd denne läsning brukas maltt och saltt, som 
könen gifwes, och läses der till fader wår.» 

Min giet och koo går 
öf[we]r både berg och dalar, 
mötte hon Jesus sin kiära fader. 
»Hwij sörjer du så swåra?» sade Jesus. 
»Min miölk är ifrån mig tagen», sade hon. 
»Jag skall råda tig till boot 
igenom maltt och salt 
och tin egen miölk, 
hwad hon är i watten, 
kamre eller i bälge bunden 
näst tine grankånar 
ifrån tig tagen.» 

910. »För miölk- och modstulit.» 

Norrala, Hälsingland, 1670-talet. Efter anteckning av Lenaeus 
i Delsbo kyrkoarkiv. O. 1. 

Min giet och ko 
går öfwer både berg och dalar, 
mötte hon Jesus, sin kiära fader. 

1 I annan version av Broman: »öfwerst på kullen». 
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»Hwij sörjer tu så swåra?» sade Iesus. 
»Min miölk är frå mig tagen», swarade hon. 
»Jag skal råda tig til bot 
igenom malt och salt 
och till egen miölk, 
hvad hon är i watnen kommen 
eller i berge bunden 
eller mäst af tina grannqwinnor it rå tig tagen.» 

Wid thenna läsning brukade hon [kiäringen] malt och 
salt, som hon gaf boskapen in, och las thertil Fader wår. 

911. För modstulenhet m. m. 

Gunnarsrud, Skillingmark, Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. 
Elin Ifwarsdotter. 

Köna wandra öfwer berg och dalar, 
mötte hon sin wälsignade fader. 
»Hwad skier dig, wälsignade söta, 
du gråter så swåra?» — 
»Det skadar mig den fruktan, 
du hafwer gifwit mig!» — 
»Hwem har förswikit eller tagit ifrån dig? 
Hafwer elfwanen eller fogelen 
eller hafwa ond menniskie det giordt, 
så är jag den man, 
som dig bota kan 
i salt och malt.» 
1 tre faders namn: 
glid fader, son och helige and. 

[För att bota »boskap, som wid hemkomsten ur skogen 
warit siuk eller elljest af tagit i miölkningen», hade Elin 
först tagit något salt ock malt ock läst förestående ord 
däröver. »Af samma salt och malt har hon sedan med 
handen gifwit boskapen i m unnen och derwid brukat desse 
ord: Jag gifwer dig detta i namn faders, sons och helige 
andes.»] 
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912. För sjuka kreatur. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 405. Samma i Wärend 
o. Wirdarne, I, 416, från Värend omkr. 1840-talet. 

Böka gick på lia: 
»Hvarför böka du?» — 
»Jag är solstucken, 
jag är bensprucken, 
jag är köttmoje.» 
Då kommer vår Herre Kristus och säger: 
»Jag skall bota dig med malt och salt 
och tre sillstjertar och kalflöpe.» 

I namn: Gud faders, Gud sons och Gud den helige 
Andes. Amen, amen, amen. 

913. För avund. 

Nås, Dalarne, 1873—74. ULmA. 291:3. Avskr. av Nils Sjödahl 
ur en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Kora stog dere le och röt. Då kam Jesus och frågo, 
össå o röt. Hur skant je rita,1 då dom a sug märjen ur 
mina ben och mjölken ur mina spenar? 

914. Mot modstöld. 

Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Uppt. av P. 
Edholm. 

När en ko blifver modstulen, blodstulen eller mjölk-
stulen och magstulen, läses dessa orden: 

Jesus gick sig vägen fram, 
mötte han min ko. 
Hon ula, hon vråla, 
hon våtte modstulen, blodstulen, 
magstulen, mjölkstulen 
utaf alla trollkonnars hand. 

1 Råma. 
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I nams Fader, Son och Helige ande, 
gif mig litet mjölk och malt och salt, 
skall jag bota dig, 
du skall få din magt och mod igen, 
mjölk och blod igen, 
du skall varda fet som en galt 
och hal som en säl. 

915. För modstöld. 

Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

Jesus gick sig vägen fram, 
då mötte han en sörjande ko. 
»Vad gråter och sörjer du för?» — 
»Jag gråter och sörjer: 
jag är magstulen, modstulen, 
humörstulen, drickesstulen, 
hårstulen, mjölkstulen, smörstulen, 
benstulen och fettstulen.» — 
»Jag skall återsända den onda modstöld 
till den, som den sänt haver. 
Ditt humör igen, din matlust igen, 
ditt hår igen, din mjölk igen, 
ditt smör igen, din mesost igen, 
dina ben igen och ditt fett igen!» 
Och det gör jag i de tre namn: 
Fadren, Sonen och den helige Ande. 

916. För modstöld. 

Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

Jesus gick sig utefter en väg, 
där mötte han ett kokreatur, 
bakbundet vid en gärdesgård 
och grät bitterligen. 
Så sade Jesus [till] kreaturet: 
»Varför gråter du?» — 
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»De hava bortstulit min makt och mitt mod.» —• 
»Men jag skall bota dig», sade Jesus, 
»så att ditt mod skall bliva som ög 
och din hud skall bliva som fetfläsk. 
Hjälper icke det, så galge det!» 
Gör jag i tre namn: 
Gud Fader, Son och helige Ande. 

917. För modstöld. 

Sättna, Medelpad, 1910. M. Jn. 

Jesus gick sig vägen fram utöver en bro, 
där mötte han en ko. 
Jesus sade: »Varför är du så gråtig?» 
Kon sade: »Vad, skall jag inte gråta, 
jag är trollriden och mareriden 
och av människor modstulen.» 
Vänd igen och gå hem i t re namn till kl. 7! 

918. För modstulna kreatur. 

Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. 

Jesus Kristus gick på en mo, 
då mötte han en gråtande ko. 
»Vad gråter du för, du min välsignade ko?» —• 
»Jag gråter mitt mod, 
min mjölk och mitt blod.» — 
»Tag igen ditt mod, 
din mjölk och ditt blod, 
min välsignade ko!» 
I de tre heliga namn: 
Fadren, Sonen och den helige Ande. 

919. Mot modstulenhet. 

Holm, Medelpad, 1890. [M. Jn.?] 

Christus reste öfver en hed, 
der mötte han en menniska, 
en satans wederstyggelig menniska, 
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som har varit i min gård 
eller hos min häst 
och g[jJort modstöld. 
I mitt och Guds sons namn 
sätter jag dig af vägen, 
öfver berg och dallar skall du fara, 
dit ingen menska, fe eller boskap vistas; 
der brinner en sjö med eld och swavell. 
Uti malt och salt 
skall du få ditt mod. 
1 genom 3 namn: 
Gud fader, son och helge and. 

Fader wår ända till »Riket är ditt. . .» Läses tre gånger. 

920. För modstöld. 

Medelpad, 1914. M. Jn. 

Jesus och S:t Per gick sig vägen fram, 
mötte de en ko. 
»Vad vållar dig, min ko?» — 
»Jag är både mod- och blodstulen.» — 
»Jag skall dig bota», säger Jesus och S:t Per, 
»såsom jag gör med min hand och fota: 
Ditt sinn vare som en björn, 
din mjölk såsom honung! 
Dig skall aldrig björnaram 
eller troll käring hand eller avunstand 
dig skada till vatten, strand eller land. 
Och du, orene ande, skall vika 
i den sjö, där ingen ror, 
i den skog, där ingen bor, 
under en jordfast sten, 
där skall du bo!» 
1 namn: 
Gud Fader, Son och den helige Ande. 

26 — Su .  l andsmål .  L inde r  ho lm.  
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921. Mot modstöld. 
Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

Jesus och S:t Per gick sig på en väg fram, 
mötte han en häst, som var modstulen, 
blodstulen, maktstulen, märgstulen, 
hårstulen, matstulen, fjätstulen. 
»  ? »  

sade Jesus och S:t Per. 
»Så s ant jag rörer min hand och min fot, 
skall min häst få bot! 
Hav din makt och mod, makt och blod, 
hav din matlust igen, märg igen, 
hår igen, fjät igen! 
Jag återvänder all slags ond modstöld 
ifrån min häst till din, 
som det haver gjort, 
det gör jag i Jesu namn.» 
I trefaldighetens namn: 
Gud Fader, Son och den helige Ande. 
Fader vår, som är i himlen o. s .v. 

922. För modstöld. 
Sätlna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

S:t Ola och Jesus gick sig utöver en hed, 
där mötte de en nötepinare. 
Då sade Jesus: »Vart skall du gå?» — 
»Jag skall gå i by och modstjäla 
häst, ko, get och får.» — 
»Nej», sade Jesus, »det skall du inte! 
Gå uti en sjö, där ingen ror, 
och uti berg, där ingen bor, 
ocli under stock och sten 
och under en berghäll 
och inga människor till mens, 
där skall [du stå] till världens [sista] tid.» 
Inom tre namn: 
Gud Fader, Son och den helige Ande. 

Läses över salt, malt och dricka. 
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923. Mot modstöld. 

Sörhassela, Hälsingland, 1912. M. Jn. 

Ur en s. k. »halftjock kaka» skares tre trianglar, som 
klyfvas i ryggen, och i springan lägges en bit vallrot och 
litet hvitlök, och under det man läs-er följande formel, 
hackar man med en knif en gång i biten för hvarje sats: 

Jag gick på en väg och mötte en ko, 
som gick och grät. 
Jag frågade: »Hvarför gråter du, min ko?» — 
»De hafva stulit: 
makt och mod, 
kött och blod, 
märg och ben.» — 
»Jag skall gifva dig igen 
makt och mod, 
kött och blod, 
märg och ben.» 
Genom tre namn: 
1 Gud Faders, Sons och den helige Andes namn. 

924. Mot modstulenhet. 

Nordmaling, Ångermanland, 1598. RA. Ur 1598 års saköres reg. 
för Västerbotten efter tinget i Umeå 14 aug. 1598. Efter J. Nord
lander, Norrländska samlingar, serie I, h. 6, s. 357. Denna läsning 
hade brukats av hustru Malin i Jämteböle, som lärt den av Hendr. 
Hinderssons hustru i Nordmaling. 

Jungfru Mari ja gånger på vassare gröne löthe, 
letha sina velsignade miohumbla sotlie. 
»Huad lether thu?» sade Ihesus. 
»Mijn ko ser mostulin oc miolkestolin.» — 
»Aer hon skemd?» sade Ihesus.. 
»Jag œr then h0gste i råde, 
vij skole henne signa både, 
med vigde salt oc julemalt, 
med segh oc œrelle smial: 
Vår Herre signe them både 
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ifrån baransuge, 
ifrån vither thugu, 
ifrån messe kåne, 
ifrån meda kåne, 
ifrån torna kåne, 
ifrån tagl kåna!» 
Maria vare liöxst i råde; 
Maria, signe wij them både! 

925. Mot modstulenhet. 

Ytterlännäs, Ångermanland, 1674. RA. S. Ångermanlands dom
böcker 1669—1674, s. 127. »För miölkstulit och mostuhlit.» Meddel. 
av »gamla pigan» Stööth Margreta i Lästa under trolldomsrannsak-
ningen inför tinget i Torsåker. Nämnden bestred Margretas på
stående, att salig kyrkoherden Hr Matz, när hon tjänte hos honom, 
lärt henne denna läsning, som hon icke betraktade såsom trolldom. — 

J [ungfru] Maria gick sigh util på en grönan lööth, 
mötte hon sin wälsignade son så sööth. 
»Huadh leetlie I, min wälsignadhe moor?» — 
»Jag leetar min miöhumbla, 
ty min koo ähr blifuin 
miölkstulin och mostulin, 
lefuerstulin, lungstulin, 
hiärttstulin och all illa falirin.» 
J[esus och ?] Maria mille mor 
ginge bådhe om rådh: 
»Will wij botha henne bådhe tuå. 
Will wij taga malt och salt 
och lätha i hennes munn, 
thet skall blifua booth i samma stundh.» 
1 nampn: 
Gudh Fadhers, Sons och then H. Andhes. 

Sedhan läsitt Fadher vår etc. 

926. Mot modstulenhet m. m. 

Ytterlännäs, Ångermanland, 1674. RA. S. Angermanlands dom
böcker 1669—1674, s. 101. Meddel. vid trolldomsrannsakningen inför 
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tingsrätten i Ytterlännäs 167-1 a v 24-åriga hustrun Elisabetta i Näs. 
Bekände ock, att hon i Blåkulla läst förbannelser över allting utom 
skatan ock »miöhumlan». 

Jungfru Maria gick sig uth på en grönan lööth, 
ther mötte hennes wälsignade son så sööth. 
»Huadh leethe I, wälsignadhe mor?» — 
»Jag leetar migh een miöö humbla 
för miölkstuhli och moostuhli.» 

I nampn: 
Fadhers, Sons och then Helige Andes. Amen. 

927. Läsning för sjuka kor. 

Ragunda, Jämtland, 1673. RA. Gefleborgs läns domböcker, vol. 
21, fol. 740 f., 1673. Efter bekännelse inför rätta vid tinget i Ragunda 
den 15—18 dec. 1673 av Margareta Esbjörnsdotter, som för sin sjuka 
ko sökt Märit Hansdotter i Krokvåg. 

Jungfru Marise gick sigh till buhre, 
väckte sin wälsignade son, then dyre: 
»Statt opp, min välsignade son, 
och liielp min koo!» 
Han sade sigh [den] wara, 
som henne boot skulle råda. 
Henne skall då det gifwa om morgonen, 
förr än halmen slår uth sina wingar, 
då skal åstad gå och igen komma. 
1 trij Guds ord. 
I nampn: 
Faders, Sons och Helige Andes. 

[I en kortare version återgav Margareta den brukade 
läsningen sålunda:] 

Jungfru Maria gick till buhr 
och wäckte opp sin wälsignade son: 
»Opp skal du stå!» — 

Och boot skall du få!» 
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[Märit hade sökts för en sjuk ko ock därvid »läsit i 
salt» enligt ovanstående formulär samt givit saltet åt den 
jälpsökande med sig hem för den sjuka kon, som »blev 
straxt småningom bättre och efter 4—5 dagars förlopp 
alldeles god».] 

928. Över salt ock malt för sjukt kreatur. 

Ragunda, Jämtland, 1673. Gefleborgs läns domböcker vol. 21 
(1673), fol. 740 v. Läsningen, som är starkt förkortad, meddelades 
vid r annsakningen i R agunda den 15—18 dec. 1673 av Märit Hansdotter 
i Krokväg. 

Jungfru Mariae gick sigh til buhre, 
wäckte sin wälsignade son, then dyre. 
»Statt opp, min wälsignade son, 
och hielp min koo!» 
Han sade sig [den] wara, 
som henne boot skulle råda. 
Henne skall då det gifwa om morgonen, 
förr än hahnen slåår uth sina vingar. 
Då skal åstad gå och igen komma. 
I try Guds ord. 
I nampn: Faders, Sons och Helige Andes. 

929. »För magt stule.» 

Rengsjö, Hälsingland, 1870—1880-talet. ULmA. 45: 18. 

Jumfru Maria gick ut i en by 
och väckte upp sin son så dyr. 
»Stat up min son», sade Jumfru Maria att Jesus, 
»och bota mina kreatur!» 
Jesus frågade Jumfru Maria, vad fattades. 
Jumfru Maria svarades: 
»Min ko är 
magt stulen, 
mostulen, 
blostulen, 
mjölk stulen.» 
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Jesus Christus svarades: 
»Gif henne salt, 
gif henne mal [t], 
och gif henne miöl 
och annat täjie miöl; 
till skogx skall dom gå, 
hem skall dom komma, 
Stridor i sidorna, 
full och fet, 
deras spanar skall trinna, 
såsom skärnorna på himmelen brinna!» 

930. Mot modstulenhet. 

Sollefteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolldomskommissionen 
Ångermanland, 1674, s. 37. Meddel. av 70-åriga Anna i Flod. 

Jungfru Maria klagade sigh: 
»Min koo är spilldt 
och illa willdt.» — 
»Det skall blifwa boot», 
sade Jesus. 

931. För modstulenhet. 

Valbo, Gästrikland, 1673. Gästriklands dombok 1673, s. 61 f 
Landsarkivet i Härnösand. Meddel. av änkan Karin Andersdotter 
Smäcken under rannsakning inför tingsrätten i Valbo "/a 1673. 

J [ungfru] Marise moor 
ägde hon e koo, 
kommer heem, 
ryter och råmar, 
är moodstulin 
[och] blodstulin 
och förmager[?] sigh inthet. 

Då säger hon mere: 

J [ungfru] Maria och S[ancte] Per 
ginge sig åth en väg. 
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»Hwardt skal du[?] gå?» 
sade Jesus. 
»Jag skall leta root och boot 
åth J [ungfru] Mariae koo, 
som är blifvin moodstulin 
[och] blodstulin.» 
Svarade Jesus: 
»Passa på leta 
hvarken root eller boot, 
utan tagh litedt julmalt och sallt, 
så heelt som ett ägg 
och fett som ett fläsk, 
så skal du få din boonytta igen.» 

[Brukade läsa i salt ock malt över modstulen boskap, 
varvid hon tog salt i ett käril ock rörde däri med en kniv 
under läsningen. Hade lärt läsningen av en tiggerska, men 
även andra i socknen kunde den väl.] 

932. Att bota kreatur, som äro skämda. 

Lemnhult, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 47. Jfr ULmA 
92: 46. 

Maria går åt en by, då möter hon en man. 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall ta igen mjölken af mina kor.» — 
»Den tar jag med mina tu finger.» 
I tre heliga namn. Amen. 

933. Mot värk. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 112. 

Jag gick en väg, men det var ingen väg, 
jag mötte en man, men det var ingen man. 
Frälsaren räckte mig sin högra hand. 
»Hvart skall du gå?» — 
»Jag skall tre resor till Betlehem gå 
för att der söka magt och blod 
åt kreaturet mitt ändå.» 
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934. Mot modstulenhet. 

Nora, Ångermanland, 1674. RA. S. Ångermanlands domböcker 
1669—1774, s. 53. Meddel. vid trolldomsrannsakningen i Nora inför 
linget därstädes 1674 av hustru Cicila i Kallsta. 

Dett sat en quinna på wägen och grett. 
Så kom Jesus [och sade:] 

Så kvinnan [sadhe] : 
»Min koo ähr motstulin 
och blodhstulin. » — 
»Så skall få booth», sadhe Jesus, 
»innan 3 soolsäth.» 

[Lästes i salt.] 

935. Mot modstulenhet. 

Ockelbo, Gästrikland, 1675. Trolldomskommissionens protokoll 
den 29 mars 1675. RA. SKA. I, Fol. Misc. 7, s. 325. Meddel. av 
75-åriga Brijta i Mörtebo. Hade »giordt för modstulitt med denne 
läsning». Lärt av en gammal soldat. 

Qwinnan gick till J [ungfru] Maria, 
klagade sin nöd: 
»Min mökulla är mostulin, 
machtstulin 
och alle lunder illa stulin: 
från tand och från tunga, 
från läfwer och lunga, 
från been och från knoga.» — 
»ßoota tig sielfr Jesus Christus!» 

[Fader vår.] 

936. »För modstulit.» 

Hälsingland, mitten av 1700-talet. Ur Lensei tillägg till Eurenii 
berättelse. Delsbo kyrkoarkiv. O. 1. Jämför föregående. 
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Qvvinnan gick til Jungfru Maria, 
klagade sin nöd: 
»Min raökulla är modstulen, 
machtstulen 
och alla lunder illa stulen: 
frå tand och frå tunga, 
frå lefwer och lunga, 
frå ben och frå knoga.» — 
»Bote dig sielfwer Jesus Christus!» 

Fader vår etc. 

937. »Machtstulen-orden.» 

Älvdalen, Dalarne, 1668. Inför tinget i Älvdalen 8/s 1668 m eddel. 
av Beritz Olofs Anna på Kütten.1 ULA. Öster-Dalarnas domböcker 
1668, s. 52. 

»För folk och hästar, boskap etc. med Elementis; brödh, 
höö och blåsande dher på.» 

Christus sporde sprito2 sool och S. Mario: 
Åken3 so macht ogh modh ar af dig teid,4 

i dagh aal an5 adte6 biäru," 
fyr än8 mässäbökär utbredas 
i clöster og i kiörkio 
og dier H. Sacrament uphöjes. 
Og kross9 i bräst ogh bläst10 i mun, 
og digh aal h werde11 boot i sumu12 stund! 
I nampn G[udh] F[adehr] etc. 

1 Sannolikt en förvanskad lärd »klockarläsning». 
2 = Spiritus (Sanctus). 
3 Hocken = vilken. 
4 Tagit. 
5 Han = honom. 
6 Åter. 
7 Bära. 
8 Förr än. 
" Kors. 

10 Blåst. 
11 Skall varda. 
12 Samma. 
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3. Antimorbida formler: mot sjukdomar av 
övervägande naturlig- art. 

a. Växlande formlsr för skilda sjukdomar oek skador. 

938. För blindhet. 

Skatelöv, Småland, 1863. Efter Hyltén-Cavallius, Wärend o. 
Wirdarne, I, s. 172. Enligt Hyltén-Cavallius utgöra de anförda orden 
ett stycke av en gammal visa om »Helge Thors» källa i Skatelöv. 
Han anser, att denna visa brukats såsom offersång. Det är dock 
sannolikare, att de bevarade orden, såsom i rubriken ovan angivits, 
med begagnande av källans vatten, blivit an vända till b ot mot blindhet. 

Thore lät vattnet springa af grund, 
god makt hade han. 
Det botade en blindan i samma stund, 
det heliga namn. 

939. Mot trollskott. 
Skirö, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 35. Jfr ULmA. 92:46. 

Oden ledde sin oxe till brunn, 
där fick han bot i samma stunn. 
I de tre heliga namn. Amen. 

Hjälper för både folk och fä. Hvem en vill görä't för, 
så går det onda sannerligen öfver. 

940. Mot olet. 
Nye, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 49. Jfr ULmA. 92:46. 

Olas mor gick på en träda och sådde korn: 

först sådde hon för hufol, 
sen sådde hon för halsol, 
sen sådde hon för bröstol, 
sen sådde hon för hjärtol, 
sen sådde hon för magol, 
sen sådde hon för tarmol, 
sen sådde hon för lårol, 



412 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

sen sådde hon för benol, 
sen sådde hon för rumpol, 
sen sådde hon för all slags ol, 
som ett svin kan hafva. 

Läses tre gånger; först från början, sedan till baka från 
slutet och så rätt igen. Därunder hälles korn ur ena handen 
och i den andra. De sålunda signade kornen fuktas tre 
gånger med urin af den, som sköter svinen, och ingifvas det 
sjuka djuret. 

941. Mot olet. 

Lemnhult, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 50. Efter en 
anteckning hos fru E. Danielsson på Högatorp i Lemnhult socken. Jfr 
ULmA. 92:46. 

Munolet, halsolet, bröstolet, magolet, benolet! 
Olsdotter åt eld, drack vatten. 
Våra svin ska få bot! 
I tre heliga namn. Amen. 

Under upprepande af ofvanstående hälles korn ur 
handen i den andra och gifvas sedan åt det sjuka djuret. 

942. Mot tandvärk. 

Skirö, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 29. 

Den person, som skall bota tandvärk, lämnar tre söm 
åt den sjuke med tillsägelse att med dem peta tanden, en 
gång med hvart söm, till hon börjar blöda. Därpå får 
sömmens egare dem igen, och sedan han sagt: 

»Din far kom till min far 
och bad att få lägga s ig på hans säng», 

går han ut och slår in dem i en ek. 

På sådant sätt botades »mång' tusen» af Jon på Klasen, som 
bodde i Virserums socken i Kalmar län, där han dog för omkring 50 
år sedan. Eken, i hvilken lian slog in sina söm, står än i dag och får 
nog multna ner, ty ingen vågar röra henne af fruktan »att få all 
tandvärken, som satts bort i henne». 
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943. Att stilla eld. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 418. 

Vår Herre Jesus gick ner vid sjö och strand, 
der stillade han både eld och vann; 
detsamma gör jag med Hans kraftiga hand. 
»Eld, stadna nu så fast och stilla, 
som Christus stadnade vid k orset och lät sig fa stnagla! 
Så stadna nu, vid Fadrens kraft 
och Sonens makt 
och den Helige Andes visdom!» 
I namn &c. 

944. Att stämma blod. 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 396. 

Vår herre Jesus Kristus han tog på drängen Malkus' öra: 

Han stämde hans blod, 
han läkte hans sår. 

Så gör jag med dig, N. N., i vår herres Jesu Kristi n amn. 
Amen. 

945. Att stämma blod ock döva värk. 

Skirö, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 27. Jfr ULmA. 92:40. 

Vår herre Jesus Kristus 
for sig ned åt hafsens djup 
med elfva apostlar. 
Han gjorde väl, 
han stämde blod, 
han döfde värk. 
1 de tre heliga namn. Amen. 

946. »För durklopp.» 

Virserumf?], Småland, slutet av 1700-talet. Fataburen 1906, 243. 
Ur en svartkonstbok. 



414 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

Sätt en svinagalla uti brännevin. Urkrama det i brän
nevin. Slå däri en rå äggblomme och brända refben af en 
inärr. Vidare: koka ene, björkelöf, kummingryn, salt, 
fökesvamp, stenkol, sakerstikalk. Eller: skrapa barken 
uppåt på en »träst»1 och koka »lökt».2 Häll det på en 
flaska, drag henne tre gånger igenom ett såöra3 samt läs 
bönen tre gånger 0111 flaskan och ingif. 

Jesus stod i Noe flod, 
där stämde han både vatten och blod; 
med samma stämmer jag denne sot 
att stanna och stå och icke nu gå. 

Med orden tre gånger i F., S. och den H. and. namn. 
Bot så visst som gjordt. 

947. Att stämma blod. 

Våthult, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 26. 

Jesus stod vid Noe flod, 
öste vatten, stämde blod. 

Så visst skall denna bio ge öfver att rinna, som en 
man står i helvete, som går till tings, vet rätt och talar orätt. 

948. Att stämma blod. 

Sättna, Medelpad, 1910. M. Jn . 

Jesus gick öfver en flod, 
han stälde bäck, han stälde flod. 
I tre namn. 

Fader vår utan amen. 

949. Att stämma blod. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF., ULmA. 347:33. Uppt. av 
G. Ericsson. 

Jesus och Petrus drog not i en flod. 
Jesus stämde vattnet, och Petrus stämde blod. 

1 Rhamnus frangula. 
2 Under lock. 
3 Öra på vattenså. 
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950. Att stämma blod. 

S. Ljunga, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 26. Efter Rybergs 
Johanna, som lärt läsningen av Stina i Karshult. 

Vår herre Krist och sankte Päar gick ö fver en bro; 
sankte Päar stämde vatten, och Jesus stämde bio'. 
Tjogen1 läses baklänges tre gånger. 

951. Att stämma blod. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF., ULmA. 347:33. Uppt. 
av G. Er icsson. Tryckt med någon förändring i SÄKH. IV, 79. 

Jesus gick sig öfver en lida, 
där mötte honom strömmen den strida. 
Vattnet dämde, 
blodet stämde 
både för kvinna och man. 
1 treenighetens namn. 

952. Att stämma blodflöde. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 106. Jfr ULmA. 
347: 25. 

Jesus gick sig vi öfver lida, 
der mötte vi honom strömmen den strida, 
stämde blodet så väl för mannen som qvinna! 
I fadrens m. m. namn. Amen. 

953. »För såår.» 

Ytterlännäs, Ångermanland, 1674. Trolldomskommissionens i 
Ångermanland prot. 1675, s. 128. Meddel. av Stööth Margreta. 

War Herre Jesus Christus satt på enn höga röst 
han shieratef?] sigli enn greena; 
han satte sigh neer och wälsignadhe sitt såår 
ifrån wärk och böldh 
och all otöldh. 

Talföljden från ett till tjugu. 
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Gudh gifue migh inte wärre i mitt 
än han i sitt! 
I nampn: 
Gudh Fadhers och Sons och then H. Andes. 
Sedan Fader wår etc. 

Stööth Margreta frågadhes, huadli hon menar, tå hon 
säger, att Christus satt på en höga röst.1 Suaradhe: »Då 
han satt och timbradhe oppå ett högt huus, högg han sig 
ett såår, som hon kallar greena etc.» 

954. Mot sår. 

Boteå, Ångermanland, 1674. RA. Trolldomskomm:s i Ånger
manland protokoll 1674, s. 10. Sigrid i Djupa [Djuped], 

Iesus gick sigh öfwer hedhe, 
for illa af ene, 
satte sigh nedh 
medh sine fäm fingrom 
och 12 Gudz änglom. 
Gudh signe mitt såår 
för kiölldh och böldh 
och all stolldh! 
1 nampn : 
Faders och Sohns och thens H. Andes. 

955. Att stämma blod. 

Virserum, Småland, 1817. MfrNM. 1897, 24. Avskrift av ett 
recept hos J. Andersson, Hässlid [Hässle]. e/i 1817. Jfr ULm-V 
92: 46. 

Jesus gick sig öfver en kyrkogård, 
han stämde blod och läkte sår: 
Din blod skall inte mer rinna, 
din värk skall inte mer värka, 
svullna eller svida. 
Önskar jag i namn: 

Gud faders, Guds Sons och Gud den helige andes. Amen. 

1 Röste, det högsta av taket. 
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956. För vred. 

Holm, Medelpad, 1896. Efter original, som utgivaren erhållit 
genom disponenten L. Wallerstedt. 

Jesus gick i sin örtagård, 
han hade både verk och sår. 
När han la sig, så var det ont, 
när han steg opp, så var det got. 
In nam: faders, sons och helige andes. 

Fader vår läses en gång för hvar gån[g], män icke 
aminen. 

957. Att döva värk. 

Blekinge(?), 1800-talet. NM. F. 5630. Ant. av K. Nilsson ur 
framlidne riksdagsmannen Håkan Peterssons i Rödeby efterlämnade 
papper. 

Vår H. Jesus rider in på kyrkogård, 
der döfde han båd värk och sår. 
Jesus somnade, 
värken domnade. 
Jesus vaknade, 
värken saktnade. 

Genom tre namn. 

958. Att döva värk. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. 347:32. Skrivet 
med chifferskrift av G. Ericsson. Jfr SÄKH. I, 111. 

Jungfru Maria gick öfver kyrkogård, 
hon stillade värk, hon läkte sår. 
Jesus somna, 
wärken domna. 
Kristus wakna, 
wärken sakta. 

Igenom tre namn etc. 

Läses 3ne gånger barhufvad. 

27 — Sv.  landsmål .  L inder l io lm.  



418 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

959. Att »ställa» värk. 

Ångermanland o. 1820-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 7. 

Jesus gick på kjörko gård 
till att leka alla sår. 
Jesus somna, 
varken domna. 
I de 3 nam: 
gud fader, son och helge and. 

[Man skall rita »med namlös fingerett 3 varf mot solen, 
der varken står, eller med en knifs udd» och läsa formeln 
därtill. Skall ske tre gånger efter varandra.] 

960. Att döva värk. 

Gräsmark, Värmland, 1899. NM. F. 357. Uppt. av N. Keyland 
efter Kajsa Olsdotter, Gräsmark. 

Jesus döfvar värk ôt N. N. 
Jesus somnade, värken domnade. 
Jesus vaknade, värken saknade. 
Igönom de tre helige namna. 

961. För värk. 

Värmland, 1898. NM. F. 359. Uppt. av N. Keyland efter Per 
Persson (»Klaken»). Oktober 1898. 

Jesus re öfver en kyrkogård, 
då döfvade han både värk å' sår. 

Jesus somnade, 
värken domnade. 

Igönom de tre helige namne. 
Spottar tre gånger. 

962. Mot värk [?] 

Holm, Medelpad, 1896. Efter original meddel. av disponenten 
L. Wallerstedt. 

Christus bodde uti en 
som hade. 
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Jesus somnade, 
fången domnade; 
när han waknade, 
var de alla af saknade. 
Igenom 3 namn: 
Gud fader, son och helge and. 

963. »För fång.» 
Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

Jesus botade en häst häller än mer, som fång hade: 

[Jesus] gommade,1 

fånga stannade; 
när han vaknade, 
var de afsomnade. 
Det gör jag u ti tre namn: 
Gud Fader, Son och helige Ande. 

Läses i öl och brännvin. 

964. Emot hot ock flnnskott. 

Hälsingland, mitten av 1700-talet. Ur Lensei tillägg till Eurenii 
berättelse. Delsbo kyrkoarkiv O. 1. 

Jungfru Maria gick sig i kyrkogård, 
hon döfde wärck och grodde sår 
med sin tijo finger, 
med sina tolf Gudz änglar. 
Gudz ord och Amen. 

965. För sår. 
Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 417. 

Vår Herre Christus stod på den gröna jord 
och förband alla sina sår. 
Så gör jag dig, N. N. 

1 Somnade? 
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Detta såret skall hela 
och intet bulna 
och stå stilla 
och inte värka. 
I namn &c. 

966. Att stilla blod. 

Tuna, Medelpad, 1910. NM. F. 10181. Sagesman: Johan Ulrik 
Åsman, Fors, Tuna. 1910. 

Jesus stod på grönan jord 
och förband sina fem sår. 
Alltså förbinder jag såret på dig, N. N. 

I Fadrens, Sonens och den Helige Andes namn. Amen 

967. Att läka sår. 

Fragment från Bjuråker, Hälsingland, 1914. NM. F.1 Uppt. av 
Louise Hagberg. Sagesman: kyrkvaktar Frank. Bjuråker nov. 1914. 
Ingen egentlig besvärjelse. Kvar står blott berättelsen om själva 
faktum. 

Jungfru Maria gick omkring och läkte sår hon med. 

968. Att ställa värk. 

Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Uppt. av P. 
Edholm. 

Jesus klef sig upp i häsingled,2 

skar han sig fem tusen sår. 
Han kände sig ingen värk, 
heller sven han. 
I tre namns: 
Fader, Son 
och Helge ands. 

Detta läses i ister, brännvin och terpentin (troligen i 
någondera af dessa). 

1 Utan nummer. 
2 Hässjeled. 
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969. Mot värk. 

Härad, Södermanland, 1850—1900. NM. F. 8265. Uppt. av 
metallarb. G. E ricsson. 

Jesus kom ur arken 
och ned på marken, 
skall han och jag ti llika döfva varken. 
Som han är af himmel och jord, 
skall det vara gjordt! 
I. G. F. o. S. o. d. H. A. N. Amen. 

970. För håll ock j ärtrev. 

Ydre härad, Östergötland, 1830-talet. Rääf, Skråck och Signerier 
III, 268. I Statens hist. Mus. 

Jungfru Maria står i gärdsle. 
Hon signar håll och hjertref. 
Så snart skall du få af ditt håll och hjertref bot, 
som du rörer din hand och din fot. 
I namn etc. 

971. Mot värk. 

Länna, Södermanland, 1850—1900. NM. F. 8258. Jfr SÄKH. 
I, 111. 

Jungru Maria stod upp 
med sin hvita särk. 
Hon döfvade värk, 
och han domna (d). 
1 hel. Treenigli. o. s . v . 

Detta läses tre gånger under strykning med handen 
på det värkande stället. 

972. »Att binda mora.»1 

Fagerhult, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 41. 

Jesus och jungfru Maria gick öfver en bro; 
Jesus gick öfver, och jungfru Maria sto. 
»Hvad är det, som våller?» sa han då. 

1 Mot moderpassion. 



422 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

»Mora spänner, och björnamma stinger.» — 
»Läs henne bort!» — 
»Den som det kunde!» — 
»Tag dina tio fingrar 
och tolf rena Guds änglar, 
och bind henne vid ryggen, där hon skall sitta.» 
I tre heliga namn. Amen. 

973. Mot vättar. 

Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92:43. Smål. landsmålsfören. 
saml. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

»Mot vettern.» 

Jungfru Maria stod och gret. 
Kom så vår Herre Kristus och sade: »Hvi gråter du så?» — 
»Jag må väl gråta, ty vettern plågar mig så.» 
Tog så vår Herre Kristus med tio sina fingrar uti henne så: 
»Jag binder alla vettrar 
i hav och i luft och jorden också 
och lägger dem under en jordfast sten, 
dig till intet men.» 
[I tre namn.] 

974. Mot »morän» (= moderpassion). 

Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92:43. Smål. landsmålsfören. 
saml. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

Jungfru Maria gick sig mot altaret fram, 
henne mötte Jesus Kristus och sade: 
»Vart skall du gå?» — 
»Jag skall gå och binda morän på denna människan, 
lion skakar och bävar och gör henne vånde, 
tar bort hennes ånde.» — 
»Nej», svarte Jesus. 
»Jag skall henne binda 
med tio mina fingrar 
och tolv Guds änglar, 
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så hon skall gå i lag, 
som förr hon varit har. 
För denna sot 
skall hon få bot, 
innan nådens sol uppgår.» 
[I tre namn.] 

975. För gikt 

ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 388. 

Sante Per och vår herre möttes på en väg. 
»Hvarför är du så bleker?» — 
»Jag må väl vara bleker. 
För jag skall henne binda 
med mina tio fingrar, 
du flygande gikt, 
du farande gikt, 
du fräsande gikt!» 

Lägges under en jordfast sten en söndagsmorgon, förr
än solen uppgår, i tre namn: Gud faders, Sonens och den 
helige Andes. Amen, amen, amen. 

Läses: Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger. 

976. »Mot grammen.» 

Rydaholm, Småland, üstbo häradsrätts protokoll den 8/i 1619. 
Läsningen brukad av Britta Arfwedsdåtter. Meddel. av kyrkoherden 
Ragnar Lindstam, Huskvarna. 

Den siucke satt på kyrekiosteen. 
Maria Jungfru bore honom hem, 
S. Mariae moders fagn. 
»Menniska huadh gåår tigh till meena, 
medan du tigh så ynkeliga vener[?].» — 
»Den fule gram hafver iag medh min foot spurnet 
och medh klooden slagit.» 
Maria Jungfruu den sköna, 
som var gudz moder dhen kiera, 
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hon giorde korss medh sine 2 hendher och sine 10 finger, 
till hielp togh hon 12 gudz englar, 
signade den siucka dödzmans modli 
utaff sit kiöt och aff sit blodh, 
af sin handh och af sin foott, 
af liff och ledemot, 
signade honom lieelebot. 
I N. g udz F. och S. och dhen H. andhes. Amen. 

977. För giktvärk. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 413. 

Tag 9 uder (?), 3 i sender, omkring der värken är, 
och säg: 

Josef stod på stenar, 
höll sig vid bena, 
gikten mig slår, 
ormen mig grämer. 

I namn: Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen, 
amen, amen. 

Fader vår 3 gånger, välsignelsen 3 gånger. 

978. Mot värk. 

Länna, Södermanland, 1850—1900. NM. F. 8268. Uppt. av 
metallarb. G. Ericsson efter ett manuskript i Alb. Sanders gömmor. 
Sander var självmördare ock hade mycket umgåtts med trolleri. 

Jesus låg för dörren, 
in kom Jungfru Maria. 
Hon frågade: 
»Hvarföre ligger du här, mitt barn?» — 
»Jo, jag är sjuk.» — 
»Hephata: det är sagdt: 
Du skall bli bra straxt.» 
Hel. treenighetens namn. Amen. 
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979. Mot livmoderns framfallande hos kor. 

Attmar, Medelpad, 1908. M. Jn. Meddel. av H. P. Sörlander, 

Fjolsta. 

Jesus kom till fattigmans hus, 
kon hade burit, 
och kalfsporren var lös: 
» 

Men han skall sitta fast i kons rygg, 
som stenen sitter i jorden trygg!» 
Det säger jag inom de tre namn: 
Fader, Son och helige Ande. 

Läses tre gånger öfver någon dryck, som gifves kon in, 
sedan lifmodern reponerats. 

980. För tandvärk. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 416. 

Job stod på stenen, 
han måtte så jämmerligen vena.1 

Der kom Jesus gångandes fram: 
»Hvi jämrar du dig så, Job?» — 
»Jag må väl jämra mig, 
och jag må väl vena, 
att jag har mask i mina tänder 
och under mina länder.» — 
»Se på solen», sade Vår Herre, 
»och spotta på den heliga grund, 
så får du bot i samma stund!» 
In nomine &c. 

Läs detta på en jordfast sten med ansigtet vändt emot 
solen. Efter läsningen spotta på marken. 

1 Gråta. 
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981. För tandvärk. 

Sättna, Medelpad, 1900. M. Jn. 

Job satt bredvid en sten och grät bitterligen, då Jesus 
kom gående där fram och sade: 

»Hvad gråter du för Job?» — 
»Jag gråter för att maskar och änger 
ätit upp mina tänder.» 
Då sade Jesus: 
» Gå till strand, 
och tag sand, 
lägg på dina tänder, 
och du skall få ro!» 
I tre namn. 

Fader vår utan amen. Läses öfver brännvin med 
litet salt uti. 

982. »Signa för tandevärk.» 

Sandåker, Krokstad, Bohuslän, 1672. Inför rätta meddel. av 
Karin i Sandåker. GHRA. Criminalia ifrån Bohuslän, 1672. 

Iesus och Ibba geck till bordz få sigh mat. 
»Få mat!» sadhe Iesus. 
»Iagh intet gitter», sadhe Ibba, 
»ty iagh har mask 
undher mine tänder», sade Ibba. 
»Då skall iagh leda digh till sundh», sadhe Iesus, 
»du skalt supa i mundh 
och sputa i grundh 
och la both i samme stundh.» 
I 3:ne narripn etc. 

983. Mot blemma i ögat. 

Ångermanland o. 1820-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 7. 

Jungfru Maria geck ättä en å, 
bar ä strå, å blemma tå. 

[Lästes tre gånger med handen på det sjuka ögat.] 
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984. För ögonen. 

Attmar, Medelpad, 1908. M. Jn. Efter Märta Forslund. Mycket 
fördärvad text. 

»För blemma, värk och smolk.» 

Jesus, steg öfver Kristi bord 
alla till mötes, 
sticka strå, 
blemma värk 
varda bra. 

Formeln läses tre gånger, och så blåser man tre gånger, 
ett förfarande, som upprepas tre gånger. 

985. Mot häfta. 

Lemnhult, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 33. Jfr ULmA. 
92: 46. 

Sigge gick den vägen fram, 
då mötte han sankte Päar. 
»Hvart skall du gå?» sade sankte Päar. 
»Jag skall gå och fråga bot för häfta.» — 
»Ja, tag du vatten i din mun 
och spruta i dess mun, 
så blir där bot i samma stund.» 

b. Formler av Merseburgertyp mot vriekning. 

986. Merseburgerformeln. 

800—900-talet. Efter Elias von Steinmeyer, Die kleineren 
althochdeutschen Sprachdenkmäler, 1916, s. 365 f. Litt, hos G. Ehris
mann, Gesch. d. deutschen Literatur I2, 1932, s. 100 ff. Jfr även 
Schiick, 111. Sv. Litt.-hist. I2, 1911, s. 18 f.; Viktor Rydberg, Germ, 
mythol. II, 1889, s. 219, 234 f. 

Phol ende Uuodan uuorun zi holza. 
du uuart demo Balderes uolan sin uuoz birenkit 
thu biguolen Sinthgunt, Sünna era suister, 
thu biguolen Friia, Uolla era suister, 
thu biguolen Uuodan, so he uuola conda: 

sose benrenki, sose bluotrenki, 
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sose l idirenki:  

ben zi bena, bluot zi bluoda, 
lid zi geliden, sose gelimida sin! 

I fri översättning återgiva vi denna formel på följande sätt: 

Phol och Wodan redo till skogen. 
Då vart foten vrickad på Balders fåle. 
Då signade honom Sinthgunt och Sünna hennes syster; 
då signade honom Frija och Folla hennes syster; 
då signade honom Wodan, signaren framför andra; 
Det vare benvred eller blodvred 
eller ledvred: 
ben mot ben, blod mot blod, 
led mot led som det skall vara: helt och fast. 

987. Mot vred. 

Jälluntofta, Småland, 1879—1880. MfrNM. 1897, 32. Tryckt 
av V. Rydberg efter A. Hazelius, med Småland såsom ursprungsort, 
i Germ, mythol., II, 1889, s. 234. Vidare efter egna uppteckningar 
av P. G. Wistrand i MfrNM. 1897, 32. Ordagrant samma formel i 
ULmA. 92: 41 (Smål. landsmålsförenings sam'1.) från Unnaryd, Små
land, 1870—1880-talet. 

Oden rider öfver sten och bärg; 
han rider sin häst ur vred och i led, 
ur olag och i lag, ben till ben, led till led, 
som det bäst var, när det helt var. 

988. Jälluntofta- ock Unnarydsformeln i rekonstruktion. 

Oden rider öfver sten och berg. 
Han rider sin häst — —: 
»Ur vred och i led, 
ur olag och i lag; 
Ben till ben, 
led till led, 
som det bäst var, 
när det helt var!» 

I traditionen har denna Odens formel starkt förvanskats, varför 
den av tidigare utgivare icke häller riktigt uppfattats. Det moment, 
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som anger, att ryttaren steg av för att beta hästen, har fallit bort. 
Kvar står dock en väsentlig del av den uråldriga, samgermanska 
praktiska läkeregeln, ursprungligen rationell ock icke magisk. 

989. Mot ledvrickning. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. 347:25. Uppt. 
av G. Ericsson. 

Dåve red över vattubro, 
så kom han in i Tive skog; 
hästen snafva mot en rot 
och vrickade sin ena fot. 
Gångande kom Oden: 
»Jag skall bota dig för vred, 
kött i kött, ben i ben, 
jag skall sätta led mot led, 
och din fot1 skall aldrig 
sveda eller värka mer!» 
1 hel. treenighetens namn. Amen. 

990. »Bruti och vridi.» 

Södermanland, I860—1870-talet. SFF. ULmA. 347:25. Uppt. 
av G. Ericsson. 

Fylla red utför berget, 
hästen vred sin vänstra fot, 
så mötte hon Freja. 
»Jag skall bota din häst. 
Ur vred, 
ur skred, 
i led! 
Jag skall bota dig för 
stockvred, stenvred, gångvred, 
ondt ur kött, godt i kött, 
ondt ur ben, godt i ben, 
godt för ondt, led för led, 
aldri mer skall du få vred!» 
Genom tre namn. Amen. 

1 Eller: hand. 
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991. »Emot wreedh.» 

Åker, Småland, 1638. VöDKP. 1613—50, sid. 149. 

När vår Herre Jesus Christus han sin åsna redh, 
han honom vreedh. 
Han stegh af, 
satte moot emot moot, 
blodh emot blodh, 
ledh emot ledh. 
I nampn: 
Faders och Sons och Gudz then H. Andes. 

992. Mot vred. 

Ragunda, Jämtland, 1673. Enligt bekännelse inför häradstinget 
i Ragunda den 15—18 dec. 1673 av Märit Hansdotter i Krokvåg. 
Gefleborgs läns domböcker, vol. 21 (1673), fol. 742 f. 

Jesus Christus reed sigh öfwer een wåhla skogh, 
hans häst brööt sitt been af liwredh. 
Jesus stegh af hästen nedh 
och satte been emot been 
och leedh emot leedh, 
modt emot blodh. 
Stat häll och säll, 
som du förr war! 
I tre Gudz ord, 
i nampn: 
Gudz Faders, Sons och then Helige And[s], 

Anm. Detta brukade Märit, »när folk eller boskap 
bryta sigh». 

993. »Mot hälta å boskap.» 

Arnäs, Ångermanland, 1671. N. 1208, n:r 17. Anteckning av 
C. G. Nordin ur Arnäs kyrkas visitationsbok in 4:o. Prostetinget 
den 12/i 1671. 
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Jesus gick öfver hede, 
sköt han fohlan med sin graföre. 
Är så Ols i broo, 
är tu vriden i foot? 
»Nej», sade Jesus, »sätt ihop 
led och ledamot, 
det skal vara så snart boot. 
som tu vänder hand och fot.» 
[I namn: Faders, Sons och den Helge Andes.] 

[Denna läsning, som skedde i salt ock malt, meddelades 
av hustrun Segri, som sade sig ha lärt densamma »af en 
gammal käring för detta här på vallen vid namn Göle». 
Denna hade sagt, att läsningen skulle jälpa för halt boskap. 
Även andra kände denna läsning men voro icke så färdiga 
i dess användning, »föregifvandes, at om man ett qwintel 
bortglömmer af läsning», så vore denna utan värkan.] 

994. Mot vred. 

Bara, Skåne, 1670. GHRA. Criminalia, Skåne, 1671, n:r 7. 
Meddel. vid rannsakning på Torup. 

»For ssenebrödet.» 

Wor Herre Jessu 
hand redh öf[ue]r biergit, 
hans folie foedh skredh, 
sit been hand wre[d]. 
Wor Herre satte sig wed jorden nedh. 
Hand satte behn i mod ben 
och ltedh i mod lsedh 
och ssene i mod saene. 
1 lsedh och i laug 
som du har för warit! 
I nafn: "Guds Faders och Sons och den hellig Andts. 
Amen. 

Der epter giör hun kaars 3 gange derof[ue]r med 
haandn och haf[u]e huide lög derudj. 
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995. Mot vred. 

Kungälv 1679. Ur Kungälvs dombok 1629. Här efter H. Schiick, 
111. s v. litt, hist., uppl. 2, I, s. 19. 

Vor herre red ad hallen ned, 
hans foles fot vrednede ved. 
Han stig aff, 
lagde leed ved leed, 
blod ved blod, 
kiöd ved kiöd, 
ben ved ben. 
Som vor herre signed fölen sin, 
helt in igjen! 
I naffn . . . 

996. Mot vred. 

Vireda, Småland, 1691. HRT. I, 1691. 

Iesus redh åth berget nedh, 
hans häst stuxa och föll needh. 
Han sielfwer åstegh 
och toogh upp leedh, 
signade wreedh 
med 9 leder, 
10 fingrar 
och 12 Guds änglar; 
satte kiött emot kiött, 
sena emoth sena. 
Uhr wreedh 
och i leedh, 
i dhet lagh, 
dhet förra war! 
I tre nampn: 
Gudh Fader, Gudli Sohn och dhen helige Andli. 

997. »At läsa emot vree.» 

Uppland, 1750. Moman, s. 63. 

Jesus red på sin fåla, 
hans fåla vred sig. 
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Satte led mot led, 
sena mot sena, 
blod mot blod, 
lade la i la. 
Bot, som åt är gordt! 

998. För vred. 
Näsinge, Bohuslän, 1671. RA. Kommissorialrätt i Bohuslän ang. 

trolldomsväsendet 1671, 232. Enligt bekännelse inför tingsrätten av 
hustrun Marit Arnesdotter i Ytten, som så läste för vred efter lärdom 
av en »huskåna», som varit i föräldrarnas tjänst. 

Vår Herre Jesus red öfwer röte, 
hans häst han skreckte, 
hans bästes been dhet vreenas. 
Sielf han af Stegh, 
sielf han sin häst signa: 
för benvree och blowree, 
för alt dhet vree, som fahr 
i windh och währ! 
I 3 nampn: Faders etc. 

999. För vred. »Både öfwer folck och fän.» 
Kâkind, Västergötland, 1709. HRT. I, 1709. Enligt bekännelse 

av omkr. 80-åriga Anna Thoresdotter inför Kåkinds häradsrätt. Hon 
hade enligt menighetens uppgift lärt av sin mor ock mormoder, vilka 
båda varit mycket beryktade. 

Jesus drog sig öfwer ett leed, 
så illa han sin fåhla foot wred. 
Då stiger han å, 
då signade han det wredna blood. 
I Iesus wällsignatta nampn. 

1000. Mot vred. 
Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Uppt. av P. 

Edholm. 

Jesus red sig vägen fram, 
slant hans häst 
och bröt sitt ben, 
steg han ned och såg derpå. 

28 — S u .  l a n d s m å l .  L i n d e r l i o l n i .  
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Han laga i led och lag, 
som det förr var. 
1 tre namn: 
Fader, Son och Helge and. 

Läses öfver brännvin, terpentin och ister. 

1001. Mot ledvrickning. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. 347:33. Uppt. 
av G. Ericsson. 

Jesus Kristus red igenom ett led, 
och strax vardt hans häst vred. 

Ve emot ve, se emot se, 
ren emot ren,1 kött emot kött, 
blod emot blod, hår emot hår, 
skinn emot skinn! 
Genom Treenighetens namn. Amen. 

1002. Mot brott, ledbrott. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SÄKH. IV, 79. 

Kristus red 
genom ett led, 
och hästen fick vred. 
Ve emot ve, 
se emot se, 
ren emot ren,1 

kött emot kött, 
blod emot blod, 
hår emot hår, 
skinn emot skinn! 
I namn: Faders m. m. Amen. 

Läses tre gånger. 

1 Bör vara »le emot le, se emot se, ben emot ben» 
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1003. Mot vred. 

Säfsnäs, Dalarne, 1817. NM. F. 10762. Sagesman: Bisen i Tyn 
den 9 sept. 1817. K. A. Gottlunds uppteckningar i Statens Hist. 
Mus. i Helsingfors. 

Jesus han red genom ett led, 
han red sin fole i vred, 
så satte han sig på en jordfast sten 
och lagde vred i lag 
och lade ben mot ben och led mot led, 
blod mot blod och sen mot sen. 

1004. För vred. 

Gunnarsrud, Skillingmark, Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. 

Wår Herre Christ red sig genom ett led, 
så fick hans häst wred, 
så steg han å 
och bles derpå. 
Ur wred och i led! 
I tre faders namn: 
gud faders, sons och helige and[s], 

[Vid läsningen hade Lisbet »först tagit i handen eller 
foten, som war wriden, och dragit derpå, smort skadan 
sedan med litet talg samt läst der öfwer desse orden».] 

1005. För vred. 

Gunnarsrud, Skillingmark, Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. 
Inför rätten meddel. av Elin Ifvarsdotter. 

Ur vred 
och i led! 
I tre namn: 
gud fader, son och helige and. 

[Sedan Elin »först dragit benet af handen i leden igen», 
hade hon 3 gånger läst förestående ord. Därefter hade 
hon »spottat 3 gånger, tagit deraf och strukit kring om 
leden, som skadad var».] 
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1006. Mot vred. 

Ångermanland o. 1820-talet. Sv. Lm. VII: 2, s. 10. 

Ur vre å ti le! 
I namn Fader, Sons och Helig Andes. 

[Lästes till smörjning av den vrickade leden med 
smörjan från ett jul, helst ett kärrjul.] 

1007. För vred. 

Gunnarsrud, Skillingmark, Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. 

Wår Herre Christ red sig genom ett led, 
fick hans häst wred, 
steg han tåf 
och botte sin häst för wred. 
I tre namn: 
gud fader, son och helige and. 

[Detta hade Anna Jönsdotter i Gunnarsrud läst »öfwer 
hand eller fot». Därpå Fader vår en gång.] 

1008. För vred. 

Gunnarsrud, Skillingmark, Värmland, 1720. N. 1210, n:r 44. 
Meddel. av Kerstin Andersdotter. Hade under läsningen spottat 3 
gånger ock smort därav på det, hon »giorde åt». Samma läsning 
hade Kerstin brukat alt bota även annan värk samt svullnad i händer 

ock leder. 

Jesus Christus gick sig genom ett led, 
botte sig för wred. 
I 3 faders namn: 
gud faders, sons och helige and. 

Sedan 3 gånger Fader vår. 

1009. För vredet på hästar. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 417. 

Starkt förvanskad formel, där regeln »ur vred ock i led» o. s. v. 

till oigenkännlighet förändrats. 
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Vår Herre Christus red sig genom ett led, 
så biet' hans fåle vred och i led. 
Genom de tre heliga namn &c. 

1010. För vred. 

Attmar, Medelpad, 1908. M. Jn. 

Jesus Kristus red 
öfver ett led, 
då föll hans häst ned 
och bröt sitt knä ur led. 
De tre dyra namn: 
Fadren, Sonen och den helige Ande. 

1011. För vred. 

Attmar, Medelpad, 1910. M. Jn. Efter J. O. Höglund, Gryttjen. 

Jesus gick öfver en hed, 
han satte i led. 
Inom tre namn: 
Fader, Son och Helige Ande. 

Läses, spottas 3 ggr, och förfares så tre ggr. 

1012. För ormbett. 

Attmar, Medelpad, 1910. M. J n. Efter J. O. Höglund, Gryttjen. 
Exempel på en formels fullständiga fördärvande. Jfr de närmast 
föregående. 

Jesus gick sin väg fram, 

han satte 
[I] namn: Fader, Son och helige Ande. 

Formeln läses; sedan spottas tre gånger på bettet. Det 
hela upprepas tre gånger. Därefter smörjes med en bland
ning af öljäst och käslöge (= hemmagjort ostlöpe, av kalv
mage) . 
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1013. För vred. 

Attmar, Medelpad, 1912. M. Jn. Efter Regina Jonsson, Sörfors. 

Kristus red på vägen, 
hans häst fick vred i sin led. 
Strax steg han ned och lagade det 
blott genom de tre personer: 
Fader, Son och helige Ande. 

Man gör så många hugg i istret, som det antal gånger 
man läser formeln (3 eller 5 gånger). 

1014. För vred. 

Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter Lill-Anna. 

Jesus red på sin åsna 
ned öfver ett dike, 
och så fick han vred; 
då tog han det och lade det tillbaka, 
då vart han helbrägda. 

Under det att man med en knif stryker omkring den 
vrickade leden, läses denna besvärjelse udda antal gånger. 

1015. Mot ledvrickning. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. 347:33. Uppt. 
av G. E ricsson. Jfr SÄKH. II, 102. 

Jungfru Maria red, 
så kom ho till ett led. 
Hon botade sin häst 
för bruti å för vred. 
1 F., S. o. H. A. N. Amen. 

1016. Mot ledvrickning. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. 347:33. Uppt. 
av G. Ericsson. Jfr SÄKH. II, 102. 

Jungfru Maria leder sin häst 
igenom ett led. 
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Nu botar jag 
för vridi å bruti. 
I G. F., S. o. H. A. N. Amen! 

1017. Mot ledvrickning. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. 347:33. Uppt. 
av G. Ericsson. Jfr SÄKH. II, 102. 

Maria ledde, 
hästen skred 
foten ur led. 
»Tio fingrar och tio tår 
skall jag bota dig med. 
Ur vred i led, 
snart skjuti som bruti!» 
I hel. treenighetens namn. Amen. 

1018. Mot ledvrickning. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. 347:33. Uppt. 
av G. Ericsson. Jfr SÄKH. II, 102 ock IV, 79. 

Jungfru Maria red åt källa. 
På hälla 
hästen skred, 
och foten vardt ur led.1 

»Men nu skall det bli, 
som det förr varit har.» 
1 F., S. o. H. A. N. Amen. 
Sedan läses: Fader vår o. s. v. 
1 hel. Treenighetens namn. Amen. 

1019. Mot ledvrickning. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. 347:33. Uppt. 
av G. E ricsson. Jfr SÄKH. II, 103 (något förbättrad). 

Jungfru Maria red öfver e bro 
och hade Herren Jesus i sitt knä, 
så kom de till ett led; 
där bröt deras häst sin fot ur led. 

Eller: »å foten vred ur led å ur la» 
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Så visst skall jag bota din fot, 
arm eller hvad [led] som heldst, 
så visst som [det är, att] Herren Jesus satt 
i Jungfru Mariä knä. 
I F:s, S:s o. H. A:s N. Amen. 

1020. »För wred på hestar.» 

Gunnarsbärg, Frändefors, Västergötland, 1664. GHRA. Crimi-
nalia, Västergötland, 1664. Meddel. inför tingsrätten av Göran 
Svensson. 

Sanct. Johan drogh sigh öffuer ett liåff, 
dher hotade han sinom fåhlom[?] 
för Nickenf?] och för kierken[?]. 
»Jagh skall dig botha 
med mina fem fingra 
och alla Gudz engla.» 
I nampn etc. 

1021. För vrickning. 

Härjedalen, 1870-talet. SFFT. IV, 125. 

Prästen red sig öfver en hede, 
hans häst sin fot månde vrede. 
Prästen ned 
af hästen steg 
och vred den foten i samma led. 
Guds ord. Amen. 

[Man läser detta över den sjuka leden tre gånger, blåser 
därunder på den ock far över den med en kniv.] 

1022. För vred. 

Sandåker, Krokstad, Bohuslän, 1672. GHRA. Criminalia ifrån 
Bohuslän, 1672. Meddel. inför rätta av Karin i Sandåker vid rann-
sakningen i Krokstad den 22 januari 1672. 

Förr men felaktigt, hos Arcadius, Om Bohusläns införlifvande 
med Sverige, 1883, s. 118. Jfr Viktor Rydberg, Germ, mythol. II, 1889, 
s. 238. 
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Vår Herre Iesus Christus och S. Pedher 
ginge öfuer Brattebroo. 
S. Pedhers häst feck vredli och skredh. 
Vår Herre stegh af sin häst nedh, 
signa S. Peders häst vredh och skredh. 
Blodh vedli blodh, 
leedh vedh leedh! 
Så feck S. Pers häst both. 
I nampn Faders, 
Guds nampns, Sonss och then H. Andes. Amen. 

1023. Mot ledvrickning. 

Hamneda, Småland, 1746. HRT. II, 1746. Under rannsakning 
inför Sunnerbo häradsrätt den 8 nov. 1746 med del. av 67-åriga soldat
änkan Karna Jönsdotter, som lärt den av en bondhustru i Floboda av 
Hamneda socken, men använt den blotl en gång, 30 år tillbaka, alltså 
1716, fö r att jälpa en piga i Horshult, Hamneda, s om vrickat sitt knä. 

Sancte Per och wår Herre redo på en wäg, 
och Sancte Pers häst bröt sig, 
och wår Herre signade honom. 
Ben emol ben, 
kiött emot kiött, 
sehna emot sehna, 
blod emot blod, 
bruske emot bruske, 
af vred 
i led. 

I Gu dz Faders, Solms [och then Helige Andes] namn. 

[Under rannsakningen inför Onsjö häradsrätt i Skåne 
den 4/6 1746 uppgav Karna, att signeriet skett för 16 år 
sedan, ock gav hon om proceduren i dess helhet ock läs
ningens ordalydelse dessa uppgifter:] 

»När någon blef wriden i knäet, så har hon tagit tre 
halmstrå och lagt omkring skadan samt thervid sagt thesse 
orden : 
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S[anc]te Pär och wår Herre de wandrade på en wäg, 
så bröts S[anc]te Pärs häst, 
och vår Herre steg af sin häst 
och signade honom med strå. 
Ben emot ben, 
kiött emot kiött, 
sena emot sena, 
af wred i led. 
I then heliga trefaldighets namn. 

1024. För bogskred. 

Attmar, Medelpad, 1910. M. Jn. 

Vår Herre och Sankte Per red på en vit häst över en hed. 
Då bogde sig hästen. 
Sankte Per steg ned 
och gjorde för brott och för vred 
och för bogaskred 
och satte led mot led. 
I namn: 
Faders, Sons och den helige Andes. 

1025. »För bog skre.» 

Stöde, Medelpad, 1911. ULmA. 64: 17. Uppt. av E. A. Gr anberg. 

Vår herre å Sante Pär kommer å red öfwer en hed 
på war sin witter häst: 

Hasten giant, bogen skred, 
vår herre steg ned 
å gorde ått bog skred. 
Du skal bli så god, 
som du varit har. 

1026. För vred. 

Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92:43. Smålands landsmåls-
fören. saml. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 
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Jesus och S:t Per gick sig ned åt ett berg, 
hade S:t Per en märr. 
Hon vrennade, hon segnade. 
Självste Jesus då signade 
och lade ben mot ben, senor mot senor, 
kött mot kött, 
blod mot blod, 
hud mot hud. 
[I Treenighetens namn.] 

1027. Mot vred. 
Säfsnäs, Dalarne, 1817. NM. F . 10756. Sagesman: Erik Jansson 

Hankainen (gammal gubbe) den 3 sept. 1817. K. A. Gottlunds upp
teckningar i Statens Hist. Mus. i Helsingfors. 

Jesus Christus red till korkan. 
Jungfru Maria följde med, 
fick hennes häst vred. 
Så gick han ned 
och botte led mot led, 
ben mot ben, 
sen mot sen, 
kött mot kött. 
I namn: 
Gud fader, Gud son och Gud den Helige ande. 

1028. För vred. 
Ü. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 392. 

Att signa med 4 halmstrån, som ha tre 3 led på 
hvarje strå: 

Sante Per och vår Herre de gingo på en väg. 
Sante Per sade till vår Herre, »Jag har vridit mig». 
Vår Herre sade till Sante Per: 
»Tag 3 strån, som äro 3 leder uppå; 
är det senebräck, lägg det fjerde ofvanpå!» 
1 namn: 
Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen. 

Fader vår 3 gånger och välsignelsen 3 gånger. 



444 LINDERHOLM, SVENSKA SIGNELSER OCK BESVÄRJELSER 

1029. Att »göra för vred». 

Bjuråker, Hälsingland, 1914. NM. Uppt. av Louise Hagberg. 
Sagesman: Pållas Mor, Hästnäs. Avholm den 20 nov. 1914. 

Petrus och Jesus re' 
på e he 
på lillfålan sin. 
Fålan gne, 
å foten vre. 
Steg Jesus af 
å lade i lag 
det som förr ha vari bra. 
Inom treåriga namn. 

1030. Mot ledvrickning. 

Södermanland, 1860—1870-talet. SFF. ULmA. 347:33. Uppt. av 
G. Ericsson, Jfr SÄKH. I, 106. Något retuscherad. 

Vår Herre Kristus och Jungfru Maria di red 
på en åsna igenom ett led, 
å åsna' skred, 
så hon fick vred. 
Å ja' ska' sätta led mot led, 
tie finger, tio tår 
ska' ja' bota dej med. 
Snart skjuti 
som bruti! 
I. G. F., S. o. H. A. N. Amen. 

1031. För vred. 

Kabusa, St. Köpinge, Skåne, 1706. HRT. I, 1706. Inför tinget i 
Ingelstad meddel. 1706 av gamla 78- à 79-åriga Hanna Isaks (dotter), 
som lärt sig läsningar av en barnmorska i Tosterup. 

Iesus red på klahren bergh, 
hans häst han skred, 
lians been han wredh, 
ingen kunde signadh 
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utan Jungfru Maria, 
som tag tog derpå 
medh 2 hä nder 
och tio fingrar. 
I nampn: 
Gudh Faders, Sons och dhen Helige Andes. 

[Hanna berättar på tillfrågan, att hon vid bruket av 
sina läsningar »strök skaden medh händerne i Gudz Faders, 
Sons och den Helige Andes nampn».] 

1032. Mot vred. 
Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. II, 103. 

Jungfru Maria 
och sankte Per 
red öfver en bro, 
och hästen vred. 
Ur led i vred, 
och ur vred 
i led igen! 

Derefter spottas och stickes med knif på det onda 
stället tre gånger. 

1033. För vred. 
Lemnhult, Småland, 1880. ULmA. 92:46. Smål. landsmålsfören. 

samlingar. Här efter MfrNM. 1897, 32. 

Jungfru Maria skulle resa bort, och Josef ledde, 
Maria steg af och signade. 
Ur vre och i le, 
ur olag och i lag, 
som det förr var, 
när det väl var! 

Under läsningen viras ett treledadt halmstrå kring 
det vrickade stället. Läsningen upprepas tre gånger å rad. 
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1034. För vred. 

Medelpad, 1870-talet. ULmA. 88:86. Insänt av J. E. Nordin ock 
L. H. B acke. Jfr samma frän Härjedalen på 1870-talet i SF FT. IV, 125. 

Öfver det vridna stället läses tre gånger: 
Det satt en kärring på ett led 
och gjorde åt vred, 
och vred ur leden 
och i veden. 

Därpå läses detsamma tre gånger i en bit ister, hvar-
med den skadade leden smörjes. 

e. Formler av Merseburgertyp mot ormbett. 

1035. För ormstygn. 

Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 45. Smål. landsmålsfören. saml. 

Jesus Christus gick sig en väg fram, 
der mötte han en orm så ram. 
Då tog han upp en knif 
och stack i ormens lif, 
att det ej skulle värka eller svida. 

I G uds Fadrens och Sons och den Helige andas namn. 
Amen. 

Om medel mot ormbett skriver den flitige upptecknaren G. 
Ericsson (NM. F . 9457) : 

Medlen och formlerna häremot äro mycket talrika, och ovisst är, 
vilka som uteslutande användes för boskapens eller djurens curerande 
i allmänhet. Av somliga kan orden häntyda därpå, men sannolikt 
är, att var och en använt, vad honom kunnigt varit. 

För ormhugg och vargbett gällde samma formler, och har detta 
varit rubricerat på manuscripter, som jag funnit bland sterbhuspapper 
vid bouppteckningar, och även dem, som jag lyckats få låna för 
utbyte mol sådana, som för dem varit okända. 

Det händer ofta, att personer, som äga skriftliga anteckningar 
och icke dem själva kunna läsa, de av förvetenhet eller misstag kunna 
komma att lägga dem så, att obehöriga få se och hantera dem, och då 
förlora de sin kraft. Det är därför ofta nödvändigt att få nya, om 
så kan ske. 
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1036. Mot ormstygn. 

Skirö, Småland, 1876. ULmA. 92: 46. Smål. landsmålsfören. saml. 

Jesus Krestus jeck seg en väj fram. 

Då to han opp en knif 
å stack i ormens lif. 
Dä månde bå svida å varka. 
I Treenihetas nam. Amen. 

1037. Mot ormbett. 

Skirö, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 21. 

Vår herre Krist, Marie son, 
gick sig den vägen fram, 
då mötte han en orm så ramm. 
Då tog han opp sin knif 
och stack i ormens lif, 
att det hvarken skulle svida eller värka. 
1 Guds faders o. s. v. namn. Amen. 

1038. Mot ormbett. 

Näshult, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 23. 

Jesus Kristus gick vägen fram, 
där mötte han ormen ramm. 
Där tog han opp en knif 
och stack i ormens si. 

Litet vatten strykes tre gånger ansyls på det ormbitna 
stället. 

1039. Ormhugg. 
Ärila, Södermanland, 1800-talets s. h. NM. F. 9450. Efter soldaten 

Tells manuskript. Uppt. av metallarbetaren G. Ericsson. 

Kristus gick genom Nores skog, 
ormen låg under ekerot, 
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stack Kristus i sin högra fot. 
Sprick den, som stack, 
men icke jag, som sticket fick! 
Genom de tre namnen. Amen. 

1040. Ormhugg. 

Barva, Södermanland, 1850—1900. NM. F. 8355. Uppt. av 
metallarb. G. Ericsson. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

Kristus gick genom Nores skog, 
ormen låg under ekerot, 
stack Kristus i sin högra fot. 
Sprick du, som stack, 
men intet jag, som stucken vardt! 
[I] hfeliga] treeniglifetens namn]. 

1041. Mot ormbett. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. III, 80. 

Jesus gick sig genom en skog, 
der låg ormen under ekerot 
och stack Erik i hans högra fot. 
Spring det, som stack, 
men ej är det jag, som stuckit! 
I namn faders m. m. Amen. 

1042. Ormhugg. 

Härad, Södermanland, 1850—1900. NM. F. 8356. Uppt. av 
metallarb. G. Ericsson efter ett manuskript hos f. sold. Tell i Härad. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

Jesus gick genom en skog, 
låg ormen under björkerot, 
stack 'en i sin högre fot. 
Spring du, som stack, 
men intet jag, som sticket fick! 
Genom de tre namnen etc. 
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1043. För ormhugg. 

Gunnarskog, Värmland, 1899. NM. F . 371. Uppt. av N. Keyland. 
Sagesman: Byskolläraren Per Kronberg, Trehörningen, efter Malin i 
Tvärud i Gunnarskog. Mars 1899. 

Slok låg under björkerot å stack, 
stack Jesus i sin fot. 
Ormen högg, och gadden stack. 
Jesus Kristus tog bort all hans makt 
och sade: 
»Spräck du, som stack, 
men inte du, som stücken vardt!» 

I Guds faders, Guds sons och Guds den helige andes 
namn. Amen. 

1044. Mot ormbett. 

Bogen, Värmland, 1912. NM. F. 7719. Ur brev från Johan 
Larsson, Bräcke, till Nordiska Museet 20/7 1912. 

Ormen högg, och gadden stack. 
Jesus Kristus tog bort hans makt. 
Igenom den helige andes namn. 

öfver brännvin, som ingifves den ormbitne, läses 
formeln. Den, som meddelade mig denna, sade sig två 
gånger hafva försökt »medlet» på ormbitna djur, och genast 
hade det onda båda gångerna försvunnit. 

1045. För ormhugg. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 397. 

Ormen låg under en rot, 
högg Jesus Kristus i sin fot. 
Jesus gick på en jordfast sten, 
der fick han bot. 
I namn: 
Faderns, Sonens och den helige Andes. Amen. 

Detta läser man 9 gånger och är på en jordfast sten; 
det hjelper, och det är visst. 

29 — S v .  l a n d s m å l .  L i n d e r h o l m .  
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1046. Mot ormbett. 

Skirö, Småland, 1897. MfrNM. 1897, 22. 

Ormen låg i ring på rot, 
han bet Kristus i sin fot. 
Det gör dig sveda och vånne. 
Det skall jag bota med min hånne. 
I tre heliga namn. Amen. 

1047. Mot ormbett. 

Bäckseda, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 22. 

Burman under askerot 
stack vår herre i sin fot. 
Det skall jag bota med min ånne 
och stryka bort med min hånne. 
Du skall inte lida ve eller vånne. 

1048. Mot ormbett. 

Bjärtrå, Ångermanland, 1890-talet. ULmA. 37. Uppt. av P. 
Edholm. 

Lång svång högg min högra tå. 
Jesus satte sig ned, såg uppå. 
Det skall bli bott, 
innan Jesus rörer sin hand 
och hästen sin fot. 

1049. För ormbett. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 415. 

Gub, gub, gub under grane-rot 
stack Vår Herre Jesus i hans fot. 
Sprack den, som stack, 
men inte han, som skadder var dt. 
Genom de tre heliga namn &c. 
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1050. »För ormhygg.» 

Holm, Medelpad, 1898. M. Jn ( ?). 

Jumfru Mariga gik vägen fram, 
och så mötte lion en orm. 
»Hvad skall du gå?» sade hon. 
»Jag skall gå och hygga bondans ko i guret»,1 

sade han. 
Hon tog upp sina nycklar 
och slog oc h slog o ch slog. 
Ennom tre namn: 
fadrens och sonens och den heliga andas namn. 

1051. Ormhugg. 

Kloster, Södermanland, 1800-talets s. h. NM. F. 9451. Uppt. av 
metallarb. G. E ricsson. Tryckt i SÄKH. II, 107. 

Jungfru Maria går sig i lunden den gröna, 
der plockar hon de rosor båd' fagra och sköna. 
Så fick hon höra ormen i gräset fräsa, 
han högg å' han stakk, 
i det samma var det sagt. 
I hel. treenighetens namn. Amen. 

1052. Ormhugg. 

Härad, Södermanland, 1850—1900. NM. F. 8352. Uppt. av metall
arb. G. Ericsson. 

Jungfru Maria gick sig i lunden den gröna, 
där plockade hon rosor både fagra och sköna. 
Så fick hon höra ormen i gräset fräsa, 
han högg, och han stack, 
i det samma var det sagdt. 
I G. F., S. o. d. H. A. Amen. 
Botas med läsning och knifstrykning. 

1 == juret = juvret. 
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1053. Ormhugg. 

Länna, Södermanland, 1850—1900. NM. F. 8346. Uppt. av 
metallarb. G. Ericsson. 

Ormen kan icke hugga, annat än då han ligger i ring, 
och då han hugger till, så ränner han in sin långa gadde. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

Jungfru Maria gick sig i gräset, 
så fick hon höra ormar hväsa. 
Så tog hon sig en linda, 
skulle den ormen binda. 
Jag binder dig i den Stores namn, 
du skall ingen människa skada! 

1054. Ormhugg. 

Länna, Södermanland, 1800-talets senare hälft. NM. F. 9472. 
Uppt. av metallarb. G. Ericsson. 

Jungfru Maria gick sig i gräset, 
fikk hon höra ormar hväsa. 
Jungfru Maria tog sig en linda, 
skulle den ormen binda. 
Jag binder dig i den Stores namn, 
du skall intet kreatur skada! 
Genom de tre namnen. Amen. 

Läses tre gånger, då hatt eller mössa aftages hvarje 
gång. 

1055. Mot ormbett. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 109. 

Jungfru Mai-ia hon gick sig i gräset, 
så fick hon höra ormen hväsa. 
Jungfru Maria tog sig en linda (1. bindel), 
tjr hon skulle den ormen binda. 
Jag binder dig i den högstes namn, 
du skall intet kreatur skada. 

Under läsningen strykes det sårade stället med en knif. 
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1056. För ormar. 

Värend o. 1840. Wärend o. Wirdarne, I, 419. 

Skärthorsdagen, om en morgonstund, 
Jungfru Maria gick sig åt rosende-lund. 
Der hörde hon den hale, 
den fule Spiliom Spilus, 
den röde Dormarn hväsa i daggen o. s. v. 

1057. Ormhugg. 

Härad, Södermanland, 1850—1900. NM. F. 8348. Uppt. av 
metallarb. G. Ericsson. D:o från .läder samma tid. NM. F. 9452. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

Jungfru Maria gick sig i gräset, 
så fick hon höra, hur det fräste. 
Jungfru Maria löste af sig sitt strumpeband 
och bandt om ormens hufvud, 
så det intet skulle svida, 
aldrig svida. I Jesu namn. 

Läses tre gånger. 

1058. Ormhugg. 

Äker, Södermanland, 1850—1900. NM. F. 8347. Uppt. av 
metallarb. G. Ericsson. D:o från Jäder, Södermanland, samma tid. 
NM. F. 9453. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

Jungfru Maria gick sig i gräset, 
fick hon höra ormen hväste. 
Så tog hon af sitt lindeband 
och bandt ormens gadde och döfvad' hans tand. 
I genom tre namn etc. 

Läses tre gånger. 
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1059. Mot ormbett. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 109. 

Jungfru Maria gick i gräset, 
så fick hon höra, att ormen hväste, 
så tog hon af ett lindeband 
och band ormens gadde med. 
I guds faders m. m. Amen. 

De sista orden upprepas tre gånger, under det att svull
naden strykes med ena handen. Den, som meddelat denna 
besvärjelse, säger sig sjelf hafva hört och sett medlet an
vändas med framgång. 

1060. Mot ormbett. 

S. Ljunga, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 23. Efter medde
lande av Rybergs Johanna (Johanna Eriksdotter), en 84-årig kvinna i 
Ljunga, som i sin ungdom hört denna läsning av Stina i Karshult. 

Maria gick i gräs. 
Där fick hon höra en orm, som fräs, 
där tog hon opp sitt linnena band 
och band om hans1 (hennes) högra hand. 
Det skall bota bå kvinna och man. 

1061. Ormhugg. 

Björnlunda, Södermanland, 1850—1900. NM. F. 8350. Uppt. av 
metallarb. G. Ericsson. 

Med etter tand och etter tunga 
Jungfru Maria tog sig en linda 
till att sno och vinda. 
Genom treenighetens namn. Amen. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

1 Nämligen den ormbitnes. 
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1062. För ormbett. 

Rommele, Västergötland, 1722. HRT. I, 1722. 

»När fålck eller boskap äro ormhuggne, tages 3:ne 
gräslökzrötter, som gil'wes boskapen in, på det att det icke 
må swulna, och sedan läses trenne gånger deröfwer föl
jande signebön: 

Jungfru tog sitt lijn, 
hon bant hans luifwud, 
hon bant hans stiert. 
Du skällt giöra detta kräket eller menniskian 
aldrig ingen wärck. 
I namn: 
Gudz Faders, Sohns och then Helge Andes. Amen. 
En gång Fader wår. 

1063. Mot ormbett. 

Södermanland, mitten av 1800-talet. SÄKH. I, 109. 

Mot (1. med) ettertand och ettertunga 
Jungfru Maria tog sig en linda 
till att sno och binda. 
I namn faders m. m. Amen. 

Läses tre gånger, och för hvarje gång spottar man. 
Man plägar äfven under läsningen sakta stryka såret med 
venstra namnlösa fingret eller med en knif, hvilkens tånge 
går genom hela skaftet. 

1064. »Att ställa qvar ormar.» 

Nås, Dalarne, 1873—74. ULmA. 291:3. Avskr. av Nils Sjödahl 
efter en Jugas Olof Jonsson tillhörig »trollbok». 

Jungfru Maria sände mig en linda 
för att binda denna stygga orm 
till alla löfver å alla lungor 
å i alla hans tungor. * 
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1065. Mot ormbett. 

Hållnäs, Uppland, 1898. ULmA. 303:576. Uppt. av B. Hesselman. 

Jungfru Maria jeck i gräse lika me knä, 
då kom en orm och bet henne i h ennes häl. 

Och de ska bli bra, inna sol'n e sätt.1 

1066. För ormbett. 

Ü. Göinge Skåne, 1870-talet. E. W. II, 397. 

Jungfru Maria gick sig ut i gräset, 
hon hörde den lede ormen hväsa. 
Jag gick mig ut mellan natt och dag, 
vår herre Jesus för mig tillsade: 
»Kommen hit alle, som viljen mig hata, 
jag skall på dig etter kasta, 
blått och bangt, 
brunt om hjertat, 
du skall stå, men jag skall tala, 
du skall stå, men jag skall gå, 
och intet mer magt med mig få, 
än en mus gör jordfast sten!» 
I herrans trefaldighets namn: 
Gud faders, Gud sons och Gud den helige Andes. Amen. 

1067. Ormhugg. 

Näshulta, Södermanland, 1886. NM. F. 9056. Uppt. av metall-
arb. G. Ericsson 7/s 1886. Jfr ULmA. 347:25. 

Sancte Pär klef på en tufva, 
trampa' ormen på hufve'. 
Ormen hvässte, 
Sancte Pär snäste: 
»Nu sätter ja' dej på de' livita, 

1 Ej fullt säkrt\ 
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och du skall icke mera hvarken hugga eller bita, 
ditt slägte skall ödas, 
så sannt som Jesus låtit sig af kvinna födas 
och för din skull låtit sig döda!» 
Genom tre namn. 

1068. Mot ormbett. 

Fröderyd, Småland, 1834. ULmA. 92: 43. Smål. landsmålsfören. 
saml. Prosten Jonas Sandells anteckningar. 

Ormen låg sig på en rot, 
så stack han Jesus i sin fot. 
»Det skall snart vara hulpet!» 
sade Jungfru Maria. 
[I tre namn.] 

1069. För ormstygn. 

Rengsjö, Hälsingland, 1870-—1880-talet. ULmA. 45: 18. 

Jumfru Maria och Jesus Christus 
fölides åt efter en väg. 
Sade Jumfru Maria ått Jesus Christus: 
»Nu vart min ko ormstucken.» 
Svara' Jesus: 
»Dät var jngen orm, 
utan dät var en käpp.» 
Gud fader, Gud son och Gud den Helige Anda 
Fader vår. 

1070. Mot ormbett. 

Ockelbo, Gästrikland, 1675. Meddel. av 75-åriga Brijta i Mörtebo. 
»Desse förskrifne läsningar har för orm stungitt fadren Iärdt henne, 
hwilken det hade lärdt utaf sin swärmoder.» RA. Trolldomskom
missionens protokoll den 27 mars 1675, s. 325. 

Jesus Christus och S[ancte] Per 
gingo sig wägen fram. 
»Swartudder stack mig», sade S[ancte] Per. 
»Det var intan en käpper», sade Jesus, 
»det blir strax bätter.» 
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1071. För ormstungit. 

Hälsingland, mitten av 1700-talet. Ur Lenaei tillägg till Eurenii 

berättelse. Delsbo kyrkoarkiv. O. 1. 

Iesus Christus och Sancte Pehr gingo wägen fram. 
»Swartodder stack mig», 
sade S:t Pehr. 
»Det war int' an' en käppar», 
sade Iesus, 
»det bli jr straxt bätter.» 

Thenna läsning repeterade signerskan altijd 3 gånger, 
hwarwid then, som ormstungen war, hwarje gång skulle 
spotta ifrå sig. 

1072. För ormbett. 

Ångermanland, 1870-talet. SFFT. IV, 123. 

Jesus Kristus och S:t Per 
gick sig ut efter en väg. 
Då mötte de en lång en stock. 
»Han stack mig», s a' S:t Per. 
»Gör ingen ting», sa' Jesus Kristus, 
»läs i en isterbit och smörj med, så går det öfver!» 

Dessa ord böra läsas tre gånger, och för hvarje gång 
spottar man tre gånger i istret, hvari man under tiden oupp
hörligen ritar kors. Den sjuke skall nu smörja sig tre 
gånger med detta ister och alltid i ri ktning utför den skada
de kroppsdelen, ty i annat fall stiger giftet in i kroppen. 
Skulle något af istret återstå efter kurens genomgående, 
bör det noga uppbrännas. Ingen får sofva i det rum, der 
istret förvaras, ty då blir det kraftlöst, och ej heller får 
dörren öppnas under smörjandet. 

1073. För ormhugg. 

Ö. Göinge, Skåne, 1870-talet. E. W. II, 397. 

Sante Per och vår Herre de redo på en väg. 
»Hvarför rider du icke?» sade vår Herre till sante Per. 
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»Det leda pyske, som var i busken, stack min häst.» -—-
»Stig af», sade vår herre till sante Per. 
»Blås med din anda och stryk med ditt spö, 
det skall hvarken svida eller värka!» 

Så stryker han med händerna och blåser på ormhugget 
3 gånger, läser Fader vår 3 gånger och välsignelsen 3 gånger. 

1074. För ormbett. 

Attmar, Medelpad, 1913. M. Jn. Efter Lill-Anna. 

Jesus och Petrus gingo på en väg, 
då sade Petrus: »Ormen stack.» 
Då kom Maria med sina nycklar små 
och slog på det onda: »Gå bort!» 

Läses udda antal gånger. 

1075. Mot ormsting. 

Småland, 1763. NM. F. 6419. Ur Törners Samling av Wid-
skeppelser i LSB., s. 360. 

Jungfru Maria gick i gräs, 
hörde hon, hwar den slemme ormen väs. 
Vår herre Jesu Crist swara honom: 
»Emillan natt och dag 
komer du til mej!» 
Alla de, som mej wilja bada, 
dem lägger jag en Påskelada[?]. 
Brent om hjerta, 
bott om ben! 
Intet mera makt har du med honom 
eller[?] henne, om jag döfwar ormsting, 
at gå af denna platsen än en nårs 
med en jordfast sten. I N. G. 
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1076. Mot orm. 

Säfsnäs, Dalarne, 1817. NM. F . 10765. Efter Chajsa Siikain den 
10 sept. 1817 i Kvarnbärget i Säfsnäs. K. A. G ottlunds uppteckningar 
i Statens Hist. Mus. i Helsingfors. 

Jungfru Maria gick vägen fram, 
fick hon se, livar en orme rann. 
»Ge du mig ått henne, • 
skall jag både signe och binde den. 
Ur lefver och ur lung, 
ur led och ur sen, 
ur kött och ur ben, 
ur stock och i sten!» 
Der skall du säga: 
genom 3 namn o. s. v. 

1077. Mot ormbett. 

Lemnhult, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 22. 

Maria skulle resa bort, 
och Josef ledde. 
»Hvarför rider du så i krok?» — 
»För oron stack mig.» — 
Maria steg å och satte sig på en sten 
och viftade med sin ten 
och blåste med sin ånne. 
Hon sa: 
»Här ska inte va 
ve eller vånne.» 
I tre heliga namn. Amen. 

1078. Mot ormbett. 

Korsbärga, Småland, 1879—80. MfrNM. 1897, 23. 

Maria red, och Josef ledde. 
Då kom orot och stack Josef i hälen. 
Maria steg å 
och blåste med sin ånne 
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och strök med sin hånne: 
»Du ska inte lida h varken ve eller vånne.» 
I tre goda namn. Amen. 

1079. Mot ormbett. 

Nye, Sm åland, 1879—80. MfrNM. 1897, 22. Jfr ULmA. 92:46. 

Josop ledde, och Maria red, 
så kom där ett giftigt kreatur 
och bet åsnan i foten. 
Maria steg å 
och la sin hand däruppå 
och sa: 
»Här skà aldrig va 
värk eller vånde!» 
I de tre heliga namn. Amen. 

1080. Ormhugg. 
Länna, Södermanland, 1850—1900. NM. F. 8353. Uppt. av 

metallarb. G. Eric sson. D:o 9470 sa mma ort ock tid. Tryckt i S ÄKH. 
I, 109, m ed tillägget, att man efter läsningen räknar frän 21 t. o. m. 1. 
D:o NM. F. 9469 (med någon förändring) från Barva, Södermanland. 

Botas med läsning och knifstrykning. 

Lasse lilla går åt brunnen och dricker, 
fram kommer ormen och sticker, 
Hit i bark och sprick i g rund, 
bot skall du få i samma stund! 
I G. F., S. o. d. H. A. N. Amen. 

1081. Ormhugg. 
Barva, Södermanland, 1800-talets senare hälft. NM. F. 9468. 

Uppt. av metallarb. G. Er icsson. D:o 8360 från Åker, Södermanland, 
samma tid. 

Man uppskär tre jordtorfvor efter hvarandra motsols 
och gnider bettet eller såret därmed efter hvarandra, och 
vid Ii var je så läses: 

Koller låg på tufvan och bette' stack. 
Lägg jord på, så blir de' bättre strax! 
Genom de tre namnen. Amen. 
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614; få ko att följa sig 786, 
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787; förgörning, skämning 
595, 842, 873, 93 2; ko skall gå 
hem 233, 584, 641; ko tar tjur 
677; lycka 355, 627; lägga ko 
i sin 639; modstäld 204, 909— 
911, 914—926, 929—931, 934— 
937; nål, vasst 522, 536; 
olycka 350; sjukdom 793, 835, 
863, 884, 912, 927, 928, 979, 993; 
skott 385, 386, 831; skvddsfor-
mel 205, 246, 363, 413, 417; 
trevnad 217, 356, 632, 691; trå
nad 600; vilddjur 212—216, 
218, 219, 277. 

Brigida sancta 80. 
brudkammare, se thalamus, 
brvggning 199, 646. 
bränna — bort vagel 541; — 

puke 495; — b järaskit 500. 
brännskada 670, 676, 745. 
brännvin 364, 591, 742, 884, 901, 

946, 963, 968, 981, 1000, 1044. 
bröd. Jfr panis. 127, 200, 203, 

273, 556, 923. 
bröst, för onda — 891. 
bufo 98, 123. 
bulnad 376. 
Burman 1047. 
butirum 48, 50—52. 
bältros 406. 
bölder 368, 474, 475, 476, 529, 

534, 535, 657, 658, 665, 671, 673, 
693, 863, 901. 

böner. Jfr travestering. 92, 93, 
133-189. 

bössa 283, 287, 321, 322, 461, 538 
—540; b ota förhäxad, förtrol
lad, skämd — 481—483, 547, 
577, 602. 

Cardanus 275. 
caro 53—59. 
caseus. Jfr ost. 49—52, 87. 
Caspar 89, 129 b. 
Cecilia sancta 108. 

cibus 54, 68. 
Ciriacus sanctus 118. 
clavus 82. 
colica 94. 
coniuratio, c-em legere 95. 
corpus (in sepulchro collocan-

dum) 37, 38, 40. 
Cosmas sanctus 106 b. 
crepitus. Jfr knarren. 194. 
crisma (chrisma) 16. 
Cyprianus 411b. 

daemon. Jfr dämon. 5, 9 e, 10 a, 
96, 97. 

daggorm 429. 
Damianus sanctus 106 b. 
Daniel 36, 87 b. 
David 9 e, 10 a, 36, 81, 87 b, 

107 b. 
diabolus, Jfr djävul, sathanas. 

19, 24, 62, 81, 87 c. 
djävul. Jfr diabolus, sathanas. 

92, 130, 131, 191, 236, 407 b, 
408-411, 413, 416, 418, 420, 
425, 442, 730, 784—788, 818, 
875; förbund med — 501— 
503. 

dolor dentium. Jfr tandvärk. 
82, -110. 

dolor ossium. Jfr tandvärk. 
109. 

domare 343. 
domus 77. 
dop, dopaktens insufflationsfor-

mel 130; efterbildning av dop
aktens insufflationsformel 
246. 

Dormarn 1056. 
Dovre fjäll 400, 401. 
drake 232, 408 e, 415. 
dricka 922. 
dryck, se potus. 
dröpelen 698. 
durchlopp 831, 946. 
Dåve 989. 
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dämon. Jfr dsemon. 407, 408, 
414, 416. 

död. Jfr corpus. 447; mana 
fram — 447. 

döva domare 343; el d 313, 443— 
446, 747—749; etter 276; järn 
ock stål 826; krut 311, 454, 460, 
467, 7 52; människor 314, 345; 
svärd 827—829; v ärk 353, 419, 
423, 424, 742, 744, 945, 957 , 958, 
960, 961, 969, 971. 

ed, mot skada av egen falsk — 
329. 

Egyptum 53, 54 b, 55, 56, 57, 
87 b. 

Ekten 887. 
eld. Jfr ignis, incensus, lumen, 

vådeld. 453, 554; döva, stilla 
- 445, 446, 748, 749, 943; upp
göra — 234. 

Eleazar 11. 
Elia 36. 
Elidas 106 b. 
Elisa, se Helizeus. 
Elizabet 112. 
Enoch 36. 
ephesia grammata 123, 124, 125, 

126, 127, 128, 129, 230, 264— 
323, 429 b, 430, 437, 440, 441, 
445, 463, 464, 522. 

epilepsia. Jfr fallandesjuka. 89. 
equus. Jfr häst. 99. 
Erik 1041. 
etter 276, 427, 428, 429 b, 672. 
Eva 354. 
evangelia quatuor 85. 
exorcismformel 131, 132, 243. 
exsufflatio 17. 

Fader vår 253, 254, 255, 256, 257, 
258, 316, 365, 522. 

fallandesjuka. Jfr epilepsia, 
morbus caducus, morbus co-
mitialis. 90, 275, 558. 

fans fyrkant, se sator arepo. 
febris " 83—85, 117. 
femina 22. 
femudd. Jfr figurer. 300, 324, 

325, 326, 624. 
figurer (magiska) 226, 227, 244, 

282, 289, 308 , 309, 412, 413, 425, 
426, 432, 136, 438, 440, 445 , 447, 
453. 

filspån 522. 
fiske 291, 307, 361, 362, 462, 692. 
Fjärse 892. 
Flegde 796. 
flen 104, 105, 300, 326, 369, 377, 

378, 379, 380, 391, 404, 405, 533, 
551, 666, 899. 

flog 784, 785, 794-797. 
fluga 367, 615. 
fluss 404, 405. 
flygrönn. Jfr rönn. 264, 291, 

307, 462. 
flädermus, se vespertilio. 
fläsk, se lardum. 
flöjning 566. 
Folla. Jfr Uolla, Fylla. 986. 
fons (in vigilia pasche et pente-

costes) 16. 
fot, se pes. 
Freja 990. 
Frigga 793. 
Frigge (Frygge) 223, 794. 
Frija 986, 
frossa. Jfr älta. 200, 523, 558, 

559, 561, 684, 685. 
frostskada 579—581, 626, 645, 

676, 697. 
fruetus 64. 
frugis 64. 
frukt, se fruetus, pomum. 
frumentum 64, 66, 67. 
Frå 794. 
Fråta (1. Fräta) 885. 
fulslag 535, 857, 885, 900. 
fur. Jfr tjuv. 86. 
furtum. Jfr stöld. 87. 

30 — S v .  l a n d s m å l .  L i n d e r h o l m .  
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Fylla. Jfr Folla. 990. 
fågel, se volucer. 
fåle 98(5, 993-995, 997, 999, 

1003, 1009, 1010, 1020, 1029. 
fång 963. 
får. Jfr ovis. 264, 690; får

klippning 619, 622, 640. 
fästmö, få veta, på vilket håll 

man får sin — 638. 
förgörelse 255, 322, 420, 578, 

595, 758, 873. 
förhäxa — hus, kvarnar 757. 
förråk. Jfr iråk. 406, 631. 
förtrollning 283, 287, 321, 461, 

538, 540. 

Gabriel 87 c, 94, 104 e, 206. 
Galilea 16, 75, 78, 81. 
gast 409 c, 410 b, 411b, 442. 
gastkramning 337, 569, 872. 
gengångare 870. 
get 264. 
getbjörke 459. 
geting, stämma getingar 248, 

366, 604, 610, 611. 
gikt. Jfr arthritis. 103, 193, 

244, 247, 379, 404, 405, 425, 
432—438, 440, 441, 877, 975, 
977. 

glada 473. 
glis. Jfr råtta. 88, 98, 107. 
gloso 411 b. 
Goda 857. 
Goliat 36. 
grammen 867, 976. 
Grann 883. 
grav. Jfr sepulchrum. 120. 
Grimen 866, 868. 
groda, se rana. 
grymme-bett. Jfr onda bettet. 

865. 
Grymmen 865. 
gräslök 1062. 
gröda, se annona, frugis. 
Gröne man 883. 

guld, se aurum. 
gulsot 301. 
gårdsrå 239, 569. 
gök 257. 

halsbränna 624. 
halssjukdom 601. 
hand, se manus. 
Hans, s:t, se Johannes döparen. 
harbragge 545. 
harfångst 480. 
hasselkvist 447. 
hasselkäpp 231. 
havande kvinna 322. 
hav-fä 202. 
Helena 799 — beata 95. 
Helizeus 2. 
herba 61—63. 
Herodes 744. 
heshet 607. 
hicka 625. 
Himla 813. 
hin håles latin, se sator arepo. 
Horpetolja 297. 
hugga — bort kammen 373; — 

bort knarren 544; — bort 
starr 543. 

hund 788. 
huvudvärk 844. 
håll 105 a, 115, 227, 254, 715, 

846, 970. 
hårstrå 287, 358, 754. 
häfta 985. 
hälta 993. 
häst. Jfr equus, fåle, märr. 

99, 357, 566, 651, 662, 784, 785, 
792, 794—797, 987—990, 992, 
996, 998, 1000—1002, 1004, 
1007, 1013, 1015-1019, 1021— 
1025, 1027, 1031, 1032. 

Ibba 982. 
Ichamarus 11. 
ignis. Jfr eld, incensus, novus 

ignis. 14. 
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incensus. Jfr eld, ignis. 9, 10, 
15. 

infirmus 31—35. 
Innocentius papa 79. 
iråk. Jfr förråk. 855. 
Isak 36, 81, 249. 
Island 376. 
ister. Jfr talg. 849, 859, 901, 

968, 1000, 1013, 1034, 1072. 
Jacob. Jfr Ibba. 81, 249. 
jakt 298, 451, 596, 659, 686, 696, 

701. 
Jerusalem 36, 107 b, 110, 117. 
Jesu moder 174, 188. 
Jesu namn, teckna — 235; läsa 
— baklänges 236. 
Joas, Johas, s:t, se Johannes. 
Job 36, 99, 106 a, 109, 110, 111, 

408 e, 980, 981. 
Johan, s:t 1020. 
Johannes, 138, 418. 
Johannes döparen 16, 87 c, 99, 

106 b, 112, 136, 186, 408 e, 717, 
724, 726, 728, 890. 

Johannes evangelisten 81, 96, 
137. 

Jona 36, 87 b, 711. 
jord — från grav (kyrkogård) 

447, 457, 459, 521; — mot för
trollning av bössa 538—540. 

Jordan. Jfr Noe flod. 16, 92, 
99, 709, 720-730, 732, 735, 
767. 

Josef 977, 1033, 1077-1079. 
Judas 159, 745. 
Judas (tribus Iuda) 81, 112. 
jäst 587, 646. 
Kajsa 605, 606. 
Kakwkylla sancta 119. 
kammen 373. 
Kana 16, 75, 78, 81. 
kappskjutning 294, 295, 306. 
kasta ut. Jfr offer. 406 b, 628, 

630, 631, 633, 634, 663, 664. 
klåda 560, 856. 

Klåden 856. 
kläder, se vestis. 
knarren. Jfr crepitus 194, 544. 
knarreträd 269, 270. 
kniv 226, 300, 302, 324, 358-360, 

381, 392, 393, 395, 455, 488, 531, 
545, 584, 590, 614, 615, 623, 669, 
676, 755, 810, 857, 885, 887, 892, 
923, 931, 959, 1014, 1021, 1040, 
1012, 1052, 1053, 1055, 1057, 
1058, 1061, 1063, 1080. 

Koller 1081. 
kollsincka 127. 
korn 940, 941. 
kors, göra — (korstecken) 105, 

110, 133, 196, 199, 230, 232, 
300-302, 388, 400, 582, 584, 
624, 658, 699, 890, 994. 

Kors 884. 
korsväg 310. 
kramning 636. 
kreaturspest 793. 
krut 305, 311, 454, 460, 467, 539, 

752. 
kråka 372. 
kusad, när någon är — 681. 
kvarn. Jfr molendina. 95, 459. 
kvesa 893-898, 901—906. 
Kvesa. Jfr Ränqwees. 893— 

898, 900—905, 907. 
kvinna, se femina, havande 

kvinna. 
kvisthål 319 b. 
kylskada, se frostskada, 
kålmask, fördriva — 477. 
källa, se fons. 
källarhals. Jfr tibast. 589. 
kärl, se vas, vasculum. 
kärlek, vinna någons — 700. 
kärleksmedel 290, 700. 
kött, se caro. 

labium 34 e, 35 d. > 
lacerta 123. 
lacticinia 80. 
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lardum 68. 
larver 648. 
Lasse lilla 1081. 
Lazarus 22, 87 b. 
ledbrott, se vred. 
ledvrickning, se vred. 
lesio dentium. Jfr tandvärk. 

109. 
liktornar 695 
lin 682. 
lindorm 408 e, 415. 
livmoder 351, 979. 
Locke 609. 
Longinus 114, 115. 
Lot 36. 
Lucas 81, 96. 
Lucia 221, 222. 
lumen 13. 
Lungson 888. 
lungsot 888. 
lytordi, se skada. 
läpp, se labium. 
löpare 95. 
lövjeri 197. 

magflen, se flen. 
make, tillkommande — 222. 
maleficium. Jfr sjukdom. 125. 
malt 199, 660, 835, 884, 909—912, 

914, 919, 922, 924, 925, 928, 929, 
931, 993. 

man, se masculus. 
mana fram — d öd 447; — o rm 

358—360; — tjuv 316. 
Mannahem 888, 902. 
manus 34 f, 35 e. 
mara 207. 
Marcus 81, 96. 
Margareta sancta 106 b. 
Maria 33 b, 61, 80, 82, 84, 87 c, 

88, 91, 94, 96, 97, 99, 103—106, 
108, 111—113, 119, 134, 139, 
143 b, 171-173, 175-186, 197, 
200, 206, 208-213, 215-220, 
331, 333, 385 c, 409 d, 410 c, 

433 b, 440 c, 714, 738, 739, 743, 
751, 790, 827, 831, 833-838, 
841, 842, 844-847, 849, 867, 
878, 879, 883, 884, 924—932, 
935-937, 958, 964, 967, 970-
974, 976, 978, 983, 1015-1019, 
1027, 1030-1033, 1050—1061, 
1063—1066, 1068, 1069, 1075— 
1079. 

Maria, Jacobi moder 105 i. 
Maria Magdalena 105 i, 106 b. 
Maria, Salome moder 105 i. 
Maritia 892. 
masculus 21. 
mask. Jfr vermis. 100, 106, 111. 
mat, se cibus. 
matleda 554. 
Matteus 81, 96. 
Melchior 89, 129 b. 
Merseburgerformeln 986. 
Meruta 460. 
Michael 94, 104 e, 119, 121, 206, 

836. 
midsommarärter, läsning över 
- 836. 

Minsten 803. 
mjöl 202. 
mjölkhare. Jfr bjära, puke, 

trollkatt, tuss. göra — 488, 
489. 

mjölkmat, se lacticinia. 
mjölkning 469, 470, 679, 680. 
moderpassion 552, 972, 974. 
modstöld 204, 225, 226, 258, 403, 

588, 619, 837, 875, 909—911, 
914—926, 929—931, 934—937. 

molendina. Jfr kvarn. 95. 
morbus. Jfr sjukdom. 5. 
morbus caducus. 89, 90. Jfr 

fallandesjuka. 
morbus comitialis 128. Jfr fal

landesjuka. 
morsus canis rabidi 129. 
Moses 13, 36, 53, 55, 56, 57, 8 7 b, 

706, 707. 
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mullvad, se talpa. 
mus. Jfr råtta. 98, 107, 108, 

113, 118, 119, 121, 278, 370, 
371, 430, 431, 472, 592, 593, 832. 

mygga 367. 
myrrha 89. 
månsken 520, 537. 
märr. Jfr häst. 1026. 
mäta 365, 552—555, 663, 664, 

791. 

Nadab 11. 
Naman 316, 319 c. 
Nappa 471. 
nas 34 d, 35 c. 
Natanael 78. 
nedsätta — en flicka 457. 
Neptunus 564. 
Niklas, s:t 408 e. 
Noa 53, 54 b, 55—58. 
Nockunder 789. 
Noe flod. Jfr Jordan. 716, 717, 

718 a, 719, 734, 770, 946, 947. 
Norén 789. 
Nores skog 1039, 1040. 
Norhimhem 885. 
novus ignis 11, 12. 
nyckel, se clavus. 
nyckelpiga 638. 
nål. Jfr vasst. 341, 453, 522, 

536, 599. 
Nåsse 863. 
näck 397, 398, 399, 564, 630, 678. 
näsa, se nas. 
näsblod 271, 708. 
nät, se rete, sagena. 

oblat 90. 
oblata 83. 
oböner, se travesteringar, 
oculus. Jfr öga. 34 b, 35 a. 
Oden. Jfr Uuodan. 223, 471, 

502, 795, 800, 801, 856, 857, 939, 
987-989. 

odjur, se vilddjur. 

offer. Jfr kasta ut. 629, 630. 
ohyra 367, 615. 
Ola, s:t 922. 
olet 585, 940, 941. 
oleum — benedictum 34 g; — 

consecratum 34 b, e, f; — 
sanctum 16, 34 d; — sa cratum 
35 a. 

olja, se oleum. 
onda bettet. Jfr grymme-bett. 

850. 858, 863, 866, 868. 
ont. Jfr ande. 387, 408 e, 409, 

112, 418, 582, 649. 
Orke 793. 
orm 108, 218, 358—360, 832, 1064, 

1076. 
ormbett 354, 381-383, 402, 479, 

531, 612, 653—655, 746, 1012, 
1035-1063, 1065-1075, 1077— 
1081. 

ost. Jfr caseus. 463, 464. 
osynlig, göra sig — 468. 
osämja, göra — 478. 
ovis. Jfr får. 53, 55, 57. 
ovum 68—70. 
ovän, skydd mot — 284, 312, 

320, 327, 330, 339, 815, 833, 
834. 

oxel 528. 

padda, se bufo. 
panis. Jfr bröd. 68, 71—73, 

87, 129; — missalis 83. 
partus. Jfr barnsbörd. 112. 
Paulus 9 e, 10 a, 36, 87 b, 108. 
Per, s:t 182, 187, 213, 214, 385 c, 

408 e, 126 b, 737, 797, 811, 816, 
818, 836, 865, 866, 870, 871, 872, 
882, 883, 903—906, 920, 921, 
950, 975, 985, 1022-1026, 1028, 
1032, 1067, 1070-1073. 

pes 34 g, 35 f. 
Petrus 21, 36, 87 b, 106 b, 117, 

418, 881, 949, 1029, 1074. 
Phol 986. 
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pomum 65, 67. 
potus 74, 75. 
puke. Jfr mjölkhare. 493—497. 
påskkäring 637. 

Ram 906. 
ramsa 261—263. 
rana 98. 
Raphael 9 e, 10 a, 94, 104 e, 206. 
regn 220. 
Repa, s:ta 213. 
rete. Jfr sagena. 78. 
reumatism 193. 
rev 845, 847, 848, 970. 
revorm 302, 326, 527. 
ring. Jfr annulus. — av silver 

275. 
ris 392, 393. 
ros 394, 404, 405, 425, 432, 436, 

438, 439, 440, 877, 890. 
rovdjur, se vilddjur. 
ryl 104, 105. 
råtta Jfr glis, mus. 102, 107, 

108, 113, 118, 119, 121, 278, 
370, 371, 430, 431, 472, 593. 

räkna — baklänges 406 a, 259— 
531, 657, 950; — flyttfåglar 
523; — för oxel 528. 

Ränqwees 906. 
rättegång 286, 293, 328, 329, 335, 

336, 338, 341-344, 346, 348. 
räv 213. 
Röda havet 706—710. 
rödsot 558. 
röka 417 b. 
rökelse, se thus. 
rönn. Jfr flygrönn. 481, 547. 

sagena. Jfr rete. 78. 
sal. Jfr salt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 

18, 98, 197. 
salt. Jfr sal. 243, 328, 330, 340, 

522, 554, 660, 809, 810, 835, 
859, 884, 909—912, 914, 919, 
922, 924, 925, 927-929, 931, 
934, 946, 981, 993. 

sanguis. Jfr blod. 101, 124; 
sistere s-em 101. 

Sara 10 a. 
sathanas. Jfr diabolus, djävul. 

20, 23. 
sator arepo 299—304, 452—454. 
Saul 36, 87 b. 
sax 533, 534, 551, 554. 
semen. Jfr säd 76. 
Septem sancti dormientes 120. 
sepulchrum. Jfr grav. 37—40. 
serpens. Jfr orm. 87 c, 123, 

126, 98. 
Sigfrid, s:t 135. 
Sigge 985. 
Simeon 737. 
Simon Petrus 78. 
Sintligunt 986. 
sjuk, se infirmus. 
sjukdom. Jfr infirmus, male-

ficium, morbus. 94, 243, 310, 
324, 399, 633, 634, 883. 

sju sovare, se septem sancti 
dormientes. 

själ, se anima. 
sjörå 239, 408 e, 569. 
skabb 560. 
skada, lytordi mot skada eller 

lyte 832. 
skat-järta 482, 483. 
skatt 232. 
skever 195, 663, 664. 
skogsnuva 409 c, 410 b, 412. 
skogsrå 239, 569. 
skott 204, 206, 254, 385, 386, 388 

-390, 526, 549, 550, 556, 573 
—576, 642, 790, 798—808, 810 
-814, 816-825, 831, 839-841, 
851, 852, 854, 855, 871, 939, 
964. 

skottfri, bliva — 323. 
skyddsformel 331—334, 363, 789. 
skörd, för god — 586. 
sieke 147( ?), 197. 
slå — någon på avstånd 231. 
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smolk — i ögonen 984. 
smör, se butirum. 
smörjelse, se crisma, unctio. 
smörjning 392, 398, 1006, 1012, 

1072. 
smörkärning 224, 618, 838. 
socker 300, 301, 326, 624, 700. 
Sodom 36. 
spel 285, 449. 
spik — från grav 457. 
Spiliom Spilus. 1056. 
spiritus. Jfr ande. — immun-

dus 2, 7, 9, 16, 17, 21—23, 34 a , 
b, 35 a, 40, 243. 

spotta 380, 419, 517, 518, 526, 
529, 533, 534, 547, 575, 581, 
636, 647—650, 663, 664, 669, 
697, 725, 742, 791, 798, 980, 
1005, 1011, 1012, 1063, 1071. 

spöslitning 504. 
Staffan 142. 
stamning 568. 
starr 543. 
sten, jordfast — 366, 376, 679, 

684, 685, 688, 691, 720, 725, 755, 
808, 857, 879, 885, 892, 975, 980, 
1045. 

stolsteg 518, 542. 
storm, uppväcka — 606. 
stygn 105 a, 115, 227, 715, 717, 

901. 
ställa 236, 521, 548, 699, 754. 
stöld. Jfr fur, furtum, tjuv. 274, 

303, 304, 319, 421, 450, 453, 
458, 459, 463—466, 471, 487. 

stöpning — a v bly, eldkol, upp
hettade stenar 239. 

Sünna 986. 
Susanna 36, 87 b. 
svartsjuka 562. Jfr kreaturs

pest. 
Swartudder (Swarlodder) 1070, 

1071. 
svin 585, 835, 940, 941. 
svärd 826—829. 

sår 116, 296, 429 b, 869, 953, 954, 
965, 967. 

säd. Jfr semen, frumentum. 
121, 202, 587, 592, 593. 

sömnmedel 289. 

talg. Jfr ister. 1004. 
talpa 98. 
tandfällning 608, 609. 
tandvärk. Jfr dolor, lesio den-

tium. 100, 109, 110, 196, 230, 
268, 273, 279, 281, 292, 297, 374, 
375, 395, 396, 404, 405, 426, 
456, 557, 570, 571, 597, 598, 623, 
643, 644, 674, 687-689, 743, 
768, 887, 942, 980-982. 

Tecla 36. 
terpentin 968, 1000. 
Tetragramaton 104 a, 118. 
thalamus 30. 
thimiama 9, 10. 
thus 89. 
tibast. Jfr källarhals. 562, 588. 
Tiberias 78. 
limjan, se thimiama. 
tjur, duven — 572. 
tjuv. Jfr fur, furtum, stöld, 

avskräcka — 487; binda — 
448; få se — 319; mana fram 
— 316; märka — 465; taga 
reda på — 463, 464; tvinga — 
att bära åter det stulna 269, 
270, 303, 421, 450, 453, 458, 459, 
466, 471. 

Tobias 9 e, 10 a. 
Toffwa (Toffwe) 397, 398. 
Tomas Didimas 78. 
tomtrå 569. 
Tor 223, 792, 798, 799, 938. 
Tors (Toss) 860, 862. 
torskbett 384, 860—862, 878, 879. 
Toxa 812. 
travesteringar — a v: böner 509, 

510, 512—515; Fader vår 507; 
psalm 508; Tio Guds bud 505; 
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trosbekännelsen 508; välsig
nelsen 511. 

troll 122, 214, 216, 217, 237, 407 b, 
408 e, 409 b, e, 410 b, 411b, 
412, 416, 417 b, 614, 805-808, 
858, 859. 

trolldom 255, 265, 267, 345, 407, 
414, 416, 420, 422, 589. 

trollkatt. Jfr mjölkhare. 499, 
500. 

trollkvinnor 809. 
tuss. Jfr mjölkhare, göra — 

490. 
tvätt 630, 683. 
Tåsse 863. 
tälja — mot harbragge 545; — 

mot vagel 546. 

Ulfven 802. 
unctio 31—35. 
unket 567. 
Uuodan. Jfr Oden. 986. 
Uolla. Jfr Folla, Fylla. 986. 
llriel 94. 
urin 457, 636, 682, 940. 

Vadstena 141. 
vagel 519, 541, 546. 
valirot 923. 
varg 212—216, 218, 241, 242, 400, 

401, 886. 
vas 75. 
vasculum 74. 
vasst. Jfr nål. 660, 843. 
vatten. Jfr aqua. 196—198, 319, 

554, 557, 643, 644, 653, 654, 
793, 879, 884, 985, 1038; kasta 
sitt —, se urin. 

vattenhäst 407 b, 409 c, e, 410 b, 
411b, 416 b, 417 b, 420. 

vattuskräck, se morsus canis 
rabidi. 

vermis. Jfr mask. 99, 106, 109, 
110. 

vespertilio 98. 

vestis 95. 
vigvatten 108, 243. 
vilddjur 219, 277, 400, 401, 635, 

711. 

vind, uppväcka — 605. 
vinna — kappskjutning 294, 

295; — rä ttegång 286, 293, 335, 
341, 342, 344 , 346, 348; - spel 
285. 

vinum 64. 
vitlök 197, 551, 588, 589, 791, 890, 

923, 994. 

vittne falskt — 235. 
Wodan. Jfr Oden, Uuodan. 986. 
volucer 55. 
vred 956, 987—992, 994—1011, 

1013-1024, 1026-1034. 

vrede, mot annans — 347. 
vrickning, se vred. 
Vriel, se Uriel. 
vådeld, döva, stilla — 266, 288, 

313, 443, 444, 747. 

vårtor 520, 537, 613, 620, 675. 
vägglus, fördriva — 477. 
välsignelsen 248, 253, 254; efter-

bildning av — 249—252. 

vändelrot 588, 589. 
vänskap, återställa — 315, 652. 
värk 105 a, 192, 193, 201, 223, 

228, 229, 308, 349, 353, 364, 
418, 419, 423, 424, 429 b, 432, 
433, 530, 656, 661, 667—669, 
702—705, 714, 723, 740—742, 
744, 755, 762-764, 830, 849, 
850, 853, 863, 864, 880, 882, 
892, 899, 907, 933, 945, 957— 
961, 962[ ?], 968, 969, 971, 978, 
984. 

vätte 113, 409 c, 410 b, 411 b, 590, 
631, 973. 

vävning 616, 617. 
växt 104, 105 a. 

Zebedei filij 78. 
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åktur 325. 
åsna 991, 1014, 1030. 

Ädla 812. 
ägg, se ovum. 
äktenskap 221, 565, 603. 
ältan. Jfr frossa. 524, 525, 532, 

559. 
älv, älva (lat. elvus, elva) 80, 

96, 97, 407 b, 409 c, e, 410 b, 
411b, 416 b, 420, 629. 

älveld 628. 

ödla, se lacerta. 
öga. Jfr vagel, oculus. 198, 

983, 984. 
ömhet 239. 
önskning, uppfyllelse av — 257. 
öra, se auris. 
Örjan, s:t 212. 
örsot 835. 
ört, se herba. 
överfall 280, 281. 
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H É S U M É. 

Ce r ecueil de formules magiques étant prêt pour la publica
tion déjà en 1917, paraît maintenant comme ouvrage posthume. 
Les pages 1—272 sont imprimées du vivant de l'auteur. Le 
manuscrit n'ayant pas subi de changements essentiels depuis 
1917, les matériaux recueillis plus tard n'ont pas pu être mis 
à profit. 

Seulement la magie verbale est comprise dans cet ouvrage 
et on y trouve tous les genres représentés. Le recueil est divisé 
en deux parties: la première contient les textes du moyen âge, 
la seconde comprend l'époque à partir de 1529, — l'année de 
l'introduction de la première liturgie protestante en Suède, — 
jusqu'à nos jours. La matière de ces deux parties se divise 
à son tour en formules d'origine ecclésiastique et en formules 
d'origine profane, aussi bien savante que populaire. 

Les textes populaires plus récents forment la plus grande 
partie du recueil. Ils commencent par un nombre de prières 
populaires catholiques, dont une partie se retrouve, ainsi que de 
pures formules d'incantation, dans des procès-verbaux judiciaires 
datant de la seconde moitié de XVIIe siècle, où commencèrent 
en Suéde une série de poursuites des sorcières. 

Les formules d'exorcisme proprement dites sont présentées 
e n  d e u x  g r o u p e s  :  p a r o l e s  m a g i q u e s  p u r e s  e t  p a r ol e s  
magiques accompagnées de gestes ou d'à c t e s 
rituels. A la fin de ces groupes se trouvent des incantations 
épiques. 

La composition de ce recueil s'est poursuivie simultanément 
avec l'autre ouvrage du même auteur: La magie nordique. Études 
sur l'histoire de la religion et de l'église des pays nordiques, I: 
La vieille magie nordique (dans Svenska landsmål 1919:1, B. 20), 
où il essaie d'analyser les formules magiques de l'époque la plus 
ancienne. C'était son intention d'étendre ces études au moyen 
âge et à l'époque moderne, mais sa mort survenue en 1937 a 
renversé ces projets. 





I N N E H Å L  L  

I. Medeltida täxter. 

A. Kyrkliga formler. 

a. Benediktioner ock exorcitationer till g udstjänst- N:r 

liga ock kyrkliga handlingar l— 40 
I. Vigvattensformeln 1— 8 

II. Rökelseformeln 9— 10 

III. Eldvigningsformeln på påsklördagen 11— 15 

IV. Dopfuntsformeln vid påsk ock pingst 10 

V. Exorcistiska formler ur dopakten 17— 24 

VI. Formler ur vigselakten m. m 25— 30 

VII. Formler till de sjukas (sista) smörjelse 31— 35 

VIII. Dödsbesvärjelse 36 

IX. Gravbenediktioner 37— 40 

b. Benediktioner över närings-ock läkemedel m. m. 41—78 
1. Generella formler 41— 47 

2. Speciella formler 48— 78 

B. Kyrkligt-lärda ock folkliga formler. 

I. Benediktioner ock närstående formler 79— 93 
II. Konjurativa formler 94—108 

III. Episka formler 109—122 
IV. Ephesia grammata 123—129 

II. Nytida täxter. 

A. Kyrkliga formler 1529—1809. 

Dopaktens insufflationsformel 130 

Exorcismformeln 131—132 
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B. Folkliga formler. 

I. Katolska folkböner 133— 222 

1. Egentliga böner 133— 191 

2. Benediktiva övergångsformler 192— 222 

II. Direkt konjurativa formler 223— 788 

1. Övervägande rent värbala formler 223— 516 

a. Heliga ock profana namn 223— 242 

b. Heliga ord ur bibel ock kyrkliga böcker 243— 263 

c. Ephesia grammata ock karakterer 264— 326 

d. Binde- ock löseformler 327— 406 

e. Teistiska formler 407— 446 

f. Dämonistiska formler 447— 516 

«. Nekromantiska 447— 451 

ß. Satanologiska 452— 500 

y. Satansförbund 501— 504 

(C. »Oböner» 505— 516 

2. Operativt värbala formler 517—788 

a. Deklarativa formler 517— 604 

«. Regressiva 517— 536 

ß. Progressiva • 537— 604 

1. Till reellt faktum bundna 537— 590 

a. Perfektformer 537— 540 

b. Presensformer 541— 565 

c. Futurformer 566— 590 

2. Till påstått faktum bundna ^ . 591 604 

b. Imperativa ock optativa formler 605— 650 

c. Imperativt-komparativa formler 651— 788 
1. Vid naturliga lagar ock fakta bindande . . 651— 698 

2. Vid religiösa ock historiska fakta bindande . 699— 788 

III. Episka formler 789—1081 

1. Antimagiska: Mot trolldom, hemlighetsfull ohälsa 

ock olycka 789— 855 

2. Antidämonistiska: Mot m ytiska onda väsen ock vä-

sensartade sjukdomar 856— 937 

3. Antimorbida: Mot sjukdomar av övervägande natur

lig art 938—1081 

a. Växlande formler för skilda sjukdomar ock skador 938— 985 

b. Formler av Merseburgertyp mot vrickning . . 986—1034 

c. Formler av Merseburgertyp mot ormbett . . . 1035—1081 

Register s. 463. Résumé s. 475. 
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står Kabusa. Läs Kabusa, St. Köpinge, 

» s. 101. » s. 112. 

» Kabusa. » Kabusa, St. Köpinge, 
» c. » b. 

» SÄKH. III. » SÄKH. IV. 

o. 18 » 

II. » » I. 

III. » » IV. 

11 o. 17 står SÄKH. III. » » » 

står SÄKH. III. » » » 
»  »  »  »  »  »  

» 1. » » » 

» » 111, » » 

»> 101. » 107. 

»> SKÄH. » SÄKH. 

» SÄKH. III. » SÄKH. IV. 

» Älnat. » Ältan. 

» SÄKH. III. » SÄKH. IV. 

» Rumskulla. « Rumskulla, Småland, 
tillägges: Se nr 938. 
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Årg. 1920: GEIJER, En byskomakares historia. LE VÄNDER, Apokop-
i Älvdalsmålet. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1919. 
Institutet för ortsnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs högskola 
1920—1921. 

Bilagor: DAHLGREN, Från Synnerby (B. 17 = h. 147). 
Drottning Sofias visbok. Stjerneldska handskriftens visor. 

(Bih. IV, 1—2 = h. 148). 

Årg. 1921: HERLEN1US, En dalaprofet. GEIJER, Undersökningen 
av svenska folkmål 1920. Institutet för ortnamns- ock dialektforsk
ning vid Göteborgs högskola 1920—1921. 

Bilagor: GÖTLIND, Studier i västsvensk ordbildning (B. 19 = h. 149). 
STEFFEN, Svenska låtar (XVI. 2 = h. 150). 
Hushållning ock levnadssätt, s. 5 — 52 (h. 151). 

Årg. 1922: Gåtor från Småland. Mörrehäradernas ortnamn. GEIJERr 

Undersökningen av svenska folkmål 1921. Institutet för ortnamns-
ock dialektforskning i Göteborg 1921—22. 

Bilagor: GEIJER, Tilljämningens ock apokofens utbredningsvägar (B 
18 = h. 153). 
CELANDER, Närkiska folkminnen (XVI. 3 = h. 155). 
BOËTHIUS, Orsamålet (s. 3—66, IV. 4 = h. 156). 

Ål'g. 1923 : SÖDERLUND, Uppteckningar från Otterstad. GEIJER, 
Undersökningen av svenska folkmål 1922. Landsmålsföreningarna i 
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1922—1923. 
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Bilagor: A. KARLGREN, Gammalsvenskby, s. 1—64 (h. 162). 
RUTBERG, Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar, s. 3— 
82 (h. 163). 
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Arg. 1925: TIBERG, Dagösvenskarna. HERLENIUS, Religiösa rörel
ser i Falun på 1850—70-taien. HERLENIUS, Några fästmansbrev 
från Särna. GEIJER, Undersökningen av Svenska folkmål 1924— 
1925. Landsmålsföreningarna i Lund 1924. Institutet för ortnamns-
ock dialektforskning i Göteborg 1924. 

Bilagor: BOETHIUS, Orsamålet, s. 67—146 (h. 166 = IV. 4). 
BANNBERS, Malungs skinnarmål (h. 166 = IV. 5). 
RUTBERG, Häxprocesser i norska Finnmarken (h. 167 = 
XVI. 4). 
TYDÉN, Vok. U ock O i gammal kort stavelse i upp- ock 
mellansvenska folkmål (h. 168 = B 23). 

Årg. 1926: HÖGBERG, Fiske i Lule skärgård. GEIJER, Undersök
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1925. Institutet för ortnamns- ock dialektforskning i Göteborg 1925 
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FREDIN, Gotlandstoner s. 369—496 (h. 171 ). 
MÖLLER, Äldre Hallandsspråk (h. 172 = B. 12). 
Samuel Älfs visbok, s. 1 —134 (.h. 173, Bih. IV. 3). 



Stockholm 1928. P. A. Norstedt & Söner 282456 

i 



u .  B  
H. 185 fr. början 

/eu, 

A R C H I V E S  D E S  T R A D I T I O N S  P O P U L A I R E S  S U É D O I S E S  

1929 (UVR. 185) 

SVENSKA 

L A N D S M Å L  
OCK 

SVENSKT FOLKLIV 

TIDSKRIFT UTGIVEN GENOM 

J .  A .  L U N D E L L  

1929 H. 2 

S I G N E L S E R  

O C K  B E S V Ä R J E L S E R  

F R Å N  M E D E L T I D  O C K  N Y T I D  

samlade ock utgivna av 

EMANUEL LINDERHOLM 

s. 97—256 

\ 

STOCKHOLM 

P. A. NORSTEDT & SÖNER 

./ 
Boklådspris för årgången kr. 6,50, 

för detta häfte särskilt kr. 8,50. 
GOTELBU^ Ur, 

$1'AÜÖBIMjüiOTIL2C 



Då man först sent observerat, att ark 1—2 av Johansson-
Thorfors' anteckningar från Romfartuna, som skulle utgöra B 
16 = h. 185, brunnit vid den eldsvåda, som ett Norstedt & Sö ner 
tillhörande magasin undergått, har i sista ögonblicket en om
kastning måst göras, så att forts, av Linderholms »Signelser ock 
besvärjelser» fått i årgången 1929 ingå som nr. 2. Anteckning
arna från Romfartuna skola ingå som nr. 1 i årg. 1930 (ock 
därmed B 16—20 bliva färdiga till bindning). 
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UPPSALA 1940—42 

APPELBERGS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG 



Innehållsöversikt. 

Förord s. v 
Inledning. Källor „ vu 
Förkortningar av källor „ XV II 
Förkortningar av andra citerade arbeten „ xix 
Förkortningar av gotländska sockennamn „ xxin 
Övriga förkortningar n xxv 

Kap. I. Vokaler ock diftonger i stamstavelser. 

Fg. i: § 1 Fg. ï kvarstår, s. 1. § 2 Fg. ï > e, ä ffr r, s. 8. 
§ 3 Fg. ï > ä ffr r + kons., s. 9. § 4 Fg. ï bevaras ffr assim. 
r + n, s. 10. § 5 Fg. ï > y, s. 10. § 6 Fg. ï > y ffr r (+ kons.), 
s. 12. 

Fg. î: § 7 Fg. ï dift., s. 13. § 8 Fg. ï< samn. ë, s. 23. § 9 
Fg. ï förkortas, s. 28. § 10 Fg. ï dift., historik, s. 28. 

Fg. y: § 11 Fg. y kvarstår, s. 29. § 12 Fg. y > ö ffr 1 + vel. 
kons., s. 37. § 13 Fg. y > ö ffr r + kons., s. 38. § 14 Fg. y 
kvarstår ffr assim. r + n, s. 40. § 15 Fg. y > ö, historik, s. 41. 

Fg- y; § 16 Fg. y dift., s. 42. § 17 Fg. y > ö ffr r, s. 49. § 18 
Fg. y ffr rs, s. 51. § 19 Fg. y förkortas, s. 51. § 20 Fg. y 
kvarstår (?), s. 53. § 21 oy = öi < y, s. 53. § 22 Fg. y dift., 
historik, s. 54. 

Fg. ë: § 23 Fg. ë > slutet ä, s. 57. § 24 Fg. ë > öppet ä ffr 
r-förbind., s. 65. § 25 Fg. ë > öppet ä efter r, s. 70. § 26 
Fg. ë > öppet ä, historik, s. 75. § 27 Fg. ë > ö ffr 1 4- kons., 
s. 75. § 28 Fg. ë > e, s. 77. 

Fg. ë: § 29 Fg. ê kvarstår el. dift., s. 77. § 30 Fg. ë ~ ï (?), 
s. 86. § 31 Fg. ê dift., historik, s. 88. 

Fg. â: § 32 Fg. ä bevaras, s. 89. § 33 Fg. wa > (w)à, s. 95. 
Fg. â: § 34 Fg. ä kvarstår, s. 96. 
Fg. ü: § 35 Fg. ü i kort stav. kvarstår (förlängt) el. dift., s. 100. 

§ 36 Fg. ü dift., historik, s. 122. § 37 Fg. ü i gammal lång 
stav. kvarstår el. > å, s. 122. 

Fg. Û: § 38 Fg. ü > dift., s. 169. § 39 Fg. ü + vok., üg + vok., 
uv + vok., s. 176. § 40 Fg. u dift., historik, s. 177. 
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Fg. 5: § 41 Fg. ö slutes el. > dift., s. 181. § 42 Fg. 5 dift., 
historik, s. 192. Ö i lånord: § 43 ö kvarstår el. dift.j s. 194. 
§ 44 ö förkortas, s. 197. § 45 ö > dift., historik, s. 197. A-ljudet: 
§ 46 å kvarstår el. dift., s. 198. 

Fg. ai: § 47 Fg. ai kvarstår, s. 199. § 48 Äldre ai i lånord, 
s. 207. § 49 Fg. ai > a ffr dubbelkons., s. 209. § 50 Samnord. 
sei > gutn. ë, s. 210. 

Fg. au: § 51 Fg. au kvarstår, s. 211. § 52 Äldre au i lånord, 
s. 222. § 53 Fg. au, aug, auv + vok., s. 223. § 54 Fg. au > a 
ffr dubbelkons., s. 224. § 55 Fg. au > o i rel. svagton, s. 224. 

Fg. oy: § 56 Fg. oy kvarstår, s. 225. § 57 Äldre oy i lånord. 
s. 234. § 58 Fg. oy förkortas till o, s. 234. 

Fg. iau: § 59 Fg. iau kvarstår, s. 236. § 60 Fg. iau > au eft. 
kons. + 1, r, s. 241. § 61 Fg. iau, iaug, iauv + vok., s. 242. 

Forngutniska brytningsdiftonger. 

Fg. ia, ie: § 62 Fg. ia, ie > ja, jä, je(i), s. 243. 
Fg. io: § 63. Fg. io > jå, s. 255. 
Fg. iu : § 64 Fg. iu > jü, s. 258. 



FÖRORD. 

Föreliggande arbete, som härmed framlägges såsom gra-
dualavhandling, utgör första delen av en översikt över Got
lands folkmål, varav närmast äro planerade »Vokaler i av-
lednings- och böjningsändelser», »Konsonanter» samt »Kvan
titet och accent», varjämte syntax, ordbildningslära och ord
geografi torde böra behandlas. Huruvida någon fortsättning 
kommer att följa, beror givetvis på de arbetsmöjligheter, 
som kunna erbjuda sig. 

Vid framläggandet av denna avhandling är det mig en kär 
plikt att tacka mina lärare, professor emeritus Otto von Frie-
sen och professor Bengt Hesselman för den gedigna och in
tresseväckande undervisning, de meddelat, ävensom för det 
personliga intresse ock den välvilja jag under förberedel
serna till detta arbete fått röna. Särskilt står jag i tacksam
hetsskuld till prof. Hesselman för att han genomläst min av
handling, delvis i manuskript, delvis i korrektur och därvid 
givit mig många värdefulla upplysningar. Till Landsmålsar-
kivet, dess förre föreståndare, professor Herman Geijer, ock 
dess tillförordnade föreståndare, arkivarien Manne Eriksson, 
stannar jag i tacksamhet för stort tillmötesgående vid bevil
jande av reseanslag och utlåning av samlingar. Särskilt är 
jag arkivarien Eriksson tacksam för hjälp med de till av
handlingen fogade kartorna, vilka utförts på arkivet av frö
ken Gun Wennström. Till tjänstemännen vid Universitets
biblioteket i Uppsala ock till föreståndaren för Svenska Ort
namnsarkivet, professor Jöran Sahlgren, jämte arkivarien 
därstädes, fil. lic. Harry Ståhl, stannar jag även i tacksamhet 
för tillmötesgående vid användandet av resp. bibliotek ock 
samlingar. Även till föreståndaren för Arkivdepån i Visby, f. 
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rektorn Richard Steffen vill jag här rikta ett tack, icke blott 
för bistånd vid min genomgång av de Klintbergska samling
arna utan även för det personliga intresse han ända sedan 
skoltiden visat för mina studier och mitt vetenskapliga ar
bete. Bland mina ännu levande sagesmän vill jag särskilt 
nämna nämndemannen Arvid Berggren, Gairvalds i Vam-
lingbo, en av de få bildade gutar, som verkligen äro intres
serade för det gamla språket, samt skomakaren Lars Rosen-
qvist, Hägdarve i När, herr Eric Fröberg ock fru Olsson, 
Hammars på Fårö. 

Bland dem som icke kunna nås av min tacksamhet vill jag, 
förutom mina oförgätliga lärare, professor Adolf Noreen ock 
lektor Mathias Klintberg, här blott nämna professor ;T. A. 
Lundell, som innan han gick bort bestämde denna avhand
ling att intagas i hans tidskrift, Svenska Landsmålen. 

Uppsala den 3 maj 1940. 
Herbert Gustavson. 



Inledning. 

I. 

Gutamål (gotländska, gutniska) kallas den nordiska dialekt, 
som så långt de skriftliga urkunderna gå tillbaka talats på 
ön Gotland ock som bibehållit sin egenart hos öns allmoge 
intill våra dagar. Redan forngutiskan intog genom sitt sär
egna ljudskick en sådan särställning bland de fornnordiska 
språken, att man med ett visst fog kunnat räkna den som 
ett särskilt nordiskt språk vid sidan av fornsvenska, forn-
danska, fornnorska ock fornisländska. Anledningen till att 
gutniskan så väl bibehållit sina särdrag ända in i våra da
gar är att söka i två alldeles motsatta historiska företeelser. 
För det första alstrade öns ställning soin betydande handels-
centrum med förbindelser kring hela Europa under flera 
århundraden från vår tideräknings början till mitten på 
1300-talet, med en under lång tid bibehållen politisk själv
ständighet, en egenartad, ehuru på kontinentala inflytelser 
vilande kultur, som särskilt framträder i Ornamentik samt 
andlig och profan arkitektur. Denna kultur vittnar om 
stark självkänsla hos gutarna, och det är ur denna som 
Gutasagan framsprungit, den enda stamsaga från nordiskt 
område (utom Island), som finnes nedtecknad redan under 
forntiden. Även Gutalagen, med dess stolta ord om »ar oc 
friJ), sigr oc hailsu», samt de ståtliga bildstenarna med eller 
utan runskrift, bära vittne om denna självkänsla. Att de gamla 
gutarna högt aktade sitt språk framgår av de rader i Guta
sagan, där det berättas om hur en del av gutarna vid sin 
utvandring kommo ända ner till G rekland där de bosaLte sig, 
»oc en hafa f>air su mt af waru mali» (ock ännu hava de nå-
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got av vårt språk). Det befryndade språk, som här åsyftas, 
måste vara de vid Svarta havet boende goternas. 

För det andra — då självständigheten med Valdemar Ätter-
dags härjningståg fick grundstöten alltmedan Visby till en 
tid behöll sin ställning som betydande handelsstad, ned
sjönk allmogen, som i äldre tider, redan innan Visby grund
lades, varit deltagare i handelsfärderna och genom den sam
lat rikedomar, till en torftig och undanskymd tillvaro. Men 
just genom att folket på landsbygden levde sitt enkla liv 
utan livligare beröring med de väldige herrar som stridde 
om Gotland eller med det halvtyska köpmansskikt som be
härskade Visby ock handeln, just därigenom bevarades språ
ket i de avlägsna bygderna. 

Beröringen med främlingarna, särskilt med tyskarna, läm
nade dock spår efter sig i många lånord, varpå i föreliggande 
avhandling ha medtagits åtskilliga typiska exempel, både på 
sådana, som då de inlånats, ersatt äldre gutniska ord, och på 
sådana som blott i anseende till sin vokalism uppträda som 
modernare varianter till de gamla, äkta gutniska orden, 
såsom då Ity. lop ersätter gotl. laup (14 tunna) eller då da. 
dör kommer till användning i stället för gotl. dur (dörr), da. 
bord (bor) istället för gotl. bård o. s. v. Det lågtyska infly
tandet sträcker sig långt fram i tiden; ännu från mitten av 
1600-talet finnas gravstenar med lågtysk inskrift i Visby. 

I Visby synes språket en tid ha varit starkt danskfärgat alt 
döma av uttalanden av NEOGARD ock en bröllopsdikt från 1744. 
Från den svenska tiden efter 1645 får man räkna med en allt 
mera tilltagande påverkan från svenskt ordförråd samt ljud-
och formskick, särskilt efter folkskolans införande. SCHLYTER 
säger i inledningen till sin upplaga av Gotlandslagen (1852): 
»I allmänhet kan anmärkas, att det äldre språket i synnerhet 
i medlersta delen af ön och närmast Visby kommit ur bruk. 
Öfverallt är dock förhållandet sådant, att det gamla provins
språket alltmera utdör, så att man måste söka att hos de 
äldsta på hvar ort utleta livad som är i behåll. Detta för
hållande antages också som gifvet af allmogen, och tillskrifves, 
utan tvifvel med rätta, inflytandet af de i senare tider ord-
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nade skolorna, der det uppväxande slägtet lärer att tala, så
som det heter, 'efter bokstafven'; och detta inflytande har 
sträckt sig äfven till de äldre, så att desse tycka att det är 
skam att tala annorlunda, hvarför man också får höra folket 
på de orter, der det nyare språket blifvit mera allmänt, med 
förakt och åtlöje tala om språket i de socknar, der det talas 
på det gamla viset». Detta uttalande har sin tillämplighet 
ännu i dag, ehuru antalet personer som tala oförfalskad 
dialekt alltmer minskas till följd av den nyaste tidens snabba 
kommunikationer, genom pressens, radions ock kanske även 
turisternas inflytande. En stor del av allmogen är emeller
tid tvåspråkig i så måtto att den använder sitt genuina guta-
mål i hembygden och då den talar med sina gelikar, men 
däremot försöker tala svenska med riksspråkstalande per
soner. 

Det ålderdomligaste språket talas på Fårö, där målet dels 
bibehållit ändelsevokaler, vilka eljest i gotländskan försva
gats, dels har ett rikare formsystem, vilket på det övriga 
Gotland är i hög grad förenklat. Även i fråga om accenten 
skiljer sig Fårömålet från gutniskan i övrigt, i det Fårö-
målets accent något liknar fastlandssvenskans, medan gut-
niskans gör ett mera främmande intryck. I vad mån dessa 
skiljaktigheter bero på inre utveckling eller får tillskrivas 
främmande inflytelser, är en fråga, som tarvar särskild 
undersökning. 

Föreliggande avhandling vill främst skildra det gamla, äkta 
gutamålet, ehuru åtskilliga påpekanden göras om ords ock 
ljuds ersättande med modernare former. Mer eller mindre 
medvetet har det också varit de här citerade upptecknarnas 
avsikt att komma åt det äldsta levande språkskiktet. 

II. 

De forngutniska urkunderna Gutalag ock Gutasaga samt 
den gotländska runkalendern förefinnas i mönstergilla upp
lagor av SCHLYTER ock PIPPING resp. WESSÉN ock LITHBERG, 

medan däremot runinskrifterna, som på ett för sin tid till-
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fredsställande sätt i mitten av 1800-lalet utgåvos av Carl 
Säve, ännu vänta pâ en modern kritisk edition, vilken emel
lertid är under utarbetande av professor OTTO V. FRIESEN. 

Denne liar haft godheten att låta mig taga del av runina-
terialet, där jag så önskat. En annan forngutnisk urkund, som 
dock innehåller många svenska inslag ock även i-ena fel
aktigheter beroende på att den ej finnes i original utan en
dast i en handskrift från slutet av 1600-talet jämLe e tt tryck 
efter annan handslcrift(?) från början av 1700-talet, är den 
s. k. Katarina Gillestadga av år 1443. Den har utgivits först 
av SCHOUMACHER i hans Dissertatio de Gothlandia 1716 ock 
efter denna edition av KLEMMING i Småstycken på forn sven
ska 1868—81. SPEGELS manuskript av Gillesstadgan, som in
går i hans sammelverk Rudera Gothlandica, har i nämnda 
arbete utgivits av O. V. WENNERSTEN 1904, ehuru på ett 
högst otillfredsställande sätt. 

Intresset för Gotlands forntid, dess minnesmärken ock forn-
åldriga språk som på ett märkligt sätt liknade »götiskan» 
(fornisländskan) väcktes till liv i stormaktstidens Sverige i 
samband med dess starka intresse för sin ärorika forntid 
under vilken »göterna» antogos hava spelat en lysande roll. 
I nyss nämnda arbete Rudera Gothlandica (1683) intog SPE

GEL ett »Register öfwe r någre gothlendske Ord, af h wilka man 
kan see dhet språket wara ljkt thet äldsta Göthiska», vilket 
sålunda utgör vår första gotländska ordlista. I SCHOUMACHERS 

lilla avhandling Dissertatio de Gothlandia äro även intagna 
ett antal gotländska ord, den första tryckta gotländska 
ordlistan. 

I SPEGELS götiska anda arbetade även LARS NILSSON NEO-

GARD (1 683—1758) kyrkoherde i Östergarn, en för sin tid mäkta 
boksynt man, som i sitt historiska ock språkliga arbete Gau-
lauminning (nedskrivet omkr. 1732) har en litteraturförteck
ning på ej mindre än 175 lärda arbeten, vilka han också 
flitigt citerar. I kapitlet »Om thet Gothlendska tungomålet» 
redogör han först för några grammatiska egenheter i gut-
niskan och sedan följer en ordalista på cirka 2,500 ord . Hela 
den språkliga delen i detta arbete är av betydande värde. 
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Ungefär samtidigt med Neogards verk torde vara en hand
skrift »Någre små anmärkningar wid gothlänska språket, som 
thet merendels av gemena hopen brukas», som förvaras i 
Linnéan Society i London (i av skrift ombesörjd av J. A. Lun -
dell i Landsmålsarkivet och i fotografisk kopia därstädes). 
Författaren är tyvärr okänd. Ett av annan hand gjort tillägg 
behandlar Lau och Närs socknar, varför författaren möjligen 
är att söka där. Det har dock ej varit möjligt att identifiera 
någon av handstilarna såsom tillhörande någon kyrkoherde 
i dessa församlingar. Handskriften (L. Soc.) in nehåller även 
den en grammatisk inledning, dock på latin, ock en ordlista 
något mindre än Neogards, med vilken den i vissa avseen
den överensstämmer. 

Neogards material utnyttjades delvis av den store språk
forskaren JOHAN IHRE då han år 1766 utgav sitt svenska dia
lektlexikon. I Ihres samlingar finnas även några smärre ord
listor (Ihre 96: 4, som nära överensstämmer med Spegel; 
98: 14 a, b ock 100: 18). Av dessa hä rröra möjligen 98: 14a, b 
från JACOB J:S0N TOFTÉN (171 0—1782, kyrkoherde i Havdhem) 
som dessutom författat ett manuskript »Grammatica Antiqvse 
lingvae ru sticana; in Gothlandia» a v år 1748, vilken innehåller 
värdefulla grammatislca anteckningar. Huruvida de i Visby 
Veckoblad år 1836 publicerade anteckningarna, vilka upp
givas vila på Tofténs manuskript, återge något annat 
numera förlorat arbete av denne eller utgör en omarbet
ning, utförd av redaktören Per Säve är ovisst. I rudbeckia-
nen JÖRAN W ALLINS samlingar (Analecta Gothlandensia, ms. i 
Kalmar läroverk, nu i KB), finnes en ordlista ock ctl par 
gamla dansvisor, som av mig publicerats i Gotländskt arkiv. 
Från 1700-talet finnas också några intressanta bröllopsdikter 
på gutamål, som numera äro publicerade av Hesselman. 

Från år 1799 härstammar »Godtländskt DialectLexikon», 
som tilhört överdykerikommissarie SAHLSTEN (SAHL) och finnes 
bland P. A. Säves samlingar i Uppsala Universitets bibliotek. 
Arbetet, vars författare är okänd, är byggt på Ihres dialekt-
lexikon men har vissa självständiga drag. På Neogards 
Gautauminning vilar ett manuskript av C. G. BACHÉR »Idio-
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ticon Gothlandicum» 1830 (Ba), likaså »Förteckning på gott-
ländska ord» av PEHR SÄVE (1765— 1837, prost i Roma). Han 
har även använt »Sahlstens» lexikon. 

Liksom Spegel ock Neogard hade sina rötter i stormakts
tidens götiska idéer, så utgå den nämnde Pehr Säves söner, 
CARL ock PER ARVID SÄVE, från nyromantikens ock den gö
tiska skolans intresse för folkliv ock folkminnen. Per Arvid 
Säve berättar, att det var under åhörandet av Erik Guslaf 
Geijers föreläsningar som hans håg vändes till att utforska 
folkets gamla minnen. Redan 1831 b örjade han med ledning 
av Ihres dialektlexikon nedskriva en gotländsk ordlista. Hans 
viktigaste språkliga uppteckningar återfinnas i 14 antecknings
böcker bland hans samlingar i Uppsala universitetsbibliotek. 
Häri ingå förutom lexikaliska anteckningar ock etnologiska 
iakttagelser även fonetiska anmärkningar ock andra gram-
matiska observationer. Det här ingående materialet har 
gjorts och göres efter hand tillgängligt genom utgivningen 
av Gotländsk Ordbok. Carl Säves äldsta språkliga anteck
ningar utgöras av en ordlista från år 1840. Redan år 1843 
skrev han en karaktäristik av gutamålet »Bemaerkninger over 
öen Gotland, dens Indbyggere, og disses Sprog» i Historisk 
tidskrift udg. af C. M olbech, B. IV. Carl Säves övriga språk
liga uppteckningar, som huvudsakligen beröra Fårömålet, 
finnas bland broderns samlingar i Uppsala Universitets bib
liotek ock hava liksom dessa excerperats ock intagits i Got
ländsk Ordbok. 

På grundval av C. ock P. A. Säves samlingar jämte egna 
undersökningar på Fårö utarbetade ADOLF N OREEN år 1878 
»Fårömålets ljudlära» (i Sv. Landsmålen I.) 

År 1898 begyntes på initiativ av J. A. Lundell ock Adolf 
Noréen ett arbete, som ännu ej är fullbordat, ehuru tryck
ningen därav pågår, nämligen »Gotländsk Ordbok på grund
val av C. ock P. A. Säves samlingar», vars första häfte ut
kom år 1936, det andra 1938. 

Samma år som Carl Säve avled började en annan gotländsk 
forskare sitt arbete, nämligen MATHIAS KLINTBERG (1847— 1932, 
lektor i Visby). Han inriktade sig tidigt på att så grundligt 
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ock allsidigt som möjligt utforska folkmålet ock folklivet i 
Lan ock Närs socknar. På samma gång han under samarbete 
med Noréen fått en viss modern språklig skolning ock lärt 
sig inse betydelsen av exakta uppteckningar, hade han tidi
gare än de flesta upptecknare blicken öppen för samman
hanget mellan ord ock sak, varför hans arbete blev i ganska 
hög grad etnologiskt inriktat, utan att därför lämna de språk
liga huvudsynpunkterna ur sikte. Han förstod även att in
tressera ock lära upp allmogemän att själva på sitt eget mål 
nedskriva skildringar av folklivet i äldre ock yngre tid. Hans 
under närmare 50 år hopbragta samlingar inlöstes vid hans 
död av Sällskapet för gotländsk forskning ock förvaras i ar
kivdepån i Visby. De i denna avhandling citerade delarna 
därav äro huvudsakligen de tre excerptsamlingarna ur hans 
egna anteckningsböcker från Lau, ur Jakob Karlssons brev 
ock ur J. O. L arssons brev, vidare ha använts hans år 1884 
ock 1885 gjorda uppteckningar på Fårö, vilka innehållas dels 
i ett par anteckningsböcker, dels i ett ordboksmanuskript. I 
Klintbergs avhandling Lau-målets kvantitet ock accent av 
år 1884 ingår ett ganska rikhaltigt ordförråd. 

I samband med redigeringen av de två första arken av Got
ländsk Ordbok gjorde dåvarande docent G. DANELL (f. 1873, 
östg., se minarierektor) några uppteckningar på Gotland, vilka 
innehålla åtskilliga fonetiskt intressanta skrivningar. Excerp-
terna förvaras i Landsmålsarkivet. 

Näste moderne forskare, som gjorde uppteckningar på Got
land, var dåvarande docenten i Uppsala ELIAS WESSÉN (f. 
1889, östg., prof. i nordiska språk vid Stockholms Högskola), 
som år 1916 g jorde undersökningar i Eksta socken, varifrån 
han hopbragt en ordsamling på omkring 2,000 ord (ULMA 
acc. 268: 2) ock en typordlista (ULMA 268: 1), samt i Vam-
lingbo (ULMA 268: 3) ock Näs (ULMA 268: 4). 

Under Wesséns ledning gjordes samma år uppteckningar 
i Gothem av fil. mag. C. H. HEDENSTRÖM (f. 189 4, värm l.) vilka 
resulterade i en ordsamling på c:a 1,800 ord (ULMA 336:2) 

ock en typordlista (ULMA 336: 1) samt av fil. mag. ERIK 

JACOBSSON (f. 1890, gotl.) som i Grötlingbo gjorde en ordsam-
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ling på omkring 1,200 o rd (ULMA 375: 1) o ck en typordlista 
(ULMA 375: 2). 

Fil. mag. NILS C ARLSSON, (f. 1891, d. 1918, gotl., fil. mag. vid 
Göteborgs Högskola) gjorde år 1917 o ck 1918 uppteckningar 
i Atlingbo, varifrån han sammanbragte en ordsamling på c:a 
2,000 blad (ULMA 3GG) o ck en blott delvis ifylld typordlista 
(ULMA 441: 4) samt från Havdhem en typordlista (ULMA 
441: 6(. Carlsson har vidare efterlämnat ett antal utkast till 
vetenskaplig behandling av olika problem inom gotländsk 
språkforskning. De förvaras i Landsmålsarkivet, vars acc. 
441: 13—1 7 här använts ock citerats. Om Carlssons tryckta 
skrifter som huvudsakligen beröra gutriiska problem, se 
tryckta källor nedan. 

År 1918 log K lintberg initiativet till en grammatisk-lopogra-
1'isk un dersökning av hela ön, för vilket ändamål han inbjöd 
fil. mag. NILS CARLSSON ock undertecknad att i Lau undersöka 
ock diskutera Laumålets ljudsystem ock att vidare utarbeta en 
ny typordlista för Gotland på grundval av J. A. L undelis typ
ordlista för undersökning av svenska folkmål. Klintberg hade 
själv gjort förberedande arbeten till en sådan gotländsk typ
ordlista. De anteckningar som fördes av Nils Carlsson vid 
besöket i Lau finnas dels hos Sällsk. för gotl. f orskning, dels 
i Landsmålsarkivet (acc. 896: 2). — Vid ett besök av HERMAN 
GEIJER ock Wessen i Visby sommaren 1919 dryftades ytter
ligare den planerade undersökningen. 

Den jämförande undersökning av gutamålets ljud- ock 
formlära, som nu påbörjades, bedrevs under samråd med 
Klintberg ock till en början på bekostnad av det av honom 
stiftade Sällskapet för gotländsk forskning, ock kom huvud
sakligen att utföras genom undertecknad ock dåvarande fil. 
stud. NILS TI BERG (f. 1900, gotl., fil. lic., lärov.adj. i Gävle). Nils 
Carlsson hade nämligen redan hösten 1918 ryckts bort av 
spanska sjukan. Tiberg ock jag ägnade oss först åt studiet 
av Fårömålet, vilket med sitt ålderdomliga ljudskick och sitt 
rika formsystem var synnerligen lämpligt att studera såsom 
»grundspråk. Sedan arbetade vi med större ock mindre 
typordlislor, varvid Tiberg begränsade sig till ett samman-
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hängande område av ett tjugotal socknar på sydvästra Got
land medan undertecknad så småningom genomgick ett fyrtio
tal socknar över hela ön. På vissa punkter fördjupades un
dersökningarna, vilket resulterade i större eller mindre ord
samlingar. De i denna avhandling företrädesvis citerade sam
lingarna från dessa undersökningar äro: 

GUSTAVSON, H. Ordsamling från Bro c:a 1,000 ord (ULMA 
404: 1); ordsamling från Fårö från 1919—28, 2,000 blad (i 
Sällskapet för gotl. f orsknings arkiv); ordsamling på grund
val av typordlistor från ett trettiotal socknar c:a 1,500 blad 
(i förf:s ägo); primäranteckningar, däribland även typord
listor, från år 1919—1939, 19 volymer (ULMA 10186 ff.); 
ordsamlingar från Garde, Lau, När ock Vamlingbo c:a 3,500 
blad (ULMA 7799, 10978 ) ock från Fårö c:a 400 bl ad (ULMA 
12133) Typordlistorna finnas i renskrift hos Sällskapet för 
gotländsk forskning. Uppteckningarna ha fr. o. m. 1929 
bekostats av Landsmålsarkivet, för vars räkning även ett 
antal frågelistor av mig besvarats. 

TIBERG, N. Ordsamling från Hejde, c:a 1,000 blad, samt 
några ord från Guldrupe ock Väte (hos Sällsk. för gotl. fo rsk
ning); typordlistor ock primäranteckningar från Fårö ock 
ett tjugotal socknar på sydvästra Gotland tillsammans 10 vol. 
(ULMA acc. 6258 ff.); (typordlistorna i renskrift hos Säll
skapet för gotländsk forskning). På grundval av Tibergs 
typordlistor och däri gjorda anteckningar är en ordsamling 
om c:a 1,500 blad utskriven av fil. mag. B ritt Ytterberg (ULMA 
10941). Tiberg har även utarbetat en ordsamling ur Visby-
målet, c:a 1,000 ord (ULMA 7341: 2). 

BOLIN, B ENGT (f. 1906, gotl. , fil. mag., lärov .adj. i Gävle) gjorde 
år 1927 på bekostnad av Sällsk. för gotl. f orskning uppteck
ningar i Vamlingbo, vilka resulterade i en ordsamling på c:a 
900 blad. Ur fonetisk synpunkt äro hans uppteckningar min
dre tillfredsställande. 

YTTERBERG, B RITT (f. 1912, d. 1939, gotl., fil. mag.) samman-
bragte år 1934 e n ordsamling av fisketermer från åtskilliga 
gotlandssocknar bestående av c:a 350 blad (ULMA 7726). 
Under åren 1936—38 besvarade hon av mig uppställda ord-
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frågelistor för ett antal socknar på södra Gotland (ULMA 
9935, 10940, 11838, 11839, 11934) jämte några av ULM As 
frågelistor. 

Av övriga i Landsmålsarkivets samlingar befintliga, många, 
utförliga ock språkligt värdefulla svar på frågelistor hava 
enstaka här citerats under sina accessionsnummer. Särskilt 
märkes en excerptsamling ur JACOB K ARLSSONS ort smeddelaren 
(d. 1933) svar på mina frågor rörande ord ur frågelistorna 
(ULMA G998), samt frågelistsvar från Fårö ock frågekort från 
åtskilliga socknar av ELLI HERLITZ (f. 1911, gotl., fil. kand.). 



Förkortningar av källor: 

7. Manuskript: 

Ba = Bacher (ms. lios Säve) 
Bn = Bolin. 
Cn = Carlsson. 
CS = Carl Säve. 
Dil = Dancll. 
Gn = Gustavson. 
Hm = Hedenström. 
Hz = Herlitz. 
1 = Ihre. 
JKn = .Jakob Karlsson. 
Jn = Jacobsson. 
Kg = Klintberg. 

Kn = J. P. Kellgren (ms. hos Säve). 
Ln = Laurin (ms. hos Säve). 
L.soc. = ms. i Linnéan society. 
Neog = Neogard. 
S = P. A. Säve. 
Sahl = Sahlsten (ms. hos Säve). 
Tft = Toftén (ms. i KB). 
Tg = Tiberg. 
Wallin = (ms. i KB). 
Wn = Wessén. 
Yg = Ytterberg. 

II. Tryckta källor, innehållande gutniskt material: 

Aln = Alnander (Götheborgska Magasinet 1759). 
B = hundskr. B av Gutalagen (enl. Pipping). 
Br.-d., Bröll.-d. = Bröllopsdikt (i H esselman: Bröllopsdikter på dialekt . . . 

Upps. 1937). 
Carlsson I-omlj. = Det gotländska i-omljudet (GHÅ), Göteborg 1921. 
CSRun = C. Säve: Gutniska Urkunder, Sthlm 1859. 
FårömN = Noreen: Fårömålets ljudlära (Sv. L m I: 8), Sthlm 1879. 
GL = Gutalagen, se Pipping Gulalag etc. 
GOB = Gotländsk ordbok pä grundval av C. och P. A. Sä ves samlingar, 

Ii. 1—2, Upps. 1936, 1938. Det övriga i ms. i ULMA. 
Grat.-d. = Gratulationsdikt 1717 (i H esselman: Bröllopsdikter [etc.] 1937). 
Kath. Gillest. = Katharina Gillestadga (1443). 
LaumKg = M. Klintberg: Laumålets kvantitet ock aksent (Sv. Lm VI: 1), 

Sthlm 1885. 
Ld. 1717, se Grat.-d. 1717. 
Lindström Gotl. medelt. = G. L indström: Anteckningar om Gotlands me

deltid I, II 1892—1895. 
Pipping Ardrest. = H. Pipping: Om runinskrifterna pâ de nyfunna Ardre-

stenarna, Upps. 1901. 
Pipping Gotl. stud. = H. Pipping: Gotländska studier, Uppsala 1901. 

11 H. Giistavson 
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Pipping Gutalag = H. Pipping: Guta lag och Gula saga jämte ordbok, 
Kobenhavn 1905—07. 

Rk, Runkal. = Den gotländska runkalendern 1328 av Nils Lilliberg och 
Elias Wessén, Sthlm 1939. 

Runst. — runinskrift enl. CSRun. 
Schoum = Schoumacher, J.: Disserlatio de Gothlandia. Akad. avh. praes. 

J. Steuchius, Upps. 1716. 
Sil = Säve, P. A.: Hafvets och fiskarens sagor, 2 uppl., Visby 1892. 
Spegel = Rudera Gothlandica. . . Anno 1683 af Haqv. Spegel, utg. af 

O. V. W ennersten, Visby 1901. (Ms i Växjö läroverks bibi.) 
Söderberg — Sven Söderberg: Forngutnisk ljudlära, Lund 1879 (LUA 

Tom XV). 
W = O. V. Wennersten: Bidrag till en nygutnisk ordbok, A—J, Upps. 

1902—1909. 



Förkortningar av andra citerade arbeten: 

Aasen = Norsk Ordbog med dansk Förklaring af Ivar Aasen, Chria 1873. 
Afda = Anzeiger für deutsches alterthum. . ., Berlin 1876 ff. 
APhS = Acta Philologica Scandinavica. Tidsskrift for nordisk Sprogforsk-

ning, Kbhvn 1926 ff. 
Arkiv = Arkiv för nordisk filologi, Lund 1883 ff. 
ATSv = Antikvarisk tidskrift för Sverige. Utg. af Kongl. Vitterhets-, 

historié- och antiqvitetsakademien, Sthlm 1864 ff. 

Bergman Samn. ë = Utvecklingen av samnordiskt ë i svenska språket. 
Upps. 1921. 

Blöndal == Blöndal, S. Islandsk-Dansk Ordbog, Reykjavik 1920—24. 
Bosworth = Bosworth, J. An Anglo-Saxon Dictionary. . . edited and en

larged by T. N. Toller 1—4 + Suppl., Oxf. 1882—1921. 
Bröndum-Nielsen Glda. Gr. = Johs. Brondum-Nielsen Gammeldansk 

Grammatik i sproghistorisk fremstilling 1—3, Kbhvn 1928—35. 

Bucht = T. Bucht: Äldre ü och ö i kort stavelse i mellersta Norrland, 
Sthlm 1924. 

Cleasby-Vigfüsson = Cleasby, R. & Vigfusson, G.: An Icelandic-English 
Dictionary, Oxf. 1874. 

Daneli Nucköm = G. Danell: Nuckömålet (Sv. Lm. B. 33), 1905—1934. 
Dähnert Wb = Dähnert J. C. Platt-Deutsches Wörterbuch, Stralsund 

1781. 
DVSO = Dansk Ordbog udgiven under Videnskabernes Selskabs Besty-

relse, Kbhvn 1793 ff. 
Egilsson—Jönsson = Lexicon poeticum antiquse linguse septentrionalis 

förf. af S. Egilsson, påny udg. ved F. Jönsson, Kbhvn 1913—16. 
Envall = P. Envall: Dala-Bergslagsmålet, Upps. 1930. 
Espersen Ordb. = Espersen, J. C. S .: Bornholmsk Ordbog, Kbhvn 1908. 
Falk—Torp = Norwegisch-Dänisches Etymologisches Wörterbuch von 

H. S. Falk und Alf Torp, Heidelberg 1910—1911. 
Feilb., Feilberg = Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmål af H. F. 

Feilberg, Bd 1—4, Kbhvn 1886—1914. 
Feist = S. Feist: Vergleichendes Wörterbuch der Gotischen Sprache mit 

Einscliluss des Krimgotischen (etc.) 3:e neubearb. u. verm. Aufl., 
Leiden (1936—) 1939. 

Fick—Torp = Vergleichendes Wörterbuch der Indogermanischen Sprachen 
von August Fick, III. Wortschatz der Germanischen Spracheinheit. .. 
von Hjalmar Falk . . . umgearb. von Alf Torp, Göttingen 1909. 
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von Friesen. Mediagem = O. von Friesen: Om de germanska mediagemi-
natorna. Akad. afh., Upps. 1897. 

von Friesen: Nord, bidrag = O. von Friesen: Till den nordiska språk
historien. Bidrag 1—2, Upps. 1901—06. 

Fritzner 1 = Ordbog over det gamle norske Sprog af Johan Fritzner, 
Kria 1867. 

Fritzner 2 = Ordbog over det gamle norske Sprog af Dr Johan Fritzner. 
Omarbeidet, foroget og forbedret Udgave, Bd 1—3, Kria 1886—1896. 

FSS = Samlingar utg. af Sv. Fornskriftsällskapet, Sthlm 1844 ff. 
GHÀ = Göteborgs Högskolas årsskrift, Göteborg 1895 ff. 
Gotl. Arkiv = Gotländskt arkiv. Meddelanden från föreningen Gotlands 

Fornvänner, Visby 1929 ff. 
Haldorsen, B. = Lexicon Islandico-Latino-Danicum, Kbhvn 1814. 
Hasgstad—Torp = M. Haïgstad og A. Torp: Gamalnorsk ordbok, Kria 

1909. 
Hedström = G. Hedström: Sydsmåländska folkmål I, Lund 1932. 
Heimskringla = Noregs konunga sogur. Udg. ... ved F. Jönsson, 1—4, 

1893—1901 (Kbhvn) (Samf. till udg. af gammel dansk litt. 23). 
Hellq., Hellquist = E. Hellquist: Svensk etymologisk ordbok, Lund 1922. 
Hellquist Sjön. = E. Hellquist: Studier öfver de svenska sjönamnen (Sv. 

Lm. XX), 1903—06. 
Hesselman i och y = B. Hesselman: De korta vokalerna i och y i svenskan, 

Upps. 1909—10. (UUÅ 1909.) 
Hesselman Sveamålen = B. Hesselman: Sveamålen och de svenska dialek

ternas indelning, Uppsala 1905. 
Hultman Häls.l. = Hälsingelagen .. . Språkhistorisk undersökning ... af 

O. F. Hultman, Hfors 1904—1908. 
Hultman ösv. dial = De östsvenska dialekterna af O. F. Hultman, Hfors 

1894, (i Finländska bidrag till Svensk Språk- och Folklifsforskning 
utgifna af Svenska landsmålsföreningen, Hfors 1894. 

IF = Indogermanische Forschungen, herausg. von K. Brugman und W. 
Streitberg ..Strassburg 1891 ff. 

Jacobsen, M. A. og Matr as, Chr.: Fœrosk-dansk Ordbog, Törshavn 1927—28. 
Jonsson, Erik ordb. = Oldnordisk Ordbog, Kbhvn 1863. 
Kalkar = Ordbog til det seldre d anske Sprog, af O. Kalkar, Kbhvn 1881— 

1918. 
Kluge = Kluge, Fr.: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, 

ll:e Aufl., B erl. u. Leipzig 1930—34. 
Kock (Sv.) Ljh = Svensk Ljudhistoria av Axel Ko ck, 1—5, Lund 1906— 

1929. 
KZ = Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, herausg. von A. 

Kuhn ..., Berlin 1852 ff. 
Larsen Oversigt = Oversigt over de norske Bygdemål af Am. B. Larsen, 

Kria 1898. 
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Larsson S. = Substantivböjningen i Västerbottens folkmål. Ak. avh., 
Upps. 1929. 

Lcvander == Da lmålet, beskrivning och historia av Lars Levander I, Upp
sala 1925, II 1928. 

Lind = Lind, Olof, Teutsch-Schwedisches und Schwedisch-Teutsclies Lexi
con, Sthlm 1749. 

Linder = Om allmogemålet i Södra Möre härad (UUÄ 1867). 
Lindroth (Öl. folkm.) = Hj. Lindroth: Olands folkmål I, Göteborg 1926. 
Lyttkens = Svenska växtnamn, Sthlm 1904—1915. 
Magnusson = J. Magnusson: Tillägg till Adolf Noreens ordbok öfver 

Fryksdalsmålet (Sv. L m. II: 2), 1880. 

Molbech = Dansk Dialect-Lexikon af C. Molbech, Kbhvn 1841. 
NoB = Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning, Lund 

o. Upps. 1913 ff. 

Noreen, Altisl.Gr. = Altisländische und Altnorwegische Grammatik (Laut 
und Flexionslehre) unter beriicksichtigung des urnordischen von Adolf 
Noreen, 4:te aufl., Halle 1923. 

Noreen, Aschw. Gr. = Altschwedische Grammatik mit Einschluss des Alt
gutnischen von Adolf Noreen, Halle (1897—)1904. 

NTf. filol. = Nordisk tidskrift for Filologi og Psedagogik. Ny rœkke .. 
Kbhvn 1874 ff. 

Nysv. Stud. = Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språk
forskning, Uppsala 1921 f f. 

Pihl = Overkalixmålet I. Akad. avh. av Carin Pihl (UUÀ 1924), Uppsala 
1924. 

Ross = Norsk ordbog af Hans Ross, Chria 1895—1913. 
Rutberg = Hulda Rutberg: Folkmålet i Nederkalix och Töre socknar. Ak. 

avh., Sthlm 1924. 
Rz, Rietz = J. E. Rietz: Ordbok öfver svenska allmoge-språket, Lund 1867. 
Rääf Ydre(målet) = Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver 

Ydre härad i östergöthland 1—5, Linkpg, Oreb., Norrkpg 1856—75. 
S A O B = Ordbok öfver svenska språket, utgifven af Svenska Akademien, 

Lund 1893 ff. 
Schambach Wb = Wörterbuch der niederdeutschen Mundart von G. 

Schambach, Hannover 1858. 
Schiller—Lübben = Mittelniederdeutsches Wörterbuch von Dr Karl Schil

ler und Dr August Lübben, Bd 1—6, Bremen 1875—81. 
Schlyter Ordb. = Ordbok till samlingen af Sveriges Gamla Lagar. . ., 

Lund 1877. 
Schmeller Wb = Bayerisches Wörterbuch, Ausg. 2, bea rb. von G. K. From

mann, München 1872—77. 
Sdw = Söderwall, K. F.: Ordbok öfver svenska medeltidsspråket, Lund 

1884—1918. 
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Skeat Etym. diet = An Etymological Dictionary of the English Language, 
Ed. 4, Oxford 1910. 

S N F = Studier i nordisk filologi, Hfors 1910 ff. 
S o S = Språk och Stil. Tidskrift för nysvensk språkforskning, Upps. 

1901—20. 
Sv. Lm. = Nyare bidrag till kännedom om de Svenska Landsmålen ock 

Svenskt folkliv, Upps. 1878 ff. 
Torp = Nynorsk etymologisk ordbok av Alf T orp, Kria 1919. 
Tucker Et. diet. = A concise etymological dictionary of Latin by T. G. 

Tucker, Halle (Saale) 1931. 
Tydén = F. Tydén: Vok. u och o i gammal kort stavelse i upp- och mel

lansvenska folkmål. Ak. avh., Upps. 1924. 
Wessman Ordb. = V. E . V. Wessman: Samling av ord ur östsvenska folk-

mål, Hfors 1925—32. 
Wessman = De finlandssvenska dialekternas labiala vokaler I... av 

V. E. V. Wessman, Hfors 193G (i Folkmålsstudier Arg. IV). 
VGL, VgL = Västgöta-Lagen, utg. af C. J . Schlyter (i Corpus juris Sueo-

Gotorum Antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar. Utg. af N. S. 
Collin och C. J. Schlyter, Sthlm—Lund 1827—77). 

Vidsteen Ordb. Söndhordl. = Ordbog over Bygdemaalene i Söndhordland 
af Chr. Vidsteen, Bergen 1901. 

Wigforss (Sö. Hall. folkm.) = Södra Hallands folkmål (Sv. Lm. B. 13), 
1913—18. 

VII = Ordbok över de östsvenska dialekterna av Herman Vendell, Häft. 
1—4 (Skrifter utgifna af Svenska litteratursällskapet i Finland LXIV, 
LXXI, LXXV, LXXIX), Hfors 1904—07. 

VII Runöm. = Runömålet. Ljud- ook formlära samt ordbok, 1882—87 
(Sv. Lm. II: 3). 

W-P., Walde-Pokorny == A. Walde: Vergleichendes Wörterbuch der indo
germanischen Sprachen. Herausg. u. bearb. von J. Pokorny, Berlin u. 
Leipzig 1926—1932. 

Wright = The English Dialect Dictionary '. . . by Joseph Wright, b. 1—6, 
London 1896—1905. 

Xenia Lidéniana = Festskrift tillägnad professor Evald Lidén, Sthlm 1912. 
Z  f .  d .  W .  =  Z e i t s c h r i f t  f ü r  d e u t s c h e  W o r t f o r s c h u n g ,  S t r a s s b u r g  1 9 0 0  f f .  
Åk, Âkirk = (Akirkebydopfunten); hos Wimmer, L. F. A.: Dobefonten i 

Äkirkeby Kirke, Kbhvn 1887. 



Förkortningar av gotländska sockennamn jämte 
hänvisningsnummer ti l l  kartan.  

(Se i', ö. Kommunförtcckning till underlagskarta över Sverige 1:600 000, 
Sthlm 1938). 

Akeb = Akebäck 218/310 c 

Ala = Ala 215/312 b 

Alsk = Älskog 213/312 ab 

Alva = Alva 211/310 c 

Anga = Anga 217/313 c 

Ard = Ardre 215/313 c 

Atl = Atlingbo 216/310 a 

Barl = Barlingbo 218/310 1) 

Björke = Björke 217/310. 

Boge = Boge 221/313 c 
Bro = Bro 220/310 b 

Bunge = Bunge 224/315 b 

Burs = Burs 212/311 cd 

Bult = Buttle 215/311 d 

liiil = Biil 22 0/312 ac 

Dalli - _ D alhem 218/311 

Eke = Eke 210/310 ac 

Eby = Ekeby 219/311 c 

Eksla = Eksta 212/308 b 
End == Endre 219/310 b 

Esk — Eskelhem 217/308 d 

Etel = Etelhem 213/311 a—214/311 c 

Fard = Fardhem 212/301) d 

Fide = Fide 208/309 bd 

Fler = Fleringe 225/314 cd 

Foie = Fole 220/311 

Foil = Follingbo 219/310 c 

Fröj = Fröjel 213/308 ab 

Fårö = Fårö 226/316 d 

Gmg = Gammelgarn 215/314 ac 

Gant = Ganthem 217/312 a 

Garde = Garde 213/312 a 

Ger = Gerum 213/309 d 

Goth = Gothem 219/313 c 

Grö ti = Grötlingbo 209/310 a 

Guld = Guldrupe 215/310 ab 

Habl = Hablingbo 210/309 a 

Hall = Hall 225/312 b 

Halla = H alla 217/311 a 

Ham = Hamra 206/309 bd 

Hang = Hangvar 224/312 bd 

Havd = Havdhem 210/309 d 

Hejde = Hejde 215/309 bd 

Hby = Hejdeby 219/310 b— 

220/310 d 
Hejn = Hejnum 221/312 c 

Hel vi = Hellvi 223/314 d 

Hemse — Hemse 211/310 a 

Hog .= Hogrän 217/309 

Hörs = Hörsne 218/312 a 

Kli = Klinte 214/308 b 

Kräk — Kräklingbo 216/313 c 

Kall = Källunge 219/311 b 

Lau = Lau 213/312 cd 

Lev = Levede 212/309 a 

Li = Linde 212/310 a 

Loj = Lojsta 213/310 ac 

Lok = Lokrume 221/311 c 

Lum = Lummelunda 222/310 b 

Lye = Lye 213/311 d 

Lär = Lärbro 223/313 bd 

Mart = Martebo 222/310 bd—311 at: 

Mby —- Mästerby 216/309 a 
Norrl = Norrlanda 217/312 bd 

När = När 212/312 

Näs = Näs 209/309 c 
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Olli = Othem 222/313 a 
Roma = Roma 217/310 b—218/310(1 
Rone = Rone 211/310 d 
Rute = Rute 224/314 <1 
Sanda = Sanda 215/308 b 
Sil = Silte 211/308 bd 
Sjon = Sjonhem 217/311 cd 
Sproge = Sproge 212/308 d 
Stenku = Stenkumla 218/309 c 
Stenky = Stenkyrka 223/311 c 
Stånga = Stånga 212/311 a 
Sund = Sundre 205/308 
Ting = Tingstäde 222/312 c 
Tofta = Tofta 217/308 a 
Ti åk = Träkumla 218/309 

Vall = Vall 217/309 b 
Vallst = Vallslena 219/312 a 
Vaml = Vamlingbo 206/308 d—309 
Vby = Visby st. 219/309 a— 

220/309 c 
Vikl = Viklau 216/310 b 
Vänge = Vänge 216/311 c 
Vstg = Västergarn 216/307 d—308 i 
Västerh = Väslerliejde 218/308 b 
Västk = Västkinde 221/310 c 
Väte = Väte 216/309 d—310 c 
Öja = öja 207/309 b 
Östg = Östergarn 215/314 b— 

216/314 d 



Övriga förkortningar: 

Bl., Blek. = Blekinge (blekingska). 
Boh. = Bohuslän (-ska). 
Dal. = Dalarna. 
Dalm. = dalmål. 
Dalsl. = Dalsland. 
Fini. = Finland. 
Gsv(by) = Gammalsvenskby. 
Gästr. — Gästrikland. 
Götal. = Götaland. 
Hall., hl. = Halland. 
Häls. = Hälsingland. 
Härj. = Härjedalen. 
Jti., Jämtl. = Jämtland. 
Kalm. = Kalmar län. 
Nb, Norrb. = Norrbotten. 
Nk, Nrk = Närke. 
Rosl. = Roslagen. 
Sdm., Södm. = Södermanland. 
Sm., Smål. = Småland. 
Sveal. = Svealand. 
Uppl. = Uppland. 
Vb., Vbott., Västerb. = Västerbotten. 
Vg., Västg. = Västergötland. 
Vrml., Värml. = Värmland. 
Ang., Ångerm . r Ångermanland. 
Üg., Üstg. — Östergötland. 
Ol. = üland. 

Frk = Landsmålsarkivets frågekort. 
G = Generalstabens karta, 
jb = jordebok. 
jr = jordregister. 
KB = Kungl. Biblioteket. 
Lmf. (Gotl. etc.) = Gotlands (etc.) 

landsmålsförenings samlingar. 

Ordb. Dal., Vg, (etc.) = ULMA: 
kortordböcker. 

R = signum R i UUB. 
SOA = Svenska Ortnamnsarkivet 
ULMA = Landsmålsarkivet i Upps 
UUB = Uppsala Universitets B iblio 

tek. 

ags. = anglosaxiska. 
bair. = bairiska. 
da. = danska. 
eng. : engelska. 
estl.-sv. = estlandssvenska. 
fda = forndanska. 
ffris. = fornfrisiska. 
Ig. = forngutniska. 
fhty. = fornhögtyska. 
fi. = finska. 
fno. = fornnorska. 
fr. = franska. 
fsax. = fornsaxiska. 
fsv. = forns venska. 
germ. = germanska. 
got. — gotiska. 
grek. = grekiska. 
h ull. = holländska. 
isl. = isländska. 
kelt. = keltiska. 
lapp. = lappska. 
lat. = latin. 
lett. = lettiska. 
lit. = litauiska. 
lty. = lågtyska. 
mhty. = medelhögtyska. 
mlty. = medellågtyska. 
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nyisl. = nyisländska. 
nysv. = nysvenska, 
shetl. = shetländska. 
sv. = svenska, 
ly. = tyska. 
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urg. = urgermanska. 
urn. = urnordiska. 
ösv., öslsv. = östsvenska, 
ä. da. = äldre danska, 
ä. s v. = äldre svenska. 



Kap. I. Vokaler ock diftonger i stamstavelser. 

Forngutniskt 1. 

S 1. Fg. ï bevaras såsom långt eller kort i-ljud, utom fram
för r + kons. (varom nedan §§ 2, 3) ock i labial omgivning 
(nedan §§ 5, 6). I-ljudet är till sin kvalitet i alla ställningar 
öppet (i). Denna iakttagelse har jag gjort i alla socknar, där 
jag själv upptecknat, ehuru jag av praktiska skäl i de flästa fall 
använt typen i. Carlsson ock Tiberg ha övervägande använt 
i i sina uppteckningar. I protokollet över den undersökning 
av uttalet i Lau, som Carlsson tillsammans med Klintberg ock 
mig år 1918 gjorde på ort ock ställe1, har han antecknat: 
"bit, bit, frid, frid, "bittna, bitna, linne, fina. Långt ock 
kort i utan märkbar skillnad, båda öppnare än rspr. i i bit, 

bit?, s narast i, på samma sätt i betala, bitala, gemen, gimctin." 

I en ordlista för undersökning av uttalet från Fårö2 har jag 
antecknat: hisn (denne), Sigga (sjunga), skip (skepp) etc. I en 
liknande lista från Lärbro3 "'fisk, sitar (sitter), kinki [b. v. 

fliar ar". I en "ljudfrågelista"4 från Mästerby skriver 
Tiberg: fish, site, : seta (obs. värkligt sv. e), f rån Sanda: "fisk, 

sita (i torde stundom både långt ock kort kunna betecknas 
med e)", från Gerum: "fisk, sita, vid, gik, kîgkuar, sJap", men 
däremot från Klinte: "fisk, kiglci, fogar". Huruvida, som Ti
berg föreslår, i-ljudet i fisk, Sita etc. skulle kunna vara verk
ligt svenskt e, kan ifrågasättas. Gotl. i synes mig vara av
gjort slappare än sv. e. 

*) TJLM A 896: 2. ä) ULM A 10490. 8) ULMA 10487. 
4) I - Sällsk. för gotl. forsknings arkiv, Visby. 

1 H. Gustavson. 
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Exempel1: 
a) Urspr. kortstaviga ord: 

Fg. bit n. bit LärBroGN; HejdeTG, skärpa i en ägg; bit Atl 
CN; bit GothHM; GrötljN n., bett. 

bik n. bik FlerLärBroGN; AtlCN; HejdeTG; bik GothHM; Eksta 
WN; GrötljN n., beck. Fsv., isl. bik. 

grip n. grip BI-OGN; grip EkstaWN; GrötljN, grepp; hand
tag; gréitgrip, spångrip Atl CN. Jfr fg. gripr m., grepp, 
tag. 

lid m. lid, BI-OGN; AtlCN; HablTG; lid EkstaWN; pl. MAR Fler 
LätGN, ledgång. Fg. (baug) 1 iJ» (ack.). 

Fg. lif) n. lid BTOGN; AUCN; HejdeTG; lid GothHM; Eksta 
VamlWN; GrötljN, gärdsgårdsled. 

sid m. (fg. ack. sif)) sid FlerLärHejnBroHörsNorrlGmgGN; Atl 
CN; sid GothHM; EkstaWN; GrötljN, sed. 

sik f. sik BTOGN; AtlCN; sik EkstaWN; sik Neog, sank mark. 
No. dial, sik f. Torp; sv. dial, (vg., bhl) sik Rz 563 a. 

sil f. sil NorrlAlsGN; sil GothHM; EkstaNäsWN; LauKe 
(exc. I); NärGN; GrötljN, sele. På norra Gotl. förekommer 
en annan form sila, varom se s. 5. 

Fg. smijbr (CSRun 72) m. smîd FårömN 325; smid LärBroGN; 
AtlCN; HejdeHablTG; smid EkstaWN; GrötljN, smed. 

spit n. spit FlerLärBroGN; HejdeTG; spit EkstaWN, järn
spett. 

Fg. stig n. stig BI-OGN; AtlCN; stig EkstaWN, steg. 
strik n. strik BTOGN; AÜCN; HablTG; strilc LaumKG; Eksta 

VamlWN, streck; stråk. 
vid m. (fg. ack. wif>) vid FlerLärBroGN; AtlCN; vid GothHM; 

EkstaWN; GrötljN, ved. 
vin m. vin FlerLär; vin GothHM; EkstaWN; LaumKG, vän. 
vit n. vît FårömN 325; vit FlerHallLärGN; AtlCN; vit Goth 

HM; GrötljN, vett. 

giva v. gi FåröFlerLärGN; AÜCN; gi GothHM; gi EkstaVaml 
WN; NärGN. Svagtonsform av fg. giefa. Jfr gita, § 5: 2. 

x) Exemplen äro ordnade efter Hesselman i och y. 
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hite m. iiîti Fåröm N 325; hrta FåröGN; hita FlerLärBroGN; 
AtlCN; inta GothHM; LauinKc; EkstaWn; GrötlJN; heta 
HablTG [e = ?], hetta. 

liva v. liva FåröGN; liva FlerLärBroGmgGN; HejdeHablTo; 
liva GothHM; EkstaWN, leva. Fg. pres. liîr etc. 

sima v. s\ma FlerLärHejnHörsNorrlGN; HejdeTG; simce Gmg 
OstgArdGN; sima EkstaNäsVamlWN, simma. 

slide m. stida (-a) FåröGN; slida LärGN; AtlCN; slïdœ FlerGN; 
shda LaumKo; EkstaWN; slidi GothHii, släde. 

spine m. spina BI-OGN; AÜCN; spina LaumKö; EkstaWN; pl. 
spmar GothHM, spene; ögla på nät. 

stige m. stiga LärBroGN; AÜCN; stigi BogeGN; stiga Eksta 
WN; GrötlJN, stege. 

strike m. strijca FåröGN; strila Goth H m ; strika AtlCN; strika 
LauKG (exc. I), strömdrag. 

svide m. svkki FåröGN; svida LauNärGN, sveda. 
vike m. vika FåröGN; vikt GothGN; vika LauKG (exc. I), 

mindre vik. 

Fg. vita v. vita FåröGN; vita LärBroGN; vita GothHii; Hejde 
TG; EkstaWN; GrötlJN, veta. 

bitil m. bltl BIOGN; Uti AtlCN ; bitl GothHM; EkstaWN; Grötl 
JN, munstycke i betsel. 

himil (Fg. gen. himins Ak) hhnal FlerLärBroGN; html GothHM 
(tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl), himmel. 

lidug hdu Fler . . . ÖjaGN; AtlCN; liduar HejdeTG; ÖjaNäsGN; 
hdugar NOITIGN; pi. Vidua FröjLevTG; lidna ToftaHogSanda 
Eksta m. fl. TG, ledig, rörlig. 

sinu f. sina FåröGN; sina FlerLärBroGN, sena. 

stikil(-ul) m. stikul FåröGN; stlM LauGN; bf. stijdn NärGN, red
skap att rulla upp torsksnöret på. Jfr fsv. stikil, (horn-) 
spets etc. 

tinu f. tina YamlBN; pl. tinar LauGN; tinar GothHM1; Garde 
GN; tinar EkstaYo, frukten av Galium aparme. Jfr no. 
tïne m., galium aparine (Torp). 

Fg. wieu (dat.) vika FåröNärGN; vika LärBroGN; AÜCN; Hejde 

*) sing, tin [?]. 
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TG; vika, GothHM; EkstaWN; vika LaumKö; vika HablTG, 

vecka. 
(v)ridil m. ruled LärGN; ridl EkstaWN; GrötlJN; ridl LauKG 

(exc. I); ridel Sahl; LauRoneSundVamlS, hafsström; vattnets 
(havsytans) oroliga stigande (och fallande) före regn etc. 

Supina till starka värb av första avljudsklassen höra hit, 
varvid dock är att märka, att många av dessa värb även upp
visa svag böjning, dock sällan i Fåröm. Här upptages en
dast sådana, vilka visa stark böjning. Deras sup. ha ofta an
tagit infinitivens vokalisation. Exempel: 

bitit bita, FåröFlerGN; bite, GothHM; EkstaWN; LauKG (tpl); 
(baita LärGN; AtlHavd (tpl) CN; beita GrötlJN). 

drivit drive, FåröGN; GothHM; EkstaWN (dreiva GrötlJN). 
glidit glide, FåröGN; GothHM; EkstaWN; glida AtlCx; Hejde 

T G; glid [apok.] LauKG (excp I). (Även gl&ide, etc.) 
lidit lula EkstaWN (eljes leada etc.) 
ridit rida FåröFlerGmgGN; HablTG; rida GothHM; EkstaWN, 

(även raida etc.) 
rivit riva FlerLärGN; HablTG; riva, EkstaWN (eljes rawa o. d.) 
stigit stiga GothHM; stiga AtlCN (även staiga o. d.) 
svidit svida EkstaWN (även sveida, o. d.) 
vridit brida FåröGN; GothHM; EkstaWN; LauKo (tpl); brrda 

FlerLärNärGN (även braide, etc .) 

Participia perfecta till starka värb av första avljudsklassen 
höra även hit. I motsats till supina ha de sällan antagit infi

nitivens vokalisation. Exempel: 

biten bitan FåröGN; brtn LärStenkyGmgGN; htn AÜCN; bitn 

HavdCN (tpl), (bàitn LärGN). 
driven drivn GothHM; drivan EkstaWN. 
gliden ghdn HablTG. 
riven rivan StenkyHejnHörsNorrlGmgGN; HablTG; (gaist)rivan 

AtlCN (tpl); f. (bart)rivi EkstaGN; (r&w&n AtlCN tpl). 
sigen &igan BroHejnNärGN, tunnsliten.1 

x) Till sœige, v.; de, sœigar ifrån si, det går isär (om garn) 
LauGN. Jfr isl, siga, seig, siginn, sjunka m. m. 
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sliten slîtn BroGx; (&ut)shtn AtlCN (tpl); sht&n EkstaWN. 
sviden svldn BroHejnGmgGN, vidbränd (om gröt ock välling), 
vriden bridn FlerLärBroGN; (brceidn HejdeTe). 

Hit höra även de numera blott i Fårömålet kvarlevande 
pluralerna bita FåröGN, beto; glldu FåröGN; gli do FåröDLL, 
foro; rida FåröDLL, redo, ock riva FåröGN, revo. 

Fg. bifûa v. bida HörsNorrlNärGN; EkstaVamlWN, bedja, 
midia midja LauKö (excp I); f. bf. midtu GothNorrlGN; (m. bf. 

midi&n FlerHangLärGN; midian GrötlJN, mitten). 
silia f. sila FåröGN; sila BroHörsNorrlGn; GOÜIHM; sila Atl 

CN, sele1. 
Fg. sitia v. Sita FlerLärGN; AtlCN; Sita GothHia (tpl); Eksta 

WN (tpl); GrötlJN (tpl), sitta. 
Fg. schilia v. skila FåröDLL; skila FlerLärBroGN; EkstaWN; 

GrötlJN; shla AtlCN; HejdeTo; pres. skilar LauKö (exc. I), 
skilja. slcila o. d. äro svagtonsformer eller ha bildats i 
analogi med impf. (skilde,:,). 

smidia f. smida FlerLärBroGN; HejdeTe; AtlÖN ; smida Gotli 
HM; EkstaWN; GrötlJN, smedja. 

Fg. liigia v. tiga Fåröm N 325; tiga LärFlerBroHejnLauNär 
GN; SUTG; tiga LauKG (exc. I); tiga ToftaEskVallTo, tiga. 
Ang. sporadisk labialisering, se nedan § 5: 2. 

vidia s. vîdja Fåröm N 317; vldia NOITIGN; v ida HejdeTö; 
vida Lau KG (exc. I); vida EkstaWN, vidja; vidabända Fler 
GN, hank. 

vilia v. vila FlerLärBroGN; HejdeTo; vila Lau M KG; Eksta 
WN; GrötlJN; pres. 3 pl. vila FåröGN, vilja. Fg. (pres. 3 
pl.) vilia. Betr. formen vila etc. jfr schilia ovan. 

Fg. vilia (dat.-ack.) m. vila GantGN; HejdeHablTö; vila Laum 
KG; EkstaWN, vilja. 

Fg. idir2 (B) (dat.-ack. av ir) idur FårömN 324; Idur Fårö 
GN (Se f. ö. s. 8). 

*) e gtl. dragrem, se Hesselman i ock y. s. 124. Om formen Si l ,  

sele, se ovan s. 2. 
2 Orig. har id'r (Pipping Gotl. stud. s. 52). 
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iglu f. Igla När GN; tîgla FårömN 304; tïgla AtlCN; pl. tiglar 
LauGN, igel. 

(?)liker likar LaoïriKe; 11. Wcat Br oGx; likart LauKö (excp. I); 
likar SAHL; FåröS; CS; likår(r) LauNäsS; likör, -ar S; CS; 
n. likort Ba; likurt Bröll.-d. 1771 a; FåröS; CS; LauS: 
1) lysten på god mat SAHL; grätten. 2) läcker S; CS; 
KG; GN.1 

livr f. livar FlerLärBroGN; Hejde T g ; AtlCN; livar Goth Hm; 

EkstaWN; GrötUN, lever. 
rimna v. rimna, BI'OGN; rimna GothÜM; EkstaYamlWN; Grötl 

JN, remna. (Fg. part. rimnin, sprucken.) 
sigla v. sigla FåröGN; sigla GothHM; EkstaWN; GrötUN, 

segla. Fg. part. siglandi. 
stikla stikla v. FåröGN; stikla BI-OGN; impf, stiklad LauKo 

(exc. I), löst uppsätta gärdesgård. 

b) Urspr. långstaviga ord: 

dricka v. drîlca FårömN 325; dnka FlerLärBroGN; AtlHavd 
CN (tpl); driljd GothHii (tpl); drika EkstaWN (tpl); GrötUN 
(tpl). Fg. pass. driccas. 

kippa f. kipe, AtlCN; kipa LauGN; klpa HablTG, knippa, 
vippa; kipuvceis FåröGN, i knippen. 

sliprug adj. slip ru AÜCN; slvpru LaumKo; sliprugur FåröS; 
CS, slipprig. 

Fg. liggia v. liga Fåröm N 325; liga FlerLärBroGN; AtlHavd 
CN (tpl); liga GothHM ( tpl); hge, EkstaW N; Grötl JN, ligga, 

ribba v. nba BI OGN; AtlCN ; rib up LauKö (exc. I) repa (bär, 
löv); plöja (upp). 

sigde m. sigda FåröGN; GothH.w; EkstaYamlWN; GrötljN, lie. 
Jfr isl. sigôr m., sigô f. 'skjera til kornskurd' Hœgstad-
Torp; sv. dial, sigd, segd, sejd Rz 563 b, handskära, 
sädesskära. 

gildr adj. gildar FlerLärGN; gildar GothHîvi; gildar LaumKo ; 
EkstaWN, duktig, präktig. 

J) I avljuds-förli. till lik- i sv. l ika, isl. l ika, fsax lîkon etc., 
behaga, alltså egtl. 'som behagar'? Sv. läcker är lån från ty. 
lecker, som har urspr. kk. 
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milte m. mîltt FårömN 326; milti GothHM; milte, AÜCN; 

milte, EkstaNäsWN; milte. GrötlJN, mjälte. 
tilda, -e Vilda, n. FåröGN; f. BIOGN; m. VamlGN; tilda f. När 

GN; hide, n. EkstaWN; m. o. n. LauKö (exc. I), golvplanka 
i ladugård. 

Fg. binda v. binda FlerLärHejnHörsNorrlArdGN; AtlHavdÜN 
(tpl); binda, GothHM (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl). 

kinn m. kin FlerLärBroGN; AUCN; kin FåröGN; EkstaYaml 
WN, kind. 

Fg. vintr (vittr) m. vintur FåröGN; vintar FlerLärBroGN; 
HcjdeHablTo; vintar- GothHM; vintar GrötlGN, vinter, 

ain-vintra amvmtre, GrötlJN; àynvitra VamlGN f., bf. ainvmtru 
Näs WN; amvitru VamlWN, ettårig tacka. 

kim m. Ijimb FårömN 298; kimb FlerLärGN; ATLÖN, brädlapp, 
simpa f. simpa FåröGN; pl. simp ar HangGN; simpar LauGN, 

(fisk). 

Fg. îingr n. figgar FlerLärHallGN; fiygar GothHM; figgar 
EkstaWN; GrötlJN, finger. (Har ofta genus mask.) 

singa1 v. Sigga FlerLärGN; sty ga GothHM (tpl); singa AtlHavd 
CN (tpl); si^ga, EkstaWN; GrötlJN, sjunga. Fg. pass. pres. 
3 sg. sings. 

sinka1 v. sigka FlerHallGN; AtlHavdÜN (tpl); siylja GothHM 
(tpl); sigka EkstaWN; GrötlJN; pres. sigkar NärGN, sjunka. 
Fg. pres. sinkir B. 

slinga f. sliyga GothHM; shgge, EkstaWN; GrötlJN; sligga Lau 
GN; sligga, HablTe, fisknät. 

slinga v. slîgga FårömN 326; sligga FlerLärGN; slvgge, Grötl 
JN , slunga; sliggstäm GmgGN, slungsten. 

Fg. stinqua v. stigke, BTOGN; AUON; stvgka EkstaWN; GrötlJN, 
fara hit ock dit; stänka. 

fisk rn. fisk FlerLärBroGmgGN; AÜCN; fisk EkstaWN. Fg. 
dat. pl. fiscum. 

tistla f. tisla FåröGN; Usle, Fle rLärHörsNorrlGN; AUCN; tisla 
GothHM; EkstaWN; GrötlJN (tpl); tislo VamlWN, tistel 
(växt). 

') Utebliven brytning förekommer även i dalmål, se Levander I, 
s. 140. 
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vrist m.1 nst FlerLärBroGN ; HejdeTG; rist GothHM; LauKo 
(exc. I); EkstaWN; GrötlJx. 

gift f. gift FåröNärGN; bf. gifti LauKo (exc. I), fårstall ute i 
skogen. 

gifte n. gifta, GothHK (tpl); gifta AtlCx (tpl); gifta EkstaWx 
( t p l ) ;  G r ö t l j N  ( t p l ) .  J f r  f g.  g i p t a ,  g en .  g i p t u r .  

§ 2.  Fg. i övergår till e-, resp. ä-ljud särskilt i relativt 
ofta svagt betonade ord, då det antingen ursprungligen står 
framför slutljudande r eller genom bortfall av ô kommit att 
stå i denna ställning. Exempel: 

Fg. if>r, pron. poss. ena LärOjaGN; HejdeHablTG; àira2 Fler 
HejnGothHörsNorrlAngaAlskGmgButtGN; hire,, LOJTG; erra 
FröjLevTG; èira HogSandaYallTG; hra ToftaEskTG; è.iree 
TräkStenkuTG, er, era.8 

Fg. ir4, pron. pers. nêr, êr FårömN 329; nen, ne FåröGrr, 
air2 NorrlArdEkstaGx; for HejdeGerTG; en ÖjaNäsSundGN; 
an KräkGN; œr5 GothHM; cer (obet.) GothGN; ar (obet.) 
EkstaWN; en, et (obet. ar) GrötljN; en : er HablTG; œr 
(obet.) HejnGothGmgHörsNorrlAngaOja, ar (obet.) NäsVaml 
GN; an (svagton. ar, ar) AtlCN, i, ni6. 

Fg. nijjr adv. nêr FårömN 329; near BroHejnGN; nen (äldre 
nir) LauNärGN; ner LauKG (exc. I, II); EkstaWN; nar Grötl 
JN, ner. — En äldre form nider Neog; nidr Toftén ; nidur 

*) Fårömålet har en form med Ï, se s. 22. 
2) Om ai för e%, se nedan § 29. 
3) Andra former äro: Idra F&rö GN; (jfr fg. ack. pl. f. i{>rar 

CSRun 25, 180); èlda ÖjaHamVamlSundÖN; SilHablTo; eda Ek sta 
¥N; NäsGN (urspr. svagtonsform av *i{)a, jfr fsv. ijjar, ijiur, ifjart, 
ijjan etc.); icer Br oBogeHejnGN (<*iär, <*iar, < *if>ar enl . Hessel-
man föreläsn.). 

4) Har visserl. urspr. ï (Noreen Aschw. gr. § 83: 2, a. 3, Kock 
Sv. Ljh I, s. 88), men fick i satssammanhanget givetvis ofta kort 
i (Kock a. st.). 

5) tydligen avses svagtonsformen. 
6) på no. Gotl. förekommer mäst formen i (oblik. iœr) HallBro 

Hej nGN. 
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FåröS; CS; BungeNärS; nidårr Alsk; nir FåröS; CS; LauCS; 
RoneS, visar utvecklingen från starktonig form. 

nidre adv. n&ira BroHejnAngaGN; neira ButtGN; ner(a), nkra 

HablTG, nere. Till föreg. 
Fg. vifr prep. o. adv. vatr BIOGN; ver LauKG (exc. II); vnr 

LauGN, vid.1 (Blott i uttr. talas vin um, talas vid om). 

Anm. Enligt Noreen Fåröm § 99 skulle ï även i starkton, då 
det förlängts framför rä, kunna övergå till e. Hans enda ex. är 
vérda, vörda, (fsv. virfa) vilket återgår på verda, vèrda FåröS, 
CS, akta, bry sig om. Ordet är eljes ej belagt i gotl. 

§ 3. Fg. i övergår till ä-ljud framför rr samt r+ annan 
konsonant. Exempel: 

birke bcerka- FåröGN; bœrJca FlerLärGN; HejdeTG (tpl) ; hterki 
GothGN; bcerla GothHM (tpl); (borka EkstaWN, jfr § 13) 
m. o. n., björkvirke. Härur troligen den nu föråldrade for
men bcerlc (<birk 2) 'björk'; (bœrJc HejnHörsNorrlGmgGisr; Goth 
HM f., pl. bœrhur FåröGN). Isl. birki- (vij)r etc.). 

virke n. vœrJca FåröBroGir, HejdeTG; vœrfa FlerLärGN; vcerki 
GothÏÏM; v&rJca LauKG (exc. I); vcerJca GrötljN, virke. 

virvil m. vcerval FlerLärHejnNorrlÖstgGN; HejdeHablTo; vcervl 
GothHM, (tpl); GrötljN (tpl); varv&l LauKG (exc. I), virvel
vind. vcervalåika FåröGN, leksak i form av en väderkvarn, 

pirr m. peer AngaGN; AÜCN; par LauKG (exc. I); pirrgräs 
(Lantmät. Finemans diarium 1749, 1753) S; pirrvall (ib. 
1753) S; pärr StenkyCS; (Lan)S; HablVamlKG (Växtn. II, 
s. 149); vattnpärr NäsKe (ib.); pärrgräs HavdK G (ib.) en sorts 
myrfoder; Scirpus lacustris KG (Yäxtn. II, s. 149). Hör 
möjl. till sv. dial, pirra, da. pirre i ursprungl. bet. 'sticka' 
(Hellquist Ordb.). 

svirra svcera FlerLärBroGN; GothHM; HejdeTG; svara Eksta 
WN; (svira NËSWN); pres. s,varar L auKö (exep. I), surra i 
fingrarna (av ett slag); bränna på tungan; fräsa (om v atten 

') nu ersatt av bœt (lågty. bi), vid, hos. 
2) Jfr da. birk, som av Falk-Torp förklaras på samma sätt. 

Jfr Carlsson I-omlj. s. 8. 
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på varmt järn) etc. Jfr sv. dial, sverra, med fräsande 
läte hastigt förbrinna (Sk, hl) Rz 703 b; hall. fiuœka éu, 
hastigt förbrinna, vilket av Wigforss, (Sö. Hall. folkm, s1. 
43) uppföres under ï. I no. dial, finnes dels ett svirra, 
som bl. a. betyder hvirvle, brœnde spillende med hvisling 
(etc.) dels sverra, hvirvle (etc.) "vel egtl. suse", vilka synas 
ha delvis sammanfallit (Torp). 

§ 4. Framför assimilerat r + n (> nn) bevaras ï1. Blott 
följande två exempel äro säkra: 

îirne m. fina GmgGrc; AtlCN; fine, LauKö (exc. II); GrötljN, 
visset fjolårsgräs. Hesselman i ock y s. 202. 

kirna f. Tana OjaHamNäsYamlGx; BursKo (exc. I); nyalk-Jana 
LauKö (exc. I). Fsv. kirna. Jfr Kock Ljh. I, s. 9. På 
no.-mell. Gotl. är den vanliga formen Jc&n& (<kiarna). 

§ 5. Fg. ï övergår sporadiskt till y: 
1. i labial omgivning: 

bimpel m. dnljbyrnpl GothlLu; bympal LauK& (exc. I); bympel 

HangGardeLauNäsS; driekebympel ArdSundS, en sorts drick-
bytta. Da. bimpel 'kleines Tönnchen' Falk-Torp; s m ål. 
pimpel, flaska Rz 500 b. 

drift dry ft LauIvG (exc. I); EkstaVamlWsr; GrötlJx; dryl(f)t 

LauRoneNäsS, m. o. f., (får-)drift, flock, mängd etc. SAOB 
har ett dröfft från 1552 (enl. Rääf Ydre). 

drifta f. snâydryfta FårömN 328; dryfta FåröS; CS f., driva. 
(?) file (fyle); filare (fylare) fiplara FåröGN; fylare, -i Få röS; CS; 

jllare, Lär BroGir; LojFardTö; ftlara, Got hHii; LauKo (exc. 
II); EkstaWN; GrötlJN; filra LauKö (exc. II), m. o. n., hjul-
löt. En äldre form är fihle SPEGEL; L. soc.; fyle I 96:4; 
file Sahl, dets. Formen filare är väl en ombildning av file 
på grundval av best. oblikformen *filan, vilken uppfattades 
som *filarn. File åter är (därest den är ursprunglig) sanno-

:) Exempel med i ffr rl > 11 sak nas åtminstone i nyare uppteck
ningar. 
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likt ett *felhian till isl. fela (got. filhan) 'dölja', alltså egtl. 
"den som omsluter ekrarna". Hjullötarnas konstruktion synes 
åtminstone på germanskt område i forntiden ha varit ungefär 
densamma som nu (se t. ex. Hoops Reallexikon, bd I, Acker
bau, Tafel I). Eng. felly föres av Skeat Etym. diet. 
(4 uppl.), till fht. *felhan 'to put together' (= got. fil-
han), medan da. fselge av Ealk-Torp föres till st. *felh, 

, fläta. Möjligt är dock att formen fyle ä r den äldre, i vilket 
fall man, som prof. Hesselman för mig påpekat, finge utgå 
från svagstadiet av samma verb (isl. fela), och antaga grund
formen vara ett *fulhian. För ett urspr. y talar möjl. sv. 
dial, föl m., fälg (Skåne, Hall. enl. Rietz 143 a), vars ö icke 
synes kunna förklaras ur i eller e. 

linster n. fymstar BroGN; AUCN; fyinstar GothHM; GrötlJN; 
(men ftnstur FårömN 305; (instar FlerLärGx; AÜCN; fmstar 
LaumKo; EkstaWN; GrötlJN; (äldre) GothHM), fönster. Mlty. 
finster, fsv. finster, fynster. 

knippe n. lcnypi FårömN 328; Icnypa FåröGn. Fsv. knyppe 
(Kock Sv. Ljh I, s. 71); dalm. knyppe. 

limna v. Ijpmna FåröGu; lymn [apok.] LauKo (exc. I); (f. ö. är 
l&mna vanligast) , lämna. Jfr Uppl., Södm. lömna (Hesselman 
i o. y. s. 140). 

silke n. syllß FårömN 328; siplkas- FåröGs; sylke FåröS; söilkä 
LauS; söi^ke1 NäsSundS; (men silk&s- LauKo (exc. I, II), 
silke. Fsv. silke, cylke, fg. silkis (gen.). 

Fg. silfr v. sylvur FårömN 328; sxplvar FlerLärBroGN; SilTe; 
» syl, sylvur GothHM; sylvur, silvar HejdeTG; syl (o. silvar) 

EkstaWN; sylvat LauKö (exc. I); VamlWN; solvar2 Grötl 
JN, si lver. Jfr även mlty. sulver. 

skimmel n. sljymbul FårömN 328; shprned BroGN; sTcymbal 
LauinKö, mögel på dricka. Jfr mht. Schimel. 

spilla v. spyla FårömN 328; spyila FlerLärBroGN; GothHM; 
AUCN; HavdCN (tpl); spijl (apok.) LauKo (exc. I); spyla 
EkstaWN; GrötlJN; (spile, LärGN; GröthjN). Även dalm. 
har spylla (Levander I, s. 141). 

*) < sylke. 2) Om ögg y > B, se § 12 nedan. (  
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Hit kunna möjligen även räknas följande ord, om man för 
dem får antaga ï som grund vokal: 

bise m. btpsa Får öFlorLärBroGN; hysa LauKG (exc. II); bf. bifisn 
GothGN: 1) skogstroll. 2) buse; liten pojke (på Fårö). Jfr 
sv. dial, bise etc., 'gubbe' m. m. (Hesselman i o. y, s. 91 f.); 
jfr Kock Sv. Ljh. I, s. 80. 

gimmar gt'pmbur FåröGx; gyimbar FlerGN, (eljes gimbar, se 
Gotl. ordb.), ung tacka som ej lammat. Om ordets utbred
ning ock etymologi se senast Zetterholm Nord. ordgeogr. 
stud. (Upps. 1937), s. 26 ff. Det synes sannolikt att grund
vokalen är i. 

(?) *iftr y dur FårömN 328; fp tur FåröGN, (eljes överallt åtar). 
Jfr fg. übtir CS Run 17; Pipping Ardre-st., s. 20 (som 
anser det vara kontamination av eptir och y vir). Kock. 
Sv. Ljh I s. 261 f. anser att runsv. üftiR, uftiR, ubtiR 
etc. återger ett eptir (med 0 av labialiserat se). 

2. I några enstaka ord: 

gita (hjälpv.) gip t a BroGx; GothÜM; AtlCx; 11 ej de To ; pres. 
gytar LautnKa; impf, git [apok.] LauKG (exc. I); gijt [apok.J 
LauKG (exc. II); = måste1. Fsv. gita, gitta, biform till 
gseta. Jfr fg. *gieta (pres. gies GL, hs B), varav gita är en 
svagtons form. 

(?) skrinda f. skripnda FlerLärStenkyBroHejnHörsNorrlArdOstg 
GN; slcrynda LauKG (exc. II), liten ressläde. Jfr ä. nysv. 
skrynda (Kock Sv. ljh. I, s. 72); dalm. skrynda (Levan-
der I, s. 141); öl. skrynä f. stor släde (Lindroth s. 114 o. 
not 4); uppl. skrynda (M. Eriksson i Fataburen 1925, s. 106). 

tigia v. tyg [apok.] LauKö (exc. I); imperat. tyg.Bröll.-d. 
1724 (Säve), tiga. Yanl. dock tige,, se s. 5. 

§ 6. Fg. 1 har i ett par fall tidigt övergått till y framför 
r, varefter det vidare utvecklats till ö. 

Fg. vir vor, ver FåröNorrlButtGN; vor HejdeTG; EkstaWN ; 
GrötlJN; LauNärVamlGisr; voyr GothÜM; vor EkstaWN; Grötl 

1) Denna^ betyd, även i Norrland (SAOB). 
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JN [säkerligen = var}: vér GerTö; v sr : var HablTo; wyr 
NEOGARD; TOFTÉN; wör L. soc., vi. (På norra Gotland nu

mera alltid vt). — Fg. wir hade urspr. långt i (Kock Sv. 
Ljh. I, s. 88, Noreen Aschw. Gr. § 83: 2, A. 3; jfr Noreen i 
Arkiv I, s. 178 ock Kock ib. Yl, s. 222). Mellan det la-
biala w och följ. r har i tydligen tidigt >y och sedan dif-
tongerats till m enl. § 16, varefter denna diftong framför 
r förenklats till ö enl. § 17. 

Fg. kirkia korka FårömN 335; IcbrTca F1 erL är.B r o H ej n Gx ; Atl 
ON; GerTu; Jjoiija Gothll.M; kirrJca HejdeGuldKli, kyrka Loj 
TG; korke, EkstaWN; Gröt] JN ; knrko VamlWN; kork- Laum 
KG, kyrka. En gammal biform med y från ags. cyrice kan 
dock ligga till grund för den gotl. formen liksom enligt 
Kock (Sv. Ljh. 1, s. 70) ock Noreen (Aschw. Gr. § 108: 1, 
A. 1) för forns venska, särskilt västgötska former. 

Anm. Isl. hirôa skulle enl. Noreen Fåröm s. 335 motsvaras av 
fåröm. hår ([a öfvertäcka eld med aska; hoir da ner LauKß (exc. I); 
horde, EkstaWN, hörda, VamlWN (d ets.); di hordad p arar, de stekte 
potatis i askmörjan NärGN. Betydelsen "övertäcka" passar ju ihop 
med den hos isl. hirôa, tage vare paa, agte; gjemme, forvare 
(Fritzner1). Emellertid har Nils Carlsson i ett otryckt ms (IJLMA 
441: 17 d) avvisat denna etymologi, i det han i stället sammanstäl
ler ordet med Atl. hifirJjiG.tr) [se om detta ord nedan s. 35] ock 
menar, att horde, är en sekundär avledning till *hyria (: hyrr), u t
gången från part, hurâa- (ombildning av ett äldre huriajja-?). — 
Jfr även öl. hyl S&j u ndan, gömma sig, smita (Lindroth, s. 113, 
som hänvisar till fsv. hyrdhe, mnor. hyrôa, no. d ial. hyra). 

Forngutniskt i. 

Fg. ï (ursprungligt eller genom tidig förlängning upp
kommet) har över hela området utvecklats till en diftong, som 
i de flesta fall kan återges med cet, på sydligaste Gotland 
dock kanske bäst med ai. Från den s. 1 ovan omnämnda 
undersökningen i Lau ock När 1918 har Nils Carlsson anteck
nat: "Omväxlande cet (vanligare) ock at {ratar, at); ràtar, 
bœw" ock från När "äi = cey. oulœtkœ 'olika'". Själv har jag 
vid samma tillfälle antecknat: "räi, bäiå, "ä" mellan œ o. a, 
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närmast ar. rcei, bœio". I mina uppteckningar från Fårö till 
Sundre har jag använt både cet ock at, vilket dock ej alltid 
behöver betyda verklig skillnad i uttalet. Av övriga upp-
tecknare har Tiberg använt såväl cet som at, Hedenström at 

ock Wessén i Eksta ock Näs ai, men i Yamlingbo et. Själv 
har jag vid senare undersökningar visserligen stundom tyckt 
mig finna diftongen första komponent något slutnare i Yam
lingbo, dock aldrig e. Den av Jacobsson från Grötlingbo 
använda beteckningen et är missvisande, dels därför att det i 
diftongen at ingående ä- eller e-ljudet i Grötl liksom i Vaml 
är tydligt skilt från e-ljudet i den av äldre ë uppkomna dif
tongen et, dels emedan vi icke ha att göra med en långdif
tong, utan med en ganska utpräglad kort diftong. Angående 
sammanfall mellan œi<ï ock et<ë se nedan § 29. Själv har 
jag hört est i Grötl. 

Exempel (i ordningen -i, -ia, -id(-), -ig(-) etc.): 

Fg. i prep, cet (svagton. t) F â r ö B r o L a u N ä r G N ; at (svagt, t)-

AtlCsr; at, i GothHii; EkstaWN. 
bli v. blat FåröGN (1920); BroGN; AÜCN; blat LauKa(exc. I); 

blcet HejdeTe; biet1 GrötljN; blet YamlWN; pres. blcevr etc.; 
sup. blått (~bltt, svagtonsform) BIOGN ; blett]}] AtlCN; blcett 
HejdeTö; (blit GrötljN; YamlWN). Mit. bliven; i sv. skrift
språk är inf. formen blif belagd först 1575 ock bli(j) 1621 
(SAOB). 

kvi (fg. quiar, ack. pl.) pl. kvatar FåröGN; AtlCN ; kvatar 

GothHM; kvistar LauGN, 'väg mellan gärdesgårdar'. levat 

FårömN 342 'fäfålla'[!]2. Användes aldrig i sing. 
Fg. ri f. rœt BTOGN; HablTo; rea AÜCN; rat GothHM; pl. 

rattar EkstaWN; rcetar HejdeTö 'takbjälke'. 
tri rkn. (fg. m. }>rir, f. Jiriar) m. trcetr, trcemr (självst.); f. trœiu 

(=m. o. n. förenat) FåtöGN; irai FårömN 342; trœt Hejn; 
Hörs-KällGN; HablTG; trat GothHivi; EkstaWN; trets Hejde 

*) om ei för cet, se strax ovan. 
2) denna bet. finnes ej i gotl. men i andra sv. dial. (Rietz 371 a), 
s) sammanfall et : at (§ 29). 
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TG (fcpl); tret VamlWN; trau- LaumKa, tre; trœifala Eksta 
GN, 'fälla ett träd med tre inhuggningar'. 

hia haï [apok.] LauK& (exe. I) pres. hceiar (tceidan hurt) Fårö 
GN, 'sölar bort tiden'; (jfr tœidhœi BTOGN 'tidspillan'), hija 

NEOG; häia FåröS; CS etc., (se hia Gotl. ordb.), hindra, söla 
bort. Isl. hïa 'otiari' etc. (Haldorsen), fsv. hia, bedraga 
(Chron. Episc. Line. s. 139) enl. Rz 254 b; ej hos Söderwall, 

lia f. lœia FåröGN; lœm BÏOGN; làyx AtlCN ; l&ui GothHM; leta 
GrötlJN, lie. 

pia päiå, EoneS, göktyta; gàukpœia HejdeTG; gaukpaia Lau 
KG (exc. I); gaup&ia EkstaWN; gaulcpia1 AtlCN f., göktyta. 
Jfr isl. pia, Skade, Skjsere Fzn.1  

skria skrceia FåröGN; skrœie, FlerLärBroAngaGN; skraia Goth 
HM; skrceia HejdeTG; skr ai a EkstaWN; pres. skr at ar LauK& 
(exc. I). Mlty. schrien. 

Fg. niu nœiu FåröGN; na\a LärHauStenkyGN; Atl CN; naie, 
GothHM; nais FlerStenkyGN; ncei NOITIGN, nio. 

Fg. tiu t&iu, tåia FårömN 338; tam LärGN; tåte, BroHejn 
GmgGN; HejdeTG; tam GothHM; tcei LauGN; SÜTG; tam, 
tats AtlCN. 

tionde s. (fg. tiunt) taianda LärGN; täiunde FåröS; CS; teant 
HörsNorrlGN; LauKG (exc. II); täint CS; RomaHamVamlS; 
teind smnr GrötlJN. Även former med tidig förkortning 
förekomma, se nedan s. 28. 

tionde rkn (fg. ack. tiunda) taianda LauKG (exc. II); tainda 
EkstaNäsWN; täiunndi FåröFlerCS. 

glida glœida FåröGN; glcèida BTOGN; HejdeHablTG; glaida 

GothHM; EkstaWN; gl&tdc, AtlCN, 'fara (bort), bege sig av'.3  

id and FåröGN; aid BroKräklGN; aiçt LauKG (exc. I); eid 
VatnlßN; äid LauS; èd S; ed ToftaLauS4 (m. o.) f. 'omgång' 
t. ex. en fåra upp ock en ned (per man) vid gallring av 

1) riksspråksansluten form. 
2) ncei ock tcei torde vara = da. ni ti. Men jfr Överkalix ni, ti 

Pihl. s. 233. 
s) Jfr got. galeifau 'fara'. 
4) "e"-tecknet betecknar säkerl. diftong. Jfr § 29 nedan. 
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rotfrukter GN; sträcka, omgång i åker BN; (viss) sträcka 
(vid inbärgning t. ex. på åker); bredd S; CS. Ar väl iden
tiskt med fsv. idh, fg. if), verksamhet, sysselsättning. Då 
ordet anses tillhöra en ie. rot i, 'gå', alltså eg. 'gående, 
gång', så synes i gotl. föreligga en ursprungligare betydelse; 
fg. if) synes visserl. betyda 'sysselsättning' (i uttr. hogsl oc if)), 
men denna bet. kan ju tidigt ha uppstått jämte 'omgång'. 

(?)idelig(s), adv. kila FåröGisr; aili GothHM; ceihs til LauNär 
GN; äili FåröKällLojRone m. fl. S, CS; jligst til Brd 1738 a, 
'ideligen', alltid. 

Fg. ri{)a v. rceida BTOGN; Hab IT G; re/ b da AÜCN; raida. Eksta 
WN; reida GrötlJx, rida. braudrceidcire FaröGx, bröllopsryt
tare. 

sidr adj. said GothHM; seidar GrötljN; n. sceit FåröAngaNär 
GN: 1) sidlänt, sank. 2) (blott i n.), långt. 

sida f. s&tda FårömN 342; sàida FåröNärGN; sœida BTOGN; 
IIcjdeTo; sàida AtlCx; seida GrötljN; saida GothHM; Eksta 

WN ( tpl). 
skid n. skaid GothHM; EkstaWN; skceid NärGN, vedträ ("famn

ved"). Isl. skiö, trsestykke som er udklovet af en stokk 
Fzn1; fsv. skidh [dets.]. 

smida v. smaida GothHM; s m a ul a AÜCN; smaida LauKg (exc. I); 
smoeida Hablïo. 

svida v. svceida BTOGN; s valda EkstaWN; sveida GrötljN, sveda 
(bränna); 'svida' (värka); gnälla etc. 

tid in. tœid LaumKo; BTOGN; taid AÜCN; taid GothHM; Eksta 
WN; teid GrötljN; téidar [äldre nom.] HejdeTa. 

tidr adj. komp. tceidara LaumKö; n. (adv,) tœit ButtNärGN; 
tait GothHM; EkstaNäsWN; teit YamlWN; teidt NEOG, ofta. 

vidr adj. vœid BTOGN; véular HejdeTö; vaidar EkstaWN; veidar 
YamlWN; n. vceit HejdeTa; NärGN, vid. 

vide n. v&ida GothHM; vœida NOITIGN; vàida AÜCN. 
vrida v . brâida FårömN 299; brœida FåröGN; brœida FlerBroGN; 

HablTö; braida LärGN; AÜCN; braida GothHM; EkstaWN. 
stig s. 1 stceig FåröBroGN; HablTe; s.taig AÜCN; steig GrötljN; 

steig YamlWN m., gångstig. 
stig s. 2 stäng FåröNärGN; HejdeTö: staig GothHM; EkstaWN; 
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staig AtlCx; steig GrötlJx; steig NEOG, 'tjog'; pl. stceiga1 

FåröGx; st&igar EkstaWx; stceiga(r) När Gx. Mlty. stige; 
Iht. stiege. Jfr krimgot. stega. 

viga v. vœtga BroGx; HablTo; v&iga AtlCx; veaga G othHM; Eksta 
Wx. Fg. pass. vigias etc. 

kvigenda f. kvcemdn FåröGx ; Icv&mda GothHM; kvàmda AtlCx; 
hvcemda HejdeTö; kvcemda NärGx; levande, GrötlJx; (Tcvmda 
BroGx anslutn. till rspr.); qwinda NEOG; qveinde Aln; kväinda 
FåröS; CS; -å HamS; bf. kveindu LauS, kviga. Jfr isl. 
kvïgendi n., ungboskap; fsv. qvighandi etc., kalv, kviga, 

ikta (? idka) v. eaTcta G othHm; LauKa (exc. I); ètkt& HablTo; 
eilcta GrötlJN; akta [!] EkstaWx, 'arbeta, idka'. 

*'iktug (?idkug) adj. aiktu GothHM; eaktur LauKo (exc. I); eiktuar 
GrötlJx 'arbetsam, flitig, ihärdig'. 

kika v. kœik& BroGx; HablTö; lcailca,. E kstaWx. Mlty. kiken. 
lik n. lœîk FåröBroGx; leih GothHM; leik GrötlJx. 
lika adv. làilca FåröGx; lœilca BroGx; HejdeHablTö; l&tka G otb 

HM; latka AtlCx, 'direkt'; rakt (fram etc.). 
pika f. pâika FårömN 338; pceilca FåröLauNärGx; p&tka Goth 

HM; EkstaWx; p&ika AtlCx; pœika HejdeTo; pika, peika 
Neog, 'flicka; piga'. Isl. pika. 

Fg. ricr adj. ra\k AtlHavdCx; railj GothHM; rœik BroGx; railc 
EkstaWx; reik GrötlJx; n. rcetkt BroLauGx. 

sik m. scetk FåröGx; HablTo ; seal: GothHM, fisk. 
slikr adj. slœik BroGx; slmkur FåröGx; slceikar LaumKe; 

siedle GothHM; slatk AtlCx; n. sleakt GothHM. (Även för
kortade neutralformer förekomma, se nedan § 9.) 

strika2 v. strceika FåröGx; -a LauGx; strc-aka. GothHM; LauKo 
(exc. I); EkstaWx; &trnka GrötlJx; straû& HavdCx; sträika 

*) Mlty. pl. stige. 
2) impf, strmk BroGN; GothEhi; LauKG (exc. I); EkstaWN; 

straiktei HavdCN (TPL); strœtkad LRUGN; st reak&d EkstaWN. Är ordet 
möjl. inhemskt? Några exempel på strika 'stryka' finnas även i fsv., 
VGL II hufistriker (FrB 15), hudstrikae (f). 5 8), hujpstrikae [!] 
(HB. 29), = isl. hüpstrykia, vilka av Kock Sv. Ljh. I § 570 för
klaras bero på att y tidigt > i rel. oaccentuerad stavelse, när i 
följer i nästa stavelse, ock vidare pres. strikser Stadga för St. Gö
rans gille, i vilket senare dock enligt Kock (a. a. s. 482) i möjligen 
2 H. Gustavson. 
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FåröS; CS; -ä CS; FlerCS, stryka. Jfr mlty. striken, impf, 
strek; fhty. strîchan, streich. 

vika v. vœike,: BroGx ; vailca GothHM ; EkstaWN ; veilca Grötl.Jx, 
vika (av, åt sidan). 

dil m. bf. dœiln HejnGx; dceiln LaumKG; deil FåröGardaLau; 
däil FåröCS; del1 W (Ordb.) m. o. n., 'kvinnomjölk'. Jfr sv. 
dial, del, däl m. Yg, Hall; del m. Og; dile m. Närke, spene 
(hos djur) Kietz 86 b. Gotl. däil < dïl synes vara bildat på 
stammen i verbet dia, som jn representerar ett annat av-
ljudsstadium än del (< dïl). 

fil m. fceü BTOGN; feil FåröS; CS; pl. failar LauKG excp (smide), 
lille adj. (fg. bf. m. litli, n. litla Runkal) laila AtlCx; lail [_,] 

EkstaWx; leil [] Vainl Wx ; Iceila LauGN. 
spila f. spœila FåröGN; spaila BroGx; spœila HejdeTö; spaila 

LauKG (exc, I); sj?e?k[!]2 GrötljN; f., pl. spœilar LauGx 
'spjäla'. Mlty. spile. 

vila v. v aula. BroGx; v&tla LärGx; AtlCx; vaila GothHvi; v nia 
GrötlJx; impf, vkilad YamlGx. 

Märk särskilt att ï kvarstått såsom långt (ock diftongerats) 
före m: 

grim n. grawi AÜCN; AlskGN, sot i vete (jfr SAOB). 
lim n. lavm FäröDii,; lavm AtlCx; iceim LaumKG; lœvm Hejn 

HörsNorrlÖjaGx; HejdeTo; leam GothHM; EkstaWN; leim 
GrötlJx. Isl. lim. 

rim n. rcevrn GmgÖstgNäsGx; Habl To ; ream Goth H.M ; Eksta 
Ws; ra-bm AtlCN (tpl); ravm FröjTG, 'rimfrost'; ravmfrust 
AtlCN; reimfrust GrötlJx. Isl. hrim. 

rima v. rèeima FåröGN; rcemia ArdGN; ravma AtlCx; raima 
EkstaWN, 'bli rimfrost'. 

grima f. gr&ima LärGN; AtlCN; grœima FlerGN; HejdeTö; 

kommer från mit. striken. Det gamla striuka finnes blott i spridda 
rester; i nyare uppt:r blott i impf, strauk o. sup. straiuka E ksta 
¥N, men Säve har sträuka FåröS; CS; FlerAlskLauNäsSundS; 
impf, strauk FåröCS. strœilca har i varje fall utträngt sträukä. 

') "'e" betyder säkerl. diftong (§ 29). 
) ei < ë, jfr dock § 29. 
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grœima LaumKG; {grima1 EkstaWN; -o VamlWx); gr ar mo 
BUTSWN; greima Gr ötlJN, grimma. Isl. grima. 

hima f. himä S; CS; häimä AlskCS; LanS, svindel, hcen-
hœima LaumKö f., huvudsvindel. 

hima v. hima, heima Neog; häimä BursCS, få svindel. Ösv. 
hima, svimma etc. VII. Isl. hima, nole, vaere langsom i 
sine Bevsegelser Fzn.1 -himig håvahétmagur F årö GN, 
glömsk. 

lima v. laima FlerLärHallGn; lœima LaumKö; l&ima Ek staWN. 
sime m. s&imi FårömN 342; scevma FåröGN; seama EkstaWN, 

kanttåg på nät m. m. Isl. simi Ftzn.2 (Men Fzn.1 har 
simi!) Öl. sim 'tåg, snöre t. ex. på not' (Lindroth Öl. folkm. 
s. 79). 

svima v. svceima BroGmgGir, LaumKo; svartna AtlCN, svimma. 
No. svima v.; jfr isl. svimi s. Hsegstad-Torp. 

Fg. tima (ack.) m. tàyma FåröGN; tœvma BTOGN; II ej de TO; 
tceima LaumKG; taimi GothHM; taima AtlCN (tpl); taima 
HavdCN (tpl); taima E kstaWN; teima GrötlJN, timme. 

gin adj. gcein FåröGN; gemAtlCN [= rspr. gen el. snarare 
sammanfall ai : e t enl. § 29]; gam BTOGN; gam GothHM; 
gamar LauKö (exc. I); EkstaWN; n. gœmt AngaGN, gen, 
rak. Om formen gin se Kock Sv. Ljh. I, s. 84 f. 

ginast adv. gamast GothHM; LauKö (exc. I); geinist EkstaWN 
[sammanfall e% : at? § 29], genast. 

grina v. gråtna FåröGN; grcema BIOGN; grama GothÜM; Eksta 
WN; gr ana GrötlJN; impf. grœmd._ AngaGN, grina, skratta, 

min, din, sin pron. f. main FårömN 342; main BTOGN; Goth 
HM (tpl); EkstaWN (tpl); mam HavdCN (tpl); mein GrötlJN; 
dam GothHM (tpl); EkstaWN (tpl); LauKö (exc. I); dam 
AtlCN (tpl); dam HavdCN (tpl); dem GrötlJN (tpl); scem 
BroHejnGN; HejdeTG; sam LauKe (oxe. I). 

skina skceina BTOGN; shxtna GothHM; EkstaWN; pres. slcœm 
FåröGN (om solen). 

(?) skina skœyna BroGardeLauNärGN; (sJcana EkstaWN); slcama 

*) riksspråksform. 
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LauKG (exp I), skena (om hästar). Jfr no. dial, skina 
'rende avsted', avlj. t. skeina, skjsere ti l siden (etc.). (Torp), 

tina v. tama AtlÖN; tama EkstaWx; LauKG (exc. I); tejnä 
Ba; tina Sahl; -ä S; CS; täinä AlskLauHamS, slå borst av 
kom. Isl. tina, udskille, rense; isser Kornet fra Halm og 
Avner Fzn.1 Överkalix tém 'med slaga befria kornet från 

agnar' Pihl s. 231. 
knipa v. Tcnaipa GothHia; EkstaWN; Icnceipa NärGN. 
snipa f. sncetpa BroGx; sneipa Gröt] JN ; bf. snceipu LauGx; 

pl. snaipur FåröGx, spets (t. ex. å sko); näbbig kvinna; 
fågel. Jfr isl. m^risnlpa, Myrsneppe, Scolopax Gallinula? 
(Fzn1). Nyisl. snipa, Sneppe (Blendal). 

svipa f. svceipa BroGx; svaipa GothHii; EkstaWx; sveipa Grötl 
JN; sveipo YamlWîr; sweipa Neog, piska. Jfr isl. svipa, 
fsv. svipa, svepa (kort i1), piska; även sv. dial, synas 
ha former med urspr. ï, se Rz 703 a. Jfr de avljudande 
verben fsax. forswîpan, fördriva, mhty. swîfen, svinga sig. 

fira2 räkn. fceira FåröGx; fcerra HejdeHablTG; faire. AtlCN; 
fair3 GothHM; EkstaWN; feir3 VamlWN, fyra. Da. fire? 

hira f. hœira f., pl. -ar FåröGx; (pl. Mrar BI-OGN4), griller, 
infall; häira FåröS; CS; -ä FlerCS; pl. heirur FåröS, vänd
ningar i lynnet etc.; hira NEOG; [m.?] bf. hiren NEOG, för-
wirring, raptus. Fsv. hira, svindel, yrsel. 

hira v. häira (mä) vurma om FåröS; hœirar til, får ett ryck, 
anfall FåröGx; haira til, ta i med kraft men strax slappna 
af LauKG (exc. I); (,hira4 AtlCN, gå ostadigt). Ä. sv. hira, 
vara yr (SAOB); jfr isl. hira, forholde sig rolig, 0rkesl0s . . . 
(Fzn1). 

mira f. m&ira NorrlGx; màira (mceira) FåröGN; mceira LauGN; 
mara [för maira!\ EkstaWN; (mira BroBogeGN). våtarv; 

1) Kock Ljh. I, s. 28. 
2) Om denna form ock dess spridning, se Brendum-Nielsen Glda. 

Gr 1: 217 ff. och Y. Jansson i Bidr. t. nord. fil. tillägn. E. Olson 
1936, s. 287. 

s) Trol. apokoperade former. 
4) Ansluta. till rspr. 
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snärjmåra. Ty. Miere, Alsine; mlty mir, "herba Alsines 
s. Morsus gallinse (Hühnerdarm)" [dvs. Stellaria media] 
Schiller-Ltibben. 

sirissa f. FarôDix; seetsa\\] FåröGN; shrpa LärGN; såi,sa 
Fler, sairpa Hall, sceir§ a BogeNorrlGmg, s kr,s a Östg, sarga 
NäsSundGx; sense, Stenku, sèirsœ Tofta, s dnr sa HogTo; s ar,so 
VamlWN; pl. sargar OjaHamGx, syrsa. No. dial, sirissa, 
si res s a. Kock Sv. Ljh. I. s. 76 antager kort i, men Lind
roth 01. folkmål, s. 105 anser även urspr. långt i möjligt. 
Märk diftongens benägenhet att förlora senare komponen
ten framför r (+kons.); jfr § 16 ang. oi + r. — eî-formerna 
förklaras enl. § 29. 

rise n. rcetsa FåröBroGx; raisi GothHin; reise, GrötlJN, en-, 
granris. 

vise m. vàise, FåröGN; HejdeTG; vàisa AÜCn; vaisa EkstaWx; 
vesa [!] VamlWN, plogstock (som billen sitter pä). Jfr smal., 
vg., uppl. vise i samma betydelse (Rz 815 b). Isl. visir, 
visi: 1) Fyrste, Hövding, 2) den udviklede Spire, Toppen 
af Vsext (Fzn1), nomen agentis till visa v. 

frisk adj. fransk FlerLärGx; AtlGx; fraislc Gothlisi; freiskar 
GrötlJN; fràiskmôudu(ar) GuldTö; n. frceist FlerGN; (frist 
LärGN). Mlty. vrisch. Jfr nyisl. friskur (Blöndal); isl. 
friskr Cleasby-Vigfüsson; lång vokal även i Norrb. o. Finl.-
sv. dial., se Pihl s. 232 o. not 10. 

gisk(eri) gaisk BroOstgGN; gceisk GothGN, 'vidskepelse'; adj.g&isk-
aktu Goth Hm; gàtsku ButtGïr, vidskeplig; gaislcarœi FåröGx; 
gœiskcerœi LauGN; geiskarâi [!] AtlCn; geiskarei YamlWx, 

vidskepelse. Jfr nyisl. g i ski (-ar, -ar) 1) Fugleskrsemsel. 
2) = fjärski [= Umaadelighet]; jfr även isl. geiski (-a, 
uden pl.) Frygt, Banghed (Erik Jonsson Isl. ordb.); geiski 
m., "panic, fear Fas. I: 193 where spelt gyzki" (Cleasby-
Vigfüsson). Fritzner 1 o. 2 har blott geiskafullr, forskrœk-
ket, opskraemt; Egilsson-Jonsson geiskafullr, fuld av 
frygt, om geder der flygter for ulven. Däremot hör ej hit 
vg. fiska, olika slags ormbunkar, vars frö (jïskdfrè) ansågs 
ha undergörande kraft (Ordb. Vg IJLMA *geske), ej heller 
ösv. jäiska (VII), vilka höra till no. geitskôr (Torp). 
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hiska v. hœisJca BTOGN; hcaska AtlCN, flåsa, flämta etc. 
hiskna v. haislcna FårömN 318; hceisJcna Får öGN ; häiskna Fårö 

S; CS; ceisne, BTOGN; aisna LauKc (excp I); äisna VamlS; 
isna S, hisna. Ä. nysv. hijskna (Hellquist Ordb.). 

tisl f. t&is'l FårömN 342; tffiisl BroGx; HejdeTa; tatsl Goth 
I [M ; t&isl EkstaWN; teisl GrötljN; teisl VamlWN; pl. tceislar 
LaumKG, tistelstång. Isl. f>isl. 

dristig drœistur LaumKe; draisti AtlCN. Mlty. dristich. 
klister n. iUéistar BroGx; leihst ar AtlCN. Jfr lty. klister. 

— v. impf, kl&istrad LauKo (exc. I), klistrade. 
pistra v., -ig adj. pa\stra AtlCN; paistra LauKg (exc. I), gå 

o. gnälla. Härtill: pœistar BtoGN, gnällig kvinna; pceistahan 
GardeGN, gnällig person, pàistru AtlCN ; pl. pmßtrua Garde 
GN, gnällig. Jfr jyll. pist, en bieg og mager person; pis ter i 
Lagn, sludder (Feilb). 

sist adj. superi, saist FlerLärGN; saist GothHai; EkstaWN; 
sceist HejdeTG; sceist LaumKg. Isl. sizt, (sup. t. siör). 

vriste m. râtstt FårömN 343, m., bf. rœistan FåröGN, vrist. 
Har eljes kort i, jfr ovan s. 8. 

liten adj. Iceitan FåröGN; làit'n AtlCN ; latin EkstaWN; leitn 
VamlWN; leitn GrötljN. 

rita v. rcetta FåröGN; ratta AtlCx; ratta LauKc, (exc. I); Eksta 
WN, plöja.1 Isl. rita, skriva; ags. writan; fhty. rizen, 
inrista, skriva. 

slita v. slœita BroGN; slaita GothHii; EkstaWN; slatia AÜCN; 

sleita GrötljN; sleita VamlWN. 
vit adj. vœit BtoGN; v ait GothHm; vaitar, va.it EkstaWN; n. vatt 

GothHM; (vit FåröBroGN etc., § 9). Fg. (d. pl.) huitum. 
stita2 f. stàita BroGN; staita GothHM; Eksta WN; stètia3 AtlCN; 

*) Jfr betr. betydelsen fhty. rîzen, schreiben; exarare; (lat. 
exarare = plöja; skriva). 

2) "Urn. *stihtö, *stihta 'stätta' blev i nom. fsv. stsetta . . ., 
men i obl. kasus *stihtu, *stittu, hvarifrån gutn. *stita (> stäitå) 
'stätta' fått i" (Kock, Ljh. I, s. 136). Eller "stitå i af e, ffr 
i, u i följ. stafvelse" Hesselman SoS 5, s. 115, not. 5. Former 
med ï finnas även i Uppl. o. Estl. Jfr Bergman Samn. ë s. 82. 

s) Förväxl. &i : et hos upptecknaren (eller sagesmannen?) på gr. 
av benägenhet för sammanfall at : ei. Jfr § 29. 
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Hej de TG ; stceita LaumKG; N ärGx ; steita G rötlJx; steito Yaml 
¥N, stätta. Eedan Neog skriver steita. 

kliva v. Tclcewa BroGx; klaiva EkstaWx; kleiva GrötlJx; kleuve, 
YamlWN, 

Fg. lif n. lœw FåröLauGx; leew BroGx; HablTg; law FlerLär 
Gx; laiv GothHji; leiv GrötlJx; leiv YamlWN, liv; mage. 

riva f. rœwa FåröGx; ràwa BroGx; raiva Goth Hivi; EkstaWx; 
rcciva LaumKg; reiva GrötlJx, räfsa. Fsv. rifa f., räfsa 
(VgL). 

(?)skivug (skävug) slcœiugur FåröGx; skåp FlerBroGx; n. skàiut 
GardeLauNärGx; skäiugur FåröYaml; skäiuårr AlskHam, 
skäiuar (Lau)S, skymlig, av blandade färger (om boskap). 
Jfr skävig 'skymlig, stickelhårig'; då bottenfärgen på 
kreatur, isynnerhet hästar, är svart eller röd med vita strån 
inblandade Blek; skävuger Sdm, Närke; skäveter, skävier 
Vg; skäjugar, id. (G Hz 616 b). 

stiv adj. stœwur FåröGx; staiv GothHii; stcew GothGx; staw 
AtlCN; stcéwar HejdeTo; steivar GrötlJx, styv. Mlty. stîf. 

striv adj. stréivar LauKG (exc. I); strceivar LauNärGx, sträv, 
hård [men: strvoar EkstaYo; strwar EkstaWx; GrötlJx]. 
Mlty. strif, stref, 'steif' etc. 

trivas trœwas BroGx; travvas AtlCx; traivis EkstaWx. 
tvivla tvceivla FåröGx; tvceivla BroGx; impf, tvaivlada LauKG 

(exc. I); tvåila FårömN 302 — jfr tväivla FåröS; CS, men 
tveilä R oneS. 

Anm. ï > œi även i betonade slutstavelser, i de främmande 
ändelserna -i ock -eri i ord som partœi BroGN; kàmpancet FåröGN; 
gceißharcei (se ovan s. 21), skrock ; hyinsarcét BroGN, fjäsk; skàiaréi 
FåröGx, 'skoj' etc. 

§ 8. Forngutn. ï < samnord. ë. 
Fg. ï som uppstått ur ë i ställning framför vokal1 har lika

ledes > diftong (œi, ai), över hela området, utom möjligen 
Fårö, där i äldre uppteckningar anträffas ë åtm. i orden knä, 
fg. kni, ock trä, fg. tri Åkirk; tri CSRun 138, (däremot 

x) Kock, Ljh. I. s. 149. 
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icke i se v., fg. si). På grund av det sammanfall mellan dift. 
ffii (< i) ock ei (< ë) (varom se närmare § 29), som ägt rum 
inom en stor del av området ock även drabbat Fårö, är det 
numera ofta svårt att ur uppteckningarna draga slutsatser 
rörande den historiska utvecklingen i olika trakter. Nämnda 
sammanfall et : <ei vållar stor osäkerhet hos upptecknarna, 
vilka då gärna omedvetet tillgripa schablon, t. ex. sv. häl: 
gotl. heü, alltså sv. knä : gotl. Icneil Så förklaras åtskilliga 
dylika skrivningar från sammanfallsområdena (se exempel
samlingen). Att fg. kni 'knä', sïa 'se', ock tri 'trä' visa regel
bunden utveckling ï > cei i de konservativaste trakterna (utom 
Fårö, jfr Noreen Fåröm § 141) är dock ställt utom allt tvivel. 

Exempel: 

si v. (fg. sia, pres. (a) sir runst. i Hejn enligt v. Friesen (muntl.); 
imperat. si Åkirk.) sei FårömN 336, 342; sea FåröDLL; Hall 
GN; scei FåröNärGN; FröjLevGerSilHablTö; sœt GuldHejde 
FjkstaFardTa; sm LaumKe; sea EkstaNäsWisr; sei Mby1 

SandaTö; set KliTg2; set Vaml WN.3 (Men sup. set, perf. 
part. sedar LauKö; jfr nedan § 29). Toftén har imperat. 
sei (Antiq. linguae gothl., s. 20). 

kni (fg. ack.) Ttnei FårömN 349; lene FåröDLL; (bf. pl.) Jcn&tan1 

FåröGN; Icnei GothHii; Tcnai (> Icncet) GothGN; lenn AtlCx; 
HejdeFröjLevTö; hnei StenkuYallHogEkstaTa; Tcnea Eksta 
NäsWx; LauKG (exc. 1); kgei TräkEskTG; Jcnei HablTo; 
Icnei T oftaTö; Tcnea LojFardTg. (De många «-formerna hos 
TG bero delvis på schablon). NEOG skriver knei (vilket 

motsvarar ett Icnœi). 
Fg. tri n. trêi FårömN 347; trez FåröGN (1921); FåröHz 

(ULMA 5168: 63); trhgarda FåröGN (1920); rvgglaircei Fårö 
GN(1925); trœi-(sJccift) FåröG>T (1930); (bf.) tr&iaFkrö GN(1928)5; 
trea (—>- trei) FlerGN; trea BI-OGN; trei LärGN [schablon?]; Hejde 

*) ä ven steitu, même,i : mœma 'mina', pron., pè%lco 'pigan'. 
2) i samma uppt. även steite, 's tätta' (men ld)tt : Iceitl 'l iten ). 
s) Ang. el för cet i Vaml., se ovan s. 14. 
4) Kan bero på sammanfall ea (< î) : gî (< ê). 
5) cei- (ai-) formerna på Fårö bero troligen på sammanfall eî < ê 

ock cei<i (§ 29). 
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Ta; tret GothHn; trat GothGx; trœi AngaLauNärGx; trcei 
(—> trea) YamlGN; trei HavdCN (tpl); trei1 GrötlJx; pl. travar 

NorrlGN, trä. trcetbuk LaumKe; treaslag (—*• -ce i-) EkstaGx. 
Nbog skriver trei; Toftén skogstrei; pl. bf. Weintreii, C. o. 
P. A. Säve ha både träi ock trè, det senare i övervikt. 

Fg. *fi (blott i sms. filef>i, boskap) är ej bevarat i någon 
enda äi-form, utan heter överallt fa, FåröBroGx; GothHii; 
EkstaWN; AtlHavd(tpl)CN; GrötlJx, vilket utan tvivel sam
manhänger med att det ej alls brukas i den äldre bet. 'bo
skap' utan blott som skällsord, varför det såsom sådant 
trol. rönt inverkan från rspr.2 Det gamla ordet *fi (isl. fé) = 
'boskap, gods, pengar' torde föreligga i ortn. fàsifàgg, strand
parti med ett mindre rev: fceifaggsriv, på Fårö (uppt. H. 
Gustavson i SOA). Det skrives Fifångh å en karta från år 
1692, publicerad i Medd. fr. Statens skogsförsöksanstalt, 
år 1908, h. 5.3 Jfr isl. féfang n., 'Erhverv af Gods eller 
Penge, Berigelse'. Namnet skulle kunna syfta på att man 
vid strandningarna fann gods där, vilket fordom var en avse
värd vinning för Fåröborna. Möjl. ingår ordet *fi även i 
fceifågg GothGn, 'skada, förtret'; fetfagg AÜCn, 'förtret, fuf-
fens'; feifang Neog; fäifang LauCS; îiîàng Vby, förtret, skada'. 
Betydelsen synes ja vara nästan motsatt 'Erhverv', men är 
kanske urspr. ironisk, kanske även påverkad av "förfång" 
(fsv. förfång, mlty. vorvank). 

slia f. pl. slcetar FåröGN; sing, slœia B toGn; sl&ja, sl&ja4. Lau 
Kg (exc. I); sleta GrötlJN; pl. slœiar BroGN; slaiar GothHm; 
sleaiar EkstaWN, slån. slœitipna EkstaGs, 'slåntörne'. — släiä 
CS; pl. sleiar Neog; S; släiar S; CS; BungeS, slån.5 Ordet 

*) ei för œi, se ovan s. 14. 
2) Jfr att 'djävul' alltid har rspr.-formen j&VCil ( ej *dtâval). 
8) Jfr ortn. Fifång, ö i Mörkö sn, Hölebo hd, Söderm. län, 

utt. fifog K. E. Nvstedt 1935 i SOA. Wigforss i NoB 1906, 
s. 118, menar att namnet mycket väl kan innehålla ordet fä. 

4) Med denna enstaka ögg av cet till Bi jfr ögg samn. ei t ill fg. 
oy mellan 1 ock v (§ 50, anm. 2). 

6) G. Bergman (Samnod. ë, s. 15) uppger efter Lyttkens en 
gotl. form s lär, hämtad ur Linnés Flora suecica (1755). Men i 
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är i sin utveckling fullständigt likartat med fg. tia, nyg. 
tœw etc. (se s trax nedan), varför man här måste anse den 
närmaste utgångsformen vara *slia. Mlty. sie, mhty. siehe, 
ty. Schlehe utgå enligt Kluge från germ. *slaihwon, forn-
slav. sliva från sleiuuo. Se vidare under följ. 

Fg. tia (thia GL, hs. B1) tim FårömN 343; tceiß BIOGN; tàta 
LärÖN; AtlCx; taici GothHm; tceia LaumKö; t&ia EkstaWx; 
teia GrötlJx; teiio YamlAVx; bf. tœiu BälGx; pl. t ajar Lau 
KG (exc. I); teija Neog, tå. Olika förslag ha gjorts till 
förklaring av denna egendomliga form. I Nya gotl. stud., 
s. 12, har Pipping fört fg. tia tillbaka på en grundform 
*teihön med ett annat avljudsstadium ock annat stataslut 
än det som förekommer i *taiho (jfr Noreen, Altisl. Gr. 3 
uppl., §§ 54: 1 o- 74: 2). I Arkiv 22, s. 216, menar Kock, 
att ordet icke har annat avljudsstadium utan är tidigt 
lån från fsax. *tea (mlty. te, fht. zéha). Den inlånade 
formen *tea övergick till tia enligt Kocks regel (i Sv. Lm. 
X. 4, 1). I inledningen till Gutalag, s. LXVIII har Pipping 
avvisat Kocks lånehypotes ock anslutit sig till ett av Lidén 
framställt förslag, att tia skulle ha utvecklats ur en stam 
taiwon (jfr mlty. tewe), som skulle ha givit *tewa ock 
med analogisk w-förlust på grund av inflytandet från de 
oblika kasus *te a > tia. Enligt vad prof. Hesselman i före
läsningar uttalat, skulle en enklare förklaring av formen tia 
kunna erhållas genom antagandet att först pluralen täér 
ombildats till "''tseur vilket gav först *tëur ock sedan i 

Fl. suec. står "Suecis slån. Gothoburg. Slär". Således föreligger 
en felläsning hos Lyttkens. Bergman anser det mindre sannolikt 
att vi måste räkna med ett fg. *slîa, samn. Ssléa, ty i de gotl. 
formerna släjå, -år etc. "torde plur. vokalen ä vara på analogisk 
väg införd" (så även Hellquist Ordb.1). Men här är ju icke fråga 
om någon "vokal", utan om diftongen äj < i! -—• Den av Schager-
ström (Om bär- o. fruktnamn på -on, s. 9) efter stud. T. Fegrseus 
(visbybo!) anförda formen slee är ett försök (av sagesmannen?) 
att återge släje, men på grund av det nedan § 29 behandlade 
sammanfallet av äj < x ock ei < ë har han misstagit sig om 
vokalismen. 

J) th för t förekommer ofta i hs. B (Pipping Nya gotl. stud. s. 12). 
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forngutn. *tïur, vartill nybildades sing. tia. En parallel 
härtill kan man, som prof. Hesselman påpekat, finna i Södra 
Möre-målet, där det heter tä, plur. täer, tsejer och tsejjer1, 
således sekundära bildningar, ock vidare i Lister-målet-, där 
det finns former som: tdw(r) ock tceier, v ilka uppstått ur 
äldre, sekundära bildningar, motsvarande äda. tseer. 

Följande ord kunde höra hit: 

flia v. fle LauKG (exc. I); pres. flätar FåröGN; flau GOÜIGN; 

flaiar KräklGx; (de) flear VamlBN; fler, flear LauKG, töa 
(trans, o. intr.); fleia Ba; FåröS; CS; flea FåröS; CS; fleä 
FlerLauCS; fVe RoneS; fläiä MartSundS; fläia LauCS, töa 
(trans, o. intr.); smälta ett ljus. Jfr uppl. (Rosl.) flia 'upp
värma något fruset, så att det uppmjuknar' (Rz 151 a); tycks 
vara vanligt i Uppland (Hesselman Uppl. ordb., ms). Hör 
kanske till ieur. roten *pleu, flyta, simma, i grek. TIXÉW av 
*7TX£F(I), lat. pluit, fht. fle wen, tvätta, således besläktat 
med sv. flyta, gotl. flautä (av *fliauta).8 Av ett *flewan 
blev flea ock sedan flia i gutniskan. Växlingen av former 
med äi : e beror på inflytande från infinitiv, resp. presens, 

tvi- ( fg. tui byt n., jfr isl. tvifaldr, jämte tvéfaldr etc.) in
går i bl. a. följande ord: *tvi-baka f. tvaihqka GothHit; tvai-
baka LauKa (exc. 1); pl. tvkibâkar BroGi?; tvaijbakar Ekst aYG; 
twebaek Neog, 'två bröd, som man sätter ovanpå varandra 
i ugnen, vilka få stå där natten över'. Jfr mlty. twebak. 
Har väl urspr. haft twe- (jfr dock andra mlty. sms. med 
twi- hos Schiller-Llibben), men har anslutit sig till inhemska 
ord på tvi-. "tvi-fälda twœifâlda FåröGN, f. bf., snöre på 
torskrev. *tvi-fälla v. tvaif&la LauKa (exc. I), fälla träd från 
två håll. *tvi-is tvekats LauKe (exc. I), dubbel is. *tvi-
kvata (?) f. tvceikåta FåröGN, tvåkluven gren ; tweiqwatuer 
'tweklufwen' NEOG; n. tvhkåtut tvåkluvet (träd) FåröGN. 
*tvi-synt adj. n. tvœismnt NärGN (när det är bianddager) 

-1) Linder, Om allmogemålet: Södra Möre, s. 179. 
2) Swennung i Sv. Landsm. B. 36, s. 302. 
3) Jfr även isl. fley, skepp (poet.). 
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jfr isl. tvisynn). Om förekomsten av tvi- i svenska dia
lekter, se G. Bergman i Arkiv 37, där han dock ej be
rör gutniskan. Prefixet har germ. ï, men har redan urn. 
fått ë (Kock Ljh. I, § 174). 

Anm. 1. Fg. friadagr (som enligt Kock, Sv. Ljh. T, s. 94 är 
gammalt lånord, jfr fht. friadag, ags. frigedseg) har icke någon 
direkt motsvarighet i nygutn., som visar idel e-former: freida 
EkstaW.N; i fredas La umKG; fréde, Habl(Vaml)TG ; freida GrötlJx. 
(Former från sammanfallsområdena där e(i) > cet äro icke här med
tagna. En av mig 1922 på Fårö upptecknad form froeidågan beror 
väl på detta sammanfall). 

Anm. 2. Preteritiformer som fg. hit, lit etc. behandlas under 
fg. ë. 

8 9. Fg. ï har i vissa fall förkortats framför dubbelkons. 
ock konsonantgrupp. Genom anslutning till grundord eller 
grundform har emellertid denna regel ofta upphävts, varför 
exemplen äro få. 

vitt n. vit F ärö B ro L au N ärVa m 1G x (: vœitar m.). En form vatt 
n. GothHM torde bero på utfrågning. Jfr emellertid n. 
vœit BroNärGn; HejdeÏG (m. vccid, 'vid', adj.), ock sœtt Bro 
LauNärVamlGN (m. s&ydar, adj., sank). 

likt n. likt BroLauNärGN; GothHM; LauKG (exc. 1); likt Atl 
Cn (m. latkar LauKG (exc. I); leak AtlCx, 'lik'). Ordet an
vändes nästan endast i neutralformen, vilken delvis över
tagit mask. ock fem. funktion både i sing, ock plur. han œ 
likt mi, han är lik mig; di va likt si, de voro lika varandra 
BtoGn etc. 

slikt n. slikt FåröBroGN; AtlCN (inen slaikt GothHM; LauKG 
(exc. I) till slaïkar m.). Det heter dock rceikt n. allm., 
(réikar m. 'rik'). 

likna v. likna FåröGn; likna BtoGn; AtlCir, pres. liknar Lau 
Kg (exc. I). 

Fg. tiunt f. tint FårömN 339; tmtalamb, -seid FlerGîr (vanl. dock 
tcevnt s e ovan s. 15). 

§ 10. Diftongeringen av äldre ï i gutniskan, som har 
paralleller i andra nordiska dialekter (Överkalix, Nederkalix, 
vissa dalmål, norska Sätersdalen), torde ha inträtt redan vid 
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medeltidens slut att döma av den hos Pipping Gotl. stud. 
s. 89 anförda, men redan av Hilfeling 1 observerade inskriften 
pä altartavlan i Källunge kyrka: SPEIRITV, vilken torde 
härröra från början av 1500-talet.2 

På en runsten i Bro, som torde tillhöra 1400-talets början, 
står runan t (e) i stället för I (i), prep., vilket Valter Jans
son 8 anser vara ett försök att återge diftongering av I. Hos 
de äldsta upptecknarna av nygutniskt språk är diftongeringen 
ej alltid iakttagen, ej heller i de äldsta bröllopsdikterna. Spegel 
(1683) har ett enda exempel: "Fejsflakke (vel Salvenge), et Sa-
delhyende". I Gratulationsdikten 1717 finnes ett: deir, 'dig' 
(fg. f)ir, dat.4), i Bröll.-d. 1726 tre ex.: feira fyra', dei, 'din, f.', 
ock peipo, 'pipa' gentemot över 20 exempel med ij eller i för 
långt i: lijti, wigd, i, bij, dijt, grijs, tria (3), sij (se) etc. I 
Bröll.-d. 1738 a finnes blott ett exempel på diftong: reik, 'rik', 
mot ett tjugotal med i. De yngre bröllopsdikterna iakttaga i 
regel diftongeringen. Neogard (1732) h ar påpekat densamma: 
"El för I. Kneif, kreita, leif, teid, mein, reike, sein, swein, 
speik, teid, weisa". "El för Ä. Knei: knä, trei: trä" (p. 273). 
Även i sin Ordalista iakttager han i regel denna diftongering, 
liksom Toftén (1748), vilken skriver leiten, leif, skogstrei, sei 

(se) etc. 

Forngutniskt y. 

§ 11. Eg. y har i allmänhet bibehållits som y-ljud. Endast 
framför r ock r-förbindelser samt lokalt framför 1 (äldre I") + 
kons. har det övergått till ö-ljud, (varom nedan §§ 12, 13). 

y-ljudets kvalitet är i allmänhet öppen (yi), vilket dock icke 
iakttagits av alla upptecknare. Ganska konsekvent har yi an-

*) R esa 1801 10/7 (enl. avskr. i ULMA); jfr Lindström Gotlands 
medeltid II, s. 89. Hilfeling skriver: "Ordet Speiritus, skall 
wara Spiritus, igenkännes Gothländska dialecten, att gjöra E till 
diphtongen Ei". 

2) Sveriges kyrkor, Gotland bd II, s. 215. 
3) APhS X, s. 5. 
4) Vokalens längd framgår av stavningen siir (sig) i GL (Kock 

i Arkiv VI, s. 222, not 1). 
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vänts av Hedensfcröm (Goth), Nils Carlsson (AtlHavd) ock Ti-
berg (ett '20-tal s :nar på SV Gotland), samt av mig i spridda 
socknar över hela området. I manuskriptet ULMA 896:2 
(se ovan s. 1) skriver Nils Carlsson: "Tydligt y>.. . nyt, -ar; 
sJcyr; ippan" (Lau) ock "y = Lau, dock någon gång slutnare 
(mynta, mynta): .»/>." (När). 

Exempel1: 

A) urspr. kortstaviga ord. 

byr m. hyr EkstaWN; bf. byrn BroHörsNorrlGx, början, grepp, 
tag (i något); byr FåröLauSundS, det ställe, där man bör
jar skära ett köttlår el. ett bröd; början till [fiske]-garn 
(etc.) (GOB). Jfr isl. byrr, 'förlig vind'ock no. kvernbyr, 
'leilighed (d. e. vand nok) til at drive kvern' (Torp). 
Om ordets bildning se v. Friesen i Xenia Lideniana s. 237. 

flyg m. flyg BroGisr; AtlGsr; flyg GrötljN, 'språng, galopp'. 
Se N. Carlsson I-omlj., s. 20, 32. (Isl. flugr). 

fyl n. fyl BI'OGN; AtlCN ; GothÜM; fyl EkstaWN, föl. 
gyl f. gyl FåröGN; EkstaWN; gyl GothÜM; NärGN; VamlBN, 

göl. 
hyr m. bf. hyrn HörsÖstgGN; hyr Neog; FåröS; CS; Vallst 

KräklLauS, askmörja, het, glödande aska. Isl. hyrr, eld. 
Om ordets bildning se v. Friesen i Xenia Lidéniana, s. 239. 

kyt n. Icyt FåröGN; GothÜM; HejdeTo ; lcyit- HejnNorrlGN; kyt 
AtlCN (tpl); EkstaNäsWN; GrötljN, kött. Fsv. kyt (<kiot 
<kiot, se Kock, Ljh. II, s. 13, 18). 

lyn f. lyn BroGN; GothÜM; ToftaEskTö; AtlCN, lönn. Isl. 
hlynr m. 

myr m. myr FåröDLL; myr BI'OGN; GothÜM; AtlCx; myr Eksta 
WN; GrötljN; myr FåröS; CS, fuktighet i jorden; rotblöta. Hör 
väl till ieu. roten mus 'feucht sein' (Fick-Torp); 'mus-jo-s > 
urg. *muzia-z> "urgotl." *myrr> ng. myr (Nils Carlsson i 
otryckt ms ULMA 441: 17 d). 

nyt f. nyt FåröBroGN; GothÜM; AtlCN; MbySandaGuldGerTG; 
üejdeTö; bf. nyti LaumKe; pl. nytar NorrlAngGN; bf. 
nytane, AlaEtelAlskGN, nöt. Isl. hnot skulle motsvara ett 

*) Exemplen äro ordnade efter Hesselman i ock y. 
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fg. "hnut, nyg. *nut Çniwt), vilket blott finnes i ett talesätt 
"Sytt sum nout [= nut] u säurt sum aitar" LauSäve, [sött 
som nöt ock surt som etter]. Sing, nyit är ombildad efter 
pl. nyitar. 

ryg m. (fg. gen. rygar, ack. rug A, rygh B) ryg FåröBroGx; 
GothH.vi; AtlON; HejdeTG; HavdCN (tpl); SundBN; ryg 
EkstaWN; GrötljN; ryg- LaumKa; ryg- SilTa; HamBN, råg. 
Se Nils Carlsson I-omlj., s. 16 ff. 

skyr m. slcyir Fler LärBroGx; GothHM; AtlCN; MbySandaHejde 
KliGerTG; skydr EkstaWN (f. [?] GothHM); skyr (n.) FS; CS, 
sur mjölk. Isl. skyr n. 

(?) stryd stryicl (f.) FåröGN; (n.) GothHM, hop (folk el. fä) Gx, 
sträcka, stycke, länga Hm; stryd FåröS; CS; HejnS; ströid 
FåröS [hypergutnicism?], sträcka, räcka, trakt; rad (fiske
garn); stim, flock S, CS. Adj. strydu, ojämn, olika på olika 
ställen GothHM. 

fyre prep. o. adv. fipre, Får öGN; HejdeTo; forpri GothHM; fora, 
fana AUCn; feiere, LauCN (ULMA 896: 2); fmr„, ffor„ NärGx; 

fyri T oftén; FåröS; CS; FlerS; före FlerCS; GardaLauS; 
föyrä Yall-Hogr (Sv. Lm. III. 2, 23); darfyr Grat.-d. 1717; 
darîyre Bröll.-d. 1726, 1748. Fg. firir, firi (A); fyrir, fyri (B). 
Katli. Gillest. har förö (Schoüm, s. 29), vilket väl bör vara 
förä, snarast att uppfatta som rspr. Då den svagtoniga 
formen 'för' numera alltid heter for (utom på Fårö, där även 
fyra kan förekomma i svagton) är det tydligen dennas vo-
kalism som på det övr. Gotland påverkat fyre, så att det 
blivit fora, fmra. I bröllopsdikterna förekommer ofta fyr i 

st. lör for — även som prefix (vilket snarast är att fatta 
som en hypejrgutnicism): fyrsyk, fyrsym Ld. 1717; (men för 
jaus, föruta, för (= alltför) salt; försiehtu Bröll.-d. 1726); fyr 
dein skull, fyr nöd, fyr res ten, (men för ung); fyrlat mi, fyr
stand, fyrtroita [!], fyräuten 1748; fyrstyrt 1738 a.1 

fyre n. fipra FlerNorrlGmgÖstgArdNärGN; SandaHogEkstaLev 

-1) Prefixet, för- heter for-, for--, det kan utgå såväl från fyr-, 
som for-, se GOB för (prep.) sms. 
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FardHablTo; fyn HejnGx; fyn [!]1 GothHn; fyr v kria Hejde 
TG; fyrvid YaîlTo, furuvirke. Isl. fyri-(skogr) etc.; no. 

fy re. Jfr om fur nedan s. 104. 

nykil, -ul nylcul FåröGN; nipJc&l FlerLärStenkyÖjaG N ; Sanda 
HejdeFröjLojLevFardTG; HavdCN (tpl); nyhl GothHivi; nyjcl 

EksfcaWN; nyhed LaamKct; NäsWN; pl. nylclar LärGN; 
HejdeTö; nyklar AtlCx (tpl), nyckel. 

Fg. synir pl. synar FårömN 326; synar FåröGN; synar Lär 
HejnHörsNorrlGmgNärÖjaVamlGx; TräkStenkuToftaYallEsk 
SandaHejdeFröjLevGerSilHablTft; AÜCN; synar Goth H M ; 

EkstaWN; synar GrötljN; synir Neog, söner. 
yvir prep. yvar FåröGx; yvar BroHejnNärGN; yvar G oth HM ; 

y var EkstaWN; yvar- AtlGx; yvar- He.jdeT<;; yvar HablTG, 

över. Fg. ifir, yfir. 
ypin adj. ypan FlerLärGN*, ( ~ ypan) Hej de To ; HavdCN (tpl); 

ypan Lau M KG; EkstaVamlWx; ypn Gothliii: ypn GrötlJx, 

öppen. Fg. n. ypit. 

drynia v. dryna BroGN, råma svagt (om boskap); dryna NEOG; 

FåröS; CS; -ä CS; YamlS, dröna, råma m. m. (GOB). 
dylia v. dyla EkstaN äs V ami Wx ; dyla VarnlWx; dyla Grö ti JN 2 ; 

dyla NEOG; FåröS; CS; -ä GardeLauEkstaRoneSundS (GOB); 

dölja. 
dynia v. dyna BroGN; AtlCx; dyna EkstaWN, 'dåna . 
flytia v. flyta FåröGN; flyta, flyta3 GothHii; HejdeTG; flyta o. 

flyta3 EkstaWN; LaumKG; flyta NäsWN; flytas BroGN; Atl 
Havd (tpl) CN; flyta3 GrötljN, flytta. 

fylia f. fyla EkstaWN; fyla HablTG; NärGN; bf. fylu AlskGx; 
fylia BroGothGN; AÜCN; bf. fyhu KräkGx, ungt, otamt sto. 
Isl. fylia, märrföl. 

fylia v. fyla BroGN; AtlCx; fyla EkstaWN, 'föla'. 

*) HM utelämnar ofta längdstreck. 
2) svagtonsform; J. har ex. dyljundar. 
3) Formerna med kort y äro urspr. svagtonsformer eller bero på 

inverkan från rspr. eller från impf. 
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fysia v. fysa BroGx ; AÜCn; (impf.) fy: s ad a NärGx: lysa FäröS; 
-ä LauCS; YamlS, åka, hasa. Jfr (?) no. dial, fusa, stromme 
voldsomt og susende frem (Torp). 

hylia v. hyla FåröGx; hy la, hyla FåröDLL; hy la Bi-oGn; Goth 
Hm; AtlCN; hyla HejdeTa; hylß, EkstaVainlWN; GrötljN, 
hölja. Formerna med kort y äro svagtonsformer eller utgå 
från impf. (hylda). 

hysiug adj. y si LärGx ; AtlCx; ipsu FlerHörsNorrlGN; fp si 
TräkEskTa; ysu(ar) HejdeFröjLevFardSilTa, av obestämd 
färg el. blandade färger. SAOB hys s jog. 

lydia v. lyda FåröGN; lyda FlerLärGN; HablTa; lyda Eksta 
Wn; Grötl Jn, taga vårullen av får. 

lydia m. lyda FåröGN; lyda LärBroGN; AtlCx ; HejdeTa; lyda 
EkstaWN; GrötlJx, vårull. Förutsätter ett fg. mask. *lyf>i, 

obl. 'lyjiia, från vilken senare form det nygutn. ordet utgår, 
mylia f. mipla FåröGN; myla BioGn; AtlCN; myla EkstaWN; 

mylo VamlWN f., bröd, stekt i flott, "inolja". 
nydia f. nyda FåröGN; ny da HejdeTa; nyda EkstaWN; Grötl 

Jn f., klubba. 
nytia v. nyta, nyta FåröDLL; ny t a BtoGn; GuldHejdeTa; ny t a 

GothHM; nyta EkstaWN, nyttja. Jfr hylia. 
rydia v. ryda FårömN 326; ryda FlerLärBroGN; GothHM; 

ryda SandaEskHejdeFröjEkstaLevHablTa; AtlCN; LauGN; 
pres. rydar LaumKa, rödja. Jfr hylia. 

skylia v. skyla FåröGN; skyla FårömN 316; skyla FåröDLL; 

skyla FlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) Cn; skyla LaumKa; 
EkstaWN (tpl); Grötl Jn (tpl); sky>l_a Sa ndaEskHogHejdeFröj 
LevSilHablTa; skylcc TräkStenkuToftaVallTa, skölja. Jfr 
hylia. 

smylia v. smyla BroGx; AtlCN; smyla LaumKa, smula sönder, 
stydia v. 1 styda FåröGN; styda GothHM; AtlCN, skjuta båt 

med stake; ljustra. 
stydia v. 2 styda FlerLärBroGN; AtlCN; HejdeTa; styda Eksta 

Wn; pres. stydar NärGN, stödja (sig). 
trysia f. trysa FåröGN; trysa Bi'oGn; AtlCn; try sa EksfcaWn, 

ruska (löv-, tall-, ene-). 
trysia v. trysa BroLauGN; AtlCx, släpa med fötterna; fara 

3 H. Gustavson 
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vårdslöst fram med; (trysla GrötlJN), traska. Jfr no. try s ja, 
fare voldsomt og lärmende afsted [m. m.] Torp. I ble
kingska dial. (Lister) finnes ett trèsa, arbeta hårt, slita ock 
släpa (Swenning Sv. Lm. B 36, s. 269). 

mygl n. mipg&l BTOGN; AUCN; HejdeTG; HavdCN (tpl); 
mygl GothHn; GrötlJN; myigal HejdeTG; my gal EkstaWN, 
mögel. 

lygn f. lipgn FåröGN; FlerLärBroGN; GothHji: AtlCx; Hejde 
TG; lygn EkstaWN; GrötlJN, lögn. 

slytra v. slxptra, (äv ) BroLauNärVainlGx; slyträ S; CS, avtaga 

(om regn, värk). 
syf(i)a(?) Fg. v. sufa heter på Fårö sy va, på no—mell. Gotl. syiva, 

på sö. Gotl. Siva, y-vokalen i inf. kommer väl från pres. 
2 o. 3 sg: *syfr motsv. isl. sefr (Kock Ljh. III, s. 43). Inf. 
sipva FåröGN; sy va FåröDLL; sy va FårömN 329; syiva Bro 
GN; GothHsi; BogeHejnHörsNorrlGN; swa NorrlAngaArd 
ÖjaHamNäsGjsr; LaumKa; EkstaNäsWisr; GrötlJN; YamlBN; 
swa AtlGN: siva ToftaFröjLevSilHablTö; HavdCN (tpl); siva 
TräkEskVallHogHejdeLojFard, -œ StenkuTG; siîwa NEOG; 
L. soc.; ALN; SAHL; syfva SAHL (etc., se ordb.); svifvä (!) CS; 
pres. syivur FåröGN; syivar BTOGN; sipvar GothÜM; (pl. 
sipva FåröGN); sifwer NEOG; sifwur Tft; impf, svav Fårö 
GN; svav FåröDLL; (f) NäsGx; svaf NEOG; L. soc.; Tft; 
ALN; SAHL; svav FåröS; CS; FlerLauCS; RoneÖjaS, Vaml 
KN; sy v da FåröDLL; syvda ~ syvda B roGx; sivda Hejde, 
swda SilHablTG; swda AtlCN; sivda LaumKG; swda Eksta 
WN; SIV ad a EkstaWN; GrötlJN; sivdä, syvdä, svivdä CS; pl. 
swaîwo NEOG; Tft; svavo (~ syvdo) FåröDLL; sup. sipva Fårö 
BIOGN; swa EkstaWN; GrötlJN; sift LaumKG; svivi Eone 
S; svivä, syvä, sivä CS; syva Fårö; syvi FåröCS; perf. part. 
(äut-)syven FåröS, CS; sviven, f. -i, n. -ä IioneS. Jfr svi-
vur LaumKG, 'sömnig'; isl. (kveld)svsefr; no. svasv, till-
böjelig til at sove (Torp), vilket borde bli fg. *svévr; alltså 
nyg. *svevar. Är KG:S form svivur ett hörfel för *svevurt 

Växlande behandling röner y frfr r + ta, där det visser
ligen i regel kvarstår som y över hela området men i ett par 
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anmärkningsvärda fall > o (ot) på det egentliga Gotland. Kvar
stående y-ljud visa: 

Fg. byria v. (Ek) bipre. BIOGN; AtlHavd (tpl) CN; bipr(a) SilHa bl 
TG; byra NEOG; FåröS; CS; byrä AlsklloneS, börja taga av 
(mjöl etc.), börja skära av (stek, bröd etc.). Nu blott i 
denna betydelse. "Börja" heter hos äldre gyna (av be
gynna?, jfr dock Ity. ginnen), hos yngre bona (rspr.). 

hyria v. hiprjildn HörsGN, hölja glöderna med aska; hpr„ 
nair: 1) bädda ner glöderna i askan ... 2) (överf.) mylla 
ner ngt i jord AtlCN; hyra ned, öfverhölja S. Till hyr, 
ovan s. 30. 

syria f. syra FårömN 337 ; spira FåröGx; sipra TräkTa; syra 
GrötljN; snàisyira Hörs Nor ilNarGx; syra NEOG.; snoisyira 
EskTG; snoipsyira StenkuToftaVallHogFröjLevSilTG, snö
sörja. 

styria f. styra FårömN 327; styra FåröGN; styra FåröS; CS; 
Bunge; -å FåröCS; LanS, stör (fisk) 

tyria v. tyre, GardeLauGN; pres. tyrar LaumKG, rusa iväg, 
släpa (med fötterna); gå dåligt etc. Jfr isl. f>yria, rusa. 

I följande ord övergår y frfr r + i till s, oi på hela Gotland 
utom möjl. i genuint Fårömål: 

smyria v. smxpra FåröGN; smöra (vanl.) AtlCN; sm o yr a (svag 
diftongering) VäteCN; smöra BTOGN; EkstaNäsWN; smoyra 
GothHivi; impf, smonti FåtöGN; smorda, (sup. smöra) AÜCN; 

smorde, Br oGN; smmr(l&, (sup. smetra) VäteCN. NEOG skriver 
smyra, likaså FåröCS. 

spyria v. spora FåröGN; spara BroGmgGN; NäsWN; spöna Fler 
LärGN; spoyira GothHia; spoyira H ejdeTo; spsra LHVTG; pass. 
pres. spodrs, su p. spoyiras GothHM; impf. spod(r)^a GothEhi; 
spotprda HejdeTG; spoird^åut LauGN; perf. part. autspordar 
LauGN", sup. sport NäsWN. Br.-d. 1726 har spöira. NEOG 

skriver spyra, likaså FåröS, CS. Då Kath. Gillest. har ospört 
får man väl antaga inflytande från svenska, vilket visar sig 
i flera fall i denna urkund (träta för treta, honom för 
hanum, sofwer för syfr etc.). Fg. spyria, part. atspyrjjr. 
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Anledningen till ögg. y > ö i dessa ord torde beträffande 

verben smyria ock spyria få sökas i utjämning inom paradig-

met, där y i de former, i vilka det stod framför r + kons., 

ljndlagsenligt skulle > e (jfr nedan § 13), nämligen i impf. 

(*spyrf>e > sporda > sporde,), perf. part. (spyrjir > spôrdar > spor-

dar) ock sup. (spyrt > spurt), vilka redan i fg. haft infinitivvo

kalen y (part. atspyrjjr) i st. f. den oomljudda vok. i isl. 

spuria, spurj>r. — Om diftongering frfr rd se § 13. 

B. Exempel på längsta viga ord: 

bytta f. byita GothHM; BTOGN; bip t a HavdCN (tpl); byta GrötlJN. 

lycka f. lipka G othHM; BIOGN; lyko NärWN, lös knut. 

yp(p)na v. ypna LaumKö; EkstaVamlW^N. 

Fg. byggia v. btpga BroGN; AtlHavd (tpl) CN; HablTö; byjqe, 

GothHM; by ga EkstaWN; GrötlJN; impf, bifgda Hej de T G. 

glydga v. glij ga LärGN; GrötlJN; glygce Toftaïo; g lip ga Hejde 

TG; YamlBN, glödga; göra glögg; ghpgara AUCN m., glögg. 

Ä. sv. glygg (SAOB). 

Fg. bryllaup n. brjplàup AtlCsr; brtpldup HejdeTo; brylaup 

EkstaWN, bf. bripldupa FlerLärGN, bröllop. 

gylta f. gip I ta BTOGN; AtlCx ; gylta YamlBN; gylta EkstaWN, 

ung sugga. 

hylla f. hyila BTOGN; GothHM; hyla EkstaWN; GrötljN; htpla, 

HavdCN (tpl); YamlBN. 

kyld f. hipld FlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) CN; HejdeGerTG; 

Icyld EkstaNäsWN; Icyld GrötlJN; kyldnemar LaumKs, (frost-

länd). Jcoild FåröGN; f. bf. köildi Br.-d. 1726.1 

mylda f. miplda FlerLärHejdeTG; mylda EkstaWN; GrötlJN; 

myldo YamlWN f., mylla. 
synd f. symd FlerLärGN; GothHM; HejdeLevTG; HavdCN (tpl); 

synd EkstaWN; synd GrötlJN f. 

tynna v. txpna BroLauGN; tyna GrötlJN, 'hälla i'. 

dynga f. dipgga FåröGN; dip)] ga G othHM; dy>gg& Hejd eTG; dy g ga 

GrötlJN; EkstaWN (tpl). 

rynka v. ryigke. BroGx; rippjja Goth HM (tpl); rygka GrötlJN (tpl). 

*) Har möjl. urspr. y; jfr Dala-Bergsl. }$0<l ( Envall, s. 269). 
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yngre adj. komp. ygar BTOGN; yggar LaumKG; EkstaWN; Grötl 
JN; ynngri, f. yngra FäröCS. 

Fg. systir systar FäröGx; sipstar FlerLärBroGx; HejdeTö; systar 
GothÜM; systar EkstaVamlWx; systår, systar GrötljN; syistar 
HavdCN (tpl). 

bygd f. bygd BI-OGN; AÜCN; bygd, HejdeTa; bygd EkstaWN; 
GrötljN; pl. btpgdar GothHM (tpl), bebyggelse, åbyggnader. 

klyft f. klyft GothHM, klyfta; klyftigg, vedträ EkstaWN; adj. 
n. klyftut GothGx, tvågrenigt (träd). 

lyîta v. lyfta FlerLärBroGN; GothHM (tpl); HejdeTö; HavdCN 
(tpl); lyfta AtlCN (tpl); EkstaWN; GrötljN. 

skyffel skyfal FlerLärGN; sJcyfl GothHM; sky/fal HejdeTe; 
sky fl [!] G rötlJn. 

§ 12. Framför 1 (äldre V) + v elar kons. kvarstår y i all
mänhet över hela området men har sporadiskt på södra Gotland 
övergått till ö-ljud, troligen av den anledningen att kakumi-
nalt 1 (£) där bibehölls längre än på det övriga området. 

Exempel: 

bylkas v. bylkas FåröGN, se arg ut (om en tjur); bolkas HamBN, 
om kor, som komma sättande med hornen riktade till stötar; 
även övfl. Bylkas NEOG; FåröS; CS; bölkes SAHL; Lau 
VamlS, se under lugg, se ond ut; böllkäs (se arg ut) Lau 
JKN (ULMA 6998).1 

Fg- fylgi n. fylga FåröBroGN; fyilgi GothHM; fylga, folga 
EkstaWN; fylga GrötljN; föVgä RoneHamraS, följe. 

Fg- îylgia v. fylga FlerLärBro; GothHM (tpl); AtlCN; Hejde 

FröjLiSilTe; VamlBN; fylga E kstaWN (tpl); GrötljN; folga 
HavdCN (tpl); föVVgä HamS, följa. 

gylgia v. gyllga FåröS; CS; gyllgä LärS; göllgä YainlS; galge, 
LauGN, äckla i magen [etc.]; börja kräkas. 

1) Jfr ösv. böVka, bliga, se stint ell. argt på någon YLL. Till 
bylk (i uttr. draga bylk F; sätta bylk S; CS; sàtjbylk GmgGN, se 
bister, arg och tjurig ut). Jfr bulk NEOG; CS; W, buckla [m. m.] 
( G O B ) ,  s v .  d i a l ,  b u l l k e d ,  k n ö l i g ,  k n u t i g  ( o m  g a r n )  ( S k ) ;  b u l l k u g ,  
knölig, buktig (Sdm) Rz 64 b. 
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gylpa v. gyilpe, BroGir, AtlCx; impf, g&lpad NÜI-GN; gylpa Fårö 
S; OS; -ä Vallst, börja kräkas. 

sylgia s. siplga FåröGx; stplga LärBroGN; AtlCN; sjj.lga ~ solga 
LauGN; siplga, selga HejdeTG; solga GardeNät YamlGN; 
selga EkstaYo; syllga, -o FåröS; CS; sylgå Ala, sölgå YamlS 
(GOB ms.), sölja. 

tylft in. t pit FåröLärHejnGN; AtlCsr; tylt GotliHivi; Grö tlJN; telt 
HejdeTG; EkstaWn; GrötlJn; tyllt FåröCS; tölt VamlS 
(GOB ms), tolft. Jfr fsv. tylpt (lagspr.), tylft etc. 

Denna övergång y > e frfr 1 + kons. är i nyare uppteck
ningar belagd från Hejde, Eksta, Garde, Lau, När, Havdhem, 
Grötlingbo ock Yamlingbo samt hos Säve från Lau, Rone, 
Hamra ock Yamlingbo, varvid är att märka, att åtm. i nyare 
uppteckningar varianter med y förekomma i nästan samtliga 
ord, varför övergången, som kanske aldrig ens i de sydligaste 
socknarna varit fullt genomförd, numera är på retur. Orsaken 
till övergångens inträdande i just dessa socknar torde få sökas 
däri, att kakuminalt 1 där längst bevarats.1 Säve uppger att 
så varit fallet ännu på hans tid i Kone, Hamra ock Yam
lingbo.2 Det äldsta exemplet på denna övergångs inträdande 
finna vi hos den okände förf. till Gotländskt dialektlexikon 
1799 ("Sahl")3 som har bölkes gentemot Neogards bylkas. 
Förf. har i allmänhet följt Ihres dialektlexikon (som i sin tur 
bygger på NEOO m. fl.), men har ofta självständiga former, 
såsom i detta fall, där tydligen en sydgotländsk form insatts 
ur hans eget mål. Att emellertid av Neogards y-former draga 
den slutsatsen att övergången ej inträtt i Ostergarnstrakten, 
låter sig ej göra, då NEOG ofta skriver y för ö även frfr r + 
kons. (varom nedan § 15). 

§ 13. Fg. y > ö-ljud frfr r + kons. över hela området. (Om 
y frfr rn (> nn) och rs (> ss) se nedan § 14.) 

Kvaliteten hos detta ö-ljud varierar enligt uppteckningarna 

-1) Om ögg y>ö frfr r o. kak. 1 se Hesselman i ock y, s. 198. 
2) UUB, R 625: 7 , s. 133. 
s) UUB, E 633: 1, har tillhört överdykerikommissarien Sahlsten. 
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mellan s ock s (e), utan lokal begränsning. De mycket öppna 
ö-ljuden äro dock ej antecknade från sydligaste Gotland. — 
Nils Carlsson karakteriserar i det ovan omnämnda ms. ULMA 
896: 2 ljudet sålunda: "skalp, galpa, for, kbrko. Framför r + 
kons. torde e vara en riktigare beteckning än » (kèrka, tèrgal)" 
(Lau). "... morkbrœun. Särsk. öppet frfr r" (När). — Vid 
förlängning (frfr rd) märkes stundom en svag diftongering 
(skmrd LauGx; mo^rtja GotliHsi) -— se vidare exemplen. I Lau 
har ö-ljudet såsom förlängt framför rd slutnare uttal än såsom 
kort frfr r-förb. (korka : skmrd el. dyl.). 

Exempel: 

Fg. byrj) f . bor(j FårömN 311; bord, BroGx; bord, GrötlJn; bqrrtj 
LauCsr (ULMA 896: 2), börda; skyldighet. 

byrda f. barda FåröLauGN; b or (ja F lerLärGx; bod(r)c[ a GothHii 
(tpl); bwiprda HejdeT«; bodrtja EkstaWx; bor do NäsWN; 
borda GrötlJx, börda. NKOG ha r byrda. 

fyrr (fg. fyr) adv. for FåröFlerLärBroGN; GothHM; GrötljN; 
HejdeGerTe; fur S andaGuldTö, förr. 

(?) hyrda v., se s. 13 ovan. 

myrda v. 1 morfa new FlerLärGx, nedbädda (i hö); mèrd nar, 
gräva ner HejdeTG; myrda nen TräkTG; myrda néir Stenku 
EskTG, (-fp-) SandaÏG; myird nar SilTo, (rnipra neir ToftaTo). 
Mörda ner, alldeles öfverhölja med t. ex. snö eller torrt hö; 
mölja ned CS. -Y-formerna äro att fatta som "förnäma", 

myrda v. 2 möd(r)cffi GothHai; modrcja EkstaWx; merda GrötljN, 
mörda. 

myr kr adj. mor k BTOGN; GothHn; HejdeTg; mörk EkstaWN; 
mrnrk GrötljN; n. mörkt FlerLärBroGx; markt HejdeTö. 
"Myrkastufwa kallas ett mörkt hol på berget Torsburg" 
Neogard.1 

myrkr n. nidamérkar FåröGN; morkar BroGx; morkar Eksta 
WN; bf. mérkn HörsNorrlGN; mérkra GmgGN; (dat.) mèrkra 
TräkToftaEsk, -œ Stenku, mèrkra HejdeTG. Toftén skriver 
myrkur, dat. myrkri. 

skyrd f. skörd FåröGN; skönj FlerLärGx; skörd, skmrd LauGN; 

x) Nuv. svartstauu (SOA). 
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skörd EkstaWN (tpl); slierc[ HavdCN (fcpl); skof)(r)(/ Gothlisi: 
skrnrd, shrtprd HejdeTG; sJmrd GrötljN; slc/jrd G erTo, skörd; 
vålskård NärGN; valskmrd LauGN (ett fårmärke). 

skyrren (-ug) skarn LauGN; skoru GardoGx, lös, frostländ (jord); 
n. skmo, AlskGN, skört, som lätt brister; skyrren NEOG, 

LauCS, skygg (om hästar). Jfr skyrskr s. 48. 
skyrt n. sknrt FåröHejnGN; GothEfoi, kjol. NEOG s kriver skyrt. 

Anses i sv. vara lån fr. mlty. schörte, som dock betyder 
förkläde, liks. holl. schort. I götadial. finnes bet. 'kjortel'; 
liksom i Hälsingland (Rz 617 b). A. da. skyrt, da. skjort, 
underkjol. 

skyrta f. skörta FåröGN; skorft FlcrLärGx; AÜCN; sknrta Goth 
HM; s kur [a EkstaWN ; skurta GrötljN, skjorta. NEOG s kriver 
skyrta, qwinfolkzkiortel, men det ung. samtida ms. "L. soc." 
skörte; Aln (1759): skörtu; Brd 1771: skörtu. 

styrka f. styrka LärBroAngaGmgOstgGN; Goth H M ; stiprkcc 
ToftaTG; -a StenkuEskHogSandaLev (m. fl.) TG; stprka När 
GN; SÜTG; starka FlerGN; HejdeTG; GrötljN; stnrku ArdG.\; 
stbrka LauGN; HablTG. Formerna med y bero på inflytande 
från rspr. Toftén (1748) skriver styrke. 

syrgia v. swg& FlerLärBroGN; GothHM; AÜCN; EkstaWN; 
sarga, sarga HejdeGerMbyTG; ssrga S andaTG; sorga HavdCu 
(tpl): s»rga GrötljN (tpl), sörja. 

yrke n. orka FåröYamlGN. 
yrkia v. ifrlca (ä. hrka) LauGN; HejdeTG; impf, orkad (pa) 

YamlGx, arbeta, idka; påyrka; örrka FåröS; CS; GardeS. 
NEOG har yrkes, hålla vpp, wenda igen; L. soc. örgas[!], 
hålla vp, du örkas intet, tu håller intet upp. Han örrkä« 
inti LauCS [i samma bet.]. 

yrve n. brva FåröBroGN; AtlCN; mm GothHM; erva GrötljN; 
hrva HejdeTG, lieskaft. NEOG ( 1732) skriver yrfwä, Toftén 
(1748) yrfwe, men "Sahl" (1799) örfve. 

§ 14. Fg. y framför assimilerat r (rn > nn; rs > ss) kvar
står i regel, dock icke på Fårö, där denna assimilation alls 
icke eller blott ofullständigt ägt rum. 
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Exempel: 

a) y frfr (rn >) nn. 

myr(g)nar pl. mârriar FårömN 334; mbrnar FåröGN (sing. 
màrgun): men Mynne, i dagningen, för solens uppgång, i 
gryningen ms. I 100: 18 (UUB), mynne Eksta(Säve), mor
gon (jfr fno. at morne). Um mynna u Qwälda, morg. ock 
afton Toftén (1748). Numera finns intet spår av denna pl. 
på det egentliga Gotland, utan det heter överallt mårgnar 
(y. màrnar). Se Hesselman i ock y, s. 207 ock Wessén i 
Språkvet. sällsk. i Ups. förhandkr 1913—15, s. 96. 

(?) skyrning m. slcyining GothHM; skipmgg AÜCn; HejdeTo; 
sTcyrugg EkstaWN, kastrerad, men ännu ej tamd tjur. Hör 
möjl. till adj. skyr(r)en (varom se s. 40). Ordet borde dock på 
Fårö heta '"skormvg men å frågekort n:r 294 (ULMA) från 
Fårö har Elli Herlitz antecknat slcyimgg, v ilket kanske är 
en inlånad gotl. form. Neogard har skyning. Möjligen hör 
ordet ej hit, utan har annat etymon.1  

tyrni tipna BroLauGN; AtlCx; tyni GothHm; tyna EkstaWN; 
tärtft FårömN 334; torn a FåröGN m. (o. n.), törne, torniga 
buskar. Isl. Jyrnir. 

b) y frfr (rs >) ss. 

byrst bor§l FårömN 334; pl. bvptar FäröÜLL, (svin-)borst; byist 
BroGN (blott i uttr. raisjbyst, resa borst); pl. svceinbysstav 
LauNärGN; byst Sahl; GS; S, borst. 

Jyrst (= fg. fyrst, fysti) fiyst EkstaWN; GrötljN; fyist Havd 
Cn (tpl); YamlBx; fysta LaumKo; fe§t FåröGN; (fast Fler 
LärBroGN; GothHM).2 

§ 15. Övergången y > ö frfr r + kons. måste att döma av 
y:s kvarstående framför assimilerat rn, rs ha ägt rum efter 
denna assimilations genomförande. Beträffande rs har denna 

x) Lidén (GHÂ 1934: 3, s. 21) har fört *skyrningr till part. 
s k u r e n .  

2) Ö-formerna utom Fårö kunna ha uppkommit genom anslutning 
till rspr. 
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delvis ägt rum redan under medeltiden att döma av skriv
ningar som fyst i Gutalagen (2 ggr, mot fyrst 12 ggr) och 
tos. dahinom å en runsten i Sproge, dat. 1514 (CSßun n:r 147). 
Assimilationen rn > n finnes redan i en runinskr. i Valls 
kyrka, där det står ban, 'barn' (prof. v. Friesen muntl.). — 
Att Neogard skriver byrda, dyrgenes, skyrren, skyrt, skyrta, tyrg, 
yrkes, yrfwe, yrter ock Toftén myrkur, styrke, vågar man nog 
ej tolka så, att övergången ännu ej varit fullt genomförd på 
deras tid (förra hälften av 1700-talet). Snarare få dessa skriv
ningar anses som medvetna arkaismer1, då Neogard ock säker
ligen även Toftén kände väl till Gutalagen ock dess språk, 
varjämte Neogards tendens ju var att uppvisa gutniskans 
likhet med "giöthiskonne". Man bör också lägga märke till 
att det med Neogard ungefär samtida eller t. o. m. något äldre 
ms. "L. soc." har skörte ock spördagur. 

Forngutniskt y. 

§ 16. Fg. y, vilket motsvarar isl., fsv. S2 och y har i regel 
över hela området övergått till en diftong öi. Endast frfr r 
har y delvis behandlats på annat sätt (varom § 17). 

Denna diftongs kvalitet är tämligen likartad över hela ön 
med undantag av de sydligaste socknarna, där ett slutnare 
uttal förekommer. I allmänhet synes mig diftongen kunna 
återges med M eller BI/J varjämte ett öppnare uttal (st, sip) 
förekommer. På sydligaste Gotland kan den betecknas med 
m. Nils Carlsson skriver härom i ms. TJLMA 896: 2: "mt, 
ny, nmu *Nyan, sml syl, grmto gryta, önskar, bröder, bmndar 
bönder. Dift. öi snarast att beteckna m : seü, grevta" [Lau]. 
"Öppet m eller ot" [När], Ett mycket slutet uttal synes där
emot Wessén ha iakttagit i Vamlingbo. Han skriver därifrån 
b0y, dßytrar etc. ock anmärker på en ordlapp med rubr. 

1) Om liknande arkaismer i fsv. ock ä. nysv. se Hesselman i 
ock y, s. 220 f. -—- Jfr dock Palmer i Arkiv 36: 66 ff. 

2) Se härom Söderberg §§ 7, 8: Kock Sv. Lih. § 620: Noreen 
Aschw. Gr. § 106: 1. 
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"Ljudläran" (i ULMA Acc. 268: 3): "Eiksta nyi: Y amlingbo 

0y, (iff (möjligen Wy, ipy.)" . I mina egna uppteckningar från 

Yamlingbo har jag anmärkt: "tmv : m mera labialt i Vaml", 

varför jag också skrivit: glmdar, glöder; grårpnar, groparna, 

bmn byn. Att diftongen skulle vara stigande, som Wessén 

genom skrivn. boy, dey trär synes vilja ange, har jag ej kunnat 

finna. B. Bolin skriver i sina uppteckningar från Vamlingbo 

mestadels m: dmme, döma, glmdnar glöderna, gmda göda, tmg 
tyg, tmm& tömma, trmna tryne, men dfjvla v äsnas [dyvia], 

fqdar född; retma lassa upp hö [rymma]. Denna vacklan kan 

bero på riktiga iakttagelser, men då B:s beteckningar även i 

övrigt äro ganska inkonsekventa ock osäkra, får man kanske 

ej draga några fonetiska slutsatser därav. Wesséns allmänna 

anm. att dift. ny) (Eksta) i Vamlingbo rentav skulle kunna 

återges med Wtp, yy, torde bero på att han haft i tankarna 

det av inlånat ö uppkomna 0, vilket i Vamlingbo närmar sig 

fp (fast det här icke är diftongerat, utan hålles tydligt skilt 

från dift. m < y; se nedan § 44). 

Exempel: 

byker f. pl. béikar FåröGN; béikar FlerLärBroGmg AlaÖN; 

béikar1 AÜCN; bérkar HejdeTs; HavdCN; bmjkar VamlWn; 

bf. bmlcnar Habl(Vaml)TG2; b&y/kar Got hHM; GrötlJisr; bmkar 
LauK; bnplcar EkstaWN, (sing, bouk o. d.); byker NEOG, 

böcker. Isl. bœkr. 

bynder m. pl. bémdur FåröGN; béymdur FåröN 334; bémdar 
FlerLärBroHejnButtNärGN; bémdar AtlHavdCN; HavdTo; 

b&ymdar GothHsi (tpl); EkstaWN; bmndar LauKot; boymdar 
GrötlJN; bm/ridar Va mlWN; bémdar -.bémdar Habl(Vaml)2Tö, 

bönder. (Sing, bèunda o. d.). Isl. bœndr. 

brya8 f. brbia BI-OGN; AUCN; HejdeTG; bmyia G othHM; brayiux 
EkstaWN, 'vattenhål'. Brya NEOG; L. soc. 

*) A ng. dift. 01 (för st t) se nedan § 44. 
2) Sagesm. född i Vaml. 
3) I Arkiv VII: 52, not 2, berör Hellquist ordet: "bildningssättet 

iir oklart (: adj. *brür? Jfr brunnr); eller rent af = isl. bryôja 
Fr2, om hvars afvikande betydelse se Fr2." Isl. bryôja, liksom 
no. brydja (Torp) betyder 'en urholkad stock varur man ger 
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bryda v. brmda (si um) FåröGN; brmda BroGx; (impf.) brmd(a) 
FlerLärGN; brmda (sup.) HavdCN; brbida HejdeHablTG; 
brayida GothHit; GrötlJN; brotpda st EkstaWN; broyid si um 
NäsWn, 'bry (sig om); bry sitt huvud' etc.1 

Fg. bryjjr bréidar StenkyBroGmgArdGN; bréidar TräkuStenku 
ToftaEskVallHogLojFardTo; bréidar MbjHejdeFröjLevSil 
TG; brmdar LaumKs; broxpdar GrötlJN; bmipdar GothHM; 
bréipdar EkstaWN; brmdar AtlCN (tpl); bréidar: bréidar 
Habl(Vaml)TG2; bf. bréidana ÖjaGN. 

bryna v. brbma FåröGN; brmna BTOGN; bröjna FåröS; CS; -ä 

VamlS, 'vässa, bryna'. Isl. bryna. 
by m. b»i AÈICN; HejdeHablTG; bnip EkstaWN; GrötlJN; bm 

LauGN; boy VamlWN; bf. 1) lcnrlcbnyian EkstaWN; Grötl 
JN; làusbéian LauGN; lailatligsbman AtlCN, 'samling av 
gårdar'. 2) bom BroNorrlGN; bsin NorrlButtGN; bvym Gotb 
HM; GrötlJN; bmn AtlCN; HejdeHablTG, 'staden', Visby. 
bmlcauptar LaumKe, köpt i Visby. Fg. by (runst. Hogrän 
CSRun 84); gen. byar GL.3  

byta v. b&ita Få röGN; hmta FlerLärBroGN; bsitjüm AngaGx; 
bmta AtlÖN; béita HavdCN (tpl); b&y>ta Eksta WN; GrötlJN; 
impf, boxpt [apok.?] GothHM (tpl); bniptada GrötlJN (tpl); 
bmta AtlCN (tpl); bmtada HavdCN (tpl); bmtad Laum KG. 

Isl. b^ta, mlty. büten. 
Fg. byn f. bâyn FårömN 344; (afiunjbom FåröGN; bmpn Gotli 

HM; EkstaWN; GrötlJN; pl. bbinar BroAngaGN, 'bön'. 
Fg. dytrir f. pl. dâytrar FårömN 344; deitrar FåröGN; dmptrar 

kreatur mat el. dryck'. Torp sammanställer no. brydja med sv. 
dial, [gotl.] brya, bröja, 'vattenhål' ock anser denna bet. möjl. 
vara den ursprungliga, varför man enl. lians mening skulle kunna 
föra no. brydja till *brof) eg. 'sjudande' ock jämföra i avs. på 
betydelsen no. saud 'syding' o. gotl. saud 'brunn'. Isl. bryôja 
kan ordet ej direkt motsvara, ty detta skulle ge gotl. *bryid&. I 
varje fall hör väl ordet till roten i brunn (idg. bhréu : bhrü 
Fick-Torp). 

*) A. sv. bryda, plåga, genera, da. bryde, mlty. bruden 
(SAOB). 

s) Sagesm. f. i Vaml. 
s) Ang. skrivn. Hesselbiu, se nedan, § 22. 
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GothHM; EkstaWx; dmtrar LauinKo; dhrtrar HejdeGerTo; 
defitrar Habl(Yaml ')TG; doytrar YamlWx, 'döttrar'. (Sing. 
doutar o. d.). 

dya (dye) dôyt FårömN 344; dma m. FåröGN; dm& m. AtlCN; 
dayia f. EkstaWN, gödsel-, tång-adya. NEOG dya. L. soc. 

dy. Fsv. dyi Sdw. 
Fg. dyma dåyma FårömN 344; dmma FlerHörsNorrlÖstgArdNäs 

Ham(m. fl.)GN; VamlBx; ToftaYallHejdeLojEkstaFard(m. fl.) 
TG; donna FröjLevSilHablTG; dfnma HejnOjaGN; dsvma Anga 
GN; doima LaamKe; dnynne, Go thHM (tpl); EkstaWx (tpl); 
GrötlJN; impf, dmmda, sup. domit FlerGN; dnyrmda, dmpmi 
EkstaWN (etc.), döma. Isl. dœma. 

dyna s. dmna- FåröGN; dbma BroGs; AÜCN; dotpna GrötlJN; 
doymo NäsWN, f. 'bolster'. NEOG dyna. Isl. dyna. 

Fg. flya firn BCOGN ; AtlCN; floip GrötlJN, fly. 
frysa frmsa BTOGN; impf, frms&d LauGx; fröisa Garde, -ä 

EkstaCS, frusta. Härtill: frbista FåröGN; fröista FåröS; CS, 
(Anga)S, dets. Isl. frysa. 

Fg. fytr m. pl. féitar FlerGN; feyitar GothHM; fmtar AtlCN 
(tpl); féyitar GrötlJN, fötter. (Sing, fout o. d.) 

Fg. îy]ja v. foula LärBroGx; fmda AtlCN; HavdCN (tpl); fnrpda 
GothHM; EkstaWN; GrötlJN; feyida NäsWN, föda. Perf. 
part. féidar FlerGN; foul FlerLärBroGN: fmd (: find) Butt 
GN; forpd GothHM; féidar Habl(Vaml)TG1 (men fmda subst. 
f. ib.); fotpdar Näs Wx; fmlar [!] YamlBN. 

glyder f. pl. glétdur, bf. glétdunar FåröGN; glöidar Stenky 
HejnHörsNorrlGothAngaGmg; {: glétdar Goth), glmdar Yaml 
GN; glmdar LaumKe; gioydar GrötlJN; gleiß dar NäsWN; 
gleydar VamlWN; (bf.) glmdnar VamlBN; glétdana FröjEksta 
FardTe; -ana SilHablTö, glöder. (Sing, gloud o. d.). 

gryta grbtta BroGx; AtlCN: grotta (Gotl.) Dll; grmpta Eksta 
WN; GrötlJN; grhita HablTG; groxpio NÄSWN f.; grmtgrip 
LaumKG. Isl. gryta. Spegel (1683) skriver: gröjt Euren 
'grytöron' (jfr nedan s. 56). 

gry de m. gr aida2 AtlCN; grbida FåröGx; grbida LauGN, gröda. 

*) Sagesm. f. i Vaml. 
2) di står sannolikt för si (et). Jfr nedan § 21. 
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gryn adj. grmn LärBroGN; AtlHavd (tpl) CN; grmpn Goth 
HM; EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); grmn (—Y op, oy>) H ejde 
TG, grön. grmnfaudar, grönfoder LaumKe. NEOG S. 272 
gröynt, (men grynwamb, en gröning, i ordl.). Härtill: gr&rne, 
HejnEkeGn; grnyma GothHM; GrötlJN, v., 'grönska'. 

gyda v. gmda FlerLärBroHö; gayida GothHii; EkstaWN; Grötl 
JN; pass. gmdas LaumKG; gm da VamlBx; gmda H avd CN 

(tpl); gpida]}] AtlCN (tpl); göda. Pass. pres. gmdas LaumKG. 
Fg. perf. part. n. gyt. 

gydsl f. géisul FåröGN; gmsl BTOGN; gmsl HejdeTG; gmsl-
AtlCN; gmsl LaumKG; g^yis.1 GOÜIHM; EkstaWN, gödsel. 
Fsv. gödzsl etc. Sdw. 

hy m. hmp GrötlJN; bf. hotan LauGN. 
hyta v. hsyta FårömN 344; hmta BTOGN; hoyita NäsWN, 'hytta, 

höta'. Fsv. hyta (1 gg). 
knyksl f. kmyksl Yaml Wn;kn0Jcsl [!] VamlBN, fårmärke; knöik-

sell AlskEkeS; (Sund) CS; (knyksel EkstaSprogeVamlS). 
knyta v. knêyta FårömN 344; knmta BTOGN; kmipta EkstaWN 

(tpl); kmy/ta NäsWN. 
kry(l) adj. Icrml BIOGN; AUCN; Icrmpl GothHM; EkstaWN; 

krétl(ar) HejdeHablTG, 'kry, frisk'. L. soc. har kry; Br.-d. 
17241 kröj; NEOG kry. 

kyla f. kmla AÜCN; knipla GrötlJN; kaylo YamlWN. 
kypa v. Icmpa BroGN; AÜCN; (-1 -) HejdeTG; knyipa GothHM; 

GrötlJN; kmpa HablTG, hämta upp vatten med en hink, 
skål el. d. Hör väl till mlty. kupe, Kufe, grosses (offenes) 
Fass (Schiller-Lübben), som anses vara lat. cüpa. 

kysla v. kmsla FåröGN; kmsla BI'OGN; AtlCN, lägga höet i små 
stackar. Hör väl till st. kus- i no. küs, pukkel, kusa 
klynge (etc.) Torp. Se om denna stam Persson i Nord. 
stud. till Noreen 1904, s. 56 f. 

kysling m. kbisligg FåröGN; kbhslig BTOGN; AÜCN; koipsligg 
GothHM; GrötlJN m., liten höstack. NEOG: kysling. 

lyr adj. lâyr FårömN 344; n. Imt GardeNärGN; löir FåröCS; 
löiar FåröLauS; CS, mild, ljum (luft). Isl. hlyr. 

*) Ej original. 
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lya f. Ima FåröGN; lata, BroGx, rävlya. 
lyd m. Imd FåröGN; Imd AtlCx; HablTa; Imjd EkstaWN; Grötl 
JN; larpå NäsWN, tjänstefolk, husfolk, ungdom. Lyder Sp; 
löijder NEOG. Fg. m. pl. lyj)ir, ack. lyfji. Isl. LYF>r, folk. 

lydas v. loidds BI-OGN; AtlCx; Uydis EkstaWN; hipd&s Yaml 
WN; pass. pres. Imd&s LaumKs, lyssna. Fsv. lyf)as. 

lyff(e) m- lvipg& GrötlJN; skalaipg GothHM; (m), pl. skalmgar 

LauGN; slcaloigar NärGN, gapskratt. Isl. hlcegi. Då C. Säve 
s k r i v e r  L a g e  h a r  d e t  s i n  f ö r k l a r i n g  u r  s a m m a n f a l l e t  m  < 0  

ock m (< y) enligt § 44. 

lysa v. Imsa BTOGN; Isy s a, GothH M; Eksta WN; GrötlJN; lotsa 

AtlCisr ( tpl); Imsa HavdCN (tpl); loipsa NäsWN. 
lyte n. lätta BTOGN; leyiti GothHM; -a EkstaWN; GrötlJN, lyte, 

födelsemärke etc.; Imtfl&k LaumKß, lyte. 
myta v. meiia FlerLärBroGN; imysta GothHM; GrötlJN; mmta 

LaumKo; mqta Habl(Vaml)1 Tu, möta. NEOG S. 272 möyte [s.]. 
ny adj. n&ir FåröGN; n&i FlerLärBroGN; AtlCN; HablTG; n&ip 

GothHM (tpl); GrötUn (tpl); nm- HavdCN (tpl); nm- Hejde 
TG; n&yjar GrötlJn; noyjar NäsWN; n. noit FåröBroFlerLär 
ArdGN; nayit GothHM; EkstaWN; GrötlJN; noit AtlCN(tpl); 
n»it HavdCN (tpl); pa nota, på nytt LaumlvG. Fg. (n. pl.) 
ny etc. 

ryma v. rbvrna FåröGN, (= skrymma); rmma FlerBroGN; Atl 
CN; myrn ia GothHM; EkstaWN; GrötlJN; rmma LauKG; 
ro-ima FlerGN; rovma VamlBN, rymma; lassa in hö; röyma 
NEOG. Isl. L-yma. Fg. pres. konj. rymi (upp). 

(?) ryss m. bf. réisan FåröGN2; {ryts, -an BroLauGN); rétsJcur 

FåröGN; (ryjskar LauGN), rysk. Fg. Ryzaland; isl. ryzir, 
ryzkr, men jfr den nyisl. skrivn. rüssi, Rüssland. 

rysta mista n. FåröGN; (ripsta LauGN f.); rysta NEOG, as. 
ryter f. pl. rattar FåröGN; réitar LärGN; réitar AÜCN; rmptar 

EkstaWN; réyitar GrötlJN; roytar VamlWN; röyter NEOG, rötter. 

*) Sagesm. f. i Yaml. 
2) Det av Noreen Fåröm. § 127 anförda rays, ryss, är tydl. 

transponerat från C. Säves råis, vilket kan återge rsis. S o. CS ha 
fr. Får o även röisen. 
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skyle n. sTcbila F åröGx; AÜCN; skoyli GOÜIHM; skoyla Eksta 

WN; GrötlJN, skjul. 
(?)skyrskr. adj. slcâirsl'ur FåröGrN, skygg (om fåglar); [skar skar 

VamlBN, rädd]; skysk NEOG; L. SOC.; sköisk CS; sköirskr 

FåröLauS, skygg etc.; sköirskur FåröS; CS: 1) skygg; 
2) lös, öppen, dålig åkerjord. Jfr fyr, skygg, om hästar. 
Söd. Lmf. (Hesselman Uppl. ordb. ms.), en skyr häst 
Rosi. (Rz 612 a); skyra till, skygga till om hästar Uppl 
(Hesselman ordb. ms.) 

snyta v. snatta BTOGN; AtlCx; snoyt (st) NäsWN; snöyta NEOG. 

spy v. spm BroGN; spmj GrötlJN; impf, speid(a) NärGx. 
sy v. sm BTOGN; AtlCN; sm LanmKG; sstp E kstaWN; soy Näs 

WN. Pass. sB-ts AtlCN (tpl); sms HavdCN (tpl); s»y>s Grötl 
JN. Impf, smdci BroGN; AÜCN; s&ida LaumKa; svyida 

EkstaWN; soyda NäsWN. Sup. smt FlerLärBroGN; Atl 
HavdCN (tpl); smt LaumKö; snyt GothHii; EkstaWN; 

GrötlJN. 
Fg. sykia s&iJca LärBroGN; HavdCN (tpl); sBylja GOÜIHM; 

SByka EkstaWN; GrötlJN (tpl); impf. smJcta VamlGN, söka, 

försöka. Isl. sykja. 
Fg. syn Smn FåröGN; sm/m GothHM; EkstaWN; GrötlJN; smn 

AtlCN (tpl); soyn NäsWN; som HavdCN (tpl); HejdeTo; til 

smnar, till synes LauKG. 
Fg. sysla v. sBisla FåröHz1: sBisla BroGN; AtlCN', SBysla Go th 

HM; EkstaWN, sköta kreaturen i ladugården; sysla L. soc.; 
NEOG. Isl. s^sla; fg. sysla, göra, uträtta etc. 

sytr adj. seit BI-OGN; AtlCN; s&it- HavdCN (tpl); smt LärGN; 
s&yjt GothHii; EkstaWN; sBytcir GrötlJN; soytar NäsWN. 
Ang. n. syt se nedan s. 52. NEOG (S. 272) söyt. Isl. 

sostr. 
tyda f. tBida f. LauNärGN; tByda EkstaWN; n. (?) GrötlJN; 

toy da YamlWN, reda, besked. 
tyda v. tBida BroLauNärGN, uttyda. 
tyma toimn LauGN; LauKc; t&yma GrötlJN, tömma. Isl. 

tcema. 

J) IJLMA 5776, s. 4. 
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tyna v. tema BroGx; AUCn; tema LauNärGx; YamlBN; toyna 
GothHii; EkstaWN; GrötlJN; perf. part. m. témda(r) NärGN, 
gärdsla (göra taun); tyna Neog. 

y i lånord. Exempel: 

D. hyle heila GmgGN; heyla EkstaWN; GrötlJN, tjuta. 
Mlty. hûs(e)ken hätsk FåröGx; (men liysk YamlBN); h&iskansat 

LaumKet, lästfyllnad. 
D. nydelig (nht. niidlich) nerth LauGN; neyjthar EkstaWN; 

n. neytht AtlCsr; nytelig, o : waker, behagelig, såsom en ny-
rakader vngkar Ne o a. 

Lty. stûver stew ar BroGN; AtlÖN; stoivar LaumKo; stewar 
VamlBN, styver. 

Fsv. tygh (lty. tûch) teig BroGN; YamlBN; tmgsJc&gar Laum 
Kg (tygs k än gor). 

D. tyv (tjuv) téyv FårömN 344; tsw FlerStenkyHejnBoge 
GmgNorrlOstgArdÖjaHamNäsGN; tmv VamlGx; texpv Goth 
Hm; EkstaWN; GrötlJN; pl. teivar HablTG. Den mot fg. 
jbiaufr svarande inhemska formen är tofau FårömN 34; tjau, 

tjavv FåröS; CS; tjaug Neog, Sahl; FåröBungeLauCS; Goth 
LauS; CS (GOB). 

§ 17. Den ur fg. y uppkomna diftongen öi förlorar ofta 
senare komponenten framför r och övergår till rent ö-ljud 
(ö, »). Denna företeelse är utbredd över hela området utom 
Fårö. I sin ordsamling från Atlingbo anmärker Nils Carlsson 
vid ordet dyr: der, doir (dear). "Formerna begagnas omväx
lande utan åtskillnad". — Me llanformer med diftongens senare 

komponent hörbar ehuru starkt försvagad förekomma även: 
dear AtlC>*; fsara HablTe etc. 

Exempel : 

Fg. dyr adj. deir FåröFlerLärGN; der HejnGN; HavdCN (tpl); 
deijir, n. dodrt GothHii; der, deir (dear) AtlCN; deyir, n. dert 
EkstaWN; dey rar, n. deyrt GrötlJN; doyr NäsWN; d0r, n. 
dfjrt (!) VamlBN; n . dsart HablTG; komp. deirar (apok. form), 
superi, deirast LaumKö. 

4 H. Gustavson. 
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Fg. îyra fane, FlerLärGx; foyira GothHM (tpl); foera LauCÎN 

(ULMA 896:2); fsara HablTG; fara, s up. fart GrötlJN (tpl), 

'föra'. Bröll.-d. 1726 har föira. 

hyra v. here, AtlCN; hero, HavdCN (tpl); höirä (f.) Burs (Fre-

din: Gotl. toner, s. 98). 

Fg. myr f. mmr FåröGN; mmr FlerLärBroButtGx; AtlCN; 

HejdeTG; bf. mévri LOJTG; LyeGN; -mmr StenkyHangHörs 

GN; ms&r H ablTG; mmjsr GothHM; EkstaWN; mmr, msir (en 

sagesm.): mor (annan sagesm.) GothGisr; mer (vanl.) AtlCN. 
S o. CS ha endast öi-former. NEOG: myr. 

ryra v. réijra FårömN 344; rmra FåröGN; royira GothHM; 

ron(a) LauNärGN; rbr^st NärGN; röra NËSWN; royrra1 Grötl 

JN, röra. 

ryrall rèvrâldar LauGN; råvraldar[!], råräldar AtlCN; rbräläi 
BroGN; roirald NEOG; rojralder SAHL; råiralldur, -àrr LauS; 

CS; röiralldårr, -aid NäsSund; röiral(l)der LauRoneS, kry, 

rörlig på ålderdomen. Ordet är väl ett gammalt adj. på 

-al, som sekundärt fått änd. -alr (> -aldr). Ang. skrivningen 

oj för öi, se nedan § 20. 

snyra v. snöyra, impf, snoy/rfa, sup. smyirt EkstaWN; smarta, 
smart (annan sagesm.) EkstaWN; sns9(r)^&, snofirt GothHM 

(tpl); snarka, snorl GrötlJN (tpl), snöra. 

snyre n. smyra GothHM (tpl); snwpra EkstaWN (tpl); snöra Grötl 

JN; NäsWN, snöre. 

styra v. stena FåröGN; stoyra, impf. stoa(r)((a GothHM; stoara, 
impf, storad LauGN; ston Jim NärGN; stoyra, impf, stoyrrda 
GrötlJN (tpl). — styr n. ston LauGN; styr, stöir, stör S, 

bestyr. — bestyr n. bistår AtlCN (ULMA 441: 17 d). 

styrsl stérp'1 AtlCN. 

Fg. y r 3  prep, on FåröGN; HablTG; mr LauGN; or BroGN; 

AtlCN; EkstaWN; GrötlJN. Grat.-d. 1717 : yhr; L. soe., 

NEOG: yr, ur. 

yr 3 adj. or AtlCN; mjr EkstaWN. 

*) Felskrivn. för royra1 eller för myra (se § 20). 
2) Om denna även i dalmål förekommande form se Kock Sv. 

Ljh. I, s. 476; Noreen Aschw. gr. § 64: 5. 
3) Fsv. or ~ yr Noreen Aschw. gr. § 106, a. 3. 
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yra v. s»-a BroGx; era AtlCx; &y>r& EkstaWsr. 
yrsl f. ears? GothHn; er pal AtlCx (ULMA 441: 17 d); qrsl Eksta 

WN. 

Anm. I verbformer som pres. flBir, flyr, S]?Bir, spyr, SBir, 

syr etc. bibehålies Bi i anslutning till inf., impf, ock sup. (floi, 
flBida, flovt etc.). 

§ 18. Framför relativt tidigt assimilerat r (+ s) bibehålies 
dift. öi. Exemplen äro dock få ock osäkra. 

styrst, superi., heter vanl. (i anslutn. till komp. stora) stBst 

men några former med diftong (< styst < styrst) finnas upp
tecknade stèista FåröGx; stBista LaumKo; stbist(a) LauGx. 
NEOG skriver stysta, största. 

(?)yrsk adj. En sådan form får man kanske anta ligga till 
grund för Bisk BroGardeGx; AtlCx; 8iskar VarnlBx; öisk S; 
öiskar ÖjaS; ysk1 S, yster (om hästar).2 Härtill (près). 
Biskar üp NärGx; öiskä upp CS; YamlS, egga upp (hästar). 
Jfr sv. dial, örsker, örsk, vild, elak Sin., vb., nb.; för
ryckt, virrig; lefnadsglad, yr Sm., vg., hl. Ez 853 b. 

skyrsk adj. (visar växlande former, med ock utan assimilerat 
rs) : skåirskur FåröGx; skerskar [för skmrskar?] SundBx, 
rädd; skysk NEOG; L. SOC.; sköisk CS; sköirskr FåröLau 
S; sköirskur FåröS; CS: a) skygg; b) lös, öppen, dålig 
åkerjord. Jfr Söderm. fyr Söd. Lmf. (Hesselman Uppl. 
ordb. ms.); en skyr häst Bosl. B,z 612 a; skyra till, 
skygga till, om hästar Uppl. (Hesselman Uppl. ordb. ins.); 
no. dial, skyr, sky, rsed; skyra v., flygte (Torp). 

§ 19. Förkortning av y framför konsonantgrupp ock dubbel
konsonant är sällsynt. 

*) "Förnäm" form, liksom yisk BTOGN (y.). 
") Jfr sv. yster, som av Hellquist antages vara < *yrster. Denna 

etymologi passar för fåröm. Bystur FåröN 344, vilket dock Noreen 
a. st. anser höra till Bysa (isl.' asa). Jfr ä. sv. öster (i folkvisa) 
se Flygare i Nysv. stud. 4, s. 273 ff. 
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Exempel: 

hyns hyns FårömN 327; hyns BroGx; AtlHavdCx (tpl); Goth 
Hm; hyms- He jdeTct; LauGx, höns. — Bröll.-d. 1726 skriver 
visserligen höins, men då samma dikt har öinskar, önskar, 
(i st. f. ynskar), så torde i såväl det ena som andra fallet 

hypergutnicism föreligga. 

(?)ynska v. ymslca B roGmgGx; EkstaWx; VamlBx, önska, hör 
väl på grund av sitt n gentemot isl. oskia icke hit, då det 
sannolikt, liksom sv. önska ock no. ynskja, influerats av 
lågtyskan. Skrivningar som Bröll.-d. 1726 öinskar ock Bröll.-d. 
1748 oinske, oinsket1 äro säkerligen att fatta såsom hyper-

gutnicismer. 

(?)fnysk fnysk FårömN § 94 (gotl. fnyslca, snyslca etc., se GOB) 
hör möjligen ej heller hit, då det kan ha urspr. kort y 
(Hesseltnan i ock y, s. 194) — jfr sv. dial, fnusk Rz 157 b 
(Hellq. ordb.). Isl. fnjoskr kan det gotl. înysk ej mot
svara, såsom Noreen synes mena, ty detta skulle ju bli 

gotl. *fn(i)ausk. 

myss f. pl. mys FåröBroGx (blott i uttr. tyst sam mys, tyst 
som råttor)2; myss CS; OthS; bf. myssi NärS (GOB). Isl. 

m^ss. 

ymse (fg. pl. ymsir, isl. ymiss, pl. ^missil-, ymsir) hade 
kanske redan i fg. kort y, liksom fallet alternativt var i 
isl. (se Fritzner2 ^miss). Nu heter det i varje fall ymse, 
FåröBroGN; AtlCx; yms(i) Goth 11«; ymsna LauGx; ymsna 
EkstaWx, ömse. Härtill ymsa v. BroLauGx; AtlCx, ömsa, 

byta (kläder). 

Fra,mför tt i neutr. av adj. med slutljudande y finnes blott 
ett enda exempel på förkortning ock därmed utebliven dii-
tongering, nämligen neutr. av s&itar söt , som överallt heter 

x) Om skrivningen oi för öi se nedan § 20. 
2) Ordet «ms (maus) i bet. 'råtta' är alldeles försvunnet ur gotl.; 

det användes nu blott i bet. pudendum muliebre (jfr Rz 448 b); i 
pl. blott i ovan nämnda uttryck. 
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syt FårömN 327; srpt B IOGN; syt, G othHia; EkstaNäsWN; Atl 
CN (tpl); GrötljN. Eljes har i sådana ord y bibehållit sin 
kvantitet ock > öi: n. fl&it BroGx; fl&yt E kstaWN; flöit Fårö 
CS (: flémr odryg); Imt GardeNärGx, ljumt (: l&iar); n. n&it1 

(: n&iar) se ovan s. 47. Så även i impf, ock sup. samt part. 
av verb på slutlj. y: SBi, sbide,, såtdar, sy, sydde etc., varpå 
exempel återfinnas under § 16 ovan. 

S -'O. I ett par enstaka ord har y (isl. 0) mot regeln bi
behållits utan att diftongeras. 

hyna (isl. hona) hyna FårömN 327; hyna BroGx; AUCN; (äv. 
h&ma'2) HejdeTo; hyna HavdCx (tpl); hyna EkstaWN; Grötl 
JN; hyno VamlWN; hyna SundBx, höna. "L. soc." (börj. 
1700-t.) har hyna. I fg. finnes Hyna såsom tillnamn (Johanes 
Hyna å en gravsten i Yisby domkyrka Lindström Gotl. 
Medelt. II, s. 140). 

hyger, hygra (isl. hégri, komp. av hogr) hyigar BroGN; Atl 
CN; HablTo; hygar EkstaWN; LaumKö, adv., höger; hyigra 
FåröGN; hygra BroGN; hygra LaumKö; adj., högra; hygru 
f. bf. EkstaWN, högra handen. Neogard har hyger. 

§ 21. En skrivning oy (oi, åi etc.) för den ur y uppkomna 
dift. öi förekommer sporadiskt i såväl äldre som yngre källor. 
När vi på en runsten i Lye av år 1449 (CSBun n:rl22) finna 
broy|)r ock på en annan i Hellvi broyjj (C SRun n:r 36), vilket 
väl avser samma ord (fg. bryfir), så är väl denna skrivning 
avsedd att återgiva öy, icke oy såsom Kock Sv. Ljh. 1, s. 489 
förmodar. I Bröll.-d. 1748 finna vi oinske, oinsket ( jfr Bröll.-d. 
1726 öinskar, varom se s. 52 ovan) ock i Bröll.-d. 1771 ("Sam-
tahl") biråjmä, gråjnskä (jämte grönska), åjnskä (jämte ynskä). 
I fråga om åinske torde med säkerhet hypergutnicism före
ligga, men vid biråjmä, grå-jnskä kan skrivningen ha föranletts 
av att redan då, liksom nu, förekom ett mycket öppet uttal 

x) Noreen uppger n nyt från Fårö, men det heter även d är n&it. 
2) Ar ej dift. av hyna, utan motsvarar rspr. hö na. Se § 44 nedan. 
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av diftongen öi såsom n, vilket närmar sig at. På sistnämnda 
sätt kunna vi även förklara sådana skrivningar hos C. ock 
P. A. Säve 1 som groinska Fårö (Säve); gråinsvärd (C. Säve); 
gråide (C. Säve); råira Fårö (Säve); råiras Fårö (Säve, C. Säve); 
sjo-såint Näs (Säve), sjö-synt. Jämsides med dessa träffa vi 
av resp. ord ett flertal former med öi. Neogard skriver roj-

rald, varom se ovan s. 50. 
I nyare uppteckningar har jag funnit några exempel på 

sådan skrivning: gråida, gröda, ock råiråldar (jämte rôràldar) 
AtlÖN; groymkalde, källa mellan Grötlingbo ock Fide GrötlJx 
(= Grrönkällan) samt royirei, röra, GrötljN. I de båda sista 
exemplen kan oy> givetvis vara skrivfel för öyi, medan Nils 
Carlssons gråida, r åiråldar däre mot synas vara hörfel för 
grsida etc. Att märka är, att de flesta exemplen ha r före 
eller efter diftongen, vilket ju verkar öppnande på denna. 
Av de hos Lundell Sv. Lm. I, s. 128 förekommande skriv
ningarna med ai för 6n kunna sait söt, gram grön förklaras 
enligt ovanstående, medan däremot trait tröt ock slcait sköt 
äro felaktiga (hypergutniska) substitut för rspr. tröt, sköt, 
vilka i genuin dialektform heta traut ock sJcaut ock i det 
lokala riksspråket tr&it, f9it. 

§ 22. Diftongeringen av y i gutniskan s är en gammal före
teelse, i det vi redan på runstenarna finna skrivningar som 
de ovan berörda broyer (Lye) ock broyj) (Hellvi), vilka torde 
återge ett uttal bröy^r. Dessa skrivningar ha påpekats av 
v. Friesen hos Pipping Gotl. stud., s. 89. På altarskåpet i 
Linde kyrka står enl. Lindström II, s. 91 Botel Meorink, Jon 

Hesselbiu. I det senare är iu enligt Pipping (a. a. s. 91) att 

*) Dessa skrivningar ha berörts av v. Friesen i Nordiska bidrag 
I, s. 25; II, s. 24. 

s) Diftongeringen y > öi har paralleller i andra nordiska dia
lekter. Sålunda har i vissa dalmål y övergått till öj, i andra till 
ej, uj, åj eller aj (Levander I, s. 197). I Nederkalix liar y som 
regel > Bip (Rutberg, s. 95), i Överkalix till sy eller I norska 
Ssetersdalen har y diftongerats till uy (Larsen Oversigt, s. 62; 
Ross No. bygdemaal XIII, s. 38). 
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uppfatta som en beteckning för y.1 Huruvida även eo i 
Meorink (= Myrungs, gårdn.) på samma inskrift avser att be
teckna y, yttrar sig Pipping icke om. Att y tecknas på två 
olika sätt i samma inskrift tyder, såsom också Valter Jansson 
(APhS X, s. 5) framhåller, på att skrivaren varit oviss om 
huru han skulle beteckna ljudet ifråga. Enligt min mening 
är även av den anledningen osannolikt att iu ock eo här 
skulle beteckna y, att skrivaren beträffande detta ljud icke 
hade behövt sväva i ovisshet om dess beteckning, vilket 
emellertid måste ha varit fallet, om han skulle återgiva dif
tongen öy. För diftongens kronologi spela dessa två exempel 
i varje fall ingen roll, då altarskåpet med inskrift är daterat 
1521 ock således betydligt yngre än Lyestenen. 

Gårdsnamnet Ytlings (èithgs) i Bro sn åsyftas möjligen med 
etliki (etlingi) å en runsten vid Bro kyrka (CSRun n:r 46), 
vilken är tolkad av Valter Jansson i APhS X, s. 1 ff. Redan 
Jöran Wallin2 tolkar etliki såsom Ytlings medan däremot Säve i 
sin hyfsade text skriver etlingi (liten bokstav) varför han tro
ligen avser fsv. ätlinge. Jansson anser emellertid liksom 
Wallin att etliki syftar på Ytlings ock att skrivn. e för y 
är föranledd av den öppning vokalen y erfarit före ögg. till 
diftong (liksom inskriftens e = i, prep., förklaras på samma 
sätt). Denna förklaring synes mig dock möjligen förutsätta 
en alltför subtil fonetisk iakttagelse hos ristaren. Det före
faller knappast troligt att denna med e (t) vela t beteckna dif
tongen öy.s Om emellertid Janssons förklaring är riktig, så 
torde vi i denna inskrift, som enligt honom ej är äldre än 

*) i u som beteckning för y förekommer någon gång i äldre 
latinska diplom enl. KOCK SV. Ljh. I, s. 474, som dit räknar 
Hesselbiu. JANSSON (APhS X, s. 5) anser dock på grund av det 
sena årtalet detta osannolikt i vad beträffar Hesselbiu. 

J) i Runographia Gothlandica (Acta Soc. Reg. Scient. Ups. ad 
MDCCL, 1751, s. 130. 2) CSRun, s. 53. 

3) I viss mån parallel är skrivningen i • melno (CSRun 103, Väte) 
vilket åsyftar Mölner (så redan NEOG) gård (mbilnar, ni örn ar a 
uttal SOA). f (e) betecknar även här ett äldre y eller yngre Oî 
(Mölner av Mylnur, gen. av fsv., isl. mylna, kvarn, se Läffler i 
Sv. Lm. XIX. 6, 57). 
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början av 1400-talet (men förmodligen äldre än Lyestenen) hava 
det äldsta exemplet på ansats till diftongering av y. 

Fastän således diftongeringen av y åtm. i vissa trakter var 
genomförd redan under medeltiden, iakttages den ej alitid i 
de äldsta uppteckningarna. SPEGEL (1683) skriver Gröjt Euren 

[= gröitåiruj, grytöron, men brye, brunn, lyder, folk. 1 L. soc. 
(börj. av 1700-t.?) finnes intet ex. på y > öi; där skrives 
biryme, brya, byn (bön), byen (staden), byter, dy, dypelse, îar-
nyte, fydeheim, fyyr (för, stark), kry, lyte, slyg (artificiosus), 
sysla, yr (utur) etc. I den korta gratulationsdikten 1717 finna 
vi fyrsyk, yhr (ur); berym; fyrsym [!? = förmenar]; grynska. 1 
Bröll.-d. 1726 finna vi några exempel på öi ur y (utom de 
ovan s. 52 berörda höins, öinskar): föira, föra, söita, söta, men 
sysla, try (3). Bröll.-d. 1738 a har, trots att den blott är be
varad i yngre avskrift, idel y-former: lyden, folket, yst, yster, 
fyrstyrt, synes, syn, Byn. Bröll.-d. 1748: böj, B öji (fel för böjn, 

staden), samt de ovan s. 52 omnämnda oinske, oinsket. 

NEOGARD (1732) har iakttagit diftongeringen. Han skriver 
(Gautauminning, s. 272): "ÖY för Ö. Thetta ljudet är emel
lan ö och y såsom beröyma, gröynt, möyte, sköynt1, snöyre, 
söyt, hwilket jag doch intet har funnit i Giöthiskonne." Sid. 
274 b (tergo) skriver han emellertid byker, ryter (böcker, röt
ter) ock i "ordalistan" möta vi många y-skrivningar: brya, dya, 

dyna, kyla, myr, tyna, men löyder (folk), möyta, röyga (röja), 
röyma, röyter. 

Den något yngre Toftén (1748) har blott två eller strängt 
taget bara ett ex. på öi. Han skriver2 "yrer, yr, yrt; dyrer, 
dyr, dyrt; . . . Fyrer, Feyr, feyrt, För, stark."3 Eljes har han 
blott y-former: îyter, sky, skyi (bf.), dytrar, fyda, flyde (impf.). 

Man måste väl anse dessa y-skrivningar för medvetna arka
ismer (jfr ovan s. 42 ang. y för ö frfr r) ock vågar väl ej 
uppfatta dem såsom bevis för att diftongeringen y > öi på den 
tiden ej varit genomförd i resp. trakter (Havdhem, Ostergarn 

*) Här står öy för senare inlånat ö, varom nedan § 44. 
2) Grammatica antiquse linguae rusticanse (etc.), ins., s. 15. 
3) ey är givetvis att uttala öy, liksom i isl. 
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etc.)-1 Anmärkningsvärt är dock att Toftén genomgående 
skriver dift. ei (< ï), men som regel underlåter att skriva öy 

(< y). Kanske var diftongen vid denna tid på sydligaste 
Gotland (Toftén var f. i Grötlingbo ock kyrkoherde i Havd hem) 
ej synnerligen utpräglad — jfr om uttalet i Yamlingbo ovan 
s. 42 f. 

På Säves tid (1840—1870-t.) synes dock diftongen även i 
de sydligaste socknarna hava varit så utpräglad, att någon 
vacklan i hans uppteckningar från dessa socknar praktiskt 
taget ej förekommer. I hans originalanteckningar från år 
1851, gjorda efter en yngling från Yamlingbo2, skriver han: 
möir-slep, myrsläp, tröi, 3, töidå f., töinä, öiska upp etc.; i an
teckningar, gjorda i Hamra 1850® finna vi: nöir, ny, löid, 

o-söimbårr; svike-döiå,, från Sundre i samma volym: blöit (vadar), 

pa-döinå, söimar ock från Näs (ib.): Sudar-böien; sjo-såint (klart 
på sjön — jfr § 21). Om verkligen åi i det sista ordet är av
sett att återgiva öi, så måste detta ha uttalats relativt öppet. 

Forngutniskt ë. 

§ 23. Fg. kort e (isl. e, se4) motsvaras, vare sig det bibe
hållits som kort eller förlängts, över hela området av slutet 
ä-ljud5 (a, a), utom i r-förbindelser ock sporadiskt framför 
1 + kons., varom se § 24—27. "Såsom förlängt ock stundom 
även såsom kort har det benägenhet att diftongeras till i&, O O • -
§<e e l. dyl. Nils Carlsson skriver om uttalet i Lau: "ä: (aln) 
*älnar mar; (lada) ®lädja lhdo\ väg veMg\ räv raœv; här ja(œ)r; 

') Jfr Noreen Fâriïm. § 134. 
2) UUB ms R 629, s. 431 ff. 
3) UUB, R. 625: 1, s. 47 ff. 
4) Söderberg § 3, Noreen Aschw. Gr § 105, Kock Sv. Ljh. I 

§§ 149 o. 270. Kock anför som exempel vära, vara (efter FårömN 
332 våra vara) men detta är felaktigt, ty det heter vara på Fårö. 
Här föreligger förväxling med vce/ra 'v ärja'. 

5) Om förträngning av ä-ljuden inom vissa nordiska dialekter 
(östsv., Uppl., Tröndelagen o. gutn.) se Hesselman i Språk o. Stil 
VI, s. 61. 



58 GUSTAVSON: G UTA MÅ MÎT 

väl vaœl (tydligt dift.!) skärde mig sJcaarrfjm (d:o). ... Långt 
ä snarast = a, men rätt öppet (dock säkert ej = eel). Stundom 
diftongerat = &ce, i vilket fall a förefaller att bli mera slutet 
(dock ej så mycket som e)".1 Från När har Carlsson anteck
nat: "ä: Långt ä öppet, som regel [!] = ce\ skœdu (jämte dift. 
sJcàœdu), likaså kort ä: prcest2, sceln, pcenu 'pennan' m. fl. Ej 
sällan diftongering, i vilket fall början av diftongen blir slu
ten, a eller e (kreœk kräk)". För egen del har jag ej kunnat 
finna någon skillnad mellan ä-ljuden i Lau ock När8 ock har 
ej heller funnit ä-ljudet så öppet som ce någonstädes inom 
dialektområdet (utom, som nämnts, i r-förbindelser). Övriga 
upptecknare ha som regel skrivit a, &. Daneli använder stun
dom ce (förmodligen av vana från uppt. av andra sv. dial.): 
vœla, 'välja' (Fårö), hœst (Go ti.), men även a: k v an 'kvarn' 
(Grotl), ja, t. o. m. e: hek 'häck' (Gotl). 

Diftongering har iakttagits av Danell i olika trakter, t. ex. 
h,&p (dvs. Jcape), 'haka'; ma&t 'nät'; n(i)ev&, näve; av Carls
son i Havdhem: neces 'Näs', heœr 'här', feœrn '5', leœga 
'länge' (tpl. s. 89), neœt 'nät', veœg 'väg' (tpl. s. 91) ock Lau 
(se ovan), av mig sporadiskt, t. ex. raska, A nga, 'räka, räfsa', 
maœr GothGmg 'märr', paarla GmgÖstgArd 'pärla', sJcasra 
Butt, 'skära', fr&ama G mg, 'främja', s&dla Gmg, 'sälja'. Sär
skilt märkbar är diftongeringen framför r. —• Iiedan P. A. Säve 
har omnämnt denna företeelse, om också blott i ett enda 
exempel. Han skriver (UUB, ß 625: 10, s. 200): "Eget e-ljud: 
i-e = icke fämm (5) utan nästan i-e: fi-em = 5 (A. T. G.)".4 

Exempel ined fg. ë i andra ställningar än r-förbindelser5: 
a) Urspr. kortstaviga ord: 

led m. lad FåröGN m., avdelning av en ["räck-"] tun. l&d-
taun [föråldr.] AtlCx = r&ktaun [gärdesgård av horisontala 
"räckor"]. Se om ordet utförligt N. Carlsson I-omlj., s. 25. 

J) ULMA 896: 2, se ovan s. 1. 
2) Obs. att ä här står efter r! 
3) Vid Carlssons besök i När var jag icke närvarande. 
4) Artisten A. T. Gellerstedt, som tydligen påpekat denna ljud-

egendomlighet för Säve. 
5) Exemplen ordnade efter samma principer som vid l ock y. 
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Fg. leg1 i sms. legwitu lâgita FårömN 302; làgita FåröGx; 
(unda-)laicta BroGx, en sorts underlakan av ylle; lägita 
NEOG; Wallin; FåröS; CS; LauCS; lägte SAHL; lägt a Anga; 
lägtä FlerSundCS; -å, OjaVamlS; (lekta LauKo exc. II). 

net n. ned FåröFlerLärGN; GothHit; GrötlJx; ned- NäsWx; 
ned (necet) HavdCx (tpl); meat (gotl.) DLL. 

Fg. slegr slag FåröGN in., åskslag; släg, ett slag NEOG; släg 
FåröS; CS, slag, åskslag. Se härom Cx I-omlj., s. 16 ff. 

stejir m. (fg. ack. stefi) stad, nu blott i stående uttryck: da star 
I stad LauGx, står stilla, kommer ej ur fläcken; bi städum 
'här ock där' LaumKa, samt i adv. stad FåröGx; sta GothÜM; 

BroHejnGx; HejdeTö; (stet, star etc. se § 28) 'åstad, iväg'. 
I bet. 'ställe' finnes ordet städ hos L. soc. ock Säve (Fårö 

MartGardeLauVaml) m., bf. staden FåröMartLauYamlHam 
(äv. n. Fårö); pl. dat. städum BA; LX; (FåröLauYaml)S. — Huru
vida ordet verkligen motsvarar ett fg. *stef)r eller är da. Sted 
eller mlty. stede, låter sig kanske ej med bestämdhet avgö
ras. Ett uttr. som "sta i städ" har jag dock ej funnit i dan
skan. Bi städum, som eljes låter ålderdomligt, kan vara bil
dat i analogi med bi stundum, bi takum, bi täidum o. d. Att 
adverbet sta kan vara da. (av)sted synes framgå av formerna 
sta, stat (med d-förlust), såvida denna ej kan ha uppkommit 
i rel. svagtonig ställning. Ang. ordet se f. ö. Pipping Gotl. 
stud. s. 108, 110 f.; Tuneld i Arkiv XIX, s. 374. Jfr även 
förf. i Sv. Ortn.-sällskapets årsskr. 1938, s. 20. 

i(?)stefr2 in. stav BroEkeGx, större takspån; stav LauKe (exc. 
I, II), [= tunnstav?]; stav VamlGx, lådvirke (som flutit iland 
från fartyg)3 Se Cx I-omlj. s. 13 f. Om "stävtak" se G. 
Jonsson i Kult.-hist. Studier, tillägn. Nils Åberg Sthlm 
1938. 

!) Isl. leg har trol. betytt "liggplats" i allm., fast det i litte
raturen blott har bet. "grav, gravsten" (Swenning i Arkiv XXIII, 
s. 20). 

3) Jfr fg. pirimstelr CS Itun 18; (primstaîr CS Run 20). 
3) Men däremot stav, - ar i laggkärl BIOGN; AÜCN ; pl. stavar 

GothÜM; stavar LauGN, runda slåar i kälkar. 
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Fg. vegr m. vag FåröFlerLärBroHejnGx; GothHM; AtlCx; Eksta 
WN; GrötIJN; vag {veœg) HavdCx (tpl), väg. 

(h)vel i sms. valslcsrd FåröHz (ULMA 5776: 64); (valsk&rd —) 
Lau KG exc. fårmärken); valskmrd LauGx; -slcard NärGx, får
märke (halvcirkelformigt snitt). För betydelsen jfr no. 
kvela f., buet indsnit til merke i oret paa Sau (= isl. hvela, 
hjulformet figur) Torp 344 b. Se om ordet Lidén i GHA 
1934: 3, s. 23 f. 

vet f. vat FåröBroHejnGx; AtlCx; EkstaWx; ved1 [!j GothHM; 
wät NEOG, grund, tämligen utbredd, vanl. uttorkande vat
tensamling. Vanligt även i ortn. Bildat på roten i vatn. 
Hit hör möjl. dat. pl. westr : hwetium, =Västerväte i Väte 
sn, på en runsten där (CSBun 102), där man kan miss
tänka att hw är omvänd skrivning. 

leki, -a m. bf. làkan FåröGx; laka AtlCx; laka EkstaWx, (salt-) 
lake. 

lesa (fg. pass. lesas) låsa FlerLârBroGïr; HejdeTa; (sup.) AtlCx 
(tpl); lasa EkstaWN; GothÜM (tpl); GrötlJN (tpl), läsa. 

nefa (fg. dat.) m. nava FåröGx: nava BroGx; EkstaWx; n(t)ev& 
(gotl.) DLL, näve. 

sleka sloka FåröGN; AtlCx; sluka EkstaWx; GrötlJx m.; slaka-
FåröGn; HablTe; SundBx; slaku GothHM f., "'hafstång'. 
NEOG sleka. Ösv. dial. *släk (el. * släke?) VLL. 

(?) *lef)ia el. *lef>u f. lada FåröGx; HavdCx (tpl); lada LärBroDalh 
GN; AtlCx (tpl); EkstaWx; GrötlJx; lada [!] GothHM; lad-
LauKö, lada. I ÖstgL. (Ef>s 32) finne s, som prof Hesselman 
för mig påpekat, ett 1 se i a. f., lada. Jfr dock fg. Ledhubro 

(1300-t., Lindström Gotl Medelt. I., s. 52), Lärbro sn, varom 
Sahlgren i Uplands Fornminnesförenings tidskr. VI, s. 105 ff. 
Huruvida den av Hultman (Ösv. dial., s. 26) ock Hesselman 
(Sveamålen, s. 15) för östsv. dial. resp. sveamål uppvisade 
ögg ä > ä frfr u i följande stavelse gällt även för gotl., 
såsom Sahlgren a. a. s. 107 antager, är ovisst, då blott, 
ordet lädå talar därför. 

') HM utskriver sällan längdstreck under vokaler. 
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legu f. laga BroGx f., svinens liggplats; låga AtlCx f., nedtryckt 

ställe i gräsmatta (där ngn har legat) el. i säd; laga f. Habl 

Te, sängen [skämts.]. Jfr legu, -a f., liggande säd, af regn 

eller storm nedböjd på åkern Vb.; Nb.; lega, läga f. 1) syn

lig plats der någon legat Sdm.; 2) rum eller fläck, der ett 

djur plägat att ligga; 3) afbalkning i ett svinhus Nk Rz 
402 b. 

bedia v. bada FåröGx; bada BroGx; Gothfchi; AtlCx; Eksta 

WK; GrötlJN; VamlBx, basa, uppmjuka "bandar" (gärdsle-

hank) (allm.); slå till FåröGx. Avledn. till bad, om vars 
äldre betydelser se Falk-torp. 

demia v. dama BroGx; AtlCx; LauKe, dämma (upp). Till 

dam f., 'damm, fördämning'. 

gle|>i, -ia in. glada BroGx; LaumKö, glädje. 

hevia v. hava BroGx; GothHin; hav[J NäsWx, häva, lyfta, 

lemia v. lama FåröGx; lama FlerLärBroGx; HejdeTo; lama 

AtlCx, trycka ned. 

lepia v. lapa BroGx; AtlCx; GrötlJx, lapa. 

stedia1 v. stada LärGx; AtlCx, städja (tjänare); Stada FåröGx, 
stanna. 

Fg. segia v. saga FårömN 316; saga FlerLärHejnLauNärGx; 

GothHii; AtlCx; HejdeTo; EkstaWx; saga AlskÜLL, säga. 

Fg. selia sala FårömN 316; sala LärGx ; Go t h HM ; AtlCx; Eksta 

Wx; HejdeHablTa; GrötlJx; LaumKö, sälja. 

telia2 v. tala BroGx; AtlCx; HejdeTa; GrötlJx, räkna. Nu blott 

i uttr. tal gatma, kurra gömma, varvid en skall tala dvs. 
räkna (till 100). 

venia3 v. vana FlerLärBroGx; AtlCx; GOUIHM; GrötlJx. 

Fg. ein4 aln FårömN 355; FåröGx; aln FlerGx; GothHn; Atl 

CXT; aln LärHejnHörsNorrlGx; an LauÖjaHamSundGx; Eksta 

]) fg. pres. pass. stez, stef>z ; ptc. dat. m. stefdum; fastställa, 
<lep. stanna. 

2) Fg. ptc. n. telt GL; inf. tellia, imperat. tel Rk. 
3) fg. pass. impf. plur. wendus 'vande sig'. GS. 
4) ein CSRun 204; gp. elna Rk. 
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WN; GrötlJN; en VamlWN; BN [förväxling e : a?], f., aln. 
Ang. vokalismen, se Carlsson I-omlj., s. 56 ff. 

Fg. betir (GLhsB). båtur FåröGN; båtar LärBroGN; bcetar[\] 
(förr b&tur) FlerGtj; hatar GothHii (tpl); HavdCs (tpl); Gröfcl 
JN; hatar EkstaWN (tpl); båtra, -t HablTo, bättre. 

*flef>na f. (< flajinön Carlsson I-omlj., s. 45 f.) flana BroGx; 
AtlCN; flanu GothÏÏM; f., pl. fianar GardeGN, sumpig, obe-
växt fläck i myrmark. 

hejjna f. hann LauGN; VamlBN; henna NEOG; hännå, hinna 

etc. S (GOB, s. 330), ung get. Isl. haôna, sv. dial, heiia 
(etc.) Rz 254 a. Ang. bildningssättet se Hellquist i Arkiv 
VII: 43. Se senast Zetterholm Noid. ordgeogr. stud., s. 87 ff. 

hesli n. hàsla FlerBroGmgGN; AtlCN; hash GothGN; h fish. 
GrötlJN m., hasselträ; (koll.) hassel. 

ketil m. kktul FåröGN; kàtl BIOGN; GOÜIHM; kat'l AtlCN; katt 
EkstaWN, kittel. 

sledra f. (pl.) sladrar BPOGN; slädrå AlskLau VamlS; slädrä CS 
f., senig, seg köttslamsa. Till germ, rot *slad, gleiten(?). 

Fg. vejmr m. vädur FåröGN; vadara Eksta WN; GrötlJN; Vaml 
BN; pl. vädrar FåröGN; EkstaWN, gumse. 

b) Långstaviga ord : 

(?) bleckja f. blaka FåråGN; blaka BroGx; AtlCN; HejdeTa; 
blaka GothÜM; EkstaWN; blako NäsWN; -o V amlWN; bläcka 
NEOG, tofsvipa. Enl. SAOB (bläcka s. 4) är ordet en j-av-
ledn. till isl. blaka 'fladdra', sv. dial, blacka, flacka, fara. 

(?)bernskr adj. bansk(ar) HepleTG; EkstaWN; b&nskar AtlCN; 
n. banst LauGN, förnäm, tillgjord i sitt språk. Härtill banska 
VamlBN, försöka tala rikssvenska. Uppl. b än sk a (även 
mänska), tala tillgjort (Hesselman ordb.); även i Häls. o. 
ösv. dial. Rz 78 a. 

Fg. eftir1 (Hk) prep. åtar FlerLärBroLauNärGN; atar GothÜM: 
AtlCN; EkstaWN, efter, atarum GrötlJN, efteråt. 

eld2 m. aid FåröFlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) CN; aid Grötl 
(tpl) JN; eld Goth (tpl) HM; Eksta (tpl) WN. 

*) Även eptir Rk; GL; ybtir Rnnst, se ovan s. 12. 
") fg. dat.. eldi GS. 
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fella1 v. fàla FåröÖN; fala BroGs; GothHm; (sup.) LaumKo, 
fälla. 

Fg. fem (räkn.) farn FåröLärBroVamlGN; Goth (tpl) HM; Atl 
Havd (tpl) CN; HablTo; GrötlJN (tpl). 

femna v. famna FårömN 331; famna GrötlJN; famna FåröS; 
CS; -ä LauVamlS, famna (om). 

Fg. helg2 s. halg FåröFlerLärBroGx; AÜCN; EkstaWN f. (jul-, 
påsk-)helg. 

Fg. heldr adv. håldur FåröGs; haldar FlerLärHejnGN; haldar 
GothHM; haldar AtlCN; EkstaW N; LaumKo; VamlBN, heller. 

Fg. hendr s. pl. håndur FåröGN; hé.ndar F lerLärBroGN; Atl 
CN; HejdeTo; EkstaWN; handar GothHm; handar LaumKo; 
VamlWN, händer. 

Fg. hest (ack.) m. hast FåröFlerLärBroGs; EkstaVamlWN; 
hast- AÜCN; pl. hastar LaumKö, häst. 

kveld m. hvald FåröFlerLärGN; GothHM; EkstaNäsWisr; H abl 
TG; GrötlJN, kväll. 

Fg. kietta (ack. m.) Icata BTOGN; EkstaWN; Jcata LauNärVaml 
GN; Qcita GrötlJN; ("j") VamlGN)8 f., en sorts korgfat; spjäl-
låda (att förvara fisk uti). 

FG- legg (ack.) m. lag FlerLärBroGN; GothHM; AÜCN; Eksta 
WN; m.; bf. lagan NärGN; underben; även den smala delen 
av åran. 

(?)lem(m) lam BJ-OGN; AÜCN; YamlBN m., källarlucka; bräd
vägg i ladugård. Har möjl. a i anslutn. till lama v., ned

trycka. Isl. hlemmr. 
lendning f. làmgg FåröGmgGN; HablTo; lenvgg GrötlJN, land

ningsplats. 

(?)lenna f. lana GothHM; EkstaWN; GrötlJN; Vana (m.?) Atl 
CN; HejdeTo; Vana LauNärGN, vört. .Rietz 420 a har här
med jämfört ir. leann f. 'öl'. Om detta ord, som finnes i 
de flesta keltiska språk: ir. lind, Trank, mir. len na (gen.); 
nir. lionn, gen. leanna, ale, strong beer; cumbr. llyn, 

x) Fg. ptc. nsm. feldr, f. feld. 
3) Ang. e för väntat a (av ai), se nedan § 50. 
3) Jfr Kock Sv. Ljh. I, § 286. 
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Trank, se Pedersen Vergleichende Grammatik der keltischen 
Sprachen (Göttingen 1908), s. 37; Walde-Pokorny II, s. 438. 
Ordet kan möjligen vara keltiskt lån.1 

(h)lessa v. låsa FåröGN; lasa BTOGN ; GothHM; AtlCx; GrötljN; 

YamlSundBisr, lassa. 
Fg. mest1 (superi.) mast FårömN 330; FlerLärBroGx; GothHM 

(tpl); HavdCisr (tpl); mast GrötljN (tpl); mast(a) LauGN. 
neggr adj. nagur FårömN 331; nag LärBroGx; GothHM; AUCN; 

nagar LaumKe; GrötljN; nàg(ar) HejdeTö; n. nakt EkstaWN; 
nägg NEOG, trång. Ä. nsv. nägg (Lind 1749). Ang. ordets 
förh. till sv. njugg se Aschw. Gr. § 109. 

Fg. schiegg n. skag GothHM; skag BroGmgGx; AtlCx, skägg, 
skemma v. skama BTOGN; AUCN; GrötljN, skämma; genom 

trolldom fördärva (djur). Fg. part. m. oschemdr, f. schiemd. 
svemn m. svamn FårömN 331; HallGmgGx; GothHM; Eksta 

VamlWx; (sv»mn GrötlJn). Jfr isl. svefn, svefn. 
svemnugr svamnu StenkyHejnGotliAngaGmgÖstergArdLyeGx; 

AtlCx; svamnuar HörsRoneÖjaNäsVamlSundGN; EkstaYaml 
Ws; svamnuar GrötlJx; svàmnur ÖjaYamlSundGx; (svem-
nuar, altern., BursIloneGN; EkstaYamlWx), sömnig. 

telli tall GothHM; tala HejnGx; AÜCN; tala GrötlJx n., tall

virke. Isl. Jje 11 i n. 
Fg. tendr m. pl. tandur FåröGN; tandar FlerLärHallHejnHörs 

NorrlGamÖstergArdGisr; HejdeTö; AtlCx; EkstaWN; Laum 
KG; tandar VamlWN; tandar GrötljN, tänder; (sing. tan). 

vegg m. vag FåröLauGN; EkstaWN, kil; janvag LaumKa, järnkil. 
Isl. veggr, cuneus, en Kile (B. Haldorsen). J fr Kock Ljh. 1:226. 

vemla f. ulavamla FåröGN; vämbla FåröBungeS; -ä CS, grov-
kardad ulltapp, jfr följ. 

vemla v. vamla FåröGN; vambla FlerGN; vämbla FåröS; CS; 
BungGardeS; -ä CS, grovkarda ull. Till vàmal, vadmal (?). 

x) Ett annat möjligen keltiskt ord är skåda f. GardeGN; skada 
HörsKräklGN; AUCN (m. o. f.); schiäde Linné (Gotl. resa s. 223), 
som redan av Rietz jämföres med isl. skjaöak, vilket bl. a. be
tyder Lolium temulentum ock av Torp anses vara keltiskt lån. 

2) ang. e av sei el. ai se § 50 nedan. 
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Fg. engi n. àgg& Fårö-Vaml(allm.)Gx; AtlHavd (tpl) Cx; aygi 
Gothlix; GJgga EkstaWx; GrötlJx n., äng. 

elm alm (m. o. f.); S tenky HangB o geH ö r sN o r r 1G am A r d G x ; alm 
f. GothHjn; AtlCx; EkstaWx, alm. e för a beror väl på an
slutning till koll. èlma. Jfr Carlsson I-omlj., s. 8. 

elrai1 ahm GothGx; alrnc. BroGx; AtlCx, almvirke; (koll.) 
almar. 

esk ask (~ ask) FåröGx; ask (m. o. f.) FlerLärStenkyBroHejn 
GmgGx; ask f. AtlCx; EkstaWx; GrötlJx; (m.) GothHiw; 
HablTo; ask, m. LaumKo; pl. åskar FlerLärStenkyHejn 
AngaGx; LaumKa; HablTo; tiskar LärHörsNorrlGx; bf. 
åsknar GardeGx, ask (Fraxinus). 

eski i) sk a m. BroGx; AtlCx; aska n. EkstaWx, askvirke; (koll.) 
askar. 

esp asp BroGx; AtlCx; EkstaWx; GrötlJx f.; pl. àspar Grötl 
Jx, asp. 

espi àspa (m.!) FlerLärBroGx; HejdeTc; AtlCx, aspvirke; (koll.) 
aspar. 

S 24. Fg. ë övergår till öppet ä-ljud (œ) framför r-för-
bindelser2: 

1. e > œ framför rr samt framför r + annan kons., med 
undantag av förlängning verkande r + d (varom se mom. 2 
nedan). I några uppteckningar föreligger dock vacklan mellan 
œ ock a. Wessén från Eksta ock Näs bar genomgående & ock 
Carlsson från Atlingbo vanligen a, men från Havdhem vanl. œ. 
Beträffande uttalet i Lau skriver Nils Carlsson: "Ä: kort frfr 
rr eller r + kons. givet öppnare, = ce". I sin ordsamling från 
Yamlingbo anmärker Wessén vid ordet ärva (œrva): "ä-ljudet 
synes mig, då det står frfr r, vara märkbart öppnare till sitt 
uttal än annars, så att det tarvar särskilt tecken. Åtminstone 

*) Ang. bildningen av detta o. likn. trädnamn se Hellquist i 
Arkiv VII: 35. 

') Om denna såväl i rspr. som sv. dialekter vanliga övergång 
se t. ex. Kock Sv. Ljh. I § 266, Noreen Vårt språk III, s. 243. 

5 H. Gustavson. 
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gäller detta a". Själv har jag ej funnit annat ljud än œ 
(någon gång ännu öppnare: a) i här nämnda fall. 

Exempel: 
berra, -e bœra f. (vanl. pl.) beer ar FåröGx; been GothHit; b àr a 

BroGx; HavdCn (tpl); b œr a GrötlJx (tpl); bœrœs-(gravnar) 
NärGx; bår a AtlCx; bara EkstaWx m., (koll.) barr. Masku
linformen bcera är väl en kollektivbildning såsom trädnamnen 
(aska etc.), fast den bytt genus. Jfr dock nordfris. b erre, 
ber; ffris. ber, ags. bere, got. barizeins (Falk-Torp).1 

dverg m. vcerg HejdeTo; GrötlJx; varg HamBs m., spindel. 
Mest i sms. vcergnàt FlerGmgGx; vœrgnat [!] HejdelV; ; vcerg-
nat LaumKs n., spindelväv. 

Fg. er n. cer BroGx; GothHii (tpl); GrötlJx; ar EkstaWx 

(tpl), ärr. 
ert f. œrl- sms. BroÖjaHamSundGx; art EkstaNäsYamlWx; pl. 

certar GothHM; œr[ar GrötlJx; œr{ar HavdCx (tpl), ärt, -er. 
erva v. cerva Bro HejnGx; HavdCx (tpl); cerva GothHM; VamlWx; 

cerva GrötlJx; impf, œrvda FlerLärGx, ärva, -de. 
Fg. herra m. hœra BroGx; HejdeTö; hårt (f) LokrGx; heera 

LaumKö, herre. 
kverk, -a m. bf. Tcvérican LärBroGx; AtlCx; kveerka AtlCx; 

kveerka GrötlJx f., bf. kvarku EkstaWx, kvarka. Da. 
kvserke? —• kveerka BroNärGx; AtlCx; LaumKa; GrötlJx; 
YamlBx; kvarka EkstaWx, v., strypa, kväva. 

merg m. mœrg BroGx; GrötlJx; m arg EkstaWx, märg. 
Fg. merki n. mœrka BroGx; HavdCx (tpl); mcerki GothHn; 

mœrka LaumKö; mœrka GrötlJx (tpl); pl. mcerkar Lan Yaml 
Gx; mark- HamBx, mœrk- (sms.) YamlBx, märke. 

nervil ncerval BroLauGx; HejdeTG; ncervl GothHii; nœrval 
LaumKö; ncervl GrötlJx; nàrv(a)l AtlCx; narvl EkstaWx; 
(närfwe Sp); närfwel NEOG; närväl S; CS; (jfr narfvel Fårö 
FlerBungS; narvul o. narvt FåröGx) m., trävred för en dörr. 
Jfr sv. dial. hvar(r)vel, [dets.] Yg Rz 269 b. De gotl. 
orden kunde ju ha uppstått ur en hvarvel, resp. en hver-

x) Jfr även ösv. dial, bär(r), -a YLL; bärr, -a, -u f. VLL Runöm. 
s. 84 b. 
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vel, men troligen bör man jämställa det med fhty. narwa 
ock bair. dial, närb, närw i bet. "klamme oder krampe an 
türen" till germ. *narwa, som även ingår i sv. o. da. nar v 
(på hudar) (Falk-Torp). 

sperr spœr FårömN 333; BroGx; GothHM ; HejdeTo; spar Atl 
Cx; EkstaWx; spärr NEOG f. o. n.; pl. spœrar LauGx, 
sparre, -ar. Da. spser. 

Fg. serc (m. ack.) scerlc BroGx; AtlCx; GrötlJx; sœrk GothHii 
(tpl); sarJc EkstaWn (tpl), "särk", linne. 

terra v. tcera BroGarcleLauNärGx; pres. tcerar EkstaYo; t ärra 
NEOG, torka (av, intr.); frysa på. Isl. ferra, 'torre'. 

verk n. vœrJc BroGx; HavdCN (tpl); vœrJc GothHM (tpl); GrötlJx 
(tpl); Värk EkstaWx (tpl) m., värk (dolor). 

Fg. verri vœra FlerLärGx; vœri GothHM (tpl); vara LaumKo; 
HavdCx (tpl); GrötlJx (tpl), komp., värre. 

2. Fg. e övergår på norra Gotland till œ vid förlängning-
framför r, rd ock rt samt framför oassimilerade rl ock rn, 

men kvarstår i regel som a på mellersta ock södra delarna 
av ön. Företeelsens utbredning framgår av karta I.1 

Exempel: 

ber adj. bœr- FåröGx; beer FlerLärBroGx; beer [!] Gothühr, 
gentemot bar AtlCx; EkstaWx; barar GrötlJx, bar. Jfr fg. 
bera v., 'blotta'. Ang. e för a se Noreen Aschw. Gr. § 64, a. 1. 

ber n. bœr Får ö II an gB ro H ej n Gx ; bar GmgGantGx; Jausbar 
SundGx; bf. bara LaumKa, bär. 

der2 adv. deer FlerLärBroHejnGx; GothHm (tpl); dar Kräk 
LyeGx; HejdeTo; AtlCx; EkstaWx; GrötlJx; HavdCx (tpl), 
där. (dar FåröGN; dar L. soc.; Toft; Sahl; FåröS; CS; 

BungeFlerS). Formen där är väl lån från rspr. 
Fg. ferji (ferdas, ferdug) fart/ YamlWx f., bf. fârdi AngaGx; 

fecr<l(-stigar) GothHM, färd. frerdas BroGx; farnas AtlCx; 
YamlWx, färdas, fœrdugur FåröGx; fœrdi BroGx; fardu-

*) På kartan äro även, för de socknar från vilka inga andra 
exempel finnas, inlagda belägg ur ortnamn (i SOA). 

2) Fg., isl. {>a r, fsv. jo ger. Jfr Kock Ljh. I, s. 209. 
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HejdeTe; farduar EkstaWx; farc[uar\\] NäsWx; farduar 
YämlWx, färdig. 

gerd f. gœr<l f. FåröGx; ga([ m. GothHii; garcl f. AlskNärGx; 
EkstaWx; gard (-> œ) VamlGx, jäst. Anses av Torp vara 
samma ord som isl. gerô, 'gärning'. 

Fg. gier|)i n. gœrda BroGx; gcerdi [!] G othHii; gärda LauNär 
Gx; garda (->-<?-) VamlGx, inhägnad betesplats, piplsgérda, 
äng t. Endregårda i EndGx (SOA) nàrgœrda, hage t. Kvie 
i MartGx (SOA); såiisgårc[a, åker t. Fjäle i AngaGx (SOA), 
etc. 

herd f. hard NäsWx; pl. hœrdar FåröBroGx; harvar AtlCx; 
hœr(\ar GrötlJx, axel, -lar. hartfbraidar LaumKo, axelbred. 
h&uhircla GothGx, något kutryggig. 

härda v. hœrda BroGx; har da AtlCx, härda (järn); hér<l si 
GrötlJx, bli kraftigare. 

ker n. hear- FåröGx; liar FåröDLL; k car FlerLärBroGx; kœr [!] 
GothHw; lear AtlCx; HejdeTo; EkstaWx; GrötlJx; kar- Laum 
KG, kar; kärl, dricktunna. Isl. ker, fg. car. I nygutn. synes 
föreligga en sammanblandning mellan ker, kar, ock kerl, 
kärl. 

merr f. mér FårömN 356; mœr FåröFlerLärBroBälGx; GothHii; 
macer GothGx; mar NorrlGantGx; HallaYiklHz (frågelt.); 
AtlCx ; HejdeLiFardHablTo; EkeHz (frk.) EkstaVamlWN; 
GrötlJx; FideHz (frk.); mar- LaumKg f., bf. man MbyTö, 

inärr. 
perla f. pèerje, FlerS ten ky H ej n G x ; pàja HallGx; parla HörsNorrl 

Gx; StenkuTräkToftaHejdeTG; parla (:pale) EskTo; pale, Kli 
TG; pàdrla GmgÖstgArdGx; pœrla SandaGerTa; pœr[a Havd 
CN (tpl); pœla YamlBx f., pl. pàdrlar AngaGx, pärla. Mlty. 
perle. 

pera f. pèra FåröGx; pèra HallLärBroGx; peer- GothHivi; para 
AtlCx; HejdeTo; para EkstaWx; par- GrötlJx; YamlBx, 
päron; potatis. Fsv. psera. 

skera v. skåra FåröGx; skara FåröDLL ; skœra FlerLärBroHejn 
Gx; GothHM; skara AtlCx; HejdeTG; LauGx; EkstaWx; 
GrötlJx; HavdCx (tpl); skaara ButtGx, skära, Fg. pres. konj. 
pass. schierins. 
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sneria snfora FårömN 316; snœre, FlerBroGx; snara HejdeTö; 
snara Lär [l]1 Gx; AtlCx ; Grö t IJn. 

F g. sueria svfora Fåröm 332; svœra FlerBroGx; GothHai; svara 
Lär 1Gn*; AtlCx; EkstaWx; GrötlJx; svåra Ger[!] To; svåra 
MbySandaHejdeKliTG, svärja. 

Fg. segr, segir, pres., s for FårömN 320; s ar FåröDLL; sœr Fårö 
FlerLärGx; GothEfot; (~ sie ar) AlskÜLL; ser AngaNorrlLau 
NärGx; HejdeLojTG; AtlCx, (sagar FlerGx; EkstaWx; Yaml 
Gx, sagar JlavdDi.i.), säger. 

tver f. tvcer FåröBroHejnGx; GothEbi; tvar AtlCX; EkstaWx; 
GrötlJx, åkerteg. Jfr Uppl, Sdm tvära f., ängsteg, som lig
ger tvärtför en annan (Rz 767 b). 

tärna, -e tœrna. m. FåröGx; terna f. LauNärGx; HablTe, tärna 
(fågel). 

Fg. veria vœra FlerBroGx; vara LärJGx; impf, v&rfa YamlGx, 
skydda, var st EkstaWx, skydda sig. 

verld f. vforcl FårömN 333; veerc/ LärBroGx; vce(r)ij\\\ GotliHit; 
vard HejdeHablTa; f., bf. vadfa EkstaWx; (m.) vardn, vcerdn 
HejdeTa; vartfn GrötlJx, värld. Fg. dat. uereldinni (etc.) 
Run kal. 

eril m. cerla FåröGx; kral HejdeTa in., bf. cerlan LauGx, ugns
botten. ariledtgl [!] GrötlJx, tegel i äriln. 

3. Framför assimilerade rl (> 11) ock rn (> nn) kvarstår e 
som slutet ä-ljud (a). Framför assimilerat rs (> ss) råder vack
lan, i några fall beroende på anslutning till grundordets uttal: 
(värst : värre, herrskap : herre). Möjligen har dock övergången 
a > œ på vissa håll ägt rum, innan assim. rs > s var fullt ge
nomförd (ex. tvœs, tvärs BroHejnGx, där man ej gärna vill 
antaga anslutning till tvœr med långt ä-ljud). — Denna regel 
gäller endast det egentliga Gotland, icke Fårö, emedan där 
assimilationen av nämnda konsonantförbindelser ej alls eller 
ofullständigt ägt rum. 

1) 85-årig sagesman! 
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Exempel: 

kerling f. Ickhgg BroGx; AtlCx; HejdeLevTG; Icaligg La umKo; 
EkstaVamlGx; GrötlJN, gentemot kcerltgg (^Jcàltgg1) FåröGx; 
Ijäliyg, men Ijfhrjigg ss. skällsord FårömN 313. 

merla f. måla FlerLärHejnGmgGx; TräkStenkuToftaVallEsk 
SandaHogHejdeFröjLevTG; mala GothHM; EkstaWx; Grötl 
Jx (tpl); måla LojFardTo; ÖjaHamSundGx; mala LaumKo 

gentemot mcerla FåröGx, märla. 
kvern Jcvan Hall(y)Stenky("j")BälHejnHörsNorrlGmgÖstgArdÖja 

NäsGx; GothHM; AtlCx; TräkVallKlskHogHejdeFröjEksta 
LevLojFardHablTö; EkstaWx; GrötlJx; LaumKG(men tern 
FåröGx). Fsv. kvsern, kvarn. 

ïersk fcesTc BroGx; EskTräkTa; fœsJcar SÜTG; fccslar Habl 
TG; feer skar GrötlJx; fee sk ~ fas k HejdeTa; n. fceskt Fler 
GmgGx; SandaTa; fce§t LärHejntlörsNorrlGx; HejdeTG; 
fœrslct TräkTG: fcest ToftaVallStenkuHogFröjHablTG; faskt 
EskTG; farst AtlCx (tpl), färsk. Från lty. versch el. rspr. 
färsk. Ordets karaktär av (sent?) lånord synes ha hindrat 
fullständig assimilation, vilket förklarar den övervägande 

öppna vokalen. 
herrskap n. hœskap BroGx; balhaskäp KräkGx; pl. hceskâpar 

LauGx. 
verst superi, vcest FlerLärBroGx; SandaMbyGerTG; vœst Goth 

HM; v (C jit FlerLauGx; vœr§t SandaTa ; vcers t GuldHejdeTo; 
v (er st GrötlJx (tpl); vcer§t L auCx (ULM A 896: 2); vast ("-te-
mindre öppet än vcere") HejdeTG, värst. 

tvärs adv. tvœs BroHejnGx; tvas LauGx. 

§ 25. Fg. ë övergår även efter r till öppet ä-ljud (ce) på 
norra Gotland. Ein viss skillnad föreligger i behandlingen av 
kvarstående kort ock förlängd vokal, i det kort e efter r även 
på södra Gotland vanligen är öppet, medan förlängt e där 
alltid förblir slutet. 

*) Denna i fåröm. oregelbundna form är väl lån från gotl. 
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Exempel: 

a) kvarstående kort e: 

Fg. brenna v. inf. brcena FåröGx; brcena BroGx; TräkStenku 
ToftaVallEskHogSandaSilHablTo; brcena GrötlJx; pass. inf. 
broenas LevTo; pres. brénas Kli; impf, brœnd(a) GotbGx; 
perf. part, br&ndar FröjTG. — inf. brana GothHM; EkstaWx; 
brana HejdeTG; impf, brända GmgGx; perf. part, brândar 
LauGx. branhaitar LaumKe, brännhet. 

dreng m. drccgg FåröFlerLärGx; ToftaKliLojGerFardSilHabl 
Tg; drceg BroHejnÖstgGx; TräkTG; bf. drœggan Sten ku Tg; 
drœgan HallStenkyÖjaGx; VallEskHogSandaTG; drœggn, 
drœgan GrötlJx; pl. drèggar HörsNorrlGx; gen. drceggars 
HejdeTG. — dragg GothHM; ArdGx; HejdeTG; HavdCx 
(tpl); drag KüTg; bf. dragan GuldKliTG; pl. draggar Guld 
HejdeTo; HamGx; draggar EkstaWx (tpl), dräng, pojke, 

drenka v. drcegka B roGx; GrötlJx (tpl); dragka GothHM (tpl), 
dränka. 

fresta v. frœsta FlerBroGx; frästa LärGx; HejdeTG; frasta 
EkstaWx; frcestlaïk m., påfrestning GrötlJx. Fg. pres. konj. 
fresti B. Ang. ordets -e- i förh. till urspr. ei, ai se § 50. 

iremla f. bf. frccmlu BroGx; fràmlu AtlCx, "högsätet", för
nämsta platsen vid gästabud. Se Carlsson I-omlj. s. 37. 

fremling m. frcemligg FåröGx; frœmlig BroGx; framhgg Goth 
Hm; LaumKo; framhg AtlCx, fastlänning. 

fremmandes frcemnas BroHejnGx; framnas GothHM; främnas 
AtlCx, främmande. 

kremp m. kramp FårömN 332; GothHM; HejdeTG, kramp. -— 
Jcrœmpur f. pl. FåröGx, krokiga träbitar. — Jcrcempa v. Grötl 
Jx, kröka. 

krenka f. krœgka BroGx; Tcrceglca HablTa; HamBx; IcràgJca Atl 
Cx; leragka EkstaWx; bf. krcegku UoneYG, primitiv stol el. 
pall utan ryggstöd. Sv. dial. (Närk Ög, fini.) kränka, 
kränkjå Rz 360 a, no. dial, krekkja f., krekkje n., liten 
stol (etc.): krakk m., [dets.] Torp. 

Fg. prestr m. prcest FåröLärBroHejnGx; HejdeTG; GrötlJx; 
präst FårömN 298; AtlHavdCx; EkstaWx; präst, prcestn, 
prcestar GothHM (tpl). 
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regn n. rcegn FåröFlerLärBroHejnGx; GrötlJx ; ragn FårömN 
322; GothHii; AtlCx; HejdeTo; HavdCN (tpl); ragn Eksta 

Wn. — reeegna v. KräkGx. 

reckia f. r delta BroB älGx; ripktrœlça HablTe; raka EkstaWx: pl. 
rakar GothGjf, smal gärdslestång. rak-(tamn) GotliH M : rak-
(tauri) NärGN. Jfr no. dial, rekkja f., rœkverk [etc.] Torp. 

reddr adj. rœdur FåröGx; rced(ar) FlerLärBroHejnGx; HejdeTG; 
rœd, rad GrötlJx; radar LaumKö; YamlBx; rad GothHat; 
LyeGx; rad- HavdCN (tpl), rädd. 

rekna v. rœkna BroGmgGx; GUMTG; rcekna MbySandaKli 
GerHablTo; rekna, u-a- öppnare än a, knappast Hejde 
TG; r&kna AÜCN; HamBx; pres. raknar LaumKö, räkna. 
Fg. recning f. rceknigg FåröGx; raknigg Näs Wx. 

remla v. rcemla si BroGx; rcembla GrötlJx*; rcem(b)la si Habl 
TG; rambla si HejdeTG, vältra sig. 

renna v. rcena FåröGx; rcena BroHejnGN; GrötlJx; rana Goth 
HM; AtlCx; HejdeTG; EkstaWx; VamlBx, Wx, springa. — 
umrcemgg NärGN, kantlist på båt. 

rensa v.1 rcensa FlerLärBroHejnGx; rcensa, ransa GrötlJx; 
ransa GothHii; VästerhHejdeTG; EkstaWN. 

stremming m. streaming FåröF 1 erLärGx; GrötlJx; strcemigg Sil 
HablTo; strâmigg FårömN 322; streaming GerTo; strcemigg 
EkstaTG; stramigg EkstaWx; strkmvgg HejdeTG; stremming 

NEOG, strömming. — strcemigsfiskar&% n. FröjTo; stramigg-
HamBx. I ä. sv. synes ha funnits en form "stremling" 
som jag dock endast anträffat hos Strindberg: I havsbandet, 

(Sami. skr. 24), s. 25. 
streng m. strceg BroGx; stragg EkstaWxT, pi. sir oeggar FåröGx 

(ULMA 3244, s. 26), rep; hoprafsat hö. 
tresk n. trceslc FåröBroHejnGx; träsk LauGx; pl. bf. träskon 

FåröHz (ULMA 5776, s. 36), träsk. 
(v)reng f. reegg FåröFlerLärBroHejnGx; GerTG; GrötlJx; ragg, 

rœgg HejdeTG; rceyg, bf. skamraygi GothHin; ragg AtlCx; pl. 
raggar LaumKo, vrå. Enligt Noreen i Arkiv III: 21 är 

') Har ersatt ett äldre raisä (av "hrainsa, is]. hreinsa). 
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detta ord, som fått e i sing, från plur., identiskt med sv. 
dial, vräng, spant, i en ursprunglig betydelse 'vrå, vinkel'. 

(v)rengr pl. väggur FåröGx; rœggar FlerHallLärGx; rœggar 
GrötlJx; raggar HejdeTo; EkstaWx; raggar LauinKa; Vaml 
WN, spanter. (Sing. ragg). Fg. har dock pl. nom.-ack. 
r a n g r ,  m e n  i s l .  r e n g r .  

b) Exempel med förlängt e: 

drega v. dr egga FåröGx; drœga FåröDLL; drœga FlerLärHejn 
ÖjaGx; dracega GotliGx; draga HörsGothNorrlGmgGx; Gotli 
HM; AtlCx; EkstaNäsWx; HavdCx (tpl); GrötlJx; Yaml 
Bx; draga TräkStenkuVallHogEskSandaHejdeFröjGerEksta 
LevFardSilHablTo, draga. Fg. pres. konj. dregi, dragi; 
ptc. n. dregit (m. dragin); fno. drega Noreen Aisl. Gr. 
§ 172: 4; fsv. drsegha Noreen Aschw. Gr. § 179. Ösv. dial, 
dräga YLL. 

fremia v. fràma FåröGx; frama LärGx; HejdeTo; frama Atl 
Cx; LaumKe; GrötlJx; (frama1 FlerBroGx; frame*1 GotliHM), 
uträtta, framföra (ett ärende). 

gren f. grœn FåröDLL; LärHallBroÖjaGx; green-[!\ YamlBx; 
gran GothHm; GmgArdGx; TräkStenkuToftaYallHogEsk 
SandaMbyHejdeKliFröjLojGerEkstaLevFardSilHablTG; Atl 
Cx; EkstaWx; lioneYo; GrötlJx; pl. grcenar StenkyHejnGx; 
granar AngaGx; grånar HörsNorrlGardaHamVamlSundGx; 
granar LaumKa, gran. 

greni gråna BroGx; gråna KräkLauGx; AtlCx; grana Eksta 
Wx; GrötlJx m. o. n., granvirke; (koll.) g ranar. 

krek n. Icrcelc Br oGx; Tcracclc K räkGx; krale HejdeTo; NärGx; 
EkstaVamlWx; pl. bf. hréJcan FåröHz (ULMA 5776); Tcre/a 
ButtGx, boskap. 

kreka v. IcrœJca BroGx; lereka FåröGx (1920); kroka AtlCx; 
EkstaVamlWx; GrötlJx, krypa, kräla. 

revil, -ul m. ràvfxl FåröGx; rœval LärGmg (i ortn. 2) Gx; raved 
NärGx; pl. rœvlar, revlar (olika sagesman) FlerGx; rävul(l) 

*) Svagtonsform ; jfr uttr. frœm^dv, uträtta allt. 
2) ULMA 10489, slut. 
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FåröS, CS; räväl FlerCS; räfvel BogeHamS, sandbank. — 
muldrœvul FåröGN; mulldräfvull FåröS, OS, lös golvbjälke, 
lagd på jorden. De genomgående ä-formerna tala givetvis 
för Noreens sammanställning av åtm. det sistnämnda ordet 
med isl. refell, remsa, särskilt som ä-former förekomma även 
i fsv. ock ä. nysv. (Vårt Språk III: 187). Hellquist ordb. 
synes snarast anse ordet som en dim. av rev, sandbank, 

rev m. rœv FlerLärBroHejnGN; GerTu; rav : rœv ("ej fullt ee") 
FardTo; rav GothHm; GuldMästSanda-VstgKliFardSilTo; 
RoneYo; EkstaVamlWN; HavdCx (tpl); Gröt] JN, räv. 

(?)skrema v. skråma FåröGN; skrœma BroGv; skrama NäsWN; 
pres. skråmar NärGx, skrämma. Har urs pr. långt se (isl. 
skrœmast). Lån från rspr? 

spreklugr adj. sprœkh BroGx; spràklu, -h AtlCx; spr&klur L aum 
KG, spräcklig. 

strekling m. strœkh-gg FåröGN m., pl. stràkliggar GothÜM, en 
sorts plättar med sälspäck uti. Jfr möjl. sv. dial, sträka Bl, 
sträga, strägja, strega Sk, hl (Rz 693 a); no. dial, strek 
m., skarp, ubehagelig lugt; adj. strek, ildelugtende; streka, 
stinke, vilket Torp anser vara omgjort av stsekja (sv. di. 
stäke, lukta illa Rz a. st.). Då sälkött har en stark tran-
lukt, fingo "sträklingarna" av det ilagda späcket en frän 
lukt. Den av Rietz 685 b uppgivna formen strikling (jämte 
sträkling) finnes ej eljes belagd. Den stammar från C. Säve, 
som i ms. UUB R 628, s. 271 urspr. skrivit strikling, men 
sedan ändrat det till sträkling. CS har tydligen från början 
associerat ordet med strik, streck. 

treda v. trœda BroGx; trade, AtlCrr, YamlBx, träda, trampa; 
coire (om tupp). Lty. treden el. isl. treôja(?). 

(v)reka v.1 råka FåröGN ; råka, BTOGN; radka AngaGN; raka 
GothÜM; AÜCN; EkstaWN; GtotUx; YamlBx; råka EkstaTo; 
impf, rakad, rakta NärGx, räfsa. 

(v)reka v.2 vrceka FåröGN; brœka FlerLärBroGN; FardTo; 
braka, vraka HejdeTo; LauKö (excp. I); braka SüTG; vraka 
EkstaWN; GrötljN (tpl), kasta (bort); part. n. vraka AlskGN, 
skört. — raka GothHji; NärGN, driva, fiska på "vrak". Fg. 
reka, driva etc. 
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§ 26. Den öppning äldre ë undergått i r-förbindelser, vil
ken har motsvarighet även i andra svenska dialekter, som 
eljes övervägande ha slutet ä-ljud, såsom t. ex. de uppländska1, 
torde vara en relativt ung företeelse, som i sina längst gå
ende konsekvenser ännu ej trängt igenom över hela dialekt
området. Såsom synes av kartorna I och II bevara de syd
ligaste socknarna, vilka även eljes visa ett ålderdomligt språk, 
i största utsträckning slutet ä-ljud (a), nämligen vid förlängt e 
samt efter r. Övergången e>ce före r + kons. vid bibehållen 
vokalkorthet har däremot ägt rum över hela ön2, vadan den 
torde vara att betrakta som den äldsta yttringen av ifrågava
rande ljudlag. Övergången av förlängt ë till œ, som fortfarande 
är i utbredning, har sitt centrum på norra Gotland, varifrån 
den spritt sig även till det eljes ålderdomliga Fårömålet. Då 
Noreen år 1878 gjorde uppteckningar på Fårö hade e > œ, œ 

framför r (svéra, gérc[i-, h/en, kvcerlc etc.), men icke efter r 
{riljna, draga, grâri).3 Det är möjligt, att övergången ë > te/r 

på bröderna Säves tid ännu ej var fullt genomförd på Fårö 
att döma av skrivningar som "snera, snärja, snerdi ipf." 4 och 
"snerbällti n., tåg s. går ikring kutstenen" 5 båda av C. Säve 
1844 samt snérbällte n. [dets.] hos P. A. Säve 1854" där e 
icke kan beteckna e utan måste betyda & liksom då P. A. Säve 
skriver snérä n., rise (Yamlingbo 1851)7 ock snère n. risved 
(Lau 1865)8, vilket givetvis återger ett snara. Skrivningen 
beror på förväxling av e ock a, vilka i trakter (såsom i Yam
lingbo), där e (av äldre ë) icke blivit diftong, stå varandra 
ganska nära. Hade snara såsom nu uttalats sncera även på 
Sävarnas tid, hade denna förväxling troligen ej ägt rum. 

§ 27. Fg. ë övergår i vissa delar av södra Gotland till 
öppet ö-ljud (s, s) framför urspr. kakuminalt 1 + labial eller 
velar kons. (g, p, v), särskilt vid föregående labial (b, v). 

l) Se Hesselman i SoS V, s. 59. 
") Uppteckningar som färg o. d. anser jag icke tillförlitliga. 
3) Fåröm. §§ 101—103, 106. 4) R. 629: 69. 6) ib. s. 68. 

°) R. 625: 5, s. 8. 7) R. 625: 3, s. 3. 8) R. 625: 8, s. 34. 
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Exempel: 
belg m. bslg FröjEkstaLevFardSil; b0nbelg HablTo; helg Eksta 

Wn; Grötl (tpl); HavdCx (tpl); GardeLauGx; (œrtfbslg Öja 
HamSundGn, bälg, ärtskida; belghwgklar NäsVamlWx (tum
vantar). — bälg FåröFlerLärBroAngaGx; GothHii; AtlCN; 
HejdeLojLevTa; œr\belg ButtGx, bälg; ärtskida. Säve har 
böllg Alsk; böVVg HamSund; böVg Rone. 

svelg n. svelg AngaGN; bf. svelga LauKö (exc. I) B ursGx; 
V ami Wx ; svölg LauS. — sva lg GothHji; HejdeTe; Grötl JN; 
sväl(l)g FåröFlerLauS, svalg. 

svelgia v. s v niga (~) Fröj Le vLojSilTu ; NäsSundGx; svelga Burs 
LauGx; EkstaNäsYamlWx; GrötlJx; Havd (~)ON (tpl); svöVgä 
Rone, svöVVga NäsHamS. — svalga FlerLärBroAngaGx; Goth 
Hm; AtlCx; EkstaWx; HejdeFröjLojLevFardSilHablTo; 
svällga FåröS; CS, svälja. 

(h)velva v . veIva EkstaWx; hvöl(l)va RoneS; YamlKx. — valvet , 
BroHejnGx; hvällva FåröS; CS, välva. 

(h)velft f. velft NärGx; (h)völ(l)ft LauSundCS ; vöVft RoneS, (m.) 
f. (n.), gravsten, -valv. 

A n m .  I  e t t  p a r  f a l l  h a r  e > ö före r. Fågeln "svärta" heter 
svert HejdeTa; EkstaWN; smrt HablTG; svört Kolm; svörrt 
EkstaRoneNäsSundS; bf. svörrti LauS; svörrtå, Lau. bf. svörrtu 
GardaLauRoneS, men sv àr t a n. JFåröGN ; svccr£ (n.?) LärGx; svart 
Ba. Här har den föregående labiala konsonanten bidragit till över
gången. Nils Carlsson anmärker (ÜLMA 896: 2): "s vag labialisering 
i vcerlcan (nästan vùrlcari)". Jakob Karlsson skriver i sina upp
teckningar till Landsmålsarkivet alltid börr, 'bara', adv. (i svag ton. 
< bœra). Enligt vad Klintberg på sin tid berättat mig, var han 
den ende i trakten, som uttalade ordet så. Ett annat exempel är 
möjligen Herta (Herta G, Hirtes udd omkr. 17002), fiskeläge i 
Burs sn, som uttalas hertd (SOA), Hörte S äve. Man kan härmed 
jämföra Härtar Säve, hcertar LärGN 1930 (SOA), skog tillh. Kaj-
lungs gd i Lärbro sn, Gotl. n. lid. Om Hirt- är den ursprungliga 
stammen, ha vi här först att göra med en ögg i > ä frfr r + kons. 
enligt § 3. 

x) Detta 1 fanns i gotl. ännu på Sä varnas tid. Se förf. i Gotl. 
Arkiv 1937, s. 57 ock Gotl. ordb. 

2) Moberg: Gotland um. d as Jahr 1700 (kartan). 
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§ 28. Fg. ë har i några fall, särskilt på mell.-sö. Gotland, 
sannolikt på grund av tidig förlängning sammanfallit med fg. 
ë (sedermera diftongerat enligt § '29: 2, 3): 

1) vid bortfall av t ock i svagton: 

Fg. |iet pron. n. der (dar) GothAngaGx; dar GantGmgÖstg 
LauNärGx; GrötlJn, men da FåröBroHejnGx; da GothHM, det. 

Fg. mej), mij), prep. o. adv. me, me LaumKö; mn, mar. N är 
Gx; mea starkton. (ma svagton.) FardTa; VamlGx, men mad, 
ma FåröGx; ma, ma BroHejnGx; AtlCx, med. 

Anm. avsted adv. heter stad FåröGN; sta BtoGn; GoüiHm; 
HejdeTo ; stet AtlCx ; LauGx ; star EkstaWx; NärGx; ste Habl 
(Vaml)To, åstad. 

2) vid uddljudsförlängning i förening med bortfall as
kons. ;: 

esja f. ars a AngaGx; eisa EskSandaTo; eis a AtlCx; FröjLev 
Tn; hsa, etsa HejdeTo; esu, cesu [!] VamlBx; bf. hsu Östg 
Ard AlskBarsRoneGx; hsu HamGx; esu NäsSundGx, men 
«sa GothH.vi; EkstaWx; smldisce StenkuTö; bf. hsu ÖjaGx, 
ässja. Fsv. sesia; no. dial. esja. 

evja f. eva YamlBx; evå VamlS; men kvm FåröGx; k via Bro 
Gx; Goththi; ävja, -o FåröS; CS (vilka mojl. äro riksspråks-
influerade; jfr dock îylia ovan s. 32), ävja. 

Forngutniskt ë. 

§ 29. Fg. ë (isl. », é, fsv. se)1 har utvecklats på olika 
sätt i olika delar av dialektområdet: 

1) ê bevaras som rent e-ljad i sydligaste socknarna, Fide, 
Yamlingbo och Sundre. Dess kvalitet påminner så starkt om 
rspr. e, att det ej kan återgivas med annat tecken än e (ex. 
sed, säd). Utom i de nämnda socknarna anträffas detta ljud 
alternerande med diftongen n i Hamra, Näs, Hablingbo, Silte, 
Rone och Lau, samt på Fårö. 

2) ë diftongeras till er, men bibehåller såsom första kompo
nent i denna diftong sin karaktär av slutet e-ljud, ehuru det 

*) S e Söderberg § 3; Noreen Aschw. Gr § 105. 
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stundom gör intryck av att vara något öppnare än r.1 Denna 
diftong är att döma efter uppteckningarna förhärskande i 
Grötlingbo, Havdhem, Eksta, Levide, Gerum, Hejde, Atlingbo, 
Guldrupe, Burs, Älskog ock Ardre.2 Alternerande med rent 
e är den upptecknad från Hamra, Näs, Hablingbo, Silte, 
Rone, Lau3 ock Fårö. Alternerande med ett öppnare uttal 
(at el. dyl.) har ei anträffats i När, Garde, Buttle, Gothem 
ock Fleringe samt på Fårö. 

3) ë har diftongerats till at, tet el. dyl., en diftong med 

ganska öppen första komponent, så öppen att ett sammanfall 

i många trakter ägt rum mellan denna diftong ock den ur 

äldre ï uppkomna diftongen at el. tet (varom ovan § 7). 

Beteckningssättet för denna diftong har varit föremål för 

ganska mycken tvekan. I mina första uppteckningar i min 

hemsocken Bro (1918) ansåg jag mig kunna fastslå, att 

e-ijudet i diftongen ei (i t. ex. heil, 'häl') låg "mellan e ock 

ft", varför jag då införde en ny typ, ett e med en liten krok 

till vänster, vilken senare på förslag av Tiberg utbyttes mot « 

(epsilon). Denna typ användes av Tiberg ock mig vid tvekan 

om ei eller at förelåge. Själv har jag mest brukat e för den 

ur ë uppkomna diftongen, ex. reim (: ej), 'rem', tett 'tät', fleita 

'fläta', sleit 'slät', lem 'lim', från Lärbro (ULMA 10486 passim), 

medan Tiberg även begagnat tecknet för den diftong, som 

x) Från Eksta har Tiberg (i en mindre typordl. hos Sällsk. f. 
gotl. forskn.) antecknat: reimar (remmar), fletta (fläta) "nästan 
verkligt e". Nils Carlsson skriver beträffande Lau: e (bokst.); *e tacka 
et (jfr tet 'i'); rem reim (jfr rtevm 'rim'(-frost); lätt, rätt lett, rett 
(jfr leevtn 'liten'): häl heil. Bestämt diftongerat. Början något 
öppnare än rspr. ë i ben 'ben' (men ej så öppen som "Sthlms-ft"!);. 
slutet av diftongen = h. —- e i dift. ej är halvlångt, knappast 
långt" (ULMA 896: 2). 

2) Enligt Tiberg skulle den även förekomma i Fröjel, Klinte, 
Sanda, Mästerby, Eskelhem, Tofta, Vall, Hogrän, Stenkumla och 
Träkumla. I dessa socknar torde dock snarast ett öppnare uttal 
vara avsett, ty även dift. &t < ï tecknas där ofta et av Tiberg, 
vilket knappast kan vara riktigt (jfr om sammanfallet eï:&t:tet 
nedan mom. 3). 

8) Dock blott i Klintbergs äldsta uppteckningar, t. ex. i "Lau-
målet". Jfr ang. uttalet i Lau not 1. 
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uppstått ur ï, ex. silca 'idka', Vsivas 'Vives', gårdn., svstntret 
'svinträ', jämte Icàptsin 'kaptenen', ock Pkitare. 'Petarve', gårdn. 
alla från Sanda (TJLMA 6529, s. 56—62). Den huvudsakliga 
skillnaden mellan det med typen s betecknade ljudet ock a 
skulle vara, att e är öppnare och slappare.1 Det är givet, att 
första komponenten i dift. st (at) gör ett annat akustiskt in
tryck än vokalen i gotl. vag 'väg', vilket framför allt beror 
på, att den senare så ofta är en stigande diftong (veag el. dyl. 
se ovan § 23), om än så svagt utpräglad, att den vanligen ej 
särskilt betecknas. Jämför man däremot uttalet av första 
ljudet i gotl. at (si) med ljudet s i t. ex. uppsvenskt riks
språksuttal, så torde skillnaden mellan dessa ljud ej befinnas 
vara större, än att de mycket väl kunna skrivas med samma 
tecken. 

Den av äldre ë uppkomna diftongen kan, som nyss ovan 
antytts, i vissa trakter sammanfalla med den ur äldre ï ut
vecklade diftongen œi (at). Fullständigt sammanfall har jag 
konstaterat i Bro2, Hejnum, Boge och Stenkyrka (ex. sceul 
säd' — jfr sceida 'sida'; loettara 'lättare' — jfr lœtta 'litet'; 

rcetm 'rem' — jfr rcetm 'rimfrost', etc.). Tiberg har iakttagit 
sammanfall i Träkumla, Vall, Hogrän, Mästerby ock Sanda 
(Västergarn), ex. h hin, 'hälen', reim, 'rem', s t ef tu, 'stättan' 
[*stita, se s. 22 ovan], tern, 'tån' [jfr ovan s. 26], leitn, 'liten' 
etc.). Dessa exempel äro från Mästerby, där Tiberg skriver: 
"Dift. et och cei sammanfallna, bet. et el. möjl. ai" ("Ljudlistan" 
1920). Beteckningen ei synes mig avgjort oriktig. Även i åt
skilliga andra socknar, där uppteckningarna skilja på et (at) ock 

(œl)> torde sammanfall åtminstone fakultativt förekomma, så
som i Anga, Kräklingbo, Gammalgarn ock Östergarn jämte hela 

*) Tiberg skriver ang. Visbymålet: "Det är förnämligast det 
allm. gutn. e-]judets öppna, slappa karaktär, som är orsaken till 
min motvilja att begagna eu el. at som tecken för detta ljud. Det 
odift. få är jämte t den högst belägna, mest energiskt uttalade 
vokalen på Gotland, frånsett Sudrets vokalsystem." (TJLMA 6263, 
s. 20). 

2) I mina första uppteckningar från Bro (1918) skiljer jag visser
ligen på ei (st) och at, men denna skillnad har jag sedan funnit 
uppkonstruerad. 
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norra Gotland. Ätt jag år 1919 i Lärbro ock Fleringe fann 
tydlig skillnad mellan diftongerna i fråga, berodde på att jag 
i båda socknarna anlitade ett par gamla (över 80-åriga) sages-
män med mycket ålderdomligt språk. Tendenser till över
gång ei>ea har jag observerat i När, Garde, Gothem ock 
Fleringe samt på Fårö, i vilka socknar dessa diftonger före
komma bredvid varandra ock kunna vara svåra att sinsemellan 
skilja åt, medan de i regel kunna skiljas från cei<\. 

Denna tendens till sammanfall kommer tydligt fram hos ett 
par meddelare till ULMA. En kvinnlig meddelare från Kräk-
lingbo skriver: slepe, 'släpa', jete, 'äta', tretä, 'träta', men också 
gnedue [för gnäidue], 'gnidiga', lekväl [= läikväl], ted [= täid], 

'tid' etc. (ULMA 7831, 8145, 8403, 8938 passim). Att hon 
valt e som beteckning för diftongen at beror på att gotlän
ningar från "sammanfallstrakterna" uttala alla långa e-ljud 
som diftong. En annan kvinnlig ortsmeddelare från Garde 
skriver omväxlande äi ock ei för båda diftongerna: säid, 'säd', 
räit, 'rätt', äutkläid, 'utklädd', jämte käikt, 'kikade', leiti peikä, 
'liten piga', steiv i knäi [knäii], 'styv i knäna', läit, 'litet', säin, 
'sina' (ULMA 7789, 8213, 8435 passim) o. s. v., alltså tydligt 

sammanfall. 
I fråga om uppteckningarna med landsmålsalfabet kan kon

stateras, att så länge man rör sig med kända, etymologiskt 
klara ord skillnaden ei : cet lättare framträder än då det är 
fråga om oklara, ovanliga ord, ett förhållande som illustrerar 
det språkliga vetandets inflytande på uppteckningarna. Ett 
typiskt exempel på vacklande beteckning är det etymologiskt 
oklara ordet *grelug 'oklar (himmel), oren, grådaskig (färg)' som 
skrives grelug Sahl, grelugur FåröS, CS; grèluar LauS (etc.); 
grhüu GothÖstgGx; AÜCn; n. grelut LauKo (excp. I). Att döma 
av de äldre uppteckningarna skulle vi ha att göra med äldre ë, 
men Carlssons beteckning aj tyder på äldre ï, ty han skriver 
eljes et för äldre ë. Det är dock snarast troligt, att Carlsson 
här förväxlat n ock at på grund av en av honom icke eljes 
observerad tendens till sammanfall. Mina egna uppteckningar 
gràilu från Gothem ock Östergarn visa ingenting, ty dessa 
socknar visa tendens till sammanfall. Ett annat exempel är 
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fg. kni, 'knä', som på Gotlands västkust uppträder med ovän
tade eî-former (se s. 24 ovan). I Wesséns uppteckningar från 
Eksta, där ai ock et eljes hållas isär, finnes ordet flnta 'ar
beta hårt, slita, knoga' vilket väl är ett *flita (jfr fleita pa, 
'ro fort; väl i allm. göra sin flit VamlS) och således borde 
ha skrivits flaita men skillnaden ei : ai har i detta ord ej va
rit märkbar för upptecknaren. 

Om således det allt vanligare sammanfallet mellan n (< ë) 
ock œi (< i) vållar språkforskaren svårigheter, så kunde man 
vänta, att det även för den dialekttalande allmogen skulle 
vålla vissa olägenheter, då det skapar några homonymer så
som rœvm 'retn' ock rcevm 'r imfrost', slceita 'slä ta' ock 'slita', 
rœita 'rita' (plöja) och 'rätta', sceid- säd- ock sido- etc. Denna 
svårighet har lösts på så sätt, att man i "sammanfallstrakterna" 
i större utsträckning ersatt ord innehållande äldre ë med mot
svarande riksspråksord, än vad fallet är med ord, innehållande 
äldre ï. Man säger således: rcem 'rem', slate, 'släta', sad 'säd', 
roeta ' räta', slapa 'släpa', hal 'häl' etc. i st. f. rœvm, slœita etc., 
men däremot rœvm rimfrost, slceita 'slita', sœida 'sida', 1c re il 
'kil' etc. 

Exempel: 
drëtt f., dr fot FårömN 347; dr ait FåröGx; draigt ÖstgGn; dreilct 

AÏICN; dreikt KkstaWx; drekt VamlBx: 1) plogdrätt (fsv. 
dr se t). 2) släpbana för att draga upp agen på agtaket. 
drelctbaga HamBN, bockhorn som anv. vid upphissande av ag. 

(?)dëld f. deild EkstaYö; deild f. GrötlJv; dèlt[!J m. GothS, 
däld. Även dold förekommer (riksspråk?). Jfr isl. dseld 
(jämte dceld). 

dëst adj. dâistur FåröGx, slö, trög; deist, disigt, tungt Hejde 
Ta; n. dest VamlWN, kvalmigt. Isl. dœstr, utmattad. 

dëvin adj. dàw&n BeoGx, däven. 

ë f. e VamlWN; n AtlÜN; MästGerTo; ei SandaTo; Eksta 
WN; GrötlJx; ei GuldHejdeTa; a i GothHii; ai AlskGN; œi 
ÖjaGisr; (Gotl.) DLL; bf. âia Fårö Hz1; én KräklGx, tacka. 
Isl. Eer f. — cei ka n här <ï (i plur . *ïar<ëar, ss. i kne : kni). 

') ULM A 5776, s. 100. 

C) H. Gustavson. 
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ës f. eis, pl. etsar AÜON; pl. esar LauKö (exc. I) VamlBx; 
Wx; etsar EkstaWx ; ais FåröBroGx; eus GothHM; pl. kisar 
GothKräkGrK; aisar (Gotl.) DLL; esar NEOG, töm, tömmar 
(allm.); kutrep (Fårö). Jfr nyisl. ses 1) Kant, yderkant. 
2) pl. aesar, sesir a) Udkanten af et Skind el. et Tun. 
b) . . . Då tömmarna vanligen äro av skinnremsor, kan 
man möjligen våga antaga samband med det isl. ordet. 

îlën ftéinar LauNärGx; flen Sahl; BA; FåröS; CS; flenar Bunge 
S, om hästar som fort bliva svettiga ock mista hullet vid arbete, 

îlëtta f. hgr-fleta FåröDLL; fieitu AtlCx; fleita EkstaWN; ßeita 
(ail) HavdCx (tpl), fläta. 

îlëtta v. fteta VamlWx; flèta:flita SilTe; flèita LärGrN; AtlCx; 
HablTo; fleita GothHn; fleita HejdeTG; fleita EkstaWx (tpl); 
fleita1 Grötl Jx (tpl); finita FlerAngaGx, fläta. 

gëv adj. geiv AtlCx; sup. gevast LaumKe; gef NEOG, duktig; 
duglig. Isl. gaefr. 

(?) grëlug gràilu GothÖstgGN; AtlCx; n. grelut LauKG (exc. 1); 
grelug Sahl; grelugar Fårö S; CS; grèluar LauS (etc.), grådaskig, 
oren (färg); ljusmolnig, orolig himmel (etc.). Jfr ovan s. 80. 

hël m.1 hel NäsWN; YamlGx; heil LärArdNäsHamGx; Hejde 
GerLevTo; AtlCx; heil GuldTG; heil SandaKliTo; Eksta 
WN; GrötlJx; (bf.) heiln GothHM (tpl); héiln MbyTo; h&il 
FlerGothHörsÖstgGx, häl (på foten). 

Fg. hël m.2 heil AtlCx; heil EkstaWx; heil GothHM; silaheil 
FåröGN; bf. heiln BursGx; silhceiln HejnGx (grammof.), 
plugg, kil. 

hetta v. hêita up Får öm N 347; da hattar av BroHejnGx, det 
upphör (om regn); hèta, heita, hita [= hetcrt] FåröS; heta 
FåröCS, upphöra. Isl. hsetta. 

hëv adj. hew AtlCx; haw BTOGN; hef, hefwer NEOG; hevur, 

häivur FåröCS, duktig. 

Fg. clëjti n. kletda HejdeTG; pl. bf. Jcleidan FåröGx; pl. klçi-
dar Läi'LauGN; Jcleidar EkstaWx; kledar YamlWx, kläde; 
kläder, kletsflituga1 GrötlJn, mal. 

X) JN skriver vanl. et för den ur Ë, ock et för den ur Î upp
komna diftongen, men ofta förblandar han dem (på grund av ten
dens till sammanfall?). 
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le n. lei (-> lai) NärGx; let GothHM; lat BroGx, lä, skydd, 

légd f. leigd Grö t IJN; Ingå NärGx; Ingel EkstaTe; lagd Eksta 
WN, sänka. Isl. lsegô f. 

lëgr (lëgra) let gr a EkstaYc; I et gr & f. GrötlJx, pinne av ene som 
underlag i rosttunnan; n. pl. Ihgrar, bf. Vngrt LauNärGx, 
d:o; léigur f., pl. leagrar FäröGx, sälens liggplats. Ett fg. 
"lëgr kunde förhålla sig till isl. legr som isl. ssstr till 
setr. Jfr Hellquist ordb. säter. Möjligen föreligger dock 
tidigt lån från mlty. leger. 

lëgr(i) komp., legst superi, Ikvgar LauGx; lagar [rspr. infl.] 
EkstaWx; liigur FåröGx; sup. legsta LaumKe; leigst FåröGx, 
lägre, lägst. 

lën adj. lenar YamlWx; lem AtlCx; lam BroGx; len NEOG; 

FåröFlerCS; n. lernt, lamt FåröGx, len, mild (smak); n. blitt 
(väder). — lama v. (da lamar up, blir blidväder) FåröGx. 
Jfr isl. hltér, blid, mild om Yejr el. Vind. Har ett fg. 
*hlër > *lë(ar) sammanblandats med lin (lin, linur FåröS; 
CS), mild, i anslutn. till lena v.(?) 

lësa v. lesa YamlWx; leisa EkstaWN; laisa FåröGx, låsa. — 
Ihsnigg f., lås (på tunnband) NärGx. 

lëtt adj. let LaumKa; YamlWx; leitar GrötlJx; leti Havd (tpl), 
AtlCx; HablTo; leitar EkstaWx; (n.) lett LauGx; leit Hejde 
TG; left : lait GothButtGx; lœtt AngaGx; lett GothHM; komp. 
làsttara HejnGN, lätt. 

létta v. leta LaumKs; Inta [!j GrötlJx; letia AtlCx; Inta, laita 
NärGx; leita GothHM; lätta FåröGN, lätta, lyfta. 

mêla v. mela YamlNäsWx; mêla Habl(Vaml)TG; metla GrötlJx; 
EkstaWx; GothHM; inerte, AtlCN ("mäla trumf"); pres. méi-

lar NärGx; meila, miila FåröGN; méila FårömN 347, mäta. 
Fg. pres. (gin) melir. 

nëm adj. nemar LaumKe; néymar AtlCx; LauGN, läraktig; 
noga, snål. Isl. nsemr. 

nëmare adj. komp. nemara (namara, svagt.), sup. nemast Habl 
(Vaml)Tö; neimara GrötljN; namara NäsWN; namarsaidu Ek
staWN; neimar (acc. osäk.) AlskGx; nehmare SPEGEL; nemare 

NEOG etc., närmare; vänster (då man kör). Fsv. näjrmé, 
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niëmër Noreen Aschw. Gr. § 321:2 b o. 4; nsembre, 
neemare, sup. nÊêmster, nœmaster ib. § 468: 2. 

Fg. nëstr, nêsti sup. neist(a) LauG rN; neist HejdeTo; neist Fier 
LärGrN; nhsta FåröG.v; nàist(a) HejnGrx, näst(a). 

Fg. nêtr f. pl. netar YamlWx; LaumKö; nétar NäsWx; néitar 
< Jrötl JN ; né'dar HablSilLevGerHejdeTö; AtlCx; nétar Eksta 
WN; neitar GothH.w; nétiur FåröGx; netor FåröDLL; bf. 
nétnar HablTe; néitnar GardeNärGN; nntana ButtGx, 
nätter. 

nëtras adv. i neitras GrötlJx; i neitras GotliHM; i naîtras Norrl 
GN, i natt (förliden natt). 

nëvr nevar YamlNäsWxr; néwar NärLauGardeLärGx; HejdcTc; 
AtlGx; newar GothHii; n&war FlerGx; néivur FårömN 347; 
névor FåröDLL; n&tvur FåröGx, m., f. o. n., näver. (Former 
som nkvar äro här ej medtagna, då jag uppfattar dem som 
r i k s s p r å k s p å v e r k a d e ) .  I s l .  n œ f r .  

rëm f. rem SundYamlNäsFideGx; VamlWx; rem HamHallGx; 
AtlCx; GerMbyTö; reim GrötlJx; reim EkstaWN; Sanda 
TG; reim GothHii; reim HejdeFo; raim LojTo; NorrlHejn 
FlerGN; rœim BogeGx; pl. rnmar HablSilLevTß; rèvniar 
F röj Tu ; reimar EkstaHejdeHogVallStenkuTräkTa; rèvmar 
EskToftaTö; rkimar FardLojTö. Mlty. rêm(e)? 

Fg. rëtr1 m. ret- Vain 1 AV x; reit GrötlJx ; reit HavdCx (tpl); 
NärGarde (-<--»- r&it) G N; reit EkstaWx; reit AtlCx (tpl), rätt. 
— h rèita HablTo; ti rhtar SilTö, till rätta. 

rëtt(r) adj. o. adv. ret VamlWN; LaumKa; reitar GrötlJx; 
reit HablGerKliMbyHejdeTa; AtlCx (tpl); LauLärFåröGx; 
reit EkstaWN; SandaTo; reit ButtGx; rceü2 AngaGN; reit 
GotbHM ( tpl); ra.it {<-+reit) FlerGN, r ätt. — ma raitu Stenky 
GN, med rätta. 

rëtta v. reta VamlWx; reite* GrötlJx (tpl); reit a HavdCN (tpl); 
reit a EkstaWN (tpl); ratta FåröGN, räta (upp, ut etc.). 

rëttughait f. retuhait Habl(Yaml)Te; reituhait AtlCxT; raituhait 
AngaGN; reituhait FåröGN, rättighet. 

') Med t för tt se Pipping Inl. s. LIV. 
2) rceit IcBitn Anga, men reit Iceitn ButtGn, rätt liten. 
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Fg. se]3 f. seid- LauGrN; seid Havd (tpl); AtlCsr; HejdeTo; Lär 
FåröGx; seid GothÜM; said ButtFlerGx; (—> cet) GothGx; 
sceid HejnGx, säd. 

Fg. sëti n. seta (seeda) VamlGx; seite, GrötlJx; seita NärLau 
Gx; sêih FårömN 347, säte. 

set sup. set YamlGx; EkstaWx; LauKe (excp. II) seit NärGx; 
set (~ sait) FåröDLL; seit FårömN 348. Jfr isl. sét. Övriga 
upptecknade former visa sammanfall med infinitivens vokal 
(scei : scett; sei : seit etc.), jfr ovan s. 24. 

skêr f. skeir NärGx; AtlCx; sker NEOG, (liten) sax. Jfr isl. 
n. pl. skseri, sax. 

skër adj. sljêir FårömN 314; sker FåröCS, n. skèrt FåröS, 
klar (om ägg), slceirvåtn L auGx, klart vatten. — skena v. 
NärGx, prova ägg mot ljuset; skeirä ägg GardeS.1  

slëm sleim GrötlJx; sleim AtlCx; sleim GothÜM; slaim BroGx; 
slem NEOG- (etc.) f., ljumske, lårveck. 

slëp n. sleap (<- > est) HejnGx, släp. 
slëpa v. slepa VamlBx; sletpa GothHit; slaipa BroGx, släpa. 

Mlty. slêpen. 
Fg. slët2 f. sleit GrötlJx m., slåtter. Mest i sms. sletkal- Habl 

TG; sletlcal LaumKe; sleitkqlar GrötlJx; sleitkal EkstaWx; 
sleitkal NärLauGx; pl. sleitkalar HejdeTe, slåtterkarl. 

slêttr adj. sletar VamlWx; LaumKe; (n.) sle.it GrötlJx (tpl); 
(n.) sleit HavdAtlCx (tpl); sleit HejdeTG; LärGx; sleit Goth 
HM; slätt FlerGN; sléitur FårömN 348, slät. 

slêtta f. sleto YamlWx; sUita AngaGx (SOA 322: 12, s. 177), 
sleita EkstaWx; sleta, sleata FåröGx, slätt; pl. slàitar, ägor 
till Matfcsarve i Barl (SOA). 

smëtta v. smet (faitvid) LauKo (exc. I); smeita NärGx; smeita 
EkstaWx; smkita FåröGx; smeta NEOG; smèta FåröS; smétä 
EtelRoneS; smeita FåröS; CS; BungeS; smeitä AlskS; 
smäita FåröS; CS; smita HangS, rensa ock sönderhugga 

*) En form skir synes förutsättas av skeir (Eain, skeir moi) 
NEOG ; skir Sah l ; CS, gles, klar, genomskinlig; skira ägg CS. Jfr 
isl. skgérr ock skirr. 

2) i sms. hoy slet. 
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tjärved.1 Jfr no. smsetta, gjore smaa, fordele fint; isl. 
smaetta, förminska. 

snévr adj. snevar VamlWx; n. snéwar[ HejdeTG; snéwar Lär 
GTN; snéavar BroFlerGrN, snäv, knapp. Ä. sv. snäver; isl. 
snéf r. 

tëttr adj. i et ar VamlNäsWx ; teitar GrötlJx; intar EkstaWx ; 
tett AtlCx; LärGx; tert HejdeTe; (n.) ta.it NorrlHörsFlerGx; 
t&üur (säll. tettur) FåröGx; téitur FårömN 348, tät. 

vëtt, (vêkt) f. vekt YamlGN; veikt EkstaWx; veikt AtlCx; Lau 
Gx, vikt; hävstång att bryta stubbar med. Fg. dat. uetteni 
(Rk 1328); uekten (Rk 1572). 

vëta f. vetta GrötlJx; vetta LauGx; vetta HejdeTG; vetta, vèita 
FåröGx, väta. 

vëta v. vetta GrötlJx; vetta GothHM, väta. (Den från flera håll 
upptecknade formen vata är ej medtagen, då den givetvis 
är riksspråksform). 

I lånord med ë behandlas detta på samma sätt. Exempel: 

brede breda VamlNäsGx; NäsWx; LaumKo; bretda (< > ar) När 
GN; bretda AtlCx ; LärGx; brada HejdeTG; breidi GothHM; 
hr huh GofchGx; braida A ngaArdÖjaGx; brndt FårömN 348; 
pl. bràidar BälAlskGN, bräde. — brei ds-Qamb) BursGx, bräd
lapp. Mlty. bret, gen. bredes. 

Mlty. legerwall létgavald HablTG; NärGx; letgaval, (lagaval) 
AtlCx; lågarval EkstaWx [-a- från rspr.], lägervall. 

lera v. lera VamlWx; (pass.) leras LaumKG; letra HablTg; 
levra HejdeTG; letra GothHM, lära. (Riksspråkspåverkade 
former som lœra, lar a ej medtagna). Mlty. leren. 

ske v. sket EkstaWx; skai BroGmgGx; sljei Få römN 348. Mlty. 
schen. 

spela v. spetla EkstaWx; speilà GothHM; spatla BroGx; spêila 
FårömN 348. Mlty. spelen. 

£ 30. En forngutnisk växling av i ock ë synes föreligga i 
preterita ,av de urspr. reduplicerande verben blasa, grata, haita, 

:) En biform smälta GardeGN; HejdeTo, torde vara hypergutni-
•cism (anslutning till smaita, smeta på?). 
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laika ock lata. Att draga några säkra slutsatser av det ny-
gutniska materialet för de formers vidkommande, som ej fin
nas belagda i forngutniskan, är emellertid vanskligt, dels på 
grund av det i § 29: 3 behandlade sammanfallet mellan 
cet < ï ock ei < ê, dels på grund av att de flesta av dessa pre-
teritiformer i regel ersatts av svaga former, varför de starka 
nu endast förekomma som relikter, som man väl kan citera 
men ej använder i dagligt tal. 

bles : blis? bins FårömN ; biais ("fel hos Noreen 66: bleis") 
FåröDLL; bleis FåröGx (tpl 1919); biets F åröGn (1921—23); 
biais (t) GothEtai; biais HejnGn (sammanfallsområde!); blceis 
HörsGi* (d:o); bles LauKo (exc. I); biets S ilTö; Näs (F) TG; 

bles FåröS; CS; FlerAlskSundS. (Eljes blott svaga former 
belagda: blåsta FåröGx; blaseA LaumKo osv.). De flesta 
former återgå på ett äldre 'bles, (Den av Danell på Fårö 
upptecknade formen biais, som han ställer i motsats till 
Noreens bleis, kan vara en "sammanfallsform", likaså He
denströms biais från Gothem.) En sådan form, som av No
reen Fåröm. s. 368 anses vara forngutnisk, förklaras av 
Hesselman1 ur ett fg. "blies (< *blias, såsom de faktiskt be
lagda riaf) ock liât ur reji ock lët). Så förklarar han även 
(fårömålets) greif ock leik. 

gret : grit? greif FårömN 348; gre.it FåröHz2 (sammanfalls
form!); StenkyGN (d:o); grait FåröDLL ("fel hos Noreen 
s. 66: greif'); grait EkstaWx; gret LauKö (exc. I); grceit 
LauGx; grait ( > -cet-) NârGîï.3 grèt FåröS; CS; LauS, grät. 
L. soc. har egendomligt nog greit, vilket efter dess skriv
sätt skulle betyda *grait! Noreens form från Fårö ock Klint
bergs från Lau tyda på fg. 'gret, medan Wesséns grait från 
Eksta ock mina grait : grce.it från Lau o. När skulle tyda på 
fg. grit. Kanske kunna de sistnämnda dock förklaras ge
nom tendens till ögg ei > ai. 

*) Ordgeografi ock språkhistoria, Upps. 193G, s. 154. 
°) ULM A 6168: 55. 
3) L. Rosenqvist, som i sina texter alltid skiljer äi från ei el. e, 

skriver dock gräit (ULMA 8140, s. 40). 
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Fg. hit (GL) hêit FårömN 349; hœtt FåröGx 1925 (spontant 
av en sagesman med mycket ålderdomligt språk); het Fårö 
CS. Den vanligaste prêt, formen är numera hatt med in
finitivens vokalism (hait el. haitad LauKa exc. I). Redan 
CS anför bl. a. formen hait från Fårö. Den av mig upp
tecknade Fårö-formen hœtt är ju en direkt utveckling av fg. 
hit. C. Säves form het är antingen vittnesbörd om en fg. 
växelform "het (jfr växlingen lit : let å de fg. runstenarna) 
eller också beroende på normalisering efter isl. hét. (C. Säve 
kände dock till fg. hit!) Noreens form kan vara uppteck
nad men kan också vara en ren transskription av Säves 
hét. 

lek leih FårömN 348; lek, laik FåröS; CS. Nu blott svaga 
former: làikta, làtkad. 

Fg. lit : let (Runst.). Av detta preteritum, som är bäst belagt 
i fg. ock där visar växling i : e (varom se Noreen Gesch. 
d. Nord. Spr. § 242 b), finnas i nygotl. endast svagtonsfor-
mer: lata FåröGx; làt(a) BroGx; AUCN; lat (apok.) Eksta 
WN; ledad LaumKcs ; men leit (föråldr.) GothH.u. Även in-
finitiven heter lata (aldrig *lata), i bet. 'tillåta' o. d.1 

§ 31. Diftongeringen av äldre ê, som har motsvarighet i 
andra nordiska dialekter2, är en parallell till diftongeringen 
av äldre ï, men till skillnad från denna har den ej utbrett sig 
över hela ön. Redan av detta förhållande framgår, att denna 
företeelse är av yngre datum. Det tidigaste exemplet är, 
efter vad jag kunnat finna, läira, 'lära', i Gratulationsdikten 
av år 1717. I Bröll.-d. 1724 står seitä 'säte' ock (ganska 
oväntat) läit (imperativ) 'låt', men denna bröllopsdikt förelig
ger endast i avskrift, varför man ej säkert vet om originalet 
hade dessa diftonger. Redan i mitten av 1700-talet har, så
som Noreen framhållit, Jöran Wallin observerat diftongen. 
Han påpekar, att skolpojkarne i Visby sade "meja mater" i 

*) J fr f. ö . Hesselman i SoS 5, s. 101 ff. 
2) Sålunda heter det i Kökarsmålet Tc^aida, kläde, takteer, t ät 

osv. (Karsten i Sv. Landsm. XII. 3, s. 71); i Överkalixmålet hatv 
duktig, lats, låsa, osv. (Pihl Överkalixmålet, s. 218). 
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st. f. "mea mater". Detta förhållande visar, att diftongeringen 
ej var inskränkt till landsbygden, utan förekom även i visby-
mâlet, liksom ännu i våra dagar. 

Forngutniskt ä. 

§ 32. Fg. ä bevaras såsom a-ljud över hela området i re
gel i alla ställningar. Dess kvalitet är på det egentliga Got
land öppen såväl vid bevarad korthet som vid förlängning (i 
gammal kort stavelse ock framför rd, rn).1 På Fårö däremot 
förekommer slutet a (a) vid förlängning (jfr om äldre ä nedan), 
medan vid bevarad korthet ljudet är ej fullt så slutet som a 
utan snarast motsvarar a. Enligt Noreen (Fåröm. §§ 00—00 
m. fl.) finnes i Fårömålet ingen skillnad i kvalitet mellan 
långt ock kort a-ljud, vilka båda han tecknar med a, a. Själv 
har jag dock funnit tydlig skillnad mellan dessa ljud.2 

På Fårö kan stundom iakttagas en svag diftongöring av a 
till aa el. dyl. (baan, 'barn', shàala Skala, ortn., tåaTca, 'taket', 

vaa, 'vad'). 

Exempel: 

1. Urspr. kortstaviga ord: 

Fg. acr m. akur FåröGrN; okar LärHejnHörsNorrlGmgOstg 
ArdLauGrN; TräkStenkuTofta Vall Hog Esk SandaHejdeFröj 
LojEkstaLevFardSilHablTG; AtlCs; okar GothHM; alcar Eksta 
YamlWs; Gröt] Jx, åker. 

x) Nils Carlsson (IJLMA 896: 2) tycker sig ha konstaterat en nå^ 
got märkbar skillnad inelläii långt ock kort a-ljud i Lau. Denna 
skillnad torde dock vara mycket obetydlig. Själv har jag ofta 
kunnat konstatera att långt a-ljud är verkligt q. 

2) Min förnämsta sagesman från tidigare uppteckningar på Fårö, 
J. A. Enderberg, Nors, hade ej fullt så slutna a-ljud som mina 
andra sagesman, vilket berodde på att han dels vistats en tid i 
Californien, dels på "Storlandet" (det egentliga Gotland). I mina 
uppteckningar efter honom har jag därför stundom använt a för 
långt a-ljud. Å andra sidan har jag i mina t idigaste uppteckningar 
från Fårö ofta använt a som tecken även för kort a, detta i an
slutning till Noreen. 
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Fg. agh (ack. m.) ag FåröGN; ag AÜCN; LauEkeGN, Cladium 
mariscus. — Hör väl till ieu. roten ak, vara vass (jfr Lidén 
i Festskrift tillegnad K. F. Johansson, s. 109). Den i öl. 
förekommande formen ag, (a) antages av Lindroth Öl. folk
mål s. 289 bero på tidig förlängning i uddljud. Så är väl 
även fallet med a 'ag' i Gsv. (Yendell Ösv. ordb. ock korr. 
till ordb. över Gsvby-målet av A. Karlgren, i ULMA) ock 
ag v. Nyl (Yendell Ösv. Ordb.), vilket antvdes av Lidén 
a. a. s. 114. 

Fg. at prep, at (at) FåröGN; at (at) AÜCN; at LauGN, åt, till. 
fala f. fala FåröGN; fala, -u GothHM, GN; fala EkstaWN ; 

falo VamlWx; pl. fålar LauGN, täckbräda (på ett tak; på 
ett "led"). 

Fg. fajjir m. far, faar FåröGN; far FlerLärBroGN; GothHsi; 
AÜCN; LojEkstaFardFG; GrötlJN; bf. fàdan FlerBroGrï; 

fàdarn HejdeTG (eljes fàrn). 

Fg. gafl m. gåvul FåröGN; gavai BroGx; gåvl AÜCN; gavai 
EkstaWN; LaumKct; gav] GIÖÜJN, gavel. 

Fg. gamal adj. gàmal FåröGN; gàmal FlerLärBroGN; AÜCN; 
HejdeHablTe; gamal GOÜIHM; LaumKo; YainlWN; gamal 
GrötlJN; bf. gàmbla HörsNorrlGmgGN; f. (självst.) gamlu 
StenkyGx. 

Fg. (dat. ack.) gatu f. gata (i ortn.) FåröGN; gata FlerLärBro 
GN; AÜCN; HejdeTG; gata, -u GothHM; gata EkstaWN, 
väg, gata. 

hagi m. (fg. ack. hagha) hàga FåröGN; hàga FlerLärBroGN; 
AÜCN; HejdeTg, inhägnad skogslott. 

hagri m. (fg. ack. hagra) hägra {f") FåröGN; hägra (|) Stenky 
GN; AÜCN; hagra EkstaWN; GrötlJN, havre. 

Fg. hamar m. hämara LärBroGN; AtlCN; Immar HejdeTG; 
hàmara EkstaWN, (verktyg); bf. lagghamag hämaren Fårö 
GN, ßaustra human GmgGN (ortn.), landuddar. 

hani m. (fg. ack. hana) hana FHz (ULMA 5776: 104); ham 
GothHM; håna BTOGN; AÜCN; HejdeTG; hana EkstaWN; 
GrötlJN, tupp. 

karl m. (fg. bf. karlin) Tear (karl), kal (sälhanne) FåröGN; hal 
HejdeFröjEkstaLevSilHablTG; (-j-)AtlCN; GrötlJN; liar Fler 
LärBroGN; AÜCN, karl, man. 
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kvaka kvqka AtlCx; EkstaWx, snattra (om änder). Isl. k v ak a, 
kvittra. 

kval adj. n. levait BroGx, kvalmigt. 
kvav n. kvav BroGx; AtlCx, upphostat slem. 
sami adj. (fg. dat. m. sama) sàma FåröGx; dan sàma AtlÇx; 

da sàma LauGx, samme. 
Fg. sa])ul m. s gl1 GmgGx; sala HablTo; YamlBx; sal-giorl 

f. GothHM, sadel; sàlvâgga n. EkstaWx*, stoppad dyna an
vänd som sadel. 

Fg. nasar pl. nàsar FåröGx; nàsar BroHejnGx; AtlCx; Hejde 
TG; nasar GothHn; EkstaWx, näsa. 

Fg. soajii m. skada FåröGx; skada FlerLärGx; skadi[l] GothHM; 
skada HejdeTö, skada. 

skvala v. skvala LauNärGx; skval (ortn.), trakt i ButtleGx. 
Ang. en form skvàla, se nedan § 33. 

skvatrugr skvàtn Bro, skvätruar Garde, skvàtrur Lau, n. skvàt-
rut NärGx, med glest utspetande grenar (om träd). 

stapul m. stup al BroGx, brädstapel; pl. staplar HejnGx, sten-
lagd väg över sank mark (nu blott ss. ortn. SOA); staplar 
GothHM [d:o] ; staplar LauGx, nedersta bänkarna i kyrkan. 
Fg. dat. m. stapli, klockstapel. 

stad m. stad EkstaWx; HablTt;; pl. stadar LauJKx (ULMA 
6998), kanten av "bjaurar" | fram stam m ar na på båtar], stad-
s&imi GothHM [kanttåg på sidan av ett nät]. 

tak n. tak GothHM.; AtlCx; HejdeHablTo; EkstaYamlWN; 

GrötlJx; HamBx, tag. 
Fg. taka v. ta (sup. tat) FåröGx; ta FlerLärBroGx; Hejde 

TG; EkstaWx; sup. tcit GmgGx; EkstaWx; GrötlJx (tpl); 

perf. part. n. tagest LauGx, taga. 

vagli (vagul) m. vagal FåröGx; vagal HejnHörsNorrlGmgüstg 
ArdÖjaGx; TräkYallEskSandaLojFardHablTG; YamlBx; 
vàgl StenkuToftaLevSilTG; vagal LärGx; (?) HejdeTa; vdgl 
EkstaWx; vàgla F röj To; bf. vàgln HamYamlGx, stång för 
böns att sitta på. Fg. aat. m. vagla. 

]) Blott i uttr. hâgga sam sal pa t kau, hänger som sadel på 
en ko (om illasittande kläder). 
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vani m. vàna FåröGx; vàna FlerLärBroGx; AtlCx: HejdeTo; 
HavdCx (tpl); vana EkstaWx; GrötlJx (tpl); vgm GothHM 
(tpl), vana. Fg. ack. wana. 

Fg. |)an f. tan BroGx; AÜCN; EkstaWN; VamlBx, sena. 
Fg. |>ar adv. dar FåröGN (eljes dœr, dar jfr ovan s. 67). 

2. Urspr. långstaviga ord: 

aida, aldi aida f. LyeBursÖjaNäsGx; LojFardSilHablTG; aldo 
f. VamlWx; aida f. GmgÖstgAlsk(?)Gx; VallSandaLev 
To; aida f. HogEskHejdeEkstaÏG; aldœ f. StenkuToftaTo; 
aida f. EkstaWx. —• àldi m. FlerLärHallStenkyLumGx; 
aida m. BogeLumHörsAngaAlskArdGx; (n.?) ButtGx; aldi 
n. GothHM; àldt n. Fler(?)HejnBälGothGx, ållon. Isl. aldin 
n., fsv. aida f., alden n., varom se Schagerström Bär o. 
fruktnamn på -on, särsk. s. 12. 

Fg. ancul m. àgkal BroGx; AtlCN; agkl EkstaWx, fotknöl, 
axl f. âksul (âksul) FåröGN; äksal FlerLärGx; ales I BroGx; 

dks'l AtlCN; a/csl EkstaWN, skuldra. Fg. gen. axlar. 

axul m. àJcsl BroGx; EkstaWx; àlcs(a)'l AtlCx; àlcsl HejdeTo, 
(vagns)axel. 

bandi m. (fg. ack. banda) banda BroGx; HejdeTo; bandi Goth 
HM; banda EkstaWx; bandi GrötlJx, gärdsgårdshank, -vidja. 

falki m. fàlka FlerLärBroHörsNorrlSundGx; AtlCx; fqlka (f.) 
EkstaWx, falaska. Sv. dial, falke (Närke), fallke (Södm.), 
falaska Rz 124 b. 

Fg. gang (ack.) m. gagg (gang) FåröGx; gagg FlerLärGx; Goth 
HM (tpl); HejdeHablTo; EkstaWx; HavdCx (tpl); GrötlJN, 
gång. 

Fg. gar^r m. gard FåröGN; gar([ FlerLärGx; HavdCx (tpl); 
gqc[ GothHM; gard HejdeTö; gard FröjEkstaLevTe; gqrrf 
AtlCN; GrötlJN; VamlWN, gärd. 

Fg. hagga I låga FåröGN; hàga FlerStenkyHejnHörsNorrlÖja 
GN; HejdeTo; haga GothHM; (F) EkstaWN; (F) GrötlJx, 
hugga. 

Fg. halda v. hàlda (hàlda) FåröGx; lialda FlerLärHejnHörs 
NorrlÖjaGN; GothHM (tpl); EkstaWN (tpl); HamBx; Yaml 
WN; AtlCx (tpl); hàlda StenkuVallHogEskSandaFröjLevTct;. 
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HavdCN (tpl); hhldce TräkToftaTG; hàlda HejdeTG; lialda 
GrötljN (tpl), hålla. 

Fg. half (adj. fem.) hålvur (hålvur) FåröGN; hal FlerLär 
GN; hal(v) GothHit; halv AtlCN; EkstaWN, halv. —- hàlméil 
HejdeTo; hqlmeil VamlWx, halvmil. — hàlva BIOGN; Atl 
CN; halva VamlWN m., halva f. SundBx, kaffehalva. 

halm m. halm FlerLärGrN; HejdeTG; AtlCV; lialm VamlBN, 
halm. — halmbride, [halm-*vridja] band av halm Eksta [?] WN. 

hals m. hals FlerLärBroGN; AtlCN; HejdeTG; hals- GotbHii; 
hals SundBN, hals. — hälsning EkstaWN [öppning mellan 
"klacken" ock sidorna i tjärdal]. — Fg. dat. halsi. 

klappa m. v. Map a FåröGN; klapa BIOGN; Map a EkstaWN; Grötl 
JN, klappa; avhugga löv. Fg. sup. clappat, avhuggit (löv), 

kvast m. kvast {kvast) FåröGx; kvast AtlCN ; llejdeTo; Eksta 
WN; kvast- GrötljN, kvast. 

Fg. lamb n. lamb FåröGN; lamb FlerLärBroHejnGN; Goth 
HM; AtlCN; HejdeTG; EkstaVamlWN; GrötljN, får. Jfr 
got. lamb, får (påpekat av Bugge i Norges Indskr. med 
de aeldre Runer I, s. 156). 

langr adj. lä-ggur FåröGN; luggar LäiGx; HogTo ; lagg FlerGx; 
GothHM (tpl); AtlHavd (tpl) CN; laggar VallHejdeTG; laggar 
EkstaVamlWN; GrötljN, lång. Fg. nom. f. lang (Runk.). 

lass n. las BIOGN; AtlCN; EkstaVamlWN; GrötljN (las FåröTo 
ULMA 6259, s. 76); l&s EkstaWN), lass. Fg. dat. lassi 

(-ä-formerna anslutna till lasa v., lassa). 
Fg. mangir adj. pl. màgga FåröGN; mavg(a) FlerLärGN; 

magga GothHM; mag [apok.] HejdeTG, många. 
nacki m. (bf.) nàkan FåröGN; nàlça LärBroGN; AtlCs; nalça 

HejdeTG; EkstaWN, nacke. Fg. ack. nacca. 
Fg. skam f. skam LärBroGN; AtlCN; HejdeTG. 
skapt n. skaft BroHejnLauVamlGN, skaft. Fg. dat. skapti. 

skvabblugr adj. skvàbh BTOGN; A tlCN; n. skvablut VamlGN, lös, 
slankig i köttet (om fisk); kladdig. Jfr von Friesen, De 
germ, mediageminatorna, s. 65 (om roten kvabb-). 

skvalla f. skvala FåröGN, björksav; skvallä BN; -a FåröBunge 
S; skvalle VbyS, saf, saft i träd; tunt dricka. — bieskvalda 

NEOG; bärkiskvalla FåröS; bärkskvallä ToftaS; bjässkvaldå 
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AlskLauRoneS; liiaslcvalde G rötlJx; bwrlcskvdla ÖstgGx; bra-
skvaldu Vaml Wx; btàsJcvdlda LauNärYamlGx, björksav. Jfr 
skvalla v., FåröS; CS; -ä SundS, svalla, skvala öfver; skvalpa, 

skvallra v. slcvaldra F åröGx; slcvaldra BroLauVamlGx; AtlCN. 

stand n. stand FlerLärGx; stand GothHur (tpl); HejdeTG; A ti 
HavdCx (tpl); EkstaWx; GrötlJx; stånd, (särsk. potatis
stånd). 

stäng f. stagg FåröGx (tpl); stags; LärGx; AtlCx; HejdeTo; 
EkstaVamlWx; GrötljN, stång. Fg. dat. stangu. 

Fg. star [m.] star FlerLärGN; HejdeTG; AtlCx, starr, (groft 
myrgräs). 

svärd m. svärd LauGx; EkstaYG; svrj([, svadcl EkstaWx; sv ad 
FardLevLojSilHablTe; NärGx; suqd[!] VamlBx; svarc[ Gr ötl 
Jx; NäsWx; bf. svddn XäsG\; fl&sksvqd ÖjaHamSundGx; 
(,svœr<l FårömN 333; svcerd HallBroGx; HogSanda-VstgFröj 
TG; svqr([ AngaGx; AtlCx; svärd TräkHejdeTö; svärd To fta 
TG; bf. svcérdn SterikuYallTG; svérdn EskTG; fl&slcasvœrd 
FlerLärStenkyGx; flaslcsvœrd Bäl; -sv&rrf HörsNorrlGx), fläsk-
svål; grönsvål. Fg. suarji (sprangr); fsv. swarder, sw8erf>er 
(Noreen Aschw. Gr. § 117). 

tang f. tagg FåröGx (tpl); tagg FlerLärGx; GothHn; Guld 
HejdeKliGerTG; AtlCx; EkstaWx; GrötlJx, tång. 

tann m. naliatan FåröGx, räfspinne; tan FlerLärBroNorrlArd 
(m. fl.)Gx; TräkVallHejdeLevHabl(m. A.)TG; EkstaYamlWx; 
GrötlJx, tand. Fg. gen. pl. tanna. 

Fg. wagn m. vagn FlerLärBroGx; AtlCx; HejdeTG; EkstaWx: 
vags- FåröGx; vags- LauNärGx, vagn. 

valda v. valda GothHm (tpl); AtlCx; EkstaWx (tpl); Vaml 
Bx, Wx; pres. vdlda(r) FlerLauGx, vålla (vanl. = fela, fattas 
ngn ngt). Fg. pres. wald'r (B) etc. 

vamb f. vamb FåröGx; vamb FlerLärBroGx; GothHii; HejdeTG; 
AtlCx; GrötlJx, våm. 

Fg. värst f. vast BroHejnGx; AtlCx; EkstaNäsWx; Waml 
Bx; vast GrötlJx, stenrad, stengärdesgård. 

vatn n. vâtn, vàtn FåröGx; vdtn FlerLärBroGx; vatn Hejde 
TG; vatn- GotbHii; LauGx, vatten. Fg. dat. watni. 
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§ 33. Fg. ä motsvaras efter kons. + (kvarstående eller 
bortfallet) w i vissa fall av å-ljud.1 — Då många av orden 
äro ljudhärmande, kan variationen (w)a : (w)å i dessa ord 
förklaras härav. 

kvalke (JcvalJca GrötlJx ; kv allai HamBïr; VamlGN, olvon, Vi
burnum opulus; kvälke YamlS; kvaVVke HamS; n ; coll., 
olvon S. — kvallkäbär SundCS; kvakebär FideS; kvalkbär 
HamS; kvakebärstré FideS); men kållkån FåröCS; kåll-
kånabär, -tre FåröS; CS, Viburnum opulus, olvon (buske). 
"Eg. qväljande bär" Rz 374 a. 

skvala v. skvåla FåröS; CS; skvala (el.slcvala) FåröGx; skvala 
LauKe (exc. I). Jfr d. o. ovan s. 91. Då man får höra 
formen skvala utanför det ålderdomliga fårömålet, kunde 
man vara böjd för att fatta å-ljudet som hypersvecism. 

skvap n. skvap FåröGx, tjock kvinna. Hör väl till skvåpaFåröS; 
skvåpä CS; skvapä LauCS; skvapa LauGsr; impf, skvapad 
el. skvapad LauKö (exc. I); skvapad VamlGx ("skvätte"); 
[klafsa] när det är vatten i skorna; [även om en fet per
sons rörelser]. Jfr no. skvapa, bsevre; boble og klukke 
[etc.] (Torp); nyisl. skvap, laskethed. 

skvamp n. skvåmp CS, stöt, häftig skakning, äfven det ljud, 
som härvid förorsakas (= skvåpp). Nyisl. skvamp, Plask; 
skvampa, plaske (Blöndal); no. skvampa. 

skvapp n. sqvåpp Sahl; CS, duns, dån af något nedfallande 
tungt Sahl; (= skvåmp) CS. Jfr skvapp n., plask, om ljud 
Häls. Rz 610 a. 

skvappa v. sqwappa NEOG; skvappä FlerCS; skvåppä CS; Öja 
(Vaml)S, srnaska, skvalpa [etc.]. Sdm skvåppä Rz 611 a. 

skvapsa v. skvåppsa FåröCS, (= skvåttsa), smaska, "skvappa" 
[etc.]. 

Bevarat wa är dock regel: se kvaka, kvav, skvatrug, kvast, 
skvabblug, skvalla ock skvallra i exempelsamlingen s. 89—94. 

Anm. 1. En ögg wa > wo > o (å) i rel. svagtonig ställning 
föreligger i fg. hur (av huar), fåröm. har FåröGN, har FårömN 

') Om en övergång wa > wo i vissa dalmål, se Levander I, 
3. 89, 91. 
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§ 119; (jfr Kock Ljh. II, s. 187); fg. quam : kam FåröFlerLär 
BroGN; AÜCN; kom GothHn; EkstaWx; LevHablTG, pl. kama 
FåröGN (inf. tomma Fårö; hhna allm.) samt möjligen i fg. so 
(jämte [s]ua, på Ardrestenen, jfr Brate i Arkiv 18: 1 37) : sa (allm .). 
Med det sistnämnda kan dock fht. sö jämföras (Kock Ljh. II, 
s. 109). 

Anm. 2. I ytterligare ett ord motsvaras fsv. (ock fg.?) a i de 
ålderdomligaste trakterna av å, nämligen adj. naken: nakogor 
FåröDLL; nàkugar FåröGN; naken (f) StenkyGN; nakur LaumKc; 
nàkagur FåröS, CS; nåkuar GardeS; (nalcan LärBroGN: HejdeTo; 
GrötlJrj; NäsWN; nakoar YamlS; nakuer NEOG). Möjligen ha vi 
här att göra med en mycket tidig hypersvecism. (Jfr fåröm. pràta 
'prata', lty. praten). Noreen Fåröm. § 116 antager u-omljud. 

Forngutniskt a. 

§ 34. Fg. ä kvarstår som a-ljud i alla ställningar över 
hela området. Dess kvalitet är på det egentliga Gotland 
öppen (= a), men på Fårö sluten (= a), stundom svagt dif-
tongerat (aa). Jfr f. ö. § 32 ovan beträffande a-ljuden. 
Dock är att märka, att i största antalet ord det gamla a er
satts av riksspråkets å, bat för bat, ar för ar osv. På norra 
Gotland (utom Fårö) äro a-ljud i sådana ord mycket säll
synta ock förekomma endast hos en ock annan mycket gam
mal person. Från Atlingbo har Nils Carlsson gjort den iakt
tagelsen, att även en del tämligen gamla personer aldrig hört 
uttal som nal, ar o. d. Många av de i exempelsamlingen 
nedan medtagna ordformerna med a-ljud äro betecknade som 
föråldrade även i för övrigt konservativa socknar. (Variantfor
merna med å ha på grund av sin riksspråkskaraktär i regel 
ej medtagits här). I själva verket torde utbytet av äldre ä 
mot å vara en av de allra tidigaste påverkningarna från riks
språket. Orsaken härtill kan delvis ligga i behovet av att 
skilja ord med urspr. kort a från sådana med långt. 

Exempel (i bokstavsföljd): 

af .a GothHm; a- AtlCx; bf. di NärGisr; pl. aar LaumKe, å. 
ad f. ad FåröGN (tpl); ad FlerLärGx; GothHM; HejdeHablTa; 

EkstaWx, åda, ejderhona. 
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ar f. ar FåröGN; ar GOÜIHM; ar (j) HablTG; bf. än LauGx, 
åra. Fg. gen. pl. ara. 

Fg. ar ii. ar FåröGN; ar FlerLärGN; (t) AtlCx; (*{") HejdeTG; 
EkstaNäsWx; (|) GrötljN; ar (|) GotbHM (tpl), år. 

Fg. atr adv. åtur FåröGN; qtar GotbHM; ata(hald) LauGx; 
EkstaWx; atar(hald) VamlWx; atar(igan) AtlCx, åter. Har 
snarast urspr. kort a. Jfr Noreen Vårt språk III: 149. 

Fg. atta rkn. åta FåröGN; at a ("}") LärStenkyHej nöj aGx* ; 
(j) StenkuTräkTo; ata (f) GothHM; (I) GrötlJx, åtta. 

Fg. ba|ti (~ bejji) adv. bada FåröGN; bqd(a) HejdeTG; bad [apok.J 
LaumKG, både. 

Fg. batir (ack. bat) m. bat FåröGN; bat GotbHM; bat Guld 
HejdeLevTö; (f) AtlCx; (f) EkstaWx; (t) GrötlJx; NäsWx; 
bf. bqtn LanmKG, båt. 

blar adj. blaar (•)") GrötlJx; blqr, blar1 LaumKG; n. blat (f) 
FlerLärGx; blat GotbHM (tpl); GrötlJx (tpl), blå. 

Fg. ]>a adv. da FåröGx; da BroHejnGN; EkstaWx; da Gotb 
HM, då. 

fia f. fiq HejdeLevTö; EkstaWN; GrötlJx; pl. flàar LauYG; 
(flarn FåröGN; flan[l\ GothHM), barkflöte på fiskegarn. Isl. 
flå f. 

fla v. flu FåröGx; flq FlerLärGN; AtlCxT; EkstaWx*; HablTG; 
GrötlJx; fia GothHM; impf, flqda GothHM (tpl); EkstaWx 
(tpl); HavdCx (tpl); GrötlJx* (tpl); perf. part. n. flat (st) När 
GN, flå. 

Fg. fa v. fa FåröGN; fa F lerLärGN; GotbHM (tpl); HejdeTG; 
AtlCx; LaumKG; HavdCx (tpl); GrötlJx* (tpl); sup. fat Goth 
HM (tpl); HejdeTG; AtlCx; EkstaWx; LaumKG, få. 

gas gas FåröGN (tpl); gcjs FlerLärHejnHörsÖstg (m. fl.) GN; 

TräkStenkuVallEskHejdeFröjFardHabl (m. fl.) TG; Goth 
HM; AÜCN; EkstaVamlWx; GrötlJx; HavdCx (tpl); Sund 
BN; bf. gasi LaumKG, gås. Fg. gen. pl. gasa. 

grar adj. grar FåröGN (tpl); gra FlerLärGN; GotbHM; AtlCx*; 
GrötlJx (tpl); HavdCx (tpl); grqar HejdeTG; grar2 EkstaVaml 

J) Upptecknade former med a i st. f. q anföras eljes ej i exempel
samlingen. 

2) Borde nog ha skrivits grqar. 
7 H. Gustavson 
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WN; gra- LaumKe; SundBx; n. grat FåröGN; grät LärGx; 
GotliH«; AtlCN; HejdeTG; EkstaWN, grå. 

Fg. har n. har FåröGrN; har ("j") GothHM (tpl); (f) AtlCir, 
(f) EkstaWN (tpl); GrötlJN; har- YäteTö; NärGN, hår. 

kvada f. kvàda FåröGrN; kvàde FlerGN; YallHogEskSandaHejde 
FröjLojTö; AÜCN; Itvadu Goth IL.vi ; kvada EkstaWN; Grö ti 
JN; kvàda FardSilHablTö; kvada LaumKG, kåda. Isl. 
kvåöa. 

Fg. ladigh (Ilk) ladis- FåröGN; ladt LojEkstaFardTö; ladi 
EkstaWN; NärGN; ladis- LauGN; ladig HablTG; ladiyg Goth 
Hm; làdivg HejdeTG; là dig AtlCN ; lading LaumKa; Grötl 
JN; bf. làdig&n FåröGN (ULMA 4312: 18); pl. làdtgga(r) När 
GN, vår. Jfr dalm. lådig (Levander II, s. 8). 

lagr adj. lågur FårömN 336; lag FlerLärGN; GothHM; Atl 
CN; HejdeTa; lagar LaumKG; EkstaWN; GrötlJN; HavdCx 
(tpl). 

Fg. ma v.1 ma GmgGN; ma EkstaWN; NärGN; GrötlJN; impf. 
mate, FåröGN; mate, LauVamlGN; mate [?] EkstaWN; Grötl 
JN, må, måtte, måste (hjälpverb). 

ma v.2 ma NäsGN; GrötlJN, rycka upp (kortvuxet) korn med 
med händerna; ma upp = rykk upp sed me hannar LauJKx 
(ULMA 6998); ma FåröS; CS; YamlS, upprycka korn, ärter 
etc. Jfr sv. dial, måa el. må, upprycka med roten, om ärter, 
lin, hampa (Upl. Gästr.) Rietz 451 a; isl. må, slide paa 
noget. 

mane m. måne FåröGN; mani (f) GothHii (tpl); mana ("j") Ekst a 
WN; bf. mann HejdeTG, måne. 

mave m. mav& FåröGN; mave, BroGN; LaumKG; VamlWN; 
mavi GothHM m. — màva HablTG; mava HamBN f., fiskmås. 
J f r  i s l .  m å r ,  p l .  m å f a r .  

nal f. nals- FåröGN; nal LärGN; (f) GothHM (tpl); HejdeHabl 
TG; (j) AtlCN ; (t) EkstaWN; GrötlJN; nal- LaumKG, nål. 

Fg. pa prep. pa FåröGN; pa FlerLärGN; GothHM (tpl); Atl 
CN; EkstaWN; NärGN; GrötlJN; pa HejdeTG", pa (pa) Havd 
CN (tpl), på. 

rar adj. ra AtlCN; HablTG; rår EkstaWN; raar GrötlJN; n. 
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rat GothHM (tpl); AtlCN (tpl); EkstaWN; HablTö; HavdCN 
(tpl); GrötlJn, rå. 

Fg. raji n. rad FåröGN; rad FlerLärGN; HejdeTG; AtlCN; 
EkstaWN (tpl); GrötljN; HavdCN (tpl); YamlWN; rad Goth 
HM (tpl); bf. rada LaumKe, råd. 

Fg. sa v. sa FåröGN (tpl); sa FlerLärGN; GothHM (tpl); Atl 
CN (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJn (tpl); HavdCN (tpl); impf. 
sàda FåröGx; sade, GothHM (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJn 
(tpl); HavdCN (tpl); sup. sat FåröGN; sat HejdeTg, så, 
sådde, -tt. 

said n. said FåröGN; said GothHM ; said FlerGn; (f) SilT&, 
såll. Isl. såld. 

Fg. sia v. sia FåröGN (tpl); sia HejnGN; GothHM (tpl); Hejde 
GOÏ'ÏG ; EkstaWN ; GrötljN (tpl); sup. siat FåröGN; siat 
HejnGN; GothHM; EkstaWN; GrötljN (tpl), slå; slagit, 

spa v. spa FåröGN (tpl); spa (}) GothHM (tpl); HejdeTe; impf. 
spade FåröGN; spade, (f) GothHM (tpl); sup. spat FåröGN; 
spat GothHM (tp l), spå, -dde, -tt. 

stra n. s trad FåröGN; st rad FlerLärNärGN; GothHM; AÜCN ; 

HejdeLojFardT o ; EkstaYamlWN; GrötljN, strå. 
tat m. tat GothHM; AtlCN; GrötljN; pl. tätar LauGN, tåt, 

part i rep. 
tatel1 m. tàtul FåröGN (ULMA 4312:43); tqtl LaumKa; tatl 

VamlBN, ett vildgräs; Apera spica venti KG; luddtåtel BN. 

Fg. {)ra{) m. (ack.) trad- FåröGN; trad FlerLärGN; HejdeTo; 
(f) AtlCN; EkstaWN; HavdCN (tpl), tråd. 

vatr adj. vâtar FåröGN; vdtar FlerGN; HablTo; vatar GrötljN; 
NäsYamlWN; vat LärGN; GothHM; AtlCN; EkstaWN (tpl); 
HavdCN (tpl); n. vat FåröGN; vat FlerLärGN; GothHM; Atl 
CN; GrötljN; NSSWN, våt, vått. 

Anm. 1. Fg. nequar, B. naqwar; (Cath. Gillest. m. sg. nom. 
nokor 5 ggr; ack. nokon 1 gg; n. pl. ack. nakor 2 ggr) visar 
numera uteslutande å-former: m. naklen FåröGN; m. nagen AtlCN; 
LaumKG; nàgen HablTe; NärGN; negn GothHm; nodg&n EkstaWN-
f. naka FåröGN; nàgu LauÖjaGN; HablTe; n. nalca FåröGN ; nagu 

*) J fr Daneli Nucköm. s. 131. 
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LärGothAlskGN; nogu GothHii; nàga HablTG; pl. nàMa FåröG» ; 
nagle., (F) nokle, GothH M; nagle, AHCN. 

Även hos bröd. Säve träffas uteslutande å-former. Toftén har 
nàkun m.; nåkut n.; Neogard nåkot n.; I 100: 18 nåku f.; nackla 
pl.; (felskr. för nåckla?). Fårömålets nàkl&n, pl. nàlcla, ock gotl. 
pl. nagle,, nakle, är säkert da. nogle.1 Förmodligen beror voka-
lismen även i nagen etc. pä inflytande från da. nogen ock sv. 
någon. Noreen Fåröm. § HG antager u-omljud. Jfr om det i 
viss mån parallella naken (nakugur e tc.) ovan s. 95. 

A n m  2 .  O m  f g .  hafufi: ny gotl. havud, haude,, hpude, etc. se 
nedan § 51. 

Forngutniskt ü. 

§ 35. Fg. ü i äldre kort stavelse har vid förlängning på 
större delen av dialektområdet övergått till en diftong (mi, 
em, e, iu el. dyl.), men kvarstår, eller har åtminstone kvarstått 
intill senaste tid hos den äldsta generationen i några socknar 
på östra Gotland nämligen, efter vad jag själv funnit, i Got-
liem, Kräklingbo, Gammelgarn, Anga, Norrlanda ock Hörsne. 
I Hejnum minns man ännu, att för ett par generationer sedan 
ett sådant uttal varit rådande2, likaså i Lau.3 Enligt vad 
Klintberg på sin tid berättat mig, fanns det i Lau på 1870-
ock 80-talen åtskilliga äldre personer som sade dur, hul etc. 
(i st. f. nu dnur, hnul), varför han i sin avhandling uteslutande 
använde denna beteckning. Numera är detta uttal alldeles 
försvunnet i Lau. Nils Lithberg har bland några språkliga 
notiser (i Wennerstens efterlämnade saml. tillh. Sällsk. f. Gotl. 
forskn.) antecknat: "I trakten Vallstena, Gothem, Norrlanda 
uttalas ü i vissa ställningar lika med ü d. v. s. med större 
läpprundning (= fr. ou i t. ex. pour) regelbundet. Spora-
disk[t] förekommer detta även söderut ända ned till Älskog 

1) Jfr att det i Fyresdal i Norge heter nokle = da. nogle 
(Skulerud i Arkiv 28: 252). 

2) " min fdfar han se,gd bur hul", min farfar han sade blir hul 
(borra hål) Petter Thomson Kyrkebys i Hejnum f. 1860. 

3 )  " f a r  u  m a u r  d i  s ar u di, man na brautar v&r u-a (u)u 

U. F. [J. Karlsson, Fie i Lau] LauKc (excp I), [far ock mor 
de säger u de, men nu bryter vi u-et]. 
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med all säkerhet ock då i synnerhet i gamla människors ut
tal .. . Bour, borr, Dour, dörr, Goud (Herr' Goud), [gud], 
Houde, huvud, Houl, hål [etc.]". På den tid då P. A. Säve 
gjorde sina dialektuppteckningar (i huvudsak 1850-85) fanns 
uttalet u för äldre förlängt ü kvar även i socknarna Dalhem, 
Ostergarn, Älskog, Garde, Rone ock Näs. Han skriver näm
ligen stundom på franskt sätt boul, moul, broute, fouka, louge. 

oukä etc. för att beteckna bul, brute, etc. i motsats till bvml, 
brnuta, vilka han betecknar med u (bul, brute). Gutaord VIII1» 
s. 132 säger han: "ett eget oü-ljud (sås. fransk, trou, sou), 
såsom soup (sup), gotl. säup2, skout (skott), dour (dörr), Gotl. 
Däur8 osv." Gutaord I: 85 skriver han: "öü ljudet vanligt i 
Dalhem. Soup (sup). Boul (trädstam)". 

På större delen av dialektområdet har som nämnts fg. ü 
vid förlängning undergått en diftongering, varvid det erhållit 
ett förslag av en något grumlig i- eller e-vokal, varvid u-lju-
det samtidigt blivit slutnare ock närmat sig sv. u eller snarare 
norskans eller dalmålets tu. 

Nils Carlsson skriver beträffande Lau4: "ü lov lewg (eller 
lemgl så Herbert G-n), borr betar (bemr). (Jfr bceur 'bur'). 
Början ej märkbart labialiserad, efter mitt öra; u-et någon-
städes mellan "norskt" ui ock "europ." u (beteckning väl helst 
tu) ock halvlångt eller långt. Beteckning em?" Från När 
har Carlsson s. st. antecknat: "ü: Svävande diftong: smeul 
'smul'; deima (växten)". Det är möjligt att åtm. förslaget är 
något slutnare på norra—mellersta Gotland ock något öpp
nare söderut. Wessen skriver am från Eksta, Näs ock Vam-
lingbo (bramt, 'brott', baml, 'bål' etc.). Själv har jag utan 
alltför stor tvekan använt nu överallt; från sydligaste Got
land har jag dock i ett par fall skrivit em. 

Att den vokal, som bildar förslag, såväl i norr som söder 
kan vara så sluten ock spänd, att den närmar sig halvvokal 

J) R. 625: 7. 
2) bör vara sup, jfr anm. nedan. 
8) bör vara dur, jfr anm. nedan. 
4) ULMA 896; 2, jfr ovan s. 1. 
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(«), framgår av skrivningar som: miosa, mosse; rymga, 'sår
skorpa'; pwsa 'påse' Fårö DLL; shwp 'sädesnek' (Grotl.) DLL 
(dvs. sTcuupa) ock mka (kojuver) NäsWx. Diftongen har så
ledes stundom uppfattats såsom stigande i st. f. svävande. 

Vid en samtidig jämförelse sommaren 1939 mellan uttalet 
hos fåröbor ock ekebor kunde jag konstatera, att förslaget 
värkade mera grumligt ock diftongen mera svävande i Eke 
än på Fårö (där den således är mera stigande). 

Vad beträffar senare komponenten, torde Nils Carlssons 
omdöme, att denna ligger mellan w ock ii gälla för större 
delen av området. Möjligen är den något slutnare på Fårö, 
dock ej svenskt u, som Noreen skriver. I själva verket be
står denna tämligen svävande diftong av en ljudserie, vars 
början snarast är i ock vars slut torde vara u eller u (hiiuul, 
hål, l&iuiiku, luckan). Till skillnad från "norskt" iu är det 
gotl. ljudet föga labialiserat. 

I typordlistan från Havdhem har Nils Carlsson (s. 78) an
märkt: "Den diftong som motsvarar fg. ü och här betecknas 
med em är i socknen mycket tydlig. I Atlingbo på mell. 
Gotland är u i sun, kul, tula åtrn. i äldre personers tal blott 
svagt diftongerat, hos de yngre tydligare (Vfalter] K[arlsson] 
snarast nt)". 

Diftongeringen av fg. ü vid förlängning är en fortsättning-
av diftongeringen av fg. ü (> au) varom se nedan §§ 38, 40. 

En tydlig skillnad föreligger dock överallt i uttalet av nu 
(am etc.) < fg. ü ock au (ceii etc.) < fg. ü. 

Anm. Då man hos Bachér (1830-t), hos C. ock P. A. Säve 
samt hos Wennersten (Nygutn. ordbok) ock stundom i ortstid
ningarnas gutamålstexter finner skrivningar som bäur (för bur) 
borr; däur (för dur) dörr; fäur (: fur) fura; läugä (: lugä) lova 
etc. äro dessa att betrakta som hypergutnicismer. Man kan 
därför icke med Pipping (SNF XII: 1, s. 40, 48) åberopa den 
felaktiga gotl. formen fäur som stöd för en form für (med långt 
u). Den isl. variantformen füra, som först av Hsegstad-Torp 
upptages som variant till fura (alla andra isl. ordböcker ha blott 
fura) synes vara dåligt belagd. I Heimskringla IV, s. 192 för
klarar F. Jonsson, att då skalden skriver f^ri- "er der vistnok 
al grund til at skrive fur-". De två orden füru, som Jonsson 
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(mot ras.) skriver, ock fyris garmr förekomma i samma vers. 
Konrad Gislason (Om helrim etc. s. 46 f.), till vilken F. Jons
son a. st. hänvisar, har i Grågås funnit en skrivning furo, 
som han anser vara pålitlig ock vill etymologiskt försvara. Detta 
synes vara det enda verkliga belägget i isl. för en form med 
långt u. 

Exempel: 

1) typen brut: 
a) före andra kons. än m. 

bluk n. blnuk BTOGN; bhulc AtlGx; blimk G röt UN, men bluk Goth 
HM, fyrkantig trälåda, som sättes på huvudet framför ögo
nen på nöt för att hindra dem att riva ner gärdsgårdar; 
bluk NEOG, block, trissa; hackho. Fsv. b lok, sv. dial, blek 
etc. Se Tydén s. 63. 

blus n. blnus FåröGN; blms AtlCN, men blus GothHM; Laum 
KG, bloss, (fig. ögon). Fsv. blus, bios. 

Fg. brut n. (stain-)brnut FåröHejnGN; brrut AtlCN (tpl); bramt 
EkstaWN; brnut GrötlJN, men (stam-)brut GmgGN, (sten-) 
brott. 

Fg. buj> n. (skorta-)buud (m.?) FåröGN, skjortbål; bnud BTOGN; 
bmd HejdeTo; AtlCN, bud; boud [= bud] AlskGardaS. Sv. 
dial, bud, båd. Jfr Bucht u o. o, s. 7. 

Fg. bul m. biûl FåröN 352; bnul BTOGN; HablTe; buil AtlCN; 
b&ml EkstaWN; bnul EkstaTa; GrötlJN, men (bf.) bûln Goth 
GN; pl. biliar KräkGN; boul DalhJRoneNäsSäve, trädstam; 
(vägg-)planka. 

bur m. bnur FlerLärBroGN; GerTß; bmr GuldHejdeSandaTö; 
biiur KIITG; GrötlJN; b mur EkstaWN; bemr HavdÖN (tpl), 
men bur GothHM; GmgGN (tpl); LaumKö, borr. 

drup n. drimp FåröGN; draiup EkstaWN; drup LaumKe, dropp; 
droppe. Fsv. drup, drop, dropp, drypande; jfr Tydén 
s. 78. 

Fg. (n. pl.) dur diiur FåröBroFlerLärHejnStenkyHörsGN; Tofta 
FröjLevTG; diur AtlCN; StenkuHejdeTG; dimr VallHog 
SandaTo; daiur EkstaWN; dnur KliLojFardTG; GrötlJN; bf. 
damn RoneYG, men dur GothHM; (f) HörsNorrlAngaGmg 
AlskArdGN; dour GothGardeS, f., dörr. 
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dusn. dims FåröDLL; dims BTOGN; dius AtlCn; (sqg-)dems Eksta 
WN, sågspån. Jfr no. dial, dos n., kjernelost korn og an-
det avfald (Torp). Bucht s. 24; Levander I, s. 281. 

flus n. flims BroGhsr; flus FåröS; CS; SundS, "svepeskålen hos 
hasselnötter".1 Jfr no. dial, flus n., skjœver, skal (etc.) 
Torp. 

fuk n. firnk GothLauGN (n.), fuk FåröS; CS; fouk AlskS (m. 
o. n.), damm, flygande stoft. Angerm. fsk [litet snö] Bucht 
s. 13. 

fur m. 1. f. fnur BroGx; fnir AtlCx; fur, fäur[!] CS, fura; 
furu(virke). fäur är hypergutnicism ; se ovan s. 102. Jfr 
under furu s. 113. 

fur f. fnur f. FåröLauGN; n. HangBroGN; faiur EkstaWv; 
feiur f . HavdCN; fnur f. GrötlJN; fnur VamlBN, men fur n. 
GothHM; four KräkS, fåra (i jorden). 

gur giiur BTOGN; giur AtlCx m., gorr, var. 
Fg. hul n. hiud FåröFlerLätBroHejnHörsÖjaHamGN; FardTo; 

YamlBN; hiul HejdeTG; AtlCN; haiul E kstaWN; hewl Havd 
CN(tpl); html GrötlJN (tpl); men hul GothHM; (|)Hejn (f)Hörs 
NorrlGmgGN, hål. 

kluv n. klnu (kanske rättare Jclnuu) FåröGx; klnu YamlBN, 
remna i kalksten; Mim GrötlJN, egenskapen att klyva sig 
(hos vissa stenarter); klu, klug FåröS; CS, spricka i sten. 
Jfr Bucht s. 27, Tydén s. 87. 

kul n. Icnul FlerLärBroGN; kiul AtlCN; HejdeTG; Icauil Eksta 
YamlWN; Icernl HavdCN (tpl); knal GrötlJN (tpl). Jfr fg. 
culastepar, Kulstäde gd i Valls sn. 

Fg. luf n. Inug FlerLärBroGN; GerTG; hug AtlCN; Sanda2 

MbyHejdeTG; leiug SandaTG; lamg EkstaVamlWN; (även 
laiuv EkstaWN3); lemg HavdCN (tpl); Inug GrötlJN (tpl); men 
lug GothHM: NorrlGmgGN; lug NEOG, Toftén, lov. 

Iuk n. Inuk Fåtö (tpl), FlerLärHörsGN; liuk AÜCN; HejdeTo; 
lamlc EkstaWN; laiuk HavdCN (tpl); liiulc GrötlJN; men Iuk 

') T. Vestergren i Svensk Botanisk tidskr. 7, s. 379. 
2) "knappast u möjl. bättre m" SandaTG (tpl). 
3) torde vara en "utfrågad" form. 
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GothHii; HörsNorrlGmgGN; luk Neog; Toftén, lock. Fsv. 
luk, lok. 

(?) lun m. hum1 FåröGrN, trästycke att dra båten upp på; 
pl. Immar YamlGrN, vävtrissor; lun FåröS; CS; BungeS; 
LauCS; pi. lunar VamlKx, trästycke att draga upp båten 
på; tjocka delen av åran; ställning ("saxar") för upphalning 
av virke å en byggnad. 

lup n. Inup FåröFlerLärBroGrN; Inup G rötIJn, lopp. 
Fg. lut (ack.) m. huit EkstaGN; (mihût AÜCn; rmlemt Havd 

Cn, tjärved2); men lut GothHM; Lau mKa, lott. 
muk n. mimic NärGx; muk LojS; mouk AlskGardaLauS, såg

spån, småved, stickor etc; rykte, prat. Jfr ång. msk 'spån 
ock småskräp' Bucht s. 13. 

nud muid m. BroGx; nud f. Lau JKN 6998; nud FåröS; CS f., 
spiknubb. Isl. hnoô; jfr Bucht s. 8; Tydén s. 60. 

Fg. schut n. skiiut FåröFlerLärNärGrN; skiut (f) AtlCN ; skämt 
EkstaWN; sknut GrötlJN, skot t; matskeiut ïïavdCN (tpl) [mat
säck]; men skilt GothHii; GmgGN; L aumKö; skuut Sp egel; 
skut Neog, skott. 

sprut n. sprnut LauG*; sprut FåröS; CS; MartGardeLau(Yaml) 
S, hvassbuk. Jfr y. fsv. s pro t n., spö, tunn stav; ösv. 
dial. (Nuckö) s prut; uppl. sprett Tydén s. 86. 

Fg. spur n. spnur FåröLärBroGN; SilHablTo; spiur AtlCN; 
HejdeTö; spaiur EkstaWN; speiur HavdCN (tpl); spnur Loj 
FardTG; GrötlJN; men spur GoiIiHm; GmgGN, spår. 

Fg. sun m. snun FåröLäi H«jjnGmgOjaVamlGN; FröjG erLev 
SilHablTct; siun StenkuToftaEskMbyGuldHejdeTG; AtlCN ; 
samn EkstaVamlWN; sexan Hav dCN (tpl); snun LojEkstaTG; 
GrötlJN; men sun GoÜiHm; HörsNorrlGmgArdGN; LaumKe, 
son. 

stup n. shmp LauNärGN; staiup EkstaYG 'st öp' (då man läg-

1) Man borde vänta *lun-, jfr no. dial, lunn m., stok ti ll under
lag för det som skal slsepes (etc.) Torp; sv. dial, lun nar (fsv. 
lunnar), båtrullar Ez 415 a; isl. h lunnr m., båtrulle. Jfr luna f. 
nedan s. 113, varifrån trol. vokalismen över förts till lun(n) , som 
delvis hade samma betydelse. 

2) Väl egtl. den bästa, innersta (mellersta) veden i ett träd. 
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ger malt i vatten); stup (Fårö)Bro(Vänge)LauS, vattensvall 
på isen. Jfr sv. dial, oppstôp, oppståp n., på isen upp
stiget vatten (Häls) Rietz 681 a; även i andra norrl. dial., 
se Bucht s. 20. 

trug n. trnug FåröFlerLärBroGN; triug AHCN; HejdeTG; 
t ram,g EkstaWN (tpl); t retag HavdÜN (tpl); trmg GrötlJN 
(tpl) ; men trug Goth HM, tråg. 

tug twig BTOGN; twg AltCx; t&iug Y amlWN; ttwg GrötljN; men 
tug GothAngaGN; tug NEOG, tåg, rep. Fg. dat. tughi. 

uk n. nuk FåröBroGN: rule AtlC\; amk EkstaWN; men uk 
GothHM; (f) HörsNorrlGisr; uk L. soc., ok. Fsv. uk, o k se 
Tydén s. 65. 

Anm. Adj. gul visar blott på Fårö en form giwl (GN; grml 
DLL), eljes heter det: gaid BroGardeLauGtJ; AÜCN; garni GothHM; 
gaiular EkstaVamlWN; GrötljN; gul, gäul FåröS; CS; gäular 
Fårö [!] x; RoneS; n. goult2 Rone; gult Fårö, alltså nästan överallt 
utom på Fårö former som synas återgå på äldre Ü. Tydén menar3 

"att formen gäul på Gotland kan, i betraktande av Fårömålets 
gul, vara en hyperdialektisk riksspråksform". Detta får väl fattas 
så, att gul skulle vara så tidigt inlånat från rspr. gul, att ögg. 
ü > äu drabbade detta ord, som sålunda ej skulle ha funnits i 
forngutniskan. Detta antagande förefaller föga rimligt. I själva 
verket synas många svenska dialekter, särskilt de skånska ock 
västsvenska, visa tillbaka på en form güV jämte güV.4 För norskans 
vidkommande säger Torp (Ordb.): "gul adj. flere steder sekundœrt 
forlenget alt tidlig". För gutniskaus del förefaller det som man 
antingen liksom i norskan måste räkna med en tidig förlängning, 
vars orsak dock är dunkel, eller förutsätta en fg. form med l ångt Ü. 
Hur den sistnämnda formen skall förklaras blir en senare fråga. 
En form som kunde förutsätta att *göl, gul, föreligger i gaulskraga 
LaumKö; golskrage LauS; CS; (men goulskrake [=GM^-?] FåröS; 
gäulskraki BungeS); storskrake, Mergus (hanne). Här föreligger 

möjligen ett sammanfall av äldre ö > o och äldre ü > u, varom 
nedan § 42. 

1) And. -ar i mask. nom. är ej fårömål, det heter -ur; i detta 
fall borde f. ö. ändelse saknas. 

2) dvs. gult, en form som synes förutsätta fg. ü! 
3) u ock o, s. 69. 
4) Tydén, s. 68, 69. 
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b) framför m visar fg. ü regelbunden utveckling blott i ett 
par fall: 

lum n. Iwim Lau När Yam 1 Gx ; lum (f)LauGN; lum NIOG; Fårö 
S; CS; FlerCS; BungeS; AlskS; LauCS; VamlS, svagt ljud 
m. m. Sv. dial, lomm, dovt ljud (Ostg) etc., Tydén s. 73. 

slum n. slyium FåröGrN, något magert ock löst, t. ex. kött. Jfr 
no. dial, slüm grov men vek og slap, om grses og straa; 
slum n., sligt straa (Torp). Jfr även slumen adj. nedan 
s. 112. 

Kvarstående u. visa: 

Fg. pl. m. sumir; (sing. n. sumi) n. sumt FåröBroNärGrN; 
GothHui, somligt (övriga former användas blott i sms: 
sumstans BroGx; sumstans Lau m KG). Toftén har formen 
sumbur m. sg. ; NEOG sumir, sumer, summe pl. Här har 
kortheten bevarats framför kons.grupp i n. sg. ock väl 
även i sms. 

tum m. tum BroNärGN; (tuma EkstaWx); pl. tumar LaumKG; 
tumm FåröS, tumme. Då ordet användes som måttsord, 
har det tydligen som sådant rönt inflytande från rspr. 

Fg. um konj., prep. um (um) FåröBroGN; GothHsi; um NEOG; 

uvivag LaumKg, om. Kortheten beror här på svagton. 

2) typen luva v., bruta s. 
a) före andra kons. än m. 

bruti m. bf. brnutn BmGx (mycket vanligt ägonamn); pl. 
brutar 'bråtar' AngaGN; brut-t&iun (f), provisorisk gärdes-
gård av kullfällda buskar ock träd GothHui; broute B.oneS. 
F s v .  b r u t i ,  b r o t e .  

Fg. buga1 (ack.) m. (bf.) bnugan FåröGN; bnuga. FlerLärBroGx; 
bimgi HejnGN; bmga AUCN; HejdeTo; batuga EkstaWN; 
be/tuga Ha vdCN (tpl); bnuge, G rötlJN; men bugi GothHM (tpl), 
båge. 

bura v. bnura BTOGN; GerTG; bmira GuldHejde TG; bmra 
AtlCx; hft.mre, EkstaWN; men bura GmgGx (tpl); LaumKG, 
borra. 

l) I sms. alnbuga. 
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drupi m. drnupa FåröGN; drnupa FlerLärGN; driùpa AfclÖN; 
HejdeTo; draiupa EkstaWN; dreiupa HavdCN (tpl); drnupa. 
GrötlJx; men drupi GothHM; drupe, GingGx (tpl), droppe, 

fuli in. fimla F åröGx; femla HavdCx (tpl); men fult GothHM ; 
fula. AlskGx, fåle. 

Fg. guti m.1 giùit(a) LauGrN, 'gotlänning'; gnuta GrötlJx 'guta-
mål'. Vanligast i sms. nàdagût, sùdagûtä GmgGx; snuda-
gnûta LauGrx; pl. spudagyiütar BroNärGN; saiudagaiutar Rone 
Yg, inv. på norra, resp. södra Gotland; Siiudurgiwtabåunde, 
FaröGx, bonde från sö. Gotl. 

kluvi m. klmia FåröGN, flata delen av kardan; klue LauNäsS; 
klue EoneS m., vägskäl; kil mellan ägor. Jfr klovi m., 
kluven gren el. stång. 

lugi m. hmga FåröGx; hmga FlerLärBroGx; SilTö; hùge, Afcl 
Cn; Hej de3 To; l&rnge, EkstaWN; hmga, GrötlJx; men lugi 
GothHM; luga LaumKö; luge Neog; bf. lougen AlskS, låga. 

(?)luka4 v. (l&uka FåröGN); Inuka BtoGn; huka AtlGx; lamka 
EkstaWx; hiuka GrötlJx; pres. Inükar NärGx; men luka 
GothHM, rycka upp gräs. 

Fg. lufa v. hiuge, LärBroGN; GerTe; huge, MbyHejdeTG; 
huge A tlGx ; laiaga, vanl. laiuve [?] EkstaWx; leiuge, HavdCN 
(tpl); Inuga G rötljN; men luge, GothHM, lova. 

musi in. mnusa FåröGx; miiuse, FlerLär, (-j-)Hall, BogeÖjaNäs 
SundGN; FröjLevTe; myitis* HejnGN; mwse, AüCn; EskTofta. 
HejdeTö; niîùsœ StenkuTe; miùsa, YallHogSandaTs; rn&msa, 
EkstaWx; meiusa HavdCN (tpl); mnusa EkstaTG; GrötlJN; 
men must GothHM, mossa, lavar. 

pusi m. pnuse, FåröBroGN; paiusa EkstaWN; pituse, GrötlJx; 
men pust GothHM; pùse, GmgGN, påse. 

1) I Gutalag och gutasaga. Blott belagt i pl. gutar; eljes så
som mytiskt mansnamn Guti; i fsv. ej ovanligt mansnamn, so 
Lundgren-Brate (Sv. Lm. X). 

ä) Möjligen apokoperade former. 
3) A.von hùa HejdeTG, vilket väl är da. lue. 
4) "leka v. ränsa Närke (Asker), synes återgå på en kortstavig 

grundform. I regel visar ordets rotvokal i sv. dial, tillbaka på ü". 
Tydén s. 97. 
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rugi m. ruugu FåröGx; nùtga FlerLärBroGN; rtùiga AtlCn; 
HejdeTe; raiuga EkstaWn; reuige, HavdCN (tpl); men rugi 
GothHii, råge. 

(?) ruka v. nmka BroHejnGN; pres. rnukar LauNärGN, sitta 
ock hänga långt på natt; rukä Sund CS, gå ock svira om 
nätterna; (roka NEOG; FåröS; CS; SundS; LauS; CS; Bone 
VamlS; SundCS)1, sitta orkeslös; sitta länge (om natten), 
driva omkring, bullra om natten. Jfr no. dial, ruka, sitte 
foroverbeiet, egtl. "danne stakk" Torp, men även sv. dial, 
råka 'ruska, stöta på, runka fram ock åter till dess det 
lossnar' Rz 533 a. Jfr Bucht s. 75. 

skupi m. stympa FåröBroGrN; sïctùpe, AUCN; sic amp a EkstaWN; 
skiwpa GrötljN; men pl. skapar AngaGs; skupa NEOG; skupe 
L. soc., kärve. Hör väl till ieur. (s)qeup-, sqeub(h)- lik
som isl. skauf n., kvast; ags. sceaf, fht. scoub, Bündel, 
Strohbund, Garbe; jfr fht. scubil, Büschel von Haaren 
oder Stroh oder dgl. (Walde-Pokorny II, s. 555). 

skuta v. sJcwita FaröGx; sknuta LärNärGjsr; skiuta AtlCN (tpl); 
skiuda [sie] Eksta Wx (tpl); Grötl JN (tpl); men skuta GothHM; 
GmgAlskGN; LaumKe; skuta NEOG, skotta, skyffla. 

Fg. jiula v. inula FlerLärBroVamlGN; hula AltCx (tpl); hula 
HejdeTo; tatula EkstaWx (tpl); temla HavdCN (tpl); huila 
Grötl JN; men tula GothHM, tåla. 

Anm. Fg. duga v. har i nutida gotl. former, som synas gå till
baka på långt ü: dâva FårömN §§ 22, 137 ; pres. déyur FåröGsr; 
d&uga FlerLärBroHejnVamlGN; HejdeTo; daiuga GothHif; Eksta 
WN; GrötljN; pres. dceugar LauinKG. Även i åtskilliga upp- och 
mellansvenska dialekter träffas uttal, som synas förutsätta en form 
med ü vilken kan förklaras på flera sätt (Tydén s. 94). Fårö-
målets form dava, förklarar Noreen så att konsonanten (q) fallit 
mellan u ock a, varefter u på grund härav förlängts ock övergått 
till au. Emellertid är det svårt att förstå varför ej skulle falla i 
duga, men ej i buga båge. luga låga, ruga råge. Noreens för
klaring räcker ej heller för Gotland utom Fårö, där P, ic ke fallit, 
men ändock diftong inträtt! Om man däremot antager en form 

J) Den numera ej belagda o-formen (borde heta *rouka) kan 
vara feluppteckning (u uppf. som sv. o) eller rent av en urspåring 
på grund av u > o > ou varom se nedan § 42. 
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med äldre ü blir utvecklingen lättförståelig: duga > 1) d&utjfd > 
dauua > dåv a (Fårö); 2) > dau ja > dàuge, (Gotl.). Jfr nedan § 39. 

b) före m. 

Fg. cuma v. Jemima FåröGN; kùma FlerLärBroGN; GuldHejde 
LevHablTG; HavdCjsr (tpl); kuma GothHii; AtlCN ; Eksta 
WN; GrötlJN; kumma NEOG, komma. Formerna med be
varat u äro urspr. svagtonsformer. 

luma v. (pres.) Inùmar LauGN, ljuder; luma NEOG; BungeS; 
lumä AlskS; LauCS, susa, dåna etc. Änsv. lomma, lumma; 
jfr Tydén s. 105. 

Fg. surnar m. symmar FåröGN; surnar FlerLärBroGN; AtlCN; 
HejdeEkstaHablTG; HavdCN (tpl); surnar GothHii; Eksta 
WN; LaumKo; GrötUN; summar NEOG, sommar. Formerna 
med kort u härröra väl från plur. sùmrar ock andra synko-
perade former i paradigmet. Jfr även adv. sumras, som
ras (allm.). 

3. Ord av typen ludhin. 

a) före andra kons. än m. 

duvin dmm&n NärVamlGN, dåsig, olustig; n. dimga FåröGN, 
av fadd, instängd smak ock lukt (om gammalt kött); dufwen, 
dugen NEOG; dugen FåröS; CS; duen LauEkstaS, fadd, 
något skämd (om kött ock fisk), duven, "död", sömnig (etc.). 

guring, -ung(e) m. gvmrvg(g) BroHörsGN; giurwgge, AtlCN ; 
giwrwgg EkstaTG; pl. gnuruggar GardeGN, smal ungtall; 
med kärnlös ved; guring FåröS; CS, ungtall. Jfr gur n. 
s. 104. 

ludhin adj. hùidn FlerLärBroGN; hud'n AtlCN; hudn Hej de 
TG; limdn GrötlJN; men hidn LaumKe, luden. 

mulin adj. mpklan FåröGN; mymln FlerLärBroGN; miuVn Atl 
CN; miùln HejdeTG; mamlan EkstaWN; mnuln GrötlJN; 
n. meiule, HavdCN (tpl); men moulen [= mulan\ FåröS; n. muh 
GothHii (tpl), mulen. 

rutin adj. riiutn BI'OGN; riùt'n AtlCN ; raiutn EkstaWN; n. 
nute. TräkTG; f. riuti YallTG; men rutn HörsNorrlArdGN; 
rutn GothHM, rutten. 
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slukin adj. autslnukan FåröGN; sluk&n BioGn; slukin FåröS; 
CS; slucken CS, "slockon". ü härrör väl från pl. slukna; 
jfr även slulme, v. 'slockna'. 

Hit höra participia ock supina av II ock IV klassens starka 
verb. Dessa ha dock i stor utsträckning antagit infinitivens 
vokalism, mest supina (han ha(r) skyiute, > han ha(r) skymta, 
han har skjutit). Blott de verkliga part.- ock sup.-formerna 
upptagas här. 

brutin, -it briiutan FåröFlerGN (tpl); brauitn EkstaWN (tpl); 
bruutn GrötlJN (tpl); n. brimta FardTo; men (a-)brutn Goth 
Hm. Sup. brmita FåröFlerGN (tpl); bratuta EkstaWN; brunt a 
GrötlJN; men bruta GothÜM, bruten, -it. 

burin, -it bimran FåröGN (tpl); biiurn GmgGN (tpl); biur\ Atl 
Cn, buren. Sup. b nur a FåröGN (tpl); FlerüejnÖjaVamlGN; 
baiura EkstaWN; bnura GrötlJN; men bura GothÜM; Norrl 
Gmg (tpl), ÖstgGN, burit. Fg. sup. oburit. 

Fg. bufnn1, (-it) biiudn Hab IT g: ÖjaGN; bämdn EkstaWN; men 
budn GmgGN (tpl); LaumKö, bjuden. Sup. biiuda FåröGN 
(tpl); birnda HogTG; btuda HejdeTG; bauida EkstaWN (tpl), 
bjudit. 

îlughin, -it flimgan FlerGN (tpl), flugen. Sup. fiimua FåröGN 
(tpl); fbiuga FlerGN; ftatuga EkstaWN (tpl); men fiiiga Goth 
Hm (tpl), flugit. 

flutin, -it sup. fleMita EkstaWN (tpl); flnhta HablTG; fltmia 
GrötlJN (tpl); men fiiita GothÜM (tpl), flutit. 

kluvin (fg. clufit sup.) /civilian FåröGN; men Mun GothÜM, 
kluven. Sup. Ichuia FåröGN, kluvit. 

krupin (houp-)]criuip&n Bi-oGn. Sup. kr&mpa EkstaVamlWN; 
krmipa IlablTo; men knipa GothÜM (tpl), krupit. 

Fg. seurin2 sfamrn BtoGn; skiur\ AÜCn, skuren. Sup. skimra 
Fårö (tpl), FlerGmgGN (tpl); üablTo; skimra GrötlJN; men 
skiira GothÜM; skär (a) AngaGN, skurit. 

Fg. stulin3 stnuln BioGn. Sup. stiiula FåröFlerLärGmgGN (tpl); 

*) I sms. o bufiin. 
"') i sms. aî scurin. 
3) mielc s tulin, ptc. 
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HejdeTo; styula AtlCx; stmla HejdeTo; stiuda GIÖÜJN; men 
sttila G othHit; LaumKö, stulit. 

[drugit]1 sup. driiuga HejnHörsÖjaGN; HablTG; drmge, HejdeTe; 
draiuga E kstaWN; dniuga GrötljN; men drugs, GothHM; Norrl 
GN, dragit. 

b) framför m föreligger blott ett ex. 
(?)slumin adj. shiuman FåröHz (ULMA 5776:44); sluman 

GardeLauGN; slummen NEOG; FåröS; CS; (LauYaml); slu

min FåröOS; slumen OjaS; CS; slomen, slommen FåröS. — 
slumugr n. skiumat FåröGN, sladdrigt (kött); slumagur Fårö 
S, mager; slummugar RoneS, liknöjd, drulig. Jfr ä. sv. 
slum långsam; no. slum a, gaa slapt slsengende (Torp), men 
även sv. dial, slommet, adj. slankig, tom, mager, hungrig 
(Smål); slommig id. (Blek.); slummer, mycket medtagen, 
sjuk [etc.] i (Västm); dålig, usel [etc.] (Närke) Hz 628 b. 

4. Ord av typen flughu. 

a) framför andra kons. än v. 

(?) dunu f. dnuna GardeGN; douna AlskS; duna AlskSundS, 
gråbo, Artemisia campestris. Ar enl. Hesselman2 en för
vanskning av buna "i anslutning till andra växtnamn, i 
hvilka dun ingår, t. ex. dunstockar, Typha". Dessa inne
hålla dock i gotl. däun (< ü), (däunkavull, däunkavia FåröS ; 
CS; däunstuckar CS, Typha; ängsull; f. pl. dunor FåröS, [med 
u för äu?]; däunar FåröCS, Typha), varför anknytning här
till är mindre sannolik. Möjligen har ordet buna inlånats 
från svenska fastlandet ock därvid förvanskats. Även en 
form lunä (S; CS); luna (Gotl. Landsm. fören:s saml:r) före
kommer, vilket tyder på att ordet missuppfattats såsom 
varande främmande (?) 

flugu f. flytuga FlerLärBroGN; fliuga AtlCN; flimge, GrötljN; 
pl. flauigar EkstaWN (tpl); flewgar HavdCN (tpl); flimgar 
GrötljN (tpl); men fluga GothHM; pl. flùgar NorrlGN. 

') Fg. sup. dregit motsvaras av den normala formen draga. 
Formen driuiga etc. har bildats i analogi med IV klassens verb. 

2) Nysv. stud. 2, s. 162. 
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[furu] finnes nu blott såsom ämnesnamn: fnara FåröLärHörsGN; 
SUTG; fp)in HallGN; fnurœ EkstaTa; fitur a SandaLojTa; 
fnara YamlBN n. [möjl. även m.], furuvirke; fyàjr- EkstaGx; 
fixar- GrötlJN, furu-; men fun GothHii m. tall [V].1 

(?) grutu griîuta BTOGN; gruta (GOÜ.)DLL f., liten smula, gruta 
NEOG; FåröCS; grutä AlskS; grouta KräklS; gräuta FåröCS; 
gräuto FåröS f., d:o. Jfr dock ösv. gruto. 

husu h nus a- FåröGN; hmisa LärGN; LEVTG; hiusa AtlCx; 
HejdeTG; hawse. EkstaWN; hautso NäsYamlWN; hmisa Vaml 
BN; husa NEOG, strumpa. 

Fg. cunu (nu blott i sms.) sminukuäna\ FåröGN; sjpfaps 
BI'OGN ; snmkmna AtlCx; HejdeTG; snunkuuna GrötlJN, 
sonhustru; kuna NEOG, hustru. 

luku hiuJca FåröGN; hiuka FlerLärBroGN; huka AÜCN; Hejde 
TG; lamka EkstaWN; Inuka HablTG; lituka GrötlJN; bf. 
Inukii (laiuuku) GmgGN; men luka GothHii ; luka LaumKG; 
luka Toftén, lucka; liten grind. 

lunu larnna BoneYG, block i väv; bf. hiunu NärGN, det tjocka 
på åran; pl. luunar Lau; hùmar NärGN, block i väv; laumce 
ToftaHam [?] YG, århank [?] ; (luni m., block i vävstol 
GothHii); luna FåröS; lunå LiAlskLauBoneVamlS, stak-
stump att dra båten upp på; block på väv; tjocka- delen av 
åran; sparrar att hala upp v.irke på. Jfr lun ovan s. 104. 

skuru sknura FåröGN; skiiura BroGN; skiùra AÜCN; HejdeTG; 
slamra GrötlJN; f., bf. skiiuru BälGx; men skura GothHii; 
skura NEOG, träspade, -skovel. — Jfr got. winfiskauro, 
kastskovel. Bedan NEOG har gjort denna sammanställning, 
som senare framhävts av Bugge (Norges Indskrifter med 
de seldre Runer I, s. 155). 

smulu srrnmla FåröGN; YamlBN; smnula FlerLärGN; smmla 
AtlCN; smmla2 HejdeTG (tpl); pl. smamlar EkstaWN (tpl); 

*) J fr fyre ovan s. 31. Någon form med au < ü finnes icke i 
nyare uppteckningar. Då den förekommer hos C. Säve ock efter 
honom hos Rietz är den att betrakta som en hypergutnicism (jfr 
ovan s. 102). 

2) även smaula, vilket är en hypergutnicism; jfr ovan s. 102. 
8 H. Gustavson 
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smeiular HavdCN (tpl); smuular GrötlJN (tpl); men smula 
AngaGN; pl. smiilar GothHii (tpl); smoulä ÖstgCS, smula, 

trudu trmida EkstaWN, trampa på vävstol; truda FåröCS; -å 
YamlS; troudå AlskS f., trampa på vävstol; groddfläck 
i ägg. 

tuku tirnka AngGN; LevTG; tvmkce StenkuTG; huka AtlCx; 
t&iuka Ek staWN; hiuka SilHablTe; VamlBN; tnuuka ÖjaNäs 
GN; teraka HamCîN; men tuka (f) Hörs; NorrlGmgÖstgGN; 
tuka AlskGN; bf. tuku ArdGN; tuka NEOG; toukå LauS, 
tjocka, dimma. Isl. {>oka f. 

uku 1 ituka (f. bf.) FåröGx; uku GothHii, tvärträ på släde; 
puka (n.) HablTo, ok mellan "hänglor" (på ett agtak); uka 

NEOG [pinne på vilken "hänglorna" hänga]; uka FåröS; 
CS; FlerS; ukä CS, YamlKN; oukà NäsS, [båda betydel
serna], Jfr isl. oki m., tvserbaand af Trse; Sdml okan n., 
tvärträ; Östergötl uke f., stödjejärn på en kälke, m. fl. (Tydén 
s. 65 f.). 

uku 2 amk& n. [?] EkstaWN; tuka NäsWN, sojuver; uka Fårö 
S; CS; ukå LauS f., pl. ukur FlerS, bröst på säl, hynda, 
so, när de skola föda. Bildat till auka på svagstadiet? 

Hit höra de endast i fårömålet brukliga plurala preteritl-
formerna: fg. bufiu, bnuda, 'bjödo'; isl. bruto, brnuta, 'bröto'; 
isl. klufo, khrna kluvo; isl. hlupo, hwpa lupo etc., samt 
presensformerna, fg. pl. sculu, skfiula, skola, ock (avvikande) 
kituna 'kunna' (varom nedan s. 145) FåröGN. 

b) framför v. 

ruvu ràua LauNärGN; rceua YamlBN, sårskorpa; rävva FåröS; 
CS; räuå LauVamlS: 1) sårskorpa LauVaml; 2) första upp-
kastet till en vante, övre delen av en vante Fårö. Fsv. 
ruva, rugha; ösv. rügu; upp- ock mellansv. dial, ruggu 
etc.; götiska dial, rugä ~ ruä etc. (Tydén s. 128); Bucht 
anför dels (s. 159) ett ruvu f., dels (s. 73) ett ruga m., 
'sårskorpa'. Även i gotl. kan rmiga m. (BTOGN) b etyda 
sårskorpa. 



FORNGUTNISKT Ü 115 

Fg. stuvu 1 stiûga, stäva FårömN 319; stava FåröDLL; stnuga 
FåröGN; stàua FlerLärBroGmgGN; HejdeFröjLevTG; stamma 
EkstaWN; bf. stàuo SandaTo; st&uu NärGN; stuga FåröS; 
CS; stävva, ack. stäwona FåröS; bf. stäuu LauRoneS, stuga. 
Fårömålets stimga får väl betraktas som riksspråkslån.2 

Ett urspr. ruwa, resp. stuwa förlorade w i hiatus, varvid u 
förlängdes ock > au (i Fåröm. > av, Noreen §§ 22, 78); j fr 
nedan §§ 38, 39. 

5. Typen suvl, mulna. 

I denna grupp finna vi dels förlängt, dels kvarstående u, 
i det ställningen framför vissa konsonantgrupper verkat be
varande på vokalkortheten, medan ställning framför kons., 
följd av svarabhaktivokal i vissa fall verkat förlängning; 
dessa inflytanden ha senare ofta korsats (från subst. till verb 
ock vice versa). — Exempel: 

a) ü före kl, kr, ti, tr, dr, ln: 

rukla v. rnuJcla wp FåröGN, bygga slarvigt; rükla upp FåröS, 
d:o. — Jfr ösv. dial. rukVa, (rukuV) etc., vackla m. m. 
VLL; no. dial, rukla gaa makelig og svakt Torp. 

lukr n. hmkur FåröGN; htukar BroBursVamlGN; lukar Laum 
KG; luker L. soc,; NEOG; lukårr Fårö(LauRone)S; lukur 
FåröCS; lukar Fårö [!] LärGardeLauS ; lueker, -ar CS, liten 
eld; liten, dålig lampa; liten eld el. eldslåga. 

lukra v. pres. lywikrar, (impf, hiukrad) NärGN, ligger ock pyr, 
småbrinner (om t. ex. skogseld, som kan blossa upp ånyo); 
lukra NEOG; FåröS; CS; VamlS; lukrä LauRoneS; luckra 
CS; lukkra AtlRietz, brinna smått CS; FåröS; CS; VamlS, 
glimma under askan (FåröCS); tindra med darrande, flam
mande sken: När stjännar (stjernorna) lukra, blir det storm 
LauS. Hä lukrar i gruiwu; elden lukrar upp, brinner smått 
ock lyser NEOG. 

!) Runinskr., se von Friesen Runorna i Sverige, 3 uppl., s. 82. 
2) Noreen Fåröm. § 76 antager dock denna form som en Ijud-

lagsenlig växelform till stäva. 



116 GUSTAVSON: GUTAMILET 

Orden lukar ock lukra ha behandlats av Bugge Norges 
Indskr. m. de seldre Runer I, s. 155: "Det er sandsyndeligt 
at gut. lukarr n., 'liten eld', hvoraf lukkra, 'smått brinna' er 
afledet, ligeledes horer til got. lukarn n. 'Lygte' (Xû^voç)" 
vilket senare Bugge anser vara lån av vulgärlatinskt lucarna, 
lat. lucerna. Sammanställningen av gotl. lukarr ock got. 
lukarn har föranletts av det förment gotländska ordet lukar-
nastaki hos Rietz, vilken i sin ordning går tillbaka på Ihre 
ock denne på Neogard. (Hos C. ock P. A. Säve finnes icke 
lukarn = ljus, ej heller lukarnastaki, annat än som citat 
från Ihre). I Neogards originalmanuskript står ordagrant 
(s. 353): "Luker o: en liten eld. Lukarn o: lius, lucerna. lukar-
nastakin o: liusastaka. [i marg.] U. Matth: 6, 22; U. Matth. 
5, 15". Det är i själva verket föga troligt, att Neogard här 
menat, att lukarn ock lukarnastakin skola föreställa gotl. 
ord. Snarare äro de gotiska, av N. anförda paralleller till gotl. 
luker. Härvid har N. råkat skriva lukarnastakin i st. f. 
-statin (eller -stathin som Stjernhjelms uppl. har). Neogard 
anför ofta gotiska exempel omedelbart efter gotl. ord utan 
att på annat sätt antyda, att de äro gotiska, än genom hänvis
ning till Ulphila i marginalen. Även felskrivningar av gotiska 
ord förekomma, t. ex. "skura, är en träspade skofwel. Ulphila 
[i marg. Luc. 3, 17] kallar kastosko fwel, vinthiskaura, qvasi 
windskura" [etc.]. Bör vara vinthiskauro (nom.) eller vinthi-
skauron (ack.), vilken sistn. form förekommer på det citerade 
stället. Ihre har uppfattat orden lukarn ock lukarnastakin 
som gotländska ock så ha de via Rietz kommit in i littera
turen, där det dock icke längre torde behöva diskuteras såsom 
sådana. 

Yad beträffar lukar 'liten eld', så har det av Bugge (a. st.) 
antagits höra till got. lukarn (Xûyyoç). I Feist Göthisches 
etym. Wb., 3 uppl., förklaras att got. lukarn icke är lån från 
keltiskan, "woher aber gutn. lukar n., kleines Feuer stammt". 
Där hänvisas dels till Loewe KZ 39: 306, varest direkt påstås 
att "got. lukarn, gutn. lukarr stammt aus dem Keltischen" 
(att döma av pres.formen identifieras de båda orden helt av 
Loewe), ock Much Afda 27: 114, vilken anser att man borde 
vänta germ, ^leukarna el. *loukarna, då ir. locharn < 
*lokarna, vilket skulle ge got. lükarn. I sitt arbete Die 
ethnische und sprachliche Gliederung der Germanen (Halle 
1899) antager Loewe likaledes keltiskt ursprung för got. 
lukarn, gotl. lukarnastaki ock lukarr, vilka där utförligt 
diskuteras med avseende på sin geografiska utbredning. 
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Otänkbart vore väl icke att gotL lukar n. kunde vara lån 
från keltiskan; jfr ir. luchair 'glänzend'; löcharn, luacharn, 
Leuchte, Lampe, Fackel (Hessens Irisches Lexikon), vilket 
senare finnes även i cymbriska, corniska ock bretonska ock 
kanske är inhemskt keltiskt, icke lån från latinet (Walde-
Pokorny II, s. 410). Då de keltiska orden utgå från långt ü 
eller ö (i vissa dial, även ou = germ, au), så borde man vänta 
gotl. *lâuJcar (< *lükar). Grotl. luk ar utgår emellertid från kort u. 
Då enligt min förklaring ovan lukarn1 ock lukarnastaki 
icke äro gotl., så blir även sammanställningen av gotl. lukar 
med got. lukarn högst osäker. Om man lånat in ordet i 
formen lukarn ock missuppfattat det som best. form m. så 
borde man vid subtraktionen av den förmenta artikeln -n fått 
lukar mask. Men ordet är neutrum i gotl., vilket ger en led
ning vid dess förklaring. Bugge förmodar att det gotl. verbet 
lukra, brinna smått, skulle vara avlett av lukar n. Förhållandet 
kan emellertid lika väl vara det motsatta: luker till lukra lik
som fladder till fladdra, offer till offra osv. Det gäller 
då att förklara lukra. Det betyder vanl. brinna smått (med 
liten låga). En speciell betydelse har P. A. Säve belagd från 
Lau: "lukrä, tindra med darrande, flammande sken: När stjän-
nar (stjernorna) lukra, bl ir det storm". I anknytning till denna 
betydelse kunna vi kanske jämföra ordet med no. lukra, hsenge 
los (Torp) jfr adj. lukr los i sammenfoiningen, "lucker"; 
da. logre 'egentligen om Hunden, svinker, svandser, vrikker 
frem og tilbage med Halen for at vise sin Yenlighed; figur-
ligen om Mennesker . . . hykler, smigrer, giör sig Isekker' 
(DYSO). Detta föres hos Falk-Torp till en stam *lug, *luk, 
(syn. med *lub ock luj)), som antages ingå i no. dial, lukra, 
hänga lös. Den ursprungliga betydelsen hos lukra v. skulle 
alltså vara 'fladdra lätt, rörligt'. Märk att uttrycken lukar 
ock lukrä användes om små eldar. Själv har jag blott hört 
uttrycket: gœr pa, at hl lyiùkar 'göra upp en liten eld', alltid 
om en liten nytänd eld, ej om en ordentlig brasa. 

*) Ett ord lukan finns verkligen i gotl., men detta betyder 
vindskupa, frontespis (lulcdn GothHM; LauGN). Säve har lukan-
kammare från Vby ock Mart i betyd, vindskupa, frontespiskam
mare. Detta ord är emellertid ett lån från fsv. lucarne, litet 
takfönster, liksom öl. lokan, litet fönster öfver en dörr (Lindroth, 
s. 289) ock blek. o. skån. loka'n 'utbygge på taket för att skaffa 
ljus åt vinden' (Rz 414 a). Det sistnämnda ordet har redan av 
Bugge (a. st.) satts i förbindelse med fr. lucarne. 
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grutl n. grûtul FåröGN, grynig massa; grutul FåröS; gruttul(l) 
FåröS; CS, söndersmulad sten m. m. Jfr no. dial, grutl, 
grums, grus, småsten (Torp). — grùtlugur FåröGN; grutt-
lugur FåröS; CS; LauCS; grutlugur FåröS; grutlagur Fårö 
CS, kornig, smulig. 

mudr n. mmidar NärVamlGN, torr sand; mudur FåröS; CS, 
flytande issörja m. m. 

mudra v. mudra FåröS; CS, söndersmula (om is). Jfr mud 
FåröS, issörja, ock lty. m odder. HM uppger från Goth ett 
mudra, dra med håv på dyig botten, vilket väl är rspr. 
muddra. 

mudrugr adj. mnudrur LauGN (om tor r, lös snö); mudrugur Fårö 
BungeS; -agur FåröCS; n. mnudrut LauNärVamlGN, sandigt 
(väglag); äv. mudrut NärGN, dets.; muddrig Foie; mùdru 
AÜCN, moddig (om snö); bossig (om halm, hö); sölig om 
händerna. 

sludr n. sludur FåröS; CS, köttslamsa. — sludrugur FåröS; 
CS, slankig; mustlös, fadd; n. shmdrut (ky>t) FåröGN, 
sladdrigt (kött). Till germ. *sluj), hsenge los (etc.), se Torp 
sludd. 

smudr n., -ra v., smudur FåröS; CS, smulor. — smudra FåröS; 
CS; smudrä SundS, smula, slå sönder. Till roten (s)muf) 
(se Torp smutt). 

Fg. su [jr (CS Run 53) svikdur FåröGN; snudar NärGN; HamBN; 
snudar AtlCsr; snuda- IlablTo; men siidar GothHM; AngaG N; 
LaumKe; suder NEOG, söder. 

glutr n. glutar CS; gluter AlskS; glutter, -ar S; CS, bitar, 
smulor. Dalm. gluttär, surmjölk; glütrun, självsurnad 
(Levander I, s. 74). 

glutra v. glutra (st) [gryna sig, om kallt smör m. m.] LauKo 
(exc. I); glwitra GrötlJN, gryna sig vid kärning (om smör); 
glutra YamlS, då litet vatten om våren står på sumpen i 
en myr. Jfr ösv. gVotär, gVutär (etc.), v., slaska, gloppa; 
glotär, gVutär (etc.) n., sörja, slem, snöglopp (m. m.) Vll. 

klutra v., klutra FåröS; CS, göra dåligt. Jfr no. dial, klutra 
'arbeide smaat' (trol. av mlty. kluteren) Torp. — klutur 
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FåröS; CS; (klåtår LauS) m., klåtter, slarf, oreda. — klut-
rugur, FåröS; CS, klottrig, slarfvig. 

smutr n. smymtar NärVamlGN; bf. smmitra FåröGN; smuter 
Alsk, smoutar Näs, smutar VamlS, bitar, smulor. Jfr sv. 
dial, smått m., liten hop, rest (etc.) Ez 634 a. 

stutra v. stiiutra FåröGN; styiutre, BIOGN; stiutra AtlCN, stamma, 
stappla på målet; gå dåligt; stutra NEOG; stuträ S; CS, 
tala oredigt, stappla. Osv. dial, stotär, stamma VLL; no. 
stotra (= stöta), gaa med korte stolprende skridt; stamme 
(Torp). 

mulna v. mnUlna FåröGN; mnulna BroGN; maiulna EkstaWN; 
men mulna GothEfoi. 

b) ü före kn, dn, tn: 

slukna v. slukna FåröGN; slulcna BroGN; AtlCN ; NärVamlGN, 
slockna. 

tukna f. tukna FlerStenkyLumHejnGN; tukna, -å, tukkna 
FåröS; CS, dimma. — tûknugur FårömN 339, dimmig, 

rudna v. (pres.) da riinar EkstaTe; runna, rudna GerS; rudnä 
CS, rodna. — rudnad m. runa EkstaSilTö; rkuna [hypergutn.?] 
LojFardTö, rodnad. 

butn m. bût'n FårömN 298; AtlCN ; butn FlerLärBroGN; Hejde 
TG; butn GothHn; EkstaWN; butn LaumTG; butn FardTe; 
butn GrötlJN; botten. 

rutna v. rùtna FåröGN; rutna BroNärYamlGN; rutna FåröFler 
S [långt u?]; ruttna FåröCS, ruttna. (Jfr adj. pl. rnutna, 
till sing, rimtan). 

c) ü före si: 

drusl n. drûsl BroLauVamlGN; drus l AtlCN ; drusl EkstaWN; 
driis&l NäsWN; GerFideYe; drussul FåröS; CS; drussel 
VamlS, avfall, agnar, boss, halmstybb. Jfr no. dial, drusla, 
drysse . . . stro fint; till isl. driösa (Torp). 

d) ü framför 3, v + 1, n . 

fugl1 m. faul FåröFlerGN; faul FårömN 346; fäugal Lär(f) 
StenkuHejnHörsNorrlGmgÖstgArdNärGN; HejdeStenkuTofta 
J) Fg. dat. pl. fuglum. 
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EskVallHogSandaFröjSilHablTö; faiugl GothHM; GrötljN: 

YamlWN; famgal EkstaWN; fceug&l LaumKe; frugal Lev 
TG; bf. fâugln HamraVamlGN; pl. fàuglar Lär&N ; Hejde 
HablTo; faiuglar EkstaNäsVamlWN; GrötlJx; fäul FåröS; CS; 
BungeS; fäugel NäsSundS; îogel ("icke å utan rundt o") 

HamS; fugel, fougel1 NEOG, fågel. Alla dessa former — 
utom Säves îogel med "rundt o", dvs. o — visa tillbaka 
på långt û, vilket av Noreen Fåröm. § 137 förklaras hava 
uppkommit ur äldre kort u i anledning av följande konso
nants bortfall. Denna förklaring passar för fåröm. faul, 
(pl. faular)2, men erbjuder vissa svårigheter i fråga om 
gotl. faugal, pl. fatiglar med bevarat g. Här finge man 
tänka sig att g (%) kvarstått i sing. nom.-ack. framför 
svarabhaktivokalen, men fallit i plur. omedelbart före 1 (i-) 
då man alltså fått fügel : îùlar, varefter det långa u infördes 
i sing, fügel : fülar, (> faugal, ev. fûgal8, faidar), ock g åter
infördes i plur. faugal : fàuglar ! Som synes en ganska in
vecklad procedur. Hultman har i excurs till Hälsingelagen 
s. 186 antagit tidig vokallängd hos îugl m. fl. ord på grund 
av släktskap med ord innehållande ü i andra språk, vilket 
påstående emellertid avvisas av Olson i Arkiv 28: 294, så
som vilande på alltför osäkra etymologier. För gotländskans 
vidkommande finnes intet hinder att antaga ett äldre långt 
ü, men då sådant icke anträffas i detta ord i övriga germ, 
språk, så torde ett sådant antagande vila på alltför lösa 
grunder. Det ovan berörda, för fårömålet verkliga, för 
gotl. supponerade g-bortfallet framför 1 får då passera som 
förklaring. Jfr dock följ. ord! 

sufl n.4 snägal LärBogeGmgÖstgNärVamlHaniGx; FröjLevTe; 
snkgil GothHM; snägal TräkVallHogSandaTo; snägal AÜON; 

*) Bet yder möjligen ett äldre stadium av dift. au (nedan § 40). 
Jfr att Toftén skriver lout Luut, lixir, sour, suur. 

2) Jfr ösv. dial. füV, föVar o. d. Hultman Ösv. dial. § 1: 55. 
3) Detta stadium av singularen kunde representeras av îogel 

(med "rundt o") HamS. Men Säve uppger även plur. foglar 
("med rundt 0") från Hamra. 

4) Isl. sufl, ags. sufl; fhty. suvil, men no. dial, sûvl (~ sügl) 
Torp; mlty. sûvel. 



FORNGUTNISKT Ü 121 

EskHejdeTö; siwgal LojFardTö; smigal YamlBN; samgl Ek-
staWisr; men sug&l NorrlArdGN; sugel NEOG; FåröS; CS; 
BungeLauLiHamS ; sugeV lioneS; sugill FåröS; sugul Fårö CS; 
sougel [dvs. sugaT\ AlskS, sovel; (även vedavfall till tjärdal), 

ugla f. augla FåröGN; kugle, FlerLärBroGx; AtlCN ; GerKliTo; 
augla GuldHejdeTG; augla- GardeGx; aiugla GothHM; Grötl 
JN; äugla FåröS; CS; äuglä VamlS, uggla. 

Även i detta ord, liksom i f&ug&l, fågel, ligger långt ü 
närmast till grund, ehuru intet g-bortfall föreligger. Vågar 
man kanske antaga, att ü framför just g + 1 förlängts så tidigt 
att det deltagit i utvecklingan ü > au? I så fall skulle denna 
förklaring kunna gälla även f&ug&l, -la r. Motsatsen mellan 
faugal, augla å ena sidan ock snugal å den andra är i varje 
fall överraskande. 

duvna v. dûgna FårömN 322; dwgna Ekst.aWx; YamlGn; dungna 
FåröS; CS; YamlS; dungnä AlskS, domna. Fsv. dufna. 

kluvna klùgna FåröGN; klungna FåröS; CS, remna, spricka 
sönder. Fsv. klofna. 

suvna sûgna FårömN 322; sugna FlerNärGN; GothHM; AtlCx; 
LojTe; EkstaWx; sugna HejdeTG; pres. swgnar LaumKo 
somna.1 

rugn rumn FårömN 300; FåröGN; rum BroAngaGN; rum(m)n 

FåröS; CS; BungeS; FlerCS; rungn FåröS; — raun Butt 
LauNärHamSundGN; HablTa; rœun SilTo; pl. r&iunar Näs 
WN, fiskrom. Fsv. rughn. Diftongeringen har uppkommit 
på grund av tidig förlängning vid bortfall av g (ev. w) 
framför n. 

ugn ugn FåröFlerLärBroGx; GothHM; AtlCN; HejdeTG; Eksta 
WN; ungn, äun FåröS; CS. Fsv. ofn, ughn etc. Det 
svagt belagda äun kunde förklaras som raun ovan2, men 
kan också vara lösgjort ur sms. kâjjalaun FårömN 346; 
TcaJclaun AtlCN ; JcaJclaiun EkstaWN; Icàlcl&un LärHörsGN; 
HejdeTG; Icâklàun FlerNorrlÖjaHamGN, kakelugn, varoin jfr 
nedan s. 179. 

1) En rspr.-påverkad form är den från flera håll uppt. sumna. 
2) Jfr ösv. dial, ün, ön, ugn (Hultman a. st). 
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§ 36. Utvecklingen fg. ü till diftongen nu (el. dyl.) liar 
av Noreen (Fåröm. § 145) antagits äga rum på så sätt att ü 
först förlängdes i kort betonad stavelse; man fick u "antingen 
emedan fg. u redan själft var slutet (dvs. u), eller emedan 
det i följd av förlängningen ändrade kvalitet, övergick från 
öppet till slutet ljud . . . u övergick sedan på grund af den 
sammansatta accent, som i målet tillkommer nästan alla länga 
vokaler, till uu, hvilket sedan differentierades, kanske genom 
mellanstadiet yu till nt". Huruvida stadiet yw eller itu förutsätter 
ett äldre stadium med slutet u-ljud (tu el. dyl.) är dock ovisst. 
(I så fall skulle u kvarstå på östra Gotland därför att det där 
förblivit öppet!) Snarare kunde man tänka sig att en tendens 
till slutning gjort sig förnimbar, men liksom avstannat ock 
blott resulterat i en diftongering, i det början av u-ljudet 
slöts, men senare delen därav förblev rel. öppen (alltså hul > 
htuul > hyul > hyiul > hnuî). Vad som i viss mån talar emot 
en sådan utveckling som den av mig skisserade är Noreens 
utsago, att övergången från û till tu är ganska ung, ty ännu 
på hans tid var halvvokalen t hos äldre personer föga märk
bar. I sin typordlista från Atlingbo säger Nils Carlsson (som 
dock återger diftongen med tu, medan han i ordsamlingen 
skriver tu), att diftongeringen hos äldre personer var föga 
märkbar. Huruvida han därmed menar att dessa sade hul 
eller hul är ovisst. Yill man emellertid fatta diftongeringen 
av förlängt fg. ü som en fortsättning ock parallell till dif
tongeringen av fg. û, torde man ej behöva antaga något mellan
stadium med slutet u. 

§ 37. Äldre ü bevaras i stor utsträckning i lång stavelse. 
Så är i regel fallet framför f-, g-, dentala 1-, n-, g-, p-, s- ock 
t-förbindelser. Framför r + konsonant har det redan i forn-
gutn.1 övergått till o (å-ljud) ock senare i regel framför urspr. 
kakuminalt 12 + konsonant samt i stor utsträckning före bb 

*) Pipping Gutalag, inl. s. LXX. 

-) Uppvisat av P. A. Säve, se förf. i Gotländskt Arkiv 1937, 
s. 57, samt Gotl. Ordb. 
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ock dd ock framför k + konsonant (dock icke kk). Man har 
utan tvivel rätt att antaga en spontan utveckling u > o icke 
blott framför r + konsonant, såsom redan Pipping1 ock Kock2 

föreslagit, utan även framför kakuminalt 1 + konsonant, liksom 
redan i fornsv.3, samt framför bb såsom t. ex. i södra Halland, 
där det heter dob, goba etc.4, i Blekinge (Lister sJcrob, dob osv.)5 

ock södra Oland 6 m. fl. dialekter7 samt slutligen även fram
för dd såsom i östsvenska ock vissa andra svenska dialekter.8 

En tendens till övergång u till o (å) synes ha funnits i gut-
niskan även i andra ljudförbindelser, såsom före ks ock kt, 

ns ock nt samt ps, fast den ej regelbundet genomförts. Här
vid är emellertid att märka, att även andra fonetiska faktorer 
spelat in, såsom förekomsten av föregående r ock 1; se i 
exempelsamlingen brokta, krolla, skroll (men även krulla, -ug; 

trull); drons (~ u), front; lons, dronta (~ u); slonk, glonge (~ u), 

stronk (~ u), tröska. Föregående labial konsonant synes hava 
verkat konserverande på u i burg, burst, furga, burt (~ bort). 

Ett annat faktum, som man måste taga hänsyn till, är att 
åtskilliga hithörande ord äro onomatopoetiska ock sålunda 
följa sina egna, stundom svårtydbara lagar, jfr t. ex. slogga, 
floksa, sloksa, smoksa, flonsa (~ u), plonsa (~ u), kropsa, plops, 
slorva (~ u); snorpen (~ u); surma (~ o), krospa, kottla, pottla, 

plots med övervägande å-ljud, men däremot durra, kurra, 

murra, purra, skurra, surra, turra med övervägande u (mot 
regeln om övergång u > o framför r + kons.). 

U-ljudet torde, där det bevarats, väsentligen vara samma 
ljud, som antages ha varit det normala i fornsv.9 ock väl 
även i forngutn., dvs. "europeiskt" u (u). Nils Carlsson 

*) Inledn. till ... de nord. språkens ljudl., s. 89. 
2) Sv. Ljh. II, s. 108; Umlaut u. Brechung, s. 32; j fr även Wess-

man, s. 302. — Hultman Häls.l., s. 343 antager a-omljud framför 
r + konsonant. 

s) Kock Sv. Ljh. II, s. 72 (där dock a-omljud antages). 
*) Wigforss, s. 292. 6) Swenning, s. 199. 
B) Lindroth, s. 406. 7) Se Wessman, s. 303. 
8) Wessman a. st. 
9) Noreen Vårt språk III, s. 80. Kock Sv. Ljh. II, s. 189. 
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skriver beträffande uttalet i Lau: "buh, bùsJca. Kort u synes 
givet vara 'europeiskt' u — möjligen något slutnare (åt o-
hållet)".1 Enligt min egen erfarenhet är detta ljud detsamma 
över hela Gotland. Det återges i uppteckningarna allmänt 
med u, endast Danell skriver o. 

Det å-ljud, som i vissa, ovan omnämnda ställningar utveck
lat sig ur äldre u, synes mig, då det är kort, i regel vara 
något slutnare än riksspråkets korta å-ljud (o) ock torde bäst 
kunna återges med a, således samma ljud, som användes såsom 
långt. Framför r + konsonant förefaller det dock att vara 
öppnare, varför o där torde vara en användbar beteckning. 
Nils Carlsson skriver beträffande Lau: "folk, falk (utan dift.), 
*håmm dig! ham^dt (d:o), torsk task, råtta ràto, orka aqrke. 
(något dift.!). Både långt ock kort å äro betydligt öppnare 
än rspr. å i båt, men ej så öppna som o i komma. Difton
geringen rätt tydlig vid långt a, sällan kort". Yissa upp-
tecknare skriva konsekvent o vid kort å-ljud, andra konse
kvent a, åter andra använda än o, än a (se exempelsamlingen). 
Den svaga diftongering, som Carlsson iakttagit i Lau, före
kommer även på andra håll, särskilt framför r + kons. ock 
1 + kons. I en typordlista från Havdhem (efter en kvinnlig 
meddelare) skriver Carlsson: "kan (aq) (korn), saark ("sork", 
gosse), taar (torr), fa(a)lk (folk)". Den förefaller mig vara ut
bredd över hela området, men olika hos olika personer. Hos 
kvinnor, särskilt sådana med vad gotlänningen kallar "mjä-
kigt" (släpigt, gnälligt) tal, är den mest vanlig. I regel har 
den lämnats obetecknad av upptecknarna. 

Det förlängda å-ljudet torde närmast vara rspr. å (a), ehuru 
kanske, som Nils Carlsson (a. st.) påpekar, något öppnare. 
Ett par upptecknare skriva (ord, ord etc.), men detta är icke 
adekvat, då en tydlig skillnad föreligger mellan första kompo
nenten i dift. 011 (fg. ö), vilken i regel är o (det "europeiska" 
o-ljudet), ock å-ljudet i ard etc., vilket senare är samma 
å-ljud som det, vilket genom påverkan från riksspråket er
sätter äldre långt a (bat för äldre bat etc.). Även det förlängda 

*) ULMA 896: 2, se ovati s. 1. 



FORNGUTNISKT Ü 125 

å-ljudet är ofta diftongerat, t. ex. noarrfn EkstaWN, nordan; 
aord HejdeTö; Qdc[ EkstaWN; aqrcl HavdCN (tpl), ord. 

I. Fg. u framför bb: 

1) n > o i regel: 

fobb m. fab GerYG; fåbb FåröCS, [fet, lunsig person]. — 
fobbugr fàbuar FideYö; VamlGN; fåbbagur FåröS; CS; fåb-
bi(g) S; CS, mopsig, fet ... i ansiktet; knölig, påsig, om 
kläder; tjock, lunsig. — Jfr ösv. dial, fâbb, lunsig karl 
(Wessman s. 23); smål. fubb m., ovig, trög menniska 
(Rietz 169 a); no. dial, fubb m., liten tyk figur; enl. Torp 
a n a l o g i s k  i n t e n s i v f o r m  t i l l  n o .  d i a l ,  f u m p  m .  

hobb hab FårömN 299; t. ex. Jcàlbœrhâban, bergkulle vid Kal-
bjärga gd FåröGN; hobb NEOG; håbb FåröS; CS; (Lau)Rone 
YamlSundS; CS, hop, hög, kulle, stenrör. — Jfr sv. dial, 
höbb, ho b be, bördig fläck på åker (t. ex. där rågen växer 
tjockare) el. äng, Smål., Kalm. 1. (Rietz 260 a); ösv. dial, 
håbbå etc., hop, mängd, stor bit m. m. Wessman s. 24; no. 
dial, hu b b, 'Top, Bugle' (Ross). Se v. Friesen Mediagem. 
s .  4 6  f f .  

klobb m., klobb Sahl; klåbb ArdCS, hästfjättra. Jfr ösv. dial, 
klubb, klåbb, stockände, kubb; vedklabb m. m. (Wessman 
s. 12); äsv. klubb, grovt trästycke; träkloss som fästes om 
foten på djur m. m. (SAOB); no. klubb, klump m. m. 
(Torp). klobba f. Iclaba FåröGN; FardLöjTN; HamBN; 
Màba FlerLärBroGN; AtlCN; klàba HavdCN (tpl); Moba Goth 
HM; EkstaWN; GrötlJN; Moba, H ejdeTo; Jclabœ GerFideYo; 
klobo NäsWN; pl. klàbar LauGN; klobba NEOG; klåbba Fårö 
S; CS; klåbbä ArdCS; kVubba, kVåbbå SundS; pl. klåbbur 
V a m l K N ,  k l u b b a ;  s t o r t  f l ö t e  v i d  f i s k e g a r n .  F s v .  k l u b b a ,  
klobba Sdw. 

knobb m. Tcnob FåröBroNärVamlGN; AÜCN; FideYG; Tcnob 
GothHM; EkstaWN, knubb, knöl; tjock pojke; knobb NEOG; 

knåbb S ; CS; bf. knåbben KräklS; pl. knåbbar FåröS, stort, 
tjockt stycke; stor knöl, knubb; tjock, knubbig menniska. 
Sv. knubb, kort, knutig stock, träkloss m. m. (SAOB). 
Jfr öl. knob, påk, Lindroth s. 387. knobbel m. hnåbeJ BTOGN; 



126 GUSTAVSON: GUTAMÅLET 

knabœl FideYo, liten knölig träbit. Ösv. knobil, knåbbäl 
etc., brandstump; träkubb m. m. (Wessman s. 21). knobblugr 

knabligur FåröGx; knabh BTOGN; Jcnàblu, -h AtlÜN; knàbluar 
FideYG; YamlGN, knagglig (särsk. om väg); knåbblagur 
FåröCS; knåbblug CS, ojemn, knölig. knobbugr knabi Fårö 
BroGisr; knkbuar EkstaGsr; GerFideYG, knubbig (kort o. 
tjock); knåbbug CS; n. knobbut NEOG, knubbig; stark; (n.) 
ojämnt. 

knobba(s) knàba st, klå sig FåröGN; knabœs FideYG; pres. 
knåbas GerYG; NärVamlGx, bita sig (för klåda) om hästar; 
knobba NEOG; knåbba Fårö; knåbbä CS, knubba NEOG; klia 
sig (om hästar); knobbas, slå, skuffa hwarandra NEOG; knåb-
bas FåröS; CS; knåbbes LauS, bita hvarandra i manken (om 
hästar). Jfr ä. sv. knubba, stöta, knuffa (SAOB); estl.-sv. 
knob stöta, böka, slå (VLL). 

skrobblugr skrâblugur FårömN 338; skrabh FlerLärBroGN; 
skrablu NärGjsr; EkstaYG; skrabluar FideYG, skrovlig. Jfr 
ösv. dial, skroblogär, skrubVu etc., skrovlig, ojämn (VLL). 

Jfr skrubba, s. 127. 

Anm. En lånordsgrupp med anmärkningsvärd vokalism är 
skobba v. skaba st FåröGN; skàb^st BroNärGN; AtlCisr; Eksta 
FideYß; skobas GrötljN; (pres.) skaba si GerYG, skubba sig; 
skåbba (sig) FåröS; CS; (Garde)S; skåbbä CS, (Vaml)S; skubba 
sig FåröCS, skubba sig, klå sig; skåbba FåröS, rengöra våmmen 
invändigt. — skobb n. skab FårömN338, skabb 1; skabb FåröS; CS 
n,, orenlighet, trasor på våmmens insida. — skobba f. skobba NEOG, 
et skiälsord; skobba FåröS; CS; skåbbä FlerCS, skällsord: otref-
ligt kvinfolk [egtl. kvinna som är full av ohyra ock därför "skob-
bar sig"?]. Lty. sehubben, scheuren, reiben; sikk schubben, 
sich an etwas scheuren, das Jucken zu vertreiben (Dehnert Wb). 

2) u kvarstår före bb i följande fall: 

bubbla f. bùbla AIICN; b ah l& GrötljN; buhl o VamlWN. Möjl. 
lån från rspr. Det vanl. ordet är bougla (om vattenblåsor); 
om bucklor i metall användes bubal BTOGN; LaumKG; bubbel 

S in., vilket väl är lty., ofris., holl. bubbel n., vattenblåsa, 

såpbubbla. 

]) Säkerligen felaktig översättning. 
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gubbe m. gubi BogeGN; gubt GothHji (tpl); giiba BroGN; Atl 
CN; HejdeKliGerHablTa; guba EkstaWN; GrötlJN; Havd 
CN (tpl). Säve m. fl. ha uteslutande u-former. 

kubb m. kub FåröGN1; vagskub EkstaYG, vagnsnav; kub Gmg 
Ron e Y G. flöte, kubbe m. kubi GothHii, nav på hjul. Jfr 
rspr. kubb, kortare stycke av stam el. stock (Östergren); 
ösv. dial, kobb, kåbb, huggkubb, flöte ni. m.; estl.-sv. 
kubb, nätflöte (Wessman s. 12). 

skrubb m. shrub BI-OGN; GothHm (tpl); AtlCx (tpl); GerFide 
YG; EkstaWN (tpl); NarYamlGx; GrötlJN (tpl), litet rum; 
skrubb (Fårö)GothS, öfre sängen i en hump (dubbelsäng), 

skrubba v. skriuba FåröGN; skruba BroNärGN; EkstaWN; 
skrubce F ideYG; impf, shrubad YamlGN; skura; banna ngn 
GN; grovk'arda ¥N; skrubba FåröS; CS, skrubba, fjälla fisk; 
grovkarda ull. Jfr lty. schrubben (schruppen) schaben, 
kratzen, abkratzen, skrubba f. skruba FåröGN; skruba, Eksta 
WN; skrubba FåröS; CS; YallS; skrubbå Alsk (Lau)S, stor, 
grov karda, skrubb skrub GerYG, ovett. Se von Friesen 
Mediagem. s. 80 ff. 

stubb m. stub FåröBroNärYamlGN; GrötlJN; GerFideYo; rxpg-
stub EkstaYG, sädesstubb GN; YG; stump JN; sälnät Yaml 
GN; stubb FåröS; CS; BungeHangMartGoth(Lau)ßoneNär 
YamlSundS, stump, stubb; sälnät (jfr öl. stub, sälgarn Lind
roth s. 388). 

II. Fg. u framför dd. 

1) Fg. u har i åtskilliga fall > o före dd. 

bodd m. bad FåröBroNärYamlGN; AÜCN; LaumKG; FideYo; 
bod GothHsi; GrötlJN; taskbad EkstaGerYo; bodd Sahl; bådd 
FåröCS, huvud (särsk. på fisk). 

boddugr bàdt BTOGN; bàdu, --b A UCN; (f.) badu FåröNärYaml 
GN; GerFideY&; båddu Sahl; båddug CS; båddugur F åröS; 
CS, hornlös (om kor). Jfr västg. flenbuddeter, flebutt, 
flintskallig Rz 148 a. Jfr ösv. dial, bådd, mindre kärve, 

J) 1938 har jag dock funnit bf. kåb&n. 
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vars lom är tvärt avskuren; yviga änden av träd, buske, 
kvast m. m. dyl., vilket Wessman s. 38 sammanställer med 
verbet budda, bådd(a) vårdslöst hopklämma m. m. Jfr 
även v. Friesen Mediagem. s. 89. 

klodda v. klådda FåröS, plaska i sump. klådd FåröS; CS, 
degigt bakadt, uselt bröd. Jfr ösv. dial, klodd, klådd, 
klump, hopgyttrad massa av snö, lera, deg o. dyl. (etc.). 
Wessman s. 34. 

kodd m. havdukad FåröGN; lead BroNärVamlGN; AÜCN; £ODß[!] 

EkstaWN; kodd NEOG; kådd FåröS; CS; LauVamlS, kudde. 
Fsv. kodder. Jfr även estl.sv. kod m., bolster Sv. Lm. 
II, 3, s. 107. 

slodd m. siad FåröYamlGN; har siad NÄRGN; slådd FåröS; CS; 
BungeLauS, tofs, grästopp, hårtest; suglapp« åt små barn 
(i sistn. bet. tydligen sammanblandat med sodd, sudd). Jfr 
ösv. dial, sluddå, slåddå etc., som bl. a. betyder buske, 
tvage, trasa (Wessman s. 40 f.). 

sudd ~ sodd sud BTOGN; EkstaFideYa, 'sudd' (trasa); (äv. 
sockerlapp) FideYö; sad EkstaYG; LauNärGx, sockerlapp 
åt barn; sad ti bam; sud av tyg GerYG; sodd NEOG, trasa 
(äv. skällsord); sudd Sahl; sådd S; CS, sudd, viska (äv. 
skällsord). Jfr ösv. dial, sudd, sådd, sudd; med , . . 
socker el. bröd fylld tygslarva . . . för dibarn att suga på 
(Wessman s. 43). Anses vara lånord i ösv. dial.; kanske 
även i gotl.? 

sudda v. sudda Sahl, stryka med trasa, nedsmutsa; pres. suda 
nåtr st EkstaYG. sudder NEOG, orenlig [person]. 

suddugr suduar VamlGN, smutsig. 

Anm. Ett lånord, som visar ögg. u till o är mlty. schudden, 
schütten, schütteln; (fsv. skudda, stöta, rycka): skodda NEJOG; 

skådda FåröS; CS; skåddä CS; (~ sig), skubba sig; skudda gunga, 
vicka (om båt); lunka av FåröS. Jfr ösv. dial, skådd(a) etc., 
skubba m. m. (Wessman s. 41) 

2) u uppträder före dd i följande ord: 

brudd m. brud FåröBroGN; AtlCs; HejdeTG; EkstaYG; Yaml 
GN; brudd NEOG; FåröBungeS, sädesbrodd; vass hästsko-
spik. Ä. sv. brudd ~ brodd (SAOB). 
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kudda f. Icuda (bf.) FåröGx; kùdu (bf.) BroGx; kùda AÜCn; 

Tcùdû (bf.) GrötlJN; huda (pl.?) VamlWN; kudda Neog; 

BungeCS, lockrop o. smeknamn på kor. Osv. dial, kod då, 

kudda (etc.), (Wessman s. 40); sv. dial. (Kalm. 1.) ködda, 
kviga (Rietz 361 a). 

skrudda v. skruda EkstaGerYG; skrudda Ln; NorrlS; skruddä 

S; CS, gröpa, grovmala; äv. skrubba emot CS. 

skrudd m. skrud FåröBroGN; AtlCx; NärVamlGN; EkstaGer 

FideYG; skrudd Ln; S; CS, gröpe, grovmäld* Wessman 

s. 40 jämför det gotl. ordet med ösv. dial, skrådda, gå ock 

draga fötterna efter sig, så att det uppstår ett skrapande 
ljud. 

udd m. ud BroÖstgGisr, udd, udde; wdtt HablTö. Vanligt i 
ortn. Någon form *odd är ej anträffad i gotl. F s v. 
udder, odder, udd, spets; udde (Sdw.). 

III. u före (urspr.) f + kons. bibehålles: 

luft n. lukt FåröGN; FårömN 317; (f) FlerG-N; StenkuSilTG; 

(sails.) EkstaWN; bf. lukta LaumKG; luft LärHallBroArd 

LauBursRoneVamlGx; GothHii; ToftaHejdeFröjLojLevFard 

HablTo; AUCn; EkstaWN, To ; luft GrötljN; lofft, lufft ell. 
lucht Neog. 

tuftä f. tiifta FäröGx; tufta GothHii; EkstaWN, toft; tùftvâ^g 
ÖstgGN, dyna på toften. tuffta, -u F åröCS; tuffta VamlS, toft 
i båt. Isl. fopta; no. tofta f., av germ. *{mf(s)tôn (Torp). 

Anm. Växling visar uifa el. offa FåröS; CS, grymta. Jfr ösv. 
dial, uffa, (dets.) V l l. Ljudhärmande. 

IV. Fg. u före gg. 

1) u + gg är regel: 

druggla v. drugglä, vara duskigt WOrdb; pres. (da) druglar 
NärGN; GerEkstaFideYo, (det) duggar. Härtill: drugalvadar 
GerYG; drugcelv&dar FideYG; druggelvädar WOrdb, rägnig 

ock duskig väderlek. — druggluar LauGarda; drugluar 

[långt u?] LauS; n. ragndruglut LauKG (exc. II), molnig, oklar 

luft. Hör väl till samma ordgrupp som no. dial, droygle 

9 H. Gustavson 
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'avsöndre fra bserendet omkoen'; äv. drygle, drigle, 'sagle', 
som av Torp (Ordb.) föres till en rot *dru-g. Möjligen 
kortsfcavigt. 

dugga v. duga BroGrN; GothHM (tpl); NärVamlGN; GrötljN, 
småregna. Ordet är möjl. ej genuint. Jfr driva BroVaml 
GN; EkstaWN, dets. 

glugg m. glug FåröBroLauGN; GothHM; AtlCx; EkstaWN; 
GrötljN (tpl); HavdCN (tpl), lucka (särsk. på gaveln av en 
ladugård), glugga f. gluga GothHM; GrötljN; EkstaYot; gluga 
FåröNärVamlGx; glugo VamlWN, glugg; urriven flinga i 
kläder, fårmärke. F s v. glugga f. (Schlyter). 

lugg m. lug BroNärYamlGN; lugg FåröKe (1885). 
luggrugr lugru GothHM; n. lùgrut FåröLauNärGN; GerYG; 

luggrutt LauJKx (6998); (pl.) lugrua Etel(Alva)YG; luggrugur 
FåröS; luggrig S, tuvig, om gräs; luggsliten (om stranddon; 
om kläder). 

skugge m. sTcùgà FåröGx; sicùga FlerLärBroGN; AtlCx; Hejde 
TG; slcugi GothHM; slcuga EkstaWN (tpl); GrötlJs (tpl); 
HavdCN (tpl). 

tugga v. tuga BroGît; GothHM (tpl); EkstaWN (tpl); HavdCN 
(tpl); GrötljN (tpl). 

2) o står framför gg blott i följande ord: 

slogga v. slogga NEOG; slågga (Fårö)BungeS; slåggä CS, dia. 
Jfr östg. sluggföl n., diföl; stort barn som ännu diar 
(Bietz 628 b). 

V. Fg. u före k + kons. 

1) u bibehålles i följande ord: 

Fg. buch (ack.) buk FlerLärBroGN; GothHM (tpl); AÜCN; 

SandaMbyHejdeKliGerTG; EkstaWN; LauNärGN; HavdCN 
(tpl); GrötljN, gumse, getabock; träbock; åskmoln. 

ducka f. duka BTOGN; Gröt!JN; dùkee Lau[?], GrötlFideYo; 
duka FåröGN (barndocka); pl. dùlçar, (korta slåar i vagn) 
VamlGN; dukka FåröBungeS; dukkå Lau, docka; fäste för 
årtullen; tapp vid hörnfogning. Jfr ösv. dial, dokko, 
dåkka etc., docka; lodrätt stående rakt trästycke på släde 
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etc. (Wessman s. 78); ä. da. dukke, en lille sojle; SAOB 
docka (bet. 6) klots, pelare o. d. Fsv. dukka, dokka. 

hnksa v. hûksa FårömN 317; hulcse, Goth HM; huksa HejdeTG; 
huJcsa AtlCN ; EstaWN; GrötlJN; SundBn; pres. hüksar 
NorrlGrN; hugsa NEOG, minnas. Isl. hugsa, giva akt på, 
tänka på. 

klucka f. Jclùka FåröGN; HavdCV (tpl); Jclùka BTOGN; AtlCN ; 
HejdeTG; kluka GothHM; EkstaWN; GrötlJN; kVukkå SundS; 
klucka L. soc., klocka. Gammalt lån från mlty. klocke, 
av mlat. clocca. — kluckare m. klukara FlerLärBroGN; 
AtlCN; HejdeTG; klukara EkstaWN; GrötlJN; pl. Mukrar 
Laumlvo, klockare. 

luck m. livalûk (på får) FåröGN; taslukan HejnGN; GerYg, en 
lock på hjässan; luck Sahl; lukk LauS; CS; RoneS. Fsv. 
lokker, lukker. 

lucka v. lùka FåröGN; lùka FlerLärBroGN; HejdeTG; luka 
GrötlJN, locka. Fsv. lokka, lukk a. 

nuck m. nulç, GerYö, på spinnrocken; tapp [?] vid hopfogning; 
nuck FåröS, CS m., hake på spinnrocksten; trissa på d:o; 
"docka" vid hopfogning; nock (sjöt.). 

nucka f. nuka FåröGN, fogen av sparrar; bf. nùku, d:o När 
GN; bf. stamnuka FåröGN, (spetsen av förstäven på en båt); 
stamnuku (d:o) NärGN; pl. hàrnûkar FåröGN; hanukar Bro 
GN; AtlCN, små horn (på kalvar); nucka NEOG ; nukka FåröS; 
CS; nukkä MartS; bf. nukku Alsk(Lau)VamlS, knapp på en 
slaga; d:o på framstammen av en båt; fogning av t. ex. 
sparrar; hake på spinnrocks-"vinge". Jfr isl. hnokki, liten 
järnkrok (m. m.) -—• nucka v. nuka thoup GerYö; nukka 
FåröCS, "docka", hopfoga trä. Jfr sv. dial, nökka (Götal.), 
medelst inskärning sammanbinda träarbeten (Eietz 470 b). 
Jfr Wessman s. 77. 

ruck m. ruk FåröBroGN; AtlHavdCN (tpl); (sptn-)riik- GothHw ; 
EkstaWN (tpl); GrötlJN; VainlGN; ruk- GerTe; bf. rûkan 
NärGN; ruck L. soc.; Toftén. Fsv. rokker; ösv. dial, rokk, 
råk k (Wessman s. 76). 

rucka f. ruka FåröVamlGN; atkruka NärGN, murket trä; ruka, 
AtlCN; Etel(Alva)GerYo; ruko NärWN; rukœ FideYo, mittet 
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o. torrt trä; ljungjord; rucka Sahl; FåröS; CS; rukkå. Fårö 
AlskYamlS, rutet, sendersmulat trä, ut askeruka Sahl, ruttet 
träd: att hålla eld uti; rutten skal av en trästam (o. dyl.) 
S; CS. Urspr. ®rutka?, till germ. rot. *rut, ruttna, egtl. 
falla sönder (Fick-Torp). 

Fg. stuch (ack. m.) stuk FåröFlerLärBroGN; GothHsi (tpl); 
GuldHejdeTo; AtlCN; EkstaWN; GrötlJN (tpl); HavdCN 
(tpl), stock. 

sucka v. sùka FåröGN; sulca LärBroYamlG.\; HejdeTG. 
suck-hake m. pl. sukhaJcar GardaNärYaml GN, (halskörtlar); 

EkstaWN, (svullnad i d:o); sukkhake FäröBungeAlsk(Lau)S> 

halskörtel. 
Fg. uxi m. ûksi FårömN 329; ùksa BroGN: UJCS- AtlCN; Yaml 

BN; pl. ùksar G uldSandaTo ; ùksar M by Hej deKliGe rT G, oxe. 

Anm. Av lånord märkes fsv. sokker m., (av lat. soccus): 
suk BroNärGN; AtlCN; LevTû; suck (FåröVaml)S; ArdCS, kort 
strumpa; strumpläst. 

2) u > o i följande ord: 

brokta(s) v. bråkkta FåröS; CS; bråkktä LauS; pres. brågtar 

NEOG, ha att göra, beställa; bräktas FårömN 318, brottas, 
leka, rasa. Noreen (a. st.) jämför no. dial, brukta, vilket enl. 
Torp betyder 'vrikke, bryte, slite ved idelig bevaegelse' ock 
hänföres till b reg da v. —• brokt f. (?) pl. bràktar FåröGN, 
bråk, nappatag; (sg.) brågt NEOG; bråkkt FåröS; CS, LauS, 
n. (?), gjerning, uptog NEOG; brottande FåröCS. 

iloksa v. flaksa FåröGN; flaks ( si fram) BroGN; fiaksa (st fram) 
Etel(Alva)YG; flåksa (ör sig, fram) FåröCS, rusa plumpt 
fram. Jfr ösv. dial, flukksa, flåkks(a), fjäska, ila (m. m.) 
(Wessman s. 89). floksugr flaksu AtlCn, otymplig (om per
soner). floks n. flaks FåröGN; flåkks FåröS; CS; GardeCS, 
plumphuggare, en framfus. Jfr ösv. dial, fluksär, fjäskig 
mansperson; sv. dial, flokks, flaks, lättsinnig mansperson, 
som . . . bär sig gapigt ock klumpigt åt Söderm.; stor-
gaper Skån (B,ietz 145 b); dalm. fluks, hogad, fallen att 
göra ngt (Rietz 153 b); no. flogs f., et letsindigt Menneske, 

en Flane (Aasen). 
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hoksa v. h aies a (at st) EkstaGerYo; pres. haksar (cei st) Fårö 
NärGN; haksar (at di) Etel(Alva)YG; håkksa (äi sig) FåröS; 
CS; håkksä äi si CS, sluka. 

knokst m. knakst, led på halmstrå FåröHz (ULMA 5168: 38); 
knåkkst FåröS; CS; BungeS, knöl, knubb, knopp; (lår-) 
knota. Bildn. till knöka f.? 

koksa f. kàksa NärGN; kaksœ FideYo; grnslhalis [apok.?] Atl 
Cx; g&tsalkaks a EkstaGerYG; g&tsalkaksœ Etel(Alva)YG; 

gmslkaksa YamlGN; kocksa Ba; kåksä CS; kåksa LauS; 
kåkkså YamlS, dyngslaga. Jfr ösv. dial, kåkso, stor torv
hacka; kåko etc. (som Saxen, Sv. Lm. XI. 3, 157, jämför 
med fi. kuokka, 'gräfta', ehuru han är oviss om det är 
finskt el. nordiskt). Huruvida gotl. koksa kan vara identiskt 
med sv. dial, kås(a) kåks(a), no. dial, koks, skål etc., lit. 
kåusas 'Schöpfgefäss' är väl ovisst. Om de sistn. orden se 
Lidén i GHÂ 1910: 2, s. 118 ff. och Thomsen Samlede 
avhandl. IY, s. 316 ff. 

koksa v. kàksa, stå ock skämta, skoja FåröGisr; kakscc, vara 
"mallig" Etel(Alva)YG; leaks & NärYamlGN, käbbla, käxa; 
även: gapa på; kaks& sr st, vräka ur sig GerYG; pres. 
kaksar (yivar andra) [spelar översittare] EkstaYG [förblandn. 
med kaxe m.?]; kåkksa FåröS; CS; kåkksä LauCS, käxa, 
svara emot. Yäl samma ord som sv. dial, koxa 'titta', till 
sv. dial, koka, titta, sätta näsan i vädret (Hellquist Ordb.) — 
Härtill: koks n. kaks FåröGN; EkstaYG; kåkks FåröS; CS; 
(Goth)S, våp, fjolla; gensvarig person. — koksa f. kaksu 
[? möjl. adj.], (översittare) EkstaYG; kåkksa FåröCS; kåkksä 

CS, våp. — koksugr f. kaksu VamlGN, grovkornig, robust, 
grälig (kvinna). 

rockla v. (pres.) ràklar FåröGN; råkkla FåröCS, stappla, vackla. 
Jfr ösv. dial, rokäl, rokkla etc., 'vackla, vika', som Wess-
man (s. 88) antager vara en avledn. till sv. dial, rukka, 
gunga, vagga etc. (Rietz 533 a). Jfr det kortstaviga rukla 
ovan s. 115. 

sloksa v. slaks^ât st Bro VamlGN, äta; pres. slaksar (cet st) Eksta 
YG; NärGN, glupskt, osnyggt slafsa i sig (som en hund); 
slaksa at st GerYG (särsk. om grisar) FideYG; sloxa NEOG; 
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slåkksä äi si S; CS, i samma bet. Bildat till äsv. slucka, 
sluka, tömma (Dahlgren); mlty. slucken? 

smoksa f. smàksa BTOGN; småkksa FåröS; CS, tjock kvinna. 
(Av. smàka, HejnGN; smàka NärVamlGN, d:o). smoksa v. 
smaksa FåröGN (plaska i sump); impf, smaksad, sade "smaks" 
(sten i sump) LauGrN. småcksa, -ä S; CS, slå till; säga 
"smack". Ljudhärmande. Jfr ösv. dial, smolç 'kyss'; smolça, 
smacka, kyssa; säga en grov lögn (VLL). 

VI. Fg. u före urspr. kakuminalt 1 + kons. 

1) u > o (a, o) före urspr.1 kakuminalt 1 + kons. i regel. 

Fg. fule falk FåröFlerLärGrN; AtlCïr; SandaTß; folk GothHM 
(tpl); SandaMbyHejdeKliGerHablTö; EkstaWN; GrötljN; 

fa(a)lk HavdCN (tpl); fåVVk RoneHamraSundS, folk. 
Fg. gulf galv Fårö (tpl); LärBroGN; AÜCN; golv GothHM (tpl); 

HejdeTe; EkstaWN; golv GrötljN; ga(a)lv HavdCN (tpl); gåVv 

HamS, golv. 
holk m. halk AtlCN; NärGN; (saus)halk FåröGN, brunnsholk; 

hâlk Fårö, ÖstgS; hållk FåröMartKräkAlskGrötlS; 'ållk Lau 
S; hulk2 ÖstgS, brunnsholk, isvall m. m. 

Fg. hulm3 m. halm BroHörsArdLauÖjaGN; holm HejdeKliHabl 
TG; halm YamlS, holme, holme holme, FlerLärHallStenky 
HejnBogeGmgGN; hölmce StenkuToftaTG; holme, SandaHejde 
FröjLevTö; holme, EkstaWN (tpl); holme, GrötlJN (tpl); 
ha(a)lme HavdCN (tpl); hållme ToftaS; håVVme H amS; hålme 

EkstaS; 'ålme VamlS, holme. I ortnamn träffas blott o-for

mer (SOA). 
holva v. halve, VamlBN; hållva, 'ålvä NäsS; hållvä lionellavdS; 

håVVvä SundS; åVva LauRoneNäsS, flå säl. Jfr estl.sv. 
holva, välva, stjälpa (VLL); isl. holfa, vsere hvselvet; no. 
dial, holva, hvselve (Aasen). Avljudsform t. hvelfa (Wess-

man s. 109). 

x) Delvis bevarat ännu på bröd. Säves tid, jfr ovan s. 76, n ot. 1. 
ä) Om formen är riktig skulle den bevisa att ögg. u > o/V ä nnu 

ej var fullt genomförd. 
3) i hulmgar{)i (dat.), Holmgård GS. 
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Fg. mulca v. mållca FårömN 317 ; màlka FlerHejnGothGmgNär 
Gx; molka (|) GothH.u; mal k- BälGx; molka NEOG, mjölka, 

skolva v. skalva FåröGx, springa fort; skållva FåröS; CS, 
löpa kring; gunga, slänga. Jfr ösv. dial, skållv(a) etc.; 
svikta, gunga (m. m.); estl.sv. skålv, skälva, gunga etc. 
Avljudsform t. skälva (Wessman, s. 109 f.). Öl. skêVv, 
gunga (i en gunga) jämför Lindroth s. 463 med de ösv. orden 
ock med fsv. ringeskolffua 'petaurus . . . ludus quidam' 
(FSS, h. 156, s. 442) ock förklarar dem såsom avljud till 
mlty. schelf 'ein Brettergerüst um etwas darauf oder dar
unter zu stellen', vilket emellertid Björkman i NoB 1919, 
s. 170 för till germ. rot. skelf, 'to split'. 

solka v. solka EkstaWx; GerYa; salka YamlGx; salkce F ide Yo; 
sållkä CS; AlskLauYamlS; sålkä YamlS, blanda svart o. 
vit ull samt grovkarda den. Ar väl samma ord som sv. 
solka, no. sulka, 'smutsa ned'. Den gotl. betydelsen för
klaras av att ullen blir grå genom blandning av svart 
ock vit. 

stolk in. stolk HablTG; stalk FideYa; VamlGx; stållk Näs, 
ståVVk Ham, ståVk, ståVk YamlS, fågel, Totanus calidris 
(jfr tolk strax nedan); stållk AlskS, stabbe, kort stakestump. 
stolke m. bajnstålke AlskS, benrade af gåshalfva, lamlår, 
skråf. Jfr sv. dial, stålk m., stjelk (vanligen afvissnad) 
NrkVrml Iiietz 673 a; ösv. dial. stoVk, stjälk utan blommor 
o. blad (YLL). Avljudande till stelk (fg. stelkir), stjälk, 

stolpe m. stalpa FåröFlerLärBroGx ; AtlCx (tpl); LauNärYaml 
Gx; stolpi Gothliir; stolpe,i HejdeTo; stolpa EkstaWx; stolpe, 
GrötlJx (tpl); sta(q)lp& HavdCN (tpl). Fsv. stulpe, stolpe. 
Fg. (ack. pl.) stulpa CSliun 194.1 

2) Följande ord visa kvarstående u före kak. 1 + kons. 

bulde m. hulda FåröBroGN; LaumKo; EkstaWx; GrötlJx; 
VamlBx; huldi GothHM, böld, bulnad. Fsv. bolde, bulde.2 

x) Läsningen är sannolikt riktig enl. vad prof. v. Friesen vän
ligen meddelat mig. 

ä) Det är ovisst, om ordet haft kak. 1. Jfr Noreen Yårt språk 
III. s. 124. 
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bulk m. bulk NEOG; CS; W, buckla (i metall); knöl (på tyg); 
list på åkern för sådd av morotsfrö. — bullkugur FåröBungeS; 
bulkug, -ig S; CS, knölig, påsig (om tyg). Jfr öl. bulle, 
buckla (på ett kärl); bèl'lat, knölig ock ojämn (Lindroth s. 
464); sk ån. bullked, knölig, knutig; sdm. bullkug, knölig, 
bugtig, om tunna metalliska kärl (Rietz 64 b); no. dial, 
bulk, bugle, bunk; till ieur. roten bhel- (Torp). 

Anm. W:s bulk, list på åkern kan jämföras med gotl. furbalk, 
den upphöjda kanten mellan fårorna; uppl, nk, hl balk, remsa på 
åkern mel], tvenne fåror (Rietz 21 a). Kanske föreligger rent av 
felskrivning hos W. 

mulka f. mullka FåröS, kvinna, bister i utseendet, mulker 
mul(l)kur FåröS; CS m., tvärvigg. mulkus mülkus FåröGN; 
mul(l)kus FåröS; CS m., tyst, sur, butter person, mulkugr 
mùlJcugur FåröGN; mul(l)kugur FåröS; CS, tvär, bös, sur-
mulen. Jfr no. mulka, surmule, grine (Torp), till mule. 

mulp(er) m. mul(l)p S; CS, en som är mycket fet ock k lunsig 
i ansiktet; mulpar CS; mullpur FåröS, bister karl. mulpugr, 
mullpugur F åröS; mullpig, -ug S; CS, av fet ansiktsbildning, 
surmulen, ond, bös (i uppsyn), mulpus mulpus CS = föreg. 
Jfr ösv. dial, målpp(a) 'sura' etc.; molppos, 'liten fet 
pojke med tjocka framskjutande läppar', vilka av Wessman, 
s. 109, föres till mule. 

sulke m. sülka FåröGN; sùlJca LauNärGN, svulst; sulkßauka f. 
VamlBN, hjärtfel; sullke FåröS; CS; GardeHamS, svullnad, 
sulka v. sullka si Fårö; sållkä si CS; såVVka si (i halsen), 
fastna i halsen, försvälja sig YamlS. Egtl. *swullka till 
stammen i ptc. *s(w)ullin, (gotl. sùln), av svella. 

Anm. Ordet tolk. fågel, Totanus calidris, har formerna: tullc 
FåröGN; tolk GotliHin; talk AtlCu; EkstaGerYö; LauNärGN m.; 
tållk ( MartGothVstgEksta), LauS; tlVk Rone; tullk FåröS; CS m. 
— tulkagras FåröGN, Cynanclium vincetoxicum ; tulkegräs Linné 
Öl. o. Gothl. res. s. 210 Asclepias [Cynanchum]. Jfr öl. toVk (fågeln) 
Lindroth s. 464 o . Kalm. 1. tolkan Mönsterås sn; tôl'k Ålem sn, 
sjöfågeln, I. Modéer 1929; tol'k Döderhults sn, Modéer Smål. skär-
gårdsn. s. 127, Totanus Calidris. Tulkgräs (Ulmaria) Linné a. a. 
s. 60. I ösv. dial, finnes ett ord tulkk, tålkk, hyvelkil, måttsticka 
m. m. vilket av Wessman s. 112 antages vara lån från holl. tolk, 
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'liten käpp', medan Liden Stud. z. altind. u. vergl. Sprachgesch. 
s. 81 ock Hellquist Sjön. s. 631 sa mt Ordb. synas betrakta ordet 
som en nordisk motsvarighet till det holl. ordet. Fågelnamnet är 
väl samma ord ock har i så fall uppkommit genom en jämförelse 
mellan den lilla fågeln, med dess smala kropp, långa ben och långa 
näbb, ock en liten käpp el. pinne. (Jfr stolk ovan.) Vokalismen 
i fåröformen tulk, nu mest förekommande i ordet tulkagras, (samma 
fågel kallas nämligen också mjenå på Fårö) kan åtm. i denna sms. 
bero på ställning i biton. (Obs. att fårömålet visar tendens att 
starkare betona andra sms.-leden). 

VII. Fg. u före dentalt 1 + kons. 

1) u bibehålles i regel. 

bullra v. biliäre, BTOGN; HejdeTet; buldra AtlCN; GrötlJx; 
pres. buldrar FåröGN. 

fullr adj. füldur FåröGN; fid(ar) AtlCN; fålar HejdeTo; ful 
GothHir; EkstaWN; n. fult GothHsi. Fg. n. sg. fult; n. pl. 
f. fullar etc. 

Fg. gull n. gul FårömN 338; gul GothHbi; AUCN; HejdeTo; 
HavdCN (tpl); GrötljN, guld. 

huld n. huld FåröBroVamlGN; När(f. !)GN; Etel(Alva)GerYG; 
GrötljN; hulld FåröS; CS; BungeVamlS, hull, kött. Fsv. 
huld. 

huldung(e) m. hùldûgga FåröVamlGN; hùldûg& BIOGN; huldug 
EkstaYö; huldugg GerYG; GrötljN; pl. huldunggar NärGN, 
hulling. 

krullugr Icritlj BCOGN; n. Icridut NärVamlGx; GerEtel(Alva)YG; 
Tcruht EkstaYö; n. krulligt S, knollrig, krusig (om hår), 

krulla v. krulla S, göra lockigt; pres. Jcrùlar si FåröGN; hråla 

s% NärVamlÜN, lockar sig (om hår), lirul si Etel(Alva)Y&. 
kull adv. kul (i Icul) BroGN; kul EkstaWN; FåröVamlGN; 

Etel(Alva)GerYG; kull FåröS; CS; Rone, omkull. 
kull m. kul FåröBroNärVamlGN; GerEtel(Alva)YG; kull NEOG; 

S (fåglar). Fsv. kulder. 
kulla f. kùla FåröN ärVamlGN ; kulci AtlCN ; kula EkstaWN; 

GrötljN; bf. kulu BroGx; GothHM; kulla FåröS; CS; Mart 
Garde(Vaml)S, hjässa S; CS; GN; CN, kulle (på marken) 
NärVamlGx. 
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kulle m. Icùla FåröBroGN; AtlGN; EkstaYa, kulle; kull ()•) 
GothHM, nav på ett hjul. 

kultra v. kultra FåröGN; kultre, BroVamlGN; AtlCx; GOIYG ; 

kùltrœ FideYG, rulla, vältra omkring; kultra, -ä CS, kullra, 
livälfvas omkring. Jfr no. dial, kultra, kantre, ryste (etc.); 
enl. Torp 335 b till kult m., liten klods etc., ock koltra, 
kantre, till koll m., top (Torp). 

muld f. muld FårömN 305; FlerLärBroGsr; GothHm; Hej de 
HablTG; EkstaWN; muld GrötlJN, mull. Fsv. muld. 

skulla v. slcula BroGi\; AÜCN; GrötlJN; YamlWs; slcide, Hejde 
TG, te sig, synas (stort, grant); skulla NEOG; pres. sKâar 
FåröGN; skülar NärGN. Jfr ösv. dial, skulla, skolla i 
likn. bet. (Wessman s. 120); sv. dial, skålla (Yg), synas, 
skifta . .; skull (Västerb), synas hög (Rietz 606 b). 

snulta v. snult(a) BroNärVamlGN; GothHM; EkstaGerYG; snult^si 
til FideYg; pres. snultar Etel(Alva)YG; snullta FåröLauS; 
snulltä AlskRoneS; LauCS, snatta, snylta o. d. Sv. dial, 
snulta (Yg, bhl, smål), snålas, snika efter födan, snylta 
(Rietz 647 b). 

stulta v. stulta FåröGN; stillte, LauGN, "tulta" (om barn), 
stulta f. stùlta LauGN, liten flicka. 
trulln. trul FlerLärBroGN; GothHM; AtlCN; HejdeTG; EkstaWN 

(tpl); GrötlJN; HavdCN (tpl); trull NEOG, troll. Fsv. trull, 
troll. 

Fg. tull (ack.) m. tid EkstaWN; tull (BungeAlskSund)S; Boge 
CS, årtull. tulle m. tula FåröGN; tùla LauNärVamlGN; 
tulle NEOG; tulli FåröS; CS, årtull. 

ull f. ul FåröLärBroGN; GothHM (tpl); AÜCN; EkstaWN (tpl); 
HejdeTo; HavdCN (tpl); GrötlJN. 

2) o förekommer i följande ord: 

krolla 1er ale, BroHejnGN; pres. da kr al ar EkstaGerEtelFideYG, 
vimla, myllra, krållä S; CS, kräla, vara fullt av (maskar). 
Jfr sv. dial, kralla 'krypa' (Skån, Hall); kråla (Blek), 
krälla, krall, krulliô (Dal), kräll (Norrl. dial.) kräla, 

vimla Rz 352 a. 
skolta v. skållta S; VängeButtCS; skålltä HamS, ringhugga, 

fläcka av ett träd. Jfr följ. 
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skolta f. skållta Fårö S; CS, liten hylla el. låda för elddon. 
Hör väl till stammen i skult, huvudskål; isl. skoltr, den 
ovenover 0jet vserende Benhvselvning ; no. dial, sko It, 
hjerneskaal, bergknatt m. in. som Torp för till samma grupp 
som skalle, vilket enl. Fick-Torp hör till germ. rot. skel 
'spalten, trennen'. 

skroll n. skral FåröGisr, 'smulig sten'; skråll BungeS, öfversta 
smuliga stenen af en kalkhäll. Jfr ösv. dial, skroll, 
skrälle, stackare; i avljudsförh. till sv. dial. (Gotl.) skräll, 

sprucket lerkärl o. d. (Rietz 604 b), avlj. till germ. rot. 
*skrel (Torp). Hit hör möjl. även skrolt n. skralt Yaml 
GN; skrällt YamlS, skräp, ock skrolta f. skrållta FåröS; CS, 
ngt gammalt, uselt, skroltugr adj. skrålltugur FåröS; CS, 
slcraltuar NärVamlGN, gammal usel o. skrällig. Jfr no. 
skralta v., gaa med smaa og svake skridt, (sv. dial, 
skralta) vilket Torp för till skrella. 

3) Växlande vokalism visar: 

tulta v. tulta FåröGN; tulta, GerYö; NärG.\; tultce FideYG; 
pres. tullar EkstaEtel(Alva)Y&; impf, tålltäd [om gäss] Lau 
JKN (ULMA 6998); tulta NEOG; tållta FåröS; CS; Bunge 
Fler(Lär)S, (om barn). 

Anm. Ett lånord med o för det långivande språkets u är: da. 
pult, klump, knold (DVSO); ä. da. pult(e), afskåret trsestykke 
[m. m.] (Kalkar): palt FåröGN; pållt FåröS; CS; Bunge m., stock
stump. — Ordet kunde dock möjl. vara inhemskt att döma av 
avledn. pylting, 'sälspäck', varom se Gotl. Arkiv 1930, s. 55 ff. 
En annan avledning är pållting LauS m. 'liten pojke'1; pullting 
LauS m., liten kagge, Jfr äv. ösv, dial, poltoger, pussig, fet 
(Yll). 

VIII. Fg. ü före m + kons.: 

1) u kvarstår i regel: 

brums m. brums BroNärGs; Etel(Alva)YG; pl. brumsar FåröGN; 
brumsar S, insekt. 

x) Jämför da. dial, poltring, en lille draeng el. pige; et par 
måneders gris, till poltre lobe om småborn (Feilberg). 



140 GUSTAVSON: GUTAMÅLET 

drumma v. pres. drumbar (nynnar) NärGhsr; impf, drumbad, dåna
de (om blåst) VamlGN; drumba I 100:18; drummba FåröS; CS; 
drumbä LauS; CS, dåna, dundra, brumma (etc.). Jfr ösv. 
dial, drumm, brumma (VLL); ä. da. drumme, brumme (Kal
kar). 

dumbr adj. dumbar FåröGx; dum LärGN; HejdeTG; EkstaWx; 
dumfar) AtlCx ; dumar VamlBisr; dummbårr FåröNäsS; dumbr 
Rone S, dum. — dumbe m. dùmba FåröBroNärVamlGN; Väte 
LojTo; dùmbce FideYG; dumbi FåröCS, dövstum person; 
oskäligt djur. Fsv. dumbe. 

dumla v. dumla, dumbla FåröS; CS; dumblä BungeFlerCS, 
falla, dimpa. Jfr ösv. dial, dommbäl, dummbäl etc., 
tumla (sig), vältra sig (Wessman s. 147); jyll. dommäl, 
tumle, falde (Feilberg); no. dumla, tumle, sole, larme 
dumpt [m. m.], vilket Torp för till dumm adj. 

dumpla v. dumpla LauS; impf, dumplada Yäte (Sv. Lm. I: 576) 
NärVamlGN, falla, dimpa. 

grumlugr grumluar EkstaWisr; n. grumlut FåröNärVamlGN; 
G e r E t e 1 ( A l v a ) Y G ; grumht EkstaYG; grumblagur FåröCS; n. 
grumlot NEOG; grumlig, tjock, oren, disig, mörk. 

(?) gumme gùma FåröGN; guma NärVamlGN; gumba1 LaumKß 
m.; guma (f.) EkstaYG, fadder; gumme NEOG; L. soc.; Fårö 
Kräkl ArdLauRoneS ; gummi FåröCS; gumma StenkyCS; 
NäsS, fadder NEOG; S; CS; (karlfadder) S; CS; karl, gubbe 
LauS. Jfr ösv. dial, gomm, gåmm (etc.); estl.sv. gomm 
m„ gudfar ("Wessman s. 140); dalm. (Alvd.) gumme, gud-

. fader, karlfadder (Bietz 222 a); orsam. (m. bf.) guman, fad
der (Noreen Sv. Lm. IV. 2, s. 69); fsv. gumi, gumme, 
man, gammal man, gubbe (Sdw); isl. gumi, Mand, Men-
neske. Möjligen kortstavigt. 

gumbr m. gumbär, -rä n. [!] SundKx; m. bf. gumren S, ett 
trädstycke, fästadt vid en lina som för nämnda ändamål 
[gumra v.] är försedd med en sten i ändan KN; "gumren, 
gumbr-stajnen eller kräklan" SH 46. 

') Denna form beror enl. Kock Sv. Lm. XV. 8, 12, på att ordet 
är inlånat från rspr. o. a tt därvid mb substituerats för mm. Då 
formen är ensamstående, torde den böra betraktas som felaktig. 
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guramare gumbari GothHii; gumbare YamlS, sten ock l ina vid 
sista ändan av ganvarpu, då man gunibar dvs. sätter fast 
varpu i bägge ändar, så att varpu ej kan svänga efter 
strömmen Hm; allt (tåg, sten, klåbba), [som] brukas då 
man fiskar på grundt vatten S. Sms. gumbarkräkla S„ 
rotankare; gumbarstain Sö. Gotl. S, bf. gumbastam YamlGN, 
ankarsten som fästes vid det sista garnet ock kastas ner i 
sjön; gùmbrcestain, gumbrcetamg [ankarsten o. -tåg] NäsYo; 
— gumbasvaintrce [en sorts rotankare] ToftaYG. — Ordet 
hör väl samman med ä. sv. gum mar, gummer (SAOB); 
estl.sv. (Runö) gumar, isl. gumarr, 'gumse', ock torde syfta 
på formen av det stora flöte ("trädstycke") som fästes vid 
sänktåget, eller möjligen på rotankaret, (gumbarkräkla; 
gumbasv&mtrœ), vilket kunde ha någon likhet med ett gums-
huvud med horn. (Jfr gotl. sveintre Säve, ett rotankare av 

denna form , som fått sitt namn av likheten med ett 

svinhuvud.) — Härtill hör gumra v. gumbra GothHin; Yaml 
Gn; gùmbrœ StenkyToftaLauNäsYo, ankra "varpan" i båda 
ändarna. Jfr öl. gumrd v. 'fästa skötarne med en sten el. 
krabbe i var ända' vilket Lindroth s. 383 jämför med lit. 
gémbe f., 'pflock' etc. Den öländska betydelsen av ordet 
"fästa . . . med en sten el. krabbe" synes styrka mitt an
tagande ovan att krabben (rotankaret) vore det primära, 

gumpa v. gùmpa FåröGN; gumpa BroNärYamlGsr; EkstaWN; 
GerFideYa; gumpä CS, hoppa, knycka, gunga. Om ordets 
etymon se Schröder Ablautstudien, s. 39. 

humla f. humla FåröGN; humbla LauNärVamlGx; humla Eksta 
GerFideYö; (humbli m. GothHii); humbla FåröS; CS, (insekt), 

hummel, (humle) m. hùmal BtoGn; huni&l EkstaGerYö; humbl 
EkstaWN, baddare. Jfr ösv. dial, humäl 1. humälbisi 
in., bjässe (om stora havsvågor 1. d.) (Vll); Ydre: hummle-
gubbe m., 'ansenlig äldre person' (liääf Ydremålet s. 34). 

hump m. hump VamlGN; hump Sahl; Ba; FåröGothGuldGarde 
VamlSundS, bf. humpen Erlandsson En döende kultur I, 
s. 7, dubbelsäng S; fållbänk (kombinerat bord o. säng) 
VamlGN. — I Acta Ethnologica 1937, s. 80 antyder M. 



142 GUSTAVSON: GÜTAMALET 

Eriksson att det gotl. hump, liksom sv. dial, skulle ock 
kran (i samma bet.) möjligen syftar på samband med övre 
våningen eller löftet i boningshus. -— Or det kan möjl. föras 
till en rot "hump (= *hup), böja sig, välva sig, vartill enl. 
Torp no. hnmp 'bergknatt, liten ujevnhet i jordbunden', ty. 
Humpen m., stor bägare och gr. xüjißo? skål, jfr v. Friesen 
Mediagem. s. 51.1 Till en germ, rot *hump, 'stumpf' föras 
no. hump (bergknatt), nht. humpen 'trinkgefäss', ofris, 
humpen, schneiden, hauen, kürzen, stutzen, verstummein; 
mlty. h um pel, häufchen etc. (Schröder Ablautsstudien, 
s. 19 f.). Möjl. hör dock hump 'säng' till följande. 

humpa v. pres. hump ar (u skumpar) NärGx; humpa Sahl; 
FåröVisbyS; humpä CS, rida, skumpa, springa hoppande. 
Jfr sv. dial, (skån.) hömpa, rida dåligt, skumpa (Rietz 
267 a); da. humpe, gaae besvserligen med haltende trin 
(Molbech); lty. humpeln, lahmen, lahm gehen, etwas hinken 
(Schambach Wb). Se även v. Friesen Mediagem. s. 51, ock 
jfr humpra s. 143 nedan. 

Fg. kuml2 Tcumbl EkstaWN; kärnbal NärVamlGN; HablTa; 
kumb&l GerEtel(Alva)Yö; YamlBN; kumbel NEOG; kumbV 

Rone; kumbel(l) EkstaBursNäsVamlHamSundS, sjömärke; 
märke i örat på kreatur. 

lumma f. Mima FåröGhsr; lùnia BroHejnGN; AtlCx; luma Goth 
HM; EkstaWN; GrötlJN; lum- HejdeTa; HamBN; lumma 
NEOG; S; CS. Sv. dial, lomma, lumma (Rietz 411 b), 
da. lomme, no. lumma. Ar enl. Torp möjl. gammalt lån 
fr. keltiskan. 

rumpa f. rùmpa FåröNärVamlGN; HavdCN (tpl); rumpa Bro 
GN; GothHja; EkstaWN; GrötlJN; rùmpa AtlCN; HejdeTG, 
svans. 

stumble m. stumla FåröGN ; GerYö; stùmbln Hej d (3 T g ; stumblœ 
FideYc; stùmbal (|) AtlCN ; NärVamlGN; stumbl EkstaWN; 
stùm&l BTOGN; Etel(Alva)Yo, stubbe. Fg. (ack.) stumbla. 

-1) Hit höra möjl. också fsv. humper, urfjäll, avskilt jordstycke. 
Se N. Lindqvist Bjärka Säby Ortn. s. 148 f. som anser betyd, 
'avskuret stycke' sekundär i förh. till bet. 'böja sig'. 

2) CSRun n:r 84, 88. 
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Fg. fiumlingr m. tîimh-g BroGrN ; AtlCx; tumligg GrötljN; 
tumling NEOG; S; CS, tumme (NEOG); tredje hornet på en 
tjuga. 

2) Växlande vokalism visa: 

dumpa v. dumpa SAHL; dumpa S; CS; dåmpä FardS, falla, 
dimpa, gumpa, väga upp; springa klumpigt. Jfr no. dial, 
dumpa, falde pludselig [etc.], isl. dumpa, stöta, avlj. till 
dimpa (Torp) ock Wessman s. 143. Jfr dumpla, s. 140 ovan. 

grums n. grams FåröGN; grums FåröBroYamlGx; EkstaGer 
Fide YG; grums Sahl; FåröS, grumlighet i vatten o. d.; oren-
lighet på fiskegarn; grums (= grum) LauJKN (ULMA 6998), 
inälvor o. d. som rensas ur fisk. Avledn. till gotl. grum, 

fiskavfall m. m. (Gotl. ordb.). Jfr öl. ingrôms, innanmäte i 
fisk Lindroth s. 383; bornh. groms, Affall, Indvolde af Fisk 
(Espersen Ordb.). — grumsa v. gråmsa FåröS; CS; grumsa 

YängeSundCS, äta glupskt; krossa sönder. — grumsugr, 
grumsugur, gråmsagur FåröS; CS; f. grumsu Etel(Alva)YG; 
n. grummsutt LauJKN (ULMA 6998), grumsig. 

humma : h omma v. håma FåröGN; ham di LauCn (896: 2). 
humma NEOG; humma (si) FlerCS; hommä (sig) S; håmmä 

S; CS; pres. hämmar si LauJKN (ULMA 6998), flytta sig 
(om hästar). Jfr östsv. dial, humma, håmma, uppmaning-
till häst att stiga åt sidan; häst (i barnspr.) (Wessman s. 
148); sv. dial, humma, homma, hörna, homm sej, flytta 
bakdelen åt ena sidan, om hästar; styra (hästen) baklänges; 
gå baklänges; vara hövlig, foglig (etc.) Rietz 261 a. 

humpra v. humpra FåröS; CS; hàmpra FåröGN, springa lun-
sigt, skumpa. Jfr humpa ovan s. 142. 

3) u > o i följande ord: 

hompa v. håmpa på sig S, oskapligt palta på sig. Hör väl 
till hump i bet. knöl, jfr ovan. 

homp n. håmp S, något ovanligt, påpaltadt, som hänger ock 
dinglar. 

hompel m. håmpel m., pl. -plar S, knutar på lintråd. Jfr sv. 
dial, (skån.) hompel, m., stort ock tjockt stycke (Rietz 267 a). 
Till hump 'knöl'. 
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klomp m. lclamp FåröHz1; BroGx; AtlCN; EkstaGerEtel(Alva) 
FideYa; NärVamlGN; Jclomp GotliHM, träkloss (fjättra) om 
frambenet på en häst; äv. klump (av jord o. d.) GN; YG; 

klomp Sahl, compes på hästar; klåmp FåröS; CS; Bunge 
FoleS; ArdCS, klump; hästfjättra. Jfr ösv. dial, klompp, 
klump(p), klåmpp, klump, grovt ock kort vedträ, stock
ände (m. m.); estl.sv. klump Gsvby; klåmp Nuckö2, Rågö 
Vicht, Runö (Wessman, s. 157); äsv. klump (bl. a. = träkloss 
om foten på djur el. människa) SAOB. Är enl. Hellq. 
Det sv. ordförrådet s. 648 möjligen lån fr. lty. (så dock 
icke i Ordb. 1 o. 2 uppl). 

pomp, påmmp FåröS m., kluns. pompa v. pamp' pa si Eksta 
YG; pamp^pä si VamlGN, bylta på sig; pamp pu, di Etel 
(Alva)YG. pompugr pampuar FideYG; f. pampu EtelYG; n. 
pampit Bro; pamput GerYG; NärGN, tjockt o. knöligt, "kyl-
sigt" (om kläder). Jfr no. dial, pumpen, opsvulmet i an-
sigtet; pump, en tyk og tung figur; pumpog, kluntet og 
tyk, svänger (Torp). 

IX. Fg. ü före n + kons. 

1) u bevaras i regel: 

blunda v. blunda FåröGN; blunda BroNärVamlGN. — blund m. 
EkstaYo; blunda f. GerYG, 'blund'. 

brunn m. brun BTOGN; GothHivi (tpl); AtlCN; HejdeTo; Eksta 
WN; GrötljN (tpl); bruns- Lau NärGN. 

bunn f. bun FåröBroLauNärVamlGN; GothHii; AtlCN; LojTG, 
stort kar. Isl. boôn, mjödkar (poet.). Se N. Carlsson 
I-omlj., s. 16. 

dunt m. dunt NEOG; ALN; S; CS, släng, slag. Äsv. dunt 
(SAOB); ösv. dial, dunt, stöt, smäll etc. (Wessman s. 174). 

flundra f. flundra FåröLauVamlGN; SundBN; flundra BroGN; 
GothHM. 

funda v. funda BTOGN; AtlCN; EkstaFideYG; pres. fùndar 
FåröGN; fùndar GerEtel(Alva)YG; Nät'VamlGx; iunda NEOG; 

') ULMA 5776, s. 71. 
~) Nucköm. klomp enl. Daneli (Sv. Lm. B. 38, s. 138)<klamp. 
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funde Sahl; fundä Sund CS, clå det kliar i näsan, vilket 
förebådar främmande. A. sv. funda (SAOB); sv. dial, 
f u n n a  (s m å l . ) ,  f å n n a  ( s k å n . ) ,  f u n n a s  ( s m å l . ,  ö l . ,  b l e k . ) ;  f u n n  
Yb, gissa sig till ngt, utgrunda [etc.] (Rietz 171 b), till fsv. 
fund n. påfund; fg. f. gen. fundar, dat. fund, fynd (GL hs B1), 

grunda v . grunda FåröGx; grunda BroNärVamlGx ; HejdeTo; 
grunda AtlCür, fundera. 

grundugr grundur LaumKo. eftertänksam. 
grunn n. grun FåröFlerLärVamlGx; HablTo; pl. grunar Burs 

YG, grund (i havet). Isl. grunn n. 
Fg. hundr m. hund FåröFlerLärBroGrK; GothH.w (tpl); AtlCx ; 

HejdeTG; EkstaWx (tpl); H avdCx (tpl); h und GrötlJN (tpl). 
Fg. hundraj) - rkn. hundra FåröGx; hùndra FlerLärGN; Hejde 

TG; HavdCx (tpl); hundra LaumKo; EkstaWx (tpl); GrötlJx 
(tpl), hundra. 

klund n. klund FåröS; CS; BursHavdS; SundCS; kVund (Lau) 
RoneS, rotklubba att slå säl med; klappträ; fängsel om 
halsen på djur. Om detta ord se v. Friesen i Bidrag till 
n o r d .  f i l o l .  t i l l ä g n .  E m i l  O l s o n  1 9 3 6 ,  s .  3 1 9  f f .  

kunna v. (lenana FåröGx); leune, BroLauGx; GothHiu; impf. 
hundt FlerGN; hundit HejdeTG; sup. hunt KÜTG. Fg. pres. 
pl. cunnu. I ösv. dial, förekommer ofta kort vok. + kort 
kons. (kuna) likaså i estl.sv., vilket motsvarar fåröformen 
hiiana. Dessa former bero väl på svagtonsutveckling. 

kunning m. hùmg B ro H ejiiGx; A tlCx ; Etel(Alva)YG; hunvgg 
GothHm; EkstaWx; gran-, talkumggar GerYG; (talhwtnigg 
VamlGx); (kuning FåröS; CS; NäsS); kunning Ba; CS; (pl. 
kuningar RoneS), gran- o. tallkotte, Kanske ett urspr. 
x'kutningr, som med fortis el. semifortis på andra stavelsen 
blev *kuôningr > kunningr.3 Germ, roten '2'kut — en 
r) i hskr. A finnes en nom. îyndr, dat. îynd. 
"') Runkai.; CSßun. 22, 123; huntrafi ib. 122. 
") Märk att på södra gotl. avledningar på -ing (åtm. i sing, 

best. form ock i plur.) ha semifortis på andra stavelsen (Klintberg 
Laum., s. 24, mom. 13 ock s. 39, mom. III G). Att även i isl. 
ock fsv. ord på -(n)ing voro formellt sammansatta ock hade fortis 
el. semifortis på 2:a stavelsen har antagits av Kock (Stud. öfver 
fsv. ljudl., s. 227 ff., ock Svensk accent II: 318). 

10 H. Gustavson. 
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utbildn. av ku 'sich wölben' (Fick-Torp) — återfinnes i no. 
dial, küt el. küt 'forknyttelse i veksten' (Torp) ock i sv. 
dial, kut, knöl, puckel (Rietz 367 b), ock avljudande i 
fryksd kot (Magnusson), knölig utväxt på träd, mlty. kotel, 
liten rund klump (lort), sv. kotte. 

lundas liindas FåröGN, gä ock vara arg, tjura; lundes NEOG; 

CS; lunndas FåröS; CS, gå tyst ock vara ond. Till isl. 
lund, sinne; sv. dial, lund, sinnesstämning (Rietz 415 a), 
lundr m. limdar LauGrN, argsint barn; hinder NEOG; lunn-

durr FåröS; CS, tyst ock ond person, lundskas pres. lûn-
sTcas LauNärGhsr, går ock är arg, tjurig, lundska v., pres. 
lunslcar HatnBx, vara trumpen. 

lunde m. lùnda FåröBroGhsr; AtlCx; lunda LaumKo, lund. Jfr 
no. dial. (Smaalenene) lunne m., lund (Torp). 

lunsa v. luns (dt ivag) Etel(Alva)YG; lunsj(si äv) VamlGx; 
luns di q na EkstaGerYo; pres. lûnsar NärGx; lunsa NEOG; 

CS, lunka. Sv. dial, lunsa, löpa tungt ock med möda 
(Rietz 415 b); ösv. dial, lonss(a), lunns(a), springa el. gå 
lunsigt (m. m.), till luns, knöl (Wessman s. 175). Jfr lons 
nedan s. 148. 

mun m. mun FåröBroGx; AtlCx. 
puns m. jpuns EkstaEtel(Alva)YG; GrötlJx; pl. punsar GerYG; 

YamlGN, su mphål; puns Sahl, Ba; S; CS; pl. punsar Mart 
Etel(LauVaml)S, vattenpuss, vattenhål i myr. Jfr sv. dial. 
(Häls.) punns, pumms, till punnsa, pummsa (Häls.), 
punns (Yästerb.), plaska, vada i vatten, stampa i smutsen 
(Rietz 513 a); jyll. * pundse (pçjs), subst., hsengessek, sump, 
blode, *pundse (pçjs) v., vade i dynd (Feilberg). 

slunta v. slunt si ifrån, smita ifrån BroGn; slunnta FåröS; CS; 

sluntä CS, gå fåfäng. Sv. dial, slunta (etc.) slå dank; 
"slunta bort sin tid" ; slinta undan, förbi (etc.) Rz 625 a. 

stund f. stund BTOGN; GOÜIHM (tpl); AtlCir, EkstaWN; Havd 
CN (tpl); HablTG; stund GrötlJN (tpl); stunda- FåröGN; 
stund- LauGx. 

sund stoiirsund GothGx (ett träsk); sund HejnGx (Fårösund); 
bf. sunda FåröGN (Fårösund). 
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sunda v. sund si GmgGx, bada; sunda VamlWx, låta (hästar)' 
bada; sundjrust, bada hästarna HavdCx (tpl s. 29); Y ami Gx 
sunda hestar, låta hestar simma Neog. Sv. dial, sunnda, 
löga, bada hästar (Uppl., Södm.) Eietz 565 b. 

sund-bälg sumbeäg GmgGN; HavdCx (tpl s. 29); sumbolg Eksta 
Wx; NärGN; sundb&lg Näs Wx; sundb&lg&n Y amlWx; sim-
blåsan på fiskar. 

Fg. sundr adv. sündur FåröGx; sundar Gothlhi; sündar Bro 
Gn; AtlCx; GrötlJx; sundar EkstaWx (tpl); sundar HavdCx 
(tpl), sönder. 

sunnan sùna FåröGx ; sune, GothHM; ButtNärGx ; LaumKo ; 
bf. (m.) sùnn GrötlJx; (f.) sùnu EkstaWx, söderifrån; sun
nan vind. 

Fg. sunnudag (ack.) sundag FåröGx; sunda, sundagar Eksta 
Wx; sundagar, sunda GothHM; sünda(g), (f) sunda GrötlJx; 
sundag LaumKo, söndag. (Enl. Hellquist Ordb. gammalt 
lån från fsax. el. ags.). 

tunn adj. tiindur FåröGx; tûnar FlerGx; HejdeHablTG; tunn-
dårr FåröS. Fsv. Jmnder. 

under n. imdar BroNärVamlGx. 
underlig undah BroHejnYamlGx; AtlCx; n. undalat FåröGx. 
Fg. undir prep. imdar FåröGx; imdar FlerLärBroGN; AtlCx; 

HablT»; undqr GothHM1 (tpl); EkstaWx (tpl); imda(r) Hej de 
Tg; imdar HavdCx (tpl); undar GrötlJx; und a- LauNärGx, 
under. 

unna v. una BroGx; GothHM (tpl); AtlCx; EkstaWx (tpl); 
HavdCx (tpl); GrötlJx (tpl). 

2) o uppträder i följande ord: 

front m. fränt BroEkstaGerYG; NärYamlGx, "tupé", även 
pannlugg; frånnt FåröS; CS, hårlugg. Ösv. dial, fråntt, 
'frans, tofs' (Wessman s. 177); no. dial, frunt 'pandehaar' 
(Torp). 

lons m. lans BroGx; GerEtel(Alva)FideYG; bf. lånsn NärYaml 
Gx; lons, baklonsen, tiocka bakenden Neog; lånns FåröS; 

*) Hm skriver undah,. 
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GS; VamlS, lår, skinka (på folk). Jfr sv. dial, luns m., 
klump, klabb, stort ock tungt stycke etc. (Rietz 415 b); no. 
dial, luns, stycke kött (Torp). Jfr luns a v. ovan s. 146. 

3) u växlar med o i följande ord: 

druns : drons n. dr an s FåröGN, liten gräshoppa; druns m. Eksta 
Yg, slarver; drånns FåröS; CS: 1) liten gräshoppa. 2) lat
hund. Jfr no. drunsa, stöta, falla tungt, vara efterslänt-
rare, ock dr um s a, vara senfärdig (Torp). 

drunta : dronta druntä LauAlskSundS; drånta Sahl; dråntä 
LauS, lättjas, söla. Se SAOB drunta ock Wessman s. 173. 
dronter m. dråntur LauS, sölkorv. 

dunsa : donsa v. dunsa YamlGtor; pres. dimsar FåröGN ; donsa 
NEOG; dunnsa FåröCS, falla, stöta. Se SAOB ock Wessman 
s. 173. duns : don s m. duns F åröNärVamlGsr; EkstaGerEtel 
(Alva)Ye; duns, dons NEOG; dunns FåröS; CS; SundS, slag, 

stöt. 

flunsa : flonsa (lans st fram BroGx, komma klumpigt fram; 
flansa AtlCsr; flùnsa HejdeTo; flansa (st fram) EkstaYG, 
plumsa; flunsa CS, vara ovig; plumsa; flånnsa FåröS; CS; 
YamlS; flånsä CS, vada; doppa bröd, komma oskickligt 
framstjälpandes. SAOB flunsa v. Sv. dial, flunsa [i likn. 
bet.] (Rietz 154 a); ösv. dial, flonss, flunss(a), doppa bröd 
i fluns [fläskspad m. m.] (Wessman s. 174). — îlunsa f. 
îluntza NEOG; îlunsa CS, tjock ock fet piga. Sv. dial, (vg.) 
flunsa, ett fett quinfolk (Ihre Dial, lex.); ösv. dial, flunsa, 
stort, oformligt fruntimmer (Wessman s. 174). 

kluns : klons m. ldans BroGx; AÜCN; TciptJclans FåröNärGN; 
kluns YamlGïr; Etel(Alva)FideYG; träiklunns u träiklånns 
LauJKiV (ULMA 6998); klons NEOG; klans S; CS; bf. kyt-
klånsen FåröS, kluns, klump, knöl. 

plunsa : plon sa plûnsa FårömN 307; plansG, FlerLârGî*; plùnse, 
NäsSundGx; plun(n)sa FåröS; CS; plunsä S; CS; plånnsä 
CS, plumsa. (Om m > n före d, s, t se Aschw. Gr. § 272: 1). 

(?) monsa mànsa FåröS, (fårnamn) tacka som mumsar; till 

mumsa v.? 
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X. Fg. ü före ng, nk. 

1) u kvarstår i regel: 

blunka blugke, BroGN, blinka. Asv. b lunka (SAOB). 
bunk1 m. bugle FåröFlerLauNärVarnlGx; Etel(Alva) YG, hög 

(av malt); bunk FåröLauSundS, hög, hop. Jfr fsv. bunke, 
hög, hop; ösv. dial, bunke, dets. (Wessman, s. 192). Ar 
samma, ord som följ. 

bunk2 m. bugk SjonGN 1931 (SOA), finare, gulaktigt foder
gräs (i myr); bugkgräs AngaGx 1931 (SOA), "runt gräs med 
svart knopp" (Juncus?); bunk NEOG; FåröBungeLauYaml 
SundS, groft foder NEOG; CS; fint myrfoder S; CS; pl. 
bunkar, sidlända ängar, der bunkfoder (Equisetum) växer 
HallS. Yanligt i ortn. t. ex. bügkan el. snurbt bùgkar ängar 
ock hage till Surby gd AngaGx 1931 (SOA); biigk&n [trol. 
fel accent], sank mark till Kondarve gd AtlBx 1931 (SOA); 
bugkar, slåttermark i kanten av en myr, Häftings gd Hang 
GN 1931 (SOA); bùgkar, myrmark i Sjonh (mot gr. till Halla 
sn) GN 1931 (SOA); bf. bugki, lös myrjord, dyjord Eksta YG; 
salmunds bugki GerYc. Beträffande dessa naturnamn i Anga 
ock Sjonh har uppgivits, att gräset bugk växer där (jfr 
ortn. starar flerst., t. ex. Duss gd i Bro (GN), där det växer 
starr). Jfr om sv. dial, bunk(e), bonk m. fl. såsom namn 
på olika slags gräs, särskilt sådana med hårt strå, Hessel-
man i Nysv. st. 2 (1922), s. 186 ff. 

drunkna drugkna BroGN. 
dungen adj. dugan, litet fuktig Etel(Alva)YG; n. dùgga Vaml 

GN, vått (kläde); dungen Aln; Sahl; FåröS; CS, våt, fuktig, 
däfven. Jfr ä. sv. dungen, om jord: fuktig, vattensjuk; 
dunga v., ruska (SAOB); ösv. dial, dänjen etc., ruskig, dåsig 
etc. Wessman s. 196. Enl. SAOB möjl. rotbesläkt. med dynga. 

glunka v. glugka FåröGx; glugka BroYamlGx; GerYc;; pres. 
glügkar NärGN; EkstaYo; pass. glugkas FideYe; glunka 

NEOG, tala i mjugg. 
grunka grunka NEOG; grunkä CS, tala i miugg NEOG, förljudas 

CS. Jfr sv. dial, grunka, grunkas (Rietz 216 a); ä. sv. 
grunka (SAOB); fornsv. grunka, mumla, knota osv.; no. 
dial, grunka, enl. Torp av *'gr um k- (jfr grumsa, grymta). 
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gunga v. (pres.) gûggar GmgGx; gugga NärVamlGx. 
klungra v. klungrä LauS, skrynkla. — klungruar LauS; n. klwg-

grut YamlGrN, skrynklig. Till stammen i sv. klunga f., 
no. klyngja, dynge etc., fht. klunga f., nystan; grundverbet 
är ags. clingan, draga sig samman, skrumpna (Torp 290 b), 

klungsa v. klungsa FåröS; CS, andas tungt (när det klunkar i 
halsen). Jfr estl.sv. dial. Mugks, Muggs etc., klunka (VLL). 

krunge krûggt FårömN 322 ; Jcriiga LärBroGx; krùgge. YamlGx; 
lerugga EkstaFideYö, inkråm i bröd; soppklimp; pl. kruggar 
NärGx; GrötljN, klimp i soppa; krungä NEOG; CS; krunge 
Wallin; FåröBungeAlsk(Lau)S; pl. krungar LauNäsSundS, 
klimp i soppa; inkråm i bröd. — Enl. Noreen (Fåröm. § 82) 
av *krufni till isl. krof (= krov, kropp, skrott Hsegstad-
Torp). Kock påpekar i NT f. Filol. 2 r . IX, s. 157, att man 
borde väntat *krungni — jfr fsv. hwete brodz krumne 
(Sdw). Ordet kunde kanske sammanställas med nyisl. 
krungur, Pukkel (Blondal), jfr no. dial, krungla, kroket 
trœ; jysk kryngel, en krolle, noget krollet, vilka äro av-
ljudande till kräng- (i no. krangl, träng, kroket Passage) 
(Torp): kreng, sich krümmen, einschrumpfen (Fick-Torp). 
Emellertid synes en sammanblandning ha skett med krumma 
f. kruma FlerLärBroGx; EkstaWN; -et LauGx; krùma (m.) 
AtlCN, 'inkråm'. 

kung kugg FlerGN; HejdeTc; ; EkstaWN (tpl); GrötljN (tpl); 
h u g  L ä r B r o G x ;  H a v d C N .  F g .  k u n u n g r .  O m  k u n g  <  
kunung se Kock Sv. Ljh. Y, s. 207. 

lunga f. lugga FåröGN; HavdCN (tpl); lugga, GothÜM (tpl); 
HejdeTi;; EkstaWN (tpl); GrötljN (tpl); lùgga AÜCN; lug-
FlerLärGx; lugg- LaumKo. 

lunka v. logka FåröDLL; lugka BroYamlGx; EkstaYG; Havd 
CN (tpl); lugkce FideYG; lunka NEOG; pres. lugkar GerYG, 
springa sakta. 

munken adj. mûgfon FårömN 300; mùgkan FlerLärBroNärYaml 
GN; ToftaHejdeSilTg; AtlCN; mugkcen StenkuTG; mugk&n 
GrötlJx; munken FåröS; CS; LauS; n. mugka EkstaGerYG, 
unken (särsk. om säd), munkna v. mugkne, HamBN, bli 
skämt (om hö i stack). Enligt Noreen Fåröm. § 15 har 
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mûnljm uppstått genom sammanblandning av '"ugjpn unken 
ock "mugm, möglig (jfr Rietz s. 446). En liknande för
klaring har även Hellquist Ordb., gentemot Noreen Vårt 
Språk III: 292, där munken antages innehålla en nasalerad 
växelform till stammen i ty. mucheln, lukta mögel. 

stunka stùglca AtlCN, starholk; stugka GothHM, liten tös; drik-
stugke, EkstaYö; ärikstugka NärGN, kanna; (stogka EkstaWN, 
kanna, stånka, snarast rspr.); står stunka FåröGN; star stugka 
NärGN, starholk (av urholkat trä -— eljes stqrbaur När); 
starstugka EkstaGerYo. stunkå "a holt träi", ett ihåligt 
trä [anv. t. starholk] LauJKx (ULMA 6998); stunka är ett 
iholt stycke som opsettias [!] på husen ell. i trä ther sta-
rarna hafwa sitt bo vti NEOG; stunka, starbo, fyrkantigt 
el. rundt, å tak el. i träd S; CS; rutten, ihålig stubbe S; 
aikstunkå LojVaml; -stunka EoleS; stunka, kärl av en ur
holkad trädstam (ölstunkå) Öja(Fårö). stunk(e) m. stugk [apok.?] 
GothHM; stugka BroGx; stugkce F ideYg, starholk. Betydel
sen ihålig trädstam > starholk är tydligen den ursprungliga, 
medan bet. 'dryckeskanna' troligen uppstått genom inverkan 
från rspr. stånka, vilket enl. Hellquist Ordb. är en k-avledn. 
till ä. nvsv., sv. dial, stånda [gotl. standå!], fsv. standa, 
mlty. stände, 'tunna' ock således ej kan formellt motsvara 
gotl. stunka. Snarast är detta en genom dissimilatoriskt 
bortfall av r i sms. star-strunka uppkommen form av fåröm. 
strunka, varom strax nedan. 

strunka f. strunka (stara-str.) FåröS; CS, starholk. Se strunk : 
stronk nedan s. 153. 

tungr adj. tûggur FårömN 321; tug(ar) BroHejnGs; tuggar Lau 
YamlGx. 

tunga f. tugget, FåröGx; tùgga FlerLärGx; AtlCN; tugga GothHM; 
GuldHejdeGerTcr ; EkstaWx; GrötlJN; tugga, HavdCN (tpl). 

ungl n. ûggul FåröGx; ûggal (m.) LauYamlGN; ungel Sahl; 
S; CS; ungul(l) FåröS; CS; ungårr1 HamS, ärg. Jfr sv. 
dial, ungel, ongel (Vb, häls.), rost, mögel (Rietz 782 a); 
Vbott. ögal', ûgal (S. Larsson s. 105); Södm. ynglä, mögla, 

1) rr står säker], för tjockt 1, om vilket P. A. Säve säger, att 
det "låter nästan som r". 
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fukta (Rietz a. st.); no. dial. un(d)la, ungla, 'vsemmes, foie 
kvalme', vilket av Torp (Ordb.) sammanställes med sv. 
unken. 

Fg. ungr ûggur FåröGx; wggcir FlerGx; EkstaWx; HavdCx 
(tpl); wgg GothHsi (tpl); HejdeFröjTu; GrötlJx (tpl); självst. 
f. ùgga NärGx; ugg- LaumKe, ung. 

2) o förekommer i följande ord: 

bonka v. bagka VamlGx; GerFideYa; (t) EkstaYö; bånnkä S; 
LauJKx (ULMA 6998), banka, bulta. Fsv., äsv. bunka 
(SAOB); sv. dial, bunka (smål.); bonka (häls.) Rietz 22 b; 
ösv. dial. bogk, bwglca etc. (Wessman s. 192), bulta, slå o. d. 
Ljudhärmande. 

skonk m. rakaskagk, rockskört FåröGx; skagk GothGx, tjockt 
nedre kanttåg på ett flundrenät; skogknat, [flundrenät med 
ett groft tåg till undertelne, tåget självt utgör sänke] GothHM. 
skån(n)k, skångk FåröS; CS; LauCS; HamS, skört; ändan 
på ett garn; tåg i underkanten på nätet. Öl. skôgk&n (m. 
bf.), de tre nedersta varven på laxgarn (Lindroth s. 440); 
södm., östg. skunk, bugt, kil på not el. ryssja; höjd el. 
djuphet på not (Rietz 586 b), vilket av Torp (Ordb. 629 a) 
jämföres med isl. skukka f., fold, rynke, till germ. *skenk 
'krumme', vartill även skänk (ben) hör. 

slonk slogk GothHii, hängande, lösrivet stycke på kläder el. 
nät; slagk NärVamlGN, blott i uttr. sia slagk, gå o. driva 
Yaml; hänga ojämt (om kjolar) NärGx; slet slagk, slå dank 
GerYo; slångk KräklYamlS (dra slångk, spänna ngt ojämt; 
sia slångk vara lat). Jfr ösv. dial, slogk, dagdrivare (Wess
man s. 198). — slonka v. slogke, GothHii; slagka NärGx, hänga 
ner (om trasor); slånkä LauJKx (ULMA 6998) [vingla, om 
slipsten]; slångka FåröS; CS; slånkä LauS, slänga, vingla (om 
slipsten). Jfr ösv. dial, slogk etc., slå dank m. m. (Wessman 
s. 198); sv, dial, slånka (Häls.) vara sysslolös (Rietz 624 a). 
Avlj. till slinka. -— slu nken adj. slunken, slånken NEOG, 

[mager], slak. Jfr da. slunken, slap, tom; mager; lurvet, 
pjaltet; sydsv. dial, slunken, slonken, slak, slapp, tom 
(etc.) (Rietz 624 b), vilket av Falk-Torp föres till ltjr. v. 
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sliiiken. — slonkugr slagkuar NärGs; slångkugur FåröS; CS; 
slånkuar LauS, slak, slankig. 

3) Följande ord visa växling av u ock o: 

glunge : g longe m. glutei FlerGx ; glùgga ~ glàgge, LärGx; glàse. 

BroGx ; glögg [trol. apokoperat] GothHa; glågga HörsNorrl 
NäsGN; AHCN; gloga HejdeKliGerTG; glongä NEOG; glunge 

PS; glungi FåröCS, blom (på gräs, säd och fruktträd), 
glunga f. pl. gluggar FåröGN; glunga FåröS; CS, = föreg. 

glunga(s) : glonga(s) v. glivggas FåröGN; glùg&s FlerGx*; glùggas 

LärGx; glhga HallStenkyGx; glåge, BI-OGN; glogga GothHji; 
EkstaWN; GrötljN; glovgas GothHM; GrotUx; (— -) Hejde 
TG; pres. glåggas NärGx"; glungas FåröCS; pres. glonges 

NEOG; pl. glongas Tft, blomma (om säd, gräs o. frukträd). 
Jfr möjl. sv. dial, glongrä Angerm.; glongär Västerb., 
glindra (Rietz 200 b). Hos Pihl s. 184 anföras dock andra 
betydelser, som göra jämförelsen tvivelaktig. 

klunk : klonk klwgk FåröYamlGN; klonk el. klunk NEOG, så 
myket man sweljer hwar gång. 

lunken : lonken lùgkan FlerLärBroGx; lagkan KräkNärGN; Atl 
CN; RoneYG; f. lo-gla HejdeTG; n. lagka GardaLauGx; lung-

kinn FåröFlerS; långken AlskS, ljum. Sv. dial, (vg., bohl.) 
lunken (Rietz 417 a); da. lunken, ljum; no. lunka, värme 
litt; gjere lunken (Torp). Av *lum-k (Hellquist; Torp Ordb.). 
Ordet kan vara lån från da. 

strunk : stronk m. struck (koll.), kålrötter FåröGN; struck, stam 
FlerGx; stragk L ä rS t en ky B ro HörsNorrl G in g A rd Oj a Su n d G x ; 
RoneYG; YamlBN; stronk StenkuHogHejdeTG, smal trädstam ; 
ung tall. strunk FåröS; CS; BungeS; strånk NEOG; Burs 
LauKräkNäs(Yaml)S, kålstjälk (NEOG, S); smal tall S. Jfr 
dalm. (Bjursås) strågk m., lång ock smal stjälk el. växtdel 
(Sv. Lm. B. 10, s. 147), vilket kan utgå från *strunk (jfr 
Levander I, s. 167, mom. 9); holl. stronk, strunk, stubbe, 
tjock stjälk, kålstock; mlty. strunk, der Stengel eines 
grösseren Krautes; no. strokk (vissa dial, stronk), smalt 
trsekar med lok (er uthult av en stok . . .); smörkjerne, 
tonde (etc.); germ. *s t r u n k a, egtl. (uthult) trsestubb (Torp). 
Jfr strunka ovan s. 151. 
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XI. Fg. ü före p-förbindelser. 

1) u kvarstår framför pp: 

duppa s. dupa FåröGx; dupa BroGx; GothHii; AtlCx; HejdeTa; 
EkstaYamlWx; GrötlJN, doppa. Fsv. dwppa (Sdw.). 

huppa v. hupa FåröGrN; hupa B ro NärYam 1G x ; GrötlJN; YamlBx ; 
impf. hùpt(&) AngaGN, hoppa. Fsv. huppa, hoppa. 

knupp m.knup FåröBroNärYamlGx; GothHii; AtlCx; EkstaWN. 
Fsv. knopper (Sdw.). 

krupp m. kr up BTOGN; GothHii; AtlCx; HejdeTo; krupp NEOG. 

Fsv. krupper, kropper (Sdw.). krupkaka f. BroGx; Atl 
ON; GerFideYö, kroppkaka. krupbådar RoneFideYc; krùp-
hnüdar n. pl. GmgGx; kruph&udar NärGx; kruphauad Yaml 
GN, torskhuvuden med fyllning av lever m. m., krùpnvgg 
FåröGN (f.?), dets. Jfr sv. dial, kropp, kröppa, kråpa, 
kokad klimp af mjöl ock vatten etc. (Rietz 357 b); ösv. 
dial, krâppo, kråppan etc., klimpar i soppa av fiskinkråm, 
mjöl ock kryddor [etc.] (Wessman s. 209). 

luppa f. lupa FåröVarnlGx; litpa BroGx; AtlCx; lupa GothHM; 
EkstaWx; luppa L. soc.; FåröS; CS, loppa. Fsv. loppa, 

struppa v. strupe BroÖstgLauGu; struppa FåröS; CS; Fler 
YamlS; struppa CS; Alsk(LauÖja)S, mjölka li tet. Jfr bornh. 
ströppa, mjölka, som kan motsvara *struppa (se Espersen 
Bornh. ordb., inl. s. 30); jfr sv. dial, (sk., hl.) strippa, 
mjölka (Rietz 686 a); jyll. strippe (strep), malke de sidste 
dråber (Feilb.); lty. strippen, mjölka; eng. strip 'torr
mjölka'; no. dial, s trip la, stryke av med sammenklaemte 
fingrer; la dryppe smaat, isser melke draapevis (Torp); ösv. 
dial, stripäl etc. = mjölka, stänka, droppa, sippra etc. 
(VLL). 

Fg. tupp (ack. m.)1 tup BroGx; AtlCx ; EkstaWN; bf. tup&n 
HejdeTo; LaumKo; tupp FåröS; CS; GardaRone; (tåpp 
FåröS = rspr.?), topp (på träd etc.); lintopp. Fsv. twpper, 
topper (Sdw.). 

tuppa f. tùpa BroGx; EkstaYo; tupa GardeLauNärGN; tuppå 
Fard(LauYaml)S ; tuppa (m.?) S undC, halssena i kött. 

*) = kvinnomössa. 
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Fg. upp, prep, up FåröBroNärGx; up- LauGx; EkstaNäsYaml 
Wx; adj. sup. up as t EkstaWx; ùpast(a) LauGx. 

2) u > o i regel före ps. (Andra p-förbindelser saknas.) 

kropsa v. Jcråpsa FåröGx; Jcrapsa BroGx; FideYo; kråppsa 

FåröS; CS; kråppsä (Lau)CS, krossa mellan tänderna, krasa, 
knattra (såsom då hårdt bröd ätes). Jfr krospa nedan, s. 
166, varav möjl. metates föreligger. 

plops plaps EkstaYo; plåps GardeS, plums. Ljudhärmande; 
variant till plots se nedan s. 168. 

Anm. Ett lånord med ögg. u > o framför ps är lty. knups: 
1) ein Mensch von kurzer Statur, ein Knirps. 2) ein Biss oder 
Stoss (Schambach Wb); gotl. Jcnaps BroNärVamlGN ; AtlÜN; Eksta 
GerEideYß; lcnops GothHiu; knåpps S; CS; (knåppst EåröS), knapp, 
knopp, krok. Jfr estl.sv. dial. (Ormsö) knops, blad ell. blomknopp 
(VLL). Betydelseskillnaden mellan det lty. ordet ock de gotl. ock 
estl.sv. orden är ganska stor; möjligen har dock betydelsen av det 
fonetiskt närstående knopp här spelat in. 

3) u växlar med o före ps blott i ett ord: 

tups m. tups FårömN 298; FåröGx; AtlCx; ROXBYG ; taps Fler 
LärBroGardeLauNärVamlGx; tops GothHM; StenkuTräkTofta 
VallEskHogSandaHejdeLojEkstaLevFardHablTö, tofs. Ä. 
sv. topffz (1615); ösv. dial, topps, tåpps; estl.sv. tups, 
se Wessman, s. 215; dalmål tupps (Levander I, s. 168). 

XII. Äldre ü framför r-förbindelser. 

1) u > o (å) i regel före r + kons. (jfr ovan s. 123). 

a) o före rd, rt: 

Fg. bor]) n. bard FåröFlerGN; EskSandaHejdeLevSilTo; bo(r)([ 
GothHM; harel HavdCx (tpl), bord. Nu i regel ersatt av 
bour, da. bord (èo.'r). 

Fg. norJ)r- nårdur FåröGx; ng(r)clar Goth HM; narrar LaumKa; 
ilarna- FlerGx; nada- GmgGN; nårdur FåröCS; nårdar, nå
dar CS, norr. nordan nor([ei GothHM; n år da NärGx; Habl 
TG; nodrclu EkstaWx; norc[n Grö tlJx, nordlig, nordan(vind). 
CSRun 51: norjir bii ; sup. nor])asta GL. 
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Fg. orf) n. ard FåröFlerGx; ard AtlCx (tpl); HejdeLojTa; 
aord HejdeTG; o(r)([[\] GothHM (tpl); odc[ EkstaWx; art}, 
aqrc[ H avdCx (tpl); (»'(] GrötlJx; ord YamlWisr; ård NEOG, ord. 

skörda sTcarda FåröGN; skårda FåröS; skårdä RoneS; pass. 
skådas Li(Vaml)S, sätta stöd under (båt etc.). Isl. skorôa, 
stötte, holde ngt i Ligevsegt. 

Anm. 1. Ordet od<l EkstaWs; ôr<j GrötlJx; ard "VamlGx: ård 
GardeBursLauRoneNäsVamlSundS; CS, lågt grund, mindre udde, 
rev (mest i ortn.) är väl ej att sammnnställa med isl. urô f. 'liop 
av nedstörtade stenar', utan snarast med mlty ort (gen. ordes) i 
bet. udde (jfr Landsort), såsom prof. Hesselman påpekat. 

Anm. 2. Långt o-ljud för väntat å visar mord m. (o. n.1). rnaurd 
FåröGN; mourd BroNärGx; GerYG; mourd AtlCx; mour([ Eksta 
WN; mur (I VamlBN; mard [?] FideYû; mord Alnander (1759); 
FåröRoneS m. o. n., grus, byggnadsavfall (murbruksrester o. d.). 
Jfr ösv. dial, murdi, mourdi n. coll., skräp, avfall, kvistar ock 
ris i skogen YLL. Torp (433 a) sammanställer de gotl. ock ösv. 
orden med no, mord, fno. morô n., (stor) mängd, ock för dem till 
rot. *mer 'krossa' \ vilket särdeles väl passar för dbt gotl. ordets 
betydelse. Då ordet ej gärna kan vara lånord är det långa o-ljudet 
frapperande. Möjligen kunde man tänka sig inverkan från rspr. 
ordet mord (uttalat mourd) = dråp, vilket dock är föga brukligt 
i gotl. 

Långt o föreligger även i följande, antagligen från rspr. in
lånade ord: 

Fsv. fordha sik, skynda sig. f&uda si LärGx; fourd st BroGx: 
LevTcx, förta sig (om klockor). Biformen faudra (si) LärGx; 
HogEskSandaTG; four dre, st ArdGx ; föurdra si EkstaTG, 
torde vara Ity. vorderen, föra framåt. 

forsla v. fousla BTOGN; fosla VamlGx. Enligt SAOB uttalas 
det altern, med långt o-ljud i rspr. 

lort laurt FåröGN; lourt BroGx; lourt HejdeTG; lour I Eksta 
WN; lort (men larthnul Lorthål, ortn.) YamlGN m., smuts; 
laurtur LaumKG, smutsig. Formen med långt o är lån från 
danskan eller rspr. (Fåröm. lar I FårömN 310; lort, lårrt 
FåröS.) 

*) Så även Collinder (i APhS VII: 203). Jfr ofries, murt, 
bröckelige Masse, Gries, Staub W-P II: 278. 
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b) o + rn. 

Fg. horn n. liam FåröGs; hârr[ FårömN 311; han FlerLärBro 
GN; AÜCN; LaumKö; han (aa) HavdGsr (tpl); hon GothHM; 
HejdeGerTG: EkstaNäsWN; GrötlJN; honnL. soc.; NEOG, horn. 

Fg. corn n. karri FåröGx; kårri FårömN 311; kan BroGx ; Atl 
CN; kan (aa) HavdCx (tpl); kon GothHM (tpl); GuldMbySanda 
HejdeGerHablTG; EkstaWx (tpl); GrötlJN (tpl); konn NEOG, 

korn. 
torn in. tårr^ FårömN 311; tam FåröGx; tan FlerLärBroGmg 

GN; ATLCN; VamlBx; ton HejdeGerTG; EkstaNäsWN; Grötl 
JN; tårn FåröS; tonn NEOG, tagg; tornspira. 

c) Fg. o före r + övriga konsonanter. 

dorga (SAOB) dårgä S; CS, slå; springa; gorma. Jfr Wess-
man s. 229. 

dorma clarma FåröGx; dorme, GrötlJN; dàrma GerYG; När 
VamlG.v: darmce FideYG, bråka, väsnas; gräla; slå till; 
dårrma FåröS; CS; dårrmä A1 s k Ro n eV a m 1S, stoja, bullra 
etc. (En form durrma FåröS beror på anslutn. till durra 
v., se s. 162). Sv. dial, dorma, föra oljud, väsnas (Uppl) 
Rz 93 b; östsv. dial, dårrm(a); larma, kälta etc. Wessman 
s. 232. 

dorva dorba [?] NärGx; dårfva S; CS, slå (till); larma. Sv. dial, 
dörva te (Smal); dörv, (torv) Ybott (dorav äil, slå till 
Pihl, s. 173); (i andra dial, torva), slå Hz 746 b; ösv. dial. 
dorv(a), slå YLL. 

fors far$ FårömN 311; fàsvidn, Forsviden, skog i Tingstäde 
ock Othem GN (SOA). 

körtel m. kal FåröBroGN; FideYG; NärVamlGN, kolt; koll 
NEOG; kåll FåröS; CS; AlskLauS, kjol; kolt. -— kala Hejn 
BroGx; AtlCx; kala FideYG; kola GothHM; EkstaWN; Grötl 
JN; kolo NäsWN; kala YamlBN; kolla NEOG; kålla LojS; 
kållä AlskS; bf. kållu LauYamlS, kjol. Är väl fg. curtil 
m., kjortel, underklänning, vars pl. "curtlar > *kortlar > 

*korlar > kollar, vartill sing. koll. Fem. kala etc. är väl ett 
urspr. *kurtla eller en sen bildning till kolt. Jfr sv. kjol, 
av kjortel. 
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korv m. k ar v BroGx; ]ca(q)rv HavdCx (tpl); leorv EkstaWN 
(tpl); korv GrötlJN. 

morgon m. mar gun FåröGN; morgn GothHii; morgn Stenku 
EskFröjLevTö; morgan HejdeSandaTc, mårgan HallStenky 
LärHejnHörsNorrlGmgÖstgArdGN; morgeM EkstaVamlWx; 
margen LojEkstaFardTG; LaumKe. 

(?) nork nårrk FåröS; CS; BungeGothCS n., liten vik. Jfr fi. 
nurkka, hörn, knut, vrå, vinkel; merenn., hafsbugt Lönn
rot. Fi.-sv. ordb. Möjl. tidigt lån från fi. via estl.sv. nork, 
nårk f. vrå, hörn (Wessman s. 250). Det fi. ordet samman-
ställes av Götlind (Bidr. till nord. filol. tillägn. Emil Olson 
1936 s. 180) med sv. dial, snurk, snork, ände. 

(?) norpa narpœ FideYö; nàrpa GerYG; narpji (av), taga litet 
EkstaYG; nårrpa FåröS; CS; nårpä BA; CS; S; AlskS, snugga, 
tigga, taga smått. Härtill norpor Samtahl 1771; nårpur Sm., 
snattare. 

Fg. orca v. nr/ca BTOGN; orka EskHejdeTG; aqrka HavdCx 
(tpl); orka GothHii (tpl); AtlCN (tpl); orka EkstaWN (tpl); 
orka GrötlJN (tpl), orka, förmå, àrka LärHejnAngaGx; Atl 
CN; EkstaTG; arka NärNasYainlGx; orka TräkLev (etc. ) TG; 

EkstaWN f., syssla, göromål. 
orm arm FårömN 337; FlerLärBroHejnGardeGN; AtlCx; orm 

GothHsi; GuldSandaMbyHejdeKliTG; EkstaWN; pl. ormar 
GrötlJN (tpl). Fg. (pl.) ormar. 

skorpa f. skarpa BTOGN; AtlCN; skorpa EkstaWN; skorpa 
GrötlJN. 

snörpa v. snarpa FåröGN; snarpa BroGN; snarpjhoup GerYG; 
NärGx; pres. snarpar EkstaYG; snårrpa FåröS; CS; snårpä 
(snurpä) CS, snörpa (ihop). Jfr sv. dial, snurpa (Nilen 
Sörb); ösv. dial, snurpp, snörpa etc. (Wessman s. 240); 
no. dial, snurpa, trsekke sammen i uregelmssssige rynker 
(Torp). Avlj. t. snerpa. 

sork sark FåröBroGN; AÜCN; LaumKo; VamlfiN; sork Goth 
HM; EkstaVamlWN; HejdeFardHablTG; sork GrötlJN (tpl); 
saark HavdCN (tpl); sorck Spegel; surk[!] L. soc.; sork 
NEOG, pojke. Denna bet. även i Svea- o. Götal. (pöjka-
sörk; syrk) Rietz 653 a; norrb. o. vbott. surk även = 
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skälm, skurk; i Östg. = senfärdig, oduglig arbetare Ez ib. 
Ar väl samma ord som fsv. surker, sork, mullvad, vars 
etymon är oklart. 

torka f. itarka F åröGN; tarka f. BtoGn; m. LauGN; tårrka, -u 
FåröS; tårrku, -å FåröCS; f., bf. tårrka BungeS; tårrku 
GardeS. tark- AtlCx; tork- GothHu. tork (gen.) h tårkar 
LärBroLauGN, 'till tork', torka v. tårka FårömN 337; tàrka 
HejdeTo; torka, Fr öjTs; torka YamlWisr. Fg. (pass.) forças, 

tors v. inf. tasa FlerGN; pres. tås FåröBroGN, töras. Fsv. 
pres. torss Sdw. Det vanliga ordet för "töras" är traista, 
trösta. 

torsk m. task FlerLärBroGmgGx; AtlCx; KliYö; tosk GotliHa; 
Sanda Tg; EkstaWx; torpk G uldMbyHejdeTN; task SundBN; 
taska- FåröGN; task- ToftaGmgYG; YamlGN. 

torstugr tà§tugur FåröGN; tàstu, tàsti FlerLärGN; AtlCs; tostu 
GothHii; tostu(ar) HejdeTö; tàstuar NärYamlGs, törstig. 
Asv. torstig (Dahlgren Gloss.). 

torv m. tarv Bi-oGn; AUCn (tpl); LauGN; torv EkstaWN (tpl); 
torv GrötljN (tpl); tarv HavdCN (tpl). — Fg. torfa f. tarva 
AtlCjsr; torva HejdeTo; tarva LauNärGx, torva. 

2) u förekommer i följande ord: 

Fg. burg f. (bf.) burga F åröGN; burg FideYö; aurburg YamlGN; 
bu(r)rg FåröS; CS; LauVamlS; pl. aurburgar LauJK (IJLMA 
6998), grusås m. m. Ortn.: burg (= Torsburgen) KräklGN; 
bf. bûrgi (Burgen) NärGN; spraugburgi, (t orr sandbacke vid 
Sproge kyrka) EkstaYe; huburgi VamlGN (SOA), Hoburgen. 
Burs (bus, gård- o. sockennamn), se förf. i Sv. Ortn. sällsk. 
årsskr. 1938 s. 7. Beträffande ev. inverkan av föreg. b på 
vokalismen se Kock Ljh. II, s. 107.1  

burst bo§{ FåröDLL; bust FlerLärBroNärYamlGN; AtlCN; Hejde 
Ta; FideYö m., pl. bustar NäsWx, borst, borste. Isl. 
burst, bust f.2 bursta v. busta FlerLärBroGN. 

1) Då burg är en gammal kons.stam (got. baurgs) kunde man, 
såsom prof. Hesselman för mig påpekat, häri se orsaken till u-voka-
lismen. Men då måste man räkna med a-omljudsteorien. 

2) burst är en gammal i-stam (Hultman Hals. 1., s. 194). 
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îurga f. fur ga F ärö VamlGx ; furg& GothHn; EkstaEtel(Alva) 
YG; Gi'ötlJx; fùrga AtlCx; HejdeTo; furgce FideYo; îurrga 
FåröS; CS; furgä CS, oreda, trassel (på tråd, nät). — furga v. 
furgßi BroGbsr; (pres.) furga ihoup si FideYö, trassla ihop 
sig (om tråd). Jfr estl.sv. furg, fnurra sig, trassla in sig, 
som Wessman jämnställer med ösv. dial, forga etc., gnida, 
skrapa, störta fram m. m. (Wessman s. 234). . Jfr emellertid 
ösv. dial, furo(gär), fnurrig el. trasslig om tråd ock *furra 
sig, trassla sig om tråd (VLL). 

furk- furk-baka m., backe full av ruttna stubbar EkstaYo. 
furkel furrkel VallS n., ngt ruttet (trä). — furklugr fùrklu(ar) 

NorrlGisr; HejdeTe, murken (om trä). — furkig S, adj., lös-
luckrig (jord). — furken adj. furkan EkstaWisr; n. furlca 
FåröGx, murken. Jfr no. dial, furkla, Sprsekke i tree 
hvor Yed er raadnet ud; äv. furka o. furra i likru bet. 
(Ross), som Torp sammanställer med no. dial .fork 'trosket 
trœ = fausk', sv. dial, forsk (Rz 160 b), vilka han emeller
tid för till forn, gammal. Det vore snarare frestande att 
sammanställa ordgruppen med gotl. fàirn, rutten, no. foy-
ren, svampagtig, poi'0s; feyra f., sprsekke el. hul i trse etc., 
(Torp) till en grundf. *fauza; idg. rot. *pus, utvidgn av 
*pu (i ful etc.). I fur (k)- etc. kunde en avljudande form 

föreligga. 
purs m. pup FåröGN; pus FlerLärBroNärVamlGx; AÜCN; Hejde 

TG; EkstaGerYG; pur(r)s FåröS; CS; GardeS, Myrica gale. 

F s v . ,  i s l .  p o r s .  

Anm. Ordet "skorsten" heter kurptavn FåröGN; kuståm Bro 
VamlÖN ; GothHii; GrötljN; (även küstdm GrötljN; kustain Laum 
IVG); kurrstain, kustain FåröS; bf. kusstainen GothS. Det kvar
stående u-ljudet kan förklaras dels genom anslutning till (det visser
ligen nu försvunna) grundordet skurr, eld, belagt en gång hos Säve, 
(så Kock i Ljh. II, s. 107), dels genom ställning i rel. svagton 
(uttalet Tcustdm). 

3) u ~ o i följ. ord: 

Fg. burt ~ bort hurt (burl) FåröFlerLärHejnBälBroGN; burl 
FollEtelhCN (Sv. Lm. årg. 1918, s. 14); bort GothHïi (tpl); 
AngaGx; HejdeLojEkstaFardSilHalbTo; men barl AÜCN; bart 
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GardeLyeLauNärGx; EkstaFideYo; ba(q)rl HavdCN (tpl); 
borl GrötlJN (tpl); bort- NäsVamlWN. — borta adv. bùrta 
FåröGN; burlu FlerGN; b urta BrolIejnGx; men borta Hej de 
TG; b krta EkstaTe; bàrta NärGN; borta HablTe. Som synes 
har u-vokalismen nordlig utbredning, o-vokalismen sydlig. 
— Gutalagens bskr. A har uteslutande bort; hskr. B har 2 
ggr bort, 1 gg burt.1 Gutasagan, som ju blott finnes i A, 
har alltid] (7 ggr) bort(h). Kock (Ljh. II, s. 107) förklarar 
burt så, att det antingen påverkats av ett fg. "brut (i av
ljud till isl. braut) eller att det föreg. b-ljudet verkat be
varande på vok. u (såsom i burg). Även Wimmer (Ak. 
s. 48) betraktar burt som den äldre formen, vars u i vissa 
trakter blev o i analogi med andra ord som hade o före 
r + kons. 

kurva, korva f. Icurvar (pl.) FåröGN; kurrva, kårrva FåröS; CS, 
trassel, knorr (på tråd, i nät). — kurva v. pres. Icurvar (ih oup 
Si) F år ö VamlGN, ränner ihop (om tråd); kurrva, kårrva Fårö 
S; CS, trassla, knorra. Jfr ösv. dial, kurrvå, fnurra el. 
trassel på garn, vilket Wessman (s. 237) anser vara en av-
ledn. av ösv. dial, kurra, sv. dial, korra, rulla (ihop) m. m. 

lurv, lorv lurv BroNärVamlGN, bårhigg; pl. lurvar [tilltrass
lad säd] EkstaYG. -— lurva f. lårrva f. FåröS, hårlurv, lugg. 
lurva v. lårrva FåröS, lugga. — lurvugr lùrvugur FåröGN ; 
liirvi BTOGN; lùrvuar NärVamlGN, lurvig. 

slurva, slorva v. slarva (ihaup) FåröGN: slurva (ihoup) NäiGx 
slarvjhoup VamlGN; FideYG; slarva ihoiip si [om nät, garn 
ock säd] EkstaYo; pres. slarvar ihoup Si (om g arn o. d.) Ger 
YG; sl årrfva FåröS; slàrrîvâ SundCS, trassla ihop, slarfva. Här
till: slurvugr adj., f. slarvu, slurvu NärGN; slarvu VamlGN; 
n. slarvut [om hår] GerYo; slårrvugur FåröS; slårrvuar 
VamlS, slarvig; hoptrasslad. Jfr no. dial, slurva, sluske, 
sole, rote noget sammen [etc.] Torp; sv. dial, slurva f., 
slarva, slarvig kvinna (Smål.) Rietz 621 a. 

snurpen, snorpen snurpan FåröBroGN; pl. snùrpna HejnGN; 

') Avskrivaren, superintendenten D. Bilefeld, var dansk, men 
bade sin verksamhet i Barlingbo ock Visby. 
11 H. Gustavson 
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snàrpan AtlCN: (snarkan VamlBx); 11. snarpat FideYG; 
snurpen, snorpen Sahl; snurpen CS; VamlS; snårpin Fårö 
S; CS; snårpen S; CS; f. snorpi NEOG, skrumpen. Jfr 
snörpa v. ovan s. 158. 

surma v. sarma FåröGisr; surrma FåröS; CS, hålla oväsen. Jfr 
bair. surmen, surbeln, schwirren (Schmeller Wb II, s. 327). 
Hör väl till surra (Torp Ordb. surmen adj.). 

Anm. Fg. burghan f., lån, köp på kredit, liar en motsvarighet 
i burga, v., ta på räkning, it. burga ut Sahl; eljes heter det (väl 
i anslutn. till rspr.) borga CS, 'ta på borgen'; barge, LauVaml 
GN; EkstaGerYG, 'gå i borgen'; — barg BI-OGN; bôrgeM Hejde 
TG; bargan EkstaYG; borgen (m. bf.) CS, borgen. 

4) u framför rr: 

a) u förekommer i övervägande antalet ord (jfr ovan s. 124). 

burre m. bura BroGx; AtlCx; FideYG; bun GothHM; pl. burar 
EkstaWx; GerYo, kardborre; i Goth. äv. = abborre (HM). 

(burra f.) bura FåröNärVamlGx, dets. Jfr estl.-sv. dial. 
(Nuckö, Ormsö) bur (YLL); da. burre (vilket senare dock 
ej torde vara inlånat). 

durra v. dura FåröGx; dura BroNärValmGN; AtlCN; Eksta 
WN; pres. durar FideYG; durrä S; CS, surra (om trösk, 
vagn, spinnrock); bullra, dundra. Sv. dial, (norrl.) dorr, 
dona, dundra, bullra (Rietz 106 a, b); ösv. dial, durr(a), 
dorr(a), bullra, dåna etc. (Wessman s. 233). 

knurr knur FåröLauYam!Gx; GerYa ; (knar, på morotsblad 
EkstaYG, rspr.?); knurr CS; BungeS, trassel, oreda på tråd; 
krök (på en spik). — knurrkink FåröCS f., knorr(-trassling). 

knurra v. knurra S; knurrä CS; knurrst EkstaYG; knurjhoup 
Si GerYG; knura ihoup st, trassla ihop sig, om garn o. d. 
FideYG; pres. kmïra^st, knorvar ihop sig (om garn) NärGx; 
knura (ihop st) YamlGN. Härtill: knurrugr adj. knuruar, 
trasslig FideYG; n. knùrut, trassligt VamlGN; knurrugur 
FåröCS knorrig (om snöre etc.). Jfr ösv. dial, knurr, 
knårr (sä), slå sig i bukt (om tråd etc.); estl.-sv. knorr, 
trassla sig (Wessman s. 230); sv. dial, knorra sej, knyta 
sig, trassla sig (Rietz 338 b). Jfr Hesselman i SoS. 4: 101. 
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kurra f. kura FåröVamlBN; kura BroGN, liten hydda; kurra, 
stuga S; bf. kurrona FåröS, häktet. Sv. dial, kurra, körra 
liten usel koja; fängelse (allm.), (Rietz 366 a). 

kurra v. kura FåröGN; kura Bi-oGn; pres. kurar YarnlGx ; 
kurra FåröCS ; S; kurrä S; CS, kurra (i magen). 

murra v. mùra FåröGN; mura FlerLärBroGx; GothHji; AtlCx; 
HejdeTe; EkstaWx; pres. mürar NärGN. 

purra v. pura BroNärGN; pres. purar FåröYamlGN, rufsa till 
(håret); rugga upp fjädrarna (om höns). Sv. dial, (vg.) 
purra, göra yvig (Rietz 513 b); da. purre (op i haaret) etc. 
Kan vara lån från da. 

skurra v. skura BioGn; skurra FåröS; CS; skurrä CS; Yaml 
S, svänga åt sidan (om släde); giva ett skorrande ljud. Jfr 
ösv. dial, skurr(a), skårra, bullra, slamra, gnissla som en 
osmord kälke (etc.); åka kälke; no. dial, skurra, skyve 
noget henover en flate, saa det gir en skurende lyd (Torp). 
Samma ord som sv. skorra, låta strävt; fsv. skurra, kurra, 
bullra (Sdw). 

surra v. sura FåröGN; sura BroLauVamlGN. — surr n. sur Bro 
VamlGN; surr CS; FoleS, sorl, gnat, gräl. 

turra v. pres. turar [om tailu\ EkstaYe; turra FåröBunge 
NorrlS, dundra, trumma [om spillkråkan som hackar på 
träden] FåröNorrl; dåna som brinnande eld Bunge. Jfr 
durra ovan. 

urre m. (åra FåröVamlGN); un GothHivi; iira HejdeTo; ura 
EkstaWN; (ora GrötljN); pl. ur ar (|) NärGN; urrar FåröS, 
orre. Jfr ösv. dial, orr, urr m. m. (Wessman s. 224), men 
isl. orri, no. orre etc. — o-formerna komma väl från rspr. 

b) o står framför rr i följande ord: 

(?)ïlorra v. flårra FåröS, slarva. 
(?)florrugr adj. ftàrugur FåröGN, ovålig, slarvig. Jfr ösv. dial, 

fVora, fjäska till vägs, rusa (Vll). Kanske ett *floôra. 
*fluôra. Jfr ösv. dial, fluddra, flåddra, flådser etc., 
fladdra, fjäska m. m. (Wessman s. 39); sv. dial. (Dal.) 
fludrä upp, hastigt blossa upp t. ex. om stickor (Rietz 
153 b); mlty. fluddern, vilket av Wessman a. st. antages 
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vara en avljudsform till fladdra. Betr. ögg. år > rr jfr 
ösv. dial, flurr, flårr, veckad . . . tygremsa ... på kvinno
mössa, som Wessman sammanställer med det ovan berörda 
fluddra, (f lådger osv.), fladdra etc. Wessman anför även betr. 
år > rr ösv. dial, fnudra ~ fnurra (Ihre); no. dudra ~ 
durra (Ross). Jfr äv. gotl. blara (~ bladrce) FideYe; (bla-
clra LauGx); blarrä CS; pres. blarar EkstaYe; VamlGx, 
sladdra; bladdra NEOG; FåröS; bladdrä S; impf, bladrad 
LauGx, skvallra, pladdra, (isl. blaôra). 

slorra slårra FåröS; CS, prata, slarva. Av *sloôra : *sluôra? 
Jfr föreg. 

torr tar (~ ter) FårömN 334; tor(or) FåröDLL; tor FlerLärGx; 
GothHw (tpl); HejdeTG; EkstaVamlWx; GrötlJN (tpl); taqr 
HavdCx (tpl); tar- LauNärGx; torr NEOG; tårr FåröS; CS. 
Fsv. Jior, isl. fmrr. Har vokalismen något att göra med 
det ursprungliga rz (got. faursus)? 

XIII. Äldre ü före s-förbindelser. 

1) u bibehålles i regel: 

brusk n. brush FlerLärGN; AtlCx; EkstaWx (tpl); HavdCx 
(tpl); GrötlJx. Fsv. brusk. bruska f. brùslca FåröSundGx; 
bruske,, -u GothÜM; brùslce, HejdeTG; brusska FåröCS; Bunge. 
Äsv. broska f. (SAOB). bruske n. brusha BroÖjaGx. 
Asv. bruske n. (SAOB), brosk. 

buske m. bitska BroGN; AtlCx; bf. bushi GothHii (tpl); Eksta 
Wx (tpl); biiske/n GrötlJx (tpl). 

bussa v. husa KräklGx; EkstaGerYG; bussa FåröS; bussa CS, 
spel, varvid man slår på slantar med en käpp. Jfr sv. 
dial, bussa gnida, klå sig, stöta Upl, Ostg, Smål; kasta 
kronvägg; ett spel Östg (Rietz 66 b); ösv. dial, bus(a) slå , 
stöta, knuffa m. m. (Vll). Anses av SAOB höra till buss 
m., kil, plugg. 

îrust f. frust FåröBroGx; GotliHM; AtlCx; HejdeTG; Eksta 
WN; HavdCx (tpl); GrötlJx, frost. Äsv. även frust (SAOB). 

musken adj. müslßn FårömN 306; mùskan LärGx; AtlCx; 
muskan GrötlJx; musken NEOG; LauS; mussken FåröCS, 
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murken, halvrutten (om trä). Jfr sv. dial, musken Smålx, 
Skån; mursken Vrml, Närke, Östg s, murken (Bietz 448 b); 
Öl. n. mùskat (etc.), murket (Lindroth s. 425); no. moskén, 
pores og skjor, litt morken; shetl. moskinn, litt raatten, 
vilka enl. Torp äro = no. musken, disig, uren i farven; 
sv. dial, musken, mulen etc.; till musk (n. stev, stevregn, 
taakeregn, till idg. rot 'mus' vsere fugtig). Jfr dock även 
sv. dial, in ås k, mosk, musk (Vbott, Häls), skrap, avfall, 
hösmolk etc.; no. musk n., fnug, skjsever, smaastumper (till 
germ, rot '"'mus, gni istykker, enl. Torp). Ordet kunde även 
vara ett urspr. *m ur sk en med assim. rs > ss (sv. dial, 
mursken Rz 448 b) i vilket fall det hör till avd. XII: 2 
ovan. 

puss interj. pus BroVamlGN; FideYö, uppmaning till hundar, 
sv. "buss", pussa v. pusa FåröGw; pusa BroLärGx; pus„ 
(hundu cet an) LauVamlGN; pus (hundan . . .) EkstaGerYe; 
pussa CS; (LauVaml)S, "bussa", hetsa. 

Fg. rus n. rus FåröHangBroHejnGmgGN; GothHjvi; AtlGsr; 
GuldSanda MbyHejdeLojKliGerTa; EkstaYamlWN; russ Spe
gel; NEOG, häst. Isl. hros, fsv. hors (germ. *hursa, Torp), 

rusta v. rusta BroGN; GothHM; rusta HejdeTG, arbeta, be
styra. Jfr ösv. dial, russt(a) etc. leva om, stoja m. m. 
(Wessman s. 262); no. rusta, stoie, isser i lek (Torp); ä. sv. 
rusta, väsnas, stoja, bullra, rasa; slösa, ruckla, rumla (Da
lin). Det gotl. ordet kan möjl. vara Ity. rüsten, bereda, 
rusta; sv. rusta (sig). 

Fg. us, os8 pron. (nus FåröGN); us FlerLärBroHejnGx; Goth 
HM (tpl); AtlHavdCN (tpl); HejdeTa; GrötlJx (tpl); us Eksta 
WN (tpl), oss. Fåröm. nus är den starktoniga formen.4  

ust m. us t FårömN 339; FåröBroHejnGN; AtlCN; iist- Eksta 
WN; ust NEOG, ost. Fsv. oster, uster; fg. dat. pl. vstum. 
Estl.-sv. ust, ost (Wessman s. 256). 

') sydsmål. màslcsn etc. Hedström s. 305. 
) östg. miupknd, v., murkna, taga röta Vist sn (Östg. ordb. 

ULMA). 
3) us CSRun 3, 77(?); 195; os GL.; Åkirk.; CSRun 62. 
4) Se Kock S\T. Ljh. II, s. 157. 
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2) o förekommer i följande ord: 

doss m. das FåröBroGsr; dos GothHM; dåss FåröCS, hårtapp, 
tofs; bukett. Jfr 110. dial, dos n., lavt krat paa sumpmark 
(Torp); eng. dial, doss 'a tussock or knot of sour rushy 
grass in marsh land' (Wright). Jfr ty. dost, timjan (< germ. 
*f>usta, Kluge), vilket även finnes i gotl.: dast LauVaml 
GN; dåsst FåröS; CS; VamlS m., hårtapp, tofs, knippa etc. 
Härur är kanske doss uppkommet i t. ex. "en dost timjan". 
Ordet är sålunda möjligen lånat. 

drossla v. drossla NEOG; dråssla FåröS; CS, söla, dröja, drossel 

m. o. n. drossel NEOG; dråssul FåröS ; CS; dråssel FlerS; tråssul 

FåröCS, sölkorv, svin, nöt. drosslu gr, dråsslugur Fårö CS, so
lig, lat. Jfr no. dial, drusla, gaa sent og smaat; nyisl. drusla, 
slentre (till isl. driösa, Torp). Jfr drussel ovan s. 119. 

krospa v. kraspa NärGrN; GerEkstaYG; kråsspä LauCS; RoneS, 
ljuda såsom då man äter torra skorpor. Jfr no. kruspa, 
lyde spradt, knasende (Torp). Se äv. kropsa ovan s. 155. 

tröska v. traska gétsul FåröGN, slå sönder gödsel; tröska Goth 
HM; KkstaWx; traska BroHejnGN; AtlCN, tröska. — trosk 
m. GrötlJN, trösk. Jfr öl. träsk sup., tröskat Lindroth s. 
426. Har väl bildats till ptc. thruskin (fsv.); sv. dial, 
trusken, trosken (Rietz 756 a), liksom no. truska (Aasen) 
jämte treskja, i samma bet. Ang. inverkan av föreg. r se 
ovan s. 123. 

XIY. Äldre u före t-förbindelser. 

1) u bevaras i regel: 

butt(e) m. pl. grœnbutar BTOGN; butte KällYallstAlskS, liten 
(avhuggen) gran el. tall; björkbuttä GothKG (växtn.). Jfr 
no. butt, avhugget stykke trse, kubbe (Torp). 

knuttra v. pres. knûtraji blir knottrig (om huden) VamlGx; 
inf. knuttra (sig fram) knoga sig fram FåröS. knuttr n. 
knutter HavdS, små stenknölar. knuttrugr n. knutrut När 
VarnlGx, knottrigt. 

kuttra v. kutra FåröGN; kutrfi BroGx; pres. kûtrar NärGx; 
dep. pres. kütr&s LauGN, frysa, huttra. Sv. dial. (Yrml, dals, 
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nrk, sdm) kuttra, dana av köld (Rietz 368 a). — kuttrugr 
kuttruer Sahl; kuttrugurr FåröFlerSundS; n. kùtnt BroGN, 
frusen, kuttrande. 

nutt (m.?) nutta f. nùta NärGx; pl. nùtar BroGsr; nuttå FåröS; 
CS; (Lau)S; nutta FåröBungeS; CS; pl. nutter NEOG; nuttar 

FåröS; CS; Kräkl, rester av smält ister (som bildar små 
klumpar). Jfr sv. dial, nutta f., pl. -or, kotte på humle 
(Uppl, Rietz 473 a), även nutt (nut) m., frukthänge på 
humle (Hesselman Upl. ordb. ms.). Jfr även no. notra, 
liten knort, nut, knort, knast i trse, knute (etc.), ock isl. 
hnütr, till germ. *hnut, *hnuj), med grundbet. "noget 
rundagtig som stikker frem" (Torp). 

putta v. puta BroGx; GothEbt; EkstaWx; puta SandaMby 
HejdeKliGerTe; impf, puta FåröHz (ULMA 5168: 37); 
(dep.) pres. puts LärGx; (dep.) impf, putadas LauGsr; putta 

NEOG; FåröS; CS; LärS; puttä S; CS, sticka (med något 
vasst); stoppa ned. — putta f. puta EkstaWx; pùta VamlGN; 
pl. putar BroGx; NäsAVx, tagg, torn. — Sv. dial, putta, 
potta etc., slå, stöta, knuffa till lindrigt; sticka undan, ställa 
bort (Rietz 514 b), da. putte, eng. put (se Falk-Torp under 
po de). 

sutta v. sùta FåröGN; suta BroLauNärVamlGN; sut [apok.] 
Eksta WN; sutta FåröS; CS; suttä S; CS; (Yaml), skaka, rysta. 
Sv. dial, sutta, sticka, kasta, giva fart åt Svea-, Götal. 
(Rietz 701 a); sydsmål. sût a, kasta in (Hedström, s. 302), 
ösv. dial, sott(a), sutt(a), slunga, kasta, slå (Wessman, 
s. 289). 

tutt tut FåröBroNärVamlGx; tutt NEOG; FåröS; CS; AlskS; 
dat. tuttum Lau(Rone)VamlS, tott, tapp (hö, lin). Estl.-sv. 
dial. (Nuckö) tuit, tott (lin-) (DLL SV. Lm. B 33, s. 126); 
ä. sv. tutt, tott (Dahlgren); ösv. dial, tått o. d. (Wess
man, s. 283). Jfr tott nedan s. 168. 

2) o förekommer i följande ord: 

kottla v. kåttla FåröS; CS, koka, puttra. Jfr no. dial, kotra 
= putra [i grytan] (Ross) ock pottla strax nedan. Ljud-
härmande. 
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plots interj. plats BroGN, 'plums'; plotz NEOG. — plotsa v. platsa 

FåröGN; plat s a BroHejnGN; pres. platsar NärGN, plumsa 
(ned i vatten). Ljud härmande. 

pottla patla FåröGN; patla BroLauYamlGN; potla NEOG; pàttla 
Garde; påttlä (FåröLärVaml)S ; potla, puttla Sahl ; pres. påttlar 
LauJK(ULMA 6998), puttra, (om en kokande gryta). Sv. dial, 
puttla (vg\), sjuda, porla (Rietz 515 a). Ljudhärmande. 

skotta skàta FåröGN, springa ock fjanta överallt; skata Yaml 
BN; GN, springa ute om kvällarna; skåtta FåröS; CS. löpa 
kring, driva. (Men: skutta NEOG, springa; skuta NärVaml 
GN, springa omkring: om folk När; blott om harar Yaml; 
skut BTOGN, s kutt, litet hopp). 

tott m. tat FåröBroNärLauGN; figgatat YamlGx; tått CS, tuta 
på finger. Jfr no. dial, tutt, top, spits; sv. dial, tott, 
kavlen på spinnrocken Hall. (Rietz 747 a), vilka enl. Hell-
quist Ordb. höra till tut (pip o. d.) ock icke äro iden
tiska med tutt 'topp' (ovan s. 167). Enligt v. Friesen 
Mediagem. s. 96 höra de dock till samma rot. Yokalismen 
i tott 'tuta' är anmärkningsvärd; lty. tot, som betyder 
1) Zotte, so viel Haare, als hinreichen jemand daran zu 
fassen und zu zausen; 2) vom Heu ein Maulvoll (Scham-
bach Wb), har alltså samma betydelse som gotl. tutt. Möj
ligt är, att någon påverkan från det mlty. ordet ägt rum. 

totta v. t åt „p kr ar NärGN, med tummen sönderstycka potatis. 

XY. Fg. ü i participia ock supina av 3. klassens starka 
verb kvarstår oberoende av omgivande fonem. 

Exempel : 

Fg. bundin (GL) bùndan FåröGN (tpl); biindn FlerBroGmg 
GN; StenkuSandaFröjEkstaLevFardSilHablTG; hundan Lär 
GN; EskHogTG; bund'n AtlCN. (Även btndn förekommer.) 
Fg. bundit (sup.) bunda FåröFlerGN (tpl); HejnNorrlGing 
ÖstgGN; EkstaWN; (~ binda)1 LärGx; GothHir (tpl); Gröt 1.1 x 
(tpl); bùnda HablTG. 

') Sup. har i dessa vb. i stor utsträckning antagit inf. vokalen (jfr 
ovan s. 4 ang. perf. part. av l:a klassen). Sådana ex. anföras ej här. 
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brunnen ùpbrim SüTg; autbrunn VamlGN; n. autbruna LauGx. 
brunnit bruna Fårö (tpl), Fl erGmgGx; GothHii (tpl); Eksta 
Wn (tpl); brun(a) GrötlJx (tpl); brune, (~ brina) BroGx. 

drucken 1 drillten BroLauGx. druckit druke, FåröGx; GothliM 
(tpl); EkstaWN (tpl); (~ driha) FlerLärGx; GrötlJx (tpl). 

(sluppen) sluppit slupa FåröFlerGN (tpl); EkstaWx; GrötlJx (tpl). 
spunnen spunan FåröGx; spänn VamlGx. spunnit spuna Eksta 

Wn; (~ spine) GothHM (tp l); GrötlJx; YamlGN. 
sprucken f. sprüh- NärGx; sundarspruhi EkstaWx*; n. sprühe, 

När YamlGN. spruckit sprühe GothH M (tpl); sprühe Gr ötlJx 
(tpl); Va mlGx; (sprihe, NärGx). 

sprungen sprühen FlerGmgGN; HejdeTö; sprungen LärGx; 
EkstaWx; f. sprùggi (-1) HogYallFröjLevSilHablTe, grodd 
(om säd), sprungit sprugga FäröLärGN; GothH.M ; Eksta 
Wn; GrötlJx; spruge, FlerGN, hoppat; grott (om säd). 

s(v)ullen sidan FåröGN; skin Bro (skämts.); LauNärVamlGx; 
HablTa; sùl'n AtlCx, svullen. 

s(v)ulten sultn Bi'oGn; GothHM; EkstaWN; VamlBx; sult'n 
AtlCx; sultn LaumKe; sulten L. soc.; Neog, hungrig, 

tvungen tvuggan FåröVamlGN; tviigan BroLauGN; HejdeGer 
Tg; n. tvunga GothHM; ButtGN. 

Hit höra Fårömålets impf, pluralformer: brunno brima Fårö 
Gx. drucko drùha FåröGN; drukku FåröCS. sluppo slùpa 
FåröGN; sluppu FåröCS. spunno spuna FåröGx; spunnu, -o 

FåröCS. sungo siigga FåröGx; sungo FåröS, sjöngo, etc. — 
På det övriga Gotland äro dessa former numera överallt er
satta av singularformer. 

Forngutniskt ü. 

§ 38. Fg. û har överallt utvecklats till en diftong eu : œu, 
vilken har ett ganska likartat uttal över hela området, möj
ligen med den skillnaden att första komponenten norrut är 
något slutnare (närmast a), men öppnare , söderut (närmare ce). 
Själv har jag i de flesta fall använt beteckningen a« öv erallt*. 

*) Fg. pl. drucnir GL. 
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Nils Carlsson skriver beträffande uttalet i Lau1: "duva 

clceuo, ute ceuta, stor stceur (eller stam-?). Både äi ock äu börja 

snarast med ce, vilket blott någon gång verkar slutnare, = a. 

(Beteckning väl helst med ce). — Omväxlande œu ock au 

(stceurar : a nta)". Själv har jag vid samma tillfälle antecknat: 

"ä mera slutet [än i dift. cet] = a: auglo, staur, men ceiita". 

Övriga upptecknare skriva au (au, am). Endast Klintberg 

skriver konsekvent œu. Tiberg anmärker i en "uttalslista" 

från Klinte: 11 dau (tillspetsat a), haus, fram [etc.]", i en dylik 

från Gerum skriver han: dau : dœu, haus, aijgla [etc.]. Efter 

r synes mig första komponenten ofta vara något öppnare än 

eljes (brceun o. d.). Beträffande diftongen i sin helhet kan 

förtjäna påpekas, att den är tydligt fallande, icke svävande, 

som man av vissa upptecknares skrivning au aui kunde före

ställa sig. — Om behandlingen av de fg. förbindelserna u + 

vok., üg + vok., ûv + vok., se § 39. 

Exempel : 

Fg. bru]] f. brceud FlerGx; braud LärBroGx; Hejdeïo; brautd 

GothHM; braud- NärGrN; HablTe; bf. braudi AtlCN (tpl); 

brawdi EkstaWx (tpl); Grötl.Jx (tpl); hr Audi HavdCN (tpl). 

brun adj. braun FårömN 345; brceun FlerGN; braun LärGx: 

HejdeTc; AtlCx ; HavdCx (tpl); bra,iun GothHM (tpl); Eksta 

¥s (tpl); GrötlJisr. 

Fg. jiu pron. dau, tau'1 FårömN 303; dau ("nästan dceu"') Fler 

GN; dau LärGx; S a II d a M b y H ej d e F r öj G e r F a r d T G ; AtlHavd 

CN (tpl); dam GothHM (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJN; dau : 

dceu KliTe; (obet. du GothHM tpl; AtlCN; GrötlJx etc.; 

Grötl.Jx etc.; dou3 GmgGN; SandaFröjTa), du. 

dun m. o. f. daun FåröBroLauNärGx; AtlCx; HablTo; Havd 

CN (tpl); da,iun GothHM; EkstaWN; GrötlJN (tpl); däun Fårö 

S; CS, dun (fin fjäder). 

*) ULMA 896: 2, varom ovan s. 1. 
2) Eljes ej belagt, utom hos Säve: täu Fårö S. Troligen lösgjort 

ur uttr. som lcanst-åu; vit-âu (obet. Mnstu, vitu) kan du, vill 
du o. d. 

3) Ang. denna form se s. 179 nedan. 
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duva f. (d&va FåröGN, se § 39); daua FlerLärGx; AtlCx; daiia 
HejdeTo; daiua GothHM ; damiua EkstaWN; GrötlJx (tpl); 
dåna HavdCx (tpl); pl. àkadâiiar LauGN, åkerduvor. 

Fg. ful (f.) faul- FåröGN; faml GothHM; faul AtlCx; fàiil(ar) 
HejdeHablTe; famlar EkstaVamlWN; fäul FåröS; CS; n. 
fault FlerLärGx; HejdeTö, ful, rutten, skämd. 

gruva f. (grava FåröGx, se § 39); gràua FlerLärGN; AtlCx ; 
graiia, HejdeTo; grauia GothHM; graiuma EkstaWx; Grö 11.1 x; 
grufwo L. soc., spisel. 

hud f. hand FåröBroNärGx; HablTG: häud S; OS. 

Fg. hus n. haus FåröFlerLärGx; S a n d aM by Kli F röj G e r S il H a b 1 
To ; AtlCx; HavdCx (tpl); haus- GothButtAlskGx; HejdeTo; 
haus (—œu) GuldHejdeTc; hams GothHit; EkstaVamlWN; 
Grötl.lx; haos AlskHavdÜLL; lueus LaumKo; LojLevFardTG. 

huv m. hau FårömN 302; (hav FåröGN, se § 39); hau FlerLär 
Gx; AtlCx; HejdeTo; haiu GothHM; EkstaWN; GrötlJN; 
häu (hävv) FåröS; hu NEOG, takås. 

knul m. knaul FårömN 345; knaiul EkstaWN, knöl, puckel. 
knaulryg FåröGN, puckelrygg; knkulryjgar LauGx; Icnaul-
ripga N ärGx, puckelryggig. Jfr Dalm. knöjl etc. (Levander 
I, s. 181); (älvd.) kncpOr Noreen Sv. Lm. IV. 2, 98. 

kula f. k aula BroFler, ("nästan eu" LärGx); AtlCx; HejdeTo; 
icamla GothHM (tpl); GrötlJx; Ijawla EkstaWx (tpl); ichdn 
HavdCx (tpl): 1) bösskula, 2) håla1, spec, sandstensbrott, 

kut m. haut FåröNärGx; AtlCx; HablTo; kamt GothHM; Eksta 
VamlWN; GrötlJN; kamt- NäsWx, säl. — Ostsv., estl.-sv. 
kut (VLL); kut Uppl., Yb. (Rz 367 a), ung säl. 

lus laus FårömN 345; laus LärHejnHörsNorrlArdGx; Stenku 
ToftaHejdeTo; lams GothHM; EkstaWx; GrötlJx; leeus F röj 
LojLevFardTG; laus- HablTG; SundGN; lams- LaumKG. 

lut laiit FåröBroLauGN; läut FåröCS; GardeVamlS; lout 
Tft, lix. 

luva (lâva FårömN 358); làua AtlCN; l&ua NärGxT; lua 1 98: 14 a, 
mössa. 

*) I denna betyd. = lty. kûle. 
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mule m. maule, FåröGx; AtlCx; mùul(a) NäiGx; mäule NiisS. 
Fg. mur 1 m. maur FlerLärBroGx; AtlCx; HejdeTo; HavdCx 

(tpl); mavur GothHM; Ek sta Wx (tpl); GrötlJx; mceur- LaumKG. 
puke m. pauika E kstaWx; bf. pàulcan FåtöBroGx; pauikn Goth 

Hm; pauckan NäsWx; pauk- HejdeTg; LauGx; päuken Fårö 
SundS, CS; puken NEOG, den onde. Fsv. puke, djävul. 

Fg. rum n. räum FlerLärHejnHörsNorrlGx; AtlCx ; HejdeFröj 
LevHablTo; raium GothHM; EkstaWx; rceum LaumKö; rceum 
SÜTG; räum LauHam(Näs)S; rum NEOG; — räum Fåröm 
N 351; räum FåröGx; rom FåröS; CS; Bunge; rüm2 VamlS, 
rum NEOG. Fårö-formen med HU (-< ö) för an torde bero 
på ställningen före m.3 Jfr följ. 

rum adj. råunibur FårömN 351; raiumcir GrötlJx; raumt Anga 
GN; pl. ràuma FåröGx; rhum„ LauGx: räumar LauCS; räumur 
SundCS; rombur FåröS; CS; romur FlerLauCS; n. räumt 
VamlS; SundCS; rumt NEOG, rymlig; vidmaskig (om fiske
garn). 

skum m. o. n. slcaum FåröFlerLärLauVamlGrr; SandaHejdeTu; 
slcaum- SilHablTo; skamm GothHM; EkstaWx; GrötlJx; 
shceum LaumKG; skäum FåröS; CS; GardeS. Nyisl. skiim n. 

skum adj. slcaum AtlCN; HavdCN (tpl); skatum EkstaWx; n. 
slcawmt GothHM ; EkstaWx; slcaumt L auVamlGx, halvmörk. 
skumning f. bf. skaumnigga FåröHz ULMA 5776, s. 44; 
"snarast slc&ummggi" HavdCx (tpl), skymning. 

skur in. o. n. rœgnskaur FåröGx; slcaur B roLauVamlGx; Hejde 
Tu; skäur FåröS; CS; FlerHoneS. Isl. skür f. 

sluka v. slanka FårömN 345; slauka AtlCx; YamlGx; pres. 
slceukar LaumKG. 

stur ~ stor adj. staur FåröGx; staur FlerLauNär SÜTG; (~ stoijr) 
LärGx; (~ stour) AtlCx; staur ~ staur S andaHejdeKliLevTG; 
staur (ar) GerTo; ståurar HablTo; staiur ~ stour GothHM; 
Grötl Jx; staiurar EkstaVamlWx; pl. staur' LaumKG; stäur 

*) ack. m. CSRun 147 ; mur uerk ib. 138. Gammalt lånord (lat. 
mur us). 

2) Möjl. återgivande ett uttal rom. 
3) I vissa no. dial, övergår ü till ö, o framför m o. n, se t . ex. 

Vidsteen Ordb. Söndhordl. s. ix (room, loom etc.). 
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S; CS; Fårö[!]S; CS; LärS; stor FåröS; CS; (icke stäur) Fårö 
CS; stor, f. stur, stour, n. sturt Tffc; bf. stura Bröll.-d. 1726; 
stura ~ stäura Bröll.-d. 1748; stäurä 1771a. I sammansätt
ningar är stour- den så gott som uteslutande gångbara 
formen: stèuràksl (-axel) HejdeTe; staurbqt LaumKo; bf. 
storbatn YamlGs; stourgar <[ AÜCn; stour gar ([ GrötlJN; stor
gård H ab IT G; bf. stourga^n GothHM; storknasa YamlG-N; pl. 
stourTcnasar LauGsr, "p amp"; stourk&rJca [= s keppet i kyrkan] 
GrötlJ\; staurlaiJc LauinKc; stournasn (fig.), stormen GothHM; 
stourpqsu, högfärdig NärGN; stourslcoug&v. När Gx; stoursleit, 
(slåtter) Grötljsr; storspoa (spov) VamlBx, GN; bf. stourspou&n 
LauGx; stourspralcara, storpratare EkstaWx; stoursnudra 
Storsudret LauGsr; storsv&gglar VamlGx, (svänglar) etc. Det 
enda ex. jag upptecknat med staur- i sms. är stèurihtn När 
GN, (men stourifotn LauGx), stor i maten. Hos bröd. Säve 
finner man visserligen åtskilliga sms. med stäur, men detta 
är huvudsakligen förhållandet i sådana anteckningar som 
ej an gives hava direkt sagesman eller sockenbeteckning. 
Dessa kunna vara nedskrivna ur minnet. I sådana fall åter, 
där sockenbeteckning är tydligt angiven, finna vi vida över
vägande stor i sms. P. A. Säve påpekar detta: "stäur 
(icke -ar), adj. = stor; men stor, id. i sammansättn. = stor
gård" (R. 624, s. 379).1 L. soc. har visserligen sturårdug 
ock sturskräppare, ock I 100: 18 (efter Ihres dial, lex.) har 
Steur Boskapen. På grund av den i fåröm. ock i den övriga 
gutniskans sammansättningar enarådande formen staur, vil
ken även återfinnes i fg. (komp. storari GL, hs A), måste 
man antaga, att dessa former av gammalt växlat, såvida ej 
rentav stur är lån från lty. stür, gross, stark, schwer etc. 
(fht. sturi, stiuri, se Walde-Pokorny II: 609). Hellquist 
(Ordb.) synes dock antaga att det fsv. stur är inhemskt, 
likaså Kock (Ljh. II, s. 178) ock Noreen Aschw. Gr. § 178, 
som räknar med en "Vermischung der 2. und 6. (oder 4.) 

*) Samma iakttagelse har formulerats av Nils Carls son i ordsaml. 
från Atl, adj. stor: "staur (nu mindre vanligt); oftare stour a. (obs. 
den enda brukbara formen i sammansättningar: stöurmbr 'Stormyr', 
stöurböunda osv. Aldrig *staurmor!)" (ULMA 366).. 
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[ablauts]reihe". Österdalmålens s tur förklarar Levander 
(I, s. 155, 279) såsom uppkommet genom förkortning i de 
" o t a l i g a  s a m m a n s ä t t n i n g a r "  ( a v  t y p e n  s t u f  ä r ,  s t ü r u k k s n  
etc.) vari ordet ingår. I uppl. förekomma former som stor 
o. d., vilka av Hesselman (Sveamålen s. 62) sammanställes 
med gotl. o. dalm. stur. 

strupe m. str&upa Bro YamlGx; AtlCx; HejdeTG; strceupa Laum 
KG; bf. straup&n FåröGx, luftstrupe. 

stut m. st&uta- FåröHz (ULMA 5776: 99); staut BI'OGN; AtlCx ; 
H ab IT g; s tamt GothHn; EkstaWx; GrötlJx; pl. stceutar 
LaumKo; stautar NärGx; stutir NEOG, tjur; oxe. 

sud f. saud Fårö YamlGx; säud FåröS; CS; FlerKräklYaml 
SundS, båtsida. Isl. süö f., Sammenfojning af Bord, Brsed-
der som ere lagte med Kanten over hinanden (Fritzner1). 

suga v. sâuga (sâva) FårömN 320; skuga FåröGx; sauga Bro 
LauVamlGx; samga EkstaWx; säuga (säua, sävva) FåröS; GS. 

supa v. skupa FåröGx; saupa FlerLärBroKräkl ("täml. exakt = 
uttalet") GN; HejdeYäteTG; sampa GothHii; EkstaWx; 
GrötlJx (tpl), äta soppa; supa. — supa f. sàupa AtlCx; 
saupa HejdeTG; setup a Lau VamlGx, soppa. 

sur adj. saur FlerLärBroGx; A tiCx; HejdeTG; sauir EkstaWx; 
samrar GrötlJN; (dan) saiuri GothHm; säur S; CS; YamlS; 
n. säurt GardeLauS; pl. säura FåröS; sour Tft. -—• surme 
m. saurma FåröGx; bf. skiirman YamlGN, surhet. surna v. 
samma GothHj»; EkstaWN; GrötlJx; skurna HejdeTG; Lau 
VamlGx; pres. sceurriar LaumKG. 

trut m. traut AtlCx; YamlGx; trauet EkstaWx; GrötlJx; bf. 
trautn LauGx. 

Fg. tu (n. pl.) rkn. tau FårömN 345; tau HablTG; NäsGx; 
tern GothÜM; EkstaWx; GrötlJx, två. 

Fg. fjusant, fmsind (Runkal.) tåusan FåröGx; tceusn LaumKg; 
tåusn LauVamlGx, tusen. 

Fg. *J)ufa f. 1 (t&va FårömN 358); tkua FlerLärGx; AtlCx; tam, 
HejdeTa; tama GothHM; tamma EkstaWx (tpl); GrötlJx; 

*) f. pi. star Jmfur GrL. 
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tceuga VamlBx; pl. tkuar FåröLauGx; (tävva FåröS; CS); 
täugå HamVamlS, tuva. 

ur in. aiir FåröBroLauYamlGx; amr GrötlJx; VamlWx; ceur-
LaumKg, snöyra. 

uren àurn VamlGx; f. kun LauGx; äuren FåröCS, unken, 
möglig (om säd). 

urugr uru Sahl ; äurugur FåröCS; -igur BungeS; äurig, urig 
(FåröLauYaml) S; f. kurtc NärGx: n. kurut FåröGx, = föreg. 
(till vilket det torde vara sekundärt). Sv. dial, oren Göta-, 
Sveal.; uren, n. uret Smål., Kim (Bietz 489 b); hall. uret 
(mjfily, u r, or i mjöl (Wigforss, s. 378), no. dial, aaren, da. 
o ret. Ordet har möjl. urspr. ö. Noreen Yårt språk III: 90 
anser, att ö > ü i verbet (fsv.) orna (före kons.grupp enl. 
Aschw. Gr. § 112) ock att no. dial, örna 'bli varm' bevarat 
urspr. ö. Falk (Arkiv 41: 126) för ordet till en germ, rot 
*ur, svagstadium av *uer 'veide frem' (i varm), vartill även 
jysk ure 'utsende en ond lukt' ock sv. or sten föras. 
Därest adj. *uren etc. har urspr. ü, kan ü i dessa gotl. adj. 
tidigt ha uppstått genom uddljudsförlängning. 

usel iusl BroVamlGx; œusl LaumKe; ausl- HejdeTG; n. äuselt 

LauCS, dålig, sjuk, eländig, usling m. ktislvgg FåröVaml 
Gn: eMshg(g) AtlCsr, stackare. 

Fg. ut adv. aut FåröBroGN; AtlHavd (tpl) Cn; MbyHejdeTo; 
aut- GardeLauNärGn; aiut GothHjr (tpl); EkstaWsr; GrötlJN. 

Aven i lånord diftongeras ü till äu; t. ex.: 

Lty. grus grams GothHM; gr&us HejdeTG; LauGx; grams Yaml 
Bn; (grwus FåröGN), sandsten. 

Lty. krûke kràuka FåröGN; Icr&ulca BroGx; hr&ulc- BursGN, kruka. 
Da. pude pàuda (f.) BtoGn; (m.) bf. paudn LauGx; päuda 

FåröS; päudå SundS (f.), lokputa. 
Lty. pûsten pauste, FlerLärBroAngaGx; AtlCx; HejdeTö; 

pauista GothHM; EkstaNäsWN; GrötlJx; päusta FåröS; CS, 
pusta, stöna; rasta, vila (med hästar). 

Da. ruse rama FlerLärGN; E s k e 1S a n d a G u 1 d H ej d e T g ; ramsa 
GothHM; EkstaWx; GrötlJx; ramsa SundBx; rœusa YamlBx; 
räusa, -å, -o FåröS; CS f., ryssja. 
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Lty. schlû eller sv. slug (slåvur FårömN 301; slavar (förr) [se 
§ 39], slaqgor FåröDLL; slaug AtlCN; HavdCx (tpl); slaxug 
GothHn; slauigar EkstaWx; GrötljN; sup. slœugast LaumKo. 

Lty. snûsen snceusa LaumKo; snausa BroNärGx, snusa; äv. 
snäsa (av ngn). snus snaus FåröBroGN; snauis GothHM. 

(?)Mlty. tun taun Hang B ro H ej n G mgGx ; HejdeGerTo ; NärGx; 
taun- LauGx; te,um EkstaWN; GrötljN m.; tun Schoum, NF.OG; 

Tft; theun I 100: 18 (efter Ihres dial, lex.), gärdesgård. 
Såväl på grund av ordets genus (m.) som dess betydelse 
'gärdesgård' förefaller det rimligast att anse ordet för lån 
från mlty. tûn in., gärdesgård ; jfr fht. zun mask., inhägnadt 
ställe, fsax. tun m. gärdesgård, inhägnat ställe; ags. tun 
m., inhägnad, gård etc., men isl. tun n., inhägnat jord
stycke; gårdsplats; fsv. tun neutr. (men i ortn. pl. fem. 
tunir). 

§ 39. I den diftong, som uppstått av fg. ü i förbindel
serna û + vok., üv + vok. ock üg + vok., har senare kompo
nenten (m) på Fårö (åtminstone i norra delen av ön) skärpts 
till v (jfr Noreen Fåröm. § 22). 

Exempel: 

Fg. uar1, pron. poss., m. âvar FårömN §22, 138; kvar Fårö 
GN; ävver (-ar, -årr, -ur) FåröS; CS; f. ävva (~ ora) FåröS; 
CS; {aura FåröGx); n. ävva (koll.) FåröS; (aura FåröGN); 
pl. m. ävvar (~ ora) FåröS; CS; (aura FåröGN) etc., (men 
gotl. Qua ~ aura, varom se s. 190.). 

duva f. dkya FåröGN: (gotl. dàua). — gruva f. grceva FåröGN, 
spisel. — huv m. hau FårömN 302; hay, bf. hiyan FåröGN. 
Den obest. formen kan alternativt få -v efter best. formen, 
där u stod framför vokal. -—• luva f. lava FårömN 358. 

x) Âkirk. noin. m. uar, ack. uarn, dat. uarum (ock orum), 
vilket kan motsvara ett üar (ej var, se Noreen Fåröm. § 138 och 
von Friesen Nord. bidrag I, s. 63 ff.), jfr ack. m. oarn CSRun 
€3, men nom. m. war ib. 165, dat. wari i b. 104; vari GL.; dat. 
n. waru GS (oru GL). 



FOKNGUTNISKT U 177 

slugr adj. sHvur FårömN 301; sl&vor (förr), släggor FåröDLL. 

—• suga v. s&va FårömN 320; shuga (sydöstra Fårö) Gn. — 

truga v. trâva FårömN 302 (irauga NärVamlGN). 

§ 4-0. Diftongeringen av ü är möjligen dokumenterad redan 
under medeltiden, om man nämligen på en runinskrift i Norr-
landa kyrka (CSRun 69) får tolka orden teu aar som "tu år",1 

vilket Pipping (Gotl. stud. s. 90) tar för givet. 

Såsom ett annat eventuellt fall av medeltida diftongering 
av ü till äu anför Pipping a. st. artäug? (< tug?) i Katarina 
Gillestadga enligt Spegel, s. 185, r. 6 nedifrån (Wennerstens 
upplaga). Liksom i flera andra fall2 har emellertid Wennersten 
även här förväxlat slängen över u med en dylik över ä. Spegels 
originalmanuskript har, efter vad jag konstaterat, artaug, lik
som Schoumacher3, s. 30, r. 10, ock även Klemmings av
tryck (efter Schoumacher), s. 150, r. 10 nedifr.4 Detta exempel 
bortfaller således definitivt. 

Diftongeringen av ü liar icke iakttagits av Spegel, som 
skriver husating, husvaglen. brudj, Varpe thun, ej heller i 
Bröll.-d. 1726 5 som har Jomfrui, krupa, stura, tusen, nuuk, 

ura, du, brukt, eller i 1738 a (hus, lus, tuni, Brud, ruse, krusi, du, 
skrudi). Däremot är den fullt genomförd i Bröll.-d. 1748: äuti, 
Ettäusend, Bräudgum, däu, stäura (~ stura), Bräudi, skräudi, 

bräuka. häus, kräuss, krause, äut, fyräuten, äuti, stäugagreis, 

*) I nskriften lyder: herra iuan lundi han atti mig iim teu aar, 
herr Johan Lunde(?) han ägde mig i två(?) år, (dvs. var kyrko
herde i församlingen). C. Säve (a. a. s. 54) rättar det till tiu ar. 
I ock för sig vore det ej otänkbart att teu kunde betyda "tio", 
nämligen om man antager att e stod för ei, ock att alltså teu 
betydde teiu. Jfr e I för ei "i" å en runsten i Bro (ovan 
s. 29). 

2) Jfr där t. ex. å s. 173 bräud för orig. braud (bröd); s. 175 
snäuder för snauder; s. 177 säume för saume (sömma). 

3) Dissertatio de Gothlandia, Ups. 1716. 
4) Småstycken på fornsvenska (1868—1881). 
5) Bröll.-d. 1724 har visserl. di ft. av u, men då den ej återgår 

på orig.ms. kan detta förhållande ej tillmätas något värde. 

12 H. Gustavson. 
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häude S däun, snäutfager, släut, (men lur, rim på dur 'dörr'). 
Bröll.-d. 1771 a har givetvis diftongering. 

NEOGARD, som dock konstaterat diftongerna ei ock öy ( jfr 
ovan s. 29, 56), iakttager icke dift. äu; han skriver brun (kant), 
grus (sandsten), hu (ryggås), huka (bocka sig), hus, knul (knyla), 
kruna (krona), kura (sitta ock . . .), kut, gruJwu, lura, puken, 
rumt (myket, drygt), skumt (crepusculum), skur (lider), skura 
v., snutfager, supa, surmulen, tun, vt- (sms.). Det är möjligt 
att N. icke lagt märke till denna diftongering. Tar den ännu 
på hans tid föga utpräglad? (Märk att det medeltida belägget 
ej är säkert.) Toftén har iakttagit diftongeringen av u, ehuru 
han formulerar detta på ett egendomligt sätt (Gr. Ling. rust, 
s. 2 f.): "Not. 1. Det synes troligt, at Runorna + och h haft 
något medelljud, sådant som ännu är qwar hos wår Bonde 
och som fögo rett nämnas ut äf dem, som ei äro födda här 
uti Landet. Till sådana medelljud finnes myken Tekning [?] 
i Skottska och Engelska språket som i skrift och uttal har 
nog likhet med Glothländskan. Not. 2. Detta medelljudet 
tyckes wara orsaken därtill, att vvåra F äder skrivit L. i, stun
dom med et i, stundom med dubbelt i. Ex. gr. Lijf — Le if 
[etc.] Sama skäl har bewekt dem, at ibland skrifwa ett 
u, ibland Tu. Ex.gr. Luut (Lixir) Lout. Suur —Sour. Twärtom 
Ruten (med et u) Ruten". Lout skall tydligen återgiva leeut 
ock Sour sœur (el. dyl.). Han skriver även stur el. stour, 
men eljes använder han konsekvent u: n. sturt; n. pl. stur; 
tunen, stuta, Tu, turturdufwu. 

Tofténs beteckning av den ur ü uppkomna diftongen är 
onekligen egendomlig. Möjligen kan man antaga, att han, 
då han varit tveksam om beteckningen, valt den engelska 
diftongen — han jämför ju i detta sammanhang gutniska ock 
engelska (jfr eng. sour, sur). En annan möjlighet, som dock 
synes mig föga trolig, vore att Tofténs ou representerade ett 
tidigare stadium i diftongens utveckling. Noreen skriver 
härom (Fåröm. § 136): "Vi tänka oss utvecklingen från u till 
au hafva försiggått på följande sätt: u > û > uti > ou (jfr öfver-
gången från û till ou i ags. J>û, engl, thou, nu uttaladt thau 

*) Se nedan § 51. 
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m. m., mlit. hûs, t. haus för äldre *hous) > mi (jfr nyl. bröut 
för isl. brçut) o. d > au (jfr råg. flaut för äldre *flöut1, 
isl. îlçut o. d... . Kerenzer Mund, b au a bo, traua tro; 11. 
heus för isl. hüs . . Mellanstadiet ou skulle då motsvara 
Tofténs ou.2 Noreen anför (Fåröm. § 137) en inhemsk paral
lell till övergången ou till au, nämligen da. k ak el o vn (mlty. 
kakeloven) som i Fåröm., liksom på det övriga Gotland, 
blivit JcâJjCtl&un (Gotl. Icalcl&un o. d.). Det är dock möjligt att 
här ingår en äldre, blott i Fårömålet belagd form äun 'ugn: (jfr 
ovan s. 121). Ett sporadiskt förekommande uttal av pron. 
"du" som dou i rel. svagton (i starkton dau, obetonat du) 
förtjänar dock att observeras i detta sammanhang, liksom även 
gotl. "oar (oua o. d.) gentemot fåröm. ûar (àvar), vilket förra 
dock torde ha sin förklaring genom analogi (nedan § 41). 
Den av mig nedan § 42 framkastade möjligheten av en över
gång fg. ö (o) > o > ou, kunde, därest den vore antagbar, er
bjuda en viss parallellism till den av Noreen antagna utveck
lingen av fg. ü till ou (> au). Det är dock icke otänkbart, 
att utvecklingen ü > au kan ha gestaltat sig på annat sätt 

1) Rågömålets utveckling öu > äu kan knappast tagas till jäm
förelse med gotl., då det där är fråga om en för målet (liksom 
för andra estl.sv. dial.) typisk delabialisering av ö till ä, såsom 
äik, ök (eykr), gräit [gotl. gråit], gröt, liäi, hö (hej') etc. 
(Freudenthal Upplysn. om Rågö- ock Wichterpalm. s. 166; Hult-
man De osv. dial. s. 88), vilken företeelse ej har motsvarighet 
i gotl. 

2) Då Noreen (Fåröm. s. 346) uppgiver att överg. u > au var 
genomförd på Tofténs tid, "hvilken regelbundet har teckningen 
äu", så stöder han detta på de av Per Säve i Visby Veckoblad 
1836, n:r 27 ock 30 publicerade utdragen ur ett ms. av Toftén: 
Grammatica antiquse linguae rusticanse. Detta ms. är icke identiskt 
med det ovan citerade ms. med samma namn i KB i Stockholm. 
De av Per Säve publicerade grammatiska anteckningar efter Toftén, 
vilkas källa Säve nämner som "handskrifna utkast ocli uppsattser 
till Swensk och särskildt Gottländska Bondmålets Grammatika", 
vila möjligen helt på ett nu förlorat ms. av Toftén, men det är 
också möjligt att Säve omarbetat innehållet, särskilt som Säve själv 
i n:r 42, i samma årgång av tidningen publicerat utdrag ur sin 
egen, på grundval av Neog. ock Toftén [?] gjorda ordlista över 
gutaord. 
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än det av Noreen skisserade. Äldre kort u har efter sin för
längning, som ovan § 35 beskrivits, över större delen av dia-
lektområdefc övergått till en diftong nu (&ia o. d.). Äldre kort 
u torde till sin kvalitet icke ha varit skilt från långt u, vilket 
visar sig däri, att det vid förlängning blivit «, (som kvarstår 
i vissa trakter, se § 35 ovan). Man borde då vänta, att dif
tongeringen därav försiggick på samma sätt som då ü difton-
gerades, medan enligt Noreen (Fåröm. §§ 136 ock 145) dessa 
två företeelser försiggått på helt olika sätt, i det urspr. 
långt u före diftongeringen snarast öppnats ("w > uu > ou"), 
medan urspr. kort u efter förlängningen slutits ("m > uu > 
yu > ju"). 

Om det emellertid är tillåtet att ur utvecklingen u. > u > nu, 
vilken, såsom ovan § 36 visats, är av tämligen ungt datum, 
draga några slutsatser rörande övergången av ü till au, så 
vore man benägen antaga, att den tillgått så, att u ev. först 
slutits ock sedan fått ett förslag av ett grumligt e- eller i-ljud 
(> eiu, yui), varefter den stigande (?) diftongen först övergått 
till svävande: nu, eiu ock sedan till fallande: eu, au (ceu). En 
parallell erbjuder utvecklingen i en del norska dialekter. Be
träffande vissa Sognemål säger Am. B. Larsen (Sognemålene, 
s. 46) "Fra Sogndal og Aurland er det diftongiseringen af ü 
begynder; derfra og til og med Yik må man kanske endnu kalde 
det för avgjort skjodesloshet at uttale oldn. ü anderledes en 
med mere palatal begyndelse en slutning", ock (a. a. s. 47) "I 
denne diftong har jeg i de langt overveiende tilfselde notert 
begyndeisen som en vokal uten labialitet, oftest e, i Leikanger 
sœrdeles ofte i . . . jeg normaliserer oftest till eü, i Leikanger 

oftest 'ü".1 Likheten mellan denna norska diftongering av 

*) F ör vissa dalmål antager Levander (I, s. 181), under hänv. 
till Am. B. Larsen a. a. att "diftongeringen börjat med ett allt
mera pressat uttal av det långa slutna u-ljudet, v ilket så småningom 
lett till uppkomsten av ett e-aktigt ljud eller i detta fall snarare 
en neutral vokal som förslag till u". Resultatet har dock i dal
målet ingenstädes blivit eu, äu utan åu, au, åj, aj, oj ock aj. 
Levander antager att ett mellanstadium åu varit av stor betydelse 
(jfr Noreens ovan anförda uppfattning beträffande Fåröm.). För 
dalmålets vidkommande torde detta vara nödvändigt, ej så för got-1. 
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äldre långt u till eü, 'û påminner slående om den nyare 
gotl. diftongeringen av äldre kort, sedermera förlängt, u till 
pu, am. Det förefaller därför sannolikt att fg. ü utvecklats 
på samma sätt. Detta motsäges ej heller av det äldsta exemplet 
på denna ljudlag, Norrlandainskriftens teu — o m det får tolkas 
som tu. 

Forngutniskt o. 

§ 41. Fg. o liar över större delen av ön utvecklats till 
en diftong ou, (au, ou), i de sydligaste socknarna däremot 
har det övergått till ett slutet o-ljud, som står nära riks
svenskt o. 

Den ur fg. ö uppkomna diftongen har ett ganska likartat 
uttal över hela ön, möjligen har jag hos äldre personer på 
norra delen av Fårö tyckt mig finna ett slutnare uttal1, 
som jag i anslutning till Noreen (Fåröm. § 143) betecknat 
med au, vilken beteckning i något modifierad form (au) 
även användes av Klintberg för laumålet. I Hammarstrakten 
liar jag dock (1938) icke funnit någon skillnad på gotl. ock 
fåröskt ou. För laumålets vidkommande skriver Nils Carlsson 
(ULMA 826: 2) "ou. Början av diftongen OM sy nes vara något 
slutnare än o, men dock ej fullt - a. — Framför r ytterst 
svag diftongering: Jcourt-, kon kom, rovor rouar2, bok bovik. 

1) Enligt P. A. Säve skall o-ljudet på Fårö lia uttalats som 
"svenskt o". Han säger näml. (R 625: 1 , s. 51) i en uppt. från 
Hamra sn: "o talas ut ss. en [!] rundt Svenskt o, eller såsom 
det oek uttalas på Fårö". DANELL har från Fårö antecknat go, 
plog, stol, torti (åska), ora (f., vår), men även koo, ltrook, ro(u) 
(v.). Om detta verkligen vilar på säkra iakttagelser ock icke är 
ett applicerande av svenskt o för fårömålets au (varpå möjligen 
en del andra skrivningar hos DLX, kunna tyda), styrker det Saves 
uppgift. Fårömålet skulle då en gång ha stått på samma stånd
punkt som sydligaste Gotland, vilket i och för sig ej är ägnat att 
förvåna, då såväl Fårö som "Storsudret" ha mycket slutna vokaler 
i allmänhet: e (e %), 0 (0f), y (?); o (sv dgotl.); a (Fårö). 

2) Bör vara rouarl 
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Knappast = ÄM!" Själv har jag utan reservation vid samma 
tillfälle1 föreslagit ou: Jcou, rbuor. Att märka är att denna 
beteckning använts av Nils Carlsson i hans anteckningar från 
såväl Atlingbo som Havdhem. I en typordlista från Havd-
hem2 skriver han: "Diftongen ou har en mycket öppen början 
("on") ock svagare labialisering än o i sv. komma". Själv 
använde jag i anslutning till Carlsson beteckningen ou i mina 
första uppteckningar (från Bro). Beträffande uttalet i När 
skriver Carlsson (ULMA 89,6: 2): "ou: Mycket öppet, ou, stun
dom med början av diftongen något förlängd (outrouht, 'otro

ligt'» f&udar, 'foder')". 
Detta mycket öppna uttal kan förekomma, men enligt min 

uppfattning är det sällan så öppet som sv. o. Snarast närmar 
sig första komponenten med sin något trängre, högre belägna 
artikulation det allmäneuropeiska å-ljudet (o). Det gotländska 
ljudet är dock föga labialiserat. Den av Wessen ock hans 
medax'betare Hedenström ock Jakobsson använda beteckningen 
ou har därför synts mig lämpligast ock har även accepterats 
av Tiberg såsom fullt adekvat. Vad beträffar diftongens 
karaktär i övrigt, synes Noreen genom sin beteckning au 
vilja angiva den som långdiftong, varmed kan jämföras 
Carlssons strax ovan citerade uttalande från När ("stun
dom med början av diftongen något förlängd"). Snarast är 
den som regel kortdiftong, ehuru första komponenten i vissa 
ljudförbindelser, där dess andra beståndsdel är föga hörbar, 
kan uppfattas som lång eller halvlång (bounda, snour). 

De sydligaste socknarna, Sundre, Yamlingbo, Hamra, Fide, 
Näs och Hablingbo3, ha, som ovan antytts, icke deltagit i 
diftongeringen av fg. ö till ou (el. dyl.), utan där har i stället 
uppstått ett enkelt, slutet o-ljud, som står närmast rspr. o, 
fast det sydgotl. ljudet uttalas med mindre läpprundning. 

*) Jfr ovan s. 1. 2) ULMA 441: 6, s. 74. 
3) Från Näs har jag uppteckningar med både o ock au, medan 

Wessen har endast ou därifrån. Från Hablingbo har Tiberg o, 
dock efter en sagesman, som var född i Yamlingbo. Fru Lina 
Jakobsson i Lau, född i Hablingbo, liar meddelat mig att: "hub-
ligga dî öar, di méi", Hablingarna säger o, de med. 
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Tecknet o har i regel använts av Bolin, Tiberg ock mig, 
medan Wessén använder u ock även uppger, att uttalet i 
Vamlingbo är @u1, därmed angivande en svag diftongering. 
Om en sådan förekommer, torde den i varje fall vara föga 
märkbar. 

Exempel : 

Fsv. bloma f. blàuma FåröGN; blàuma HallGN; blouma (föråldr.) 
AtlCN; blàuma LaumKa, 'blomma'.2 

Fg. boa v. bon, AtlCN; HavdCN (tpl); bou GothHM (tpl); Eksta 
WN (tpl); GrötlJN (tpl); bau LaumKa; bow HejdeTa; men bo 
HablTo; bu VamlW N, bo. — • Impf, bàuda FåröGN; bouda Fler 
LärBroGx; bouda GothHM (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJN 
(tpl); bouda AtK'x; HavdCN (tpl); bauda LaumKu; men bod a 
HablTe HamGN; bud a VamlWN. — S up. bout GothHM (tpl); 
Eksta ¥N (tpl); bout AtlCN; HavdCN (tpl); men bot HablTo. 

bok f. boulc Lä rBroGx; HejdeLojFardTo; boulc GothHM (tpl); 
EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); bouk AÜCN; HavdCN (tpl). 
men bolc H ablTö; buk YamlWN, bok (liber). 

Fg. bondi m. bàunda FåröGN; boundi GothHM (tpl); b ounda 
EkstaWN (tpl); GrötljN (tpl); Näs Wx; bounda FlerLärBroGx; 
HejdeTe; bounda AtlCN (tpl); bounda HavdCN (tpl); men 
bonde,i HablTo; blinda Y amlWN. 

Fg. bro f. (CSRun 17, 84) brou FlerLärBroGN; HejdeTe; brou 
GothHM (tpl); EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); bron AtlCN; 
HavdCN (tpl); men bro HablTa; YamlGN. 

Fg. bro])ir m. broijr LärGmgArdGN; brour GothHM (tpl); Eksta 
WN (tpl); GrötlJN (tpl); brour AtlCN ; men bror VamlGN; 
bf. braurti L aumKa; men brodan VamlGN, broder. 

Fg. dombr doum LärBroGN; HejdeTe; doum GothHM (tpl); 
EkstaWN (tpl); GrötlJN (tpl); doum HavdCN (tpl); men dom 
(—>- dom) YamlGN, dom. 

Fg. dotir f. dàutar FåröGN; doutar FlerLärBroHejnGN; HejdeTa; 
doutar GothHM; doutar EkstaWN; men dôtar HablTo; dutar 
VarnlWN, dotter. 

J) ULMA 268: 1, s. 75. 2) Numera vanl. blâma. 
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Fg. drog impf, drang FåröGN; droug FlerHallBroHejnHörs 
GmgÖj (etc.) GN; TräkToftaHogSandaHejdeFröjLojLevFard 
(etc.) TÖ; droug Goththr. EkstaWN; drou AtlCx; HavdCx 
(tpl); drou GrötljN; men drog HablTG; VamlGN; (till draga, 

draga). 
flo f. flou GrothÜM; EkstaWN; GrötljN; flou AtlCx; flau- Lauiri 

KG; men flo VamlGN, vedtrave. Isl. flo f., Flo, Lag. 
foder n. féudur FåröGN; föudar AtlCx: foudar- GothHvi; fouda-

HejdeTo; men fôdar YamlGN. 
Fg. for impf, faur FåröGN (tpl); four FlerLärGx; HejdeTG; 

four GothHivi (tpl); EkstaWN (tpl); GrötljN (tpl). — Ordet 
är ej så vanligt som glaid (av glàida). 

glod f. glai^d FåröGN (tpl); gloud LärHejnBroNorrlAngaArd 
Öj a GN ; Träk V all Hog Esk Sanda Hej de Fröj Loj Le vFardSilTo ; 
gloud GothÜM; EkstaNäsWN; GrötljN; men glod HablTo; 
glud YamlWN, glöd. Isl. glol) f. 

Fg. gojir gaur FåröGN; géuar FlerNär, g ou LärBroGx; Hejde 
FröjTa; gou GothHji; gouar EkstaWN; GrötljN; gau- Laum 
KG; men goar HablTG, god. (Ang. n. gut, se nedan s. 191). 

gods n. gous FlerLärGothBroGN; HejdeTo; gous AÜCN; gous 
GothHM; EkstaWN; men gus- VamlAVN. 

gome m. gouma FlerLärGN; HejdeTG; gouma GothHm (tpl); 
gouma HavdCN (tpl), gom. Fsv. gome. 

grop f. group AÜCN; group LauGxv; men gr up VamlWN; grop 

YamlBN. 
hosta v. houksta FlerLärBroGN; HejdeTG; houksta GothHM 

(tpl); EkstaWN; GrötljN (tpl); houksta AtlCN (tpl); hotiksta 

HavdCN (tpl). Isl. hösta. 
hov n. hauv (hov 1 gg) FåröGN; hou BTOGN; hou GothHsi; Eksta 

WN; hov- HablTG; bf. hou& Anga GN, måtta; ögonmått. Isl. 
liöf n., rette Maal og Maade. 

hov m. o. f. hauv FåröGN; hou BI'OGN; hou AtlCN (f.), hou 
EkstaWN (m.); men ho YamlBN (i'.); bf. (f.) hôui LauGN, 

(häst)hov. Isl. höfr m. 
klo f. klau FåröGN; klou GothHsi (tpl); GrötljN (tpl); klou Atl 

CN (tpl); men klu VamlWN; klo VamlBN. — Det vanligaste 
ordet för klo (på fågel, katt etc.) är Iclau, s e § 52 nedan. 
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knoe m. knàua FåröGN; nöa1 VamlGN, knoge. Isl. knöi m. 
Fg. ko f. kau FåtöHamGN; kou LärNorrl(m. fl.) GN; EskHejde 

TG; kou GothHn (tpl); EkstaWx (tpl); GrötlJN (tpl); kou 
AtlCN (tpl); kou HavdCx" (tpl); men ko HablTG; FideHz 
(frk); YamlGN; ku YamlWN. 

Fg. croch (ack.) haukrauk FåröGx (ett slags metkrok); krouk 
FlerLärGx; HejdeTa; krouk GothHM (tpl); EkstaWN (tpl); 
krouk AtlCx ; HavdCx (tpl); Gröt! Jx (tpl); men krok Yaml 
GN, krok. 

lo m. lauv FåröGN; lon BroLauGN; men lo YamlBx, lugg på 
kläde. 

lom m. laum FåröGN; loum EkstaWN; lom YamlGN, (fågel). 
moda v. mouda BI-OGN; LojTe; mouda GothHui; EkstaWN; 

mouda AtlCN; pres. maudar FåröGN (Acc. 10495, s. 78); 
mgdar YamlGN; imp. maudad LaumKe; moda NEOG, före
båda. (Ex. katuji&tia gras, ha mouda„ouvådar, katten äter 
gräs, den bådar oväder GmgGxs). 

Fg. mojiir f. mmir (bf. màudara, måura) FåröGN; mour Fler 
LärGN; HejdeLevTö; mour GothHM; EkstaWN; GrötlJx 
(tpl); mour AtlCN; HavdCN (tpl); men mor HablTe; Yaml 
GN, moder. 

moe m. maua FåröGN; moue, BI-OGN; moua AÜCN; rnoua Eksta 
WN; men moa HablTe; YamlGN; (möge L. soc.; mogä CS); 

-1) Blott i vissa uttr. Det vanligaste ordet för knoge är eljes 
Icnouka f . 

2) Nils Carlsson har i ett otryckt manuskript (ULMA acc. 441: 17 a) 
sammanställt detta ord med got. maudjan 'påminna' ock menar, 
att grundformen för det gotl. ordet vore *mauôan eller 'mauöön 
= fg. *mau{ia, vilket passar bra ur betydelsesynpunkt. Han menar 
att au > o i vissa fall (mestadels i starkton). Se härom närmare 
§ 55 nedan. Carlsson avvisar möjligheten av att ordet kunde 
äga samband med sv. mod, isl. môôr, 'Sindsbevsegelse', vilket 
dock icke förefaller mig alldeles otänkbart, om man anknyter till 
mod i bet. 'sinne' (jfr fht. muot. Sinn, Geist, Gemüt; fsax., ffris. 
mod, Inneres, Herz, Sinn (Kluge); ags. mod, the inner man [etc.] 
(Bosworth)). Moda kunde då möjligen urspr. betyda 'ha i sinnet, tänka 
på' ock först ha använts om människor eller djur, som "förebåda" 
ngt (jfr ex. ovan), men sedan överflyttats till andra företeelser. 
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moä NEOG; S; CS; moe FåröAlskLauS, hop (av säd, 
men även av fisk, grus, sand, ull, ägg). Jfr ags. müh a 
(jämte muga, miiwa), 'a mow, a heap of hay, corn' (Bos-
worth), vilket av Torp (Et. ordb.) antages stå i Vernersk 
växling till isl. mügi, Masse Msengde (af Ho, af Folk, 
Mennesker); Fornsv. moghe, skara anses av Noreen Aschw. 
Gr. § 84: 3 vara en smblandn. av *möe (ags. miiha) ock 
müghe (isl. miige, ags. müja), vilket antagande avvisas 
av Kock Sv. Ljudh. 2, s. 221 (som förklarar ögg. ü > ö 
uppkommen i sms.) ock (med tvekan) av Hellquist i Arkiv 
34, s. 183, vilken påpekar att något moe ej är känt. — Jfr 
dock det gotl. ordet! I fg. finnes växelformen moga (dat. 
ack.) = allmoge. 

moen, (mogen) màugan FåröGN; mougn GothHm; mouan Eksta 
WN; n. moua ButtGn; men moan HablT(>; mågan VamlGN. 
Fsv. moin, moghin. 

(?)nombradj. nourri GothHut; néum(ar) VallLevTo; (pl.) nàuma 
HejdeTG; nèumee TräkTö; numar VainlW'x, kvicktänkt, in
telligent, läraktig o. d.; nombr NEOG; Schoum ; nombr, noom 
ALN; nom I 98: 14 a (av Toftén?); LN; nombur FåröS; CS; no-

mur LauCS; nombårr VamlS: 1) läraktig (etc); 2) snål. Härtill 
hör: nåumslcur FåröGN, snål, rädd om sitt; nomskur I 100: 18; 
FåröS; CS: 1) läraktig, 2) snål. Härtill finnes i äldre upp
teckningar en växelform: naumar Schoum; NEOG; LauCS; 
naumb L. soc. ; naumbur 1 96:4; 100: 18; Wallin: 1) lär
aktig; 2) snål, varmed kan jämföras nyisl. nauinur, Träng, 
Snsever etc. (Blondal); naumr: 1) farlig, snsever; 2) paa-
holden, knap (B. Haldorsen). 

nor f. naur FåröGN (vak); nour BI-OGN (sankt ställe i myr). 
Sv. dial. (Norrl.) nor n., sund (Hz 471 a); fsv. nor, sund. 

o- (i sms.), t. ex. àudiâur FåröGN; åu&inu AlskGN (lat); 
oudypgduar H ejdeTG; ouiamn EkstaWN (tpl); n. oråikht (miss-
hushållsamt) VamlGN (etc.). 

onsdag ounsda FlerLärGN; ounsda GothHn (tpl); GrötlJN (tpl); 
ounsäa HejdeTG; ounsda EkstaWN; ounsta HavdCN (tpl); 
aunsdag LaumKG; men onsda HamBN; VamlGN; unsdag, 
unsda VamlWN. 
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otta f. äuta FåröGx; o ut a BroGx; otäa AtlCx; laulàuta Hejde 
TG; odta EkstaWx. 

oxl f. héuksal FlerLärGx; houlesl GothHM; EkstaWx; houks'1 
AtlCx; hàuksl HejdeLojFröjEkstaLevFardTa; houksl SilTo; 
iicjksl HablTe; haksl YamlBx, träd (Sorbus). 

plog m. plaug- FåröGx; ploug BroGx ; HejdeTG; ploug- GothHM : 
ploug- AtlCx; ploug FardTo; men plog VamlBx; spitsplug 
HamBx. 

ploma f. (fsv.) plàuma FåröGx; plouma HallLärGx; HejdeTG; 
plouma GothHM; plouma LauGx; plouma AtlCx; men ploma 
YamlGx, plommon. Isl. ploma, av mlty. plûme. 

ro v. ron GothHM (tpl); Eksta (tpl), NäsWx; GrötlJx (tpl); 
rou AtlCx; HavdCx (tpl); rou HejdeTo; men ro YamlGx. 
— Impf, rouda, sup. rout GothHM (tpl); EkstaWx (tpl); 
GrötlJx (tpl); impf, rouda HejdeTG; rouda AtlCx; HavdCx 
(tpl); sup. rout FlerLärGx; rout AtlCx. 

roligr ràulan FåröGx; roiih FlerLärBroGx; rouli AtlCx; roul(iar) 
HejdeTo; rouhar HavdCx (tpl); rôhar HablTG; n. raidit 
LaumKG, rolig, lustig. 

ropa v. råupa FåröGx; roupa BroGx; KliLojGerFardSilTG' 
roupa EkstaWx; (impf.) rbupta AlaGx; men ropa HablTG; 
YamlGx. 

rot f. raut- FåröGx; rout FlerLärBroGx; HejdeTG; rout Goth 
HM (tpl); EkstaWx; GrötlJx; rout AtlCx; HavdCx (tpl); 
rut YamlWx. 

rova f. ràuga FåröGx; rouga FlerLärBroHörsNorrlGx; rouge, 
GothHM; rou a, rouga HejdeTo; roua AtlCx; rou a AlskGx; 
roua EkstaWx; rouua GrötlJx; ràua NäsGx; men roa Sund 
Gx. Jfr fg. rofu (acrum). 

sko sJcâu FårömN351; skou FlerLärBroLauGx; HejdeTG; skou 
GothHM (tpl); EkstaWx; GrötlJx; skou AtlCx; HavdCx 
(tpl); men sku YamlWx. 

Fg. scogr skaug FåröGx; skoiig FlerLärBroLauGx; HejdeTG; 
skoug GothHM (tpl); EkstaWx; GrötlJx; GuldMbySandaGer 
TG; skoug AtlCx (tpl); slcoug HavdCx (tpl); men skog Habl 
TG; skug HamBx, skog. 
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skopa f. skoupa BroGx; HcjdeTu; skoupa GothHM; EkstaWx; 
skoupo NäsWx. Mlty schôpe. 

slo iinpf. slau FåröGN; slou FlerLärBroGisr; HejdeT&; slou 
GothHM (tpl) ; EkstaWN (tpl); Gr ötlJx (tpl); slou AtlCx (tpl); 
slou HavdCx (tpl); men slo VamlGx, slog (inf. sia). 

sno v. snou LärBroGx; HejdeTo; snou GothHM; E kstaWx; 
GrötlJx; snou AtlCx; HavdCx (tpl); impf, snouda, sup. snout 
GothHM; EkstaWx; GrötlJx; snouda, snout BroGx; Hejde 
TG; perf. part. snouan BroGx; snouan AtlCx; snouan Grotl 
Jx; n. snoua LauGx, vriden (om träd, virke). 

Eg. sno}) f. (pl. snofrir) snoud BroL auGx; snoud GothHM; snoud 
AtlCx, snöre, tvinning; vändning, vägstycke; men (ruk)snod 
YamlGx; spinnrockssnöre. 

Fg. socn f. såukan FåröGx; såukan FlerLärBroGx; soukn Goth 
Hi (tpl); EkstaWx; GrötlJx; soukn HejdeTo; sôuk(a)n Atl 
Cx; soukan HavdCx (tpl); smikan LaumKo; men solen Habl 
TG, socken. 

Fg. sol f. saul FåröGx; soul FlerLärBroGx; HejdeFardTo; 
soul AtlCx (tpl); soul HavdCx (tpl); said- LaumKo; men 
sol HablTo; sol- YamlBx. 

sot f. soutgauk GothHm, svårt sjuk; Iwgsout EkstaWx; raud-
sout GrötlJx (tpl); hut s out BroLauGx, men autsot YamlGx, 
(diarré). 

spo(e) m. spaijv FåröGx; spoui GothHM; spoua AtlCx; (bf.) 
stourspouan BroGx; spouan LauGx; men storspoe, VamlBx: 
1) fågel, 2) skälm. 

stod impf, stau FåröGx (tpl); st ou FlerLärBroHejnGmg (m. 
fl.) Gx; TräkHogEskHejdeLojEkstaFard (m. fl.) TG; ston 
AtlCx (tpl); stou HavdCx (tpl); stu YamlAVx, sto d. 

stome m. stmima FåröGx; stouma BroGx; AtlCx; bf. stàman 
YamlGx, stomme; ostform. Got. stoma m. 

stomel m. staumbal LaamKe; stouml EkstaW x; stoumal GrötlJx; 
men uststomal VamlGx, stomme; fo rm; ostform. Jfr ösv. 
dial. stomaV, stoumaV (etc.), stomme, holk (etc.) (YLL). 

Fg. tok impf, tau FåröGx; tou FlerLärBroHejnGmgNärGx; Träk 
ToftaStenkuVallHogEskHejdeFröjLevTG; toug GothHM (tpl): 
tou AtlCx (tpl); tou EkstaWx (tpl); GrötlJx (tpl), tog. 
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tombr adj. tàumbur FåröinN 351; tonni FlerLärBroG-N; Mby 
SandaTo; town EkstaWN; GrötlJx (tpl); toiim A UCn; Havd 
Cx (tpl); toumar HejdeTo; téum(ar) GerTct; tômar YainlGx ; 
n. toumt EkstaWN (tpl); toumt AtlCx (tpl). 

tor m. (blott i sms.): tours-k&il GothHji; tausJcceil LaumKo 
"åskvigg"; (f. bf.) tåurspiåsJca (äv. tåurnspi&ska) F åröGx; 
touspiés/cic BroGx; tospiésTcu Va m IG n, övernaturlig varelse 
(som flyr för blixten); tousrout LauGx, åskmoln. 

(?) tören (m. bf.) el. tordyn n. tåurri FårömN 312; taurn Fårö 
Gx; tôurn FlerAngaGx; tourn GothBsi; GrötlJN; tourn 
HejdeTo; torn VamlBx; tören ïft; CS; torn Sahl; F&röS; 
CS; RoneS n., äska. Jfr ösv. dial. m. bf. torin, tourin; 
tori^, tori etc. (Vll); ä. nsv. thoren Laur. Petri Postilla 
s. 44 (enligt Ihre Glossarium Suiogothicum) no. dial, toi', 
åska (Torp); eller da. torden, fsv. thordyn. — Jfr verbet 
torna (= da. tordne?). För sammanhang med da. torden 
(< jjordyn) talar ordets neutrala genus. 

torna v. taurna FåröGx; tourna FlerLärGx; HejdeGerTö; 
tourna GothELw; men torna YamlBx; impf, totm]ada Ö stg 
AlaAlskGx; torna FåröS; CS; GardeS, åska. Jfr da. tordne; 
(fsv. Jiordyna). Därest tourn n. (åska) är = ösv. tören 
(m. bf.), kan dock detta verb vara bildat härtill. 

torsdag tôusda BroGx; torsda [!] Ek staWN; tôursda, toursda(g) 
GrötlJx; men torsda HablTo; torsda HamBN. Fg. dat. 
tos.dahinum CSJEtun 147. 

to n. t (HUV FåröGx; tou EkstaWN; GrötlJx; to YamlBx, blånor; 
obråkat lin. 

Fg. troa v. trâu FårömN 336; trou BroGx; tro YamlGN; pres. 
trôur HejdeTo; impf, trouda GothHsi (tpl); EkstaWx (tpl); 
GrötlJx (tpl); trouda LärGx; HejdeTo; trouda AtlCx (tpl); 
trouda HavdCx (tpl); sup. trout LärBroGx; HejdeTö, tro. 

Fg. trofjr (ack. pl.) tråudur FåröGx; tröudar Bi-oGn; EkstaWx; 
troudcir GothHiw; tröudar AtlCN; trådar VamlGN; troder 
Neog; trodur I 100: 18 n., gärdslestänger. Se härom 
utförligt Nils Carlsson i Le Monde Oriental 1918, s. 
2 3 7  f f .  
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trola ftrojjla) f. troule, GothHii; BroGx; EkstaWN; Gröt] Jx; 
troiila AtlCx; men trola YamlBx, gärdslestång. Jfr isl. 

trööa f., Stäng, tvnd Stokk. 

(?) upp-hoven (Rz 507 a) pàuvan FåröGx; poiian AtlCx; pottan 
BroLauNärGx; ùpôuan LauGx; men p g an VamlGN, uppsvälld, 
svullen. Härtill: poujåp BroHejnGx, (trans.) komma att 
pösa (t. ex. en kudde); pàunà up NärGx, svälla upp. Jfr 
da. hoven, svullen, uppblåst (etc.). 

Fg. *oar (ack. oarn)1; m. f. o. n. sg. o. pi. oua StenkyNorrlGmg 
OstgButtAngaArdBursRoneÖjaGx; VallSandaLojFröjKliGer 
LevFardSilTu; oua StenkuTö; oiie, AtlCx; ou GrötlJx; men 
ga Näs GN; HablTa; na YamlBx; oua VamlSundGx*, vår 
(pron). 

Fg. or (f. sg.) dura (f.); kura n. o. pl. FåröGx2; our a (m. f. 
n. sg. o. pl.) LärHallFlerGothHejnHörsAnga (Burs8)Gx; 
[ logFskLojTo; aura GothHn (tpl); à ur a AtlCx; bura Träk 
Tg; oura ToftaHejdeTo, vår (pron.). Som synes har formen 
ora blivit mest bruklig på norra, oa på södra Gotland. Så' 
som Noreen Fåröm. s. 347 förmodar, har väl *oar uppstått 
genom analogibildning efter de former som började med o-
(orum, ora osv.). Om dessa senare former se von Friesen 
Nord. bidrag I, s. 63 ff; (annorlunda Kock, Sv. Ljh. I, s. 
348, 429). 

I lånord med äldre långt eller (på nordiskt område) för
längt o äger samma utveckling rum. 

bom m. boum BroGx; bourn Goth HM ; EkstaWx; bf. bouman 

x) CSRun 63 (Goth.). Eljes finnas i fg. följande former belagda: 
Sg. ni. nom. war CSRun 165; uar Âkirk; f. or GL. 

gen. wars Cath. G. 
dat. orum GL; Âkirk; uarum Âkirk; f. vari GL; wari 

Catli. G. ; n. oru, waru GL; ouro Cath. G.; 
ack. uarr), Âkirk; oarn CSRun 63; n. (?) vra CSRun 161. 

pl. f. gen. orar CSRun 3. 
n. dat. orum GL. 

2) om mask. avar se ovan s. 176. 
3) blott i självst. ställning (förr). 
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(imgGs, bom (grov stång; grov trädgren), rduboim AtlOn; 
ràubôum GardeGx, m., syra (Eumex crispus). Mlty. bôm, 
Baum, Stange. 

dok kàrdâuk FåröGN (= d isktrasa); douk BroGx; douk- AtlCx; 
haudok (huvudduk) VamlGx, duk (bord-, huvud-). Mlty. 
dok, Tuch. 

dont n. dount GothEbi; EkstaWx; GrötlJN, saker, redskap; 
bàindôunt BroGx; bdindhunt AtlCN, skodon ; men dont Vaml 
GN (fisked on). Mlty. dont 1) das Thun, 2) concrete Sache, 

hol adj. haul FåröGN; haul BroGx; hont AtlCx; men hoi Vaml 
GN, ihålig. Mlty. hol, hohl. Jfr dock nedan s. 194. 

hop m. hmip- FåröGx; houp BroGx; EkstaWN; GrötlJx; gotsl-
hop YamlGx. Mest ss. måttsord (an) houpan (falk el. d.), 
BroGx; houpn GothHM; (an) houpar BroLauGx; houpar 
GrötlJ.N. Mlty. hop, Haufe, Anzahl. 

koka v. IcàuJca FåröGx; koukaFlerLärBroGx; SandaMbyHejdeGer 
TG; kouka AtlCN; kouka GrötlJN; men koka YamlGN. Mlty 
koken. 

Anm. Vid förkortning övergår äldre ö till u eller o: 
1) i svagtonig ställning t. ex. guddg BroLauVamlGx; gu af t an, 

gu kvalar, gu modran EkstaWN; gukvéldar HejdeTo; gujcv&ldar 
AtlCN; gukvalar BroGx ; gujvdftn FlerGx ; (-)-) VanilGx ; gujmorn1  

GrötlJx; guynâr'n AtlCN; gujiat GingGN (jfr gouar, adj. s. 184 
ovan). — skumdkare, BroHejnLauGN; (skoumakara EkstaWN); 
skomakare; jfr skou; m. bf. skumistan GmgLauGN (skomuâstara 
GrötlJN) skolmästare (föråldr.); jfr skoula, skola. 

Märk även ortnamn som buhâka av Bod-haka, udde på Fårö ; 
aulsbohiuka, (en grind vid àulsbaud, fiskl. på Éårö)GN; Icerbro-
bouar, inv. i Lärbro sn BroGN; även o torde i denna ställning 
förekomma, t. ex. spràugboldtdu LevTo, en rad (folk), s. går arm 
i arm (spraugbouar, inv. i Sproge sn). 

2) i ntr. av adj. god: fg. gut, gutt GL; kut Ardrest. s. 28. 
gut FåröBroLauGx; GothHM; AtlCN ; EkstaWN; Grötljn; HablTo ; 
VamlBN. Redan i isl . gutt (3 gg) (Noreen Aisl. Gr. § 127: 3) y . fsv. 
gwt, guth (Kock Ljh. II, s. 172). Jfr dalm. gwött, gstt o. d. 
(Levander I, s. 155). Om ev. förkortning i mindre betonad ställ
ning av Bot-, Rof>- i personnamn se s. 193. 

*) Accenten bör vara grav, "cirkumflex" är här otänkbar. 
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§ 42. Diftongeringen av äldre ö, vilken har paralleller 
även i andra nordiska dialekter1, synes möjligen hava in
trätt redan under medeltiden, att döma av de hos Pipping 
Gotl. stud., s. 90 anförda exemplen: ouluîar (Runinskr. från 
Helvi, CSRun 34), ouro (dat. n.) i Katharina Grillestadga 1443, 
(Schoum. s. 30, r. 9 nedifr., Spegel s. 186, r. 13). Hos Neogard 
ock Toftén finnas diftongeringen icke omnämnd, men Spegel 
har i sin ordlista (Rud. Gothh, s. 176) our, 'wår', ock i Hyll
ningsdikten 1717 står hin noumbe; noumber (läraktig, se ovan 
s. 186) men även soum (= sum, som!). 

Det är dock ovisst, om skrivningen ou verkligen betecknar 
en diftongering av ö i det äldsta, av Pipping anförda exemplet 
oulufar 'Olofs' på en runsten i Helvi. Namnet Olov heter i 
forngutn. dels Olafr CSRun n:r 57; (olavir GS; gen. olafs CS 

Run 31, 46), dels ula Liljegren Runurk. n:r 1733; CSRun 60 
("ej återfunnen"); jfr Äula FåröS (UUB, R. 625: 4, s. 17); 
Äule HamS (ib. 1, s. 48), NäsS (ib. 1, s. 83); äula Fåröm 
N 346, vadan man torde kunna ifrågasätta, huruvida ej oulafar 

är en kompromisskrivning mellan ulafar ock olafar, eller om 
icke ou helt enkelt avser att återge u (u)s eller rentav o. 

Denna sista antydan för oss in på frågan, huru man skall 
historiskt förklara förhållandet mellan det slutna, icke difton-
gerade o-ljudet (o) på sydligaste Gotland, vilket möjl. även 
funnits på Fårö (jfr ovan s. 181), ock diftongen ou. Dessa 
t r a k t e r  h a  ä v e n  i  ö v r i g t  b e n ä g e n h e t  f ö r  s l u t n a  v o k a l e r  ( e ,  0 ! )  
varför ett fg. ö (som väl uttalades o3) där kunde ha fått ett 
slutnare uttal, medan det på övr. det Gotland förblivit öppet ock 
sedan diftongerats.. En annan möjlighet kunde vara, att fg. ö 
först slutits till o över hela området ock sedan åter öppnats 
ock diftongerats till ÖM; jfr Noreens ovan s. 178 refererade 
förklaring av fg. ü > ou (> au). På ett stadium, då fg. ö 

') T. ex. i Västerbotten (Pihl, s. 234; Rutberg, s. 98.), vissa 
östsv. dial. (Hultman §§ 8: 1; 13; 24; 34), i nyisl. (V. Guômunds-
son Isl. grainm. s. 4). 

2) "Formen ula stödes i någon mån av skrivningen oulufar 
Säve 34" (Pipping Ardrest. s. 38). 

3) Noreen Vårt språk III, s. 80. 



FORNGUTNISKT O 193 

möjligen uttalades såsom det nu gör i t. ex. Vamlingbo (o 
el. u) stod det så nära fg. ü, att vissa ord kunde spåra ur 
ock följa med utvecklingen av ü till au i st. f. med o till ou. 

Genom en sådan tendens till sammanfall mellan fg. ö (o) > 
o, u ock fg. ü (ti) kunde den märkliga växlingen mellan u ock 
0 i vissa forngutniska personnamn förklaras, t. ex. Butair CS 
Ii un 18, 137: Botair GS; jfr gårdn. Buters (bèutas o. d.) i Hörs 
HogEsk, men Boters, Botes (boutas, bouter) i HejnAngaEtel 
Bone; Botfrir CSBun. 151, Bof>fri{> 187. jfr gårdn. Bofride 

(boufrida.); Botraif 84, jfr gårdn. Botreps, Botreifs, Butreps, bau-

tratvs i NorrlArd, boutrdws i Sproge o. bötrdifs i Hamra. 
Botlikrrar (gen.) CSBun 24. BotulfrCSBun 1, 7. 21; Botulfs 

(gen.) CSBun 25, 102; Botulf 126, 144, 158, Botolfr 125, 

Botolf 153, men Butulfr CSBun 57; Butulfs (gen.) CSßun 2, 
jfr Båtels, Botels: bâtais Gant; boutais Lau, När; båtals 

Mby; båtåls, batöls Näs; Botwifir CSBun 18, 72; Botwifia 
(gen.) ib. 27; Botwidar ib. 35; Botwiftar ib. 53, men Butwifjr 

ib. 57. ButwiJ)ir 67; jfr gårdn. Botvide (boutvida o. d.) i Sanda, 
Lau, Grötl o. Öja. Butaifir CSBun 12; But(a)i{>a (gen.) ib. 26, 

jfr gårdn. Butede (bnatcha) i Eskel, ockButvier (bmitvéie, Sproge), 
varmed kan jämföras kv. n. BuJ)vi 151, Butwiu 155; Butve S 
(UUB, B,. 625: 5, s. 66); jfr även gårdn. Butjärve (biiutiérva) 

1 Alva. "Butlaikr, jfr gårdn. Butleks (bàulclas) Fårö. Botmuntr 
137, 138, jff gårdn. Bomunds (bönmuns). 

Rujiiaufi CSBun 51; men Ropiauf) (Pipping Ardrest. s. 24), 
Rofûaujiar (ib. s. 34); Ro{iia[u]{)ur CSBun 21 ; Rofikais (Ardrest. 
s. 24); Rujiaifiu (Yail k:a), Ro{>ai{>r 96, Rufiwi 114, 123; jfr 
gårdn. som Ruddaje (skrivet Rudvier, utt. rùddia) i Öja; *Rof>-

biern, jfr Robbenarve gd i Garde; Robbjens gd i Klinte; *Ro]> 
findr, Rofin 196, jfr Rofinds i Ham o. Yaml; "Roj3laikr, jfr 

Roleks, gd i Vall; Ro{)wi{> 126, Ru{rwi}ir 144, jfr gårdn. Rovide 
(rouvide) i EskFröjLoj etc. Även det ovan berörda Äula (Ula): 
Olafr kunde förklaras på detta sätt. Kock har i anslutning 
till Pipping (Ardrest. s. 38) i Sv. Ljh. II, s. 176 förklarat 
namnen på But- ock Ruf)- så, att u < 5 vid förkortning i 
mindre betonad ställning, varvid han måste antaga, att fortis 
i dessa namn åtm. fakultativt legat på senare kompositions-
13 H. Gustavson 
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leden. Man skulle då få utvecklingen 1. Böt(g)air > 2. Botåir 
> 3. Butåir > 4. Bütair > 5. Bäutair. Yad som gör denna hypo
tes mindre tilltalande är, att man måste antaga, att stadierna 
1—3 i fonemets utveckling passerats redan så tidigt, att det 
ur ö genom förkortning uppkomna ock sedan vid ny accent
flyttning åter förlängda u-et kunde deltaga i övergången av 
fg. ü till äu. 

Anm. Paralleller till den av mig antagna utvecklingen ö > ü 
saknas praktiskt taget i andra ord än personnamn (jfr dock gol
skrage : gäulskrake ovan s. 102). Det är också att vänta, att 
personnamnen, i vilka fonem som bot-, rof>- under senare medel
tiden icke uppburo någon betydelse, lättast utsattes för övergångar, 
som berodde på vokalens vid en viss tidpunkt labila karaktär. 
Tecken på sammanfall av Q ( < ö) ock fg. kort, sedermera förlängt 
u (u) finnas möjligen. Ett sådant är formen roka, jämte ruka 
(rnuJce) varom s. 109 ovan, ett annat möjligen adj. hol Jioul, fsv. 
hui, hol (jfr Tydén s. 70), ihålig, såvida icke detta är lty. hôl. 

O i lånord. 

§ 43. I forngutn. fanns intet ö-ljud, utan äldre ö hade 
där ersatts av y (Söderberg § 7, Noreen Aschw. gr. § 106: 1). 
Då man, sedan denna ljudlag upphört att verka, inlånade ord 
med ö-ljud, undergick detta å större delen av ön en svagare 
eller starkare diftongering (0*, 9t). Endast i vissa avlägsna 
socknar, särskilt å sydligaste Gotland, motsvaras det av rent 
0-ljud. Rent 0 finnes sålunda upptecknat från Yamlingbo, 
Näs, Hablingbo, Silte, Lau, När ock Eårö, på samtliga platser 
dock växlande med 0% ell er b% (plpga : p loiga : p higa, 'plöja'). 
Detta ö-ljud är i regel identiskt med högsvenskt 0, men kan 
stundom få ett ännu slutnare, mera labialt uttal, som av vissa 
upptecknare har återgivits med y (styv NäsWN, 'stöv, damm': 
kipna Silte To, 'kölna'). En svag diftongering av 0, eller 01, är 
upptecknad från Vamlingbo, Näs ock Hablingbo, där det växlar 
med 0 ock ai, från Grötlingbo, Eksta, Atlingbo, Lärbro o. Fle-
ringe, där den växlar med »j, samt slutligen från Sundre, Hamra, 
Rone o. Burs. Beträffande uttalet i Lau skriver Nils Carlsson 
(ULMA 896: 2) "öi" stöv stew (eller steev?), bröd br&% oc k 
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brm (ej fullt konsekvent), plöja plfoga, död dmd, oü, före adv^ 

foire,1 (jfr fafr& 1. dyl., föra). Givetvis diftongerat. Början 

något öppnare än rspr. ö i gröt, hök, men säkert icke = sj 

slutet delabialiserat t (eller e). Halvlängd av 0 ungefär som 

beträffande e i ej". I ovan uppräknade socknar kan man 

vanligen (ehuru ej alltid) skilja denna diftong från den ur 

äldre y uppkomna diftongen Bi, allt så kqk el. Icmk, 'kök', men 

kbila, 'kyla'. I alla andra socknar ha dessa diftonger full

ständigt sammanfallit; det heter bmna, böna, k&tlc, kök, pl&tga, 

plöja; liksom bmn (byn, staden); Ic&ila, 'kyla', lope, 'lysa'. 

Denna utveckling är fullständigt parallell, ehuru ej alldeles 

lokalt sammanfallande med utvecklingen av äldre ë, varom 

ovan § 29. 

Exempel på ord med inlånat ö: 

behöva bihéwa BroGx; (pres.) bthéwa(r) NärG-N; bihéva HablTG ; 
biJi0va NäsWx; bah0ve, VamlBN. 

bröd2 n. br&i FåröBälGx; brêy FårömN 350; broi BroLärHejn 

GmgGN; AÜCn; VhejdeMbySandaHejdeKlinteGerSilTG; brm 

(brst) GothGx; brmj GothHM; brm FlerGisr; HablTG; brqi-

HablTö; brç) VamlBN. 1 Bröll.-d. 1771 a står b röj j ämte brö. 

böna f. b0na FåröKe (1884); (pl.) bbmar BroAngaGîsr; bèmar 

NärGisr; (sg.) bfldiia EkstaWx; bma HablTG; YamlGx. Fsv. 
bona. 

död m. (bf.) déidan FåröGw; dmd EkstaWs; d&tds- LärGN.8 

död adj. doid AtlCsr; BroGs; GerTe; d&yd GothHM; detd Kli 

Tg; daysdar EkstaWx; d,0id(ar) EkstaTa; dmdar När; (—»- m) 
LauGisr; doyjdar, d0dar NäsWN; d0dar HablTG; VamlGN.4 

kök n. ic&ik BroButtGx; kmk (->- 01), kßk NârVamlGîï; kqk 
HablTo; bf. lcftka (—>- s) LauGN. Lty. köke. 

1) Detta ord hör knappast hit, utan kan repr. ett fyri. I Lau 
finnes nämligen i många fall ett slutet ö-ljud framför r — även i 
ord som ha äldre y, betird, skgird o. d. Jfr s. 39 ovan. 

2) Den gamla gutniska formen braud är numera helt utdöd. 
Jfr GOB. 

s) har överallt ersatt fg. *dauj)r (dat. daufmm). 
4) har i stor utsträckning ersatt dåwdur (Fårö), daud (Goth), 

daudar (Eksta). 
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köl m. kod FlerLärBroGN; "närmast Yy" YG; koyil GothHM 
(tpl); lcoifl HejdeTo; kml ToftaVstgEkstaYa; k0dl EkstaWN; 
lt0yil GrötlJN; Tc0l (> kml) BursNärLauArdGmgÖstgYo; (bf.) 
kmln (: 0 y> : 0) NärGN; koyl > Jcyrl RoneNäsFideGrötlHam 
VamlYo; kel HablTG; VatnlBx. Fårömålets };ål Fåröm 
N 331 tyder på att den fg. formen varit *kiel (Noreen a. st.). 

kölna f. kotlci FåröGx; kodna FlerLärBroHejnHörsAngaGmg 
ÖstgButtArdGx; koyilna GothHM; Jieüna TräkStenkuTofta 
YallHogEskSandaHejdeTo; koilna AtlG\; FröjTo; koilna 
FardTe; koma LOJTG; koma LGVTG; kotpna EkstaWN; khna 
{—>- a? ) ßoneGN; (bf.) koinu BUTSGN; kmna EkstaTe; khlna 
ÖjaHamGiv", kèma VamlSundGir, kipna SÜTG; kèna HablTG; 
(bf.) Ic0nu NäsGx, torkinrättning för malt etc. Enligt 
Klintberg (muntl.) skall i Lau finnas formen kjàna, som 
eljes blott tycks förekomma i no. dial, (kjone, kjona 
Aasen) ock i västg. (kjana Yästg. ordb., ljudlagsenligt ut
vecklat ur kjölna). Säve har: kenä Lau [!] CS; könå VamlS; 
kjånå (Fårö?)AlskLau(Loj)RoneÖjaNäsHamVamlSund; kiolna 
NEOG; kjålna Bröll.-d. 1724; kjone I 98: 14 b. Ordet anses 
vara gammalt lån fr. lat. culina, varför formen kjåna är 
frappant. Jfr gotl. gjånä, no. dial, gjöne (§ 63 anm.), 

nöd f. (bf.) ncfda FåröGN; nmd BTOGN; AtlÖN; nqytd GrötlJN; 
n0d HablTG1; adj. nqdut YamlBN, nödvändigt. 

plöga v. ploige, FlerLärBroNorrlNär (jfr nedan) GN; GuldHejde 
TG; plotga MbySandaGerTG; (impf.) ployjgde* AngaGx; plotg&d 
BUUGN: (part.) uploigd FardTG; plbig&n TräkEskTo; (part. 
n.) ploig st FröjTG; (inf.) plmgci L auGx; plpga EkstaWN; 
plèiga EkstaTG; plt>%g& SilTa; (impf.) plogad NärGN (jfr 
ovan); (part. n.) pl0fg si- H ablTG; (inf.) pl0ïg& (: §0 ÖjaGN, 
(: 0) NäsGx; })l0yga, pl0g& Ya mlGN; pl0g& HablTG; NäsWjr; 
VamlBN, plöja. Da. plege. Jfr rita ovan s. 22. 

spöke n. spoika BTOGN; sp0ka ("nästan rent 0") LauGN; spqka 
YamlGN; spmßca NärGN. — spoikedsa n. HejdeTG. 

stöv stow BroHejnGN; MbySandaGerTG; stoyiv GothHM ; Eksta 
WN; GrötlJN; stoiv Guld; stow KÜTG; st0w (ock stow; "ofta 

') Har helt ersatt det äldre naud; jfr GOB. 
Å 
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svårt att avgöra vilket ljud") AtlCx; stmv NärGx; styv Näs 
Wx; st^yv VamlWx; sUv VamlBx, damm. Da. stov. 

tös f.1 t&is BroHejnGN; AtlCx; HejdeTe; tfjs HablTe; toys 
YamlWN; pl. t ms ar (—> m) LauGx, flicka. — t&tpsban N är 
GN, flickebarn. 

öl n. Bil FlerLärGx; bü BroGx; SandaMbyGerTe ; oyl HejdeTe; 
0tpl GothHir (tpl); GrötlJx (tpl); 0dl EkstaWx; tjil LauGx; 
0l HablTo; VamlGx. Fg. ol (GL) men i Cath. Gillest. 
står 1 gg öel, 4 gg ööl, 2 gg ool, 1 gg ol, 1 gg olä (dat.); 1 gg 
ools (gen.). 

§ 44. Vid förkortning av inlånat ö-ljud framför dubbel
konsonant inträder y. Ex. n. dyt HallBroGx; GothEhi; AtlCx, 
'dött'; rxpt HallFlerLärBroGx; SandaHejdeLojLevGerFröjFard 
SilHablTo; ryt GotbHM; EkstaWx; GrötlJn. (Mask. r&i, men 
söderut vanl. rdudar, äldre n. rat, varom se nedan § 54), blyit 
HallNorrlAngaÖstgGN; GothHii; blyt EkstaVamlWx; GrötlJx. 
(Mask. formen är dock alltid blaut, äldre n. blat, varom ne
dan § 54). 

§ 45. Diftongeringen av inlånat ö-ljud, vilken har paralleller 
i andra nordiska dialekter2, synes, om man med Pipping 
(Gotl. stud. s. 90) vågar räkna öel (1 gg) i Cath. Gillest. som 
ett exempel därpå, hava inträtt redan i mitten på 1400-talet. 
Pipping (a. st.) anför såsom ett sådant även pres. döyr 'dör' 
(inf. doy) i GL, cod. B. bl. 5, r. 11. I detta fall är det rim
ligare att antaga antingen en felskrivning, i det skrivaren, 

som ju ej var gotlänning, tänkt skriva dör, ock hunnit skriva 
dö-, då han ändrat sig ock fortsatt med -yr (efter den gotl. 
förlagan), eller också en kompromisskrivning3 mellan gotl. doyr 

ock danska dor liksom när man skriver Löjsta (jr) i st. f. Lojsta 

(socken). Mot det sistnämnda alternativet talar dock, att denna 

x) Har i stor utsträckning ersatt det äldre pcBtka, som förr be
tydde flicka, men nu i allm. blott "piga". 

2) t. ex. Norrbotten (Pihl, s. 250). 
3) Obs. att Cod. B. oftast skriver eij i st. f. ai. 
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form (döyr) är ensamstående.1 Det första säkra exemplet på 
denna diftongering torde vara bröj (jämte bröd) i BrölL-d. 
1771 a. Neogard skriver visserligen (s. 272) beröyma, gröynt, 

möyta, sköynt, snöyre, söyt. Beröyma skulle kunna motsvara 
lty. berömen, men Noreen Fåröm., s. 344, synes dock för
utsätta beryma (belagt hos Toftén). Sköynt skulle kunna tyda 
på att "skön" uttalades med diftong, men kan också vara en 
konstruerad form enligt mönstret sv. grönt = gotl. gröynt, 

alltså sv. skönt = gotl. sköynt. Hos C. ock P. A. Säve fin
nas givetvis åtskilliga exempel på denna diftongering: bröi 

FåröS; (men brod FåröCS); knöis, knos FåröCS, adj. = arg.; 
knöjs, m., stor o. stark karl etc. CS (1840) etc. Diftonge
ringen har, liksom i fråga om ë > gt (> at), utgått från ett 
centralt område ock spritt sig mot de avlägsnaste trakterna, 
där den ännu ej är helt genomförd. 

A=ljudet. 

§ 46. Såväl inlånat (jfr § 34, s. 96) som inhemskt å-ljud 
(jfr s. 124) har en tydlig tendens till en diftongering, vilken 
stundom framträder, stundom icke. Nils Carlsson skriver härom 
beträffande uttalet i Lau (ULMA 896: 2): "å blå bla(a), jaså! 
wsa(a), dålig dåh (dift. knappt märkbar!), åtta åta (eller àata); 
folk falk (utan dift.), *håmm dig! hamjh (d:o), torsk task, 
råtta ràto, orka aarka (något dift.!). Både långt ock kort å 

äro betydligt öppnare än rspr. å i båt, men ej så öppna som 
o i komma. Diftongeringen rätt tydlig vid långt a, sällan 
vid kort. [Not]. Diftongering sällsynt (aata, men àt-jst&war)". 
Från När har han antecknat "å: Långt å = a, stundom i efter
tryck diftongerat: ma 'jo', vaadht 'vådligt'. — Kort å rätt 
öppet snarast = o: blomar 'blonimor', ton 'torn' (omväxl. med 
slutnare uttal: tan). Diftongering tydlig i àqrka 'orka'". I 
uppteckningarna från olika delar av ön finnas strödda exem-

1) Pormen leysti på Åkirkebyfunten kan knappast, som Pipping 
Ardrest. s. 62 alte rnativt antager, räknas som bevis för en dift. av 
o till öi. 
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pel härpå: båt boat EkstaWx; fråga frmga BroGrN; froaga 

EkstaWx; måla màala BroGx; måne modna EkstaWN; Mårten 

mà(a)rjii HavdCN (tpl); nål nodl (f nal) EkstaAVx; åtta aote 

ToftaStenkuLojFardTG; nœta HejdeTö; a(e)t& Gotl. DLL; oata 

EkstaWN ; à(q)ta HavdCN (tpl). 

Denna icke alltför tydliga diftongering är ej iakttagen av 

äldre upptecknare. Den har motsvarigheter i Sätesdalen i 

Norge (Koss No. Bygdem. XIII, s. 38) ock på Färöarna (skål 

= skåal, se Jacobsen og Matras Fserosk-Dansk Ordbog). 

Forngutniskt ai. 

S 47. Fg. ai (urg. ai, isl. ei *) kvarstår som at (Fåröm. ai, 

ai) över hela området. 

Exempel: 

Fg. ai adv. at GothHsi; EkstaWN; ai GuldHablTo; ai Ostg 

GN, ej, icke. 

Fg. aiga v. àiga FåröGN; aiga AÜCN; aiga EkstaAVN; impf. 

x) Man anser att fg. ai uppstått ur samn. aei, eftersom vissa 
forngutniska ord med kontraberad diftong visa e i st. f. a, näm
ligen flestar (superi, fem. pl.), men îlairi (komp.); mest (superi, 
fem. ock adv.), mestu (superi, dat. n., dat. pl., inen maira komp.), 
de synkoperade formerna av adj. *hailigr (ohailig n. pl.), helgum, 
helgan; helgir, helgar, helgra, helga, helgi; helghastir etc. helg 
f., helghudaga ock helga (v.) i GL (jfr hilgi CSRun 82; helhu 
ib. 104; helhudaghar Runkal.) samt nequar < *neikkwar < *ne 
waeitek hwarr (Kock Ljh. 2, s . 246 ff. ; Noreen Aschw. Gr. § 124: 1, 
a. 2; Söderberg, s. 23, anm. 1). — Läffler (Sv. Lm. I: 247 f., 740 f.) 
anser att fg. ai är bevarat från urn. ock att helgi (etc.) möjligen 
kan ha uppstått direkt ur hailgi i samnord. tid. Kock (a. s t.) jäm
för härmed utvecklingen av ai till a framför geminata (*'amn > ann; 
'braitt > brått etc., jfr nedan § 49) ock anser, att man borde 
vänta "flastr i st. f. flestr (etc.). Men dels är utvecklingen ai > a 
framför geminata, såsom redan Söderberg påpekat, yngre, dels är 
det väl osäkert om utvecklingen framför geminata måste antagas 
vara fullständigt parallell till utvecklingen framför annan kons.-
grupp. Pipping (Stud. nord. filol. XII: 1, s. 58, not) synes böjd 
att instämma med Läfflers kritik av kretsgången urg. ai > sei > ai. 
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àigda VamlGx, äga. Pres. part, àignas FlerBroGx ; Hejde 
HablTG; àigms LärGx; aignas GothHM; àignas LauNärGx, 
= eget (folk); (mots, làignas, lejt folk). 

aigen adj. (fg. n. aigit) àigan FlerLärBroGx; HejdeFröjLevSil 
HablTo; higan LojEkstaFardTa; aign GothHM; aigan Atl 
Cn (tpl); chgan [sic] HavdCN (tpl); aig&n GrötlJx (tpl). 

aik f. aik FåröGx; aik LärStenkyBroHörsNorrlGmgÖstgGx; 
AtlCx;* HejdeFröjLevSilHablTo; HavdCN (tpl); aiJj Goth 
Hm; aik TräkStenkuToftaHogEskSandaLojFardTa; aik Eksta 
Wx; GrötlJx; pi. (blear AngaGx; bf. dikana ÖjaGx; äiknar 
RoneVamlGx, ek. 

ain rkn. f. ain FåröGx; am LärBroGx; HejdeHablTo: ain 
GothHM; EkstaNäsVamlWx; GrötlJx, en. Fg. ack. f. aina 

etc. Ang. m. ann, n. att se § 49 nedan. 
aine m. o. n. àvna FåröGN; ami (n.) GothHM; hna (m.) Bro Gn; 

AüCn;  aina EkstaWx; am& VamlBx; avns- (sms.) Fard Tg, ene. 
aitel m. intal BroGx; à it'l AtlCx; aitl EkstaWx; GrötlJx; bf. 

aitlan LaumKa, körtel (i huden; i sten). Isl. eitill m. 
aitr åitur FårömN 340; ältar FlerLärBroGx; AtlCx; HejdeTo; 

aitqr GothHM; aitar LaumKa ; EkstaWx (tpl); GrötlJx; ditår 
HavdCN (tpl); (m. o. n.), etter.1 Isl. eitr n. 

Fg. bain n. barn FlerLärBroGx; HejdeTo; AtlHavd (tpl) Cx; 
bain Goth (tpl) Hm; EkstaWx; GrötlJx, ben. 

baiskr adj. bâiskur FårömN 340; baislc Fle rLärBroGx; AtlHavd 
(tpl) Cn; baislc GothHM; EkstaWx (tpl); LaumKa; baisk Hejde 
Tg; baiskar GrötlJx, besk. 

bait f. (fg. dat. baitu) pl. (tant.) baitar BroGx; AtlCx; baitar 
GothHM; EkstaWx, bete(n). 

Fg. baizl n. baisål FåröKa (1884); bemal LärHejnHörsNorrl 
ÖjaGN; bdisl HallArdGN; FardTa; bdis'l AtlCV; bdisl Hejde 
FröjGerLevSilHablTa; baisl LaumKa; batsl EkstaWN; Grötl 
Jn (tpl); pl. bàislar GmgOjaGx, huvudlag (med bett). 

(?)blaigf>e m. blàigara FåröGN; bïàigari GothGx; blaigara BroGx; 
AtlCN; blaigara EkstaWx; GrötlJx; blaigara YamlBN; blaigrä 
Baehér (tillägg av annan hand), CS; AlskS; blaigri, -e (in.); 

x) Blott i bildl. uttr. saurt sam ältar etc. 
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blaigra f. [?] FåröS; CS, träkil. Jfr no. dial, bltfyg, bleig" 
(Torp), da. blei (Falk-Torp), vilket motsvaras av nyisl. 
blegôi m. (fisl. blegôr m.), som anses < blaggwid an < 
*blawwidan till got. bliggvan, slå (Torp Et. ordb. bloyg; 
jfr Hellquist i Arkiv VII: 167). Sv. dial, bligd (uppl.), 
bläjde (vg., ög.), etc. (Rietz 41a). Den gotl. vokalismen 
möjl. inlånad? 

blaikr adj. blâiJcur FÅi'öGn; blailc BioGn; AtlHavd (tpl) Cn; 

blaift GotbHM; blatli HejdeTG; blackar EkstaWN; GrötlJN, blek. 
blaika f., blaike m. blàika Fler, (f ) LärGx; (f.) HejdeTG; (m.) 

Bi-oGn; AÜCn; blaiku f. GotbHM; blaiko f. VamlWx, bleke, 
kalkjord. 

braidr adj. (fg. pl. f. brai[>ar) brâidur FårömN 313; braid Bro 
Gn; AtlCN; braid GothHM; EkstaWN; brthdar HejdeHablTG; 
braidar GrötlJN; VamlWN, bred. Ang. n. bratt, se § 49. 

daig in. (o. n.) daig FårömN 340; daig Bi-oGn; AtlHavd (tpl) 
Ci\r; daig GothHM; EkstaWN; GrötlJN; daig- GardeGN, deg. 

daila v. (fg. däila Cath. Gillest.) daila GothHM; dàila BroGx; 
HablTo; daila SundBx; impf, dailada NärGx, dela. 

Fg. Jiaim (pron. dat.) daim, GothHm; EkstaWN; GrötlJN; darin 
NärEkeGN; HablTot, dem. —• Angående svagtonigt dam, 
dum se s. 210 not. 

Fg. F>aira ( pron. gen. pl.) dånas FåröGN; dàir&s BioGn; Habl 
Ta; danas GothHM; LaumKa, deras. 

Jaigr (fg. superi, ack. faigastan) fajgur FåröKö (1884); faig Goth 
Gn; faig AtlCN; faigar EkstaWN, feg; som snart skall dö. 
fatgiaus HejnGN (skämts.), dåligt ljus; faigiaus VamlWx, 
ljusfenomen som förebådar någons död. 

faitr adj. fait- FåröGx; fait LärGx; fait BtoGn; HavdCx (tpl); 
fait GothHM; HejdeTG; faitar GrötlJN; NäsVamlWN; fditar 
HablTG; fait- NärGx, fet. —• Ang. n. fatt, se § 49 nedan. 

Fg. flairi (pron. pl.) flaira FårömN 339; flàiri GothGN; flaira 
AtlHavd (tpl) Cn; fla&r (> flair) HejdeTG; flair EkstaNäs 
Wn; flaire* MbySandaGerTG; flaire, VamlBx, flera. 

gaigla v. gaigla BroGx; AtlCx; gaigla VamlGN; SundBx; pres. 
gdiglar NärGN, drägla. Jfr no. dial, geigla, svinge, svaie 
i avlj. t. giga, till rot. *gi, gapa (Torp). Om denna ord-
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grupp se D. Strömbäck i Språkvet. sällsk:s förhandkr 1925-
27, s. 32 f. Härtill gaigl m. gäig&l BroGN; AtlCx; gaigal 
EkstaWx ; gatgal YamlBN; bf. gaigln NäiGx, drägel. 

gail f. gail FåröGx; gail GothHM; gatl AtlCx; HablTö; gail 
LauGx; VamlBx; pl. gàûar BroGxT: 1) gap, hals; 2) gäl; 
3) (särsk. i pl.) inälvor i fisk. Härtill gada BroGN; AÜCN; 
gàtla HejdeTo-; gaila GothHM, i'ensa fisk. Ar väl identiskt 
med isl. geil, en paa begge sider indesluttet Yej e ller Gang 
Fritzner2. Lindroth Öl. folkm. I, s. 176, n. 3 anser att även 
öländska former kunna återföras på gseii. Jfr Hellquist Ordb. 

gaim(h)ald(a) gavmald BroGothGx; AtlCx (n.); gàvmâld (m.) 
Fröj TG; gaimalda LauGN; YamlBx (f.); gaimaldor (n.) Fårö 
DLL, öppen, blåsig slätt. Ordet har av Liden i GHA 1934 
3, s. 26 förklarats som ett urg. *gaizma(n) (jfr isl. geisa, 
brusa fram; gotl. gaist, pinande blåst) + h al da (jfr no. dial, 
vedr-hald n., höj og smal stötteformig skymasse). 

gaist m. gaist BroGx; AtlCx; gaist EkstaWx; GrötlJö, kall, 
bitande blåst. 

Fg. gait f. gait FåröGx; gart LärBroGx; AtlCx; HejdeFröjGer 
LevSilHableTG; HavdCN (tpl); gait GothHM; EkstaVamlWn; 
GrötlJx; gaü LojKliFardTe; bf. gaiti LaumKo; pl. gditar 
FlerHallGx; GuldTe, get. 

gnaista, (snaiksta) f. gnaista, FlerLärStenkyHallBogeHejnBäl 
LumNorrlGx; gnaista GothHM; gnàistd StenkuToftaTo; 
gnaiksta TräkYallHogEskSandaTö; gnaiksta HavdCN (tpl); 
snaiksta HörsAngaGmgÖstgGx; EskEkstaTG; snàiksta Atl 
CX t; HejdeFröjTG; snaiksta AlskNärVamlGN; HablTö, gnista. 
Jfr isl. gneisti m. Formen snaiksta förklaras av K. F. 
Johansson i IF 19: 136 (not) som innehållande en ieur. rot 
(s)ken-, gnida, medan gneisti innehåller en likabetyd, rot 
ghen-. Hellquist Ordb.2 anser dock att växlingen gn-, kn-, 
sn- måste vara onomatopoetisk. 

grain f. grain BroGx; AtlCïr; HejdeTo; gram GothHM; Näs 
WN; pl. grama(r) LauGN, gren. 

graip f. gratp FåröGx; graip LärBroGx; AÜCN; gr dip Hejde 
TG; graip GothHM; EkstaWx; GrötlJx; pi. bf. grdipana Ala 
AlskGx, grep. 
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haid f. haid BroGx; AtlCx; haid LOJTG; VamlGx; liaid Eksta 
Ws; bf. håidi NärGx, svagt skogbevuxen, vidsträckt häll
mark; stor, obebygd skogstrakt. 

hail adj. (fg. n. hailt) hail FåröGN; hällar FlerNärGx; Hejde 
TG; liail BroGx; AtlHavd (tpl) CN; hail GothHii; EkstaWN; 
hailar GrötlJN ; haü YamlBN; n. hailt LärGx etc., hel. 

haild f. haild AtlCx; f. bf. håildi GmgGx, efterhörd (hos kor). 
Jfr fg. haildir, f. pl., skadeersättning. 

Fg. haim n. o. adv. hann FåröGN; harm FlerLärBroGN; Atl 
Havd (tpl) CN; HejdeTo; hairn Go thHii (tpl); EkstaWN (tpl); 
GrötlJx; VamlWN, hem; at haimi LaumKe, hemåt. 

hain hain FåröS; CS: 1) brynsten; 2) degig . . . rand i bröd. 
hainrcendar GardeGx, stålränder i bröd. Adj. hàvni BTOGN; n. 
havnut AÜCN; LauNärGx, med stålrand. — hainbrmna Yaml 
GN, ett slags brynsten. Jfr isl. hein f. ett slags Bryne-
sten. I sv. dial, betyder henigt (bröd), degrandigt bröd i 
södm., närk. o. kalm. (Rietz 252 b). 

haitr adj. håltur FåröGN; håitar LärGN; HejdeFröjLevTe; 
HavdCx (tpl); hait GothHM; haü BroGx; AÜCN; håitar Loj 
FardTe; EkeGn; haitar LanmKß; EkstaVamlWN; GrötlJx, 
het. — Ang. n. hatt, se § 55 nedan. 

Fg. haita v. harta Bro VamlGx; AtlCx; HablTG; haita Eksta 
¥s; GrötlJx; pres. håitar NärGx; impf, hait BroGx; Atl 
CN; hait, haitad EkstaWN; hait GrötlJN, heta. -— Ang. impf-
häit etc. se § 30 ovan. 

kai(k)ta f. Jcàita AtlCN; bf. Icartu BIOGN; leaitu EkstaWN. 
kaita NEOG etc., vänstra handen. Kan vara lån från da; 
keite, 'vänstra handen' men kan väl också vara inhemskt. 
Falk-Torp antager att keite < *kegte, till isl. keikr, 'med 
tilbageboiet Overkrop'; härmed kan jämföras gotl. kaiktur, 

-år FåröCS; aturkaiktur FåröS; CS; a tår r kaj t LauS; n. atur-
kåit FåröGN, liggande vidöppen på rygg S; CS; (n.) bak
vänt FåröGN. 

laida v. (fg. pres. laijiir) làida FåröGx; lenda HallBroGN; laida 
GothEtai; GrötlJN; laida HejnTG; pres. laidar EkstaWx 
(tpl); laidar HavdCx (tpl), leda. — Ang. impf, lådde, se 
§ 49 nedan. 
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laidse(n) laisan FåröGx ; là/tsn BroGx; HejjdeLevTo; låts'n Atl 
CN; laisn EkstaVamlWN, ledsen. 

laigia v. (fg. pres. laigir) laiga FåröKo (1885); läiga FlerLär 
BroGx; SÜTG; latga AtlCx; I ai g a HejdeLojFardTG; Im ga 
EkstaNäsWx; pres. lâigar BI-OGN; Un gar ButtGN, leja. 

laika v. (fg. pres. laicr) laika FåröKo (1885); làika BroGx; 
GerTe; Icnka AtlCx; laika GothHM; EkstaWx; GrötlJx, 
leka. 

lair m. lair FäröKo (1885); lan BroNärGx; lair GothHii ; 
EkstaWN; GrötljN, lera; pvnlavr NärYamlGN, hård lera. 

laita v. (Fg. pres. konj. laiti etc.) laita BroAngaAlaHamGx; 
laita GothHM; EkstaWN; impf, làitada AlskYamlGx. 

maigrugr adj. màigru, -t AtlCx; maigrur LaumKo; mäigruar 
YamlGN; maigrugur, -agur FåröS; CS, spenslig, klen, smal, 
usel (etc.). Enl. Lidén GHÅ 1934: 3, s. 5 ff. går ordet till
baka på en urg. stam *mai^-ra-, liksom isl. mior smal 
< 'maitja < *maj3ua. 

Fg. mair adv. komp. man FåröGx; man FlerLärBroGx; Havd 
Cx (tpl); HablTG; mair GothHM (tpl); EkstaWN; GrötlJx; 
man AtlCx (tpl); mair HejdeTG; SundBx, mer. — Ang. superi, 
mest se ovan s. 64 ock nedan s. 211. 

Fg. nai adv. nai FåröGx; nai LärBroHejnGmg (etc.) Gx; AtlCx; 
MbySandaKliHejdeGerTo; na& GerTo, nej. 

Fg. naicca v. naika BroYamlGx; AtlCx; pres. ndikar NärGx, 
neka. 

naike m., -a f. nàika m. FåröGx; nàika m. BroGx; f. AtlCx; 
naika f. EkstaWN; naike, m. NärYamlGx; nàika f. (äldre) 
LauGN; naika NEOG, "nejkon", "backsmultron", Fragaria 
viridis.1 

raida v. raida FåröGN; raida BroGN; raida GothHm; EkstaWx; 
GrötlJx; ràida LojTG, reda. Ang. impf, rådde se § 49 nedan. 

*) Ordet är efter Neogard (Naikä) ock Alnander (neiken) upp
taget i Ihres dialektlexikon såsom Najkä ock Necken [tryckfel för 
Alnanders Neiken]. I den botaniska litteraturen uppträder den 
försvenskade formen nej kon först i Svensk Botanik, utg. av W. 
Palmstruch (m. fl.) I (1802): 337, varifrån den ingått i följande 
floror. 
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Fg. raifù n.1 raidi GothH»; ràidi BälGx; raida BroNärVaml 
Gx, vagnsunderrede. 

raidr n. rdidar BroGx; AtlCx; HablTe; ratd&r GothEbi; raidar 
LaumKo; rdidar EkstaWx; raidar NärVamlGN, fågelbo. 
Isl. hreiôr. 

rain f. (bf.) rårna (revet) FåröGx; ram BroAngaGx; ram Goth 
HM; GrötlJx: 1) åkerren (allm.); 2) rev Fårö, AngaGx. Isl. 
rein f., jordstrim mel. 

raip n. raip FåröGx; rarp FlerLärGx; AtlHavd (tpl) Cx; raip 
GothHn; EkstaWx; GrötlJx; raip HejdeTo. 

raisa (fg. impf, raisti CSRun 17) raisct Br oGx; raise, EkstaWx; 
raise, NärGx: 1) (intr.) resa, fara; 2) (trans.) resa upp. 

raisa f. raise, BroGx; rensa EkeGx, resa, färd. 
saigr adj. saig BroGx: AtlHavd (tpl) Cx; s alg GothHii; sdigar 

HejdeTe; saigar GrötlJx; NäsWx; saig EkstaWx; n. saikt 
LärGx; HejdeTe, seg. 

saika v. sàilca FåröGx; saika BroGx; saika NEOG; FåröCS; 
BungeYallstAlskS, skumma av (flott, grädde etc.). Jfr fht. 
seichen, 'harnen'; eng. soak, genomdränka, suga m. m.; 
med avljud i no. sîka, avsile (Torp). — Ordet tycks vara 
obrukligt i Lau, När ock Vamlingbo. 

saimugr adj. saimugur FåröS; CS; skvmi BroGx; n. sainiut 
FåröGx; saimut NärYamlGx, simmig, seg (om tjocka vät
skor). Jfr ty. seimig, tjockflytande, simmig; no. dial, 
seima f., slimliinde (Torp). 

skaid f. skaid FlerlLärBroGN; AtlHavd (tpl) Cx; SandaHejde 
GerTa; slcaid GoithHsi; EkstaWx; GrötlJx; skaid KHTG, 

sked. 

skaivr adj. skaw B>roGx; AtlHavd (tpl) Cx; HejdeTö; slcaiv 
GothHii; slcaiv K lliTe; HamBx; slcaivar EkstaNäsWx; Grötl 
Jx; n. skaift FlerlLärGx; skaift SandaEksta To, skev. 

staik f. (bf.) ståilc& FåröGx; staik LärBroGx; HejdeTe; stailj 
GothHii; stailt AtlHavd (tpl) Cx; staik EkstaWx; GrötlJx 
(tpl), stek. 

Fg. stain (CSRun flerst.) stam FåröGx; stam LärBroLauGx; 

') Betyder där körredskap. 
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AtlHavd (tpl) Cx; HojdeFardHablTé; stain GothHM (tpl); Eksta 
YamlWx; GrötlJx (tpl); stam- Si IT r; ; stam NärGx; HamBx, 
sten. 

svaig m. svaig BroVamlGx ; AtlCx; svaig GrötlJx, smal, böjlig 
kvist; spö. Sv. dial, sveg Rietz 704 b; no. dial, sveig m. 

svaip m. svaip BroGx; AtlCx; svaip GothHM; EkstaWx; Grö ti 
Jx; svaip LauNärGx, övre delen av en halvdörr; glugg i 
(ladu-)dörr. Till svaipa v., svepa (svänga). 

svaite m. svälta BroGx; AtlHavd (tpl) Cx; svaiti GothHM; 
svarta LaumKa; GrötlJx; svait1 EkstaWx (tpl), svett. Isl. 
sveiti m. 

taidra v. pres. tindrar LauYamlGx; EkstaYa; taidra NEOG; 

FåröS; CS; taidra CS; (Vaml)S, äta dåligt. — Härtill: 
tåidar BroGardeGx n., en som äter dåligt. — tàulri BroGx; 
taidrur LauGx; n. tàidrut VamlGx; taidruar EkstaWx; 
taidrugur FåröS; CS, som äter dåligt; kinkig, petig. Jfr 
sv. dial, te dra, vara tåpig (Kalm. 1.); bära sig illa åt (Ostg.) 
Rietz 727 a, som dock möjligen kan jämföras med sv. dial, 
teta, reta, förarga (Smål.) — tajdas Hall., till isl. teitr 
Rietz 729 b (så även Wigforss Sö. Hall. folkm., s. 88). Men 
jfr no. dial, teira, sete sparsomt (etc.) "vistnok av *tiôr-, 
jfr mlty. téder, svag, sart" (Torp). Jfr även ösv. dial. 
tairo(gär), ömklig, ynklig (om personer) VLL; SV. dial, terug, 
oren, smutsig Rietz 728 b . Holl, teeder, teer, svag, klen, 
känslig, ömtålig etc. är enl. Franck Et. Wb av osäkert ursprung, 

tain m. tam BroVamlGx; AtlCx; SandaHejdeTe; tain Goth 
HM, spinnrocksten. 

vaifta v. vaifta FlerLärBroGx; vaifta GothHM (tpl); EkstaNäs 
Gx; GrötlJx, vifta; fläkta (på elden). Härtill: vatft Yaml 
Bx f., [fläkt att fläkta på elden med]; vaifta (f.) HejdeTG; 
(m.) GrötlJx, [dets.]; f. bf. vàiftniggi FåröGx, blåsten. No. 
ve if ta, svinge, vifte (Torp) till isl. ve if a; s.v. veva. 

vailund(e) m. vàilûndi- FåröGx; vailund GrötlJx; bf. vàûûndn 
BroGardeNärYamlGx: wailund NEOG, matstrupe (hos kreatur). 
Jfr isl. vélindi; no. vêlende, vselende, vaalende etc. 

x) trol. apokoperad form. 
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(Torp); sv. dial, välände, velän, väle, vale etc. (Rietz 
829 b). Ordet synes vara oförklarat. 

vaim pron. valin FårömN 340; varm FlerGx; (f) AtlCx; Havd 
Cx (tpl); vaim GothEbi; EkstaWN; GrötlJx; vaim Yaml 
BN, vem. 

vaite m. vårte,. FåröGx; vätta FlerBroGx; AtlHavd (tpl) CN; 
HejdeHablTö; vàih LärGx; vaiti GothH>i; vaita LaumKö; 
EkstaWN; GrötlJx; vaita SundBx, vete. 

vaiv f. va\v BroGx; AtlCx; vaiv VamlBN, vev. 
vaiva v. vaiva GothHsi; EkstaWN, veva. 

Prseterita av l:a starka av ljudsklassen: 

Exempel: 

bait bait FåröGx (tpl); bait FlerLärBroGN; AtlCx (tpl); Habl 
TÖ; bait GothGn (tpl); EkstaWN (tpl); GrötljN (tpl); bait 
VamlBx, bet. 

draiv draw FåröGN; draw FlerLärBroGN; draw Goth II M; 
EkstaWN; GrötljN, drev. 

glaid glaid FåröGN; glaid BIOGN; AtlC.v; HablTo; glaid Goth 
HM; EkstaWN, (gled), for. 

klaiv Jclaiv GothHsi; NäsVamlWN; Jclaiv AtlCx; NärGx, klev. 
laid laid GOÜIHM; EkstaWN; laid BroNärGx; AtlCx-, led. 
raid raid FåröGx (tpl); raid FlerLärBroGN; AtlCx; raid Goth 

HM (tpl); EkstaWx; GrötlJx, red. 
slait slait GothHn (tpl); GrötljN (tpl); start BroNärVamlGx. 
staig staig BroYamlGx; AtlCN; HejdeHablTa; staig GothHsi-

EkstaWN. 

vraid braid FåröGx; braid FlerLärBroGN; AtlCx; HejdeHabl 
To; braid GOÜIHM; EkstaWx; GrötlJx (tpl), vred. 

Presens av vita: vait FåröGx; vait BroHejdeGerTc.; vait Goth 
HM; EkstaWx; GrötlJx, vet. 

S 48. Äldre ai (ei) i lånord motsvaras av gotl. ai. 

Exempel: 

Mlty. gemeine, gemên(e) gimdin BroGx; AtlHavd (tpl) Cx; 
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gimain GothHM; gimain EkstaWx; gimäinar GrötlJx, vänlig, 

folklig, nedlåtande. 
(?) Lat. caepa (cëpa) kàipa FåröGx; kaipa GothHui; pl. Icatpar 

FoleNärGx; EkstaWx; kàipa-r AtlCx; kaipe Linné Gothl. 
resa s. 208, 292, Allium scorodoprosum.1 Därest den latinska 
skrivningen med -se- är den ursprungliga, vilket antages 
såsom möjligt av Tucker Et. diet., (trots grek. xait ia 
Hesych.), medan däremot Walde Lat. Et. Wb.s icke ens 
diskuterar denna form, skulle vi här ha att göra med ett 
lånord från latinet, så gammalt, att se ännu uttalades som 
ai, dvs. före Kristi födelse.2 

Mlty. klein(e), klên(e), eller da. klejn kläm FlerLärBroGx; Atl 
Cx; kläm GothHii; klarnar HejdeTo; lclamar EkstaWx; 
kläm HamBx, klen, smal, dålig, usel. 

Mlty. meinen (mênen) marne, BroGx; AtlCx; mama GothHn; 
pres. måtnar NärVamlGx, mena. 

Mlty. sleif (slêî) slaiv GothHii; slaw BroNärGx; HejdeTg, 
slev; liten flat träspade. 

Lty. speien (spêen) eller sv. speja spàia BroGx; spaia Fårö 
S; CS. 

(?) Ty. Speiche spaik FåröGx; spaik FlerLärBroGx; AtlCx; 
spailj G oth 11 M ; spailc HejdeTo; spaik GrötlJx f., pl. spmkar 
GothNorrlAngaGx; sparkar LaumKo; EkstaWx; bf. spdtknar 
EtelBursRoneGx: 1) hjuleker (allm.); 2) (enl. Säve) av
tagen spån på ett träd (jfr spaika NEOG; FåröS; CS etc.. 
hugga spån av träd). — Ordet är möjl. inhemskt, att döma 
av den av Säve belagda betydelsen 'spån' ock verbet 
spaika, 'hugga spån af träd'; jfr det avljudande spik m., 
som i no. dial, kan betyda 'splint, smalt trsestykke' (Torp). 
Betydelsen "hjuleker" visar emellertid hän på tyskan. 

Da. svejse svàtsa FlerLärBroGx; HejdeTo; svaisa GothHM, 

svetsa. 

-1) Övriga äldre former se Gotl. ordb., s. 425. 
2) Enligt Sommer Handbuch d. lat. Laut- u. Formenl. 2 o. 3 

uppl. s. 71, spåras övergången ae > e redan i 2:a årh . f, Ivr. i folk
språket, medan i högspråket ae uttalades som ai ännu under 
kejsartiden. 



FORNGUTNISKT ai 209 

§ 49. Fg. ai övergår till a framför dubbelkonsonant, 

Ex. 1) I neutra av adj. på -t1: 

Fg. brat (: braipr) brått FårömKo (1844); brat FlerLum (f), 
HamNäsGN; FardSilHablTG; GothHn; EkstaYamlWN; Grötl 
JN; Havd (F) CN (tpl), brett. — En yngre (?) ytterst vanlig 
form är brit HallLärStenkyBroHörsNorrlGmgÖstgArdÖjaGN; 
AtlCN (tpl); HejdeFröjLevSilHablTo; HavdCn (tpl); bnt 
EskTräkToftaVallHogFardTG; EkstaWx, vilken väl är att 
uppfatta som substitut för rspr. bret, (jfr om gotl. i ock 
svenskt e-ljud, ovan s. 1). Det vanligaste "paradigmet" 
är alltså brdid(ar), braid, int. Har neutr. varit vanligare 
än mask. o. fem. ock därför först anpassats efter rspr.? 

fatt (: faitr) fat FåröGN; fat GothHia; HablTo; GrötljN; Vaml 
WN, fett. Men subst. fett heter fat, vilket väl är lån. 

hatt (: haitr) hat FårömN 357; hat FlerLärHejn (|), ÖstgGx; 
Goth (F) HM; A tl (F) CN; EkstaYamlWx; LojSilHablTo; Havd 
(f) CN (tpl), hett. Den numera vanligaste formen är dock hit_ 
LärHallStenkyLumHejnHörsNorrlArdGmgGN; AtlCx; Hejde 
FröjLevSilHablTo; hit GothHM; EkstaWx; GrötlJx; Stenku 
ToftaSandaFardTG; vilken är att förklara som brit, ova n. 

2) I preterita, supina ock perf. participa av verb, vars stam 
slutar på -d, -t. — I dessa fall gäller regeln numera nästan 
endast Fårö, medan på det övriga Gotland andra, till infini-
tiven anslutna former helt utträngt de ursprungliga (lådde 
'ledde' har blivit laidede osv.). 

Exempel: 

batte, batt(r) (: baita) impf, hata, sup. bat FåröGN; perf. part. 
batter NEOG; battår Få röVamlS; battar CS Bemterkn. s. 241, 

betade etc. 
brådde, brått etc. (: braida) impf, bråda FåröGN; bråda Yaml 

GN; sup. brat FåröGN; perf. part. braddar CS Bemserkn. 
241; (impf, braida BTOGN; braidad EkstaWN; braidada, sup. 
braida GrötljN), bredde, brett etc. 

lådde (fg. pl. 3 p. ladu Akirk), latt (: laida); impf, lada Fårö 

*) Jfr Noreen Fåröm. § 149 a; C. Säve Bemserkninger, s. 227, 241. 

14 H. Gustavson 
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GN; lada VamlGx; sup. lat FäröGx; perf. part. laddar CS 
Bemserkn. s. 241; men impf. /cmfe BroGtor; HejdeTö; làida ~ 
làtdada HavdCN (tpl); laidad(a) E kstaWx (tpl); GrötlJx; sup. 
làida, perf. part, làidn BroGx, ledde, lett, ledd. 

rådde, ratt etc. (: raida) raddä, sup. radt FåröKG (1885); perf. 
part. biraddur FåröS, men impf, raida AtlCx (tpl); raidade, 
sup. raida EkstaWx, redde etc. 

spradde, spratt etc. (: spraida); impf, sprada; perf. part. pl. 
spràda FåröGx; (impf, spràida = inf. o. sup. BroGx; spraid&d 
NärGx), spridde etc. 

svadde, svatt (: svaida) impf, svaddi, -e, sup. svatt FåröS; CS; 
part. n. svat FåröGx, svedde (av). 

Anm. 1. Framför annan dubbel kons. än dd ock t t, finnes endast 
ett ex.: fg. an(n) m., ann, an Neogard ; an FåröGN; räkn. o. artikel; 
(på det övriga Gotland är räkn. o. art. numera alltid em am, 
resp. an, en, men fem. am, resp. a, a). Ann (< ainn) får kanske 
anses vara en urspr. svagtonsform. Neutr. räkn. at(t) förekommer 
ej numera utan heter at överallt; utom på sydligaste Gotl. där det 
heter tt (GrötljN; NäsVamlWN; HamSundGN); art. neutr. heter i 
norr (även Fårö) at, i söder a (< *ad < at).1 

Anm. 2, I följande ord med geminata skulle man vänta a-voka-
lism: breed FlerLärVamlGN; brad HejdeTß; NärGN; EkstaWN; Havd 
CN(tpl: "ej vanl."), m., bredd, fat NärGN; EkstaVamlWN; HablTc n., 
fett. Man borde ha väntat *brad, "fat. Det troliga är, att riksspråks
formen tidigt utträngt den ursprungliga formen. Båda orden höra 
ju till sådana som ofta användas vid köpenskap. Att vi här skulle 
ha att göra med -e- < sei ('braeidd > bredd) är föga t roligt. Pipping 
(Inl. till de nord. språkens ljudl. s. 104) räknar hit gädda f. (fisken) 
men dess etymon är ovisst. 

§ 50. Samnord. sei motsvaras av e i följande ord (jfr s. 
199, not 1): 

Fg. eldr m. aid Bro VamlGx; AtlHavd (tpl) CN; aid GrötlJx 
(tpl); eld GothHM (tpl); EkstaWx (tpl); aids- GothHin; Eksta 
To; LaumKo, eld. 

Fg. helg f. halg FlerLärBroNärVamlGN; AtlÖN; HejdeTö; 
EkstaWN. 

1) En svagtonsform är även dam (stärkt, davm) FåröGN, 'dem', 
vilket på det övr. Gotl. motsvaras av dum (starkt, datm). •— Jf r 
-um i ortn. < haim (havnum < fg. hainaim). 
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Fg. mest, komp., mast FårömN 330; FlerLärNärVamlGN; 
HejdeTG. 

fresta (jfr isl. freista) frästa FåröKG (1884); frœsta FlerYaml 
Gx; fräste, LärGx; HejdeTo; frasta GothHM (tpl); EkstaWx; 
AtlHavdCN (tpl); pres. frœsta(r) LauNärGN; freest- GrötlJx. 

Anm. 1. Verbet 'rensa', isl. hreinsa, lieter: ramsa FlerLärGx; 
GrötlJN (tpl); HavdCN (tpl); ransa GothEbi (tpl); HejdeTG. Detta 
torde emellertid vara att betrakta som en riksspråksform, som er
satt ett äldre ràisa LauNärVamlGN; rainsa Toftén; raisa NEOG; 
FåröS; CS; FlerBungeRone S; raisä LauS; CS; VamlSundS, rensa, 
torka, diska (av), stryka (av). 

Anm. 2. I Sv. Ljh. II. s. 252, uppställer Kock den regeln, att 
samnord. sei dialektiskt övergår till 0y mellan labiala ock labiali-
serade konsonanter, ock anför bl. a. fg. *loyfa (pres. sg. loyfir GL 
20, 14; pres. konj. loyfi 48), vilket förekommer som mindre vanlig 
växelform till laifa 'lämna'. Pipping Gutalag Inl. s. l anser att 
skrivfel föreligger. Som stöd för Kocks regel kunde man möjligen 
åberopa ortnamnet Levide (G), gd i Hej de , som hos NEOG skrives 
Laifwide, men uttalas làwas (SOA). Jfr sockennamnet Levide, 
som uttalas làivida. 

Forngutniskt au. 

§ 51. Fg. au1 motsvaras över hela området i regel av au 
(Fårö au el. au). Angående ljudförbindelserna -au(g)- ock 
-au(v)-, se nedan § 53. 

Exempel : 

Fg. auga n. àuga (~ àva) FåröGN; auga FlerLärBroGN; Mby 
GuldSandaHejdeKliGerTG; AtlHavd (tpl) CN; auga GothEbi; 
EkstaVamlWN; LaumKo; Grötl.Jx, öga. 

Fg. auca v. auka-(namn) FåröGN (öknamn); huka FlerLärGN; 
HejdeTe; AÜCN; auka GothHM; EkstaWN; GrötlJN (tpl), öka. 

aumbr (fg. ack. auman) adj. åumbur FårömN 341; åumar Garde 
GN; aumar LaumKe; EkstaWx; GrötlJN, ond, .arg. dan 

*) Enligt Noreen Aschw. Gr. § 123: 1, Gesch. d. nord. Spr. § 42 a, 
har urg. au > çu även i forngutn., varefter detta åter > au. Enl. 
Pipping Stud. Nord. filol. XII: 1, s. 58 h ar däremot urg. au be
varats i gutn., vilket bl. a. visar sig av att urn. auh icke blivit ö . 
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à tim ft FåröGN; dan aumi GothHM; dnjiume, HejdeTö, den 
onde, "fan". 

aur m. aur FåröGN; aur BTOGN; GuldTct; AtlCN; aur Goth 
HM; LaumKö; EkstaNäsWx; aur- HejdeTo; GrötlJN, ör, 

grus. 
Fg. austr1 åustur FåröGN; austar LaumKö; austa(r)- NärGx, 

öster. — austa GothHM; austn GrötlJN, östan; austu (f. bf.) 

östan vind EkstaWN. 
(?)autundag autendag NEOG; LN; LauS; CS; VamlSundS; otun-

dag FåröS; CS; otendag S; CS; mitundag FåröGN; outnddg 
BroHejnGN; aut'ndqg (sails.) ~ oufndag AtlCN; outndqg Eksta 
WN; autndakstceid LaumKö, merafton (lätt måltid omkr. kl. 
4—5 e. m.). Jfr dels dalm. öto (med Ö av au), eftermiddag 
(Levander II, s. 61), dels fsv. öthe waardher, scilicet cibus 
qui sumitur ante cenam (cena = nath waardher) Latinsv. 
gloss, efter Cod. Ups. C 20 (utg. av E. Neuman) s. 26, 
vilket av Lidén i Festskr. t. H. Pipping, s. 320, förklaras 
vara felskrivning för *ökta(r) vardher. Härmed kan jäm
föras bohusl. èJctd-màd, 'mellanmål på e. m.', no. dial, oyktar-
bite Mellemmad, Maaltid ved kl. 3 el 4 (Aasen) ock sv. 
dial, ökt f. = (bl. a.) mellanmåltid mellan middag o. kväll, 
kl. 5 (Västg.). Jfr även no. dial, oyktardag m., Mid-
aftens Tid, omtrentlig ved Klokken 5 e. M.; oykt f. 
1) Stund, Arbeidsstund. 2) Tiden ved Klokken 3 el. 4 
e. M. (Aasen); da. dial, otonder, ottonder, Mellemmad om 
Eftermiddagen, Midaftensmad, "Femmad". (Molbech Da. 
dial, lex., s. 674. Sista leden kan enligt Molbech vara (isl.) 
undorn = dagmål). Torp (Ordb.) för no. oykt till ett v. 
*eykja 'spende for', till 0yk, häst (st. *jaukia : lat. jugum; 
jfr fht. jûchart, ty. Jauchert, Juchert, ein gewisser 
ackermass, eigtl. "so viel land, wie ein gespann ochsen an 
einem tage pflügen kann"; lat. jugerum Falk-Torp). Den 
fgotl. formen torde vara ett *autardagr, vars första led 
*aut(t)- kunde vara en motsvarighet till isl. eykt (<*aukf>i-), 
fast bildat med to — suffix fauk-fio-) — jfr isl. vçxter, 

[) i runskrift i Guldrupe kyrkas torn, (se E. Bohrn i Fornv. 1938). 
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men sv. växt.1 Man ville då antaga samband med verbet 
auka (ptc. aukinn), alltså ' tillökning' (i dagens måltider). Obs. 
att autendag blott förekommer under sommaren; den "bindes 
in" med sista rygskupen (rågkärven). Då man senare icke 
kunde associera ordet med auka, associerades det i stället 
med aftun, varför -un- insköts, vi få autundagr. (Möjligen 
kunde man dock i anslutning till Molbech i fråga om da. 
öttönder tänka på ett autt-undar(n), vilket sedan asso
cierats med dag; jfr dock den norska formen oyktardag). 
Formen otendag (autundag etc.), som är vanligast på no.-
mell. Gotl., torde bero på att första leden vid någon tid
punkt stod i relativ svagton, varvid au > o enl. § 55 nedan, 

baula v. bâilla FårömN341; b aula B ro H ej n G ar d e G x ; b aula 
GothHii; EkstaWx; LaumKG, böla, vråla; tjuta, lipa. Jfr 
isl. baula f., ko; no. dial, baula v., broie. 

blautr adj. blåutur FårömN 357; blaut LärStenkyHörsNorrl 
G i n g Ö s t g A n g a Ardre G x ; AtlHavd (tpl) Cn; blaut(ar) Gorli 
Hm; blautar HejdeSilHablïYt; blaut(ar) LojFardTa; blautar 
EkstaYamlWx; GrötlJx, blöt (lös ock fuktig). Ang. neutr. 
blått, se § 54 nedan. 

braula v. (vraula?) braida AtlCx; HejdeTo; NärGx; braula 
GrötlJx, vråla, böla, råma (om djur). Jfr no. dial, braula 
'skraale', vilket Torp anser vara en kontamination av baula 
o. raula, jfr schweitz. râwlen, rau^le11 'skrika' (särsk. om 
brunstiga kattor); ösv. dial. röuV, 'skrala, skrika' (Vll). Ett 
annat ord, med urspr. wr, är lty. wrâlen, vrenskas, skrika, 
larma, eng. wrawl 'jama' etc. Det är väl troligt att den 
gotl. grundformen är *vraula ined vr > br ss. i braida 'vrida', 
brisur, vresig etc. 

Fg. dau[ir adj. dåudur FåröGx; daud GothHM; daudar ("j") 
HejdeTö; daudar (•)•) EkstaWx, död. Numera ersatt av 
déîdar etc., se s. 195. — Ang. neutr. datt, se § 54. 

daun m. daun FårömN 341; daun BroHejnGN; AtlCx; daim 
GrötlJx, lukt, stank. Isl. daunn, slem Lugt, Stank. Här
till: daun^av BroGx; YamlBx, dunsta av. 

x) Hell quist Ordb. Inl. s. xliii ; Haegstad Gamalnorsk ordb. 
Inl. s. XLIX. 
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dauvr (fg. fem. dauf1) (davvår FåröS; CS); dau FlerLärBroGN; 
SfcenkuGuldSandaKliTG ; AtlCN; dauar GothHM; EkstaWN; 
dauar MbyTG; dauar HejdeTe; dåu(ar) GerTG; dau- När 
GN; dau-(aira) FåröGN, döv. 

flaug f. /laug GothLjeGx; FardHablTG; SundBx; flaug Eksta 
WN; (flay FåröGN), vindflöje l. Jfr ösv. dial. fVöu(w), flöjel 
VLL; SV. dial, flög B.z 1 50 b. 

flauta f. flauta FåröGN; flaute, GothHM; EkstaWN, tvärträdet 
över vagnsaxeln (varpå bottnen vilar). Jfr ösv. dial, 
flöuto etc. (VLL), dets. 

flaute n. flaute, BTOGN; AÜCN; HejdeTG, = flauta f. Sv. dial. 
flöte n. (Äng.); flaut, flöt n. (Vb.) Rz 147 b. 

fraud (m., f., n.) fraud FåröGN; fraud BroGothGN; AtlCN; 
HejdeTo; fraud EkWss, grodyngel, små grodor. Isl. frauör m. 

gauk m. gauk FårömN" 341; gauk FlerLärGN; GuldHejdeFröj 
GerLevTo; AtlHavd (tpl) CN; gauk GothHM; EkstaWN; 
GRÖTÜN; bf. gauJcan LaumKG, gök. 

gaupn (gaukn) m. (gàupma m. FåröGN; gaiipmu f. NOITIGN); 
gâuJcan LärHörsGN; gaukn GothHM; EkstaWN; gaukan Hejde 
FardT G ; gauk&n LaumKG; N äsWN ; gaupn GothHm; gdupan 
HavdCN (tpl), göpen (båda händerna fulla). Isl. gaupn f. 
Ogg. pn > kn såsom i fsv. vakn : vapn. (Hellquist Ordb.1, 
s. 1091). 

gnaula v. gnàula FåröGN; gnaule, BroLauNärGN; AtlCN; Yaml 
BN; gnaula, Ek staWN; naule, BTO GN; na ula NEOG; naulä S; 
GS; gnaula FåröS; CS; -ä S; CS: 1) gnaga (smått); 2) gnälla; 
jämra sig. Jfr no. dial, gnaula, klynke, trygle, gnage, 
knurre etc. (Torp). — Formen naulä har väl uppkommit ur 
ur gnaula som nabbas ur gnabbas (Noreen Fåröm. § 78: 4). 

graun m. graun BI-OGN; AtlCN; graun GothHM; E kstaWN; 
GrötljN, ljung. Osv. dial, graun, (gröun, gräun) (VLL); 
sv. dial, gröne (Ostg.); grön (Häls.) Rz 214 b; grön etc. 
Daim. (Levander I, s. 204). 

haugr adj. fg. haur, nom. f. hau (Rk), ack. f. hauga etc. (håvur 
FårömN 320); haug FåröGN (tpl); haijg LärGN; AtlHavd 

*) blott i bet. "ofruktbar". 
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(tpl) CN; haug GothHn; EkstaNäsWN; haugar HejdeTG; 
SundGx; haugar LauinKo; GrötlJx; haug- FåröGN; haug-
HörsGx; n. haugt FlerLärGx ; Hej d eL oj F ar (î S i 1T o ; pl. h au ga 
FåröGx (tpl); haug SCHOUM; NEOG; FåröAlskS; haugar, (hav-

vur) FåröS; CS; haugar YamlS; f. haug LauS; (havv Fårö 
S); n . haugt FåröGardeS; pl. (m. f. havvar, havva), n. haug, 

(havv) FåröS; bf. pl. hauga FåröS, hög. Något spår av forn-
gutn. haur l, f. hau, n. haut finnes numera icke, utan växel
formen haug- (se Aschw. Gr. § 340: 3) har överallt segrat. 
-— Om Fårömålets hawur, se § 53; om ett ev. fem. *hö, 

§ 55. 
haug m. (fg. ack. pl. hauga) hau FårömN 320; pl. hàuar (Ham-

rnars)FåröGx; (bf. hàvanar) FåröGx (= flygsandshög); -hau (i 
ortn. ståurahåu, stenbacke SO om Hammars gd, Fårö; haug 

NEOG; CS; hau, (havv) FåröS; CS. I ortn. bf. årguhåvan 
GN 1929 (SOA); Årrgu-hau Säve Ortx. 27, hög sandkulle 
på Avanäs, Fårö; pl. nàstahàuar el. -håvar GN 1929, stora 
sandhögar å Avanäset. Gotl. hau(g) 'hög' förekominer 
numera blott i ortn., t. ex. gr&inhäu, GN 1929 (SOA ), kulle 
vid Nygårds i Vallstena; hau (Hau) gd i Fleringe, där en 
gravhög lär finnas (SOA). Eljes har det undanträngts av 
riksspr.formen hoîg, Jung. 

hauk m. hauk LärBroGx; AtlHavd (tpl) CN; liauk GothHM; 
HejdeTG; EkstaWN (tpl); GrötljN (tpl); bf. hdukan LauGN , 
hök. 

Fg. haust (Ek) haust FårömN 341; liaiist FlerLärGx; Hejde 
LojFardTo; HavdCx (tpl); haust GothHn; EkstaNäsWN; 
GrötljN m., höst. 

Fg. hafuf), (dat. hafJ>i) n. motsvaras av följande former: • 

I. hauda FlerStenky (|); Butt (|); BursEoneÖjaYamlSund 
GN; LOJTG; YamlBN; hauda f.auinKo; GrötljN; lcrùphâuad 
VamlGN (fyll t torskhuvud); bf. hàu&da NäsGx; haufwud NEOG; 
houde [för haude] L. soc.; haude LaulloneVamlSundSäve; 'aude 
NäsS; haudä FlerCS. 

J) Se härom Pipping: Gotl. stud., s. 130 f.; dens. Gutalag. inl. 
s. Lxir, Kock Sv. Ljh. II, s. 31; N. Carlsson i Arkiv XXXV, 
s. 321. 
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Denna form är tydligen den äldsta. Den kan ej gärna utgå 
från fg. hafuj), knappast heller från dat. haffii, utan man får 
kanske med I. Lindqvist1 antaga en "urgutnisk" form *hau5u{>, 
vilken genom dissimilation 2 blev haluj). Man torde emellertid 
våga antaga, att en form >:haufu(i (jämte hafuf>) funnits ännu i 
forngutn., liksom enl. Lindqvist (a. st.) i fornisl. (hos Bragi) 
ock troligen över hela nordiska språkområdet (jfr got. haubi{), 
ty. haupt, ags. heafoô etc.), ty eljes förefaller gotl. haude, 
haued, svårförklarligt. Fg. "haufuf) — jfr Neogards haufwud 
— blev ljudlagsenligt hàuad, vilket ju är belagt från syd
ligaste Gotland; formen hàuda kommer väl från best. form. 
hàuda (av hàuada). 

II. hàvud FåröG-N ser ut att vara en u-omljudd form (så 
Kock Sv. Ljh. 3: 173), men Noreen Fåröm. § 118 anser att 
påverkan från da. ho ved föreligger. 

III. De numera vanligaste formerna äro: himdi HejnBäl 
VallstHörsGx; hnuda LärHallStenkyHörsSundGir, hxidi Goth 
HM; huda HörsNorrlArdGmgÖgGx; hiùda HogVallSandaTe; 
hmida AtlCx; HejdeTo; hàuda StenkuToftaHejdeLqjEkstaFard 
SilHablTö; BursNärGN; heiuda ButtÖjaGN; hceuda FröjLevTa; 
haiumad EkstaWx (tpl). Dessa former synas utgå från ett 
'huvde, vilken förmodligen uppstått under inverkan av sv. 
huvud; jfr fsv. dat. hof{>e, hufdhe; pl. dat. huffdhom; 
bf. howjjet, hwdhit etc. (Söderwall); ä. sv. (bf.) huwdeth 
(1523 SAOB); jfr hos Spegel det gotl. exemplet: Hä skiaut 
Gud us i hufdit in, thet gaf Gud oss in. Kanske är det 
formen hiida, so m Spegel avser att återgiva; den skulle redan 
då (1683) ha börjat undantränga den äkta gutniska formen 
haufwud ( ännu hos Neogard 1732). 

kaul kaul HavdG.v, dålig båt; Tcaula YamlRx m., skål, ur
holkat trästycke; kaul, kauV R oneS; skål; liten ho FåröS; 
CS; FlerHejdeLauVamlS; kaul NEOG, kåpp ell. saltser. Jfr 
no. dial, kaul a f., liten hop av fisk i sjoen, vilket enligt 
Torp ev. står i avljudsförh. till fno. kyll, pung, sœk; fht. 
kiulla f., dets. Till ieu. rot. *gu vara rund, välva sig. 
Beträffande betydelsen, jfr att "kula" (till samma rot) kan 
betyda både 'bula' ock 'håla', fördjupning (Torp, s. 334 b). 
Ang. avledn. kåilä, se nedan § 56. 

') Festskr. t. H. Pipping, s. 347. Jfr även Pipping Inl. till de 
nord. språkens ljudl., s. 107. 

2) se Hultman Hälsingelagen, s. 69. 
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kauma v. Icàuma st FåröGx; kåum^st LauGx; Icauma GrötlJx, 
jämra sig. Härtill: kaum n. HejdeTe; bekymmer; Icaum 

GrötlJx, jämmer. Jfr ösv. dial, köymas, bekymra sig, 
pinas, jämra sig (Yll). Walde-Pokorny I, s. 635 upptager 
ordet under roten gon 'ropa, skria'; jfr fht. kumen, "klaga". 

Fg. caupa v. kàupa FåröGx; kaupa HejnGx; FröjHejdeHablTo; 
SundBx; kaupa GothHm; EkstaYamlWx; GrötlJx; impf. 
kaupta FlerLärHallGx; HavdCx (tpl); kaupta LauinKii, köpa. 
Troligen mycket tidigt lån; jfr lat. caupo, handlande (Hell-

quist Ordb.). 

kaut f. kant FåröGx (= lättklöv); kaut AtlCx; LauGx, karled 
(på hästar), fotled (på kreatur); kaut FåröS; CS; bf. kauten 
FoleVamlSundS. Jfr ffris. k ate (a av au), avlj. t. mlty. 
köte, küte, Huf, Klaue. 

klauv f. klau FårömN 302; klau FlerLär; AtlCx; HejdeTg; 
VamlBx; klau GothHM; EkstaYamlWx; GrötlJx; kläuar, 

(klåvar) FåröGx; klàiiar BroGN, klöv (på nötkreatur). Isl. 
klauf f. Om Jclau i bet. 'klo', se nedan s. 222. 

kraula v. kràula FåröGx; pres. krdular LauNärVamlGx; Etel 
(Fide)Ycr, kräla, vimla. Härtill kraul AtlCx n., vimmel, 
myller. No. dial, kraula krybe, om led-dyr, myldre (Torp), 

laugdag (fg. dat. laughadaghi Rk) låuda FåröGx; laudagar, laude, 

GothHM; lända FröjSilTo; HamBx; laudag EkstaWx; Laum 
KG; laudeT EkstaYamlWx; lauda HablTG; (|) GrötlJx, lördag, 

lauk m. raulauk FåröGx; gattlauk BroGx; gaitlauk GothHM; 
lauk HamBx, lök. Isl. laukr. •—• S åsom simplex nästan 
överallt ersatt med lotk, Iftk. 

Fg. laun f. laun FåröGx; I aim GothHM; GrötlJx; latin AtlCx; 
NärGx; HablTö, lön. 

Fg. laup (ack.) m. laup GothHM; EkstaWx; laup (f) AtlCx; 
GardaGx, löp (^ tunna)1. Numera ofta ersatt av loup 

(mlty. löp). 
Fg. laupa v. làupa FåröGx; laupa FlerLärBroLauGx ; AtlHavd 

(tpl) Cx; HejdeHablTo; laupa GothHM; EkstaVamlAVx; Grötl 
Jx, löpa, gå. 

*) Om laup i ortn., se förf. i NoB. 1936, s. 295 ff. 
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Fg. laus adj. laus BI-OGN; AblHavd (tpl) GN; laus GothHM ; 
lausar EkstaWN; GrötljN; laus- LauGN; HablTö; n. laust 
FlerLärGN; HejdeTg; pl. I au s a FåröGN, lös. 

lauv m. laii FårömN 302; lau (~ lav) FåröGN; laug FlerLär 
HallStenkyBälGothLumHejnHörsNorrlLyeGN; AÜCN; Stenku 
HogEskSandaHejdeSilHablTg; laug GothHM; lau ArdÖja 
HamSundGN; FröjLojEkstaLevFardTg; lau EkstaWN; Grötl 
JN, löv. Got. laufs m., (isl. lauf n.). 

maura f. màura FåröGN; màura BroGsr; AtlCx; SandaTg; 
maure, GothHM; EkstaWN; GrötljN; maure, GuldHejdeTö; 
pl. maurar HavdCx (tpl), myra. Jfr isl. maurr m.; norrl. 
dial, maur, möur etc. (Rietz 435 a); ösv. dial, mour, 
rnöuro, möyru etc. (YLL). 

mausa f. mause. FlerGN; mause, (f) GothHM; EkstaWN; mausa 
LojTG; mauso (f) NäsWN; pl. mausa,r ("j") NorrlGN, fluga. 
Jfr lett. musa, lit. musë, preuss. muso. Bugge1 anser 
att det gotl. ordet är inlånat från baltiska språk. ("Man 
skulde vente gutn. mäusä".) — Om så är fallet kunde au 

möjl. förklaras såsom genom "urspårning" < ou, därest detta 
är ett mellanstadium mellan ü och äu, som Noreen Fåröm. 
§ 136 menar. Jfr § 40 ovan. 

Fg. nau]i f. naud FårömN 366; naud- NärGN. (Numera ersatt 
av rund, ngd). Härtill: adj. n. nàudut, ovilligt LauGN. 

Fg. naut n. naut FåröGN; naut BTOGN; AÜCN; HejdeTg; naut 
GothH&i; GrötljN; naut- GuldTG, nötkreatur. 

raudr adj. râudur FåröGN (tpl); råudar FlerLärGN; HejdeSil 
H ab IT G ; rdud(ar) FröjGerLevTG; raud(ar) LojFardTG; raud 
BCOGN; AtlHavd (tpl) CN; KUTG; raud GothHM; GrötlJx 
(tpl); raudar EkstaVamlWN; pl. rande LaumKG, röd. Ang. 
n. ratt, se § 54 nedan. 

rauk m. (fg. dat. rauki) rauh BogeGN; rauk GothHM; "rauk" 
(stenpelare); rauk EkstaWN; skyl2; star dukan YamlGN, stå
ende kärvar i ladan. — rauk: 1) klippa (etc.) FåröS; CS; 
FlerCS; BungeÖjaS; 2) skyl NEOG; LojLauRoneNäsHam 

*) Norges I ndskr. med de seldre runer I, s. 156. 
2) heter eljes rak m. 
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VamlSundS. Jfr isl. torf-hraukr, Dynge, Stabel af Torv. 

Se Nils Carlsson i Arkiv XXXY, s. 326. 

raur, raugr, raukr adj. n. rauht FåröGN; rauht BungeGx; rant 
LauVamlGx; pl. raua EkstaWN, höjt, spetsigt (om hustak). 

— raug NEOG; rauur LauSundCS; rauårr SuadS; rauar 

Alsk; (Loj)LauHamVamlS; rau CS; Alsk(Bunge)S; f. rau 

BroAlskLauS; n. raut Ba; AlskS; pl. rauä AlskS. — rauk 
NEOG; CS; raukur FåröS; CS; FlerCS; raukar BungeS; 

f. rauk FåröS; n. raukt FåröGothS, sägs om en. resning på 

en bygnad, som är stel och hög NEOG; h ögt, spetsigt (tak); 

plog, räfsa som är ställd rakt nedåt S; CS. Om ordet se 

Nils Carlsson i Arkiv XXV, s. 326 f.; det bör förklaras ur 

en grundform *hrauha- ~ hrauka-, 'något uppstaplat, upp

travat' (ieur. *kruk, i isl. hriiga f., dynge m.fl.). Den 

av Carlsson anförda tredje växelformen *hrauga- s} rnas före
ligga i NEOG raug. 

raust raust LärGN; HejdeTg; raust EkstaWN; (f) GrötlJx, röst. 

Fg. saud (ack., liskr.B; dat. saufn A) saud FåröGN; saud (j) 

GothHM; (I) EkstaWx; sauds- VamlBN, brunn. 

sauma v. sàuma NärGx ; HablTG; pres. saumar LaumKo; impf. 

sàumada EkstaTg, sticka (strumpor o. d.). — saurn GothHM; 

GrötljN, söm. Isl. sauma, sy. 

skaul m. o. f. skaul FåröGN f., sår el. röta i trädbark; shaid 
m.(?), tandköttssvullnad hos hästar AtlCN; d:o (även skada i 

träd) GardeLauGN. Avljudsform till skjul (jfr no. dial, skjol 

n., en hestesygdom, at tandkjöttet gaar ind over tsenderne, 

som av Torp anses vara samma ord som skjol n., skjul), 

skaut n. skaut ÖstgArdLauNärBursIloneYG, [hörn el. sida av 

fiskegarn]; shaut GothHM, ändsida på fiskegarn; pl. bf. 

shâiiti BogeGothGjsr, utskjutande takbräder (över gaveln). 
Isl. skaut, hörn, segelskot m. m. 

snaudr adj. snâudur FåröGx; snaud GothHM; snaud AtlCn; 

snaudar LaumKG; GrötlJx ; snaudar VamlBx, kort (om gräs 

o. hår); luggsliten. Isl. snauôr, bar, fattig. 

Fg. staur m. staur FåröGx; staur BroGx; AtlCN; siaur Goth 

HM; EkstaWN; GrötlJx; YamlBx; pl. staurar LaumKG; 
gärdsgårdsstör. 
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straum m. straiim FåröGN; straum FlerLärLauGrN; HejdeSilte 
HablTo; straum GothHM; LaumKs; EkstaWN; GrötlJN, 
havsström. Isl. straumr. 

taug f. (tay FåröGN); taug LevHablTG; NärGx; taug GothHsi; 
EkstaYamlWN; GrötlJx, rep, varmed fiskegarn fästas vid 
båten (m. m.). Isl. taug, rep. 

taum ni. taum FlerLärGN; HejdeLojTc; ; YamlBN; taum Goth 
Hi; EkstaWN; GrötlJN; pl. taumar AngaGN, grimma av rep. 

traugr adj. trau g FåröGN ; traug BroGx; trau g GothHM; trdug(ar) 
AUCN ; traug- Hejdeïo; n. traugt HejnGN ; komp. traugare,i 
LaumKo, trög. Västerbotten: treug, traug B,z 760 b; 
(Överkalix t/rrm P ihl, s. 275). 

Hit höra prseterita av 2:a starka klassen: 

Fg. bauf) (Pilgårds-st.)1 laud FåröGN (tpl); (f) FlerGN; Tofta 
HejdeSilHablTö; baud EkstaWN; baud NEOG, FåröCS; Garde 
S, bjöd. Eljes vanl. byaud No. Gotl., biaudad(a) Sö. Gotl. 

braut braut FåröGN; braut FlerLärBroGN; LojFardTG; braut 
GothHM; EkstaWN; GrötlJN, bröt. 

îlaug fiaug FåröGN; flaug BroGN; AÜCN; HejdeTG; HavdCx 
(tpl); YamlBN; flaug GothHM; EkstaWN; LaumKû; Grötl 
JN, flög.2 Ang. äldre former se GOB. 

flaut flaut BI'OGN; GothHM; EkstaVamlWN; GrötlJN, flöt. 
îraus frans GothHM; EkstaWN; GrötlJN, frös. 
kraup Jcraup FåröGN; kraup BroGx; HejdeFardSilHablTe; 

HavdCN (tpl); kraup VamlWN, kröp. 
skaut skaut FåröGN; skaut HejdeTG; skaut (f) EkstaWN (eljes 

vanl. skiaut), sköt. 
saup saup ("{•) GothHM; EkstaWN; (|) GrötlJN (tpl); saup Väte 

HejdeTG; vanl. saugta, sàupad), söp. 

Följande etymologiskt oklara ord innehålla nu dift. au: 

laue m. làva FåröGN; làua GothGN; AtlCN; GerTc ; VamlBN; 
lam GothHM; laue, EkstaWN; laue, Eksta(Fröj)YG; lådläua 

*) H. Pipping i. Nord. stud. till A. Noreen 1904, s. 175 ff. 
2) Den av Pipping (Gutalag Inl. LXII) och N. Carlsson (Arkiv 

35: 321 f.) diskuterade ur Gotl. Lmf:s saml. hämtade formen flåv 
finnes ej eljes belagd och är med säkerhet felaktig. 
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Hab 1 TG; ladlauua GrötlJx (tpl); (làd-)lai< [apok. form?] Havd 
CN (tpl); lau(-butn) AngaGN; lauä NEÖG; öS; laue VäffilS; 
lavve FåröS; m., bf. lauen ÖjaS; pl. lawar FåröS; GS: 
1) loge, ladugolv (varpå man tröskar). 2) oplöjd åker el. 
"tvär" (Fröj)EkstaYe (ULMA 11923, s. 40). 3) pl. lawar, 
fördjupning i berg, hällar FåröCS; [d:o] med vatten uti Fårö 
S; i ortn. t. ex. n&fstiJcla làiiar hällar vid stranden, vid 
Nestikla, FåröGN 1929 (SOA); Nedstikla-lavvaner, låg berg
strand Fårö Säve Ortn. 27. 

Ordet heter i fsv. loe, lo, i ä. da. lov, da. lo; i isl. löfi, 
lafi, i no. dial, laave, lave; fi. luuva (lån från nord. spr.). 
Bugge 1 gjorde gällande, att fsv. loe etc. ock isl. löfi upp
kommit genom u-omljud på a, ock att således isl. lâfi o. 
lôfi, fsv. loe etc. voro identiska2; Noreen5 ville icke identi
fiera loi, lo, etc. med isl. låfi, ty fi. luuva talar emot att ö 
uppkommit genom u-omljud. Tamm4 anser, att den nord. 
motsvarigheten till slav. lava, 'bänk' är sv. loge, loge, lada, 
da. lo (urn. grundform *löwan), medan såväl sv. lave "bänk" 
o. d., som isl. låfi o. no. laave, loge, lada, äro lån från fi. 
lava, ry. lava, bänk. Trautmann5 menar, att fsv. lo, da. 
lo (av ieur. löwö) står i avljudsförh. till isl. låfi av germ, 
lewön till slav. lava, bänk, lit. löva 'bädd' (urspr. bräde) 
ock uppvisar även paralleller till utvecklingen från "bräde" 
till "loge". Falk-Torp Et. Wb. anse, att 6 < a på gr. av följ. 
v ock ansätta en germ. st. läwan, till slav. lava, bänk, varav 
åter fi. lava, sv. lave, äro lån. Persson6 jämför lo, loge 
med grek. àXwY] (av àÀœFâ) 'tröskplats', vilket upptagits av 
Boisacq7, men avvisas av Walde-Pokorny, som för såväl ry. 
lava, lava "Brett, Bank" [etc.], lit. löva, Bettgestell, da. lo, 
ä. da. lov, sv. loge, (fsv. loe, lo); isl. löfi "Tonne Scheuer" 
till ieur. leu 'abschneiden, trennen, loslösen' vilket dock, som 
Torp (Ordb.) påpekar, i betraktande av ordets såväl form som 
betydelse är högst osäkert. Den gotl. formen är ensamstående 
och tarvar specialförklaring. Jfr dock följ. 

slau f. etrvslau AtlCx; bf. èrvsldm NärGisr; brvslduan EkstaYö 
(XJLMA 9765, s. 6); örrvslaui LauJKN (ULMA 2534, s. 50). 

*) Rökstenen (ATSv. V), s. 18. 2) Så även Kock Sv. Ljh. I, s. 428. 
3) Arkiv I, s. 157. *) IF 4: 396. 5) ZfdW 7: 270. 
6) Uppsalastudier t. Sophus Bugge (1904), s. 190, not 1. 
7) Diet. etymol. de la langue grecque (1916), s. 48. 
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(På Fårö heter motsv. ord sia f.). Säve har följ. former: 
slau BungeAlskLauLi(Yaml) m. Bunge: f. (övr.): 1) ämnesträ 
till ett örfvä, lieskaft BungeAlsk; liestång utan krokar LiS. 
2) "klave" i fäbåge, det som kobågen sitter uti Lau. örfs-
slau Fårö, men på ett annat ställe säger Säve: örfvasla f. 
(icke slau) Fårö; f., bf. örvslaui Gant; pl. örvslauar Goth, 
li-stake; örfve utan krokar. Även ordet sia (isl. slç, slå f., 
stång; fsv. sia, slå, smalt trästycke Sdw; mhty. slå, käpp, 
ags. sléa, slœ, vävsked) finnes i gotl. sia GothHii; Eksta 
WN f., pl. slåar LauGN; sia NEOG; FåröS; CS; BungeAlsk 
(Lau)S f., vagnsslå, löstagbar sidostötta, som håller uppe 
"vagnsstigar" eller "fjälar", ock är fäst i "flaute". Såsom 
grundform för detta ord ansätter Kock1 germ. *slahö 
(urn. *slahu, *släu), liksom Hellquist ock Torp ordb., medan 
Noreen Aisl. Gr. § 77: 2 sätter urg. *'slaliAvo. Kan möjl. 
gutn. slau förklaras ur sistnämnda form, medan sia återgår 
på ett *slahö? 

§ 52. Lånord med äldre au, som bibehålles, äro t. ex.: 

Fi. hautera. hâutur FåröGx; hauter Linné Gothl. resa, s. 201; 
hauter GothS; auter, -ur YamlS; autàrr HamSundS n.; au-
tarrsläkå LauS f. (hautra, -e) autre NEOG; autrå AlskLauS 
f., grov havstång. Ostsv. dial, höutär; höytär, hötär, 
hötär (YLL); hotter, ötter Södm; häutor Wormsö (Freu-
denthal-YLL Ordb.); haotser h o m tx r etc. (Wessman Ordb. 
s. 268). Fi. hautera, hauder, (Saxen i Sv. Lm. XI. 3, s. 
123). 

Fi. kaulus-(hanki), prutgås. ltäulus GmgGN; kaulus NEOG; Wal-
lin; KräklVamlS; LauCS; Icaol m. GOÜDLL; pl. lcaula(r) 
NärGN; kaul E,omaYäteAlskLaiiB,oneS; kauV RoneS, m., 
alfågel. kaulå LauRone f., (hona). 

Mlty. klouwe (klauwe etc.), klo. klaij, AÜCN; HavdCN (tpl); 
Iclau EkstaNäsWN; GrötljN; pl. hlauar BroLauGN; Mauar 
LaumKG, klo. Jfr klo ovan s. 184 ock klauv s. 217. 

J) Arkiv 32, s. 196. 
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Mlty. nouwe, adv. knappt, nâua, nâva FårömN 341; nauga 
AtlCN; HejdeTG; nàug(a) Garde När GN; naug [apok.] Gotli 
HM; nauga EkstaNäsWN; LanmKö; nauga VamlBN; nauga 
NEOG; LärS; nauge Toftén; Väte NärS; naugä CS; KräklS; 
naua, navva FåröS; CS, nära; nästan; hart när. Jfr även 
mlty. adj. nowe, nau 1) enge, schmal. 2) genau, knapp, 
geringe. 3) genau, fein, subtil, schlau (etc.) . . . Jetzt . . . 
von Personen, die überaus sparsam sind (Schiller-Lübben Wb). 

Mlty. nouwen, beengen, bedrängen, nötigen. (nàya di Fårö 
GN, tpl); naug si EkstaWN; nauga si Levïo; imper. naug^ar, 
skynda er NäsÖjaGx; nàugji (ucer) BursKoneGx; naug dt 
VamlBx, skynda dig. 

Mlty. stouwen (stowen, stuwen), aufhäufen (etc.) stàua FåröGN; 
staue, B roLauNärGN; VamlBN, stuva, packa ner. 

§ 53. De fg. förbindelserna aug (aus), auf (aul}) ock au 
före följ. vokal motsvaras i Fåröm. (åtm. i norra delen av 
ön)1 av -av-, i gotl. av aug, resp. au. Jfr Noreen Fåröm. §§ 
149 b, 22 ock 78, samt ovan (-au- > -ay-) § 39 ock nedan {-taii-
> -iav-) § 61. 

Exempel: 

Fg. auga n. àya (~ auga) FåröGN; àuga Gotl., (se ovan s. 
211), öga. 

dauvr (fg. fem. dauf) davvår FåröS; CS: dau etc. Gotl., (se 
ovan s. 214), döv. 

flaug f. fiav FåröGN : flaug Gotl. (ovan s. 214), flöjel. 
haugr adj. (fg. haur etc.) liavur FårömN 320; gotl. haug(ar) 

etc.; se s. 214, hög. 

haug m. (hau FårömN 320) bf. hav&n (i t. ex. àrguhdvan, ortn. 
SOA) FåröGN; pl. (hàuar FåröHamGN); bf. havanar FåröGN, 
(sandkulle) : gotl. -hau (blott i ortn., se s. 215), hög. 

klauv f. (Jclau FårömN 302) pl. (ldéuar), May ar FåröGN: gotl. 
Mau (se sid. 217), klöv. 

2) I Hammars-trakten har jag ej funnit denna ögg. ock den på
stods av sagesmannen vara obekant där. 
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laue m. lava FåröGN: làue. Gotl., se s. 220). 
lauv m. lav FåröGN; (lau FårömN; lau FåröGN): lau el. laug 

Gotl., (ovan s. 218), löv. 
taug f. tav FåröGN: taiig Gotl., (ovan s. 220), rep. 

§ 54. Fg. au förkortas till a framför dubbelkonsonant. 

Exempel: 

blått n. (: blautr) blat FåröGN; blat FlerStenkj'AngaGN; (f) 
GothHM; EkstaWN; HavdCN (tpl); HablTG, blött, fuktigt. 

Anm. Den vanligaste formen är numera bltft (Fler-Vaml), som 
väl är substituerad för rspr. blött; såsom ryit för rött, (ä. rat). 
Jfr § 44 ovan. 

Fg. dat n. (: da uf>r) dat FåröGN; dat FlerGN; GothHM, dött. 
Aven dxpt förekommer; jfr strax ovan. 

ratt n. (raudr) rat FåröGN; rat FlerLauGN; (f) GothHsi; Ek
staWN; SilHablTo; HavdCN (tpl); (f) GrötlJN. (Även riji, 
jfr ovan). 

snatt n. (: snaudr) snat FåröGN, nära (klippt); snatt Lau JK 
ULMA 6998) kort (klippt), knappt; snat VamlGN, knappt. 
Om denna redan i fg. inträdda övergång se Söderberg Fg. 
ljudl., s. 32; Noreen Fåröm. § 149 a; Aschw. Gr. § 123: 1; 
Kock Sv. Ljh. II, s. 265. 

§ 55. Fg. au har möjligen övergått till o, u i mindre be
tonad ställning. Exempel finnas emellertid blott i några ort
namn : 

Fg. Hoborg(h) 1412, 1486, 1539 1; huburgt uttal (SOA), berg 
i Sundre sn. — hoburgsårc[i BN 1932 (SOA); Hoburgsården 
G, udde på södra kusten av Näs sn. — lila habürga GN 

1929 (SOA); L. Hoburga G; Lilla Hoburga Säve Ortn. 27; 
Hoburg Lilla jb; stàura habürga GN 1929 (SOA) (etc.), gårdar 
å Fårö. — hùburbérg GN 1929 (SOA); Hoborgs-berg Säve 

*) Li ndström Gotl. medelt., I, s. 52. 
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Ortn. 27, bergsträcka från Lansa (gd) åt S.O. mot Limmor-
träsk. •—• à-idahabûrga G sr (SOA); Ajdi-hoburga Save Ortn. 
27; Ödehoburga G; Ödehoburg jb, gård på Fårö. — *Hoburgs-
myr Hoborgs myr, myr i Lärbro sn (Steffens)1, Hubbars-

möir; Hubbars-haid, Hubbars-skog, ägor i Lärbro (Säve Ortn. 
22). Formen Hubbars- kan även återge ett *Hobergs, (Hau-

bergs). Jfr att Hobergsgubben, det bekanta trollet, på Got
land kallas hnbasgiibeM. 

(?)*Hog-, *Haugsanda hàulcsânda, sandig strand å N. kusten 
av Avanäs, på FåröGN (SOA); Ho-saundastäigen Säve 
Ortn. 27 ; håtiksandasté-igan GN (SOA), en stig från Holm
vägen till Hogsanda. Därest vi har att göra med ett 
urspr. Haugsanda, har det fått sitt namn av de höga sand
kullarna ovanför (bl. a . Arguhauen). — Pipping2 förklarar 
emellertid Ho- i Hoburg ock Hoburgsården såsom fem. *hö 

(< *häu < *häwu < *hauhu).3 Den enda fg. femininform, som 
är bevarad, heter dock han (Runkal.), vilken Pipping för
klarar som nybildning till m. haur etc. Då burg är fem., 
låter denna förklaring tänka sig. I Hogsanda ingår där
emot sandr m. (i fåröska ortn. även sand n., jfr mlty. sant 
n.), varför formen Mg) här måste förklaras på annat sätt. 
Därvid förefaller det rimligast att tänka på reducering i 
svagton, så mycket mer som i Fårömålet finnes en tendens 
att lägga huvudtrycket på andra sammansättningsleden, 
(v&lgérnigg, vä lgärning, vâggamâurar, 'flygmyror' etc.). 

Forngutniskt oy. 

§ 56. Fg. oy (isl. ey)4 kvarstår över hela området i de 
flesta ställningar som en diftong, vilken synes hava samma 

1) Berättelse öfver myrtrakterne på Gotland. Vy 1839, s. 4. 
s) SNF XII: 1, s. 66. 
s) Även Hogrän (Haugren 1300-t.) hâugr&n utt. vill P. räkna 

dit. Riktigare torde dock vara att anse det för en lågtysk stav
ning, ss. Koparfve för Kauparve etc. K. G. Ljunggren (LUA 1937, 
Bd 33:2, s. 123 ff.) anser att Hoburg innehåller mlty. hö, 'hög'. 

4) Samnord. oy (Kock Sv, Ljh. II, s. 277). En liknande ut
veckling av oy till åi o. d. har ägt rum i Överkalix (Pihl s. 278 ff); 

15 H. Gustavson 
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ljudvärde överallt. Den torde riktigast kunna återges med m 
(låtsa, lösa), framför labialer kanske med ayi (gayuna, gömma). 
Framför r blir senare komponenten slappare ôch försvagas, 
medan första komponenten snarast blir något öppnare (hoara 
el. haara, höra). Nils Carlsson skriver ang. uttalet i Lau1: 
"åi tröja treha\ *öden àuln; körde kaerda (diftongeringen 
mycket svag).2 "å"-et bestämt slutnare än i ou. Öppnare i 
höra, hörs? (hovra, hoer§?)". Från När har han antecknat "åi: 
snarast = 01 : frot". Obs. dock att detta enda exempel har r 
före diftongen. Själv har jag icke kunnat upptäcka någon 
skillnad mellan När och Lau. 

Övriga upptecknare skriva otp (Hedenström, Wessén, Ja
cobsson och ot (jämte at, ai), Tiberg, vilka beteckningar icke 
synas mig adekvata. Första komponenten i diftongen är icke 
(i varje fall sällan) så öppen som o. Från första komponenten 
i dift. ou (ovan § 41) skiljer den sig kanske ej så mycket i 
fråga om öppningsgraden, men på grund av andra kompo
nentens olikartade karaktär (u resp. t) gör den ett annat 
akustiskt uttryck, den verkar spändare och trängre. Senare 
komponenten är ganska slapp (t), i grannskapet av labial 
något labialiserad, dock icke så mycket att en beteckning atp 
el. dyl. synes mig nödvändig. Framför r + kons. försvinnel' 
den ofta likaså i regel framför dubbelkons. (§ 58). 

Exempel: 

bioyta v. blatta FåröGN; blàita FlerLärBroHejnHörsNorrl 

GmgGN; Hej deEkstaÏG ; blotta II o g S ari d a V a! IL oj T G ; blou-a 
FröjLevSilHablTe; blàipta Toftaïe; -œ StenkuTö; blaita Atl 

ON; bloxpt up GofchHii; bloyita E kstaWN; GrötlJN, blöta. — 

Ang. impf, blata etc., se § 58. 
*boygia bâyga FårömN 358; h at ga FlerLärBroGn; HejdeTg; 

YamlBs; boipga GothHM ; RkstaWN; GrötlJx; bmga Atl H avd 

(tpl) CN; pres. batgar LaumKö; impf, bmgd(j't) AngaGn, 

böja. 
*boyste n. bmsta FåröBroGN; AÜCN; batsta LaumKö; boyista (f.) 

om i vissa norska mål (en del Sognemål Ross No. Bygdem. XVI, 
s. 140; Am. B. Larsen Sognem. s. 274 ff): i Sätesdalen (Ross a. a. 
XIII, s. 40) och i Vossemål (Ross a. a. XVI. s. 122). 

') ULMA 896: 2. 
2) Jfr ang. utvecklingen framför rd, rt nedan § 58. 



FOKNGUTNISKT OY 227 

EkstaAVx; boista HamBx; boistä NEOG, frambog på slaktat 
svin. Isl. beysti n., skinka. 

Fg. doya v. da\ FåröFlerLärBroGx; AtlHavd (tpl) CN; doip 

GothHM; EkstaNäsAVx; GrötlJx; dot SandaHejdeGerHablTe; 

dot KHTG; dar EkstaLojTg; doi NEOG, dö. 

droygia drmjga FårömN 340; dr aï ga, BI-OGN; AtlC.v; draiga 

GuldHejdeTö; droiga SandaGorTc; ; droe.ga MbyTG; dr mg 

[apok.] LaumKG; drojpga NäsAVx, dröja. Den gotl. formen 

stöder Tamms (Et. sv. ordb.) etymologi: dröja av ®drau-

^ian, som även av Hellquist (Et. Ordb.) alternativt föreslås. 

Fg. droyma v. draima FlerLärBroGN; EkstaTG; droipma Goth 

HM; Grötl.'JX; dr arme, HavdCx (tpl); drayima HejdeTG; dropna 

AtlGN (tpl); draima LaumKG; droima NEOG, drömma. 

foyren adj. fairn L ä r N o r r 1A1 s k G x ; foirn HogTG; foirn Fröj 

LevTG; fairn LaumKG; foyrn EkstaAVx; fàirn EkstaTo; 

foiry, ÖjaHamSundGx; n. faire, VamlGx, murken, rutten 

(om träd). Jfr no. dial, foyra f., sprsekke el. hul i tree (etc.); 

foyr, foyren el. foyrutt, svampagtig, poros; nyisl. feyra 

f., muggenhet, vilka av Torp föras till en grandform *fauza-, 

idg. rot. *pus, utvidgning av *pu (i sv. ful). 

foyrugr adj. fàirugur FåröGx; fàiru LärHejnHörsGmgÖgAvd 

Gx ; fàvrt F1 e rS t e n ky L u m B o g e Gx ; forpru GothHM, foiruar 
ToftaTG, = föreg. 

foysa f. fàisa AtlCx; foym, EkstaAVx; fåjsa CS; muldfaisa (Fröj) 

EkstaYG (ULMA 11923: 330), mullfösa, mullskopa. 

ioysa v. faisa BI-OGN; At lCx; (Fröj)EkstaYo (a. st.); impf, fàisad 

LauGN; foisa NEOG, drifwa på, fösa NEOG; (nu blott "fösa 

mull"). No. dial, foysa, drive avsted (etc.) Torp. 

iroy froi FåröDLL; fr at BroGx; froip EkstaAVx, frö. — Om 

ordets grundform se v. Friesen Till den nord. språkhist. I., 

s. 24, 36; jfr Kock i Arkiv XX: 271. 

gloyma v. glamma FlerLärBroGn; AtlHavd (tpl) CN; glcmna 

HejdeTa; VamlBx; gloyima GothHM; EkstaAVx; GrötlJx (tpl); 

glàimœ TräkTG; gloima HablTG, glömma. 

goy v. goxp GothHM ; EkstaAVx; gai AtlCx; impf, gàid(a) Vaml 

GN, "gö", skälla. 
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goyma v. gavma FlerLärBroGN; AtlCx ; goyima GothHji; Eksta 
WN; GrötljN; goima HejdeTG; gaima LaumKö; gàvma Havd 
CN (tpl); garna VarnlBx, gömma. 

groyt m. gr ait FlerLärBroGN; AUCN ; gro »/t GothÏÏM (tpl); 
EkstaWN; GrötljN (tpl); grott FröjLevHablTo; groit NEOG, 

gröt. Jfr isl. grautr m., dets., men ösv. dial, gröyt 
(jämte, sälls., gröut), vilket av Hultman Östsv. dial. s. 57 f. 
antages bero på tidigare i-stams böjning och därav här
flytande omljudsväxling i paradigmet. 

Fg. hoy hm FåröFlerLärBroGN; HejdeTe;; VamlBN; hoy Goth 
HM; EkstaWN; GrötljN; hat AtlHavd (tpl) CN; hoi HogTG; 
hat NärGN; hoi NEOG, hö. 

hoygd f. haigd FåröFlerLärGN; HejdeTG; hoxpgd G othHii; Eksta 
WN; GrötljN, höjd. 

hoygia håyga FårömN 340; hàiga FåröGN; hoyga GothEhi; 
EkstaWN (tpl); GrötljN; haiga AUCN; NärGN; haiga Laum 
KG; hàiga HavdÖN (tpl), höja. 

Fg hoygri komp. håigur FåröGN (tpl); haigar HejdeTG; haîgar 
LaumKG; hötgar LojTG; hoyigar EkstaNäsWN, högre. Fg. 
m. hoystr; (gen. hoysta; fem. ack. hoystu), som av Pipping 
rättats till hoy(g)str1, motsvaras av hängst FåröGN (tpl). 

hoymd f. haymd FårömN 300; havmä BI-OGN; AUCN; lioyimd 
GothHii; GrötljN; hoimä HejdeTG; havmä- LauGN; hoymd, 
hoymd E kstaWN; hoind NEOG; håimd FåröS; CS; LauSundS; 
håind Lau, 'åind NäsS, foderrum i ladugården. Om ordets 
etymon se Nils Carlsson i Arkiv XXXY, s. 327 ff. 

Fg. hoyra v. hàtra FåröGN; havre, FlerLärBroGN; LojTG; hoyra 
GothHn; EkstaNäsWN; GrötljN; horra YallHogSandaFard 
TG; hoyrœ StenkuTG; -a TräkTG; how a Hej d eFrö j GerL evS i 1 

HablTG; hatra (-a&t-J HejdeTG; hàtra HavdCN (tpl), höra. — 
Ang. impf, harda etc., se § 58 nedan. 

hoyst m. hatst AUCN; hoipst EkstaWN; GrötljN; bf. håistn 
GotliGN; hojst PS; hoistetiden NEOG; håist FåröS; CS, hö-

*) Kock i Arkiv XII: 87 antager att hoystr < *hauistaK; jfr 
fsv. hoster. 
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slåtter. Har bildats till hoysta v. till ersättning för haustr 
'höst', som urspr. betydde "skördetid". 

hoysta v. haista FåröGN; hoysta GrötUN, slå (ock bärga) hö. 
Jfr no. dial, hoysta, hoste, indhöste (Aasen). 

koyl m. kail FåröGN; kåil FåröS; CS, skål, liten ho. Denna 
form finnes endast på Fårö; jfr följ. 

koyla f. kmla BroHejnGmgGN; AtlÜN; koyila GothHM; Eksta 
WN; GrötUN; koila NEOG; kåilä Vby; LauS, liten ho.1 Bildat 
till kaul?, se s. 216 ovan. 

koyra v. kâyra FåröN 340; ka\ra BIOGN; AtlCïr; koyrra Gotli 
HM; EkstaWN; GrötUN; koira EskKliTo; ko&ra MbyTö; korra 
HejdeGerHablTG; pres. part. kair^as LaumKe, köra. Ang. 
imp. karda, karda etc., se § 58 nedan. 

(?) loyma Imma BroLauNärGN; loyma GothHM; EkstaWN; lomia 
HejdeHablTö; loima NEOG, lämna (kvar). 

Fg. loysa låisa FåröKG (1885); låtsa FlerStenkyBroGmgÖstg 
ArdGN; HejdeTG; loysa GothHM; EkstaWN; GrötUN, lösa. 

loyskr n. låtskar BogeLauNärGN, kalt, öppet magert fält. 
Jfr fg. loyski n., 'kal fläck på huvudet', varom se Nils 
Carlsson i Arkiv 35: 323 f. I Vamlingbo finns formen låistar 
VamlGN i samma betydelse. Jfr sockennamnet Lojsta, 
varom Nils Carlsson a. a. s. 327. 

Fg. moy f. mai BroGN; moya f. màia NärGN, mö. 
moyr adj. »lavr FlerLärBroGN; HejdeTG; mmr AÜCN; moyrr 

GothHïï; EkstaWN; måtrar LauGN; mödrar HablTo, mör. 
ï'g- °y f- à\a (bf.) FåröGN; otp GothHn (tpl); EkstaWN; Grötl 

x) Neogard jämför härmed ett ord ur Yerelius Index Linguse 
veteris Scytho-Scandicas (Ups. 1691): "Brudkoyle, Brudsäng, 
Thalamus, Trojom. pag. 14. Lagdi han i dyrliga brudkoylu. In 
pretio [!] thalamo ipsum collocavit". I sin litteraturförteckning 
uppger Verelius att Trojomanna saga ingår i Ormr Snorrasons bok 
("cod. Orm"), Denna hskr. är förkommen, men en avskrift därav 
anses vara R 706 i UUB Salanska Sami. (Göde) Fisl. o. fno. hskr. 
i UUB, s. 55). Innehållet häri överensstämmer icke med andra 
hss. av denna saga. Jag har flyktigt genomsett R. 706, men ej 
kunnat finna någon motsvarighet till det av Verelius citerade 
stället. 
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JN; d nur åt HejnGN, Durö, ö i Tingstäde träsk (SOA); 
lindâiar (pl.) GantGN, holmar i Stormyr (SOA) m. fl. ortn. 

oyda v . oyda EkstaWN; mß^dv NärGN; åida FåröS; CS; Vallst 
EkstaVaml; -ä S; CS; LauCS, ödelägga, föröda, förstöra. 
Ang. impf, ådde se § 58 nedan. 

oyden part, àidn BTOGN; m d'n AÜCN; oxpdn GOÜIHM; GrötljN; 
mdn LaumKö; oidn HablTö; aidn YamlBx, dålig, skral, 

oygla f. âygla FårömN 340; mgla FlerLärBroGN ; AÜCN; oygla 
GothHji; EkstaWN; GrötlJN; aigla HejdeTG; atgla LaumKo; 
atgla YamlBx, ögla. Avledning till auga (Noreen Fåröm. 
§ 126). 

Fg. oyk m. (dat. ack.) åylj FårömN 340; oyilj GothHM; aik 
AÜCN; aik LauNärYamlGN; HamBs; oyik Grö tlJN; oik NEOG, 
oxe; tjock pojke, klumpig människa. 

oyla f. mla LauYamlGN; HamBs; åilå, GardeRoneHavdNäs 
etc. S, liten holme i myr; enl. S även 'sandholme, grund 
vid stranden'. Yanl. i ortnamn. Diminutivbildning till oy. 

oyna v. «MA BTOGN; AtlCN; opi na EkstaWN; oma GerTG; oina 
NEOG, lamma (få ungar, om får). Sv. dial, öna Rz 114 a. 

Fg. oyra n. àtra FåröGN (tpl); àvra FlerLärBroGN; AÜCN; 
HavdCN (tpl); ofpra GothHN; EkstaWN; GrötlJN (tpl); orra 
HejdeTG; aire, LaumKG, öra. 

oysa v. håysa FårömN 324; limsc. FlerLärBroGN; AÜCN; hoyisa 
GothHM; EkstaNäsWN; GrötlJN; hoisa HejdeTG; hms-(byta) 
NärGN; hojsa Sahl (1799), ösa. 

oyst m. hoyist GrötlJN; håist FåröS; CS, ösrum i båt. 
poyl pml BI'OGN; AÜCN; potpl GothHM; EkstaWN; poil NEOG; 

påil FåröS; CS; (Vaml)S, knyla, wäxt NEOG; knöl, böld 
S; CS etc. Jfr ösv. dial, pöylo f., bula, utväxt YLL. 
Därest ordet är nordiskt, kunde man jämföra no. dial, 
poyl a f., pel, dybt vandstede, som enl. Torp kan vara 
avljudande till roten *pul; jfr sv. dial, pull, den översta, 
uppstående delen på något, topp. Jfr dock även boll. 
buil, bula, kula, svullnad, tumör, (: puilen, sticka ut, 
fram; svälla ut), vilket möjligen kan ha inlånats. 

poysa v. påisa (si) FåröKG (1885); p ms „st NärGN; poyis si out 



FORNGUTNISKT Oy 231 

NäsWN, svälla (upp); poisa NEOG; påisa FåröCS, pösa, 
svälla. No. dial, poysa. 

royk in. raik FlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) CN; renk, royk, Hej de 
TG; royk GothHM; EkstaWN; GrötljN, rök. 

roykia v. râyka FårömN 340; rmka FlerLärBroLauNärGx; Guld 

HejdeTc; SundBN; rmka A ti, rmka (tpl) HavdCN; roxpka 

GothHM: EkstaWN; GrötlJN; rotka HablTa; pres. råtkar 

GerTö, röka (trans.); ryka. Isl. reykja. 

royn m. ram Fårö (tpl), HallStenkyGN; AUCN; royn GothHM; 

EkstaWN; GrötlJN; rom StenkuToftaVallHogEskSandaLoj 

FardTö; rom FröjLevSilHablTe; rmn HamBN; pl. ràvnar 

NäsVamlGN, rönn. Jfr isl. reynir. 

royr1 n. rmr FåröFlerLärGN; roir HejdeTG, rör (cylinder), 

säv o. d., bössa (i denna bet. fem. på Fårö). Jfr isl. 
reyrr (m.); fsv. r0r n. 

royr2 n. roxpr GothHM; EkstaWN; rmr LauNärGisr; roir NEOG, 
stenröse. 

royta f. (fg. bef) royta) bf. råtta FåröGN; rmtu BIOGN; rmjiu 

GothHsi; EkstaWN; GrötlJN; (= rmtmana AHCN), rötmåna

den; royta EkstaWN, röta. No. dial, royta f. 

skoyta v. skatta FåröGN; skoyita GothHM; GrötlJN; skörta Habl 
TG; skoita NEOG, sköta. Isl. skeyta. 

sloym n. slmm FåröGN; AtlCN; slotpm GothHM; slåim FåröS; 

CS, slösäd. Jfr Södm. slömsäd Kz 622 b, dets.; no. dial, 

sloyma 'standses i Modningen, svaskkes, blive svang; om 

kornssed på Ageren' Aasen; sloym n. 'Grses og Korn, som 

er vokset op i lange vege Sfcilke (som vil gaa i Lsegd og 

ikke give ordentlig Grade) Ross. Jfr om detta ord von 

Friesen Till den nord. språkhist. Bidrag II. s. 26 f. 

sloyr adj. slåygur FårömN 319,341; slåigur FåröCS; slotgor 

FåröDLL; sim BIOGN; sloyitar EkstaWN; f. slai LaumKG; sloi 
NEOG; slåi, slåiar CS; slàiar, slåir GardeS, slö (om yxa, 

människa). Om denna för gotl. säregna ordform se von Frie-

sen a. a. I, s. 24 ff.; Kock Sv. Ljh. 2, s. 270; Pipping SNF 

VIII: 79 o. 98, vilka (Kock dock alternativt) antaga att en 

samnord. grundform (*sloyr) föreligger. Hultman Häls. L. 

Inl. s. 86 ock Kock Sv. Ljh. II, 278 (altern.) antaga säker-
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ligen med orätt, (jfr v. Fr. a. a.) att gotl. sloygur o. snoy 
bero på ljudsubst. för v. slö, snö. Obs.! att redan NEOG 

(börj. 1700-t.) har si o i. 
sloyta f. slàita FåröGN; starta BTOGN; AÜCN; sloita NEOG, 

slask, snöslask, -sörja. Jfr eng. sleet, snöslask etc., som 
av Skeat Et. diet. föres till germ. *s lau tja, ock ty. 
Schlosse, hagel, mht. slöze, till germ. *slautan- (Kluge), 

snoy m. snai FåröBroGN; GuldHejdeTG; snoyi G othHM; Eksta 
WN; GrötlJN; snai- HörsNorrlGN; snai LaumKö; snm Havd 
CN (tpl); snoi NEOG, snö. Om ordets äldre utveckling se 
vid sloyr adj. citerad litt. Annan vokalism visar det fg. 
gårdnamnet sniawal[ts] på en runsten i M artebo, CSRun 45; 
nu snauvalds (på lågtyskt sätt skrivet Snovalds) ock person
namnet Snyovaldus på en gravsten i Martebo (Lindström 
II, 95 f.). Jfr von Friesen a. a. s. 26 ock Kock Sv. Ljh. 
II: 270, Arkiv 20: 272 samt förf. i Sv. Ortn. sällsk. 
årsskr. 1938, s. 37). Pipping tager den förtyskade sriv-
ningen Snovalds till utgångspunkt för ett *snö < snä-u. Kock 
a. a. s. 278 menar att de egentliga gutn. formerna för "snö" 
äro snio ock snia (jfr Snyovaldus ock Sniaualts) ock att så
ledes snoy, liksom sloygur, måste bero på ljudsubstitution. 
Men sniawalts återger troligen ett Sniauwalts, att döma av 
uttalet Snauvalds, ock Snyovaldus är troligen en förvanskad 
form därav. Vi torde således få antaga en fg. form sniau, 
jämte snoy, jfr att sjö (ßoit) enligt äldre tradition skall ha 

hetat ßau. 
soyde n. saida FåröBroGN", saidi GOÛIGN; soidt BälGN; Hejde 

[f.] TG; soyida EkstaWN, tjärdal; saidsvid LaumKG, ved till 
tjärmila. Germ. *sau{)iö till siauda (gotl.), sjuda. Jfr isl. 
seyöirm., Ild hvorved man vil koge (sioôa) noget Fritzner1. 

soyla v. satla BTOGN; AtlCir, soy>l& GothHn; EkstaW^; smle, 
(sup.) LaumKo; soü& HablTG, söla. Jfr no. dial, sayla. 

stoypa v. stoyijpa GothHM; GrötlJN; YamlWN; starve, AtlCs; 
stotpa LevTG; impf, stàipta ÖjaHamGN, stöpa (ljus). Isl. 
steypa. 

stoyt m. stmt BTOGN; stoit HablTG, stöt; bf. ståitn LauGN, 
stötring på vagnsaxeln. 
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stoyta v. stmta FåröGN; staita BTOGN; AtlCN ; stoyta GothHsi; 
störte* HablTG, stöta. Isl. steyta. 

stroy(a) stråja FåröKG (1885); strm FåröLauNärGN; HamBN; 
stråta BTOGN; stråia FåröS; CS; BungeS; stråi StångaS, 
strö. No. dial, stroya, 

toya v. tma FåröGN; taia BI -OGN; toy a EkstaWN; GrötJn, töa. 
toygia v. taiga FåröGN; tmga BroGardeGN; toiga AtlCN (tpl); 

toyigti GrötljN, suga musten ur; laka ur; tära på o. d. Isl. 
teygja. 

toyla f. taila FåröGN; tàtla BroHejnGN; AÜCN; toile, EtelGN; 
toyla EkstaWN; toila NEOG; tåila S; CS, spillkråka. Möjl. 
ljudhärmande; hennes läte återges med tvi, tvi, hon säges 
"tvia" ock "spytta" (Säve). I äldre tid har man kanske 
uppfattat lätet som toi. Ty. Dohle (< *tahala, jfr fhty. 
taha) anses av Kluge (Et. Wb.) ock Suolahti Die deutschen 
Vogelnamen (Strassburg 1909), s. 185, vara ljudhärmande. 
Jfr Tillkråka (Sveal.), Tillkorp (Smål., Närke, Yästml.) 
enl. Kolthoff o. Jägerskiöld Nordens fåglar, s. 107. 

toysta v. t at st a BroGN; AtlCN ; toista HejdeTö; toy sta Eksta 
WN; tmstci (sup.) LaumKG, idissla. Jfr Älvdalsmål itästa 
Levander I, s. 211, itasta Noreen Sv. Lm. IY. 2: 88, som 
av Bugge (hos Noreen a. st.) förklaras ur *iô-{>0ysta. Gotl. 
tåista är enl. Bagge < poyslta, frekv. till ett *f>ysla, 
bildat till fno. fioyja, fhty. douwan, mht. döuwen, idissla 
(egtl. upplösa). — Härtill toyst m. tåistn (bf.) BTOGN; A ti 
CN; toist HejdeTö; toist NEOG; tåist FåröS; CS; YamlS, 
det som idisslas; förmågan att idissla. Jfr även Lindroth 
i Arkiv 44, s. 481. 

troysta (fg. vm troysta, lita på) tratsta LärBroGN; AtlHavd 
(tpl) CN; troysta GothHM; EkstaWN; GrötlJN (tpl); pres. 
tråistar NärVamlGN, 'töras, våga'. 

Anm. 1. En egendomlig vokalism visar oynka v. âygka Fåröm 
-N 341 ; åtgJca s t HejnHörsNon-lGmgÖjaGN ; mgka HejdeT«; oygka 
St EkstaWN, ömka (sig), beklaga (sig). Jfr isl. aumka, beklaga, 
ömka. Noreen .Fåröm. § 128 anser att här troligen föreligger ana
logibildning. Mönster härför äro mindre påtagliga. Säve har dock 
ett adj. åimbur(r), åimur FåröS; CS jämte öimbur FåröCS; öim-
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bårr AlskS, varav åtminstone öi-formerna måste vara substitut för 
rspr. "öm", (= oyni GothEbi; BroGx; om EkstaWN), öm (av värk 
etc.). (Det gutn. aumar betyder 'ond'.) Möjligen kan någon 
motsvarighet ha funnits till isl. eyma, 'gjöre usel og elendig' ock 
eymd f. 'ulykkelig stilling. . eymdarligr, 'ulykkelig, elen
dig' .Samma vokalism visar oynkligr adj. aygkh FlerNorrlArdGN; 
aiglch HejdeTo; aimJcli LaumKG; åigklufar) EkstaTo ; ovgklu(ar) 
LevTG; ovgkh(ar) SilHablTG; n. mgkht LärGN; Qïglckt FröjTc, 
ömklig, ömkansvärd. 

S 57. Äldre oy i lånord: 

foy fat FåröBroGN; foy> G othHii; fat AtlCN, förlägen, häpen, 
förskräckt o. d. Lty foje, som känner äckel, förakt; ost
fris. foj, bestört etc. 

troya f. trma BTOGN; AtlCN; troyiwe, EkstaWN; troipa GrötlJx; 
träta VamlBN, tröja. Mlty. troie. Jfr von Friesen Till 
den nord, sprâkhist. II, s. 25. 

noygja v. nâyga s î  FårömN 340; nmge FlerLärBroGN; SundGN; 
notge HejdeSilHablTG; noyige EkstaWN; GrötljN, vara nöjd 
med, hålla till godo med. Sv. nöja (sig med), fsv. noghia. 
Jfr von Friesen a. a. s. 24 f. 

noygdr (Ikika-)nàigdur FåröGN; nmgd FlerLärGN; HejdeTö; 
naigd AÜCN; notpgd GothHM; noyjgdar EkstaWN; GrötlJN; 
nmgd(ar) HavdCN (tpl), nöjd. 

§ 58. Fg. oy förkortas till o (a ,  «) i följande fall: 

1. framför rd och rt i prêt, ock sup. av verb. Genom in
flytande från inf. har dock oy i stor utsträckning återinförts, 
särskilt i yngre språk: 

hoyrdi impf, hårde, FåröGN; horde, HogSilHablTg; YamlBN; 
hordœ StenkuTG; horde Le vT o; hårde LojFardTG; har<l& 

Lau m KG; horde NäsWx; med svag dif tongering: Ii àar d, a 

HejdeTö; hosr^a EkstaWN; haertjfi HavdCN (tpl); med in-
finitivens diftong: hairc[e FlerLärBroHejnGN ; hot pr da Tofta 
Te; horrde YallSandaTö; hoirde FröjTö, hörde. Perf. part. 
hård, hörd NEOG. 
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hoyrt sup. hart FåröGN; LaumKG; hort HogStenkuSilHablTo; 
hort LevTG; (men hmrt FlerLärBroGN; hoirt AngaGx; hoirt 
SandaVallTG; hoyrt ToftaTG; horrt FröjTG; haart HejdeTG, 
hört. 

koyrde prêt, kéircjy FårömN 311; karda FåröGnTG; körda M by 
TG; kar ([a LauGx; körda HablTo; kord [apok.] VamlWN; 
(men kàirtfa FlerLärBroHejnGN ; köar da, S andaTo; kairda 
HejdeTG; koirda GerTG; kodrc[& Ek staWN), körde. 

koyrt sup. kart (ock ptc. kår([ur) FårömN 357 ; kort MbyTo; 
kart LaumKG (men kair[ FlerLärBroHejnGN; kaart Hejde 
TG; kodrt EkstaWN), kört. — Däremot heter det alltid mavrt 
o. d. 'mört': manar, mör, adj. 

2. framför dd och tt i prêt, och sup. av verb med stam
slutande -d, -t. Verkan av denna ljudregel är dock numera 
överallt, utom på Fårö, nästan försvunnen genom att infini
tivens vokal återinförts. 

bioytte (blötte) prêt, blåtti FåröS; blåttä S; CS; (men blarta Atl 
CN; bioyta EkstaWN; blortada SilHablTG; bloytada GrötlJN). 
Sup. blått CS; (men blarta AÜCN; bloyita GrötlJN); perf. part. 
vtblått, utblött NEOG (s. 271); blot. FlerGN; blotar VamlGN 
(men blmtn BroHejnGN; EkstaTG; bloytn GothHii; ginum-
bläitn LOJTG; -bloitn YamlTo); till bioyta v., (se s. 226). 

noydde (nödde) impf, nåddi, sup. nått, perf. part. nåddur Fårö 
CS; nodd, nodder NEOG; fg. part. m. noydr B (noydir Pip
ping); f. noyd A, till inf. (pass.) noyfias, tvinga(s). Ordet är 
numera utdött. 

oydde (odde) prêt, åddi, -e FåröS; CS; åddä LauCS; part. åddur 

FåröCS; sup. ådt FåröKG (1885) till oyda, varom ovan s. 230. 
Jfr part. oyden, s. 230. 

roytte (rotte) prêt, råtta, sup. rått FåröTG (1885); perf. part. 
rot EkstaWN: royta v., röta (lin). 

skoytte (skotte) prêt, skåtti, -e FåröS; CS; RuteS; (men: skoif-
tada, sup. skoyta GrötlJN; sup. skotta HablTG), till skoyta 
v. sköta. 

stoytte (stötte) prêt. stata\ sup. stat FåröGN; stått NEOG (s. 271) 
part. ståtur FåröGN; (men staita, prêt. o. sup. BTOGN; Atl 
CN). Till stoyta, v., stöta. 
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Hit hör även: 
troyttr (trottr) part.-adj. tråttur FåröKG (1885), trat FlerLär 

GN; tråt(ar) BI'OGN; AÜCN; trot GothHM; tretar HejdeTe; 
trotar EkstaWx; GrötlJN, trött. Jfr isl. fireyttr. Se Hell-
quist Ordb. 

Forngutniskt iau. 

§ 59. Fg. iau (samn. iu, ipu, urn., eu1 bibehålles som mu 
utom efter r och postkonsonantiskt 1 (§ 60). Första kompo
nenten är som regel halvvokalen «, m en vid eftertryck torde 
den skärpas till j. Efter t får den starkare eller svagare af-
friktion (tg). Med föreg. s sammansmälter den till sje-ljud 
(närmast ß). Stundom tycker man sig dock höra slank el. djd.2 

Exempel: 
Fg. biaujia biàuda FåröGN (tpl); biàuda FlerLärBroGmgGN; 

EskHogYallTu; HavdCN (tpl); biauda GothHM; EkstaYaml 
WH; GrötlJN; biauda AtlCx (tpl); biàuda GuldHejdeSilHabl 
T G ; biaudce TräkTa; bjauda S an d a K1 i F röj (le rL e v TG ; bjauda 

NEOG, bjuda. 
biaure m. bjaura LaumKG; biaurœ BursYG; btaur [apok.?] 

HamBx; biaure NEOG, i båt. biaurluTca GothHM, plikt, 
(-lucka). 

diaupr adj. (fg. n. diaupt) diaup FlerLärBroGssr; AtlCjsr; H ejde 
TG; HavdCN (tpl); diaup GothHM ; EkstaWx (tpl): didup(ar) 
HejdeGerTG; diaupar GrötlJN; VamlBx, Wu; djdiipar Habl 
TG; sup. djaupast LaumKG, djup. 

diaur n. djaur FårömN 341; àudiàur (odjur) FåröGN; diaur 
FlerLärGN; AtlCN; EkstaTG; HavdCN (tpl); diaur GothHM; 
GrötlJN; Eksta (tpl), YamlWx; djaur MbySandaLojGerFard 
TG, diaur GuldHejdeSilTG; diaur ("ingen friktion") Hejde 

x) Se Kock Sv. Ljh. II s. 334; Noreen Altisl. Gr. § 56; Hult-
man Häls. 1., s. 87 not 3; Pipping Gutalag Inl. s, x^xu ff., dens. 
Stud. nord. filol. XII, 1, s. 70. Om den av Pipping anförda for
men djäur i st. f. diaur, se s. 237 nedan. 

2) P. A. Säve skriver (R. 625: 7, s. 132) : "Konsonanten j låter 
i vissa enstafviga ord nästan ss. vok:n i, eller icke ljaus (ljus); 
[not:] både 1 o. j höras; sjau (sju, 7), utan li-aus, si-au". 
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TG; diaur L. soc.; FåröS; CS; LauSundS, djur. — Den av 
Pipping (SNF XII, 1, s. 70 ock Inl. t. de nord. spr. ljudl., 
s. 109) efter Wennerstens ordbok citerade formen djäur är 
icke genuint gutnisk, utan, i den mån den existerar, en 
kompromissform mellan gotl. djaur ock sv. djur eller (hos 
Wennersten) snarast en missuppfattning av det gotl. uttalet 
av sv. djur med svagt ehuru tydligt diftongerat u (diaur, 
dinar el. dyl.; jfr om detta u-ljud ovan s. 101). Man kan 
därför icke ur denna form draga några slutsatser vare sig 
för tolkningen av Hogränstenens intiuR som inti tiuR, eller 
för diftongen iau:s motsvarighet i urnordiskan. 

giausa f. giàusa FåröGN; giausa GothHM; giausa FlerGN; 
HejdeEkstaTo; gjausa LaumEß; giausa HablTe; giausa Ham 
BN; pl. giàusar LevTo; giausa NEOG; större fiskmås (Larus 
argentatus el. fuscus).1 Om sv. fiskgjuse, (Pandion heliaë-
tus) se Hellq. ordb. 

giauta v. giauta GothHM; giauta AtlCN (tpl); giàuta LojFard 
TG; giauta SilHablTG, gjuta. 

Fg. hiaul n. iaul FlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) ON; iaul Goth 
HM; EkstaWN; GrötljN; iaul HejdeTG; hiau [!] NEOG, hjul. 

iaul (n. pl.?, dat. iaulum GL) iaul BroGsr; AtlCN; HavdCx 
(tpl); iaul GothHii; EkstaWN (tpl); GrötljN; iaul- HejdeTG; 
jaul- LaumKG, jul. 

iauvr n. jaur FårömN 320; \aur BI-OGN; AtlCN; laur GothHM; 
EkstaNäsWN; jaur FåröS; CS; YamlS, bf. jaura LaumKG, 
juver. Fsv. iuwer, iuger, isl. jügr (urn. *euôur Hell-
quist Ordb.). 

kjuk m. lffaulc EkstaFardSilTG; BursGN; Tciauk NärÖjaNäs 
HamSundGN; YamlBN; ljuiulc HablTG; t.fauk LärBroHejn 
HörsNorrlAngaGmgÖstgArdRoneGN; AtlCN; tp.auJc FlerGN; 
tg-auk GothHM; EkstaWN; GrötljN; tg-auk StenkuToftaVall 
HogEskSandaHejdeKliFröjLojGerEkstaLevTG; tiauk NEOG; 

kiauk, tjauk S; CS, avlång (hö- el. halm-)stack. Den ur-

J) Denna betydelse även i öl. (Lindroth Öl. folkm. s. 335). Även 
i vissa ösv. dial. (Vll) t. ex. på Åland (Kolthoff-Jägerskiöld, Nor
dens fåglar, s. 286. 
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spr. formen är kjauk, vars kj > tj; jfr sv. dalkjusa, kjol, 
kjortel, som uttalas med tje-ljud, samt isl. kiusa : sv. tjusa. 
Med gotl. kiauk synes man kunna jämföra no. dial, kjuka 
f.; (tjuke Söndmöre), en liden Klump el. Kage; mest om en 
Klump som er omtrent Halvkugleformig ; en Klods; Knort, 
Knude; Kogle; Ost (etc.) (Aasen); nyisl. kjuka, knokkel, 
(m. m.), vilka Torp anser stå i avljud till no. dial, kokul, 
kongle (ock bair. köcheln ensamma tuvor i myr). Båda 
anses höra till ieur. roten geu, böja, kröka, välva (Walde-
Pokorny I, s. 558). 

liaud n. mud FlerLärBroGN; laud HejdeHablTG; liaud NEOG, 

ljud. 
liauga tauga (~ lava1) FåröGN (tpl); làuga FlerLärBroGN; 

HejdeTe; tauga GothHM; EkstaVamlWN; GrötljN; muga 
AtlHavd (tpl) Cx; liauga (f) YamlWN, (jfr Säves uttalande 
ovan s. 236), ljuga. 

liaugas f. laugas EkstaWn; làugds HablTG; ljaugas LauNäs 
HamSundS, gravand (Anas tadorna). Ordet har av Nils 
Carlsson i Arkiv XXXY, s. 325 förts till *leuha ock skulle 
sålunda kunna betyda 'den lysande, praktfulla gåsen' eller 
rentav 'den vita gåsen'. 

liauna v. làuna FåröGN-, muna StenkyHejnGN; tauna GothHn; 
pres. idunar HejdeTe, blixtra. Jfr sv. dial, ljuna v., 
b l i x t r a ;  l j u n a  f .  ( S k å n . )  b l i x t  ( R z  4 1 0  b ) ;  n o .  d i a l .  I j o n a  
v. 'lyne' till ljon, ljun, 'lyn', germ. *leuhna (Torp). 

Fg. liaus (Kath. Gillest.) mus FlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) 
CN; mus GothHM; mus HejdeTö; mus EkstaYamlWN; Grötl 
JN; äldre dat. (i) zàuse, (musa) TräkStenkuVallHogEskSanda 
FröjSilHablTo; i jausa LaumKö, 'vid dagsljus'. Härtill: 
•làusna FåröGN, 'ljusna'. Ang. ett äldre uttal liaus (ined 
hörbart 1) se ovan s. 236. 

liaustra f. tàustra FåröGN; làtistra FlerLärGN; AtlCx; iciustra 
GothHM; GrötljN; mustre, HejdeTö; mustra HablTo, ljuster, 

miaukr adj. mjåukur FåröKo (1885); miaule FlerLärBroGN; 
AtlCN; HejdeTe; miauk GothHM; mmulcar GrötljN, mjuk. 

J) Se nedan § 61. 
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niaupe (hiaupi) in. ntàupa (in.) HörsGx; (f.) GothGN; màupi 
(m.) HejnGN; màupu (f.) NOITIGN; njàupa (f.?) EskSandaTe; 
njaupa (f.) L aumKN; pl. niaupar GothHM; niàupar ("(•) Tofta 
TG; niaupä, naupä (m.) LauCS; yngre former äro niaiupi 
(m.) GothHM; nnupa AngaGmg (m.) GN; SÜTG; naupa Östg 
ArdGN; StenkuHejdeTG; n&iupa f. EkstaWN; nnupa f. Grötl 
JN (m. fl.), nypon. De sistn. formerna ha sin vokalism från 
ä. sv. njupon (njupa). På Fårö tycks ordet saknas, ny
pon kallas där à§pïkur (f. pl.). — Genus är än mask., än 
fem., dock aldrig neutrum. Tamm SOS I: 27 påpekar också 
att det icke alls är styrkt, att fsv. hiupa urspr. varit neu
trum. Det synes därför vara rimligt att för gotks vid
kommande med Noreen Fåröm., s. 309, antaga, att formen 
njaupe (etc.) uppstått ur ann *hiaupi (resp. ain *hiaupa). 

Annorlunda om sv. njupon, nypon. Tamm SOS I: 27, 
Schagerström Bär- o. fruktn, s. 7, där n-et antages hava 
uppkommit i sammansättningar. 

Fg. niauri1 m. maure, FåröGN; niàura FlerLärBroGN; AtlCx; 
niauri GothHM; niaura EkstaNäsWx; GrötljN; vjaura Hejde 
TG; maura HablTG; njaura LaumKo, njure. 

niausa v. niausa FåröGN (tpl); mause. FlerLärBroGN; Hejde 
TG; HavdCN (tpl); niausa GothHM; EkstaWN; mausa A ti 
CN (t pl), nysa. 

niauta v. njâuta FårömN 316; nùiuta FlerLärGN; HejdeTG; 
niauta GothHM; EkstaWN; GrötljN; niatita HavdCN (tpl); 
niauta NEOG, njuta. 

Fg. siau rkn. piau- FåröGN; pau GothHM; EkstaWN; pau Guld 
HejdeGerHablTG, ("kanske spauu HejdeTG); pau- V amlGx, 
sju. 

siauda v. piäudar (pres.) FåröGN; pauda HejdeTG; pàuda Ger 
TG; pauda EkstaWN; pdudar (pres.) LauGN; siauda NEOG, 

sjuda. 
siaukr adj. pauk FlerLärBroGN; AtlHavd (tpl) CN; pauk Goth 

HM; paukar HejdeTG; paukar EkstaWN; GrötljN; pauk-
HablTG, sjuk. 

J) i sras. vig niauri GL. 



240 GUSTAVSON: GOTAMÅLET 

Fg. schiauta v. slciàuta FåröGN; slciaida FlerLärBroHejnGmg 
H ö r s No r r 1Ö j a G N ; sktaut& (TOIIIUM ; EkstaWN; Gröt] JN ; 
sJciautce T räkTG; sicfàuta T of t aE sk H ogYallG uldH ej d e L oj L e v 
TG, (äv. skaauta HejdeTo); slaaiita AtlCN (tpl); sJffcmta Habl 
TG; skiauta Spegel; NEOG, skjuta. 

spiaut n. spiaut AtlCN; LauGN; spiaut BungeS; pl. bf. spjauti 
EkstaS; "kompromissformer" äro sprauit GrötlJN; (pl.) spiaut 
S, spjut; långt, vasst föremål. 

stjaup- stjâubârri FåröN 315; stiaufar GothHii; stjauîmor, 
stjaukmor L. Soc.; stiaumor FåröCS, styvmor; stiàusyisJcu 
GmgGx; stjaupsyskå NäsS, n. pl., styvsyskon. Ingår väl 
även i gårdn. Nickstjaups (nîkstiâups) i När. Jfr isl. stjiip-
barn, -döttir, faöir etc. 

tjau f. (tyav FåröGN); t.fa.ug G othHii; tyaug AtlCx; tpaug Eksta 
YG; bf. tyâugî LauNärGN; tjaug FåröFlerCS; tjavv FåröS; 
CS; tjau FåröSundS f., bf. tjaugi BungeAlsk; m., bf. tjauen 
VamlSundS, liens krökta del, som sättes fast vid "örvet" 
(skaftet). Sv. dial, tju, (tjuv, tjö etc.) Rietz 739 b; isl. 
f>jö, det tykkeste af Laaret, i nyisl. även 'den omböjede 
Del af en Le . . der fastgöres til Skaftet' (Blendal). 

tiaudr n. tpaudur- FåröGN; tjaudur FåröS; CS, (eljes tydar = 

mlty. tuder), tjuder. Härtill: tg~audr& (|) LauGN; VamlBN; 
tjaudra FåröS; CS; (eljes tipdra = mlty. tudern; redan NEOG 

har tydra), tjudra. 

tiauga f. (t:/ùr a FåröGN); t.fàuga FlerLärBroGN; AtlCN; Hejde 
KliGerTG; tiauga GothHit; EkstaWN-, GrötlJN ; tiauga, 
tiauga GuldTG; tyauga HavdCN (tpl); tgraugo NäsWN, tjuga. 
Ang. fåröm. tpàva jfr § 61 nedan. 

tiaut n. t-faut AngaGN, kilformigt skogsstycke; tiouft Spegel; 
tiaut NEOG; FåröLauS; CS n., liten skog Spegel; skogs
stycke NEOG; (smalt) skogsstycke NorrlAngaS; trångt ställe, 
kil; smala ägor mellan berg ock tunar (skog, hagar) AlskS; 
tätt skogsstycke, tjock, tät skogslund . . . BungeS; liten 
tjock lund i en skog, mindre än ett tjock BroS; trakt i en 
skog, där det är godt om något, t. ex. banda-, bära-, nyta-
tiautFåröCS (etc.). Nu blott i ortn. Ordet har behandlats 
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av Sahlgren i Arkiv 44, s. 276 ff., som för det till ord-
gruppen teu-, tu- 'svälla'. 

tiauta v. tyauta FlerLärBroGN; HejdeTG; HavdCN (tpl); traute. 
Goth HM ; EkstaWN; GrötlJN, tjuta. 

Fg. j)iau[) n. tiaud NE o G ; tiau ("tu trytiau") Wallin; tyaud 

EkstaGN (blott i citat, som dock verkade äkta), folk. 

Anm. Några hithörande ord, som funnos i forngutniskan ha 
numera ersatts av inlånade ord el. ordformer. Fg. fiiauîr : t jaug 
Neog; CS; FåröBungeFlerCS; GothS; LauS; CS; tjau, tjavv Fårö 
S; CS; nu ersatt av tsw (da. ty v) eller, i ännu yngre språk, av 
toftpv. — Fg. *f>iaur (dat. Jiiauri Runkal.) finnes icke i äldre 
uppteckningar; det heter nu tgr&uir G othHui; tornur FlerLärBroGN; 
tçfnir AtlCx (tpl), alltså former, lånade från riksspr. Det närmast 
äldre ordet för detta djur är fastar stäut, faststäut ock stäut. Fg. 
})iaur har tydligen ersatts av dessa ord ock på sistone har riks
språksformen tjur inlånats. Jfr D. O. Zetterholm, Nord. ordgeogr. 
stud., s. 132 f. 

§ ()0. Triftongen iau förlorar sin första beståndsdel (i) 

efter föregående r samt efter 1 föregånget av konsonant. Jfr 
Noreen Fåröm. § 92. 

Fg. briaust n. braust- FåröGN; braust GothHii; braust AtlCn; 
braust NEOG; bf. brauste, NärGN, bröst. 

Fg. briauta v. brauta FåröGN (tpl); bràuta FlerLärBroLauGx; 
LojFardTö; HavdCN (tpl); branta GothHn; HejdeTG; Eksta 
WN; GrötlJN; brauta AÜCN (tpl); brauta NEOG, bryta, 

driaugr adj. (fg. komp. driaugari) draogor, dravor FåröDLL; 
draiig AtlCN; drduga(r) NärVmlGN; draug EkstaWN; draugar 
GrötlJN; draug NEOG, dryg. 

driaupa v. draupa EkstaWN; impf, dràupad NärGN. Inf. 
draupa FåröCS; OjaS; draupä LauEoneÖjaS, droppa, drypa. 
Isl. driiipa. 

fliauga v. (fg. pres. fliaugr) flàiiga, (flàva) FåröGN; flaugaFler 
LärBroGN; HejdeTo; HavdCN (tpl); flauga AtlCN; VamlBN; 
flauga GothHn; EkstaWN; GrötlJN (tpl); flauga Grat.-d. 
1717; NEOG, flyga. 

fliauta v. flauta, FlerLärBroGN; HablTG; flaut a G othHii; Hejde 
16 H. Gustavson 
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TG; EkstaVamlWx; Grötl JN; flaute, AtlCx (tpl); flaute, Havd 
CN (tpl); flauta NEOG; FåröS; CS, flyta. 

friausa v. frausa FåröGx; frause FlerLärBroGx; HejdeTo; 
frause GothHM; EkstaNäsWN; Grötl JX; VamlBx; frausa Atl 
CN (tpl); fràtisa HavdCx (tpl); (sup.) frause, N ärGx, frysa, 

griaut n. graut BroGx; AtlCx; HablTe; graut SAHL (1799); 
FåröS; CS; bf. gråide, LauGN, gry, art, material (särsk. om 

metaller). Isl. griöt, sten. 
kliauva v. klàva FâroGx; klàua, BroGx; HejdeLojTe; VamlBx; 

Jcla.ua GothHM; k lau [apok.] EkstaWx; impf, klaiied NärGx; 
NEOG h ar klaufwa, klyfva. 

kriaupa v. kraupa LärBroGx; kraupa AtlCx (tpl); kraupe, Grötl 
JN; kraupa NEOG; L. soc.; HavdS, krypa. (Inf. av detta 
verb har i regel ombildats efter säupa impf, saup, till 
kraupa FåröS; CS; Garde RoneVamlS; kr kupa FåröGxr; 
krbupe. Fler . . . NäsGx; Hejde . . . HablTG; kr&iupe GothHM; 
EkstaNäsVamlWN; impf, kr eu pad NärGx). Isl. krjüpa. 

riauta rauta FåröKG (1885) raute FlerLärBroGN; AtlCx*; Hejde 
TG; raute*, GothHM; EkstaWx; rauta NEOG; FåröS; CS; 
raute L. soc., ryta. Isl. hriöta. 

triauta trauteAÜCN; pres. tråutar LauNärGxT; trauta NEOG; 

FåröS; CS, tryta. Isl. {jriota. 

§ 61. I de fg. förbindelserna iau + vok., iauv + vok., samt 
iaug + vok. undergår i fårömålet halvvokalen ii i samband 
med assimilationen med g ock v en skärpning till kons. v. 
Jfr ovan § 53 ang. dift. au ock § 39 ang. dift. äu (< ü); samt 
Noreen Fåröm. § 149 b. Det förhållandet, att i de ord
former, där resp. förbindelser icke stodo framför vokal, någon 
skärpning ljudlagsenligt icke ägde rum, har lett till före
komsten av dubbelformer, såsom fiatiga jämte flava osv. Det 
är f. ö. osäkert om denna företeelse gällt hela Fårö; jfr § 39 
ovan om üg etc. > e/v. 

Exempel: 

fliauga v. flàva ~ flàuga FåröGN; flavva, flauga FåröS; CS; 
flyga. Jfr impf, flaug FåröGN; Hau FåröKG (1884). 



FORNG UTNISKT ia, ie 243 

kliauva v. Tclàva FäröGs; klavva, Maua FåröS; CS, klyva, 
liauga tava ~ làuga FåröGN. 

tiau (tiauv ?) f. tjav FåröGN (1924); bf. tyåvii (1924, 1930) 
el. tydliga (1930) FåröGN, liens krökta övre del. 

tiauga f. t:j'àra FåröGN, tjuga. 

Forngutniska brytningsdiftonger. 

Fg. ia, ie. 

§ 62. Fg. ia, ie motsvaras av ia (ta), ta (ta); te, (tœ), ta 
(iff') ock ta (ta) förekommer dels i uddljud vid vokal
förlängning i urspr. korstaviga ord (hiala > wie), dels i såväl 
uddljud som inljud särskilt vid vokalförlängning framför vissa 
konsonanfcgrupper hos långstaviga (sialvr > ßqlvar, iamn > 

tamn). ta (tip), ta (ice) förekommer dels vid vokalförlängning 
i kortstaviga ord, alternerande med u(i) (fiel > fini ock f\eü), 
dels vid bevarad vokalkorthet hos långstaviga (bielli > bikla, 
bierg > biœrg). ie(i) förekommer blott vid vokalförlängning i 
kortstaviga ord ock finnes nästan blott på Fårö samt spora
diskt (såsom relikt?) på det övriga Gotland, där eljes ta i 
samma ställning är så gott som enarådande (stiela > fåröm. 
stfhla, go ti. sty iila). 

Eedan i fg. hade, som Pipping (Ardrest. s. 47 ff.) uppvisat, 
en viss geografisk uppdelning ägt rum inom dialektområdet 
vad beträffar det progressiva i-omljudet, i det norra Gotland 
(i huvudsak) uppvisade ie-former, södra åter ia-former. Det 
moderna dialektmaterialet bestyrker i stort sett Pippings re-

') Bland den rika litteraturen om brytningen må här särskilt 
hänvisas till följande arbeten, i vilka det gutniska materialet ganska 
utförligt behandlas, nämligen Söderberg i Öfversigt af Filologiska 
sällskapets i Lund förhandlingar 1881-1888 (LUÂ XXY), s. 4G ff.; 
Kock i Arkiv för nord. filol. 11: 319 ff., 17: 161 ff., 19: 234 ff., 
22: 341 ff., 30: 339 ff., 31: 321 ff., oek 33: 241 ff. samt i Paul-Braunes 
Beiträge XX: 123 ff.; Pipping i Neuphilol. Mitteilungen 15/ii— 
15/i2 1902, s. 1 ff. ; Hultman Hälsingelagen, s. 344 ff., ock Hessel-
man Västnordiska studier I. 
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sultat. Härvid är dock att märka, att «-formerna alltmer 
undantränga «a-formerna, ock de senare äro numera så gott 
som utdöda (iglp, lämnar ersättas av i&l]?, i& mnar). 

Utvecklingen av de i diftongerna ingående a-, ä- ock e-ljuden 
är parallell med dessa ljuds utveckling i övrigt, varom se 
ovan §§ 23—27, 29, 32 ock 34. 

Första komponenten, som i regel är halvvokalen i, assimi
leras med föregående k (kierna > fyàna) ock g (gield > gold) 
samt (mer eller mindre fullständigt) med s (siegl > ßag&l). 
Efter t övergår t till frikativan men friktionen kan ibland 
vara ganska svag (stierna > stgràna, shàna', tiera > tj~a.ro). 

Exempel: 

I. Kortstaviga ord: 

1. Endast iq förekommer i följ. ord: 

Fg. iac, iec pron. tag (m) FåröGrN; iq (M) FlerLärBroLauNär 
Vaml etc. GN; AÜCN; HejdeTG", la, \a(g) GothHM; ia Eksta 
WN; ja YamlBN; jag, ja FåröS; CS, jag. 

hiala (isl.) v. iqla BroVamlGN; pres. talar NärGN; jala L. soc.; 
NEOG, ropa, sorla, föra oväsen. 

2. ia växlar med ia, ter. 

Fg. miele (i sms.) ny alle FåröDLL; mialka- FåröGN; mialk (•(") 
Fler Lär Hall HejnBälBogeGothNorrlAngaGmgÖstgButtAlsk 
BursNäsGx; (j) GothHM; HogGuldHejd CTG ; mjellc (f) Tofta 
TG; mjellc- L aumKö; mjällk FåröS; CS; ToftaGardeRoneS; 
miälk NEOG; men mjälk Fårö [?] GardaLauHavdNäsOjaS ; 
YamlKs; mjäVk LauRoneS; mialk NEOG; L. soc.; Bröll.-d. 
1748, mjölk, ia-formen är numera alldeles försvunnen, 

mielki m. nnalka FåröGN; mjällkä LauJKN (ULMA 6998); 
miällke FåröS; CS; miälke YamlS, mjölke (i fisk). 

tielni m. tgr&lm GothHM; tgr&na EkstaWx; GrötlJN; YamlBN, 
men även ùndatj-qnn NärGN; tyana YamlBN; tjana Toftén; 
tjane LauRoneS; tjäna SundCS; tjelne GothS, kanttåg på 
nät. Fåröm. har en obruten form (t&lna GN; tellni, -a S; 
CS) vilken väl är inlånad (sv. t eine). 
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3. ia växlar med ie(i) i följande ord: 

Fg. biera v. bihra FåröGx; biœra FlerGx; huera [!] GothHM; 

biàra NorrlAngaGmgÖstgArdÖjaGx; HejdeEkstaTG; bj&ra 

EskFardTö; biara FröjLevSilHablTG; bi&ra EkstaWx; När 

RoneVamlGx; ("j") GrötlJx; bikra VamlBx, bära. Numera 
nästan överallt ersatt med bœra, bara. 

biera f. b\ara LevTo; bf. biceru HejnGx; biœru [!] GothHM; 

biaru NärYamlGN; bjära NEOG; bjärå, bjerå LauRoneS, troll

hare. biarsmm• 'trollsmör' GrötlJx.— biere m. bjère FåröS; 

bf. bieiran FåröGx, trollhare. Jfr Rietz 36 a. 

fiedr fiatdur (f.) FåröGx; fjedur FåröS; CS; fiadar (m.) Bro 

GN; AtlCx; fiadar GothHM (tpl); (m.) EkstaWx; fiadar 

HejdeTß; Havd (tpl) Cx; (n.) LauNärVamlGx; fjadar Laum 
KG; fiadar GrötlJx (tpl), fjäder. 

fiel f. fieû FåröGx ; fjel FåröS; CS; fieri FlerGN; fieil Goth 

HM; fial LärBroGx; AtlHavd (tpl) Cx; VamlBx; ftal Guld 

TG; pl. fiailar AngaGx; fialbat (eka) NäsWx; fiäl NEOG; 

fjäl ÖjaVamlS, "fjöl" (Iiietz 142 b). Isl. fiçl; fsv. fiol, 
fiöl, fisel. 

îietur (fietre) m. fihtra, fiètra FåröGx; fièrtn GothGx; fiettari 

GothHM; fiàtara AngaLauNärGx; pl. fiàtrar AtlCx; NärGx; 

fiatrar VamlGx, slädfjätter; fiäter Spegel; fjätarä CS, ko-

bindsle; slädfjätter. Jfr isl. fioturr 'Fessel'; ösv. dial, 

fiätur ock fiätra (sv. m.) VLL, uppståndare på slädmeden. 

iesa v. jesa FåröS; IVG (1885) jeisa FåröCS; jeisa FårömN 349; 

lasa (rspr.?) FåröGx; lasa AtlCx; EkstaWx; LauNärGx; jesä 

FlerCS; LauS; tesa YamlGx, jäsa. Jfr Hesselman Yästnord. 
stud. I, s. 22, 72 f. 

miel n. (fg. dat. mieli) mjel FåröDLL; (malca-)mieû FåröGx; 

mieil LärGx; mieil GothHM; miail FlerHejnHörsNorrlGoth 

GmgÖstgButtGx; mjeû Tofta, myeû GUMTG; mial HogHejde 

TG; EkstaWx; mial (F) SÜTG, mjöl. Nu till största delen 
ersatt av miol, migil, mirnl. 

siegl n. ßagul FåröGx; sjegul(l) FåröS; CS; BungeS; ßägal 

HejdeTG; (|) NärGx; pagl EkstaWx; gagal LanmKo; ß&gel 

HamCx; siägl NEOG; sjägul(l) FåröS; CS; LauS; sjägel Yaml 

SundS, segel. Om denna brutna form, som blott före-
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kommer på Gotland och Runö, se Hesselman Västnord. stud. 
I, s. 37; Sveamålen s. 61 f. ock Kock Umlaut und Brechung, 

s. 267 f. 
siet, sjèt FåröBungeS: 1) långbänk; 2) ljumskveck; pl. sjèta-

nar, sidan till höger och vänster strax nedom korset Fårö 
KG (1885). Jfr isl. set, pl. siçt, säte (se Kock i Arkiv 
30: 373 och Hesselman Yästnord. stud. I, s. 40). — sieta f. 
sjeta, sjäta FårCS; sjetä LauVamlS, stuss, lårveck. — sjete 
m. siete FåröCS; sjète RoneS; sjäte FåröRoneS: 1) en sorts 
bänk; 2) säte, lårveck o. d. Jfr (betr. vokalismen) fg. dat. 
pl. drozsietum (sing. *-sieti?), skaffare. 

stieka f. styhka FåröGN; ganstyeika, pl. sUeikar LauGN; pi. 
stjakar GrötlYc; styedcar VamlGN, stötta med klykor, varpå 
"garn-asarna" hänga (fisketerm); stjèka FåröCS; Bunge 
SundS; -Å F åröCS; VallstLauS; CS, dets.; stiäka NEOG, stytta 
[etc.]. Jfr isl. stiaki, stake, varom Lidén IF 18: 499. 

stieka v. sty him FårömN 349; pres. styeika (reit up) LauGN; 
styedcar (åut) VamlGN; sUedcar (el. styakar) iiit NärGN, spetar 
ut (åt alla håll), särsk. om glest utspretande grenar; stiäka 
NEOG, settia benen vt ifrå h war annat. — stiekugr adj. 
stjeikuar, f. styaka (om litet molnig luft) VamlBN; sti&lcut 

(autsti&kut), utspretande NärGN. 

Fg. stiela styfola FåröGN (tpl); stieile, GothHsi; stieüa FIOI'GN; 

stphle, FlerLärBroGN; KliGerHejdeHablTG; shale, AtlHavd 
(tpl) CN; EkstaNäsWN; GrötljN, stjäla. 

tiel (*Inel) m. 1. ty ed GothHm; GrötljN; VamlGN; bf. tyédn 
LauGN; tjäl LauS, tjäle (i jorden). 

tiel (*f>iel) m. 2 t y ed, den del av golvet i ett stall, som ligger 
bakom (mellan) båsraderna, vanl. i ett något lägre plan 
(yngre: tagâta)', bf. tyédn LauYamlGN (kàuhustyâln), dets.; 
tjäl FåröLauS; CS, golvbeläggning i ett fähus. Jfr isl. 

£el n., grund, botten. 

tjeli (*f)ieli) m. 1 tyêih FörömN 349 (tjäle); tyeüa, -a, bf. tyfolan 
FåröGN (tjäle); œistyeila FåröGN (stort, flytande isstycke); 
tjeli FåröS; CS (flytande isstycke); tjäle, AÜCN; tyda Eksta 
WN; HavdCN (tpl): tjeli, -a FåröS; CS; tjäle (i jorden). 
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Jfr isl. f>eli, frost i jorden. — tjeli m. 2. tgrala, golvet mellan 

båsraderna ... i ett stall EkstaWx. 

tiera f. t pen a FårömN 349; tjero, -å FåröS; CS; t.fre ra Fler 

LärBroGx; t fåra GothGx; HejdeTe; t.fqra GothHM; Eksta 

Ws; GrötlJx (tpl); t.far- AtlCx; LojTo; t far a NärGx; Havd 
Cx (tpl), tjära. 

ieta v. (fg. ptc. n. ietit GS hsB) ujita FåröGx; taita GothAnga 

GmgButtLyeGx; iceija GothNorrlAngaÖstgGx; LojTa; jaita 

FardTa; rhta FröjLevGerHablTa; GardeLauNärGx; Havd 

Cx (tpl); HamGx; reite, HejdeTG; jeita SandaTG; ieta Näs 

SundGx; YamlBn, Wx; nta FlerHallGothGx; fita AtlCx; Sil 

TG; nta GothHM; ite, LärStenkyBälNorrlHörsGx; SÜTG; 

jnta (äldre) AtlCx; reita BnrsEoneGx; reda GothHii; jeta 

(sup.) LaumKG; utta EkstaWx; jèta FåröBungeS; jeta Fler 

SundCS; jita FåröS; CS; BungeS; jitä NorrlGardeS; jätä 

ÖjaVamlKx; jäta NEOG, äta. Om utvecklingen av e > ei > 

ai (œi) se § 29 ovan. jitä och itä äro väl svagtonsformer. 

Brutna former av detta ord förekomma även i andra öst

nord. dial. Se Hesselman Yästnord. stud. I, s. 73. 

ieta f. jeta, jita FCS; jetå, LauS; natjita FåröS, CS; -jitå 

GardeLauS; nahaita NärGx; nahata EkstaWx, nattfoder 

(åt hästarna i stallet). Isl. eta f., nyisl. jata f., fsv. iäta, 

-u, krubba. Se Hesselman Yästnord. stud. I, s. 74, där 
även det gotl. ordet behandlas. 

4. Endast ia förekommer i följande ord: 

(';)fier adj. o. adv. ft ar AlskVamlGx, på högra, dvs. på bortre 

sidan (från körsvennen); fjär I 98: 14 a (ms), åt höger; komp. 

fjärare I 100: 18 (ms); fjärare FåröS; CS; BungeFlerCS; Ard 

GardeLatiNäsHamYamlS; fjerrare NEOG; ijärrari FåröCS; 

fierre NEOG; fjärra, -ä S; CS; sup. fjärastä SundCS; fjäreste 

EoneS; fjärrasta FåröCS, högra. — fiärsido Spegel; fiärsäidu 

ArdS; LauS; CS, högersidan. Kock (Arkiv 30: 350) anser 

fiär vara kortstavigt (*fera > isl. fiar, fda. fiser), medan 

Hesselman Yästnord. stud. 1, s. 43 anser att -r representerar 

-rr ock att långstavighet således föreligger. 

(?)kiepi m. Tcapa FåröGx; kåpa BroHejnGmgGx; AtlCx; Hejde 
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FröjLevHablTG; leapt GothHm; kapa GrötljN; käpe NEOG; 

kjäpe Aln; kapi, -a FåröS; CS, haka. Jfr fda. kiape (Hessel-
man Yästnord. Stud. I: 74). Möjligen är ordet lån från da. 
ksebe. 

(?)siega ßaga EkstaVamlWx ; page, (u arbeta) VamlGN, knoga, 
arbeta hårt; sjägä TräkLauVamlS: 1) vara ihärdig arbetsam; 
2) såga ved. Jfr shetl. sj ag ($ag), plage, udmatte ved 
straengt arbejde, vilket Jacobsen (Ordb.) anser vara isl. 
{)iaka, trykke, pine, plage ({>j > sj i shetl.). Det gotl. ordet 
måste dock ha annat etymon. Om man utgår från bet. 
'såga' som den primära, kunde man föra ordet till germ, 
seg- (jfr fht sega, såg), ieur. seq-, skära. C. Säve har från 
Havd ett sjägä f., sax. 

siel m. själfisk CS, säl; sjâlîiske FåröS, sälfångst. Ordet säl 
(fsv. siœl, isl. selr) som nu heter käut på gotl., finnes blott 
bevarat i några ortnamn, såsom Jalvtka, vik på Fårö; falvceik 
vik i Gmg; falståinan, sten i sjön, Öja sn (SOA). 

Fg. schiel n. skal BI-OGN; skiäl NEOG; skäl FåröS; CS: 1) skill
nad NEOG; S, CS. 2) orsak GN. skal LauGsr, "skäl" i väv; 
skalband FåröVamlGx, band om en garnhärva för att hålla 
den redig; skäl FåröS, CS; BangeFlerCS; LauS; CS; passma; 
"skel" i väv. 

(?)stiegla v. stjägla FåröKG (1885); stpagla BroGx; stjäglä S, 
stegra, höja priset på ngt (särskilt vid auktion GN). Jfr ä. 
sv. stegla sig, som en häst (Lind 1749). 

tiega v. tyaga, arbeta ihärdigt GothHivi; tyagjfrdm, hala fram, 
sträva (tiden ut) NärGn; tgraga, tigga, enträget bedja Eksta 
VamlWw; YamlGN; tjäga Garde; -ä lioneVamlS, tigga. 
Adj. n. tyàgut LauGN, ihållande, strävsamt (arbete). Är 
väl bildat till germ. rot. feg- (i tigga, isl. jjiggia). Envall 
(s. 166) jämför dalabergsl. Jßaga, 'knoga, dra med ansträng
ning' med no. dial, kjaga, kjega, drive uavbrudt paa med 
detsamme arbeide (Ross), sv. dial. kägas,vara ivrig (Rz 382 a), 
möjl. ösv. dial, tjäg(a) o. ro, ro ivrigt (etc.) VLL. Detta 
skulle dock ge gotl. *kaga. 

Anm. 1. Följande ord, som funnos i fg. ock äldre gutn. äro 
ej belagda i nyare uppteckningar: 
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kiel m. Jfâl FårömN 331; käl FåröS; CS, köl. Isl. kiçlr, gen. kialar. 
Nu ersatt av lc0il, Jcml, s e § 43. -— mied n. miäd NEOG. NU er
satt av rspr. formen (mimd o. d.). — smier (fg. dat. smieri) n. 
smer Wallin; isl, smiçr, fsv. smior. Nu ersatt av smxpr (Fårö) 
eljes sm&vr, smnr o. d. 

Anm. 2. Om motsvarigheterna till fg. giefa, giva, ock gieta, 
gitta, se s. 20, 12 ovan. 

Följande ord innehålla en dift. ie, vilken dock ej med säker
het uppstått genom brytning: 

Fg. giera v. (GL) gceru FåröGx; gcerc. B roHejnGx; GothHM; 
VamlBx; gare, An gaGx ; AtlCx ; GerFardTo; EkstaVamlWx; 
LaumKs; NärGx; gara HejdeHablTo; gera SCHOUM. ; gära 
Spegel; NEOG; giära L. soc.; pres. gar (gœr) allm.; impf. 
gàrda Fårö, eljes gcerde, allm., sup. gœr t allm. Äldre forskare 
ha antagit brytning åtminstone i vissa former av verbet, 
se t. ex. Kock Sv. Ljh. III, s. 192 ock särsk. 196 fgerwa 
> giarwa > giara, giera) samt Pipping Inl. t. de nord. spr. 
ljudl. s. 127, men von Friesen (Nysv. stud. 1934, s. 123 ff.) 
anser, att man icke i något fall behöver antaga brytning, 
utan diftongen ia, ia, i se kan ha uppstått genom inträngande 
av ett glidljud efter det palatala g-ljudet. 

Fg. hier adv. ietr (tatr) FåröGs; teer GothHM; lar GuldHejde 
TG; NärGN; Grötl.Jx; NäsAVx; tar (iœr) VamlGN; (h)jer, jär 
FåröS; CS; jär LauNäsVamlS; iär L. soc.; hjär NEOG, här. 
Detta ord, som förr ansågs ha uppkommit genom brytning 
ur en form motsv. fht. liera, 'hit' (Kock Sv. Ljh. 3, s. 224 f.), 
har utförligt behandlats av Hesselman (Ordgeografi och 
språkhistoria, s. 127 ff.), som anser att här föreligger en 
över en stor del av det svenska dialektområdet under en 
viss tid ("birkasvenskan") spridd diftongering av germ, e2, 
analog med diftongeringen i fhty. ock fvsax. 

Fg. ier (~ ir), pres., jêw (obet. jer) FårömN 358; w, (i&r) 
FåröGx; ier, ter FåröDLL,; tar LärAngaNärGx; teer Go thHjt; 
tar AtlCx; HejdeFröjLevHablTG; jèr FåröS; CS; jär Spegel, 
NEOG; L. soc.; Toftén; Fårö-VamlS; CS; 2 pers. jest Fåröm 
N 306; tast StenkyHejnHörsNorrlGmgÖjaNäsSundGN; Goth 
HM; (I) AtlCx; HejdeTG; tast LevTG; jäst NEOG; Toftén; 
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pl. ihr a FåröGN; iero, iaro FaröÜLL; jeru, järu FåröS; CS; 
järo Toftén; (fg. pl. ieru ~ iru). Fg. ier, ieru förklaras av 
Kock (Uml. u. Brech., s. 288) medelst brytning i pluralen, 
vilket avvisas av Pipping (Gutalag Inl. s. lxvi) ock Hessel-
man (Ordgeogr. o. Språkhist., s. 156 f.). Den senare för
klarar ier ur er genom att antaga tidigt sammanfall av 
ordets uddljudande e med germ, e2 ock därefter diftongering 
som i hier (se strax ovan). 

A n m .  2 .  F g .  skiera (pres. konj. pass. schierins) kan möjl. 
vara en obruten form med «-inskott efter palatalt k (Kock Arkiv 
17: 176). Ordet har behandlats ovan s. 68. 

II. Långstaviga ord. 

1. ui växlar med la (la) i följande ord: 

Fg. hielp f. lalp FlerLärHallBroHejnGN; jälp FåröCS; men 
tdlpt (I) (bf.) LauGx; wlp HablTG; hjälp GardeS, hjälp; 
hialplaus Neog. 

hielpa v. i&lpa FåröGx (tpl); làlpa FlerLärHallBroHejnNärGN; 
HejdeTa; Havd (tpl) Cn; i&lpa GothHii; AtlCx; EkstaWx; 
Hilpa HablTG; pres. jalpar LaumKa; (impf.) iàlpt(a) Kräk 
Gn; i&lpad ButtGN; hjellpa FåröS; men iÅalpa (f) GothHM; 
iqlpe, (-)-) LauVamlGx; (f) EkstaWx; hjalpa (Havd) Toftén; 
EoneNäsS; hjalpä LauHamNäsSundS, hjälpa. Isl. hialpa. 
Fg. pres. konj. hialbi (Stenku) CSRun 83; hiel[bi] CSRun 84 
(Sjonhem); hielbin (ib.) Noreen Aschw. Gr., s. 495. 

iemka v. i&gka FåröGsr; HigJcci FlerLärBroGx; GrötlJx; iaylj& 
GothHM ; làglca HejdeTG; pres. iågJca(r) L auGx, jämka (av 
kanten på ett bräde o. d.); jankä Sahl; jannkä GardeNäsS, 
jämka, göra jämn; laga etc. Fsv. isemka, isenka. 

iemn adj. (fg. n. iemt; pl. iemnir) uirnn Fieri värB ro H ej n(xx ; 
HejdeTG; iemn GothHM (tpl); ïamnar AngaGx; j&mn Fard 
Tg; n. ïamt AngaButtGx; men lämnar EkstaT«; Hone V ami 
Gn; ïamnar YamlWx; ïamn- EkstaGx; ïamn NärGx; Grötl 
Jx (tpl); HavdCx (tpl); n. (o. adv.) ïamt GothNärRoneHam 
SundGx; LojTG; YamlWN; tarnt FröjLevSilHablTG; jamn 

Toftén; n. jamt Neog, jämn. 
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kielke, kialke m. kalka FåröLärBroLauGx; AtlCx; HejdeTo; 
k&lki GothHw (tpl); kalka EkstaWx; GrötlJx (tpl); källka 
FåröS; men kiàlka YamlGx; kjäVke RoneS, kälke. 

sieldan, sialdan j&ldan FårömN 321; (sedan FlerLärBroGir, solan 
HejdeTe; skin LauGx; själldan FåröS; CS); själiden A lsk 
HamGs; -än LauCS; YamlKisr; men själdan LauCS; sialdan 
SCHOUM; NEOG; sjalden Toftén, sällan. 

Fg. sielfr (GL); sialvr (CSRun 138)1 galvar FåröGx; ßalvar 
FlerLyeEkeÖjaGx; StenkuToftaFröjLevTa; ßdlv(ar) Hejde 
LojGerFardTe; ßalv LärHörsGardeGx; TräkHogYallEskGuld 
SandaKliTo; AtlCx; ß&l HallStenkyHejnNorrlAngaGmgArd 
Gx; GothHM; galvar LaumKo; pl. ßalva ButtGx; själlvårr 
FåröS; CS; men ßalv (f) GothHii; ßalv(ar) (|) HejdeTG; 
ßalvar GardeÖjaGx; ßglvar HejdeTa; EkstaWx; (f) BursGx; 
ßalv(ar) GrötlJx; ßalvar SilHablTö; NäsVamlGx; själfvar N är 
S; sjalvr EkstaLauS; självårr LauNärHamS; själ YamlS; 
Jalvar Rone (Sv. Lm. III. 2, 20); sjalfwer NEOG; sjalfwer, 
-ur Toltén; sjalfwer, siali Bröll.-d. 1738 a; sialfwa Bröll.-d. 
1748, själv. 

2. ia ice förekommer i följande ord: 

bjella f. btala GothÜM, bjällra; bjälla FåröS; -å AlskGardeS: 
1) bjällra. 2) köttväxt under halsen på djur. Isl. bi alla 
f., bjällra. "Bjällra" (liten klocka) heter bi&ldra o . d., men 
detta ord är väl inlånat. 

bielle m. bf. brain EkstaWx fotbladetp]; pl. biklar, förhård
nader under fotsulan AtlCx; sjuklig växt på hästens ben 
NärGx; bf. tœijbialn, knölen under stortåleden YamlGN; 
bjällä Fårö KG (1884), knöl under stor- och lilltån. 

bierg n. biärg NEOG; bjärg F åröS; CS, berg. Denna form finnes 
nu blott i ortn. (t. ex. btérga, en backe ovanför Nöiu fiskl. 
i Lau; laggbicerg, åker i Hejn). Eljes heter det bcerg. Jfr 
förf. i Sv. Ortnamnssällsk. årsskr. 1938, s. 8. 

bierga v. bicerga ( vanl. beer ga) GrötlJx; biärga NEOG, inbärga 
säd. 

*) Så även von Friesen: Runorna i Sverige, 3 uppl., s. 82. 
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bierk f. btcerJc (f ) BursGx; biark NäsHamGx; bjärk FåröLau 
RoneNäsHamS, björk. Nu vanl. b t ork. Om en gammal form 
bcerk se ovan s. 9. Formen bierk finnes kvar även i sms. 
bierk-skvalda, (-skvalla) f. blaskvålda LauNärVamlGx; b\a-
slcvaldu (bf.) EkstaWx; btaskvalda GrötlJx; bjässkvalldå Alsk 
LauRoneS, björksav. 

diervr adj. dicerv FlerLärBroGx; GothHM; AtlHavd (fcpl) Cx; 
dtarv HejdeTG ; EkstaWx (tpl); diérvar Lau N ä r Y am IG n ; 
djärrvur FåröS; CS, djärv, företagsam (i arbete). 

fiell n. fjäll FåröKo (1884); fial GothHM; HavdCN (tpl); Grötl 
Jx; ft&l HejdeTG; fialai. EkstaWx, fiskfjäll. fjalfisk LaumKG. 

Fg. fiarfii frnrfja FlerLärGx; fiœ(r)c[i GothHM (tpl); fia(\ E ksta 
Wx; fi&rda När, (—> tœ) VamlGN; fjar^a LaumKö; fl&vfa 
HavdCx (tpl); fiartfa GrötlJx (tpl), fjärde. 

Fg. gield f. g aid FlerLärBroLauNärVamlGx; GothHii (tpl) 
AtlCx; HejdeTG; gald GrötlJx (tpl), skuld 

Fg. gielda v. galda GothHn; galda G rötlJx; pres. gélda(r) När 
YamlGx; gelde L. soc.; gällda FåröCS; -ä LauCS, gälla, 

gierna gàna FlerLärBroNärYamlGx; AtlHavd (tpl) Cx; Hejde 
TG; g&na GothHM ; EkstaWx; LaumKG; GrötlJx; genne 
L. soc.; genna NEOG, gärna. 

hielli m. tala AlskGx, lösa bräder som lades över ladan vid 
tröskning; hjälle AlskS; jällä FåröCS; jälle NEOG, torkställ
ning för kött under taket. Fsv. hiselle m., hylla el. säng 
uppe under taket. 

hierni m. (fg. hiern seal) bf. vernein FåröGx; lani GothHu; 
låna FlerLärBroNärGx; AtlCx; jana LaumKG; fana Eksta 
Wx; GrötlJx; %ana HejdeSilHablTG, hjärna. 

hierta n. järta FåröKG (1885); icerta FåröGx (tpl); icerti Goth 
HM; fcerta FlerLärBroNärGx; HejdeTG: icerfe GrötlJx; wrta 
AtlCx (tpl); tårta HejdeTG, hjärta. 

hiessi m. jässä FåröKG (1885); tas a BTOGN; EkstaWN; bf. 
làsn NärYamlGx, hjässa. 

(?) kiella v. Jcàla FåröGx; hala At lCx; LauNärGx; källa FåröS, 
-ä MartS; kjella Aln, kela, smeka (nu mest om djur). Här
till l'âlugur FårömN 313; kah FlerLärBroGx, smeksam, kelig 
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(som Noreen a. st. anser vara "kärlig"). Jfr nyisl. kialast. 
Gotl. *kiella kan vara en intensivbildning till *kiala. 

kiept m. haft BTOGN; E kstaWN; kafît NäsS; pl. -ar LauS, käft. 
Isl. kiaptr. 

kierna1 f. Jcàna FlerHejnHörsNorrlGmgÖstgGN; GothH.w: Jcàna 

TräkYallHogSandaTö; kana HejdeTö; kànœ EskTö; kana 

LaumKö; Jcàna SÜTG: kcervi<% FåröGN, (smör)kärna. Ang. 
formen Jane,, s e ovan s. 10. 

kierna v. Jcàna FlerStenkyHörsNorrlArdGmgÖstgGN; Tofta 
HejdeLevTG; kana GothHii; AHCN, kärna (smör). 

kierni m. Jcàna HejnHörsNorrlGmgÖstgArdÖjaSundGN; Träk 
ToftaYallSandaEskHogFröjLojFardHablTa; Jcana EkstaWN; 
GrötlJN; bf. kànn ButtGx, nucleus. 

sietti (siatta Ek) fiata FåröDLL; fata BroHejnGx; EkstaWN; 
sjätti FåröCS, sjätte. Jfr fg. siettungr GL. — Fg. siex GL; 
siahs Rk paJcs FåröGN; siaJcs GothHm (eljes saks): sjäk(k)s 

FåröS; CS; FlerCS; BungeRoneYamlS; siäx NEOG, sex. — 
Fg. siextighi sjäkksti FåröFlerCS; sjäxti RoneS, sextio. — 
Fg. siextan (siahstan Rk) pàkstan FåröGN; staJcstn GothH.M ; 

sjextan Toftén; sjexten Bröll.-d. 1738 a, sexton. Orden siex 

etc. ha enl. Kock (Ljh. III, s. 222) fått ie efter siette. 

skielva sJcalva GmgLauGN; pres. sk älvar LauGx; skällva FåröS; 
CS, skälva. 

Fg. snieldir2 (bf. snielli, snelli) snéldur FårömN 305; snal/ar) 

AÜCN; snalar EkstaWN; GrötlJN; VamlBN; snal HablTG; 
n. snålt GothHii; sup. snölast LaumKo; snälldur FåröS; 
CS; sniallur[!] SCHOUM, kvick, snabb, duktig, snäll. Isl. 
sniallr och snellr. 

spield n. spiald FlerLärBroLauVamlGN; GothHM; AÜCN; Eksta 
WN; GrötlJN; spjald HejdeTG; spjälld FåröS; CS; Bunge 
ButtAlskLauS, spjäll; tyglapp m. m. 

spierna v. spjärna FåröKG (1885); spiana Goth (spiarria Atl; 
spiœrrie, Havd, tpl, CN, riksspråksformer); spjärna FåröCS; 
spjänna BungeS; -ä S; CS; spjenna NEOG, spjärna. Heter 
numera vanl. spana {moid). 

*) Jfr Isl. k i ar ni m. (jämte kirn a f.). 2) skrivet senieldir. 
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spierr spiœr (n.?) FåröGx; (f.) GothHM; LauGx; spjärr FåröS; 
CS; YstgS, (vass) fena på fisk. Jfr no. dial, spjer, spjorr, 
fena på fisk (m. m.) Torp. 

st(i)elp n. stiolp Garde LauGx; s t alp EkstaYg; YamlBx; stjölp 

Lau, stöllp AlskVaml, ställp BungeFoleS, veck, slag. For
merna ntan t bero på anslutning till verbet. 

st(i)elpa v. stiolp (up) LauGN stielpa GrötljN; VamlBN; stolp a 
EkstaYamlWN; stöl(l)pä AlskSundS; stâlpa FårömN 331; 
ställpa FåröS; CS; studp(a) BTOGN; GothHM; stolpe. FlerLär 
GN; GothHw; HejdeFo, stjälpa. Fno. stelpa, men fsv. 
stiselpa. Huruvida det gotl. st&lpa repr esenterar en obruten 
form är ovisst; i kan ha försvunnit genom anslutning till 
impf, stalp, sup. stulpit. Ang. ä > ö frfr kak. 1 + kons., 
se ovan § 27. 

stiern m.. sti&n AtlCx; VarnlWx; st.f&n LauVarnlGx; stjänn 

BroCS; BangeYamlS; stjenn Bachér, vit fläck i pannan 
på hästar. 

Fg. stierna f.1 st.f/erna FåröGN; st.jiine, FlerLärGmgGx; Hejde 
KliGerTö; stiana GothHM; EkstaWN; GrötljN; stråna Loj 
TG; VamlGN; stjana LaumKö; stiana HavdCN (tpl); stienna 

NEOG, stjärna. 
stiert m. stycert FlerLärBroGN.; GuldHejdeTG; stmt GothHM; 

EkstaWN (tpl); stiœr{ GrötljN; stg-cerl HavdCN (tpl); stjärrt 

FåröS; CS; BungeLauSprogeS, stjärt. 
(?) tierga v. tycerga NärGN; (part, m.) sundatycerg si, sönder

splittra; tjärgä CS, sarga (även figurl.). Jfr sv. dial. (Häls.) 
tjärga = sv. dial, targla, bita sönder, sarga, oredigt skära 
m. m.; targa (Uppl., Häls.), småningom avbita eller avskära; 
sönderhugga det som är segt (m. m.) Hietz 774 a; mlty. 
tergen, targen, zerren, reizen, necken. Härtill tycergla 
FåröGN; tpœrgla BTOGN, splittra, karva, sönderskära i små-
stycken; tjärgla Bunge, -ä CS; LauS; sarga . . . (sönder); 
käxa, gräla. Möjligen ha vi här att göra med ett targa 
med j-inskott (jfr Envall s. 202 not 1), men det vore väl 
ej heller otänkbart att räkna med en bruten form tiarg 

1) i kvinnonamnet huita stierna. 
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(jfr mlty. tergen). — Ett synonymt verb är pœrga Lau 
NärGN; pres. ßcergar YamlGut; sjär(r)ga FåröS; CS; Bunge 
YamlS; -ä AlskS, som synes vara bildat med j-inskott till 
sarga. 

Anm. 1. Följande ord innehålla ett gutn. ie (t&), vars upp
komst kan eller måste förklaras på annat sätt än genom brytning. 
Prêt, av fg. falla och halda heta: fiel fiel (pl. fi&lß) FåröGN; 
fiedt (f) GothHM; fred, fteilt (f) EkstaWN, föll. (Nu ersatt av 
falt). Pluralen (fsv. fiullo, fiollo) har enligt Kock (Umlaut, u. 
brech. s. 277) brytning, och det är dess diftong som inträngt i sing. 
Hesselman (Ordgeogr. och språkhist., s. 150 f.) förklarar diftongen 
ie på samma sätt som i hier 'här', se ovan s. 249 ff. hielt (fg. pl. 
hieldu) iß),t FåröFlerGN; (f) GothHsi; EkstaWN ; (pl. laid a Fårö 
GN); hjällt FåröBungeFlerCS ; DalhLauS, höll. (Numera ersatt av 
halt, halt), Jfr Kock och Hesselman a. st. 

Prêt, av hagga 'hugga' (fg. hiak CSRun 165) heter tag Fårö 
FlerAngaGN; (f) EkstaWN; (h)jägg FåröS; CS; DalhLauRoneHamS, 
högg. (Numera ersatt av hagada, hugada, hugda). Se om detta 
prêt. Kock Sv. Ljh. II, s. 374 ff., 407 ff. Hesselman a. a. s. 151. 

Ordet järn (isl. jarn, isarn) heter iœrn FåröGN; lan FlerLär 
HejnNärVamlGx; GothHji; AtlHavd (tpl) Cx; EkstaWN; ~tan Hejd e 
HablTG; lan- GothAngaLauGN; LojTö; jqn- MbyTG; LaumKo; 
jahn Spegel; jan L. soc.; NEOG. (Numera i stor utsträckning er
satt av i(érn, icerrf). 

skiera f. sJcera F åröDLL; skérå FåröS; sJccera (n yare form) Fårö 
GN; sJcœra BTOGN; GothHisi; sJcœr-(ag) HejnGN; skara GardeLau 
VamlGN; skara EkstaWN; GrötlJn; skära NEOG; skäre L. soc. (etc.), 
skata. Se Hesselman Ordgeogr. ock språkhist. s. 157 f. ock där 
anförd litt.. 

tiena, tiana v. tg~ema FåröGN; tyana FlerLärBroHejnGmgGN; 
HejdeTG; tjèna FåröS; CS; (impf.) tgrànt(a) AngaKräkLye GN; 
men tyana (f) GothHM; EkstaWN; HavdCN (tpl); GrötljN; SundBN ; 
tfàna (f) HejdeTo; HablTG; f&rtyqna VamlBN; tjana Toftén; 
ÖjaS; tjanä GethEkstaRoneS; LauCS; förtiaant Grat.-d. 1717, tjäna. 
— tienst, tianst f. fotféinst FåröGN; tränst, tg-qnst (F) AÜCN; 
tpanst HablTe; GrötljN; tj~qnst(païka) EkstaWN, tjänst. 

Forngutniskt io. 

§ 63. Fg. io motsvaras av m, ta (to). I några fall där tau 
(av iö) förekommer, torde detta vara att förklara som svensk 
eller dansk påverkan. 
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1. m, w förekommer i följande ord: 

biörn m. bjårnän [öknamn] FåröKö (1884); bmn AtlCx, mörk-
fux (äv. hästnamn); bmn VamlGN (blott i uttr. svarta sum 
e,n bmn)-, sneg&lbion YamlWN, snigel; bion NEOG, björn, 
bjånnstukk AlskS, axellager; bjånnvagn YamlS, träaxelvagn. 
Ordet "björn" (djuret) heter numera alltid In örn o. d. (riks
språksform). biornugr adj. bjårnugur [om färgen på hästar; 
somliga hår grå, somliga vita, somliga svarta] FåröKG (1884), 
bwm LärHallGx; biànu (rus), mörkfuxar AtlCx; bfonu(ar) 
HejdeTG, svartaktig; biànuar NärGx, gråspräcklig; biànu 
VamlGs (rött med svart); bionuar, svart, svartbrun Yaml 
WN. Adj. användes alltid om färg på djur, särskilt hästar; 
så även hos Save (GOB). Att den äkta gutniska formen 
för "björn" varit biörn, torde vara ställt utom allt tvivel. 
Om ordets ljudhistoriska förklaring se Pipping Neuphilol. 
Mitteil. 15/ii—15/iä 1902, s. 8 ff.; Kock Arkiv 22: 344. 

giord f. rumpgmrd NärVamlGN, rumpgjord (på en sele); gjord 
(-silar) EkstaT&, en sorts sele; (giourd HejdeTG är riksspråks-
influerat); gjârd FåröS; CS; FlerAlskLauRoneHavdS, [seltyg]. 

Fg. iorjj tard FåröGmgNärGN; ?or/ GothHvt; wdtf EkstaWx; 
mrd AtlCx (tpl); mrd HejdeTG; bf. mdt LärGx; tnrdi Fler 
HallVamlGx; pl. jar^ar La um KG; mrd- LojTG; 'ij/rcj- Grötl 
JN; jård NEOG; bf. jårdi Tft, jord. * 

(?) stiorn m. o. n. styan BogeHejnHörsNorrlAngaGmgOstgArd 
ÖjaHamSundGx; LojFardTG; stian B roGx ; AtlCx : s tion 
GothHivi; GrötlJx; st/j-on TräkStonkuToftaYallHogSandaHejde 
FröjTG; dàukstfûn EskLevTG; stjårn FåröCS; stjånn Fårö[!] 
S; CS; (AlskNäs)VamlS; stion NEOG, snibb, hörn på huvud
duk; även spetsigt hörn på en äga. pa styon, på snett 
EkstaWN. Härtill stj'ana LauGN, peka snett (om en vind 
dörr); stiona, luta, gå snett EkstaWN; stion(a) av, 'hörna av'; 
snibba ut (om ägor) GothHii. Kan vara ett *sternu, bildat 
till roten. *ster- 'vara styv'. 

tiokkr (jfr fg. f>ioki personn.)1 tpakar FåröDLL; t fa k FlerLär 

l) I ea runinskrift från Dune-fyndet (Söderberg i Översikt av 
filol. sällsk. i Lund förhandl. 1881—88, s. 54). 
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BI-OGN; HavdCN (tpl); HamBN; t.fokar HejdeTe; EkstaWx; 
t.fok GrötlJx (tpl); tjfol-(nab) Gotli Hit ; t.fak(nab) AtlCx; t'jak-
(nab) LaumKa; tiockhankle Spegel, tiockskyrta NEOG. 

2. Följande ord hava tou o. d. , troligen som substitut för 
svenskt eller danskt iö (jo el. dyl.): 

(i)fiord adv. t ftaurd FåröGx: t ftourd FlerNärGx; LOJTG; 

i fiQurd GerSilteTG; t fioucl EkstaWN; fiord- NäsGn; I ftôrd 
SilHablTG; YamlGN; fmrd YamlWx; äi {jord FåröS; CS; 
BungeCS; LauRoneNäsHamSundS, förlidet år. 

hiort m. jort FåröKG (1885) wurt BroNär, wrt YamlGx; hjort 
S. Riksspråkspåverkad form. Hjortar ha dock funnits på 
Gotland (se GOB). 

Anm. 1. Ett ord, som av Pipping införts i diskussionen om 
brytningen är *gio(r)na v. som heter gmn& FlerLärBroGN; Sanda 
Hejde Loj Fard TG; gmna (-a) TräkuToftaFröjLevGerSilHablTG; 
gmna EskTG; gjåna NEOG FåröS; CS; -ä CS, stå och gapa som 
en narr NEOG; tokas dumt FåröCS; rasa och leka BA; TG; skoja 
CN; nojsa (om barn och ungdom) GJS t. Härtill gjanur, yr Laum 
KG: giànu, yr, skämtsam, "slynaktig" AUCN; gjånugur FåröCS, 
narraktig. — giån, en tok, flan, NEOG; glad tölp BN; (n.) tok 
som leker och är utan besked FåröCS; oväsen, skoj MartS. Kock 
har (i Arkiv XXII: 343), säkerligen med rätta, kritiserat Pippings 
sammanställning (i Neuphilol. Mitteil. 15/ii—15/is 1902. s. 8, och 
Gutalag, inl. s. LXXIX)1 av detta ord med isl. giorn f. (till adj. 
giarn). Såväl ur betydelse- som ordbildningssynpunkt anser Kock 
denna parallell vara omöjlig. Härtill kan läggas att ordet icke 
synes ha urspr. -rn-, då Säve från Fårö, där -rn- kvarstår, har 
gjåna. Man kunde snarast sammanställa ordet med ösv. dial, 
fanor, jounor, upptåg, sätt, seder, som Vendell (Ordb.) samman
ställer med no. gjanor f. pl. 'sp0g, fjas, gjaekkeri'. Torp anser, 
att no. gjona, drille, 'narre, sp0ke med, spotte, trodse'; gjan n. 
'drilleri; en driller' och gjonor f. pl. 'spok, fjas', hänga samman 
med fno. ginna, fortrolle, bedaare (etc.), vilket i sin tur av Torp 
anses höra till isl. gina 'gapa'. Huru än den egendomliga voka-
lismen i de östsv. och gotl. orden skall förklaras, så synes be
tydelsen visa hän på ett sammanhang med den norska ordgruppen. 

Anm. 2. Ordet "sjö" (fg. dat. sia) heter hos den äldre gene
rationen ßau FåröGx; ßou HejdeTG; jau LaumKG; pou (f) Eksta 

*) Ä nnu i Inl. t. de nord. spr. ljudl. s. 94 anför P. ordet. 

17 H. Gustavson 
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Wx; Grötl Jx; pö HablTö;. bf. ßöu&n, Fler (f) LauGN; pou&n Goth 
HM; pQ&n SundGN; pGii(-lccdv) NärGs (manet); sjo FåröS; sio 
NEÖG; BungeßoneS;, bf. sjoen FåröS; . CS;, ÖstgLauRoneHavd 
SundS; sjoi [dat.?] I 100:18. Fråa Hörsne, Norrlanda och Kräk-
lingbo har jag uppgifter om att man förr sagt ßäu&n,-vilken form 
även Hedenström anför såsom föråldrad från Gothem. Jfr ang. 
en supponerad form sniau 'snö' ovan s. 232. Kunde ett '"sëur, 
resp. ''snéur giva siaur, sniaur i forngutn.? 

Här är icke platsen att .ingå på det invecklade : "sjöproblemet", 
som utförligt diskuterats av von Friesen (Bidrag till den nordiska 
språkhistorien I, II; Arkiv 19, s. 334 ff.), Kock (Arkiv 17: 355 ff.. 
18:226 ff., 20: 255 ' ff.), " Hult man (Arkiv 17:215 ff. och Pipping 
(Neuphilol. Mitteil. 1904 nr 7—8, s. 145 ff.). 

Forngutniskt iu. 

§ 64. Fg. iu, som uppköihmit genom brytning, finnes blott 
belagt i orden îiugurtan (GLhsB) fiurtan (GLhsA) och tiughu. 
Av dessa har fiurtan numera alltid formen fiouytn o. d., medan 
man hos C. och P. A. Säve finner en form fiäurtan, vilken 
kunde motsvara ett fiürtan. 

Fg. tiughu heter vanl. ifiuga FåröLauNärYainlGN; "tgr(f)u.gu 
GrnldHejdeTa; tjuga LaumKa; tpugnda (20:de) ËkstaWx; 
tjugu Toftén; FåröFlerCS; VamlKx, alltså förmer som mot
svara fg. tiughu. (Om utvecklingen av fg. ü se § 35 övan.) 

• En gammal biform är tiùga FåröGN, tugå ("utan j") Fårö 
Kg 1885; ifùgu KraklGs; tyygu G-uldHejdeTo; tugu FåröS; 
CS; tugå OjaVarnl, -å NäsS; "de gamblä u mäin föräldrar 
säggd tugä me langt u" LauJKn (ULMA 6998); Jfr isl. 
t,Ut.tu gu. '• 

,ii A nm. . En form tiäugu som Söderberg (s, 22) efter O. Säve Be-
maerkninger etc, (s. 233) anför och även Pipping (SNF 12, s . .70) la
borerar med är icke annorstädes belagd och måste räknas som hyper-
gutnicism (jfr ovan s. 102). 

•;Såsom-, felakti g, måste den hos J. P. Kellgren från Vamlingbo 
antecknade formen tjaugu betecknas,: likaså tçfûua, tpâva FårömN 
341, vilka, torde bero på ;. utfrågning V eller förväxling med subst. 
"tjuga" i {tyàva). : 



Résumé. 

La présente étude forme la première partie d'un aperçu historique 
et descriptif du dialecte de l'île de Gotland. Ce dialecte est sorti 
de l'ancien gotlandieu, la langue de l'île au moyen âge, en laquelle 
est écrite sa propre loi, Gutalagen, ainsi que de nombreuses in
scriptions runiques. Le vieux gotlandieu était une langue indépen
dante plutôt qu'un dialecte. 11 est remarquable comme cette vieille 
langue s'est bien conservée jusqu'à nos jours. En premier lieu, 
son indépendance était due à la position qu'occupait l'île de Got
land à l'époque des Vikings et au début du moyen âge, en tant 
qu'une riche et puissante république libre de commerçants et de 
paysans où se développait une civilisation gotlandienne originale, 
qui pouvait assimiler des influences étrangères sans perdre son 
caractère propre. Plus tard, lorsque la puissance de Gotland dé
clinait, lorsque les paysans tombaient dans la pauvreté et qu'ils 
n'avaient pas de rapports intimes avec la classe dirigeante de 
commerçants et de guerriers étrangers qui régnaient sur Visby, le 
peuple garda l'ancienne langue grâce à l'isolement où il vivait. 
Le bas allemand, ainsi que plus tard le danois, a exercé une in
fluence considérable sur le vocabulaire. De nos jours, le dialecte 
subit de plus en plus fortement l'influence du suédois officiel, in
fluence qui, depuis longtemps, s'exerce surtout dans les régions 
voisines de la ville de Visby. La langue la plus archaïque se 
parle dans l'îlot de Fårö, dont le patois se distingue de ceux du 
reste de la province aussi bien par une plus grand richesse de 
formes et par une meilleure conservation des voyelles des dési
nences que par un accent différent. 

On commença à s'intéresser à l'étude du dialecte de Gotland 
déjà au XVIIe siècle, et au siècle suivant, il a été établi plusieurs 
vocabulaires excellents. Au XIXe siècle, trois savants originaires 
de Gotland, Carl et P. A. Save ainsi que Mathias Klintberg ont 
réuni d'immenses matériaux pour l'étude de ce dialecte. En 1918. 
Klintberg a aussi pris l'initiative d'une enquête sur la répartition 
géographique des formes grammaticales. Ce sont en grande partie 
les matériaux de cette enquête qui servent de base à la présente 
étude. 
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Catte première partie de Gutamâlet comprend le chapitre sta
les voyelles et les diphtongues des syllabes radicales. Les traits 
les plus importants de l'évolution de celles-ci sont les suivants: 

ï persiste: lid (lid) ' jointure' (< v. gotl. lïf>), mais devient ä 
devant r + cons. : värke 'bois d'ouvrage' (< v. gotl. wirki). 

1 se diphtongue: täie 'dix' (< v. gotl. tïu, isl. tiu), knäi 'genou' 
(< v. gotl. knï, isl. kné). Cette diphtonguaison semble avoir com
mencé déjà au moyen âge. 

y persiste: fyl 'poulain' (fwl < v. gotl. fyl), mais passe à ö 
devant r + cons.: bord 'fardeau' (< v. gotl. byrfi). Devant le 
groupe assimilé r + n, l 'ancien y persiste pourtant: tynne 'rosier' 
(< v. gotl. pyrnir). 

y se diphtongue en öi : böi 'village' (< v. gotl. by), mais avant 
r apparaît souvent ö : dör 'cher', ou, dans certains lieux, döir 
(< v. gotl. dyr). La diphtongue öi < y s'écrit oy sur deux pierres 
runiques ainsi que dans quelques vieux poèmes écrits en ce dialecte. 

ë s'est développé en un ä fermé (a) peu éloigné de e: n&va 
'poing' (< v. gotl. nefi), mais en un ä ouvert dans les combinaisons 
avec r: mœrJc& 'signe' (v. gotl. merki), développement qui varie 
dans les différentes régions de Gotland. 

ê est resté e fermé (e) dans la partie la plus méridionale de 
Gotland: sed 'blé' (< v. gotl. së{>), mais s'est diphtongué en äi 
(ai ou œi) dans des communes centrales et septentrionales: said. 
Dans certaines communes périphériques se rencontre une p rononcia
tion seid (e long et fermé, i très faible). La diphtongue äi sortie 
de ê s'est confondue en quelques endroits avec l'ai provenant d'un 
ï : said 'blé' se prononce là, avec le même äi que celui de säide 
'côté' (< v. gotl. sï|>a). 

ä et il persistent, mais en s'ouvrant, à Gotland même en un a 
représenté par le caractère a dans l'alphabet phonetique suédois, et 
en se fermant à Fårö en un autre a représenté par le caractère u. 

U s'est développé différemment selon la quantité de la syllabe 
en v. gotl. Si la syllabe était brève, l 'ancien ü, dans certaines 
contrées, s'est conservé jusqu'aujourd'hui comme u, quoiqu'allongé: 
dur 'porte' (< v. gotl. dür). Cet allongement a eu lieu à une 
époque relativement récente. Dans la plus grande partie de Got
land, l 'u des anciennes syllabes brèves s'est allongé plus tôt et 
s'est ensuite diphtongué en un iû ou en eü : diür (diiur) porte'. 
Devant un w qui est tombé, l'u s'est partout allongé à une époque 
plus reculée encore et s'est diphtongué en äu : stäue (steM&) 'maison 
(< v. gotl. stüfa); de même, dans certains cas, devant ghl, etc.: 
augla 'hibou' (< v. gotl. ügla). D 'autre part, si la syllabe était 
longue dans le v. gotl., l 'ü se conserve dans nombre de cas dans 
tout le domaine du dialecte: buck (bult) 'bouc' (< gotl. buch), 
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mais déjà eu v. gotl., u est devenu o devant r + cons.: honn 
(han) 'corne' (< v. gotl. horn), orke (arlca) 'pouvoir'" (< v. gotl. 
orca). Devant 1 + cous., le développement d'u en o a eu lieu p lus 
tard: folk 'peuple' (< v. gotl. fuie). Devant bb, dd, ks, ns, etc., 
on trouve de même assez souvent un o (a),  qui s'est développé 
d'un u: klobbe (klaba) 'massue'. Dans les mots onomatopéiques, 
o semble l'emporter sur u: planse. 'patauger', patla 'mijoter'. 

Ü s'est diphtongué en äu : häus (heMS) 'maison' (< v. gotl. hüs). 
Cette diphtonguaison est peut-être attestée au moyen âge déjà. 
Il est intéressant de constater le changement — à un certain degré 
parallèle — du v. gotl. ü en äu et de ü en iu (cf. plus haut). 
Voir les exemples häus < hüs 'maison'; diür < dur 'porte'. On 
peut se demander si pour le développement en question il faut 
poser un schéma phonétique : ü > un u plus ouvert > uu > ou > 
öu > äu — comme le voulait Noreen, Fårömålet, § 136 — ou plutôt 
le schéma suivant: ü > un u plus fermé > iu > äu •— évolution 
dont on trouve des cas parallèles dans des dialectes norvégiens. 

Ô se diphtongue dans la plus grande partie de l'île de Gotland 
en ou ou en åu : boule livre', mais dans les communes les plus 
méridionales y correspond un o fermé pur, qui rappelle le son o 
caractéristique du suédois, mais qui rappelle aussi l'u allemand 
(Buch) ou la voyelle du français sou. Autrefois, cette prononcia
tion avec o semble avoir existé aussi à Fårö. Il se peut cependant 
que la diphtonguaison de cet 5 ait commencé dès le moyen âge, 
à en juger d'après certaines graphies des inscriptions runiques. 
Peut-être, dans certaines circonstances, o long s'est-il d'abord fermé 
en o dans tout le doma ine, e t puis, t out en s 'ouvrant successivement, 

•s'est-il diphtongué en ou. Cet o long et fermé a pu être proche 
de u (u), ce qui a pu amener des confusions. Ainsi on pourrait 
expliquer la remarquable alternance u : o qu'on constate dans les 
noms de personnes vieux gotlandiens débutant par Bot- et Rof)-
(Butair : Botair, Butulfr : Botulfr, Rufûaup : Rofnauf)). 

Ö n'existait pas dans le v. gotl. Il y a été remplacé par y. 
Plus tard, lorsqu'on empruntait des mots contenant Ö, ce son a subi 
une diphtonguaison plus ou moins forte dans la plus grande partie 
de l'île. Le résultat: öi (01, si) rappelle l'öi provenant d'un y 
ancien, mais dans les communes les plus méridionales, l'öi se con
serve comme un 0 pur: bßna et b0in&1 'fève'. 

à, emprunté ou autochtone, a une tendence à la diphtonguaison: 
blåä (blaa) 'bleu', aata 'huit'. 

ai persiste dans tout le domaine: aige 'posséder' (isl. eiga). De 
même ai (ei) donne dans les mots d'emprunt ai (bas allem, kleine 
> Main). Devant les consonnes doubles ai passe à a en v. gotl. 
déjà: bratt (neutre de braijjr ' large'). 
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au persiste dans tout le domaine: auga 'œil' (< v. gotl. auga). 
Devant les consonnes doubles, Tau se réduit pourtant en a: datt 
(neutre de daudar 'mort', v. gotl. dat, dauftr). 

oy reste dans tout le domaine comme ai ou Qi p: blaita 'mouiller' 
(< v. gotl. bloyta), mais se réduit en o (a) devant les consonnes 
doubles: stata, prêt, de staita 'heurter', de même devant rd et rt: 
karda, prêt, de l<aira = suédois köra 'conduire, charrier'. 

ian persiste en général intact: biauda 'offrir' (< v. gotl. biaujja, 
isl. biôôa, v. suédois biudha), mais après 1 postconsonantique et 
après r disparaît la semi-voyelle i: braust 'poitrine' (< v. gotl. 
briaust), fiauga 'voler' (< v. gotl. fliauga). 

Les diphtongues dont l'origine est un e qui a subi des "frac
tures" (e > ea — plus tard ia, iä — quand il y a eu un a dans 
la syllabe suivante; e > eu — plus tard iu, io — quand il y a eu 
un u dans la syllabe suivante) se retrouvent dans le v. gotl. et ont 
persisté dans les dialectes actuels: gotl. mérid. palvar, gotl. septentr. 
ß&lvar (< v. gotl. sialfr, cf. allem, selbst, angl. self), bian 'ours' 
(< v. gotl. biorn, cf. allem. Bär, anglo-s. bera), tçfiiugu 'vingt' 
(< v. gotl. tiugu, cf. goth. tigjus). 

Nous avons joint à notre étude cinq cartes montrant (I) le déve
loppement de ë devant r, (II) de ë après r, (III) de ë devant 1 
cacuminal + cons., (IV) du v. gotl. ë, et, (V) le traitement de ö 
emprunté. 



Rättelser. 

S. III r. 10 nerifrån står: Fg. ë > e läs: Fg. e > ë 

55 III 55 7 
55 

Fg. wa > (w)å. 
55 Fg. wa > (v)å 

55 
III 55 1 55 55 Fg. u dift. 55 Fg. ü dift. 

55 
XVI » 7 uppifrån 55 JACOB KARLSSONS 

ortsmeddelaren 
55 

ortsmeddelaren 
JAKOB KARLSSONS, 

Fie i Lau, 

55 
XVI 

55 10 55 55 
ELLI HERLITZ 

55 
ELLI WERNBERG, 

f. HERLITZ 

v 3 
55 

8 nerifrån 55 stikal 
55 stikal 

55 
4 » 3 55 55 

sigan „ sigan 

» 5 55 15 55 55 
tiga Tofta [etc.] 

55 tiga Tofta [etc.] 

55 
5 55 5 55 55 324 

55 325 

55 6 55 3 uppifrån 
55 

(?) liker 
55 (?) likr 

55 
9 55 5 nerifrån 

55 svarar 55 svarar 

55 
10 » 2 uppifrån 

55 fivceua 
55 

[tveka 

» 11 55 1 55 55 
*f elhian 

55 *f el Irian 

5? 11 
55 

3 nerifrån 
55 

Gröth 
55 Grötl " 

5> 12 55 3 uppifrån 
55 bipsn 

55 bipsn 

» 15 
w 6f. „ 55 

fsv. hia, bedraga 
55 ä. njsv. Ii i a, nar

. . . .  e j  h o s  S ö - ra, bedraga SA 
derwall, OB; fsv. h i gli a 

Söder wall. Ml ty. 
hien, higen. 

» 15 
55 16 

55 55 
Hau 55 Hall 

» 17 55 16 
55 55 

leik Goth 
55 

laik Goth 

» 17 
55 10 nerifrån 

55 
streike, 

55 streike, 

55 
17 

55 4 
55 55 

(HB 29) 
55 (ÜB 29) 

55 
17 

55 3 
55 55 

i rel. 
» 55 

i i rel. 

55 21 
55 11 

55 55 LauGrN 
55 LaumKö 

» 23 
55 3 uppifrån 

55 klarna V ami W N 
55 lcleiva VamlWN 
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26 r. 18 nerifrån står tai won läs: tai won 

27 55 3 uppifrån ÎÎ tä 55 tå 
27 v> 9 nerifrån 

55 twàifaldu 55 
tvàifilda 

30 
55 

13 55 55 Fsv. kyt (< kiot 55 
Fsv. kyt (< dat. 

<kiot, se Kock, kyti < koti, se 
Kock, 

31 55 7 uppifrån 55 ryg- 55 
ryg-

34 •n 16 nerifrån 
55 

syivur FåröGrN; 55 
sifvur FåröGrN; 

syivar BI*OGN stpvar BI'OGK 

35 » 13 uppifrån 5) snàistpra 
55 

snàisyira 

36 55 5 nerifrån 5) tyna 55 
tyna 

39 55 16 55 55 
myirda » myirdce 

40 » 12 uppifrån 55 skyrta f. 
55 

Fg. scyrtu ack. f. 

42 » 9 nerifrån alla s i raden ersättes av e. 

46 » 2 uppifrån står: ( y oxp, otp) läs 

46 55 11 » 55 gop&l 55 
geysl 

46 » 8 nerifrån 55 
kusa 

55 
küsa 

47 5) 11 uppifrån 55 
lysa 

55 
Fg. lysa 

47 
55 13 55 55 

lyte 
55 

Fg. lyti 

47 5) 15 55 55 myta tillägg: (fg.pass.mytas) 

48 55 
17 nerifrån 55 sykja läs: seek ja 

49 » 17 
W 55 

34 
55 

344 

51 » 14 55 55 
skorskar 

55 
sk&rskar 

52 55 
7 v 55 adj. med slut 55 

adj. innehållan
ljudande y de y 

53 55 1 w 5) § 44 55 § 43 
61 » 15 55 55 saga 55 saga 

66 5) 12 55 55 
märg 

55 
märg 

67 55 1 uppifrån 55 det 
55 

dem 

68 55 
1 

55 55 far du ar Eksta 
55 

farduar Eksta 
WN WN 

89 » 11 55 55 § §  0 0 - 0 0  55 §§ 111-112 
95 » 16 55 55 

skvapa 55 
skvapa 

100 5) 9 5) 55 
95 55 

96 

124 
55 

13 » « 55 ràto 55 
ràto 

126 » 8 nerifrån » Dehnert 55 
Dähnert 

127 » 12 uppifrån 55 
skrtuba 55 

skrùba 
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S. 13-2 1-. 11 nerifrån står flaks läs: flaks 

«  1 5 7  »  2 V ft kolt ft koll 

* 159 „ 13 uppifrån ft TN ft TG 

„ 181 „ 16 nerifrån ft 826 ft 896 

„ 182 „ 18 ft ft au ft au 

„ 193 „ 14 ft ft hàumuns ft bèumuns 

» 193 « 6 ft ft rôuvida ft rouvida 

„ 198 „ 16 uppifrån ft A-ljudet. ft A-ljudet. 

,, 210 „ 8 nerifrån ft Fg. eldr m. ft eld m. (fg. dat. 
eldi) 

« 225 „ 8 uppifrån ft hùbasgùb&n ft hubasgùban 

„ 225 „ 10 ft ft Ho-saundastäigen ft Ho-sanndastäigen 

„ 225 „ 6 nerifrån hdugr&n ft hàugr&n 

» 235 „ 19 uppifrån ft Marta ft blatta 

„ 235 „ 8 nerifrån ftm 
To ft KG 

„ 240 „ 9 uppifrån ft stjâubârii ft stjâubani 

„ 253 „ 14 ft » $&ta ft p&t& 

» 255 „ 7 nerifrån » Getli ft Goth 

„ 258 „ 10 ft ft tugä ft tugå 

Utom de tryckfel, som i det föregående rättats, förekomma 
ytterligare några mindre betydande sådana, som läsaren torde finna 
och benäget ursäkta. 

Sidorna xix—xxn, som i disputationsupplagen till följd av ett 
missöde voro behäftade med några svårare tryckfel, blevo före 
disputationen omtryckta. De nytryckta blad, som ersatte dessa 
sidor, utdelades vid disputationen. I tidskriftsupplagan äro de om
tryckta bladen insatta i stället för de makulerade. 
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F Ö R E T A L .  

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

Uppsala i november 1943. 
Erik Noreen. 



. 

• : ' : 

• 

! - ... . » 

. 

• 

. 



Om äldre källor rörande dalbomålen. 

§ 1. Något dalsländskt folkmål har ännu icke varit föremål 
för en sammanhängande språklig behandling. Av äldr e källor 
anför Noreen VSpr. 1: 319 (resp. 5: 689): 

Laurentius N. Hesselgren, De Dalia, Diss. Ups. 1718 (praes. 
I. J. Nesselius). På ss. 63—65 finner man en paragraf om 
språket, huvudsakligen bestående dels av en samling förnamn1 

för att visa »nominibus . . . propriis antiquorum Gothorum adhuc 
Dalios frequenter uti»; dels några andra »Gothicse originis voces»2. 
Dessutom finnas här ock där i avhandlingen inströdda upplys
ningar om dalbomålet, som t. ex. s. 30, där H. nämner, att »bär g» 
kallas av dalborna Bergsknattar, Kollar, Klintar eller s. 87, 
där den upplysningen meddelas, att dal borna »die m in sex par
tes dividunt; Dagelmål, Mässetid, Middag, Betemål, Meder-
aftan, Dagsätt s. Quälsätt»; eller enstaka ord som t. ex. Jätte
kollar s. 32, Kasa (subst.) s. 45; »Åninskog, vulgo Ånskog» s. 8. 

And. Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal, Stockh. 
1851—52. I-, ss. 97—114 innehålla ett kapitel om språket, vars 
huvuddel är en icke obetydlig förteckning på ord ock namn, 
enligt Noreen a . st. »frå n nordligaste Dalsland»3. Fullt korrekta 
torde dessa uppgifter knappast kunna vara, t. ex. i fördelningen 
av a ock a; så uppges genomgående -a i obestämd form av 

1) Al, Aaa, Asgiöt, Bryngel, Egill, Enar, Ewen, Giödrid, S egol, 
Tron. 

2) Anförda hos Sahlgren Sv. landsm. 1912, s. 48. 
3) L. var född (1787) i Edsleskogs sn norrut i Tössbo hd, men 

blev sedan komminister i Dalskog, Nordal. Under vistelsen där för
fattade lian sin beskrivning över Dalskogs sn (se s. 4 not 1). Hans upp
gifter torde väl således häriöra från åtminstone dessa bägge trakter. 

1—143251 Sv. landsm. Noreen. 
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svaga femininer1. II, ss. 11—153 innehålla här ock där upp
gifter om orters benämning bland allmogen. I flertalet fall be
kräftas dessa av SOÄ. När detta icke är fallet (så t. ex. be
träffande Amliden i Ödskölts sn: enligt SOÄ. 19: 198 àmlia, 
enligt L. s. 125 Amlingen2) kan man vara oviss, om Lignells 
uppgift återger ett fordom befintligt uttal eller är inkorrekt; 
det senare förmodar jag är fallet med t. ex. hans uppgift s. 
117, att Djupviken i Artemark kallas Gyvika (nu jèfika). 

Av Nieolaus Hesslegren (från Edsleskogs sn, far till L. 
llesselgren) har Sahlgren publicerat några handskrivna anteck
ningar i Sv. landsm. 1912, s. 50—55. De värkliga dialektorden 
äro likväl här ytterst fåtaliga3. Som manuskript av samme 
Nieolaus Hesslegreen (som namnet där skrives) föreligger 
»Encomium Hesselskogise Dalensium Quod Vpsalise in collegio 
privato .... 1672 .... proclamavit» i Palmsköldska samlingen 
i Uppsala universitetsbibliotek (»Topographica Tom. 42», nämnes 
av Lignell s. XI). Bland en mängd ortnamn, särskilt natur-
namn från Edsleskogs, Fröskogs, Mo ock Laxarby socknar, finns 
t. ex. en upplysning, att [Edsleskog] »illi [ = incolœ plebei] in 
cottidiano sermone Älskogh appellant», ock följande: »Est et 
aliws fons apud agrum qui Munckhyttan, rusticis Monkhätta 
dr. ab australi parte templo vicinws quem S. Olas Källa appel
lant, sed de illo nihil memoratu dignum prêter ipsum nomen 
remansit»; jfr härmed Dybeck Runa 1845: 10 f., SOÄ. 17: 1204. 

') Redan i Försök till en Beskrifning öfwer Dalskogs Socken uti 
Elfsborgs Län och Dals Land, Carlstad 1814, hade Lign'ell yttrat några 
ord om språket: »Om språket vore mycket att säga, men det tillhör ett 
särskildt ämne. Dialekten är släpande och widrig. De flesta femininer 
och infinitiver sluta sig på ett obehagligt a» (s. 32). I Grefskapet 
Dal, s. 97, finner han emellertid dialekten på Dal »lika behaglig att 
höra som trots någon annan i riket»! 

2) Möjligen sa mmanblandning med Amliden i Lerdals sn, Valbo, so m 
enligt (Lignell s. 96 ock även) SOÂ. 18: 67 kallas Amlingen (amkvgdn). 

8) När II. bredvid ordet i fråga skrivit nostri, nostris, nobis 
eller nos, har han väl velat ange det som dialektiskt. Många av H:s 
ord stå i direkt motsats till vad dialekten kan antas ha haft (t. ex. 
Giervorter 'p apilW s. 52: äm. vcifß, kloor 'ungves' s. st.: äm. kl'&r, 
mull s . 53: äm. mel). 

4) Den innehåller för övrigt följande, som jag tror, även kultur
historiskt beaktansvärda notis: »Clauduntur saltibîfs hisce aves, fera 
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I tilläggen till YSpr. 1, 2: 475 påpekas vidare de många 
dialektorden i Gunno Eurelius-Dahlstiernas (född i Or, Nordal) 
Giöta Kiämpa-Wisa1. 

Det bör tilläggas, att även Dahlstiernas på »riksspråk» av
fattade dikter innehålla en ovanligt stor mängd rent dialektala 
ord2, något som också Hesselman SoS. 7: 207 framhåller. Att 
Dahlstierna varit väl medveten om detta, visas av de anmärk
ningar, han bifogat sin »Kunga Skald». Han påpekar här om 
många ord, att de äro dalboord. Jag sammanställer nedan de 
av anmärkningarna, som äro av rent språklig art: 
str. 21, v. 5 i Öllo: h. e. i willo och önska. Dialecto Dalicâ & 

Vesigoth. 
» 24,2 rätt: rätt och rättsölls är altid med solen : contrar : 

ansöls. 
» 95,3 Skäller: Skålla heeter Synas och hafwa anseende af 

en ting vestigatica[!] dialecto 
» 115,7 giäter: Giäta är gä Wall med fää. Dialecto Dalicâ. 
» 176,5 Stöna: Stöna är löpa tokot | som med detta folks [o: 

hottentotternas] åthäfwor wäl öferens[!] kommer. 
» 192,7 Fånar: Fåne heter den som är half tookot : fortè hinc 

Fauni & Faunalia veterum latinorum; som wore få-
neta nog. 

quoque nobilissimae, licet rariores hodie sint, quod multis modis prioribws 
nostris forte ignotis nunc agitentur capianturqzfe. IDCOIOB n . Skijar appel
lant soleas ligneas instar arcuum in anteriore parte curvatas, quibus 
illi pedibws affixis direetione manualis baculi celerrime super altissinias 
nives eas insectantur.» Slutligen må ur Hesslegreens Encomium följande 
anföras: »In hunc lacum [= Laxsiö] se magno strepitu aquanora exon erat 
amnis Skåpa antiqua cantelina[!] quadam inclitas, quw hodie eiiam convivia 
eorum exornat et his incipit verbis: 

Gubben stod up en morgon 
sågli sigli uth så vvijda 

Han skulle sigh till Skåpa 
mz sin maltsäck rijda 
Löfsale bärgit dä hååla.» 

Denna strof citeras (efter Hesslegreon?) även av Dybeck Runa 1845: 11 
såsom »en på orten tillförene känd folkvisa»; sista värsen lyder här: 
»Löfsalsberget det hårda». 

*) Jfr Hesselman SoS. 7: 222 ff. 
2) Särskilt är detta naturligt nog fallet, då han beskriver sin hem

bygd; se t. ex. gravdikten över Carl Liedeman »Et wälförtiänt Beröm» 
etc. 1691: 

De gäta sine Fåhr bort på de gröne Kaser 
På klinten Gatan drifs ok Okeen mit på Fiäll o. s. v. 
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str. 193,8 stuura: Stuur på1 Dalbomåhl subtristeni dénotât : Belgse 
etiam Stur eodem sensu dicunt. 

» 204,5 Hijar: Hija : är bedraga och narra med ordom. dial, 
vestgot. 

» 21(3,5 Giöpor: Loodiur. 
» 219,G Alf: Alf och alfwar äre höge bergsryggiar. Alt.[!] 

Rudb. 
» 220,7 Och ingen nappar Steek; och ingen skrämmer 

Jutar: äre twänne ungdommens Juhle-lekar j som så 
heeta. 

» 224,1 Balsis-fegder: Sä kalla bönderne norr wed gränsen 
det kriget som af Hannibal Seestedt i Norgie mot 
Swärgie fördes | där frå de gamle ännu hålla sin tijde-
räckning. 

» 232,5 Högballe: Högballe kalla daalbönderna den lustigaste 
tijden om åhret någre wekor förr och någre effter 
Sommar-soolståndet j  i ag tror af Hedendommen här | då 
de fijrat sin Gud Baldur eller Soolen en stoor hä lg 
til tacksam heet för dess åter komst | den de kallat 
haug.Baldur. det är Baldes eller Solens Högtijd lääs 
Heliolatria Rudbecks Rel. Toni. 22. 

str. 234,7 omtunar: Tun eller toon är så wäl på wässgiöta och 
-Daalbomåhl | som på Nedersaxiska een gärdsgård; och 
tuna heeter giärda | stängia Kring. 

I Sv. landsm. 1912, s. 48 noten omnämner Sahlgren, att i 
Gunno B[rynolphi] Blutherus3, Oratio encomiastica de Dalia, 
Ups. 1632, påträffas »några dialektord ock ortnamn». Så vitt 
jag kunnat finna, inskränka sig de förra till följande benäm
ningar på invånarna i de olika häraderna (B 2) : Söderdälinga, 
Noordälingar4, Waalbönder, Weedtaönder, Teusbönder5. 

*) Möjligen pä. 
2) På detta ställe återgår tydligen en artikel hos Hesselgren (s. 65): 

»Högbale, tempus anni jueundissimum, ante & post solstitium restivuin, 
Gotli. haug baldur forte [här hänvisas i en not till Dahlstiernas Kunga 
Skald], s. habaldur, excelsus potensque Apollo». 

Under tillägnan på baksidan av titelbladet skrivet Bluttherus. 
4) Gunno B. Blutherus Nordälingh på titelbladet. Jfr Nordäfäng, 

Sundäfing Lignell 104. 
5) I detta sammanhang må anföras en notis ur Historiskt-geogra-

fiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, IV, Stockh. 1863, s. 374: 
»[Laxarby] Skrefs i äldre tider Laxarbygda, såsom orten ännu af all
mogen ofta benämnes [SOA. 19: 56 känner endast dialektuttalet làk-
sarby]. Inbyggarne kallas Laxongane» (jfr s. 54). 
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I Linnés Wästgöta-Resa, Stockh. 1747, meddelas åtskilliga 
notiser om benämningar på växter ock djur o. d. på Dal, vilka 
förtjäna att här sammanställas: 

s. 224. Horntistel kallades Carduus lanceolatus1 [i Frände-
fors, S undal]. 

s. 231. Ånims-Wimma kallades en fisk, som til myck enhet 
fångas i denna sjö [o: Ånimmen], och eljest är ganska sällsynt. 
Ingen må tro, at han är samma slags fisk, som på andra ställen 
kallas Wimma, och altså et slags Cyprinus, utan han är en 
Coregonus eller Sik af et quarters längd. 

s. 232. Fisk fångas mer i Åmål, än wid någon annor stad 
wid Wenern; ty begåfwo wi oss neder åt stranden, i tanka 
at få några sällsynte fiskar, men kunde dock icke fånga några 
synnerliga, fast folket nämde åtskilliga, som wi önskat få se, 
såsom : 

Wimmer, liwilka lära wara de samme wi sågo i går. 
Guppor, kanske af samma sort, men en varietet. 
Stensugare, torde wara Stensimpan. 
Gaddsur, är, kan hända, Gasterosteus. 
Gli sades wara Nors af minsta sorten. 
Elgkulor äro samma med Alkufwan. 

s. 234 f. Söndagen firades förr middagen uti Åmåls Kyrka, 
men efter middagen foro wi ut på landet, at lära oss Dal-
Botaniquen af gamla Pigor och Gummor, liwilka här ägde mera 
kundskap om wäxter och husmedel, än man lätteligen på något 
annat ställe funnit; här kallades 
Finnskägg Nardus. Hwitlåck Anemone. 
Måra Galium album. Icktegräs Ranunculus lanceola-
Hjertblomster Parnassia. lus6. 
Saltbläcker Menyanthes. Solmöjegräs Ranunculus acris. 
Steckgräs Gentianella2. Mjölkgubbar Ajuga. 
Elgestjelk Epilobium. Skogshumle Brunella. 
Bockebläcke Sedum anacap- Holtemjälla Melampyrum vul-

seros3. gare7. 
Stenbär Rubus repens4. Skallra Rhinanthus. 
Majblomster Ulmaria5. Grangräs Pedicularis. 

Cirsiuin lanceolatum. 
2) Gentiaua campestris (jfr A. Lyttkens Sv. växtnamn 374 f.). 
3) Sedum telephium enligt Lyttkens a. a. s. 876. 
4) Rubus saxatilis. 
5) Spiiœa ulmaria. 
G) Ranunculus flammula, »ältgräs». 
') Melampyrum pratense enligt Lyttkens a. a. s. 243, som för 

övrigt oriktigt uppgér, att Linné har »Holtamjella». 
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Abrahams-rot Geranium sylva- Cruciflx-ört Senecio. 
ticurn. Borstar Cirsium3. 

Jogere Vicia Segetum1. Skateblomster Viola tricolor. 
Rödkålla Trifolium rubrum. Stroppelgräs Equisetum aquati-
Mjölkblomster Leontodon ter- cum4. 

tium2. Enestabb Pteris. 
Hästblomster Arnica. Skogslöper Polypodium trifi-
Willfan Millefolium. dum5. 
Hareqwä Guaphalium. 

s. 235. Yxna kallas bär detsamma hos Kor, som bos Swinen 
bär kallas wren, eller det, som exciterar venerem6. 

s. 236. när Koen ej hjortar eller idisslar etc.7 

Några dialektord meddelas bos B. Dybeck, Berättelse till 
Kongl. Witterhets- Hist.- och Antiquitets-Academien, om Dals
land, i Runa 1845, s. 1 ff. o ck rätt många i »Folksägner i Dals
land», Runa b. 4 (1843), s. 23—46. Jfr även densammes Svenska 
vallvisor och hornlåtar, Stockh. 1846, här ock där ock ordlistan 
s. 45—49. 

En mängd dialektord förekomma i Jan Halfvordssons [född 
i Dals-Ed 1818] uppteckningar, utgivna ock försedda med an
märkningar ock ordlista (i vilka många ord transskriberats till 
landsmålsalfabetet) av Gunnar Freudenthal i Sv. landsm. 1914, 
s. 49 fl 

Bland äldre tryckta källor bör sist, men icke minst nämnas 
det material av ortnamnsformer, som bjudes i Sverges ortnamn, 
Alvsborgs län, utgivna av K. Ortnamnskommittén, 15 Nordals 
härad (1911), 16 Sundals härad (1910), 17 Tössbo härad (1913), 
19 Vedbo härad (1915). 18 Valbo härad är under tryckning 
ock har här delvis kunnat citeras. 

Det behöver icke särskilt påpekas, att en mängd uppgifter 
från Dalsland finnas i bekanta sammanfattande verk (t. ex. av 
Rietz, Jenssen-Tusch o. s. v.). 

*) Vicia cracca (Lyttkens a. a. s. 642). 
2) Leontodon autuinnalis? Jfr Lyttkens a. a. s. 118. 
3) Säkerligen Cirsium lieterophyllum, »borsttisteln», vanlig på Dal. 

Jfr Lyttkens a. a. s. 90. 
4) Equisetum fluviatile. 
°) Phegopteris dryopteris enligt Lyttkens a. a. s. 1569. 
c) Jfr ss. 135, 154. 7) Jfr s. 95. 
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Sammanhängande täxter på dalbomål anföras av Noreen 
VSpr. LlßSf.1 

1) Den äldsta är ett brev på dialekt i Göteborgstidningen 
Hwad Nytt? Hwad Nytt? 1775, dubbelnumret 147—148s. Det 
lyder: 

Dahl, den 23 Junii. Jag har öfwerkommet följande bref, 
skrifwet på Dahlboska. Kan det förtjena et rum i Hwad Nytt? 
så öfwersändes det härhos, och lyder så: 

Gusfre Bror Nämman! 

Håtle trur I dä går mä gröa i år, måstru dänna starka 
torken giär e olöcka wea? Ja wet at I, som ä blant de stora, 
har sakti nocka at snacka om tia. Wet i hå tt ja menar omnia? 
jo män, blir dä ur messwäx på hö, så får wij inte för kräka te 
hösten, å hått ska då en stackare skatta mä, å Kruna ska ha 
sett ut, å Prästen ger inte ätter, tru en bön ommet, då bler 
won kanske, I ä no alti krullen, Nämman; män Länsman döndrar 
mä wäijane, omframra pålagor och opserera ä åg äru mä Sål-
latten, så jag kan säga, ja ä så bekömrad som e get, som fådt 
tä killingar, å Kåna mi ger säg öfwer; mälle Gud wälsigna wår 
nådiga Kung, ja hör de säger han bärar påt alt han hinner, 
mälle dä wel sakti nocka te, at få alt i ordning. Desse Köp-
männanna ä åg så dyra, töekas ja, at ingen kan mä däm, å 
skulle en synnare ha nockelett at wänna, som wore aldrig så 
wäl i däras kattning, så ger de ente föret. Så alt ä åräfla. 
War no så gill, Nämman, och lätt mag weta hått dä likas er 
ommet. 

Måns Brydd. 

2) Albrekt Segerstedt, Nôa sager å paschaser på dal-
bonnespråke, varmelänske å anre tongemål3 (Oreskrifter för fol
ket N:o 135), Stockh. 1885, e tt ganska talangfullt, men tämligen 
vårdslöst arbete. S. 3—19 äro tydligen dalbomål av något 
sydlig karakter; så t. ex. är t bevarat i best. artikeln neutr.; 

*) Till de äldre källor för Bohuslän, som anföras 1: 162, kan läg
gas några värser, författade av en »Danneman» från »Norra delen af 
Bohuslän», i Götheborgske Spionen 1770, s. 289 f. (nr 37). 

2) Man får av VSpr. 1: 163 snarast den uppfattningen, att här 
föreligger mer än ett brev. Så är emellertid icke fallet. 

3) Enligt VSpr. 1: 163 »endast delvis på dialekt». Denna upp
gift måste bero på en lapsus : hela arbetet är avfattat på dialekt, varav 
s. 20—28 på värmländska; s. 29—30 ock 31—36 avse säkerligen att 
vara närkes-, resp. västgötadialekt. 
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för övrigt må anmärkas, att adjektiverna ändas på -e i obest. form 
sing., t. ex. store, fete 'stor, fet' s. 7 (så t. ex. i Sundal ock i 
Dals-Ed enl. Freudenthal Sv. landsm. 1914, s. 52, not 2); samn. 
ë uppträder som ä, t. ex. träslag s. 3 (: äm. tre). 

3) August Bondeson, Historiegubbar på Dal, deras sagor 
och sägner m. m. Stockh. 1886. S. 300—310 innehålla dialekt
uppteckningar efter Johannes Gläder från Ors sn (Nordal), s. 
313—369 efter Johannes Andersson från Gunnarsnäs (Nordal). 
Det föregående partiet av boken innehåller uppteckningar efter 
meddelare från Holm ock Or på riksspråk uppblandat med 
talrika enstaka dialektord1. Bondesons äro utan tvivel (jämte 
P. Anderssons, se nedan) de språkligt mäst tillfredsställande av 
dialektuppteckningarna från Dal. 

4) Några stycken i O. Svahns Svenskt skämtlynne: a) »En 
saga från Dal»2 (av »Bjarkan Ar»3), XI: 42, 44 (1884). S. 42, 
r. 4 står e utängela' 'utängslada', men r . 11 la't 'ladan'; äm. la n. 
b) »Den »kloka» i Grytås. Berättelse på syddalslands dialekt.» 
Ny serie I: 7—15. c) »Håvert Lars i Ryr meste si jagtlust. Folk-
lifsbild från Vestra Dalsland» (av »August A.»). N. s. II: 6—10. 
d) »Presten å köttkurfven. (Dalsland).» N. s. III: 9—13; från Valbo? 
Märk brokar 'brukar' s. 10 f. (jfr brok 'bruk' Valbo — så vida 
icke möjligen o här betecknar n, s); s. 9 gömma 'gumma', men 
s. 10 gomma, e) »Ett ulöcke pengefeske. (Dalbomål).» N. s. 
III: 14—20. f) »Sven Temmermans sta'sresa. Från Dalsland.» 
(Av »August A.») N . s. IV: 22—29 (b—f 1885). 

5) J. Henriksson, Plägseder och skrock bland Dalslands 
allmoge fordomdags jemte en samling sagor, gåtor, ordspråk, 
folkvisor och lekar från nämda landskap, Åmål 1889, inne-

1) Jag tillåter mig här att fästa uppmärksamheten på berättelsen 
s. 115 f. »Käringen som var sams med prästen», berättad av Kristina 
Eriksdotter, gift Gläder, från Ör, på grund av dess nästan fullständiga 
överensstämmelse med en romansk folktradition, upptecknad från Frank
rike (Haute-Bretagne ock Anjou) ock Uinbrien, varom se Mjöborg Sv. 
landsm. 1908, s. 74. Den svenska versionen återgår naturligtvis direkt 
eller indirekt på den romanska. 

2) En variant av denna sägen finns upptecknad av Dybeck Runa 
b. 4 (1843), s. 36. 

3) Anagram av Karin Raab? 
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håller eu hel del förtjänstfulla uppteckningar på dialekt av sagor, 
gåtor, ordspråk ock en visa1, enligt benägen uppgift av förf. 
representerande dialekten i »huvudsakligen Dalskogs, Bäcke ock 
Ödskölds socknar, men delvis även det äldre landsmålet i Gun
narsnäs', Holms ock Ors socknar». 

Dessutom föreligger: 
6) Thure L. Langer, Dalsländska folksägner, Uddevalla 

1908 (40 s.), innehåller sägner på dialekt upptecknade i Nösse-
mark, Håbol ock Töftedal i Vedbo, Mo, Ånimskog ock Tydje i 
Tössbo, Ör i Nordal ock Färgelanda, Högsäter, Torp ock Valbo-
Ryr i Valbo. Arbetet är språkligt rätt otillfredsställande. Beteck
ningen är grövre än i t. ex. Bondesons ock Henrikssons arbe 
ten, i det att till det vanliga alfabetet endast lagts ô, som be 
tecknar e ock u. Typerna ö ock ô förblandas ganska ofta 
(t. ex. s. 6 döra men dôrkarmen, s. 14 göbbe, gôbbe, s. 15 
ôppigônôm 'uppigenoin', sst. sjön 'sjön'); dessutom står ibland 
o eller å för e (t. ex. orrar, trätoppane, baketråg S. 10) , ock 
o för a (t. ex. s. 26 väggstockane). Språket är säkerligen 
väsentligen icke de resp. socknarnas, utan ett normaliserat dalbo
mål av sydlig karakter; så t. ex. står i stycket »Skogstroll» 
(s. 5—6) från Nössemark i norra Vedbo träa 'träna' (s. 5), trots 
att samn. ë bevaras ännu i de längre söderut liggande sock
narna Ed ock Artemark2, ock t i bestämda artikeln neutr. är 
bevarat (t. ex. trollet, s. 6) mot förhållandet i Nössemark (se 
t. ex. SOA. 19: 75 ff.), men i överensstämmelse med landskapets 
södra del. 

Följande otryckta källor, vilka tillhört Värmlands nations 
landsmålsförening3, förvaras i Landsmålsarkivet, Uppsala: 

*) En tämligen identisk version av denna visa (lögnvisan »Segla 
m äg ut där sör i mä ön!») finns i A. Bondesons visbok 1: 34 f. (Stockh. 
1903), upptecknad 1885 efter den från »Historiegubbar» bekante Jo
hannes Andersson i Backamyren. 

2) T. ex. fémyra Fämyren i Ed (SOÅ. 19: 226), le Stora Le i 
Ed, Håbol ock Nössemark (ib. 218); rörande formerna i äm. se nedan 
s. 66 f. 

3) Föreningen hade enligt stadgarnas § 1 till ändamål »att de ls ge
nom gemonsamt, dels genom enskildt arbete af sina ledamöter samla 
alt som kan bidraga till en noggrann kännedom om landsmålet i Värm
land och på Dal». 
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Lexikografiska anteckningar såsom bilagor till protokollen 
(Monografisk ordbok N:o 1. 1872—1876; N:o 2. — Lexikografisk 
ordbok, omfattande A ock en del av B); innehålla även rätt 
många uppgifter från Dal. 

Anteckningar av regementsläkaren D. Ekelund: a) Lexiko
grafiska anteckningar ock skrock o. d., daterade Åmål 24/i2 1874; 
b) (tillsammans med Erika Waldenström, f. Ekelund) Lexiko
grafiska anteckningar (dock mäst på riksspråk avfattat skrock, 
väderleksmärken o. d.), daterade 31/' 1875. 

Genom ett urklipp insänt till Värmlands nations lands
målsförening av författaren, P. Andersson i Högkil1, Håbols sn, 
(nu ävenledes i Landsmålsarkivet) har jag fått kännedom om 
följande högst talangfulla prov av Håbols-målet2 (publicerat i 
Wenersborgs allehanda, V1 1875): 

Sven i Daln på besök hos sin granne Jan i Berg. 

Ett stycke folklif. 
Upptecknadt och som prof af allmogemålet på n. v. Dal 

Dals fornminnesförening 
tillegnadt af 

Euna. 

(Uttal: a som i tak, a som i falla; e som i le, as so m i Elfsborg, 
ä som i väg; O s om i Ogräs, O som i son, 0 med ett ljud3 midt 
emellan O i son och O i Ogräs; 1 som i lag, l med ett tjockt h&rdt 

ljud t. ex. Öl.) 

Skådeplatsen är fader Jans stora och rymliga stuga, der 
ingen sitter »fånöt». Jan slöjdar »tveresliomlar», ena sonen »sla
va?», den andra »skottfjo?», drängen snor »bosthall» och v allgossen 
»snärtar» på elden. Mor Maja »kinnar», döttrarna »vsenna» och 
»hoffla4», pigorna skrobba4 och' spinna »vseft», un der det flickorna 
gemensamt sjunga följande ord till en gammal polska: 

Huske opp i reng, 
Oie-pelten min; 
Svenge dœj ikreng, 
Såcker-ongen min!:,: 

*) Peter Andersson, den bekante liberale politikern, född i Högkil 
1838, död 1894 (jfr vidare Nordisk familjebok). 

2) De jämförelsevis talrika smärro onöjaktiglieterna bero tydligen 
väsentligen på att det tryckts i en tidning. 

3) Orig. Ijnd. 4) Så. 
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Ja1 veil ha Ola, 
Ola veil ha msej; 
Engen gkl har Ola, 
Engen gåZ h ar jaej; 
Horre ska dä bli tå Ola å msej 

Sven (inträdande): Gu äftan, härinne! 
Jan: Gu's'ne! 
Mor Maja (Till en piga): Hams ihop, mä dae, se folk2 kommer 

ifro dora! V»3r so go å sett, grannfarn! 
S. Tack, ja får nock satte. — Dä va ett andäres vär, ve har 

ät oss i da. 
J. Ja d'ä rektegt ufjankele. Om dä no'nte lånar på. 
S. Ja trur'nte dä. I otte va dä allt likt te len, imen no an-

turar dä saej rektegt atolt. 
J. (Tar ned sin »karfvefjoZ» och skär upp norsk rulltobak): 

Har du pipa mä, so stappa. 
S. Tackar! 
J. Horre kommer du ifro, som längst? 
S. Åfvante Byrhßle2. Ja ha vella hatt Bruslugg te mai i mora 

å hogge te sneser. 
J. Lofva'n2? 
S. Ja ska'nte tru dä. Dam kam2 ä'nte mö lättvindeg, om en 

tränger te'n. Maen pisketa tre na han veil ha hjselp, Jell! 
J. Hott hade'n for ant no? 
S. Ente pinaisens pinal, dä ja kunne se, anne2 än han sat å 

bjaüa mä Stabbelansen. Üta so skulle Bruslugg te köpman 
Grasj i mora å b£i vice snartunner. 

J. Ja bar' lian1 får flyga2 i KZåbön å rassa2, då trifs'n då. 
S. Dä ska ja lofva! Han sliter no'n snultresup då, å dä 

drar dä. 
J. Ja han ha vert tän befängd etter fyll i all sin dar. Uta 

ä dä en pixsnodeg arbeskar. — Ha du köpt jule-bränvine2 än? 
S. Allri dygga hseller. Må dä ha vart no uttak än? 
J. Dä va nock ett om lorda'n, mœn ja kom for sent, se ja1 

har'nte supen å säte fram. 
S. Dä kvettar allt for mi skull. Dä va no'nte for d ä ja geck 

in, uta ja skulle in å ta igsen pusten. — Hove? geck by-
resa? 

J. À dä slarfva2 te tämmele, mam föret va no skrint. 
S. Ho feck du for fläske2? 
J. Ja nöa fella te å feck sex mark2 å fire, men dä va mä 

stånkepinnar. 
S. Ho2 geck'n te — b le dä stora psengesmosa? 

1) ja (för ja) 'jag' är karakteristiskt för Håbols socken, som där 
för skämtsamt kallas idsolon 

2) Så. 
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J. Dä harr« fella te å b te hallsätte hundre. Dä va no'iite 
fräcke kultengen, så tess. 

S. Hade du no'n i foZje? 
J. Ja ja hade Ufven Fjott å GZimsen å Bröstif. 
S. Såg du'nte låte te Lulle neigsenom? 
J. Jo rasketa1 tre, ja råka honom å Ote Faröfver på Tolia. 
S. De va vœl gullegossar1? 
J. A'nte värst, maen de baZma i sa3 haZfver, å hor sin pämpel 

hade1 de. 
S. (Gör min af att gå): Nä ja får fella1 ut å knassla1 igen. 

No b?ir dä vaîl ente m'än da väg. 
J. Kors dä ä vsel'nte jytebo, vet ja1. 
Maja (Infallande): Nä so jamen ska'cke no grannfarn vœre so 

go å setta på en kaffekopp1. Dä ska vsere lategt mä ett. 
S. Ja tack nä om dä grannmora skulle bry sœj om. Dä ä'nte 

långesen ja1 va här å gjorde besvär. 
M. Ja, här går allt besväre sutele öfver. HoveZ s tår te hem-

mave1? 
S. Tack, som frägar, dä rifver te å slor i backen. 
M. A'cke daen ena piga, Tralla, sjukharkete? 
S. Ja, ho har sadene1 där fång, enteanne. 
J. No ä dä fella ente ont1 å gå te Knart ä1 få honom te å 

gäråt heller. 
S. Ho for dä då? 
J. Kors dä ha en, som ä i fornminnesforenengen, vart hos'n 

å nara å'n trollbona. 
S. Ha ha ha! Då duger'n va;l allri te å jockla1 mer. Mœn 

ho tru de skulle nui dseu? 
J. Kors de ska ju ha allt gammelt vet ja1. Satt1 de'cke en 

hel da opp hos Svarta, å skref opp garnte viser å sla-
dänger. 

S. Jo, å so ha de vört hos Sluhaken å skref opp garn te äf-
venty å feppeL 

J. A so va de hos Karra, å velie ha'na te å ta£ om hoveZ ho 
gär na ho stämmer bte: maîii ho bte nock kasteren. Ho 
va so gor1 ettranne, sa dä no'n, se ho svor på, ho skulle 
mockstäte dam allihopa. 

S. Ha ha ha! 
J. Msen Pjart hade1 lärt dam bona for ormhogg han. A senna 

hade de vart inne hos nämman, å han hade titta i e bok, 
de hade1, å där stog bona, se han las opp'a for miej. 

S. Högar du'a? 
J. Ja då: Renge, renge rure, 

Ligge du i kure! 

J) Så. 



ÄLDRE KÄLLOR RÖRANDE DALBOMÅLEN 15 

Säck å spräck 
Du som stack 
Ente du, som stocken ble'1! 

Amen. 
S. Yschija msej! 
J. Ja, å so, min far, hade de skref' opp so mö feppeZ, se dä 

va rent ut ett stort lefvanne forskräckels. 
S. Ho'dene trn de va'? 
J. Jo: na kua ha bore, ska en lägge vigslerengen å skop-

nöckeZn i kolla förste gängen en mjoZkar'a1. Å förste gän
gen en vattnar'a ska en lägge ägarns1 böxer å vänstra1 

hosa1 öfver ryggen på'a. k förste gången en släpper ut'a 
ska en slo fZintäl öfver'a, å rite tjäre-kors1 i hufve på'a, å 
lägge sellståZ â fZint i skårstall. Mer bogar ja'nte, à'nte 
hade1 nämman mö fått se hseller. 

En af flickorna: So va dä ju om hafve/1 en ska koke drömme
kaka, å om fasta for go gefta. 

J. So'nt högar du på. 
S. Må de'nte vesste dä, en ska kaste öxa tre gånger öfver 

take na krätura ä borte. 
J. Dä ha de fella fått reda på. Dä menar1 ja de brokar1 på 

flere ställe. 
S. Dä borde no'n tå dom te Månse-Hans. 
J. Ja, han har ju en hoper gammelt1 trollty1. 
S. A dä kallar'n baîrgesmi, å har å botar1 sjuke krätur mä. 
J. Ja dsen bossen trur ja'nte de får no tå, ente. 
S.2 Nä d'ä no ett enryfve3 stöne, msen de torde vœl lekeZera1  

mä'n, se de feck'et, for so'nt där grsejety ska de vrere 
tihoga etter. — Här i Bserg ha dä ju vört mö jättar1? 

J. En mängda1. 
S. Dref ecke du dom hänar1? 
J. Jo, krona tre, dä va en finnegobbe som lärde mœ. Ja feck 

ihopa1 mö folk1 t re torsda-qvsellar i ra, å ve sköt, å tromma, 
å huja, å lilla, å ramasera å smaZa natta igaenom, å se'n 
ha ja allri1 förstått dom. 

S. Maîn de horde ju na jätta'ne1 geck, lell? 
J. Ja, siste natta horde ve dä snogta å gret; dä va fella 

fZöttefaZa. 
S. Dä bZir fella minner tå all'1 slags so'nt där pjasstety1 än 

dä lia vort for i vaZa. 
J. Dä hörs dà'nte so mö åf'et 110. — Ha du gjort träska4? 
S. Nä, ja har te e par kaster igsen. — Ha du löckta? 

Så. 2) Tillägg av P. A:s hand. 
3) Andråt av P. A:s hand från »grajety». 
4) Eller träska; rättat av P. A:s hatid från »träsko». 
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J. Ja, ja tok â slute i äfta. Gir dä unnar1 sœ bra töcker du 
S. A d'il no'nte so håfvele fräckt; mœn ja har en granne, 

Mattes i Myra, som låter han får i bingane, se d'ä skrof-
vark. 

J. Ja, han ä bra te å skrseppa1, Mattes, uta så ä dä no mö 
säckt hos'n, å so hade'n fella1 nyvselle, se han le fella'nte1  

värst tå torken. 
S. Asch, min far, .han1 ä so dryg no, som e skäppa svemmel. 
J. Sist ja ta?te ve'n må du tro han skrobuka sfej te. Han va 

se ettre sqvatt ur'n. 
S. Dä hade va;l nà'n1 ägglas1 mä'n då? 
J. Nä, dä va torparn1, som hade1 vert steluggen1 å'nte vala1, 

sa'n. — Ho ska ve ha for en tidneng te åre? 
S. Allehanda för Folket trur ja ä bäst å so än måtele dyr. 

Dä kan1 renge te na en får en tidneng for1 nie daler. 
J. Sam'töcker1 ja. Kanske ve får fZer so'ne rolege1 paschaser1, 

som den om Prestberg. 
S. Ja, Prestberg va'nte rålös, å enväga va dä fella1 for'n. 
J. Han va'nte ulik gamle1 Tolfven, som starfva åf härom åre. 
S. Tolfven hade allt vart mä na dä osa hett, han1. 
J. Trur ja dä. Han1 hade1 vart i kri', å for igenom1 sju konge-

rike, å vart mä å sätt åf Bonapart å tok' in Norge1; å 
mångfaldege gånger hade'n ble'1 såra1 påde tå skot å sabel-
hogg. 

S. Men hon velie allt bo säkrare1 än Prestberg å dœrfor bygg-
de'n ssej e stofva på hällebaerget, for dä'nte nà'n1 skulle 
väre go te å vräk'n. 

J. Dä va novail krångei enna lian feck pangsjon? 
S. Ja, han vänta1 år etter år, se han1 va msest utlefva1, ma3ii 

dse kom ente no unnerhåll, à'nte feck'n nà'n1 te å skrifva 
åt say hseller. Men so pjaia'n iväg åt Stockholm sjoZ1, 
å ga sse'nte för lian feck taZe ve kongen; å na kongen 
feck sett igajnom Tolfvens1 papper, so ga'n saij lefvannes 
öfver, å flidde'n en tie-banko, å klappa'n1 på axla1 å 
lofva att1 han skulle få unnerhåll te dödar, å se'n hinka 
dä'nte hjeller. 

J. Dä va kropp te å kunna1 sjonga1, Tolfven, å vackert gö 
hade'n1. 

S. Mœn te taZ' om paschaser van makta. Va du inne hos'n 
nå'nl gång? 

J. Ja då. Han nöttja stofva te smia, se han hade påde smi-
bœZg å stä inne. 

S. Ja, dä va en roleg1 gabbe. (Fattar hatt och käpp) Msen 
ja trur ja setter å nejar å jallrar å pratar se ja nattas 

Så. 
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inne. Go natt1! (Skakar hand med samtlige innevarande). 
Farvtel å tack for mavj! 

J. Gu' väls'! (Sedan lian följt Sven ut oeli åt erkommit in). 
Han tänkte fella ja'nte va ön för1 bränvin, Sven. 

M. Jamen tänkte'n vaîl dä skulle vanka nâ'n1 sup. 
J. Main dä slog slinte, lell. (Tar ned fiolen och spelar Nec-

kens polska.) 

Härtill har förf. fogat följande handskrivna 

Förklaring öfver de i uppsatsen >Sven i Daln på besök hos 
sin granne Jan i Berg» förekommande ord och talesätt. 

(För Värmlands Landsmålsförening2.) 

Om ordens uttal se uppsatsen. Der endast 2 ändelser 
äro utsatta för verb beteckna dessa prses. och inperf. — Sup. 
och part. prêt, äro då lika med inperf. 
Fånöt, adj. Sysslolös. 
Tvereshommel (pl. -ar), s. m. 

Det träd som förenar 2 par 
skacklar. 

Slaval (pl. -ar), s. m. Ena de
len af slagan (den andra kal
las handval). 

Skottfjol (pl. -er), s. f. Redskap 
vid gräddning af bröd. 

B osthall (pl. -häller), s. m. Den 
ändan af becktråden hvari 
en svinborst fästas. 

Snarta (-ar, -a), verb. Maka ihop 
bränderna på eldstaden, rykta 
elden, putsa furustickau eller 
blosset. 

Snart (pl. -ar), s. m. Den för
kolnade delen af en sticka 
eller bloss. 

Kinna = Tjerna. 
Ränna (-er, -de, ränt), verb. 

Ränna (väf), varpa. 
Hofvel (pl. lika), Soif (i väf). 
Hofla (-ar, -a), verb. Taga trå

darne i en väf genom solf-
ven. 

Skrobba = Skrubba. 
Väft (pl. saknas), s. m. Inslag 

i väf. 
Huska (-ar, a), verb. Gunga. 
Gål = Gård. 
Gu äftan = God afton! 
Gu's'ne = Gud signe! 
Hams ihop = städa. 
Andäres, adj. Ruskig; äfven 

stormande, pockande. 
Vär = Väder. 
TJfjankele, adj. Stygg, trasig, 

vårdslös. 
Lana (-ar, -a), verb. Lugna, 

sakta. 
Len, s. n. Tö. 
Lena (-ar, -a), verb. Töa. 
Antura säj = Abäka sig. 
Atol, adj. Vämjelig. 
Stappa med a i båda stafvel-

serna uttal, som i falla = 
stoppa; med a i senare staf-
velsen uttal, som i tak = 
stoppa henne. 

Horre, adv. Hvar. 
Mora = Morgon. 

*) s a. 
2) Här finns med A. Noreens hand tillagt med rödpänna: »af P. 

Andersson, Steneby. Mars 1875». 
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Snes (pl. ,-er). För kolning hug
get och afsedt virke, upp-
lagdt till torkning. 

Lättvindeg, adj. Tjänstaktig. 
Pisketa tre, interj. Motsvarande 

vassera tre. 
Ant, adj. Angeläget. 
Pinaisens pinal = Ingenting, 

icke det minsta. 
Bjala (-ar, -a), verb. Prata i 

vädret. 
Vice snartunner = Uppassare, 

betjent, biträde. 
Rassa (-ar, -a), verb. Springa 

hit och dit, gå till och ifrån. 
Dä ska ja lofva = Tror jag det! 
Slita (-er, slet, slete), verb. Van

lig bemärkelse, men äfven = 
få. 

Täna (-er, tänte, tänt), verb. 
Springa af alla krafter. 

Tan befängd = I högsta grad 
befängd. 

Pixsnodeg, adj. Qvick. 
Dygga (pl. saknas), s. f. droppe. 
Uttak = Uttag. 
Ta igen pusten = Hemta an

dan. 
Hovel, adv. Huru. 
Slorfva (-ar, -a), verb. Gå så 

der någorlunda hjelpligt. 
Skrin, adj. Mager. 
Nöa (-ar, -a), verb. Nödga; här 

egentligen lyckas (inperf.). 
Sex mark å fire: Norsk pen

ningeräkning (sex mark och 
fyra skill.). 

Mä stånkepinnar = Med svå
righet. 

Pengesmosa (pl. -er), s. f. Pen
ningesumma. 

Harra (-ar, -a), verb. Gå knappt 
hjelpligt. 

Hallsätte hundre = 5V2 hundra 
(daler). 

Följe = Följe. 

Rasketa tre, interj. 
Tolia: Betesplats vid vägen till 

Fredrikshald (Fhald kallas på 
n. v. Dal: Byn). 

Gullegossar: Här glada laxar. 
Balma (-ar, -a), verb. Dricka 

omåttligt. 
Half (plur. -er), s. m. Bland

ning af kafife och bränvin. 
Pämpel (pl. pämplar), s. m. 

Dunk. 
Knassla (-ar, -a), verb. Gå eller 

arbeta i sakta mak. 
Da väg: Jemnt man hinner hem 

på dagen. 
Jytebo = Hastiga och stränga 

order (bud om eller från ju
ten). 

Falegt = Färdigt. 
Bry säj om = Göra sig besvär. 
Sutele, adv. Lindrigt, sakta. 
Fräga = Fråga (verb.) 
Dä rifver te å slår i backen = 

Det går an. 
Sjukharkete, adj. Sjuklig. — 

Harkete = Krasslig. 
Fång (pl. lika), s. ii. Anfall af 

kolik; äfven famn, sköte. 
Enteanne = Allt som oftast, 

då och då. 
Gäråt (göra åt) = Bota genom 

trollkonster, signa. 
Ho for, adv. Hvarför. 
Trollbona = Trollbönen. 
Jockla (-ar, -a), verb. Trolla, 

signa. 
Satt (sing. & plur.) = Inperf. 

af sitta. 
Feppel (plur. lika), s. n. Vid

skepelse, skrock. 
Kasteren = Färdig till att kasta 

(eg. om säd på logen, men 
i figurlig mening, såsom här, 
uppretad, färdig att träta). 

Gor (utan pl.), s . n. Var (i sår). 
Ettrane, adj. Ettrig, arg. 



ÄLDRE KÄLLOR HÖRANDE DALBOMÅLEN 19 

Mockstäla (mockstäl, mockstal), 
verb. Modstjäla, förgöra ge
nom trolldom (deraf Mock-
stol'n = Modstulen, förgjord). 

Ormhogg = Ormbett. 
Renge, renge rure, 
Ligge du i kure! 
Säck å spräck 
Du som stack, 
Ente du som stocken ble'! — 

Amen. 
Besvärjelse-formel mot orm

bett (ordagrant upptecknad 
å nordvestra Dal). — 

prsDs. imperf. sup. 

Sacka (-er, sack, socke), verb. 
Sjunka. 

Säck: Inperativus af säcka. 
Stort lefvane förskräckels = 

Oerhördt. 
När en ko har kalfvat : första gån

gen hon mjölkas bör man lägga 
skåpiiyckeln och vigselringen i 
stäfvan; första gången hon vatt
nas bör man lägga égarons byxor 
och venstra strumpa öfver hen
nes rygg; första gången hon släp-
pes ut bör man slå- flinteld ö fver 
heijne, rita ett kors af tjära i 
hennes hufvud samt lägga ett 
eldstål och ett stycke fliuta i 
»skårstallen> (en täckt gåug emel
lan ladan och fähuset)1. 

Bära (bär, bar, bore), verb. 
Kalfva. (Bära förekommer 
äfven i vanlig bemärkelse). 

Kolla (pl. -er), s. f. Stäfva. 

Hosa (o uttalas som o i son) 
(pl. -er), s. f. Strumpa. 

Drömmekaka. Om en flicka 
vill se sin tillkommande man 
i drömmen, så bör hon sjelf 
tillreda och förtära drömme
kaka. Detta tillgår sålunda: 
3 skedblad vatten, 3 d:o mjöl 
och 3 d:o salt slås i en panna, 
sammanröres och stekes; hela 
rätten förtäres varm och flic
kan bör omedelbart derefter 
gå till hvila. Ifrån den stund 
tillredelserna börjat får hon 
icke prata, icke skratta, icke 
förtära annan föda, ej heller 
dricka förr än nästa dag2. 

Höga = Komma ihåg, minnas. 
Hog = Minne. 
När kreatur kommit bort och anta-

ges vara »bergtagna», kastas en 
yxa 3 gånger öfver stugotaket 
(brukades bestämdt på ett ställe 
å n. v. Dal år 1873). 

Vesste = Visste; 
Broka = Bruka; 
Boss = Buss. 
Bergesmi (bergesmide) Kallas 

i vissa trakter af Dal foru-
saker af flinta, sten, brons 
och jeru3. 

Enryfven, adj. Enfaldig, men
lös. 

Stöne (pl. lika) s. n. Fåne, 
du m hufvud. 

Lekelera (-er, -a), verb. Ofver-
tala, underhandla. 

') I margen: Brukades på åtskilliga ställen å norra Dal t. o. m. 
år 1874. 

3) I margen: Begagnades på fullt allvar åtminstone af en flicka 
år 1870. I en obekant gosse, som kort derefter gjorde besök hos 
hennes far (en torpare), trodde hon sig se den samme som visat sig 
i drömmen. Kort derefter gifte hon sig med honom ehuru han var 
fattig och hon hade en annan rik friare, hvilken sistnämnde fick en korg. 

3) 1 margen: Anses särdeles nyttigt att »ha i huset». 

2—14325 i Sv. landsm. Nore en. 
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Gräjety (älven gräjer) = Saker, 
gods. 

Tihoga, adj. Angelägen. 
Etter, med tonvigt på sista stai-

velsen, = efter; med ton vigt 
på första stafvelsen —- raseri. 
Etter = raseri heter i best. 
st. ettre. 

Krona tre, Interj. 
Huja (-ar, -a) verb. Ropa. 
Lilla (-ar, -a), verb. Sjunga 

vallåtar utan ord. 
Ramasera (-ar, -a), verb. Föra 

oväseu. 
Smala (-ar, -a), verb. Dundra. 
Snogta (-ar, -a), verb. Snyfta. 
Flöttefal = Flyttefärd. 
Pjasslety = Ofvernaturliga vä

senden, såsom jättar; tom
tar, lyktgubbar &. 

Vala = Verlden. 
Gjort träska = Lyktat att tröska. 
Ja tok å slute i äfta = Jag 

tog af (logen) slutet (af sä
den) i afton. 

Gir dä unnar sä bra töcker 
du = Förslår det bra tycker 
du (om tröskning). 

Håfvele, adj. Öfverflödig. 
Frack, adj. Skicklig, bra. 
Skrofvark = Utmärkt bra. 
Skräppa (-er, -te, -t), verb. 

Skryta. 
Säck, adj. Sidländ. (Säck im-

perat. at' sacka, se ofvan.) 
Nyvälle, s. n. Nyodling. 

Bruslugg, Stabbelonsen, 
Bröstif, Lulle, Ole faröfver, Tralla, Knart, Svarta, Sluhaken 
och Pjart äro öknamn som förekomma å 11. v. Da l. 

Tork1 = Torka (s. f.). 
Dryg = Dryg. Figurl. Högfär

dig. 
Svemmel = Dårrepe (Lolium 

temulantum1). »Dryg som en 
skäppa svemmel» är således 
en humoristisk liknelse, inne
fattande tillika en ordlek. 

Skråbuk = Ansigtsmask. 
Skråbuka säj te = Göra fula mi

ner, vara stygg. 
Sqvatt inperf. af sqvätta. 
Äggla '( ar, -a), verb. Reta. 
Steluggen, adj. Oböjlig, olydig. 
Vola (-ar, -a) verb. Lyda. 
Paschasa (pl. -er), s. f. Historia. 
Enväga = Enda utvägen. 
Starfva åf = Dö, dog (prses. 

starfvar åf). 
Skot = Skott; 
Stofva == Stuga; 
Vräk'n — Vräka honom. 
Pjala = Gå sakta, (infin. pjala, 

praîs. pjalar, inperf. pjala) 
Pli (flir, flidde, flitt), verb. 

Lemna. 
Hinka (-ar, -a), verb. Slå fel. 
Gö (pl. lika), s. n. Röst, ljud. 

Obs. G läses som i ordet gå. 
Räja (-ar, -a), verb. Sqvallra. 
Jallra (-ar, -a), verb. Prata 

mycket och obetänksamt. 
Ön för = Ledig för, i saknad 

af. — Tungt ön = ha eller 
vara förelagd ett tungt öde. 

Slå slinte = Slå fel. 
Grsej, Yfven fjott, Glimsen, 

§ 2. En direkt följd av bristen på källor är, att de karak
teristiker av »dalbomålet», som träffas i litteraturen, äro föga 
tillfredsställande. Hos Noreen VSpr. 1: 110 (1903) finna vi: 

>) Så . 
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»Dalbomålet i Dalsland är ytterst ofullständigt undersökt, 
men torde kunna nödtorfteligen karaktäriseras genom följande: 
1. Gammalt långt e är bevaradt, t. e. ben. [Praktiskt taget 

rätt; jfr dock nedan s. 72.] 
2. Vokalerna i lefva, väfva och skepp, kläpp hållas åtskilda. 

[Rätt.] 
3. a i svagtoniga ändelser är bevaradt utom i Åmålstrakten 

(Tössbo härad), där det liksom i värmländskan blifvit »e» 
t. e. kasta (kaste) kasta, kastat. [Antagligen i huvudsak 
rätt; dock även äm. tvœtd-scèj, fàr-ikèl m. m. d., se kaj), 
om vokalerna i svagton.] 

4. g efter vokal är frikativt (/) åtminstone i mellersta Dalsland 
(omkring järnvägen Mellerud—Mon), [y torde icke före
komma t. ex. i E ds sn1; däremot t. ex. i Sundals härad (söder 
om Mellerud) ock i Valbo härad.] 

5. itjes-ljudet saknar begynnande explosiva. [Rätt.] 
6. Pluraler af typen hästar ha i bestämd form hästane. [Rätt.] 
7. Kort u är öppet liksom i riksspråket. [Oriktigt; se vidare 

§ 33.] 
8. i och y äro åtminstone å kuststräckan söder om K öpmanne

bro (Norddals och Sundals härader) apiko-gingivala (»Viby-i 
och -y»), [Rätt, frånsett beteckningen »apiko-giugival»; se 
vidare exkursen s. 38.]» 
På det hela taget korrekta äro uppgifterna om »Dalbomålet, 

i Nordisk Familjebok., (1906) av B. H[ esselman], Jag anmärker 
dock (utom att samma uppgifter om / ock svagtonigt a som 
hos Noreen förekomma): 1. »Norskt» u-ljud råder ingalunda 
överallt på Dal. 2. Uppgiften om akcenten är helt ock hållet 
oriktig, som redan påpekats av Noreen VSpr. 2:462, not 2. 
3. Att fem. plur. ändas på -er, -era, gäller icke för stora delar 
(bl. a. äm.), där vi ha -gr, -awa2. 

Ungefär samma uppgifter återfinnas hos S. Lampa i Sve
rige 3: 27. Uppgiften om u-ljudet är här korrekt formulerad 
däremot får man av L:s framställning den uppfattningen, att 
»Viby-i ock -y» råda överallt på Dal. 

Det bör påpekas, att man icke kan vänta sig att finna några 
goda karakteristiker av målet, då praktiskt taget inga under
sökningar hittils finnas ock då landskapets olika delar— detta 

1) So t. ex. SOÂ. ock Freudenthal Sv. landsm. 1914, ss. 57, 59. 
2) Då H. skriver, att »mask. subst. i plur. ändas på -ar, -ane, fem. 

på -er, -era1', är det väl inte meniugen att bestrida, a tt det finns. mask. 
subst. som ha plur. på -er ock tvärtom. 
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har framhållits av Hesselman a. st. ock torde böra understrykas — 
uppvisa rätt stora olikheter i fråga om språket. Jag vill här 
endast påpeka, att gränsen mellan -dt ock -a i svagton (t. ex. 
bœrjat : bérp) går tvärs igenom Dal, likaså gränsen mellan -tdn 
(o. d.) : tn (t. ex. vdtdn : vdtn )1, liksom också mellan till ä över
gånget ock kvarstående samn. ë (t. ex. trœ : tre). 

§ 3. Föremål för denna avhandling är målet i Ärte
marks socken inom Vedbo härad (förkortas äm.), närmast i den 
form som detta mål har inom socknens sydligaste del, unge
färligen det område som ligger mellan de bägge ei obetydliga 
sjöarna Artingen ock Torrsjö. Detta område gränsar i norr ock 
nordost till socknens övriga delar, i sydost till Steneby socken2 

ock i väster ock sydväst till Håbols socken. 
Artemarksmålet företer redan bilden av en dialekt stadd i 

upplösningstillstånd. Det är redan mycket ont om personer, 
som tala från dialektens synpunkt korrekt. Orsaken härtill är 
i främsta rummet den livliga förbindelse, som äger rum med 
andra trakter (bland annat stark emigration till Amerika med 
åtföljande reimmigration). Vidare må påpekas existensen på 
nära håll av fabrikssamhällen, inom socknen bl. a. Bengtsfors, 
som också är slutpunkt för en järnväg (Uddevalla-Lelången-
banan). Efter tillkomsten av denna är närmast till hands lig
gande stad Uddevalla; därförut hade befolkningen livliga för
bindelser med Fredrikshald. 

Min främste meddelare har varit hemmansägaren Lars 
Jansson (förkortas LJ.), född 1838, död 1914. Han var född 
ock bodde hela sitt liv på hemmansdelen Kabben (rdban) a v 
Södra Backen. Lars Jansson var visserligen ingen särdeles tal
för, men en ovanligt intelligent ock i sina uppgifter pålitlig 
meddelare. Utan honom hade antagligen detta arbete aldrig 
kommit till. Därnäst bör jag med tacksamhet nämna hem
mansägaren Johan Ling, född på Näs, nu bosatt i Norra Bac
ken. Distriktslantmätaren Gustaf Rosell har jag även att tacka 
för en mångfald upplysningar, särskilt rörande det lexikaliska. 

') Jfr Hesselman SoS. 11: 140. 
ä) Skiljes från Steneby av en stor skog, Stenebymon. 
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»Enligt SO A. 19» betec knar, att uppgiften hämtats ur SOA. 19, 
utan att jag haft tillfälle att kontrollera dess riktighet (skriver 
jag däremot endast »SOA. 19» eller »jfr SOA. 19» e. d., gör jag 
den där befintliga uttalsuppgiften till min egen). 

Till jämförelse har jag ibland meddelat uppgiftei%från andra 
trakter av Dal. Uppgifterna från Frändefors (»Fränd») bero 
så gott som samtliga på benägna upplysningar av lantmäteri-
eleven Oskar Rådberg (f. på gården Rölanda i Frändefors). 
Därjämte har jag anfört jämförelsematerial f rån Or och Gunnars
näs (»Gunn») enligt Bondesons Historiegubbar (»Bond»), från 
Henrikssons Plägseder etc. (»Henr») ock från de olika delarna 
av SOA., mera sällan från andra av de ovan nämnda äldre käl
lorna. Vid citat från dessa arbeten ha de resp. arbetenas be
teckning för e, (a, a) utbytts, mot landsmålsalfabetets typer. 
Anförda uppgifter från Sörbygds- ock Skeemålen (»sörb.», »skeem».) 
härröra frän Nilens Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden 
1879, ock Lindberg, Skeemålets ljudlära, 1906, uppgifterna från 
fryksdalsmålet (»fryksd.») fr ån Noreens Ordbok öfver fryksdals-
målet 1878, därest icke ett tillfogat »JM.» betecknar citatet så
som taget från Jan Magnussons Tillägg till Adolf Noreens 
ordbok öfver fryksdalsmålet (Sv. landsm. II: 2). Citat från 
sörb. ock fryksd. har jag transskriberat till landsmålsalfabetet 
med ledning av Niléns »ljudbeteckning» s. V ock Jan Mag
nussons ordbok. 



Kort översikt av Ärtemarksmålets uttal. 

§  4 .  K o n s o n a n t e r .  

P 

förekommer i uddljud 
före vokal, t. ex. palt, pàgfon 'pension', pen 'vacker', pil, pila 

'peta', peMsksr en foderväxt, pö-glca 'bulta', pèsa, pùrand 
lockord t ill får, piuta 'kudde', pa, pcela 'pärla', pmta 'fara 
illa med'; 

framför j1, l, l', r, t. ex. pjàfar-j n. pr. 'Pjärterud', plas plats, 
pl'og, prmm 'e ka'; 
i slutljud som kort 

efter vokal, t. ex. gap, reskap 'redskap', Xlep 'slipprig', stop, 
stup, jyp 'djup', sup; 

efter l, m, r, s, t. ex. jalp 'jälpte', veeJrp 'valp ', romp 'svans', 
skarp, asp; 
i slutljud som långt 

efter vokal, t. ex. Icrap 'knapp, trång', snip 'snibb', op 'upp', 
sep 'svamp', Vrup 'klipp', Xlœp; 
i inljud, t. ex. qpol, fàrapcèlar 'fårexkrement', sèpratôr 

'separator', käptin 'kapten', fopprégd »fodersprängd», skarpt, 
värpta 'värpte'. 

b 

förekommer i uddljud 
framför vokal, t. ex. laka,. baVj 'balja', br, bahågals, bi, bok 

'bock', bos 'boss', bnV 'börda', budstor 'bolster', by ga, bat, 
bœlrj, bèja, bm n. pr. 'Bön'; 

*) Om betydelsen av typen J i denna ställning so nedan s. 32. 
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framför j, l, r, t. ex. bjcda 'bjällra', blrnma 'blomma', brat 'brant' 
i slutljud sällan, såsom långt, t. ex. jètgstàb 'pteris 

aquilina', nnb, nceb; 
i in ljud, t. ex. àbaték 'apotek', srdbén 'revben', fébor, smi-

bceVj, rôbdt 'Robert', snèbdlt 'snöboll', nœbmius, plràgbil 'plog
bill', sniipdHént 'som lätt snubblar', tjénbåna 'barn på nytt', 
virbùskd 'videbuske'. 

I 

torde rätt ofta förekomma efter perspirerad konsonant, t. ex. 
Xlésta 'slagsmål', vàsténg 'vattenbärning', nypstopMsk 'nypon
buske', giunagtm n. pr. 'Gunnarsbyn'. 

m 

förekommer i uddljud 
framför vokal, t. ex. magd, mark 'mark' o. 'mask', mer, miltra 

'mjälten', mit, mora 'nöje', mèltar 'jortron', nmf 'mört', 
mîaga 'mygga' o. 'mögel', myr, màlra, mtya, mê 'mycket'; 

framför j, t. ex. mjeH; 
i slutljud som kort, 

efter a, t. ex. kram; 
efter V, r, t. ex. h ahn, arm; 

slutljud som långt efter vokal, t. ex. kam, hem, lim, om 
'ugn' o. 'om', pr um 'eka', fœm, gram 'ful', tom s. 

i inljud, t. ex. gàmsl 'gammal', Mmol, luméph 'omöjlig', 
jömf.rik 'junifru', jàm^a 'jama', lemna, tomt, nébmihs, dlm$r 
n. pr. 'Aimer', grànmùr, brdsma 'braxen'. 

Anm. 1. tv ha r jag aldrig konstaterat (utan jàmfrtu, stenfot o. d.). 

' f 

förekommer i uddljud 
framför vokal, t. ex. fast, fura, fégata 'fägata', fira 'fyra', fisk, 

for, fqVd 'hingst', ful 'följt', futl, fy,slika 'tändsticka', fa, 
fcem, ffl 'föda' v.; 

framför j, l, l-, r, t. ex. fjœr 'fjäder', flcero 'flöte', fVeka 'smeka', 
frak 'bra, duktig'; 
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i inljud, t. ex. vàfdtfàn 'vårfrudagen', sèfa, jèfïka n. pr. 
'Djupviken', grafébdn 'leber med yrsel', hofsa 'hyfsa', Tcrœft 
'kräfta' (sjukdomen), hukfot, bcel-fm 'flå utan uppskärande av 
skinnet', granfår, fnfota 'ödla', vàsfis 'som ingenting fått vid 
fiske'. 

v 

f ö r e k o m m e r  i  u d d l j u d  
framför vokal, t. ex. våksr, vätn, veka 'vecka', vika, vika 'vittja', 

vog 'vägde', val 'varit', vat, vœg; 
framför r, t. ex. vrag 'spant'; 

i  s l u t l j u d  s o m  k o r t  
efter vokal, t. ex. grav, rqv 'röv', rev, stiv 'styv', grov 'grävde', 

kVev 'skåra', j-yv 'tjuv', hav, rœv, sli0v 'sköt' (= ty. schob), lov; 
efter l, 1r, r, t. ex. tolv, gnVv 'golv', harv; 

i  i n l j u d ,  t .  e x .  lévar 'lever' s., stèva 'stuga', hùm 'huvud', 
névsr, hörni 'hyvel', mvét 'ovett', spinavéva 'spindel', hàvdo 
'grepe', hwvjiga n. pr. 'Huvudgingen', libvla 'hyvla', grcevHg, 
skôgvàrms 'skogseld', kvqti, kiva 'älva' räkn., svcOra, tva 'två'. 

t 

f ö r e k o m m e r  i  u d d l j u d  
framför vokal, t. ex. tak, tarm, te 'visa', ti, tip, tåga 'tunga', 

tèpd 'tupp', tusk ett skällsord, tiut 'pip', tyta 'tjuta', ta, tceVo 
'tjäle', t0st 'tyst', tornar; 

framför r, v, t. ex. tröst 'trast', tvo 'två'; 
i  s l u t l j u d  s o m  k o r t  

efter vokal, t. ex. mat, bet 'bet' o. 'bett', vit, fot, sket 'skott', 
llmt, skyt 'skjut', bat, nœt, slept 'sköt', grot; 

efter /, k, l, m, n, g, p, s, t. ex. krceft 'canc er', stakt 'fult', kalt, 
tomt, kant, lagt, jypt 'djupt', vist; 
i  s l u t l j u d  s o m  l å n g t  e f t e r  v o k a l ,  t .  e x .  brat 'brant', 

jet 'get', vit, mit, rot, fVet 'fästing' (Ixodes), spnt 'spott', trmt 
'trott', knyt 'knuten' (om näven), Ilat 'slagit' (gräs), licet 'slät', 
sn0t 'snöat' o. 'knappt', birot; 

i  i n l j u d ,  t .  e x .  skata, krokdta 'krokig', drhtfiskg 'dåligt 
fiske', f'/àthus, kitla 'kittla', trwtna 'svälla', rqtn 'rutten', bögtrn 
'bogträ . 
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d 

förekommer i uddljud 
framför vokal, t. ex. dansa, dat 'föll', dèna, din, dît, dom 'dum 

deg 'dagg', dum dem', diuru 'dåna', dyr, dåsa 'dosa', dàta 
'falla', dq\ 

framför r , t. ex. dra; 
i slutljud 

som kort efter g , l, m, n, g, v, t. ex. n sgd 'nöjd', fßrpöld 'för
kyld', j0md, grcend, sprœgd, hœvd; 

som långt efter vokal, t. ex. bred, skod, ed 'udd', ycerabràd 
'tjärad', rœd, j0d; 
i inljud, t. ex. flédarmiks, redt 'väldig', mödarkiula 'mor

kulla', lada 'ladda', skeda 'dimma', gèpadari u. pr., b Jrcegda 'kila', 
Jogda 'sjön g'. 

ä 

förekommer i ord som tjscta, snùisdâsa 'snusdosa'. 

n 

förekommer i uddljud 
framför vokal, t. ex. nära ' svag blåst om vintern', nat, nek, nia 

nilc, 'näck', no 'nu', nepra, nub, nypar 'nypon', nah 'nog 
nàva 'hand', n0t 'nöt' f.; 
i siutljud som kort 

efter vokal, t. ex. an 'and', jån 'Jan', ten 'tenn', sökan 'socken 
o. ' dragg', lin, bron 'br un', sen. byn »stan» (förr = Fredriks-
hald), mån 'månen' o. 'månaden', cen 'ändan', sm 'tackan', fen; 

efter m, g, t. ex. famn, lögn 'lugn'; 
i slutljud som långt 

efter vokal, t. ex. san 'sand', tan, en, in, von 'ond', run 'rund', 
ijcén, stpn 'stund'; 
sonantiskt efter d, t, s, n ock vokal, t. ex. kédn 'scrotum', 

vdtn, vesn 'matt', pynna 'korna', lanna 'ladorna', Wrénna 'klorna'; 
i inljud, t. ex. dans, tràntar 'tranbär', vinbcer, stenpœron, 

spmràk, må»mus, dràkna 'drunkna'. 
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S 

förekommer i uddljud 
framför vokal, t. ex. sales, sat, se v., s\a 'sida', sUa, somp 'sump'. 

sep 'svamp', sùh 'suttit', stur, sy, sa, srr 'havre', sq 'tacka' s., 
ssva 'sova'; 

framfor k, m, n, p, t, v, t. ex. skog, smi 'smida', snm sno', spat 
'spott', stœJra 'stjäla', sval- 'svål'; 
i slutljud som kort 

efter vokal, t. ex. fVas 'fj äll' o. mjäll', hènas hannes', hires blåste', 
enkds 'Eriks', gris, ros 'blomma', bqs 'boss', lims, lys, has 
'hes', gras, frqs; 

efter f, k, l, m, n, g, t. ex. snafs 'snaps', ales, hals, boms 'bums', 
dans, grags 'handgriplig kurtis'; 
i  s l u t l j u d  s o m  l ån g t  e f t e r  v o k a l ,  t .  e x .  va s, spes 'spets', 

pis lockord till katt, pis, gos 'gods', us 'oss', fius 'skjuts', nys, 
vces 'geti ng', çços 'kyss'; 

i  i n l j u d ,  t .  e x .  tàsa 'groda', krésdbér 'lingon', rygståka, 
mäjsn n. pr. 'Majsen', hàlsfiukd 'difteri', màtstrèpd 'matstrupe'. 

<14* 

är antagligen i allmänhet apikogingivalt.1 Det 
f ö r e k o m m e r  i  ud d l j u d  

framför vokal, t. ex. la 'lada', las, lévar 'lever' s., l in, lista, loin, 
lèpa, lugg 'legat', hus, If/ga 'ljuga', lag, lésa, Iqg 'ljög' , l»v; 
i  s l u t l j u d  

s o m  k o r t  e f t e r  v o k a l ,  t .  e x .  sma l, väl 'vallen', hel, mil, Ml 
'kullen', pryl, jal 'velig person', œl 'eld', gamdl ' gammal'; 

som långt efter vokal, t. ex. kal, val, hel 'höll', sil, ml, ikél 
'omkull', ml, sal, spjcel_; 
s o n a n t i s k t  e f t e r  X, t , t. ex. jàklltàn 'oxeltand', ptt kittel' 

ofta också s, t. ex. håsl; 
i  i n l j u d ,  t .  e x .  gnnh 'gnällt', påla 'pärla', skrèpzh 'för

färligt', forpjld 'förkyld', iulja 'olja', ålmar n. pr,,jœlpa, mèltar 
'jortron', pèllo 'polka', telv, klara n. pr., plas 'plats', vàïh 'vassle', 
kitta 'kittla'. 

*) Jfr Sahlgren Sv. landsrn. 1907, 13 f£., spec. 10. 
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X 

Med X betecknar jag lateralt (laterogingivalt) s; tungkon-
takten är densamma som för l ock således troligen apikogiu 
gival. Jfr vidare Noreen YSpr. 1: 478 ff., där ljudet betecknas f 

Det förekommer blott i förbindelsen XI i udd- ock inljud, 
t. ex. %h 'slem' s., Ila 'slå' (gräs), välld 'vassle', vàslclla 'växla'» 
rènXli 'renlig'. 

r 

f ö r e k o m m e r  i  u d d l j u d  f r a m f ö r  v o k a l ,  t .  e x .  r ak, rav 
röv', resa, repéra, rig, r'ikti, ro, rètn rutten", rug 'råg", riula, 

ryhéna 'tjäderhöna', rak, rcekna, ro ; 
i  s l u t l j u d  s o m  k o r t  

efter vokal, t. ex. dar 'barr', kar 'karl', isér 'isär', grisar 'grisar', 
jir 'ger, stor, ger 'gorr', hur, pjr 'tjur' o. 'tjuder', var, <er 
'ärr', 0r 'yr', Mer 'klor'; 

sonantiskt (i ord med grav akcent möjligen växlande med gr) 
efter i, t. ex. à[r 'ärter', vûjr 'vört'; 
i  i n l j u d ,  t .  e x .  vård 'värre', mùra 'morra', virlmskd 'vide

buske', forféh, harm 'förargad', terp, ärva 'ärva', fr ak 'bra, 
duktig', grima 'grunda, fundera', skr ok 'skrott', homra 'små-
gnägga', sprceka 'spricka', lågråk raklång', trceta 'träta', g~ésd-
bœ§{rè 'körsbärsträ', vräka. 

Anm. 2. ßfter supradental, t. ex. vài§\rèpd luftstrupe', torde r 
bildas något högre upp; se nedan under 

t 

Supradentalerna betecknar jag med l, cl, l, »j , Emellertid 
torde de vara något högre upp bildade än motsvarande ljud i 
riksspråket, men icke så högt upp att jag ansett mig böra an
vända typerna $, d o. s. v.2 Det akustiska intrycket synes mig 
snarare överensstämma med rspr. [, cl o. s. v. än med t, d, åt
minstone så som dessa uttalas i fryksdalsmålet (Värmland). Någon 

*) Denna typ fiuns även t. ex. hos J. Boëthius, Sägner m. m. från 
Orsa. Meddel. från Dal. fornminnesför. II. Sthlm 1914. 

2) Jfr Kallstenius Bärgsl. § 5, anm., § 6. 
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skillnad mellan supradentaler uppkomna av r + dental ock ?• + 
dental, som uppgives för en del dialekter1, kan jag icke kon
statera, l 

f ö r e k o m m e r  i  s l ut l j u d  s o m  k o r t  
efter vokal, t. ex. hal 'hårt', vgl 'varmt', stel 'stelt', valcal, stol, 

tel torrt', hnl 'hört', giul 'gult', dyl; 
efter §, t. ex. va§l 'värst'; 

i  s l u t l j u d  s o m  l å ng t  e f t er  v o k a l ,  t .  e x .  sval, 'tvärt', 

jol, lcel, v al 'varit', m0l 'mörkt'; 
i  i n  1  j  u d ,  t ,  e x .  kväfjr, stil-imot 'spjärna emot', g"Qll, fàlQ§-

ö[an, àTcllbœplré 'oxelbärsträd', löfso 'osnygg kvinna'. 

i 

f ö r e k o m m e r  s ä l l a n ,  s o m  k o r t ,  i  s l u t l j u d ,  t .  e x .  j o t l  
'gjord' ptc., smwl 'smord'; 

i  i n l j u d ,  t .  e x .  I 6 ( \ a  ' l ö r d a g ' ,  m è f o  ' m a l d ' ,  ç f à ^ d  ' k ö r d e ' ,  
svàc[o 'sväljde'. 

uppträder t. ex. i tô^fa, skä$$ån n. pr. 'Skarsdalen'. 
t 

il 

f ö r e k o m m e r  i  s l u t l j u d ,  
s o m  k o r t  e f t e r  v o k a l ,  t .  e x .  levari, 39V, ' järn', séii 'selen', held^ 

'järnan', ji-n 'ger han', hori, ejj 'orren', hhrovmi 'högfärdig', 
butri 'buren', \jyri 'tjuren', vari, 'gör han', t0-r)_ 'törs 
han', bj&n; 
s o n a n t i s k t  e f t e r  i [ ,  l ,  i i ,  t .  e x .  j à ^ - n  ' g j o r d e  h a n ' ,  m û p i  

'mörten', 'stjärnorna'; 
i  i n lj u d ,  t .  e x .  j m j a  ' k ö l n a ' ,  l i q r i d  ' h ö r n ' .  

§ 

f ö r e k o m m e r  s ä l l a n  i  sl u t l j u d ,  
s o m  k o r t  e f t e r  v o k a l ,  t .  e x .  lap, àng§ 'Anders'; 

efter rç, t. ex. skomakarns; 

*) Se t. ex. Lundell Lmalf. 29, Nilén Ordb. Sörb. s. V. 
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som 1 ngt, efter vokal, t. ex. tva$ 'tvärs', hep 'kors'; 
i inljud, t. ex. bè§a 'bössa', fa§k 'färsk', vci$l 'värst', 

Jcrôsdbœgris 'lingonris'. 
Anm. 3. $1 förekominor individuellt i stället för XI ; denna beteckniug 

•invändes i SOA. 19. I blandformer mellan dial, ock rspr. torde $1 vara 
den normala företrädaren för rspr. si. 

I 

förekommer i slutljud sonantiskt, t. ex. 
i  i n l j u d ,  t .  e x .  à ^ m a § l s n  n .  p r .  ' A r t e m a r k s l u n d ' 1 ,  v u ß j q s  

'vårdslös', dn§\a 'durkslag'. 

V 

f ö r e k o m m e r  e n d a s t  k o r t  
i  s l u t l j u d  e f t e r  v o k a l  ( i c k e  i, ?/, 0, &), t. ex. ha'r 'hård', 

àftavàb 'aftonvard', steb, fôggb, hoir, feb 'själv', knb 'kol', giiik, 
gab 'gård', liœb; 

i  i n l j u d  
intervokaliskt, t. ex. huba 'hålet', svhba, habd 'hårda', s'eba, tœbd 

'tjäle'; 
mellan b, f, g, le, m, g, p ock vokal, t. ex. bbo 'blod', pbog, 

fbyga, gVana 'glo', lebo 'klo' o. 'krog', hö nib a 'humla', màgba; 
mellan vokal ock j, h, m, p, v (i sekundär förbindelse äv en 

andra konsonanter), t. ex. œbj, liable, habm, vœbp 'valp', gnbv 
'golv'; hdimbbo, Mbvot (jfr nedan). 

¥ 

frikativt apikokakuminalt r, förekommer efter b, som då starkt 
reduceras, t. ex. kàbvôt. jtubvig. 

') Enligt SOA. 19: 189; d. v. s. med liär använd beteckning 
àpna§lùn. 
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3 

f ö r e k o m m e r  i  u d d l j u d  f r a m f ö r  v o k a l ,  t .  e x .  ja, ja\ 
järn', jet 'get', ji 'ge', jik, joJr '(g)jord', jnlpa jälpt', pus, jyp 
djup', jàla 'prata enfaldigt', peta 'valla', ja ' göda'; 

i  s l u t l j u d  s o m  k o r t  e f t e r  r, t. ex. bafy tvättbalja', 

bcerj; 
i  i n l j u d ,  t .  e x .  kàja kaja' o. skrika' v., pl'èja, lujiaméj 

interj., iulja 'olja', fnJrja 'f ölja', smèrja, mdjmkdk 'primula'. 

h h 

Konsonantiskt i, t betecknas i det följande med j. Det 

förekommer 
i  i n l ju d  

mellan tautosyllabiskt b, p, f, m ock vokal1, t. ex. bicela 'bjä llra', 
piàfdrg n. pr. 'Pjärterud', ficel 'kuperad obygd', mmilc; 

mellan vokal ock konsonant (åtminstone s), t. ex. kdisa n. pr., 
mäisn n. pr.; 
i  s l u tl j u d ,  t .  e x .  mar, mœt. 

T -

»Tjes-ljudet betecknas här med j. Möjligen vore ß en lika 
korrekt beteckning2. Emellertid är även enligt Lundeli Lmalf. 
53 det dalslänska »tje;-ljudet gr. Det 

f ö r e k o m m e r  i  u d d l j u d  f r a m f ö r  v o k a l ,  t .  e x .  g rägsa ' k u r 
tisera handgripligt', rfcpi tjärn', gréa 'kedja', g~ïna '(smör-)kärna', 
pil. groll, 'köl' o. köld', pbg9, yyv tjuv', grak 'h aka på 
häst', gràtrig, ybra, g~et; 

i  i n l j ud ,  t .  e x .  kôgcyr 'gagntjur', kâlgrœla, nàïgryv : nâltjuv;, 
dàmgrdria n. pr. 'Damnitjärnet', fprgréld-sœj 'förkyla sig', skåvgråra 
'skottkärra'. 

*) Jan Ilalfvordssou från Ed (se ovan s. 8) sj'nes ha lagt märke 
till att konsonantiskt i, ej J föreligger i dessa förbindelser. Han sta var 
j-ljudet med i, j eller g, t. ex. iag s. 52 o. s. v., jag 50 o. s. v. 
ga 'ja' 67, gullotta 'julotta' Gl, magor 'major' G7, bör ga 56; däremot: 
bigödd 'bjöd' 53, Bigörke bäck 'Björkebäck' 5 6, till figäls 'till fjälls' 64, 
pigas 'pjäs' 63 (dock även biörn 59, biuden 60, Mgäl fuss mjcclfms 
'ett öknamn' 62). 

2) Jfr Kallstenins Sv. landsin. 1906: 52. 
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h 

(under vilken beteckning även $ innefattas) förekommer 
i  u d d  l j u d  

framför vokal (icke före e, t, ce, y, 0, 0; däremot i inljud före 
[e], y, 0), t. ex. hasta, lcar 'karl', lcitla ' kittla', ho, hépor 
'koppar', hnlf, h uva 'elritsa', hag 'kung'; 

framför l, n, r, v, t. ex. Iclar, Mo 'klo' o. 'krog', hnet 'gnet, 
hri 'krig(a)', lev vi; 
i  s l u t l j u d  s o m  k o r t  

efter vokal, t. ex. sah, beh 'beck', rih, oh, fmh, shah 'en slags 
skakel', frcek 'frän', roh, lok; 

efter l~, g, r, s, ,s, t. ex. folrk, bcegk, mark 'mark' o. 'mask', ask. 
fa,s k 'färsk'; 
i  s l u t l j u d  s o m  l å n g t  e f t e r  v o k a l  ( e j  e f t e r  a, 1, e, a, w, »), 

t. ex. tak, gråspik 'gråsparv', /o/c 'tjock', stak, bœk, r0h 'ryck' 
i inljud, t. ex. pihétar 'potatis', skifta 'skjuta', skgt, fékar 

pl. till shah, söhna 'dragga', vahs, fœhta, sètokrôh. 

çr S 

(under vilken beteckning även g innefattas) förekommet 
i  u d d l j u d  

framför vokal (icke före e, t , t, y, ce, 0), t. ex. gan 'gäl', gä^i 
'galen', go, gar 'gorr', gàbd, giuV, gal' 'gård', gèpa 'lodjur'; 

framför V, n, r, t. ex. girana 'glo', gnnj 'gno', gra; 

i  s l u t l j u d ,  
s o m  k o r t  e f t e r  v o k a l ,  t .  e x .  hag, seg, vog 'vägde', dreg 'fuktig 

dalsänka', rug 'råg', siug imper., dryg, sag s. o. prêt., vœg, 
lag 'ljög'; 

s o m  l å n g t  e f t e r  v o k a l e r n a  a, 1, o , e, tu, y, ce, t. ex. rag,phg, 
hog 'högg', deg 'dagg', gfoug, ryg, vœg; 
i  i n l j u d ,  t .  e x .  fôgd^r 'fogel', ràbdgèsang 'gossarna på Rabben', 

biugjo'/• 'bu kgjord', shogvcirmo 'skogs eld', stbggâl" 'stengärdsgård'. 
spår get n. pr.1 

Inter- ock postvokaliskt är kontakten vid kort g ej så hårt 
sluten som i riksspråket, utan ljudet närmar sig något /. Hos 

3) Enligt SOÅ. 19: 191. 
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t. ex. LJ. (ock även hos hans son RJ.) tyckte jag mig ofta 
höra ett mer eller mindre utpräglat y, t. ex. sey, sœyal 'segel'. 

fhjya, skcjy varma. 

# 
torde förekomma i ord som å§gåmal 'årsgammal', bögtré 'bogträ'. 

Ë 

(under vilken beteckning även y innefattas) förekommer 
i slutljud, 

som kort efter svagtonig vokal, t. ex. vàwg 'vävning', hènog 

'honung': 
som långt efter vokalerna a, i, t, o, y, a, ce, 0, t. ex. hag 'hängde', 

rxg, sprig, tog 'tung', dyg 'dygn', tag, sœg, l0g 'lögn'; 
i  i n l j  l i d ,  t .  e x .  fïggàrata 'med fina årsringar', mcegda 'mängd', 

bœglc, màgJra, agnar, làgràk 'raklång', pågjon 'pension', lagt. 

f 

f ö r e k o m m e r  i  u d d l j u d  f r a m f ö r  v o k a l ,  t .  e x .  Jäsa 'susa' 
1. d., Jhria 'stjärna', Jena 'skridsko', Ji 'sked\ fika, Joga 'sjunga', 
JeJr 'själv', Jw, Jy, Jceg, Jotan 'sjutton', Ja; 

i  s l u t l j u d  s o m  l å n g t ,  m y c k e t  s ä l l a n ,  t .  e x .  af interj.; 
i inljud, t. ex. byfa, àfa 'åska', hcefa, àJçJôn 'auktion', 

pàgjon 'pension', må fin. 

h 

f ö r e k o m m e r  i  u d d l j u d  f r a m f ö r  v o k a l ,  t .  e x .  håra, harm 

'förargad', hèhri 'järnan', In 'ide', himal, hosta, hèla 'hålla', hulr, 

has, liyla, has 'hes', hœV, I10; 

i  i n l j u d ,  t .  e x .  Xlàhqk 'duvhök', smrhcbri 'smideshärden', 
ryhgna 'tjäderhöna', fœhihn, ùihêrja 'ohyra', b&hâgala 'behaglig', 
sùtohùlr 'osnyggt ställe', vàlhûHg 'vallpojke', gèrhét 'mycket 
hett', tvereshomal 'ett slags tvärträ mellan skaklar', sparvhök; 

efter tenuis mindre distinkt, t. ex. brèthàlr 'som bryter ner gärds
gårdar' (om kreatur), dretlM 'anus'. 
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§ 5. Vokaler. 

î 

förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, stark-
ock svagtonigt, t.  ex. ?« 'bakvatten', timor, ft 'sked', éh 'Elin', 
hùlvg 'sluttning'. 

y 

förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, men 
praktiskt taget endast i starkton, t. ex. ysta, fry ga, dy g a, ly 
' lyssna'. 

» 

står akustiskt nära e, vilket senare ej sällan torde ersätta f. 
Det är icke uteslutet, a tt i mina uppteckningar förväxling någon 
gång gjorts mellan dessa två ljud. i  förekommer endast kort, 
i  udd- (mycket sällan) ock in ljud, sällan svagtonigt, t.  ex. 
inta, griddr 'grädde', Icrémka 'kräfta',  enk, dàht 'dåligt' .  

e 

förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, i stark-
ock (mindre ofta) svagton, t. ex. éngr 'en' s., lest ' läst '  s., 
hèna 'hanne', spèpl 'spegel',  kne 'knä', te ' t ill ' ,  ve 'vid'. 

a 

torde förekomma i svagtoniga förstavelser (dock icke före k), 
t .  ex. hadråvah 'bedrövlig', peMskar en foderväxt, rava§ ' revers'.  

förekommer endast kort ock svagtonigt (icke före k), t .  ex. 
brcenvr 'bränner', fôgaV 'fogel', jàsyal, skèyan, tvcetd-séj. 

3—143251 Sv. lan dsm. Noreen. 
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ce 

förekommer långt ock kort, i udd-, in-ock slutljud, stark-
ock svagtonigt, t. ex. œta, råna 'rinna', brtp 'smälta', mœsâm 
'genast', atksis 'exercis'. 

0 

förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, 
praktiskt taget endast starktonigt, t. ex. öga, Ji0 st, nota 'nytta', 
ho. Som kort torde det ofta vara något »öppnare» (=• «?). 

ö 

torde vara ungefär identiskt med rspr. o (står kanske dock 
n å g o t  n ä r m a r e  » ,  ä n  d e t t a  v a n l i g e u  g ö r ) .  D e t  f ö r e k o m m e r  l å n g t  
ock (mera sällan) kort, i (udd-,) in- ock slutljud, huvudsak
ligen efter ock före vissa konsonanter (se vidare s. 157 f.), sällan , 
svagtonigt, t. ex. övar, bökar 'böcker', björk, /'», tèrmèsbbn n. 
pr. 'Tormansbyn' (~ -spön). 

w 

betecknar här ett ljud beläget mellan » ock u, står dock sanno
likt något närmare det senare. Det avviker emellertid tydligt 
från rspr. u (t. ex. äm. rùna 'runnit' ej = rspr. runs). Peter 
Andersson i Högkil (se ovan s. 12) karakteriserar motsvarande 
ljud i grannsocknen Håbol som »ett ljud mitt emellan o i son 
ock o i ogräs». Lundell (Lmalf. s. 108) anser sig ha hört n i 
»Dalsl. (Nordal o. Vedbo)». Ljudets karakter av mellanljud för
klarar, att SOÄ. ibland (oftast) har u, ibland s1; i namn från 
Ärtemarks sn står dock konsekvent s (jfr även nedan s. 110). 

Det förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slut
ljud, nästan endast starktonigt, t. ex. us 'oss', fiifya 'följa', 
guba, hu{ 'hört', b m bud', frœmun 'främmande'. 

*) T. ex. från Steneby sn (uppteckningar av J. Sablgren): kl'hnarj 
'Klunderud' 19: 105 (men t. ex. èkdlun 'Ekelund' s. 108), rsqigdn 
'Rönningen' s. 111 (mon rùnvgan s. 123); från Ilåbols sn bsfra ~ 
bnVa 'Böle' s. 42. 
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e 

förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, prak
tiskt taget blott starktonigt, t. ex. èn, tè'ra ' tåla', hela 'hålla', 
lie 'slå'. 

m 

bildas med tämligen starkt framskjutn a läppar. Det förekommer 
långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, t. ex. mt, fiiun 
'hund', gnui 'gno', sällan svagtonigt, t. ex. m måph 'omöjlig'. 

a 

förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, stark-
ock svagtonigt (i slutljud dock endast svagtonigt) t. ex. qpzl, 
skàta, fal 'fåll ' , varie 'värk', bita, fafér 'chaufför'. 

a 

torde stundom förekomma som variant till kort a före r + kons., 
t. ex. skåra 'klirra' 1. d. 

a 

är snarare mer än miudre »sl utet» än i rspr. (stundom närmande 
sig co). Det förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock 
slutljud, stark- ock Svagtonigt, t. ex. ask, kvaq, dansa, skam, 
bra, çfeela 'källan', röta 'roten'. 

a 

förekommer långt ock (mindre ofta) kort, i udd-, in- ock 
slutljud, stark- ock svagtonigt, t. ex. ar, var, stak, ka% 'kung', 
tàsa 'groda', past, ta; svagtonigt huvudsakligen i några få, men 
vanliga ord, t. ex. a 'ock, att', pa. 
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O 

förekommer långt ock kort, i udd-, in- ock slutljud, stark-
ock (mindre ofta) svagtonigt, t. ex. ost, op, bol;, kàma 'komma', 
ko, lwnog 'honung', på-ron, åran. 

Anm. Det framgår av vad som ovan s. 32 nämnts, att målet har 
•diftonger med \ (»,) som förra eller senare kompouent, t. ex. p%a[ ett 
skällsord, ftcel_ 'obygd', mnuk, b i ark, ifwl", nnekk 'mjölk', skètftàJr 
'stor brödspade", mdtsn n. pr., meet 'mig . Dessutom förekommer en 
diftong, som jag betecknar med diu i ordet faWS 'fähus'. 

Exkurs. Om i, % i Sundal. 

Sättet för bildningen av s. k. viby-i ock -y torde ännu icke 
vara utrett. Ljuden äro ju vida spridda i Sverge, ock kanske 
de icke överallt äro identiska. Av de hittils givna analyserna 
av i, % förefaller mig Borgströms (Askersmålets ljudlära, s. 32 ft'.) 
snarast antaglig för Sundals räkning. Alldeles säkert är, att 
Noreens beteckning av i, ti som apiko-alveolara vokaler (VSpr. 
1: 495) icke stämmer för Sundals i, %. Det akustiska intrycket av 
Askersmålets i, % beskriver Borgström ( a. a. s. 33) på ett sätt, 
som helt ock hållet passar in på de sundalska ljuden, i gör, 
säger B., »ett akustiskt intryck av bakre vokal»; »jag hörde en 
gång ett uttal av kattnamnet Iris, som efter det akustiska in
trycket rent av kunde betecknas iiris*. Samma erfarenhet bar 
jag från Sundal. Vid en resa där för några år sedan frågade 
jag en person i Bolstads socken, vad prästen där hette. Jag 
tick den uppfattningen, att han hette Lundvall, men han hette 
i själva värket Lindvall. 

§ 6. Kvantitet ock akcent. 

Kvantitetsförhållandena äro på det hela taget som i rspr. 
1 ett par (ofta svagtoniga) ord förekommer kort starktonig 

vokal utan att följas av lång konsonant eller konsonantgrupp, 
t. ex. hé 'vad', jcera ' göra'. 

Halvlång vokal förekommer särskilt ofta i ändelserna -ang. 
-ars, t. ex. hcestqnd 'hästarna' (ofta kanske t. o. m. hellängd, 
särskilt i ord som sképranv 'skojarna'), skèjgra, gàmïqrs 'äldre'. 
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I huvudton ig stavelse är akeenten 
grav, t. ex. brcenar 'bränner', p Seg ar, bbtn 'biten' (s. ock ptc.), 

sépratår 'separator', snobait 'snöboll'; 
akut, t. ex. brénor 'brinner', képar 'koppar', nébmius, ff/,slika 

'tändsticka', égatyta 'gräshoppa'; 
grav-cirkumflex, t. ex.pin 'pinnen', skäl 'skallen', häri 'hare n', 

v. kör'; 
akut-cirkumflex, t. ex. stål 'stallet', får 'far' s., lér läder', 

mör1. Denna akcentform är föga utpräglad, så att man 
ofta hör (eller tycker sig höra) stal, far etc. 
I starkt bi t o ii ig stavelse är akeenten 

bi-akut. t. ex. grågås, bikthpa, ba§kog 'bar rskog', v renreps luft
strupe', tqr^dbusk 'törnbuske'; 

bi-cirkuniflex, t. ex. kàravihi (~ kàrdcàrf) 'högfärdig', màkstû>i 
'modstulen' (om kreatur), tépagåri 'brunstig' (om höna). 
Akeenten ligger nästan alltid på första stavelsen, även i 

ord som i rspr. ha upptakt, t. ex. bèfê 'besked', jèmën 'ej hög
färdig', kàtrina, fràusàsar 'venerisk sjukdom', äkfån 'auktion', 
tnàfin, ràsc èl n. pr. 'Rosell', àbdtijk 'apotek', ïnmit 'girig person', 
paraply, prèdikànt. På annan plats t. ex. i ijœn, b&smi 'be
styr', badråvah 'bedrövlig', f&§là, pcerômr pl. 'päron', foras 
fourage', johdn, motôr 'motor'; samt i ett ock annat kompositum, 
t. ex. f&kåsnna n. pr. 'Sjökaserna', skalérari. 

Anm. 1. I dessa nu rent enstaka komposita med akeenten på 
andra leden lia vi nog en räst av ett äldre språkstadium, som ännu 
råder i sydligare delar av Dal (Sundal, Nordal, Valbo), där det heter 
t. ex. brcemnpi, pcenokniv, tmft/Kil 'to rdyvel' (många exempel i SOA.). 
Om denna akcentuering i andra skandinaviska d ialekter jfr bl. a. Hessel-
man Sveamålen, s. 45, ABLarsen i Pestskrift til Torp (1913), s. 36 iï. 

Anm. 2. Tvåtaktiga ord äro icke så alldeles sällsynta (alla av 
mer eller mindre emfatisk karakter), t. ex. lliipvål 'kolsvart', fiVdlglM" 
mycket gul' (egentligen 'fjärilgul'), stômigâri spritt galen', sp'ttnllkdn 

'spritt naken , ajiamcéj interj. 
Anm. 3. Om den musikaliska akeenten i äm. finnas några upp

gifter hos Noreen VSpr. 2: 462 f. (efter distriktslantmätaren G. Roseils 
uttal, jfr ovan s. 22). För erhållande av noggrannare uppgifter fordras 
experimentalfonetiska undersökningar. 

') Jfr R. Iversen MM. 1912: 42. 
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Vokaler i starktonig ställning. 

Äldre ä1. 

Äldre a -> a regelbundet i gammal kort, sluten 

biilc-

stavelse 2 : 
alr f. al 
ba prêt. bad. 
llésfiå u. slagsmål3 

bak adv. bak, bakpa{, 
tom o. s. v. 

bal m. bal (dansnöje) 
bar adj. bar 
bar prêt, bar 
blra n. blad 
bra adv. o. adj. bra 
da m. dag 
dal- m. dal 
drag n. drag, kràmpdràg 11. 

kramp 
fat n. fat 
Pr as n. (fisk-)fjäll, mjäll4 

f'rqt adj. fiat 
prata n. pr. Flaten5 

forås n. fourage 
ga prêt, gav 
g an f. gäl11 

gap n. gap 
gl'a adj. glad 
giras n. glas 
gran f. gran 
grav f. grav 
hag n. inhägnad, övervä

gande skogbeväxt betes
mark7  

hak n. bak 
ja pron. jag 
kanâl m. kanal 

*) Under »Äldre ä» upptagas även ord, soin inlånats med a efter 
övergången ä -> å. 

2) Märk dock not 1. 
3) No. dial, bad n. 'aristeengelse, dyst, kamp, strid', slaastba 

'sva;rt slagsinaal' Ross, m. m. (se Torp Nyn. et. ordb. s. 13 f.). 
4) Jfr F.-T. 233. 
°) Best. f. av fsv. flat 'slätt åkerstycke' (SOÅ. 19: 175). 
6) Sv. dial, gan f. 'gäl' Rz; jfr no. dial, gan n. ds. Aas., fvn. 

gan n. 'gap', gana 'gapa'. 
') Fsv. hagh 'inhägnad, stängsel; inhägnad mark'. 
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kas f. svedjefall1 

klar adj. klar 
krias n. skräp, avfall2 

kram adj. kram 
{ve dèta) lågs u. best. f. (vid 

denna) tiden 
lam adj. lam 
las prêt, läste 
lat adj. lat 
ma f. mad 
man f. man 
mat m. mat 
nav n. nav 
par n. par 
prat n. prat3 

ra f. rad 
rak adj. rak 
rùndal m. rundel4 

sak f. sak 
sal m. sal5 

skar prêt, skar 

llag u. slag-, llàhék m. duv
hök, Xlavak m. ena delen 
av en slaga 

smal adj. smal 
sta ni. stad, jfisalstà m. göd

selstad 
stair prêt, stal 
stav m. stav (i laggkärl) 
svar n. svar 
ta imper. tag 
tak n. tag 
tak n. tak 
tal• ii. tal 
tam adj. tam 
våvik n. pr. Vadvik6 

vak f. vak 
hànvâlr m., llàvàlr m. slagans 

båda delar7  

van adj. van 
var adj. uppmärksam, för

siktig. 

Undantag: 
a) skalr n. 'skal' är påvärkat av skàlra v. 'skala' (se nedan). 
b) bqrfêta adj. 'barfota' (men bar 'bar' se ovan); samma 

motsättning mellan adj. bar ock vissa sammansättningar med 
bar-, särskilt barfött, möter i många andra dialekter, t. ex. 
sörb. bar 'bar' (barn 'bara', bàrbàga 'barbacka', bàrfrêst, bàlàwa 
'bara fläckar på en snöbetäckt väg'): bärfét 'barfota' (bår-
år ma, -hälsa, -hwa, -hcent, -nceva, -derma 'bararmad'), skeem. 

a) bgrfette Ör (Bond 300). 

Sv. dial, kas Rz, no. dial, kos, kas Aas., fvn. kçs. 
8) No. dial, knäs n. 'stykker, smuler af lioget li aardt' Aas. (Koss). 
3) T. ex. bônzpràt, LJ:s vanliga uttryck för 'dialekt' (jfr 

sörb. prad 'prat; dialekt, uttal', S0lénegapräd 'dialekten i mellersta 
Bohuslän'). 

4) Samma form i skeem. 5) Lånord. 
6) Enl. SOÄ. 19: 181; våvik sst. 189. 
7) Fsv. val, fvn. vçlr. 
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har: bar- (t. ex. bàràrma), holslj. bar (bàrbdantar 'barbent', 
bùrbWt 'utan sadel', bàrhàlsadar etc.): bàrfôhr (bårhåvädgr, 
barhœntdr) Leander, södra Halland bau, (bmr Vessige; bauhoad 
'barhuvad', bàtisJcâlad 'flintskallig'): bàhfét(&s) (bàkjàti) Wigforss 
SHF. s. 201. Förhållandet är utan tvivel »svårförklarligt» (Lind
berg s. 159). Jag tror, att Wigforss liar rätt, då lian SHF. s. 
207 yttrar: »Man kunde ju tänka på tidigare akc. barfött1 ; 
men jag vet intet, som talar för en sådan i detta ord mer än 
i de andra. Snarare är det möjligt, att barfött såsom ett syn
nerligen vanligt ord undgått inflytande från det enkla bau ock 
bevarat ett regelbundet a framför konsonantförbindelse.» 

c) à -> a i uddljud i några ord: a prep. 'av', àbfhkdfoa adj. 
'åbäklig'2 [« konj. 'att'], at prep. 'åt'. 

Amn. Att vokaler i uddljud i många fall behandlats annorlunda 
än i övriga ställningar, liar som bekant först Wigforss mer utförligt 
visat (Från Filol. för. i Lund 3: 1(59 fE ., 1906). Antydningar om för
bållandet gjordes först av AB Larson i Univ. og skoleann. 1891, s. 
213 (se MM. 1914, s. 148), Lydlseren i den sol0rske Dialekt s. 128 
(1894), Ark. 21: 129 noten (1904), vilken nu givit en utförligare 
framställning för de norska dialekternas vidkommande i MM. 1.914, s. 
147 fE. — Jfr även Falk-Torp Lydhist. s. 41 (1898), Daneli Nucköm. 
1: 129, not 1 (1905), Sandström ö ock ü s. 78 f. (1910), Noreen Grund
dragen av den fornsvenska grammatiken §§ 24, 35, VSpr. 3: 100, 
m. m. 

§ 8. Äldre ä -> a regelbundet i gammal kort, öppen 
stavelse3: 

ågwst n. pr. August år on (~ arom) n. pr. Aron 
ulvàra s. allvar4 avig adj. avig5 

a) åbäke s. Henr 42. 

') Vad Dal beträffar, kvarlever ju ännu delvis betoning på andra 
leden av ett kompositum (jfr ovan s. 39). 

2) Säkerligen sammansatt med av. Äldre förklaringar (Noreeu 
Sv. etym. s. 38 ock, alternativt, VSpr. 3: 114 <- "äbsekelikin ; Kock 
Sv. landsm. XV. 5: 48, Noreen, alternativt, VSpr. 3: 110 -f- "ofbae kelikin) 
ta ej tillräcklig hänsyn tili befintliga dialektformer (se Torp Nyn. et. 
ordb. s. 9 ock märk även vgm. abrélcdll, Landtinanson 1 ock r s. 23). 
Se nu i stället (F.-T. 37 — vartill Wigforss SHF. s. 120 synes an
sluta sig — men särskilt) Torp Nyn. et. ordb. s. 9. 

3) Jfr s. 40, not 1. 4) Fsv. fvn. alvara. 
5) Neutr. avilit ofta = motsols'. 
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baka v. baka 
bakar3 m. bagare 
basa v. gå som det vill, på 

vinst ock förlust1 

b&hågdh adj. behaglig 
b'räga f. konstgjord fisk eller 

ovalt metallstycke på svir-
vel2 

bråka v. braka 
brakon s. brakved (Rhamnus 

frangula) 
dra v. draga 
drakar,! n. pr. Drakerud3  

dràsmt in. drasut4 

får m. far 
gira, f. glada 
gir ana v. glo5 

gnaga v. gnaga 
gräva v. gräva 
hagd m. hage 
haka f. haka 
hako m. hake 
fjérän m. tjädertupp6  

haro m. hare 

ja adv. ja 
käka f. brödkaka 
kära v. krafsa, skrapa ihop 

o. d.7 

kar a v. ock f. karda8 

kan n. pr. Karin 
klara n. pr. Klara 
kVäva m. klave 
kràgd m. krage 
kräks m. torr trägren9 

lä n. lada10 

låga v. laga . 
läka v. laka 
läka m. lake (Lota) 
sàltlqka m. saltlake 
lakan n. lakan 
mägd m. mage 
magar adj. mager 
skomakarn m. skomakare 
måni n. pr. kortform av 

Emanuel 
mäsa v. genom gnidande 

rörelser krossa 1. d.11 

näkan adj. naken 

]) Se Rz s. v. basa 2; sv. ock no. dial, basa 'springa' m. in. 
Rz, Aas. 

2) Jfr sv. dial, blaga 'lysa ocli sväfva; eg. om norrsken' Rz (s örb. 
bbätva 'bölja för vinden; vanl. om säd', skeem. b lfàu"3 'fladdra', fryksd. 
bVâg 'lysa bjärt; om kläder'), no. dial, blaga 'glimte, flamme' Aas. 
(jfr Torp Nyn. et. ordb. s. 26 f.). 

3) Enligt SOÅ. 19: 175. 4) Jfr nedan s. 124. 
5) Jfr F.-T. 325. 
6) Ansv. fjäderhane Dahlgren Gloss., sv. dial, fjärhane Rz. 
7) Sv. dial, kara 'hopskrapa' Rz, no. dial, kara 'rage, skrabe, 

grave sammen' Aas. (jfr Landtmanson 1 ock r s. 73, Noreen VSpr-
3: 167). 

8) Se Landtmanson a. st. ock jfr Aas. s. v. karda. 
9) Fvn. kraki, sv. ock no. dial, krake i diverse betydelser (Rz, 

Aas.). 
10) Även no. dial, »lae og la» n. Ros.s s. 497. 
n) Anses av F.-T. 702 vara lån från mit. mäschen (?). 
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nära in. kallt vinddrag (om snara v. snarja 
spä m. spade 
spar s. spader 
spara v. spara 
staka ni. stake 
stars m. stare 
svåra v. svara 
ta v. ta 
taka f. tidrymd, Intäka f. 

vintern)1 

dce n ar dr opers. v. de t »snor» 
kallt 

raka f. ock v. raka 
sa prêt, sade 
sâl ni. sadel 
sakd§l%gdn m. best. f. sak

ristian 
Jasa v. susa 1. d. (om rägn intaga 

tàvd m. tafs2 

tråna f. trana 
trasats adj. trasig 
vakan adj. vaken 
vàna m. vana 
väsa m. vad (på benet)3 

vräka v. kassera. 

t. ex.) 
ska f. skada 
skaka v. skaka 
skåra ni. skare 
Xlàna f. slana 
smàka v. smaka 
snara f. snara 
Ånm. Lånord, som i rspr. ha (eller skulle ha) ultimabetoning, få 

vid akcenten8 förflyttning bakåt ofta långt Ü, t. ex. kàramcel kara
mell', paraply 'paraply', tavalét m. 'en slags hängande hylla' (se 
vidare Rz); jfr även adr (BS 'adress', april april' (àbrot 'abrotanum') ; 
däremot t. ex. àbdtêk 'apotek', må fin 'maskin', stà fàn 'station'. 

§ 9. Särskilda fall. 
a) a ~ a framför vissa konsonanter, 

1. framför 'r: 
a) gâiia (neutr. gà'fa) adj. galen svù^a v. göra sval 

slcàfrah v. skala svàh adj. sval 
skvala v. skvala vari atU- valen  

svà1,~a f. svala 
8) gàVa v. 'gala', maka v. 'mala', toka v. 'tala'; 

a) gâri Fränd. b) skal'a Fränd. 

J) Jfr Noreen Sv. etym. s. 56. 
2) No. dial, tave 'klud, lap; et lidet optrevlet stykke' Aas., in. m. 

(se F.-T. 1250). 
s) No. dial, vase en sammenviklet klynge, knude, visk, f. ex. af 

traad eller haar' m. m. Aas., sv. vase i åtskilliga Bet. (jfr t. ex. sörb. 
làrvqsa 'lårets köttiga del'). 
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Det ljudlagsenliga är här tvivelsutaii q1, ock undantagen 
måste betraktas som analogiska former: jfr pres. galr, malr oc k 
värb som grava grov, gnaga gnag, tal• n. {th<l? tal 'talade talat'). 
2. framför t: 
a) gåta* f. 'gata, väg', skàtab f. 'skata', tùnskàto m. 'torr träd

topp' 3. 
ß) àtl adj. 'otäck, vämjelig, vidrig'3, màta v. 'mata', pirata f. 

'tunn plåt'4, prata v. 'prata'; 
Även här är otvivelaktigt a det ljudlagsenliga; mata, pruta 

ha sin vokal från mat, prat; àtl representerar antagligen en 
särutveckling i uddljud; pkàta är väl ett relativt sent lånord. 
3. framför p: 
a) qpdl m. 'apel', skapac v. 'skapa' 
ß) dàpd m. 'vattenpuss'5, gàpa v. 'gapa', knàpa m. 'kaxe', skräpa 

f. ock v. 'skrapa'. 
Här ser jag ingen regel i utvecklingen. Om nian antoge, 

att a även här vore det ljudlagsenliga, så kan gàpa lia vokalen 
i enlighet med gap; knåpa behöver väl häller in te visa så mycket 
(jfr även skeem. knqgd 'kaxe'). Värre är det med skrapa, men 
särskilt märkligt är det rent dialektala ordet dàpd (även sörb. 
har dàle,, men skhba). Å andra sidan kunde man snarare 
vänta sig q i uddljud: qpdl. 

b) ä -+ a i (urspr.) uddljud före k: haka v. 'åka', åk:>r 
m. 'åker'. 

c) fàraA v. 'fara' har möjligen sin vokal efter pres. far 
(se nedan s. 149 f.); jfr dock Wigforss SHF. s. 206. 

§ 10. Äldre ä i gammal lång stavelse. 
a) Framför r-förbindelser, 

1. framför rö -> a : 
hal~e adj. hård vàl'dkasu u. pr. Valekasen, 
sval4 m., flrœskdsvàlr m. vutokel n. pr. Valekullen6; 

(fläsk-)svål 

a) gå ta Fränd. '•) skàta Fränd. c) skapa Gunn (Bond 323). 
A) fåra Fränd. °) haka Fränd. f) s v àl'y Fränd. 

J) Jfr även i Håbol kvif(il"a Iyvifalan SOÄ. 19: 51. 
2) Fsv. skate. 3) Jfr fvn. atall. 
4) Fsv. plata från mit. plate. °) Se vFriesen Mediagein. s. 30. 
6) Enligt SOÅ. 19: 183, 303; båda till varde 'kummel'. 
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Undaiitag: gab m. 'gård' med sammansättningarna figalr 
m. 'gärdsgård', stbggàl- m. 'sten(gärds)gård', bégàri n. pr. 'Bö-
gården' m. fl. ortnamn ock ådgrpJrog ni. 'årder'. 

Dessa bägge ord äro utan allt tvivel lånade från (resp. på-
värkade av) rspr.1 Det senare visar sig redan genom sitt inter-
vokaliska d vara inlånat i målet (jfr däremot no. dial, ard, al 
Aas.); jfr Kallstenius s. 126. 
2. framför rt -> a, a: 

al v àI adv. ordentligt, mycket2 kvàfér m. kvarter (mätt) 
fal m. fart bakpå^ m., fràmpàI m. bak-, 
kala n)- frampart (på ett slaktat 
kula f. karta djur) 
knal m. liten hård knöl3 sv at adj. svart 
kval m- kyart và{ah f. vårta; 
Av detta visserligen något torftiga material ser det ju märk

ligt nog ut, som om art gåve a£, men antesonantiskt al (märk 
huvudsakligen ®à£a). Jfr om behandlingen av fonemet ort 
nedan s. 94 f. 

Anm. 1. I några fall lia vi lång vokal före 
a) hal adj- "• 'hårt', Sita£ adv. 'snart . Det första har naturligtvis 

rättat sig efter mask. (hal ') o. s. v.; så möjligen också det andra, 0111 

det är gammalt i målet. 
ß) st'ît, aflj- n- starkt', vql adj. 11.  'varmt'. Här liar förbindelsen 

rt uppkommit sekundärt, väl i sen tid; samma utveckling i andra dia
lekter, jfr t. ex. Wigforss SHF. s. 221. 

3. framför rn a: 
bari n. barn klàiia v. klarna 
ga>i n. garn kva>i f. kvarn; 
Anm. 2. Man kunde vänta att av ordet kvarn finna formen 'lcvqtl 

<- kvsern. Gården Kvarnviken kvår(vika skrives pä 1500-talet så 

«) hal Fränd. b) väfji Fränd. 

J) Jfr t. ex. skeem. gafr 'gård', men ga1/' 'gärdsgård', nokgå^f 
'Norrgården', j>érgak 'kyrkogård (Lindberg ss. 159, 181). 

2) Fsv. alvar (från mit. allwär) adj. 'allvarsam; ifrig, oförtrnten', 
änsv. allvar 'allvarsam', ntr. som adv. 'ordentligt, mycket, riktigt' 
SAOB (förekommer t. ex. hos Sveno Dalius, Hanselli 9: 115, 168). 

3) Sv. dial, knart kart, omogen frukt' Rz, fryksd. kliat 'knöl, 
spets; litet ht -1 stycke', sörb. kèl&knat 'liten kulle', Stbuknat 'liten 
hård sten', skeem. knut liten rund tingest, äfven om djur', no. dial, 
knart 'knort, knude; umoden frugt' Aas. 



STARKTONIGA VOKALER: ä 47 

gott som alltid med e (SOÄ. 19: 186 f.), likaså Kvarnsjö (inget dia
lektuttal), första gangen med a 1600 (ib. 188 f.). I Västergötland 
kvarlever kvsern ännu (t. ex. Väne hd, V. Tunhems sn kvåsifbakdn 
'Kvarnbacken SOÄ. 12:56). Att dömma av ortnanmsmaterialet beter 
ordet kvafl överallt på Dal (märk dock Töftedal!). Formen finns be
lagd på åtminstone följande ställen: 
Vedbo lid: Backe SOÅ. 19: 209; Dals-Ed s st. 17, 19, 21, 217; Gesäter 

39; Håbol 53; Laxarby 73; Nössemark 83, 253; Steneby 111, 
113, 117, 121, 265; Tisseiskog 273; Töftedal 284 [7crà»£9£<P»£3 
~ kvàngrgr,ot\~] ; Ödskölt 205; 

Tössbo hd: Mo SOÄ. 17:31; Tydje 47; 
Nordals hd: Dalskog SOÄ. 15: 111; Holm 120; Järn 122; Skållerud 

75, 125; Ör 89, 92; 
Sundals lid: Bolstad SOÅ. 16:4; Erikstad 54; Frändefors 82, 101; 

Sundals-Ryr 180; 
Valbo hd: i SOÄ. 18 (ännu ej publicerad) finns kva^ belagt från 

Färgelanda, Högsäter, Järbo, Lerdal, Råggärd, Rännelanda, Torp, 
Vfdbo-Ryr. 
Det är i alla fall tänkbart, att levari beror på påvärkan från rspr. 

Hur i yngre tid kvarn uttränger kvarn, kan man se på det västgötska 
ortnamnsmaterialet, där mångenstädes kvarn är det äldre, kvarn det 
yngre uttalet; se exempelvis SOÄ. 12: 56, 88. — Emellertid föreligger 
ju redan i äfsv. kvarn jämte kvsern, en växling, för vilken hittils 
ingen bättre förklaring än avljud givits (Noreen Aschw. gr. § 117, 
anm., Kock Ljudhist. 1: 237). Att, som Kock a. st. antar, den om
ständigheten, att kvsern användes som senare sammansättningsled i vatn-, 
vsefier-, f ot-kvsern etc., skulle ha bidragit till genomförandet av formen 
kvarn, anser jag ej sannolikt (jfr nedan s. 103 f.). 

4. framför urspr. rl a : kara m. 'karl', knh n. 'kärl'1; 
Lånord från rspr. är kal n. pr. 'Karl'. 

5. framför rr: 
a) skåra v. 'skallra, klirra'2; 
/i) bar n. 'barr', sigâr ni. 'cigarr'; 
Resultatet är a, när rr i slutljud förkortats, eljest a. — Om 

star 'starr', som möjligen utgår från en form med se, se nedan 
s. 149 f. 

") kar Fränd, Ör (Bond 300), Gunn (Bond 326 o. s. v.). 

x) Jfr fvn. kerald, fsv. kseralde (se om detta Noreen Aschw. gr. 
§ 64, anm. 1), holslj. kål ~ It år al Leander, o. s. v. 

2) Fsv. skarra 'increpare', sv. dial, skarra 'skallra, gifva ett doft 
darrande ljud' in. m. Rz, 110. dial, skarra 'frembringc en ru halslyd; 
harke, ramme sig m. m. Ross; jfr F.-T. 987. 
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6. framför övriga r-förbindelser -» a: 
àrbèt n. arbete, àrbéta v. 

arbeta 
arj adj. arg 
àrjansnésa n. pr. Adrians

näset1 

arm ni. a rm 
vàsdrv m. Steliaria media 
bark m. bark 
gàrvars m. garvare 
gnarka v. knarka 
harj n. stenrammel2  

hàrka f. ock v. barka 
harm adj. förargad 
hàrpa f. ock v. harpa3 

harv m. harv 
härva v. harva 

mark f. mark 
mark m. mask4 

ma§ s. mars 
pärhan n. pr. Parken5 

skarp adj. skarp 
skäptfcpi n. pr. Skarsdalen6 

skarva v. skarva 
snarka v. snarka 
sparvhök m. sparvhök 
stark adj. stark 
svarva v. svarva 
tarm m. tarm 
varj m. varg 
varm adj. varm 
varp m. varp (i väv) 
varv n. varv, virvel. 

1. 

a) 

Alilll. 3. lap n. pr. 'Lars' har i relativt sen tid synkoperats ur 
Lårens. 

b) Framför n-för bi lidelser, 
framför urspr. nn -> a , a: 
an adj. annan (neutr. ana), 

àndà m. annandag 
bran prêt, brann 
gran adj. vacker 
gråna m. g ranne 
han pron. han 
johdn n. pr. Johan 
kan pres. kan 

kàna f. kanna 
mau m. man7  

pana, f. panna 
ran prêt, rann 
span f. spann, hink 
span prêt, spann 
span prêt, sparkade8  

tau f. tand; 

!) SOÄ. 19: 179. 
2) Jfr fvu. hçrgr m., fsv. harg'her stenaltarc', sv. dial, harg nu 

'plats uppfylld af naturligen hopad sten' Ez; no. dial, horg f. bjerg-
knold Aas. 

3) För säd. 4) Fvn. maökr. 
5) Enligt SOÅ. 19: 195. 
6) »F. led. är väl gen. av fsv. skar(dh) inskärning' (SOÅ. 19: 303). 
7) Förekommer knappast annat än i sa mmansättningar, t. ex. bond-

man 'böneman', Icénsman 'länsman'. 
8) Inf. spcena. 
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ß) fan, snîifàn f. '(snö)driva'slcran adj. 'mager'2, stànaa v. 
'stanna'; 
Formen stäna3 (jfr skeem. stäm, sörb. stàna) kan möjli

gen vara att förklara, som Kallstenius s. 784 gör (jfr även 
Hellquist 1600-talets svenska s. 122). Om snàfàn (ock slcran) 
jfr nedan 2. 
2. framfor urspr. nd -> a , a, a: 
«) ànd,s n. pr. Anders 

blràna v. blanda 
bran m. brand5 

gran n. grand 
hånvålrb m. »handval»6  

ß) andaeri adj. fjäskig, som har 
bråttom jämt 

ànttàrs-sœ) v. göra sig till9  

plraçantia f. ploganden 
y) an'1 f. and (anas); 

Förhållandet är sålunda i äm. liksom i många andra dia
lekter dunkelt; se Wigforss SHF. s. 234 f. ock där anförd litt. 

a) stana Ör (Bond 308). b) han Fränd, hann Gunn (Bond 365), 
h«ndva<* Lignell 105. °) san Fränd. d) an Fränd. 

*) Fvn. fçnn. , 
2) Jfr skrin nedan s. 78. Månne enligt F.-T. 1025 »mit sekundärer 

Vereinfachung des nasals»? 
s) Stana är vanligt under 1000- ock 1700-talen, se Åkerblom Runii 

svenska rim § 112 ock där anförd litt. 
4) »Jämte stagna lia funnits de därmed iutimt sammanhängande 

adj. staj)in ock subst. stajjer, som efter förlängning av vok. framför 
enkel kons. i formerna "städhen ock Städh analogiskt invärkat på 
värbet ock givit detta formen 'städhna ock, sedan de förlorat sitt 3, 
'stäna jämte den ljudlagsenliga stanna.» 

5) Dels 'eldbrand', dels en del på harven. 
®) Den ena av slagans två delar. Som simplex är ordet hand ut

dött ock ersatt av nfPVd. 
7) Fvn. hland. 8) SOÄ. 19: 194. 
9) Dessa ord innehålla väl prefixet and-; jfr ss. 124, 152. 

10) No. dial, andra f. skinne, beslag under moderne paa en slœde' 
Aas., sv. dial, andra 'träskoning eller jernskena under slädmedar' Rz; 
jfr fvn. çndurr, andri. andr m. onder, ski' H.-T. 

lan n. land, strand 
lan n. kourin', låna v. pissa 

(om kor) 
ran f. rand 
strån n. pr. Strand8; 
åns m. andedräkt 
andra f. s kena under me d10  

ban n. band 
san m. sand; 
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Wigforss påpekar, att Kallstenii försök till förklaring av lan 
(ur landsväg m. m.) är ohållbar. Att räkna med riksspråksin
flytande i land ock strand, som W. föreslår, tror jag inte är 
lämpligt; varför just i dessa ord1, under det att sand aldrig 
skulle rönt något sådant inflytande? Varje försök att förklara 
orden med ai äm. som riksspråkspåvärkade måste för öv
rigt naturligtvis stranda på ordet lan 'urin'. Växlingen a : a 
sammanhänger tydligen på något vis med den långa vokal a 
före ursprungligt nd (delvis även urspr. nn: åtminstone fan— 
fçnn), som i äm. (nu) blott är till finnandes i an f. 'anas', men 
som, om vi gå något längre västerut, uppträder i många ord. 
Sörb. har åtminstone an 'and', gn 'ande', ana 'andas', fan f. 
ock ban ~ ban n. (men än 'annan', gran 'grand'; han 'hand', 
lan 'land', ran, strån)] skeem. an 'and, ande', ån 'annan', àn;> 
'andas', and 'andedräkt', ban, fan, san (men gran; hav; lan, 
ran, strån)] S olar2 än 'and', âne m. ock v. 'ånde', änü ~ annü 
kort ski for hoire fod', bränatt(a) 'markstribet', fän 'fonn', rän 

'rand', strän n. pr. 'Strand', vän 'jordrotte' (no. dial, vand, vond 
Aas.), i norra delen av området bän, sän (men b^anne ~ b/ayna, 
lann ~ layn, stann ~ stayn). 

Jag har ingen bestämd mening om hur saken närmare för
håller sig, men återkommer till frågan längre fram3. Jag vill 
här endast påpeka, att i de många ord, där a står i uddljud, 
har det kvaliteten a (àn9$ lånord). > 
3. framför nt -> a, a: 
a) leant m. kant fœjant m. sergeant 

f0rpåntnvg f. förpantning tränt dr s. pl. tranbär4 

prœdilcànt m. predikant vanta m. vante; 
sant adj. n. sant 

4) Märk, att strån är ett vanligt ortnamn ock att lan t. ex. i 
äm. är vanligast i den tämligen dialektala betydelsen 'strand . 

2) ABLarsen Soktr, b. 52. 
3) Om förlängning i denna ställning i norska dialekter torde man 

kunna vänta sig en framställning av ABLarsens hand som fortsättning 
på hans avhandling i MM. 1914, s. 147 fï. »Vokalforlœngelser i de 
norske bygdemaal. I. Gammel vokalforlamgelse i freinlyd.» 

4) Jfr tranjuta tranbär Dalsl. Rz, tre/njuter ds. Lignell s.107 ; 
mo. dial, tränte (Smaal.) Aas. 
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ß) brant n. pr. Brand1 tblrdnt adv. ibland 
grant adj. n. vackert kantor n. garderob, skrubb2; 
Framför ett nt, som i rspr. motsvaras av nd, står, som synes, 

a; grant följer gran; kantor är påfallande (jfr sörb. kantor, 
skeem. kantor). 
4. framför ns -> a: 

dans m. dans 
dansa v. dansa 
frànsdrd n. pr. Franserud3 

fransk adj. fransk 
frànsosdr s. pl. venerisk sjuk

dom 

5. framför ng a: 
bàgsn adj. rädd7  

fag n. knä, sköte, màgfàg 
n. hastigt påkommande 
svåra magplågor8  

fàga v. fånga 
gag m. gång 
lag adj. lång 
màgd adj. många 
Undantag: 
hag prêt, hängde 
magVa v. mangla 
pàgfon m. pension 
Xlag prêt, slängde 
Dessa ord äro tydligen analogibildningar, resp. sena lånord. 

x) Hästoamn. 
2) Fryksfl. lcantôr ~ kantor, bärgsl. kantor (Kallstenius s. 174), 

DO. dial, kantor (Aas.), lty. kantoor Dähnert, mol. cantoor (~ contoor) 
Verdam. 

3) Enligt SOÅ. 19: 185. 4) Enligt SOÅ. 19: 195. 
®) Enligt SOÅ. 19: 177. G) Enligt SOÂ. 19: 173. 
"') Sv. ock no. dial, bang(en), bång(en), fsv. bang från mit. bange. 
8) Jfr magknip. 9) Fsv. stranger. 

10) Fvn. rçng o. s. v. 
n) Jfr språng Dahlstiema Kunga Skald str. 212, v. 5. 
12) No. dial, kjanksa, kjangsa 'kurtisere' Ross, skeem. ßClgS hångel, 

fästman'; till fr. 1. eng. ohance?? 

4—143251. Sv. landsm. Noreen. 

hànsdkasa n. pr. Hanse-
kasen (hemmansdel i Sins-
terud)4 

hànshfig'ân n. pr. Hanshögen 
(hemmansdel i Flaten)5  

skânsdti n. pr. Skausen6; 

stag f. stäng 
stàga v. stånga 
strag adj. frän, stark (om 

lukt)9  

trag adj. trång 
tag f. tång 
vrag f. spant10 

agra v. ångra; 

sprag prêt, sprang 11  

yàgsa v. kurtisera (hand
gripligt)12. 
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raglc adj. rank, ostadig 
skagk m. skånk (på ko) 
XlagJc m. slank, skvätt 
tåg ka m. tanke 
ïufjàglidh adj. trasig1  

sàgkdtèrva f. gungfly3  

stàgka v. stånka. 

6. framför nk a eller a: 
a) àgka f. anka 

bVagk adj. blank 
dragk m. drank 
màgkd m. manke 
plrwgk s. plank 

ß) àgka (pa) v. å ngra2 

hagk f. hank 
sàgka v. sanika, samla 
För att förklara växlingen mellan a ock a ser jag ingen 

annan utväg än antagandet, att a framför nk i slutljud gett a 
(märk särskilt skagk), men framför nk + vokal a. De mer än 
enstaviga orden med a torde kunna betraktas som lånord (àgka, 
tà'gkd, kans ke även màgks, ett dunkelt ord är lufjàgkah). Det en
staviga ordet med a, hawk f., måste i så fall u tgå från hçnk (jfr 
nedan s. 100 f.); jfr skeem. hogk, slwgk (f.!) enligt Lindberg s. 165 
-f- ç , men niàglid, pVagka 'planka', sàgka 'samka', slagk(?) 'slank', 
stàgkd. Skeem. har således a även framför antesonantiskt nk. 
Samma, är föthållandet i sörb. (t. ex. à-gka 'ångra', liagk f., 
màgka, skwgk f., slagk[ei])i i holsljungamålet i Västergötland (t. ex. 
àgka pa 'ångra', hwgk m., sàgka), i fryksd. (t. ex. ågk 'käxa', 
hagk, stâ'gk 'stånka') ock bärgsl. (t. ex. sàgkd, skagk, stagkd, 
Kallstenius s. 148). Jfr behandlingen av a framför mb nedan 
c, 2 (s. 53). 
c) Framför m-förbindelser, 
1. framför mm -> a : 

dam m. dam(-byggnad), ràmfé n. pr. Eamsjön (sjö i 
dàmçfàvid n. pr. Dam- Am. ock Håbol)6 

tjärnet skam s. skam (vanligen = 
dram m. dram4 fan); 

x) No. dial, ufjankeleg 'uordentlig klajdt' Ross; jfr ufjampeleg 
klodset i dragt' Ross, fjampa 'ordne, klsede eller pynte klodset' Ross. 

2) Sv. dial, anka (på) 'ångra, förtryta' Rz o. B. V.; jfr F.-T. 30, 
Torp Nyn. et. ordb. s. 5. 

3) Till såg k Cl v . (jfr no. dial, sankevatn Ross) eller jfr sank adj.? 
4) Inlånat i sen tid ined mm; eng. dram (F.-T. 152). 
5) ?— »F. led. är möjligen dial.-ordet ramm 'moras'» SOA. 19: 232; 

ramm 'fuktig äng, träsk' Rz (från Vgtl. ock Hall.), ramm 'träsk, 
moras' Hof. 
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Som före urspr. enkelt m (nedan 6) har a behandlats i 
varna1/- m . 'vadmal'; a står också i mania 'mamma'. 
2. framfor mb (-> mm) -> a eller a: 

dam n. dam (pulvis) lcàma v. kamma 
dama v. damma làmô^9 m. lam(unge) 
fàmd m. idiot1 vam* f. våm; 
ham m. kam 
Om /àma motsvarar fvn. -fambi, har väl a före antesonan-

tiskt mb givit a, eljest a; dama, kàma bero då på do,m, kam,2. 
3. framför mp a: 

àmpdtd adj. kinkig3 stamp m. stamp (redskap i 
hamp s. hampa smedja) 
lcamp m. kamp (häst) svamp m. trädsvamp, kork, 
krämp drag n. kramp svàmpalvàrk m. kork 
lampa f. lampa trampa v. trampa; 

4. framför m^- a: gàmfo adj. best. f. ock pl. 'gamla', gàm-
Van komp. 'äldre', jàmJra v. 'jama'4; 

5. framför mn -> a : famn m. 'famn' (mått), hamn f. 'efter-
skörd i utäng'5, namn n. 'namn'; 

6. framför förlängt intervokaliskt m -> a 6: 
fràmara adj. komp. främre hàmar m. hammare 
fràmg adv. framme simaadj.samme,mcesämadv. 
gàmal adj. gammal genast, med detsamma, 

d) Framför k + kons. -> a: 
àMah f. fotknöl, aWralé m. aks n. ax 

fotled' åksdl f. axel, skuldra 

a) warn Dahlstierna (Et. wälf. Beröm, Hanselli 6: 104). b) àMa 
n. Fränd. 

J) Fvn. (fimbul-)fambi? Jfr dock Torp Nyri. et. ordb. 97. 
2) Även det gamla värbet till kam, fvn. kemba, finns i målet, 

fast i annan betydelse; se s. 144. 
3) Sv. dial, ampet(e), ampen Ez, ampa 'misstycka' Ez, no. dial, 

ampe 'besvser', ampa 'besvfere' Aas.; jfr Torp Nyn. et. ordb. s. 3. 
4) Jfr nedan s. 61. 
5) Fvn. hçfn f. 'hamn, hamnegang' H.-T., sv. ock no. dial, hamn 

'betesmark' Ez, 'grcesgaug' Aas.J jfr F.-T. 387. 
6) Vokal + urspr. kort m har jag i regeln uppfört under gammal 

lång stavelse. Dock ha ord med ä + m i slutljud, vilket givit am, 
anförts ovan under a i kort stavelse. 

7) Jfr sv. ankel; fvn. Qkla n., sv. dial, akkla Ez, m. m. 
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àksdl m. (jul-)axel 
àktd-sœj v. akta sig 
pàsàkti adj. försiktig 
àkfôn m. auktion 
bàkd m. backe 
Mal: adj. black 
lœkdbVàka f. groblad (Plan-

tago), nàtabVàka f. uatt-
skärra, nïkab'ràka f. näck-
ros(-blad) 

daksvvrkd n. dagsvärke 
drak prêt, drack 
ffràksa v. flaxa 
frak adj. duktig, skicklig, 

bra o. d.1 

frakt f. frakt 
frakta v. frakta 
hak m. redskap att hacka 

löv med 
haka f. ock v. hacka, hàkg-

hôstd m. hackhosta, hàko-
spœt m. hackspett 

jàklltàn f. oxeltand2  

kàksni s. spektakel3  

kàkba v. kackla 
kraksa v. kraxa 
lak n. lack 
låkris s. lakris 
laks m. lax 
làksQgg m. person från Laxar-

by socken 

läkt sup. lagt 
maks n. pr. Max 
makt f. makt, maktdbétd m. 

kvarlemnad brödbit 
nàkd m. nacke 
puka v. packa 
ràkarg m. rackare 
benràkdV n. benrangel4 

sak prêt, sjönk 
fö t,sàlç m. fotsack 
saks f. sax 
sakt sup. sagt 
sakta adv. sakta 
skak adj. skack, sned 
skåkdV m. skakel 
Xlaks slags 
llåksmfår n. slagsmål 
Xlàkta v. slakta 
språk prêt, sprack 
stak m. stack 
stak prêt, stack 
stràkbênt adj. som ej kan 

böja på benet5 

stråks adv. strax 
tak s. tack6  

tàksèri'o f. taxering 
trakt m. trakt 
vakar adj. vacker7 

vakna v. vakna 
vaks n. vax 
vàlcsgn adj. vuxen8; 

x) Sv. ock no. dial, frakk, jfr F.-T. 271. 
2) Jfr nedan s. 61. 3) Jfr nedan s. 84. 
4) Ombildat efter no. dial, rakla bl. a. 'vœre upaalidelig, los i 

forbindelserue, sidde 10st; om redskab paa skaft og dl.' Ross, »et stort 
rakkl» 'lang, tynd, svag person' Ross? 

5) Se F.-T. 1176. 6) Ofta i pl.: màgd takor. 
') Neutr. våkdl °ft<a 'sakta, försiktigt'. 
8) Fvn. vaxinn. 
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e) Framfor g (gh) + kons.1 a: 
ag *>• a gg 
agct v. ro baklänges2 

agn n. agu 
àgnar s. pl. agnar 
dkguV m. frukost3  

ßugda* f. flagga 
fråga f. fradga 
gagna v. begagna 
hågpir n. hagel 
hägVa, v. hagla 
jàgm adv. »jaggu» 
yagira v. käxa e. d.4 

knag m. handtag på lie 
lag s. lagg 
lågors n. pr. Laggerud5  

lâga'r m. ladugård 
f) Framför s-förbindelser, 
1. framfor st -> a (a): 

bast n. bast 
fast adv. fast 
fastar f . faster 
Det ljudlagsenliga är tydligen a; hastig är riksspråkslån. 

2. framför sk -> a eller a: 
ash f. ask (Fraxinus) màska f. maska 
åska f. aska t åska f. ficka 
f'raska f. flaska vaska v. tvätta; 
Materialet tyder på att förhållandet (liksom i södra Halland, 

Wigforss SHF. s. 244) är, att a inträtt i uddljud, a eljest. 
3. framfor sp a eller a: asp f. 'asp', hàspa f. 'hasp'. Utveck

lingen tycks vara analog med a före sk. 

magnuis n. pr. Magnus 
nå ga7/" f. nagel 
rag m. ragg 
r agir a v. ragla 
ragn s. (fisk-)rom6  

fàgmdt adj. »schackmatt» 
Xlâg s. slagg 
stàga-sœj v. »stadga sig», 

sakta av 1. d. 
stagna v. ds. 
tag m. tagg 
tågdV n . tagel 
tagna v. sluta att skrika7 

vaga f. vagga 
v ägd V m. vagel 
vagn m. vagn. 

hastig adj. hastig 
kast n. kast 
kasta v. kasta; 

a) flàgda Fränd. 

!) Inklusive senare förlängt g oek genom assimilation uppkom
met gg. 

2) Jfr sv. dial, agg 'avig' Bz, VendeJl, m. m. 
3) Fvn. dçgurôr. 4) Jfr nedan s. 61. 
5) SOÅ. 19:175; innehåller säkerligen laggare 'laggkärlsfabrikant'. 
6) Jfr nedan s. 97. 7) Fvn. f)agna. 
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4. framfor övriga s-förbindelser a: 
bàsma f. pasnia1 tas m. tass 
bàsd m. bagge vas m. vass (Phragiuites) 
bràsma adj. f. brunstig2 vas adj. vass6 

brâsmg m. braxen8 vàsgn adj. fuktig7 

hdsglbûska ni. hasselbuske vàsàrva m. Stellaria media, 
las n. lass vàsbètn n. pr. Vassbotten8, 
màsœk m. matsäck vàstiœrig f. vattenbärning, 
pàsa v. passa, pàsâkti adj. vàsfis som ingenting fått 

försiktig vid fiske9, vàsà m. vatten-
plas m. plats så, vàstrél n. mygglarver 
ràstàrm m. ändtarm4 o. d.10, m. fl. subst. på vas-
skràlli adj. skrabbig, krass- 'vatten-' 

lig5 vàlte m. vassle. 
g) Framför v-förbindelser11 a eller a: 

gåmlr m. gavel kàyVa v. kavla 
hàvdo m. handtag, grepe (på naval' m. navle 

korg 1. d. )12 svåvdl n. svavel 
kävs1,' m. kavle thvVa f. tavla. 
Före vd står a (d. v. s. någon förlängning av vokalen har 

här aldrig ägt rum), eljest a. 

a) Hwas-sarff Dahlstierna (Kunga Skald str. 103: 6, Hanselli 6:30). 

1) Jfr Torp Nyn. et. ordb. 17. 
2) Om tacka. Jfr fvu. blsesma blesma, paringsfus (um geit og sau)' 

H.-T., no. dial, blesma, bresma, bresne Ross, sörb. ock skcem. brcesma 
brunstig (om tackor)'. Vokalen a beror väl (liksom r för 1) på in

flytande från brasa 'vœre brunstig' Ross; se vidare Torp Nyn. et. ordb. 
s.' 29. 

3) No. dial, brasme, brasma Ross, Aas., mit. brassem (jfr Wigforss 
SHF. s. 244 f., Torp Nyn. et. ordb. s. 37). 

4) Fvu. rass. 
5) Jfr no. dial, skratlen, skraslen 'skrebelig Ross. 
6) vas hänför sig till en udd, skarp till en ägg. 
7) Nno. vassen F.-T. 1356. 
8) Hemmansdel i Tormansbyn, längst in i ändan av Artingen (SOA. 

19: 197) 
9) bkl V .  No. dial, vatsfis m. 'en uheldig fisker Aas., Ross. 

10) Jfr vasstroll 'larver af trollsländor m. fl. Henr 53. 
u) Inklusive förlängt v. 

12) Fvn. hçfôi m. 'hovde, odde' H.-T. Jfr SOÄ. 19: 112 ock 
där anförd litt. 
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h) Framför ^-förbindelser, 
1 framför kn -> q : a^a f. 'aln'; 
2. framfor övriga /'-förbindelser -> « ; 

ahn m. alm htVrv adj. halv 
àftgan, âpnàrlc n. pr. Ar- kaVk ni. kalk 

tingen, Artemark1 kaJrv 1 11. kalv 
åpg-j m. Artemarksbo kàVva v. kalva 
b a//j f. balja pahti m. hänge (på salix) 
gàVp m. galge skaH prêt, skälvde 
halm m. halm taVj m. talg. 

Anm. 4. hal adj. n. halvt' bör jämföras med stq£, val 'starkt, 
varmt', varom se ovan s. 46. 

i) Framför Z-förbindelser, 
1. framfor ld: framför antesonantiskt ld har ä tydligen tidigt 

förlängts ock uppträder nu som o (se härom nedan s. 104 f.): 
håla, skela, [sèlda,"] vola, élar, èkola 'ällon'. 
Ordet hol n. uppfattar jag som anslutet till hola; fàla 'fålla' 

hör till fal 'fåll'. Tent lånord är nog flrerfäldio adj. 'flerfaldiga'. 
Andra fall äro: 

alri adv. aldrig jalra v. prata smörja3 

hggbål n. (tiden mellan plog- kalP adj. kall 
andstiden ock slåttern)'2 val s. (fan i) våld; 

fal m. fåll 
Ordet kall bereder svårighet med sitt a även på annat håll 

(se t. ex. Noreen Fryksd. ljudlära § 41 ,3,  Kallstenius § 166,4); 
jfr om and ovan s. 49 f. ock Solers kål4. — Till kal har väl 
anslutit sig kålsågar s. pl. 'kalsonger'. 
2. framför andra ^-förbindelser a (vid sekundär förlängning a): 

àla adj. pl. alla àlvùl adv. »väldigt» 
àlvàra s. allvar alt adv. redan 

" an Fränd. b) kàh Fränd. 

1) Se SOÄ. 19: (17 1,) 300, Noreen NoB. 1: 5 S. 
2) Se vFriesen SoS. 2: 220 fï. Dock tror jag icke (med vFrieseu 

s. 228), att »a i andra kompositionsleden förklaras af den förskjutning 
se -+ a, som i icke hufvudtonig stafvelse försiggått i många sv. dial.», 
utan a måste väl bero på ombildning av -bselde efter adj. balder. 

3) Jfr tiedau a. CO. *) Alifjarseu Solur, s. 52. 
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dlmar n. pr. Altner malt ni. malt 
bàh m. snöklump som om palt ra. palt 

vintern bildar sig under salt n. salt 
hästhoven1 slcàld m. skalle 

d/T bå lar opers. v. det bildar sJcàlra f. Rhinanthus 
sig dylika klumpar stal m. stall 

snfjbdlt ni. snöboll* ståla v. stal la 
gal n. galla3 svalt prêt, svalt 
galt m. snöpt galt tal f. tall 
gnat prêt, gnällde thh ra. tjockt smutslager, 
kala v. slutta4 skova; tälata adj.0 

hàhg ni. sluttning tàlnl; m. tallrik 
hals ra. hals val ra. (klöver-)vall 
halt adj. halt ga ràh v. gå vall, vnlhnlnn 
hdlpig n. halvtjog m. fl. ra. vallpojke 

subst. på hal- 'halv-'6 valt prêt, välte 
jalp prêt, jälpte vältar ra. vält 
hala v. kalla vältra v. vältra7. 

'ramfor övriga konsonantförbindelser -» a: 
àbijr m. aborre fhtig adj. fattig 
af t a m. afton girat. adj. glatt 
dian kard. arton hat m. hatt 
brad n. brädd hdfe n. kaffe 
brata adj. brant Icàja f. kaja9 

dat prêt, föll8 kaya v. skrika10 

u) brntß Fränd. 

*) Sv. balle 'afirnndadt, köttigt parti af kroppen SAOJ? (B 174), 
no. balle 'testikel o. s. v. 

2) Fsv. balder, fvn. bçllr (t härstammar kanske från ett värb 
motsvarande no. dial, baltra 'svabe, danne tii en bylt = balla' ttoss 
(jfr Torp Nyn. et. ordb. 15). 

3) Fsv. gal, äusv. gall (Sveno Dalins, Hanselli 0:173). 
4) Sv. ock no. dial, halla till adj. fvn. hallr, sv. ock no. dial, 

hall 'sluttande, lutande' (F.-T. 394). 
°) Jfr Landtmanson 1 ock r, s. 65. 
fi) Jfr fvn. tatl (Noreen Ordb. Fryksd. s. 106, Hellquist Ark. 7: 150). 
') Jfr F.-T. 1366 8) Fvn. o. 8. v. datt. 
ä) Fsv. kaia; möjligen ined äldre ä, se Tamm Et. ordb. 407. 

10) Mäst om barn. Hör väl till subst. kaja; äda. kaje 'give lyd 
(om en allike)' Kalkar, fryksd. kåj 'kvida som ett spädt barn'JM. 

A 
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kapa m. kappe 
kàptin m. kapten 
kàtrina n. pr. Katrin a 
kat ni. katt 
kåta f. katta 
kVàpa v. klappa 
knap m. knapp 
kraft f. kraft 
krap adj. trång, knapp1 

lap m. lapp 
làpa v. lapa2 

làpri n. lappri 
maj s. maj 
må ja n. pr. Maja 
mdjsn n. pr. Majsen 
màtna m. marknad 
mat adj. matt 
màta f. matta 
nat f. natt 
pàpa m. pappa. 
pàpèr n. papper 
plits m. spene 
påta v. d ia 

rab m. obruten (tuvig 1. d.) 
mark3  

rap adj. rapp 
saft m. saft 
sat prêt, satt 
skal m. skabb 
skàfa v. skaffa 
skaft n. skaft 
skàtjr s. pl. skatter, skàtakà-

snnd n. pr. Skattekaserna 
skràta v. skratta 
skvat prêt, spratt till 
snafs m. snaps 
Xlap prêt, slapp 
spat m. spätt 
jètdstab m. Pteris aqnilina4 

stàbd m. kubbe, Mokdstabs m. 
klockstapel 

stàpa v. stoppa5  

trap m. trappa, trappsteg 
trap f. förstuga; trappsteg vid 

ingången; vrå innanför dörren 
vdtna n. vatten. 

Anm. 5. låda v. 'ladda' är kanske kompromiss av *la (skeem. la, 
fryksd. la, uo. dial, la(da) Aas.) ock rspr. ladda; jfr sörb. låda. 

§ 11. Äldre iä 
a) övergår till jce, resp. jee i inljud: 

bjàla f. bjällra fjœr m. fjäder 
fjcel n. kuperad obygd6 fjréràn m. tjädertupp7 

a) vätan Fränd. 

1) Fvn. krappr. 
2) Prêt, ock sup. làpa. Jfr(?) no. dial, lepja, lapte 'labe' Aas., 

nisi, lepja, lapti 'to lap' Cl.-Vigf. 
3) vFriesen Mediagem. s. 75. 
l) Jfr Lyttkens Sv. växtnamn s. 1585. 
°) No. stappe (enligt F.-T. 1151 assimilerad form av stampa). 
6) fjcela är benämningen på den avsides belägna västra delen av 

socknen (Hedalen, Hökliult, Gällsbyn); dess inbyggare kallas stundom 
fjcelkätar 'fjällkatter'. 

7) Jfr ABLarsen Solor, s. 99, Wigforss SHF. s. 255, not 2. 
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fjéstdr ii. fjalster 
jèlpa0 v. jälpa 
jœvdl m. djävul 
g-ceft m. käft, mun pa djur 
g-œftah v. bråka (lin)1 

çfœfta f. värktyg att »käfta> 

kram (om snön) 
spjœl n. spjäll 
grœra f. tjära 
pcesta0 v. flåsa, flämta2. 

pcelo m. käke 
ycekTîd m . kälke 
mjcel adj. lös ock torr, ej 

med 
U n d a n t a g :  

1. På grund av speciell utveckling av se fö re r + konsonant 
står i flera ord a, a (t. ex. jà£a 'järta', g-gri 'tj ärn)': se s. 148 f. 

2. På grund av speciell (sporadisk) utveckling se -> e framför 
står e i fel" ' själv' m. fl.: se s. 151. 

3. Analogiskt infört j föreligger i jalp 'jälpte'. 
4. Följande ord äro till sin upprinnelse tämligen dunkla — de 

äro säkerligen i sin nuvarande form unga ord, resultat av 
ombildningar ock kontaminationer (jfr Lindberg § 61): 
iufjdgkah adj. trasig8 jalra v. prata dumheter4 

a) jcelpa Fränd. b) kiäfta [som Blår] Dahlstierna (Trogna 
Heerden 81). c) tjästar 'pustar tungt' Gunn (Bond 342 f.). 

Sv. dial, käfta (Närke) Rz; jfr no. dial, kjeft bl. a. 'eggen' 
(t. ex. på yxor) Aas., Ross. 

2) No. dial, kjasta, kjaasta 'st0nne, puste, sn0fte' Aas. (även 
kjastra 'klynke' Aas., kjaastra Ross), sv. dial, tjåsta 'andas häftigt, 
flämta, flåsa' Rz (tiåsta Hof); jfr sörb. ßbsta 'flämta', skeem. ßsstg 
'flämta, pusta'. Det sistnämnda härleder Lindberg §§ 63, 147 ur '[liösta 
(jfr fvn. fiiöstr 'heftighed, voldsomhed' Fritzner); men växlingen tjästa 
(tjasta): tjösta visar väl, att värbet är avlett av ett s üb« t. med bryt
ning (kanske ingår samma subst. åtminstone delvis i det fvn. mans
namn, som brukar skrivas piöstolfr? — detta skrives ofta ])iœstolf, 
pœstolf o. d., se Lind No.-isl. dopn. sp. 1130 ff.). Formerna med 
å (tjåsta, kjaasta o. d.) torde bero på förlängning av a framför st 
(jfr nedan s. 100). Högst dunkelt förefaller mig sv. dial, tåsta Rz 
(holslj. tåsta Leander) i samma betydelse. 

3) Se ovan s. 52. 
4) Hör kanske till fvn. hialdr 'svall, gny' H.-T., da. dial, hjaldre 

'klynke og klage og vœre pâtrœngende med sin klagen', hj. å'p 'snakke 
op; fore sladder', hjalder'klynken, klage, megen tale; vrövl' Feilb.; men 
jfr även t. ex. fvn. ialma, no. dial, jalma klinge, give gjenlyd; skraale, 
syngo heit' Aas., Ross, fvn. iarma, no. dial, jarma, jerma 'braege' Aas., 
Ross; sv. skvallra; no. dial, svalla 'snakke, prate, tale om ubetydelige 
ting' Aas.; sv. dial. pall(d)ra (även pjallra, se t. ex. Lindgren Burtr. 
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g~àgVa v. käxa e. d.1 g-hgsa v. kurtisera2, 

b) iä kvarstår i uddljud som ja, ja: jàhXltàn f. 'oxeltand'3. 
jamn, jamta adj. 'jämn', jàrs n. 'stad på väv'4. 
Utan beviskraft äro: 

ja pron. (ock adv.) 'jag' (ja) 
jàga v. 'jaga' (icke = bedriva jakt), lånord (jfr dock Hesselman 

Västnord. studier 1: 23 f.) 
jämka v. 'jama'; jfr t. ex. skuttungernålet jaml~a 'prata slarvigt' 

(Grip Skuttungem. s. 63) ock rspr. jama 
jàrpg m. 'järpe'; här skulle ä i alla händelser blivit a före r + 

kons. (se s. 148). 
Undantag:,;grçb n. 'järn' utgår enligt § 42, b, 2 från jsern, som 

väl måste bero på riksspråkligt inflytande; sörb. har jœri, skeem. 
jari, men därjämte jarç. Tänkbart vore dock även, att iä jäm
väl i uddljud givit ise framför viss konsonantgrupp; jfr citatet 
från Hsegstad nedan. 

a) ijamter 'bredvid' Gunn (Bond 331). b) jati Fränd. 

s. 54) 'tala mycket och fort; prata, sqvallra etc.' Rz; sv. dial, 
ballra 'prata fort och mycket, pladdra' Rz, o. s. v. — Kanske hör 
jàlra emellertid till b nedan, ty i shetl. finns ett jalder 'skvaldre, f0re 
hojrastet eller stojende snak; også trœttes hajrostet' Jakobsen Et. ordb. 
s. 361, vilket Jakobsen med tvekan härleder ur "jaldra (snœppe direkte 
af on. hjala, v., 'snakke, samtale , da oprdl. hj i shetl. Norn alm. bliver 
til sj, kun i ganske enkelte tilfselde ... til j»). 

') Sv. dial. (VkU. ock Smål.) kjaggla 'tugga illa och långsamt; 
gnata, ständigt knota öfver samma sak' Rz, Gadd, no. dial, kjagla 
'kjsevle saa smaat' Ross; jfr t. ex. no. dial, jagla 'vrovle, fare los 
suak' Aas., 'tygge moisomt' m. m. Ross; sv. dial, traggla 'omsäga, 
hacka; kälta, sagga' Rz; m. m. 

2) Jfr ovan s. 51. 
3) Fvn. iaxl, sv. dial, jäkksl Rz, jäksler Lignell 105. 
4) Aven den kant, som bildas, dâ s. k. kvcßft på fruktträd läker 

sig; fvn. iaöarr. Ordet förekommer som gårdsnamn i Nössemarks sn 
(SOA. 19: 76): Jaren jàdlft, Jan, varom Ortnamnskommittén yttrar: 
»Namnet är best. form. av fsv. iädhur 'kant', senare sammandraget till 
jär .... Den nuvarande namnformen med a beror på den i dial, 
vanliga övergången från ä till a framför r [bör vara r + kons.].» På 
så sätt förklaras formen J(XVi, inen icke jàdVt. Den senare formen är 
tydligen den ljudlagsenliga, med uteblivet progressivt i-omljud, under 
det att Jan väl är .det dialektala uttalet av ett »riksspråkligt» Järn (som 
finns belagt bland de äldre formerna). 
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Saiuma regel, som bär gives, uppställer Lindberg för skeem. 
(§61). Sörb. har t. ex. jàre,, jamn. I Solar finna vi jse mn, jse^n 
'järn', j sek si, men jaksla 'tygge idelig' (ABLarsen Solar, s. 162 f.). 
Hœgstad säger (Festskrift til Torp, 1913, s. 67 med not 4), att 
»ljodbrotsproduktet ja i fyrstningi av ord framfor einskild kon
sonant i regelen held seg den dag i dag i austlandsk, t. d. 
jäk, n. jakel, endaa jarn Folio, Vestf.» o. s. v. ock »framfor 
samansett kons., helst um den fyrste er 1 eller r. . .. vert ia 
ofte til ise i sum austlandsk. Jfr även Hesselman Västnord. 
studier 1: 50 f. 

Äldre ä.1 

§ 12. Äldre ä blir i regeln a, vid förkortning a: 
aV m. ål àtig m. åtting 
åWolr n. pr. Årbol2 bas m. bås 
àh adj. brunstig (om sto)3 bat m. båt 
ar n. år b1:a adj. blå 
åra f. åra b^àna v. blåna 
åra f. ådra blrar s. pl. blånor 
as m. ås (även en del på bi-asa f. ock v. blåsa 

plogen) yœrdbré, v. tjära4 

àfaa f. åska bråka n. best. f. bråck6 

at prêt, åt dàh adj. dålig 
åta kard. åtta dàsdh m. dosa0 

ätati, åti kard. åttio dàvgrd n. pr. Dåverud7 

") àslia Fränd. b) snusdåse Gunn (Bond 319). 

x) Här upptagas även ord inlånade i dialekten med a. 
2) Förra leden är fsv. är, gen. av. ä 'å' (SOÅ. 19: 196 f.). 
3) Jfr fvn. àleeg, alségia adj. f. 'aalœgja, os, od (um merr)' 

H.-T., no. dial, aalœgja ds. Ross, aalen ds. Aas., Boss (enligt 
Ross även om katt), sörb. an 'brunstig (om ston)', skeem. ån 'bruns
tig (om kattdjur)'; se Torp Nyn. et. ordb. s. 12. 

4) Jfr fsv. brädha. 5) Mit. brok(e). 
6) Utan tvivel lånat frän no. daase, så ock rörande vgm. dàsd 

Sandström ö oek u, s. 12; även skeem. dàsd, sörb. dàs&. Före till
komsten av Uddevalla-Lelången-banan var Fredriksliald för Ärteinarks-
bon närmaste bandels- ock kulturcentrum ock staden par préférence (»byn»). 

7) »F. led. är urspr. fsv. gen. Davidha(r) av Davidh (med långt 
a, varav sedan å)» SOÅ. 19: 172. 
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fa v. få gråta v. gråta 
far n. får har n. hår 
fira v. flå has adj. hes1 

ga v. gå hav m. håv 
går a f. årsring, figgàrgta, léav s. efterskörd (på vall)5 

grbvgàrdtd adj. med fina, igår adv. igår 
grova årsringar1 jàla v. prata dumt ock barns-

gas f. gås, Jclreggås f. smör- ligt, jåhta adj., jal n. 
gås med riven ost, smbr- »jålig» person6 

gas f. smörgås2 k à a f. kåda 
gåta f. gåta Icab m. kål 
gåva n. pr. Karlsgåva3 Tcàhgshiùvg n. best. f. nät-
gra adj. grå magen7 

*) Olika etymologier på detta ord hos 1) Torp Sprogl.-hist. stud. 
tilegnede Uugcr (1896), s. 187; F.-T. 293; 2) Zupitza Gutturale 
(1896), s. 217; 3) (vFriesen hos) Kallstenius Bärgsl. s. 185, not 2 
(1902). 

) Se om ordet Vodskov Ark. 9; 368, Tegnér sst. 10: 182 ff., 
Kock Språkets förändr. s. 66 f. (jfr även Hjelmqvist SoS. 8: 132 f.). 
Dessa författare överensstämma däri, att de anse, att -gås ursprungligen 
betytt smörklimp', med hänvisning till sv. ock no. dial, gås i denna 
betydelse. Men det är onekligen något egendomligt, att om -gås be
tyder 'smörklimp', smörgås skall betyda 'butterbrot'. Redan i Var. rer. 
voc. 1538 finns smörgås 'panis butyratus' (Anderssons uppl. s. 28), 
alltså i vår betydelse. Ett julbröd från Västergötland, kallat gäss ock 
föreställande en gås, omnämnes ock avbildas hos Haimnarstedt Fatab. 
1906, s. 50 f. Kanske har existensen av dylika bröd haft någon be
tydelse för ordets uppkomst eller betydelseutveckling. 

3) SOÅ. 19: 195. 4) Fvn. håss. 
5) Jfr sv. dial. hå(v) Rz, Hof, Leander, no. dial, haa(v), hoo(v) 

Aas., Ross, fvn. hâ. f., ock se Lidén Uppsalastudier s. 94, F.-T. 365. 
6) Ordet är ej nöjaktigt etymologiskt utrett (-f- " jårla?), möjligen 

med Noreen hos Tamm Et. ordb. s. v. jollra en avledning till jå 'ja' 
(<- iä); oantaglig förklaring hos F.-T. 470. Tämligen osannolikt är väl 
också, att ordet, som Landtmanson 1 ock r, s. 54 föreslår, skulle vara 
lån från Ity. jolen; jfr även Landtmanson a. a. s. 53 f. 

7) Här måste väl föreligga en ombildning; jfr sv. dial, kungslu
van Rz 48 a, värml. älvd. /cenogsluva 'bladmagen(?)', Noreen Ordb. 
Fryksd. 138, värml. bärgsl. kôgsllàva 'nätmagen' Kallstenius s. 25, 
vgm. kongs-luva 'en af magarna hos nötkreatur och får' Rz 365 a, 
sv. dial, kungs-hatt 'en del af vommen hos boskap' Rz, kungs-hätta 
'en af magarna hos nötkreatur' Rz, s. Hall. kön^shcetan 'en av idiss-
larnas magar' Wigforss SHF. s. 146, äda. kongshat. kongshaette 'nast-
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nak f. nål 
nar adv. när 
pa prep. på 
pakd m.dum person,drummel6  

pàska a s. påsk 
ra n. råd 
skbgraah f. best. f. skogsråt 
ra adj. rå 
sa m. så 
sa v. så 
sa adv. så 
sag prêt, såg 
sal_ n. såll7 

såpa f. såpa 
sar n. sår 
sar adj. sårig 
sàta v. såta (hö) 
skak f. en slags skakel8 

a) pask Fränd. b) skogro Or (Bond 304), skogsroa (obest. f.) 
Langer 8 (»Håbol»), skogeroa 11 (»Högsäter»); sjöroa Henr 41. 

maven' Kalkar, jyll. kongehsette, kongens-hat 'en af drßvtyggernes 
(resp. 'koeus') rnaver' Feilb., fryksd. kànogsn 'nätmagen' Noreen Ordb. 
s. 54 (även »Dal» enligt Värmlands nations landsmålsförenings mono
grafiska ordbok 1872—76), östsv. konung(en), konungshuva, konungs
huvud, konungs-luva, konungsmössa 'nätmagen hos idisslare' Vondell. 
— Däremot kåningshufva 'bladmagen hos de idislande djuren' Ekelund 
1874, sörb. kànogaluva, kànogsluva 'bladmage(?)'. 

Enl. SOÄ. 19: 189; hör till inansn. fsv. Kare, fvn. K&ri? 
2) Fsv. kladhe, fvn. klåöi 'klåda'. 
3) Ofta i bet. 'tala, säga'. 
4) SOÅ. 19: 171; innehåller väl ordet målare. 
5) Mit. mätelik. 
6) Frän lty. pôk 'schwacher mensch, kind, kleiner kerl' (jfr 

F.-T. 841 f.); eller sammanhänger det med no. dial, pöka 'vrante' Aas., 
'vtere trodsig og tvœr' Ross, pök m. 'tn'dsig dreng' Ross, pöken 'vran-
ten; trodsig (om born) Aas., Ross (med ö -> a före k enligt § 27, b, 1)? 

7) Fvn. såld, jfr nedan s. 105. 
8) Det kunde syuas frestande att (med Hellquist Sv. landsm. XX. 1: 

772) söka härleda skak ur *skçk (jfr skakel, fvn. skçkull, sv. dial, 
skak 'kedja, länk' Rz); men detta är, soin Lidén SNF. I: 1:37, not 
2 påpekar, omöjligt, då i Norge endast påträffas skaak, under det att man 

karg n. pr Kårud1 

kkâ ni. skabb2 

kroka f. kråka (även en del 
av hästhoven) 

låna v. låna 
lar n. lår 
las m. lås 
grànlàt m. grannlåt 
lata v. låta (sonare)8 

mag m. måg 
maka v. mäta 
maka v. måla 
makars ni. målare 
maksra n. pr. Målerud4 

mans m. måne, månad 
månda m. måndag 
màtlh adj. ock adv. mått-

lig(t)5 
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ska'/- f. skål 
skari m. best. f. skördetiden1 

Ila v. slå (gräs) 
sma adj. pl. små 
spa v. spå 
sta v. stå 
staV n. stål 
stra ii. strå 
svågdr m. svåger 
ta f. tå 

ofta, m. m. 
våga v. våga 
var ni. vår 
var pron. vår 
v at adj. våt 
vra f. vrå. 

tàsa f. groda2 

tra m. tråd 
tra adj. envis o. d.3, trå-

gaggn adj. som kommer 

Om fall, där äldre ä uppträder som o e, se nedan s. 101 ff. 
Anm. 1. Ljudkomplexen tuä har givit tvo i räkn. tvQ& två (jfr 

Wigforss SHF. s. 263 f.). 
Anm. 2. prum m. 'eka' torde återgå på fsv. präm; jfr vgm. 

pruni oek iima (~ àmu) = nno. aame m. m., se Sandström o ock Ü, 
s. 44 ; jfr även fryksd. pr öm, slcrôrn 'skråma' (om pråm jfr doek 
även Noreen VSpr. 3: 99 f.). 

Anm. 3. I vàfd(]àn m. best. f. 'vårfrudagen (Marie-bebådelsedag)' 
bar ä tydligen tidigt förkortats. 

Anm. 4. Högst påfallande är gråben, grbbén'0 in. 'gråben, varg'; 
jfr sörb. grêbén, skeem. grèbén ds. (ock nedan s. 105). 

13. Samn. e har sammanfallit med samn. ée ock be
handlas alltså tillsammans med detta under äldre aé (se nedan 
s. 141 ff.). 

a) tvo Fränd. b) gråben Lignell 104. 

har t. ex. vok 'vak' (~ våk Solor t. ex.), o. d. Man får sålunda 
utgå från 'skak (Fick-Torp Wortschatz, s. 447, Lidén a. st.). Detta 
torde, som Lidéu a. a. s. 35 ff. visat, föreligga i det fno. tillnamnet 
ska(a)k. 

-1) S örb. slcari ds.; jfr sv. dial, skår m. ock f. 'bredden af 
liens huggvidd; slåtterkarlens linea; så mycket säd, som afskäres med 
lien i ett hugg; den rad h vari gräs och säd faller vid afhuggningen' 
Ez 591, no. dial, skaar in. (jfr F.-T. 976). 

2) Dunkelt ord liksom många andra benämningar för 'groda'; jfr 
dels sörb. tàsa, skeein. tàsd, dels da. tudse o. s. v. (jfr F.-T. 1296; 
även Lidén Ark. 13: 43). 

3) Fsv. thrä. 

Äldre ë. 
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Äldre é. 

A. Samnord. é. 

§ 14. Samn. e kvarstår som e (e), när det icke förkortats 
före tt: 

hel0 pvet. (sup. held) höll5 Velâg n. pr. Lelång9 

a) b^es Gunn (Bond 358 f.). b) fœ Fraud. c) hell Ör (Bond 
307), Gunn (Bond 361). d) knœ Fränd, knä Gunn (Bond 359). 

J) Sällan bVesta. 
2) Fvn. }iér; jfr DO. dial, de 'I' (men dei 'do'). 
3) Mindre vanligt ord. Det ingår i flera vanliga sammansättningar, 

t. ex. féf^ftga f. 'liästfluga' (Hippobosca), fégdta f. 'fägata' ; däremot 
äro väl fàhtUn m. 'fähund' (skällsord) ock frena m. »fänad», d. v. s. 
'far', lån från riksspråket. 

4) Om gret, let jfr Hesselman SoS. 5: 101 AF., Ark. 27: 351 if. 
5) Nisl. hjelt, ty. hielt (jfr Noreen Gesch.3 § 241). Man kunde 

vänta sig analoga former av falla (fell Gunn, Bond 330, 343), men 
värbet är i äm. defektivt, i det att endast pres. f(éhr förekommer (det 
är för övrigt ersatt av dceta, får-ikél o. d.). 

6) Jfr fvn. sér 'för sig'. 
7) Fsv. lekatter ~ laekatter, no. dial, lekatt (Smaalenene) Aas., 

Delsbo leökatt (men jäta 'valla', Hesselman SoS. 5: 111 f., burtr. 
jèkdt (Lindgren Burtr. s. 128; je <- ë), da. laekat, da. dial, lsekat, 
lekat Feilb. Jfr Hesselman a. a. s. 119. Ordet föres av Lindgren 
a. st. ock F.-T. 672 till fvn. hlé n. 'lä (»so genannt, weil sie sich 
in erdhöhlen aufhält»). Skulle ordet möjligen kunna innehålla urn. 
hlaiwa B0, got. hlaiw 'gravdiög)' i en äldre bet. 'hög (-> stenhög)' 
överhuvudtaget?? Jfr mht. lé 'hiigel', age. hlËèw 'mound, hill', lat. clïvus 
(<- "cloiuos, se t. ex. Walde Lat. et. wb. s. v.); för betydelsen jfr 
fvn. hreysikçttr, no. dial, roysekatt Aas. Om utvecklingen av aiw 
jfr § 16 nedan. 

8) No. dial, le-land Aas.; fvn. hlé n. 
9) Till fvn. hlér; se Noreen Idg. forsch. 26: 222 ff., SOÂ. 19: 278, 

218. 

bl~es& pvet. blåste1  

de pron. I2 

/eb n. få3 

freda m. fredag 
gr et prêt, grät4 

tsér adv. isär6 

kneå n. knä 
lékàt m. lekatt, vessla7 

lêlàn n. strand där det är 
lä8 
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lé av s. efterskörd från vall, treb n. trä(d), trégàV m. 

Undantag: 
liter adv. 'här' har väl fått sin vokal från dcer där; jfr hurusom 

enligt Lindroth (hos Kock Ljudhist. 1: 147, not 2) man i 
ålderdomligt Stockholms-uttal har der efter her; 

larot n. 'lärft', fvn. léript, torde vara lånord från en dialekt, där 
samn. ë blivit se, t. ex. västgötskan; se vidare nedan s. 150. 

a) lejd Fränd, leje Gunn (Boud 352). b) tree Fränd, trä Ör 
(Bon'd 303 f.), Gunn (Bond 365), träggårn Gunn (Bond 338 ff.). 

*) Fvn. lé. 
2) Detta ord uppföres här, ehuru formen är svår att bedömma. 

Med hänsyn till sammansättningarna med le- 'lie-' (se ovan) synes det 
ligga närmast till hands att utgå från ë. Pl. lêar t. ex. skulle väl i 
äm. ge lèjar, på samma sätt som fsv. klëa (-> klëia) ger Iii"èja. 
Nu lia emellertid också värmlandsmålen motsvarande former (bärgsl. 
lêy, fryksd. lê] ~ l<£], Noreen Fryksd. ljudl. § 28). Bärgsl. lé] för 
Kallstenius s. 151 under regeln »yfsv. l -> e . . . framför j» (övriga 
ex. mèja 'midja', smèjd 'smidja', trêj 'tredje', véj 'böja, vrida' <-
fsv. 'vidhia). En dylik övergång kan jag icke styrka* för äm. (jfr 
srnia, via), ty trhjd 'tredje' har naturligtvis ingen beviskraft, ock 
den förefaller något dubiös även beträffande bärgsl. lêj med sitt urspr. 
långa ï (ännu yfsv. skrivet lijgiar). Möjligen kan även den värml. 
formen gå tillbaka på ë. Att i bärgsl. ingen form med se finns be
lagd (åtminstone hos Kallstenius, jfr däremot spcejdl et c. Kallst. § 141), 
kan bero på anslutning till komposita med le- som förra led (åtmin
stone i fryksd. lércet f . 'klyka hvarmed liar vikas rätt på skaftet', lépek 
ds. JM.). Direkt mot antagandet av en övergång lijje -> lejje tala 
väl fryksd. lïjbrcèn »liebränna», lijlår »lielår» JM. Det är i alla hän
delser påfallande, att just där formen lejje förekommer, ha vi le- som 
första kompositioDsled (jfr häremot vgm. Laske-Vedum lljd, UastéTja 
etc. Ljunggren Sv. landsm. 1913, s. 46, Solbärga &lbtdll_d, tiaban etc. 
Sundén Västgötasocken, s. 9, Holsljunga Vid, l\aknàlg9, llôrv etc. Le
ander Ordlista ss. 47, 109). 

3) Fvn. tué-, fsv. twë- ~ twsè- (jfr Noreen Aschw. gr. s. 82, 
Hesselman SoS. 5: 119); se vidare om ordet nedan 8. 71, not 3. 

4) Fvn. vér. 5) Till fvn. vé'helgedom', se SOÅ. 19: 1. 

5—143251. Sv. landsm. Noreen. 

léérv n. skaft på lie1  

lèpa m. lie2 

let prêt, lät (sonavit) 
se v. se 
te v. visa 

lélcnäg m. handtag på lie, trädgård 
tre kard. tre 
tvereshoiml m. det trä som 

torbinder två par skaklar3 

ve pron. vi4  

vélo n. pr. Vedbo5. 
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§ 15. Samn. ê -> ce vid förkortning före tt: 
flràta f. ock v. fläta hakdspœt m. hackspett1 

leet adj. lätt stœt m. stätta2 

rcet adj. rät, rätt scetd ord. sjätte3 

rceta v. räta sàtog m- åtting (7s tunna = 
licet, adj. slät 4 kappar, kornmått)4 

llœta v. släta teet adj. tät. 
Anm. ëu tycks ha givit aui i faiUS n. fähus' (jfr sörb. feus, 

skeem. fitUSd,' en oantaglig förklaring på det sistnämnda har Lindberg 
§ 62)5 .  

B. Samn. œiw. 

§ 16. Hesselnian SoS. 5: 112 yttrar: »Från regeln, att långt 
ä ljudlagsenligt kvarstår i dessa trakter [o: D alarna, Medelpad, 
Härjedalen, delar av Jämtland ock Hälsingland], synes dock 
böra undantagas det ft-ljud, som enligt den mest gängse åsikten 
uppkommit af samnordiskt sei framför w, t. ex. i isl. seéfar, 
gen. af siôr. I hela Norrland, öfre D alarne (förmodligen också 
södra Dalarne och norra Västmanland) och med all sannolikhet 
i Uppland motsvaras detta isl. sé af ett ë-ljud, som öfverallt är 
identiskt med motsvarigheten til l samnordiskt ë (g, je o. s. v.). 
. . . . Snarast har man väl att fatta detta så, att kontraktions-
resultatet af diftongen sei framför w i hela detta område redan 
från början kommit att sammanfalla med det gamla ë-ljudet 
och skilts ' från det öppnare, genom i-omljud af ä uppkomna 
långa ä-ljudet.» 

Även i äm. torde samn. sei(w) behandlas som samn. ë, 
d. v. s. nu uppträda med e-ljud. De ord, som kunna komma 
i fråga, äro: 

lerli f. lärka, fsv. lserikia, fvn. lcévirki, varom se Noreen 
Sv. etymologier s. 27 f., F.-T. 6356; 

1) Fvn. spsetr (SnE.; om se i detta ord se Noreen Aisl. gr.., § 105), 
fht. speht m. m. (jfr F.-T. 1117, Hesselman SoS. 5: 111). 

2) Fvn. stéttr m. 3) Fvn. sétti. 
4) Fvn. séttungr. 
,r>) Något fsv. fa 'fä' har säkerligen aldrig existerat (jfr Olson 

Östgötalagens 1300-talsfragment, s. LV). 
6) Samma form finns i bohusdialekterna (osannolik förklaring av 

e-ljudet hos Liudberg s. 158). 
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me g få ~ mej» u. pr. Megsjö1; jfr Mögsjö i Laxarby sn, 
mègj'0 ~ meg/0 (SOÄ. 19: 241). Om namnet yttras i SOÄ. 19: 241: 
»F. led är urspr. best. form fsv. miowa (av adj. mio, miö 
'smal'), där w sedan utvecklats till g på samma sätt som i 
redo-bogen av -bowen m. m. I förbindelsen mjö har j bort
fallit. Uttalet Meg- beror kanske på ombildning efter dial.-
ordet meg 'urin'.» Denna förklaring av vokalen e är natur
ligtvis mycket osannolik (svårförklarlig blir för övrigt på detta 
sätt formen mefe). Jag tror, att Me(g)- motsvarar fvn. msbr. 
Förlusten av j i Mögsjö i Laxarby2 torde möjligen också bero 
på inflytande från denna form ; jfr äm. Mjövik mjèvik enligt 
SOÄ. 19: 301; i Håbol Mjövattnet mjßvains (ib. 231); i Valbo lid, 
Färgelanda Mjövattnet mjévatndt, i Valbo-Ryr Mjövattensjön 
mj0vasdj&n (Ortnamnskommitténs otr. saml.). Om etymologien 
av fvn. m ser o. s. v. se F.-T. 744, Fick-Torp Wortschatz s. 319 
(annorlunda vFriesen Nord. språkhist. s. 20 f.). 

Anm. Om lekatt jfr ovan s. 66, not 7. 

a) arvessare Henr 27. 

*) SOÄ. 19: 299; den förra uttalsformen härrör från mig, den 
senare från doc. J. Sahlgren. 

"') Formen Mö- finns även i Mösjö, Stora ock Lilla, M0/0, i 
Nössemarks sn (SOÄ. 19: 254), Möviken niffViliCt, i Ånimskogs sn, 
Tössbo lid (SOÄ. 17: 142). 

3) Ord med urspr. sei, som uppträda med se till följd av den 
samn. övergången sei -> se fra mför konsonantgrupp, återfinnas under 
äldre as (s. 143 ff.). 

4) Sv. dial, annerwess, annerrwessare Hof s. 83, anners-ves, an-
nervessare (Vgtl., Hall.) Rz. Jag förmodar, att ordet är kontaminerat av 
annorledes (sv. dial, annerles, annerlesare etc. Rz, fryksd. ànles, sörb. 
ànl&sara, no. dial, annarleides, annerleis, aarleis etc. Aas.) ock fvn. 
çâruvis (sv. dial, ar-vis Värml. enl. Rz). 

C. Samn. œi3. 

§ 17. Samn. sei ger i regeln e, e: 
àrvésa adv. annorlunda4 

ben n. ben 
bésdl n. betsel 
beslc adj. besk 
bet prêt, bet 

bre adj. bred 
bre v. breda 

beta v. beta 
betd n. bete 
Meli adj. blek 
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bred m. bredd 
de proD. de 
deg m. deg 
del m. del 
dela v. dela 
dret prêt, cacavit 
e n. ed, smalt laud mellan 

två vatten1, ésvika n. pr. 
Edsviken 

egdn adj. egen 
ek f. ek 
eka f. eker (i jul)2 

ekor m. ekorre3 

em adj. äcklig4 

en kard. en 
enar m. enbuske6 

étdr n. etter 
fet adj. fet 
fVenskähtd adj. flintskalligG 

fVepa v. bångrina7 

fVerd adj. flere 
fresta v. fresta, pröva 
jen adj. gen8 

a) h'ihri Fränd. 

jèspa v. gäspa9 

jet f. get 
gren m. gren 
hel adj. hel 
hèhria m.best. f. järnan10 

hem adv. hem 
hèma adv. hemma 
het adj. het 
heta v. heta 
hev prêt, hivade, kastade 
kH^a v. klia11 

kVeggås f. smörgås med ri
ven ost12 

Mev f. brant backe13 

le v. leda 
let adj. n. lett 
lèja v. lega 
lek m. lek 
leka v. leka 
lera f. ock v. lera14  

lésa adj. led (vid), trött (på) 
lest m. läst15 

me m. med 

Fvn. eiö. 
2) No. dia], eika Aas.; jfr F.-T. 183, SOÅ. 19: 302. 
3) Jfr F.-T. 185 f. 
4) No. dial, eim; se vidare F.-T. 190, Torp Nyn. et. ordb. s. 85. 
5) Fvn. einir. 
6) Jfr no. dial, fleinskallad Aas. ock F.-T. 235. 
7) Torde snarare motsvara no. dial, fleipa (fvn. fleipa) än no. dial, 

flipa (fsv. flipa), vilket senare i allmänhet liar specialiserats till bety
delsen 'lipa'; se Aas. ock Boss. 

8) Jfr Swenning Samn. aei s. 105 ock där anförd litt., Wigforss 
SHF. s. 458 med not 4. 

9) Fvn. geiapa. 10) Fvn. heilir. 
J1) Fsv. klë(i)a, fvn. klseia (jfr Noreen Aschw. gr. § 125). 
12) Jfr no. dial, kleina 'tilkline' Aas. 
13) Fvn. kleif. 14) Även en hästsjukdom. 
15) Fvn. leistr. 
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meg prêt, pissade 
mer adv. mer 
meta v. meta1  

nek f. nek (kärve)2 

peka v. peka 
re prêt, red 
re (séa) v. binda upp säden 

på stör 
réstoV m. en slags trapp

stege som användes när 
man »reder» säden 

tvèreshômal m. det tvärträ 
som förbinder två par 
skaklar3  

rèh m. (fogel-, rått-)bo4 

rem m. rem 
ren adj. ren 
ren f. (åker-)ren 
rènlli adj. renlig 
rep n. rep 
resa v. resa, ge sig iväg 
seg adj. seg 
sen adj. sen 
Anm. ijcén adv. 'igän 

sena adv. sedan5  

Jena v. skena 
skrek prêt, skrek 
Hep adj. slipprig, hal6 

llet prêt, slet 
sne adj. sned7 

steka v. steka 
sten m. sten, stendtd adj. 

stenig 
sve prêt, sved 
svepa v. svepa 
svet adj. svett 
svètn m. best. f. blöden8  

teg prêt, teg 
teg m. teg, vcentèg& m. 

vändteg 
vek adj. vek 
vela v. vara enfaldig ock 

obeslutsam 1. d., vela f. 
person som det inte är 
någon reda med9 

vetd n. vete 
vre prêt. vred. 

kvar', bredvid Jen 'gen', torde icke 
vara tillfredsställande förklarat; ifr Wigforss SHF. s. 458 o. där an
förd litt. 

a) vœntég Fränd. 

') Nno. meita (F.-T. 707). 2) Fsv. nëk. 
3) Hör till fsv. redh f. o. n. 'ridt', alltså 'shumul» för körning 

(»ridning») med två (hästar)'; jfr fryksd. tveré D. 'åkdon med två 
hästar' JM. 

4) Jfr fVD• hreiör, no. dial, reid n. Aas., reil n. Ross. 
5) Motsvarar väl fsv. senna, ssenna, fvn. seinna 'senare'. 
6) Fvn. sleipr, no. dial, sleip Aas. 
7) Jfr F.-T. 1092 (Wigforss SHF. s. 4 antar av obekant anled

ning, att ordet har gammalt l). 
8) Jfr fvn. sueiti 'sveite; blod' H.-T. 
9) Sammanställes av Noreen Ordb. Fryksd. s. v. (ock Kallstenius 

s. 110) med fvn. veill (jfr dock delvis Landtmanson 1 ock r, s. 5 f.). 
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§ 18. Särskilda fall. 
a) I ett par ortnamn uppträder samn. sei som œ: grœa 

'Grean'1, med sammans. nàl-grœa 'Norra G'., sègrœa 'Södra G.', 
grcebœrjam 'Grebärgane' m. ni., heéa* 'Heden'2, tågana 'Tegane'3. 

De två första orden har jag icke konstaterat som appella
tiver, men teg heter som appellativ teg (se ovan). Det äldre 
uttalet har här väl således utträngts. Särskilt på formen häd 
finns många belägg inom det dalsländska ortnamnsmaterialet, 
sålunda: 
Vedbo, Håbol: Heden héa ~ héa (SOÄ. 19: 52); 

Laxarby: Hedane (heano) Hädan 1590 1600, Hädanne 1563, 
Hädanne4 1609 1685 (ib. 62 f.); 

Heden (héa) Häda 1552, Hädan 1590 1715, Hädhen 1619 
1629 (ib. 62); 

Tisselskog: Heden (héa) Hädan 1680 (ib. 128); 
Tössbo, Edsleskog: Lindheden (Im(h)ea) Hädan 1552 1715, 

Hädhenn 1619 (SOÄ. 17: 10); 
Nordal, Dalskog: Heden (héa) Häden 1541 1629, Hädan 1584 

1715, Häan 1567 (SOÄ. 15: 6 f.); 
Tegen (téjan, téyan) Tägen 1612, Täghen 1577 (ib. 12 f.); 

Sundal, Bolstad: Hede (hèda, héa, he) (i) Häda 1485, Häde 1551, 
Häda 1552 (SOÄ. 16: 10); 

Grinstad: Hede (he) Häde 1551, Hädä 1552 (ib. 126); 
Valbo, Färgelanda, Hede (hh, he) Häde 1552, Hädä 1552 

(SOÄ. 18: 10); 
Högsäter: Hede (heds) Hädä 1552 (ib. 38); 
Hedene: (hena) Hädanne 1552, Hädhenn 1560 [Haden 1563] 

(ib. 38 f.). 
Kanske böra även jämföras: 

K l e v m a r k e n  Mœmarha i Dals-Ed;. Kleuemareken 1551 ff., 
Kläfuemarken o. d. 1629 ff. (SOÄ. 19: 18 f.); 

K l e v e n  ( kVéva) i Bolstad, Sundal: Kläfftt 1551, Kläfwen 1765 
(SOÄ. 1 6: 12 f.); 

a) he 'hed' Fränd. 

!) SOÂ. 19: 178 f. Greden 1540 1541, Gräan 1590 o. s. v. 
»Namnet är best. form av det mot no. grei(d)a svarande fsv. gredha 
.... 'vapen, verktyg', liar med den ursprimgligare bet. 'något varmed 
inan särskiljer, utreder, ordnar'. .  . . Alsta gården ligger på det smala 
ed, som skiljer sjöarna Lelång oeli Ärtingen åt.» 

2) SOÂ. 19: 186. '  3) SOÄ. 19: 194. 
4) Spärrning betecknar i SOÄ., att ifrågavarande namnform före

kommer ett flertal gånger under den tidrymd, som markeras av de föl
jande årtalen. 
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Kleven (hl-çva) i Frändefors, Sundal: Kläfue 1629 (ib. 80); 
Kleverud (kVevdro) i Frändefors: Kläfverud 1551 1877, Klä-

werudtt 1557, Kläfferöd 1568, ni. m. (ib. 80, 82);1 

Gatan 'geten' Dahlstierna Et wälförtiänt Beröm (gravdikt över 
C. Liedeman 1691; Hanselli 6: 104). 
Märk även fryksd. tœg 'teg', dœg 'deg' (men seg, egd ri). 
Redan i fsv. finna vi en mängd ord (av ovan nämnda hse{> 

Dipl. 1312), som synas tyda på en övergång ë -» œ i någon 
utsträckning. En rikhaltig, men icke kritiskt sovrad material
samling finnes hos Kock Ljudhist. 1: 152 fl'.2, varest följande 
regel formuleras: »Dialektiskt övergick det långa e-ljudet till se, 
företrädesvis framför dentala samt supradentala och interdentala 
konsonanter, men även framför konsonanter av annat slag» (s. 
152); jfr Noreen Aschw. gr. § 124, anm. 8®. De bästa fsv. 
exemplen synas vara före t, ö, m, v. Rörande äm. tillåter ma
terialet inga slutsatser. 

b) sked: /?," f. Former med i förekomma även i t. ex. 
fryksd., bärgsl., östnorska (se Aas. s. v. skeid) ock delvis vgm. 
(holslj., däremot Solbärga je Sundén Västgötasocken, s. 62). 
Att en övergång e -> i föreligger i bärgsl. §i, förnekas av Kall-
stenius s. 141 (ock 172), som antar avljud (»jfr isl . skiö, fsv. 
skïdh [ii.] 'ett av de stycken i vilka en stock klyves'»). Där
emot antas en övergång till ï hos t. ex. Aasen Gram. s. 103, 
Noreen Fryksd. ljudl. s. 10, SOA. 19: 245 (vid behandlingen av 
Skifors i Laxarby sn: »F. led. är väl urspr. ordet skede 'gräns-

a) ske Henr 103, sje Gunn (Bond 315), fe Fränd. 

x) Vgm. kläv enl. SOA. 8: 233 (~ khlew Hof 173). 
2) Många av de här anförda orden kunna förklaras enligt Noreen 

Aschw. gr. § 80, II, 2 ined anm. G (sei -> SB framför konsonantgrupp). 
Framför s har Kock blott 3 (4) ex. nämligen: 1) kisesserse la ghum 
UL. (s. 152), ksesara gardher Bil. (s. 155): lånord, kan förhålla 
sig som brëf : brast; 2) hsesae 'h eshet' LB. 6 (s. 155): LB. 6 är en syn
nerligen starkt daniserande handskrift, hsesse är därför antagligen utan vi
dare det äda. hsese 'heshed' Kalkar (fvn. hsési); 3) raesom 'resor' (s. 
153; cit. från »KB.», vilket icke återfinnes i förkortningsförteckningen 
s. 493), jfr uprsest Bu.? Före s är övergången i al la händelser ytterst 
svagt styrkt. 

3) Några försök till spec ialförklaringar finnas hos Swenning Samn. sei, 
s. 115 (jfr även s. 148 f., där det framhålles, att man ofta har skäl 
att misstänka fsv. se-skrivningar vara »av rent ortografisk natur»). 
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skillnad'. Uttalsförändringen är att jämföra med dial, ski 'sked'»). 
Det torde vara otvivelaktigt, att fi är = skeiö, att således ë i 
någon utsträckning palataliserats efter f; däremot ha vi med e 
efter / fena v. (ock med e av ï fena s. 'skridsko', nedan s. 76); 
jfr däremot i liolslj. icke blott ji 'sked', utan även fina s. ock 
v. 'skena', jhwbchn 'skenben' Leander. Jfr även nedan s. 76 f. 

§ 1 9 .  E x e m p e l  p å  l å n o r d  m e d  e, e: 
àbdték n. apotek mènhéta f. best. f. myeken-
àrbét n. arbete het, fbnhét f. skönhet 
bèfè s. besked gréaa f. kedja5 

besmar m. besman knekt m. knekt (i kortspel) 
bètla v. bettla, tigga pen adj. vacker6 

brev n. brev pikétarb s. pl. potatis 
félisält n. chilesalt1 g-yrgpésa m. tjurpenis7 

édval n. pr. Edvard pétjr n. pr. Petter 
éh n. pr. Elin preplc m. slaga8 

émaws n. pr. Emaus2 rèdg-sœj v. reda sig 
émil n. pr. Emil rajéra v. regera 
érgmjt m. sniken ock girig rèsàrv s. reserv 

person sèprator m. separator 
fernen adj. nedlåtande, ej spèpl m. spegel 

högfärdig spel n. spel 
lieman n. hemman3 spela v. spela 
hèsi adj. hetsig4 spes m. spets9 

a) g~èja Fränd, tjeja Gunn (Bond 327). h) pstétsr Fränd. °) präjel 
Holm" (Bond 29), prejlane Gunn (Bond 352), Pregiel-Slag Dahl-
stierna (Trogna Heerden s. [IV]). 

-1) Formen beror tydligen på felläsning. 
2) SOÂ. 19: 175. 8) Från riksspråket. 
4) Jfr Kock Ljudhist. 1: 40, Noreen VSpr. 3: 206. 
5) Mit. kede. 
6) Ordet (som även någon gång förekommer i riksspråklig svensk 

litteratur, se Åkerblom Runii sv. rim, s. 270) bar allmänt ock väl med 
rätta antagits vara lånord (så åtminstone redan Aas. s. v. psen), men 
dess härkomst är outredd. Oantaglig förefaller härledningen hos Pedcrsen 
Ark. 24: 301 ock F.-T. 820 från fra. peine (s.!). 

7) Mit. pese (F.-T. 820). 8) Lty. plegel. 
9) Jfr Kock Ljudhist. 1: 40. 
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stegfàr m., stegmôra f. styv- veka m. veke2. 
far, -mor1 

Anm. TcrêetlUrb n. pl. 'kreatur' torde ha fått sin vokal från or
det kräk, som det säkerligen efterträtt; jfr t. ex. kräka i Hwad 
Nytt 1775 (ovan s. 9), kräk eller kynner Dybeck Runa h. 4 (1843), 
8. 25, kräk ib. ss. 34, 40, Dybeck Vallvisor o. hornlåtar (1846), s. 
II, Henr 40, Langer s. 26; samma förklaring har redan Billing Asbo-
m&let, s. 85 (jfr Wigforss SHF. s. 95). 

§ 20. Äldre ï e regelbundet i gammal kort stavelse, 
sluten eller öppen: 

a) stegmor Henr 19, 20. b) krättur Gunn (Bond 315), Henr 40 
c) leneng Gunn (Bond 355) 

*) Ombildning av mit. stéf- (jfr F.-T. 1161)? 
2) Fsv. veke från mit. wéke. 3) No. dial, flika Ross. 
4) Jfr no. dial, flipa, fleipa Aas. 
5) Vgm. grepell 'dynggrep' Hof, grepdl 'redskap att lyfta av en 

gryta från spiseln med' (Landtm. 1 ock r s. 27); representerar väl ett 
"grïpill 'gripredskap' (: gripa), jfr fvn. sniSill m. 'skära' (:sniöa) m. 
m. (se Falk PBB. 14: 38 f., Hellquist Ark. 7: 147). Jfr stingel nedan s. 78. 

6) Förra leden är enligt SOÂ. 19: 181 »ordet ide (fsv. hidhe) i de ss 
fr&n Värmland kända form he» (<- *McS?). 'Ide' heter eljest i äm. hl. 

7) ? — Jfr no. dial, lining Aas. ock F.-T. 647. — Prof. von 
Friesen har framställt den förmodan, att ï kunde ha förkortats vid ti
digare eventuellt existerande nltimabetoning av ordet (jfr Noreen Aschw. 
gr. s. 50, Hesselman i o. y, s. 182 med not 3). 

Äldre ï. 

bek n. beck 
bèka v. becka 
bet n. bett 
betd m. bit 
betd sup. bitit 
bVeka v. blixtra 
dretd sup. cacatum 
dretfiskd n. dåligt fiske, dret-

flfep n. grin, spektakel4 

fen adj. girig 
grepdl m. dynggrep5  

hedàii n. pr. Hedalen6 

hetd m. hetta 
ltnet f. gnet 
lcvèka f. kvickrot (Triticum 

repens) 
le m. led (på kroppen) 
le n. led (på gärdsgård) 
len s. töväder 
lena v. töa 
lemgc f. linning7 

huV n. anus 
fena f. fena 
fes m. fis 
fesd sup. fisit 
fkeka v. smeka3 
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leva v. leva 
meg s. stourin 
mega sup. pissat 
neana s. nedan 
neara komp. nedre 
neasta superi, nedersta 
ner adv. ner 
re sup. ridit 
reva sup. rivit 
seto m. sele 
sena f. sena 
Jenar f. pl. skridskor1 

fep n. skepp 
skreka sup. skrikit 
skrev n. skrev 
skreva sup. skrivit 
llèta sup. slitit 

sme m. smed 
spelean adj. spicken2 

spet n. spett 
speta f. strumpsticka3 

stçgbôpl m. stigbygel 
stega m. stege 
svepa f. piska4 

te, te prep, till 
teVa n. uthusgolv5 

ten n. tenn 
ve m. ved 
ve, ve prep. vid 
veka f. vecka 
vesn adj. vissen o. d. 
vet n. vett, ùivét n. ovett 
vrê sup. vridit 
vrena-séj v. vricka sig6. 

Med förkortning före förlängt v, g har målet lévar f. 'lever', 
tégaV n. 'tegel'; med förkortning i svagton (med förlängning av 
konsonanten vid användning i starkton): dera, dera pers. pron. 
ack. 'eder'7. 

§ 21. Särskilda fall. 
a) ï -> i i uddljud: ia f. 'bakvatten', fvn. iöa; 
b) giva: ji v. 

Hur denna form skall förklaras, synes högst ovisst. Hessel-
man (i o. y s. 78) anser, att palatal konsonant, dock blott 
i svagton (proklis) hindrat övergången ï -* ë: »I sammanställ-

1) Hör snarast hit; jfr f sv. skinuben 'skenben', no. dial , skina lidet 
tyndt fladt legeme, liden plade, liden skive' Ross. Enär skridskor ju 
intill sen tid varit förfärdigade av ben, ej metall (jfr även Sperber 
Wörter u. Sachen 6: 51 f.), kan ordet knappast vara identiskt med rspr. 
skena (fsv. arm-, gulskena) från mit. schene '(l: scliienbein, 2:) 
schiene als teil der rüatung, am wagenrade, in der sägemühle, als gerät 
der sclmster' Lübben-Walter; väl ej häller med no. dial, skeina 'skinne' 
Ross. 

2) Se vFriesen SoS. 2: 229 f£. 
3) Östsv. spitu; jfr Hesselman i o. y, s. 105. 
4) Fvn. svipa. 5) Fvn. fiili. 
6) Jfr Hesselman i o. y, s. 146. 
7) <- *{)iôr, se ABLarsen Kristiania bymål, s. 111. 
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ningar som gi(va) bort, gi(va) til o. dy 1. skulle det palatala g 
(j) ha kunnat hindra övergången till e.» H. jämför Värml. jivär, 
jisäll o. d. I äm. ä r emellertid i sammanställningar som de ovan 
anförda värbet starktonigt (fi-bùt o. s. v.), åtminstone nu för 
tiden. Men förhållandet liar säkerligen varit ett anuat förr. 
En medvärkande omständighet till genomförandet av ji i värml. 
ser H. (s. 78 f.) i analogien med värb av typen binda: bw han 

bmn : .ii gu göt. Detta gäller inte äm., som oftast liar bina ban bùnj. 

men ./? ga jit. Wigforss (SHF. lo ff.) anser som (let naturl igaste 
antagandet», att »föregående palatal i någon utsträckning värkat 
bevarande på i». Men man bör enligt W. också ta hänsyn till 
den följande konsonanten. »Vad jba beträffar, torde det icke 
vara för djärvt att sätta dess e i förbindelse med det följande 
,1, vars förmåga att ge vokaler ett öppnare uttal är känd» (s. lfi). 
Men detta kan icke tillämpas på värml. ock äm., där vi ha 
samma motsättning ji:jhri. W. framkastar dock äve n den giss
ningen, att det senare ordet kunde vara påvärkat av mit. gerich. 

Det synes onekligen, som om palatal konsonant i någon 
utsträckning förändrat ë till i. I detta sammanhang kan er
inras om sockennaninet Gesäter ftscet i Vedbo härad (SOA. 19: 
32 ff.): Gäsetter 1512, Gesetther 1531, Gedsether 1531 o. s. v.; 
Gisätter 1579, 1590 o. s. v. Förra leden är enligt SOA. 19: 35 
snarast ordet get. — Jfr även ovan s. 73 f. 
c) Ordet vän vmi ni. är säkerligen riksspråkslån, se Hesselman 

SoS. (i: (56 f. 
Anm. Utveckling i avagton representera »UCJ, SC8J 'mig, 

dig, sig'. 

§ 22. Äldre ï i gammal lång stavelse står i allmänhet 
kvar såsom kort. 

Kvaliteten är i eller * (e), endast före urspr. rÖ ock ^n c, 
resp. ce (märk dessutom vcénstdr 'vänster'). Endast före dessa 
konsonantförbindelser har också förlängning av vokalen inträtt, 
a) Framför n + kons. -> i, r1: 

bina v. binda bhn adj. blind 
bit>9 m. binge brigabér n. hallon2 

x) Om ï framför nn <- rn se nedan s. 83. 
2) Till no. dial, bringe 'älgtjur' (se F.-T. 102, Loewe Germ, 

pflanzennanien, s. 2 noten)? Jfr emellertid dels Norrby Ydre härads 
gårdnamn, s. 120, dels ock F.-T. 1442 (Torp Nvn. et. ordb. 41). 

14S2Ö1 
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din pron. poss. m. din1 

f'tgar m. finger 
finfég 111. Nardus stricta -
grin f. grind 
hina v. hinna 
hindra v. hindra 
in adv. in 
brjv- pron. ingen 
ina konj. innan 
im adv. inne 
ïnél'Vdr s. pl. inälvor 
•infién m. best, ingenjörn 
into (ènt») adv. inte 
Ifïntas v. kivas3 

kVinton n. pr. Klinten4 

blåkHnt ni. Centanrea cya-
nus 

kVmta v. slå sönder (om 
glas 1. d.); slå till hårt5 

ikrty* adv. omkring 

lin f. lind 
mm pron. poss. m. min 
minor komp. mindre 
minst superi, minst 
pina m. pinne 
rwb m. ring 
sin pron. poss. m. s in 
sigk ni. hink6 

sina adj. ond 
figka f. skinka 
fm ni. skinn 
lie Hints v. slå fel 
spinac v. spinna 
sprigaå v. springa 
sftgdl m. dynggrep 
gris,istin adj. dräktig7  

tin m. (harv-)tinn 
Inn adj. trind 
trinsj m. rundel8  

vin m. vind 
vintdr ni. vinter i krigkrig adv. runt 

Anm. skrin adj. 'mager' utgår möjligen från ski 'inn med se
kundär förlängning av vokalen; jfr F.-T. 1025 ock ovan s. 49 f. 

Resultatet är framför g i eller t, säkerligen beroende på fö
regående ljud (i åtminstone efter b, /), för övrigt i (inta är helt 
säkert svagtonig form); vénstsr 'vänster' är väl snarast riks
språk, jfr ovan (s. 77) vän. 

a ikreng Henr 50, Ör (Bond 303). b) reg Fränd, rengar Gunn 
(Bond 327). °) sp\na Fränd. a) sprèga Fränd, sprenga Henr 77. 

*) Uppföres här, då förkortningen nog är tidig. 
2) Jfr dels Hansen Landnåm s. 173, Lindroth ATS. 20: 4, s. i!9, 

dels Torp Nyn. et. ordb. s. 105. 
3) Sörb. ßinta 'tvista, gräla'. 
'') Enligt SOÄ. 19:195; fel för 'kHntn. 
°) No. dial, kletta 'slaa tungt (smœlde) til en' Ross. 
c) Kontamination av zink ock hink? 
7) Oin sugga. 
8) Jfr sv. dial, trinnel, trinsla 'krets' Hz (jfr även no. dial, 

krinsel 'kreds' Aas.). 
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b) Framför g + kons. -> i: 
igaJr m. igel1 pfog m. pligg 
ligaa v. ligga snigdlr m. snigel1 

pig m. pigg tiga v. tigga. 
c) Framför m-förbindelser2, 
1. framför urspr. mb -> t: 

timsr^ n. timmer vimdtfåg0 m. fimmelstång4 

vima f. Timma (Abramis vimra icke gå rakt fram 
vimba) eller siklöja (Core- (om häst)5 

gonus albula)3 vimntd adj. virrig 1. d.; 
2. framför övriga m-förbindelser -> t (a); 

rèfima f. röd mager jord6 lihnal'1 m. himmel 
fimh n. pr. Gimle7 lèmnae v. lemua9. 
grima f. grimma8 

a) legger Gunn (Bond 314). b) tpngr Fränd. c) vpngpfäv Frän d. 
a) Jièmdl Fränd. e) lèmna Fränd. 

x) För igel, snigel måste man utgå från igle, snigle (nno. igle, 
(snigle)); Igel, snigel skulle i äm. säkerligen givit 'egal, 'sriegdl. 
Jfr Hesselman i o. y, ss. 139, 104 ock Egersknatten SOÅ. 19: 295. 

2) Inklusive förlängt m. 
3) Antagligen den senare; jfr Linné Wästgöta-Resa (ovan s. 7), 

Stuxberg Sveriges o. Norges fiskar, s. 5G3 noten; — vimma, vimba 
Uppl. Ögötl. (Hesselman i o. y, s. 172), vimba Västerås (Stuxberg a. a. 
522); Sehroderus, Aurivillius, Sahlstedt (Hesselman a. a. 173). Samma 
form lia A. F. Dalin, Lignell (wimba 1: 58), ia ännu Wenström-
Jeurling 1891. 

4) fimb&§lagg Uppl. (Gräsö), fimberstång Sehroderus (Hessel
man a. a. 171 f.). 

6) No. dial, vimra; se F.-T. 1380. 
6) Till fvn. fimr rask'?? Jfr Rz s. v. femma (se även Linné Wäst

göta-Resa, s. 106, Flof Dial, vestrcg. s. 114). Sörb. har röfimma (men 
hemmel!), no. dial, raudfena Ross (!). 

7) SOÅ. 19: 171; namnet givet år 1904. 
8) Om denna form är riktigt uppfattad (jfr dock not 9), måste 

den återgå? på "grïma, avljudande med fvn. grima, fsv. grîma. Kall-
stenius s. 155 antar för bärgslagsmålets grèmd en grundform 'greima 
eller 3>i yttersta nödfall» *grïma. Ett "greima skulle i äm. ge *grèma. 

9) Fsv. limna. Det förefaller mig snarast, som hade man rent e 
i detta ord. Man får väl då med Kock Ljudhist. 1: 169 utgå från 
ett lêmna med ë från lëva (fvn. leifa); jfr om ordet för övrigt Wig-
forss SHF. 37, not 4 ock där anförd litt. — Emellertid är det, som 
ovan s. 35 framhållits, mycket svårt att skilja e ock i åt, ock jag har 
därför föredragit att uppföra ordet här. 
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d) Framför 1-förbindelser i, i1: 
bilig adj. billig sil ni. sill 
bïhgdn n. pr. Billingsfors2 silka n. silke 
filtn m. best. f. löpmagen3 silv9r& n. silver6 

hilma n. pr. Hilma spilab v. spilla 
hilmar n. pr. Hilmer spihuiy adj. spritt ny' 
fihg m. killing spilt n. spilta 
lila adj. best. f. lille stihc adv. stilla8 

miltra f. best. f. mjälten4 trila f. trilla 
papilja f. persilja tvih-g ni. tvilling 
pila v. peta vil, vite v. vill(e) 
sil m- sälg, sMpçfàrid n. pr. vilcem n. pr. Vilhelm, vlh 

Siljetjärnet5 n. pr. Ville. 
Resultatet är, som syns, i allmänhet i. Det är således ^-for-

merna som tarva belysning. Lånord (kanske delvis ortoepiska 
former) äro bihg, hilma, hilmar, stih, vücem (vlh), men efter b åt
minstone synes t stå även i inhemska ord: bihgan. — Före It 
står i i filtn, miltra, i i spilt. Kanske har här den föregående 
konsonanten betydelse. Före urspr. ld ha vi i i sil. Man 
kunde därför förmoda, att spïla går tillbaka på 'spilda, då i 
andra germanska språk former med ld jämte 11 föreli gga (ags. 
spildan ~ spillan, mit. spilden ~ spillen m. m.). Likväl står 
î i spihtiy. 
e) Framför tt -»• î eller i: 

bltjaä f. hynda9 Jcitel adj. otålig, lätt irrite-
dit pron. poss. n. ditt rad (om hästar) 
fita f. cunnus hvita opers. v. göradetsamma 
çfit n. kitt mit pron. poss. n. mitt 
kîtlae v. kittla sif pron. poss. n. sitt 

a) sélvdr Fränd. b) splla Fränd. c) st'ila Fränd. d) -bijg-ar E d 
(Freudenthal Sv. landsm. 1914: 68), bittjer Henr 100. e) kela Fränd. 

x) Om ï framför 11 <- rl se nedan (s. 83). 
2) Bruk i Laxarby sn. Om etymon se SOA. 19: 245. 
3) Jfr fht. filz (Kallstenius s. 170). 
4) Jfr fvn. milti (F.-T. 721). 
5) Jfr no. dial, silja 'sälg' Aas. 642 (SOÅ. 19: 299). 
6) Om det äldre uttalet sélVdV se. s. 90. 
7) Till spillra, nno. spildra; jfr splitternaken, fvn. spånnyr o. d. 
s) Mit. stille. 9) Fsv., fvn. bikkia. 
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sitaa v. sitta spît nàkan adj. spritt (all-
skvitntg adj. dåligt, omväx- deles) naken 

lande (om väder)1 tita v. titta. 
Resultatet är i utom i bïtja, pit, tita, där den föregående 

konsonanten torde vara avgörande; jfr t. ex. Lindberg § 90 e, h. 
f) Framför k + kons. -* t: 

bHklla v. vissla2 fikah adj. ock adv. tämli-
drikah v. dricka gen (bra)6 

drtka f. dricka, hembryggt öl skrikskor m. pl. skridskor7 

jïk prêt, gick Xlika v. slicka 
jikt i. gikt snikarg m. snickare 
k vik adj. kvick3 gràspik m. gråsparv8 

mk m. näck4 spika m. penis9 

pHkta v. plikta gtu,spika f. gulsparv10 

•nktt adj. riktig stika v. sticka 
sikdti pron. sicken stika f. sticka 
siklra v. drägla" stikdbcer n. krusbär 
stkt m. sikt sv.tk m. tapp11 

sikta v. s ikta vika v. vittja 
fika v. skicka vikar m . vicker. 

a) sèta Fränd. b) dräcka Henr 9(i. 

x) Särskilt i höbärgningstiden. Jfr no. dial, skvitra 'pladske, sole' 
etc. Ross. 

2) Någon ombildning av sv. o. no. dial, blistra (fvn. blistra)? 
(i Hälsingland blistra, blystra, bligstra, blyxstra enl. Wennberg 
Helsinge-ordbok, jfr Rz). Kanske kontamination av detta ock vgm. 
Vlkgla 'vissla' (Danell Xenia Liden. s. 51)? 

3) Från rspr. kvick? 4) Sv. dial, nikk, nekk Rz. 
5) Sv. o. no. dial, sikla (fvn. siklan f.). 
6) Mit. schickelik. 
7) S. uppgav LJ. vara den »rätta» benämningen för vad som 

eljest alltid kallas fèndr. I sv. dial. (Dalarna) ha vi skrikkskor Rz, 
jfr sv. o. no. dial, skrikka 'glida' m. m. (jfr Hellquist Ark. 14: 154). 

8) Sv. dial, spink Rz. 
s) Jfr sv. dial, spinke, spikke, spekke 'sparv' (specke 'sparv' 

Lignell 107) ock spink, spekke 'penis' Rz; no. dial, spikke 'spurv' 
Aas. Att samma ord betyder 'penis' ock' 'fink (sparv 1. d.)', är ett 
vanligt förhållande i olika språk; se t. ex. Liebrecht Germania 21: 79. 

10) Jfr no. dial, spinka 'magert dyr, is;er ko' Ross ock gråspik, 
Spika ovan. 

n) Mit. swik (nht. zwiek). 
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Märk formerna tiJct sup. 'tiggt' efter inf. tiga, frikst adj. n. 
till frisk. 
g) Framför s-förbindelser i, i: 

brista f. vrist 
fisk* m. fisk 
ßslca v. fiska 
frisk adj. frisk 
pista" f. kista 
kristin n. pr. Kristin 
kvistd m. kvist 
lista f. lista 
mis9 misa lockrop till får 
misdmeri m. midsommaren 
mismsèla v. misshushålla 
Kesultatet är nästan genomgående i. Vokalens kvalitet i 

miss, pis o. s. v. sammanhänger tvivelsutan med dessa ords 
karakter av lock- ock smekord, jfr t. ex. Lindberg s. 168, Wig-
forss SHF. s. 61. Vokalen i pista — som synes vara den vanliga 
formen i sv. dial. — beror väl på det föregående gr (så t. ex. 
Kallstenius s. 153, Lindberg s. 170; jfr dock även Wigforss SHF. 
s. 34). Återstår lånordet frisk. 
h) Framför ft -> i : 

mista v. mista 
pisa v. pissa, pisdbT/àsa f. 

urinblåsa 
pis (pis) lockrop till katt, 

pi§9 m. kisse, pisôgd m. 
»kissunge» 

ristl m. plogrist1 

viska v. viska 
visp m. visp 
vist9 adj. visst 
vistd prêt, visste. 

jift n. gift 
jiftd-sœj v. gifta sig 

i) Framför pp -> i* : 
fipg¥ n. skråck3 

lipa f. läpp4 

Jift9 n. skifte 
stift n. (biskops-)stift. 

snip 
èrotip 

m. snibb 
m. örsnibb. 

j) Framför dd -> i: gridar s. pl. 'grädde'5, mida m. 'middag'. 

*)vrest Fränd. b) fesk Fr änd. c) pista 'Kistan' Tisselskog (SOÄ. 
19: 130), tjista Gunn (Bond 326). d) kvest Fränd. e) vest Fränd. 
') feppel Henr 14. 

1) Fvn. ristill. 
2) SOÄ. 19: 173 uppges kVipa Klippan, hemmansdel i Dåverud, 

förmodligen fel för 'kJfipa. 
3) Jfr sv. o. no. dial, fippla 'fingra' o. d.? 
4) Fsv. ack. pl. lippona. 

Jfr äda. gridle, gridlet, se Tamm Et. ordb. s. v. grädde, Lind
berg § 93. 
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k) Framför r + kons., 
1. framför rl -> 11 , m -> nn i: lila v. 'sjunga pâ en ton'1, 

fina f. ock v. 'kärna'2; 
2. framför rö (-> V) -> e: steJr adj. 'stel', sterna v. 'stelna'; 
3. framför andra r-förbindelser -> i : 

lirka v. lirka virhda n. virke 
stif^-imot v. streta emot3 virvalvin m. virvelvind. 

1) Framför f-förbindelser, 
1. framför ?-n -> < b: tœri m. 'kantliua på nät' (bvatc£v{j, 

vœriœslcdn adj. 'smeksam'5; 
2. framför andra ^--förbindelser -> t: fil'ja v. 'skilja', stM 

m. 'stjälk; högfärdig person'6. 

§ 23. Behandlingen av ïSi, Ighi. 
a) ïôi -> i : smia f. 'smedja', via f. 'vidja'. Orden be v. 

'bedja' ock trèp ord. 'tredje' ha tydligen sina former efter pres. 
ber ock kard. tre. 

b) Behandlingen av ïghi är oviss: sèjah v. 'säga', tiga v. 
'tiga'. Intet av dessa ord är bevisande för utvecklingen av 
fonemet ighi; tiga (prêt, teg) har tydligen anslutit sig till ty
pen bita bet, ock scja (pres. sépr) utgår kanske från en form 
'sëghia (jfr lëghia lèja) med ê frän pres. sïgher -> 'sëgher. 

§ 24. Äldre i uppträder som i, vid förkortning som i: 

a) vèrlid Fräud. ) segga Ör (Bond 302), Gunn (Bond 321 o. s. v.). 

J) Skogsråt lär ha »lillat». — No. dial, lirla 'huje mod en rask 
nfvexling i tonen, synge liujende eller med touer som ligne fieitespil' Aas. 

2) Fvn. kirna. 
3) No. dial, stirta 'anstrenge sig' Boss. 
4) -f- *J)iln (fvn. [linull), se Noreen VSpr. 3: 204. 
°) Hor väl till fvn. vilna(sk), men kan naturligtvis vara ombildat 

efter V<gl' 'väl'. Jfr Noreen VSpr. 3: 203. 
6) Fsv. stilker. 7) Fsv. bilder, fvn. bildr. 
8) Fvn. brik. 

6—143251. Sv. landsm. Noreen. 

Äldre i. 

àpril s. april 
bi n. bi 
plogbil m. plogbill7 

bita v. bita 
brili f. spiselkrans8 

dt pron. poss. f. din 

blrt adj. blid, vänlig 
bJri v. bli 
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dUc;j n. dike 
dit adv. dit 
drita v. cacare1 

celcsîs ni. exercis 
erdmit m. snål, g'irig person 
fil m. fil 
fila v. fila 
fin adj. fin 
fyra kard. fyra2  

firfota f. ödla 
fisa v. fisa 
vàsfis soni 

vid fiske 
fivdl m. fjäril3  

fH v. räcka, lemna4 

fhs f. flisa 
gUsa v. hångrina, gVisn adj. 

spektakelaktig5 

gnista m. gnista 
grina v. grina 
bagripa v. begripa 

ingenting fått 

gris m. gris 
grisa v. grisa 
hi n. ide6 

hiva v. hiva, kasta7 

i prep. i 
igglrkét m. igelkott8 

i\a adv. illa9, ilty 11. eufe
mistiskt uttryck for 'råttor' 

is m. is 
kåk9ni s. skoj, spektakel 

1. d > 

kàptina m. kapten11 

Mtrina n. pr. Katrina 
:p\;) 111. kil 
Mi n. kli 
JcHva v. kliva 
kniv ni. kniv 
Tcri n. krig 
kri v. kriga 
krislin n. pr. Kristin 
liana 11. pr. Liderna12 

a) kaptin Ör (Bond 159) 

-1) Fvu. drita. 
2) Fsv. fira; jfr Noreen Gesch. d. nord. spr.3 s. 19G. 
3) Jfr fvn. fifrildi, fht. fifaltra. 
4) Mit. vlien (Tamm Et. ordb. 156 f., F.-T. 236). 
5) Ånsv. (se Dahlgren Glossarium) samt sv. ock 110. dial, glisa 

'hånle o. d.' 
6) Även rceVdhi 'rävlya'; fvn. hiô. 
7) Prêt, hev; enligt F.-T. 407 från eng. heave. 
8) Nytt lånord från rspr. Djuret har först visat sig på de sista 

åren. Jfr Lignells yttrande (1: 57): »Gräfsvinet förekommer temligen 
allmänt, synnerligen i Walbo härad. Der träffas ock igelkotten, ehuru 
sällsynt.» 

9) Se Lindroth i Xenia Lideniana 57 ff. 
10) Aas. »kakkenid(?), n. et puds, paafund til sp0g eller drillerie. 

»Kakkeni», Smaal.» Aas. tycks här vilja sammanställa ordet med fvn. 
niö n. 

n) Antagligen lån från no. (kaftin Aas. s. v. kaptein); jfr Noreen 
Fryksd. Ij. § 10 ,2, Kallstenius s. 141, Lindberg § 71. 

12) Enligt SOÄ. 19: 181, 191. 
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hk n. lik pira n. pr. Piret5 

hk adj. lik pHtn n. pr. Pliten6 

lika v. tycka om prcedtlcastöV m. predikstol 
lim ii. lim ri v. rida 
limaa m. kvastL rik adj. rik 
lin ii. lin rika n. rike, rit trikå pl. best. 
lina n. linne f. utlandet 
litn adj. liten rima f. rimfrost7 

livara n. pr. Li verad2 lurimala adj. ock adv. orim
màfin m. maskin ligt) 
miga v. pissa (särskilt om ris n. ris 

ston ock småbarn)3 riva f. räfsa8 

milh n. mil saka§ligan m. best. f. sakri
mila f. mila stian 
nu pron. poss. f. min st pron. poss. f. sin 
mina n. pr. Mina sia f. sida 
nia v. niga siga-nér v. sjunka ner9 

nia kard. nio sik f. sidländ mark, sär
nitcm kard. nitton skilt äng10 

niti kard. nittio srl m. sil 
piga f. piga sistd adj. ock adv. sist 
pil0 m. pil(-träd) fia f. skida 
pipa f. ock v. pipa4 figaV m. gärdsgård11 

a) l\ma Fränd. b) mil Fränd. c) pil Fränd. d) sist Fränd. 

*) Fsv. lïme, fvn. limi. 
-) Eni. SOA. 19: 185. Innehåller väl liksom no. Liverud (Rygh 

No. gaardn. 1: 76, 5: 270, 348, 452), Liverod. (a. a. 6: 103, 175) 
kvinnonamnet (Lif elier) Lifa. 

8) Fvn. miga. 
4) pipalin n. pr. öknamn på en flöjtblåsande person. 
°) Enligt SOÅ. 19: 187. Jfr no. dial, pira 'pible fretn, riude ud 

i meget tynde stromme' Aas.? 
t i) Ett skifte i Södra Grean; samma ord som rspr. plit?? 
7) Jfr fsv. ri(i)mfrost, fvn. hrim. 
s) Fsv. riva, fvn. hrifa. 9) Fsv. sigha, fvn. siga. 

10) Sv. dial, sik f. 'sidländt ställe, däld der vatten framrinuer; 
småträsk' Rz, no. dial, sïk f. 'en liden sump, en myr med sivende 
vand Aas.; jfr fvn. sik n. 'vatn som renn sagte eller stend heilt stilt' 
H.-T., m. m. 

n) Fvn. skiÔgarôr. 



86 NORKEN, A RTE M ARKSMÅLETS LJUDLÄRA 

skrika v. skrika 
nötaskrika f. nötskrika 
Iii n. slem1 

llipa v. slipa 
Urta v. slita 
smi v. smida 
b&smî n. bestyr2 

sprk m. spik 
stiga v. stiga 
stina n. pr. Stina 
stiva adj. styv3 

svt v. svida 
svm n. svin 
ti f. tid 
tili adj. tidig 
Anm. kvigae f. 'kviga' (f 

lando. 

th kard. tio 
timd m. timme 
tistl m. tistel 
viàpan adj. vidöppen 
viga v. viga 
vikb f. vik 
vika v. vika (sågtänder); gå 

åt sidan (om häst) 
vih-sœj0 v. vila sig 
vinteer n. vinbär, bràti9vind 

n. brännvin 
virbùskd m. videbuske4 

visa v. visa 
vit adj. vit 
vri v. vrida. 

. kuiga o. s. v.) är särdeles påfal-

Äldre ö. 

§ 25. Äldre ö e regelbundet i gammal kort stavelse, 
sluten eller öppen: 

berf n. borr 
bèra v. borra 
nœsdbérar s. pl. näsborrar 
bes m. boss 
benbrét n. benbrott, brèthàfy 

adj. som bryter ner gärds
gårdar (om kreatur) 

bretd in. bråte 

devgn adj. slö, matt5  

hèfsddrèp n., tahärép n. tak
dropp 

drèpd m. droppe 
drèsa m. tröskad men ej 

karpad säd6 

fkégd n. best. f. reumatism7  

frèga f. fluga 

a) s tiv a Fränd. b) v\li Fränd. c) v\la Fränd. ä) brcendvpi Fränd. 
c) kviga Fränd. f) ber Fränd. 

*) Änsv. sli (OLitid 1749; slij-rijk 'slcramig' Dalilstierna Den 
Trogna Heerden s. 8G), fvn. sly, fht. slîo o. s. v.; jfr Noreen Ntfil. 
NR. 4: 37, F.-T. 1062. 

2) Sv. dial. besmi(de) Rz, Grip Skutt. ]j. 17. 
3) Mit. stîf. 4) Fvn. viôir. 
5) Fsv. dovin (~ duvin). 6) Fsv. drosse (~ drusi). 
7) Fvn. flog 'ttyven' Fritzner2. 
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flrègamqr m. flygmyra 
fVet n. flott 
f'rètd m. flotte 
foira, v. föla 
fèH* m. hingst 
fèlfôgd m. fölunge 
fer f. fåra 
ger n. gorr, gyttja, var 
grèp-i-sœ v. äta glupskt, 

grèpnœvd m. grabbnäve1  

Aèwog s. honung 
her adv. var2  

Iclrev n. klyvning, skåra 
lcèna f. kona 
Tcrèta f. litet stycke3  

lên adj. luden4 

a) fekd Fränd. b) rèpa Fränd. 

lègd ni. låga 
leva v. lova 
lévon s. lov 
meV n. moln5  

mèra m. morgon6 

mes n. mossa7  

mèsa m. mosse 
nèga adv. noga8 

nen pron. någon9 

pesd m. påse 
rèpab v. rapa10  

ret n. var11  

rètn adj. rutten 
slcèra f. skåra 
sleet n. skott, slcètfjM• f. stor 

brödspade 

1) Jfr no. dial, gröp 'udhuling' Aas., gröpa 'opgrave, udhule' 
Aas., graup 'skure, fals' Aas., fvn. greypa, nav. gröpa m. m.; ifr 
Tamm Et. ordb. 249, F.-T. 358. 

2) Fno. hor (Noreen Aisl. gr. § 79,s), no. dial, hor, kor. 
3) No. dial, kröta 'smule, gran' Aas. ("sv. dial, kråta Rz 351). 
4) Fsv. lodhin (~ ludhin). 
5) No. dial, mol n. 'smaa spredte, tynde skyer, tyndt overskyet 

himmel' Koss, m. m., so F.-T. 738. 
6) "mora(n), jfr fsv. dat. morne. 
7) Aveu om andra kryptogama växter, t. ex. màromes 'mattlum-

iner' (Lycopodium). 
8) Mit. nouwe har enligt Noreen VSpr. 3: 91 givit fsv. *nöwa 

-> nögha. Men kanske har det mit. ordet substituerats med den form 
('nöwa ->) "nögha, som är den nödvändiga förutsättningen för formen 
i äm., oek beror noga pä anslutning till nög (jfr F.-T. 785). Eller 
också har väl nouwe substituerats dels med *nöwa, dels med *nöwa 
(därjämte fsv. nova, Mgha). Wigforss' påstående (SHF. s. 338), att 
»enl. Nor. Asehw. gr. s. 214» sv. noga är = »mlty. nöwa» (!), är 
oriktigt. 

9) Formeu är mycket tvetydig, i det den kan utgå från en form 
med ö (*- ö), ç eller eventuellt, genom utvecklingen ä -> ö i svag
ton (se s. 103) ä (jfr dock vFriesen i Nord. stud. s. 280 noten). 

10) Fvn. ropa. 
n) No. dial, rot 'raaddenhed, forraadnelse' Aas., fvn. rot afmagt'. 
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slcèta v. skotta 
slcèvpàra f. skottkärra 
seg ii. sugning1  

sèfra ni. sula 
sen m. son 
strèpaa 111. strupe2  

strèpa v. strypa 

teg ii. tâg (även järnvägs
tåg) 

tèlra v. tåla 
tèh adj. tålig 
trog n. tråg  
tres ii. avfall av kvistar o. d.8 

vrelrab v. vråla4. 
Alllll. 1. På förkortning i svagton beror kanske Itéra adv. var", 

vauligen 'vart' (jfr her 'var' ovan). Beträffande det slutande a bör möj
ligen jämföras dera 'er' ovan s. 76, Süta eg. »så att» (t. ex. lian åt-sata 
»lian åt så att . . .» mod aposiopesis o: 'han åt särdeles mycket'). Jfr 
sç'rra eller Q hvor, om stedet» ABLarsen Krist, bymål, s. 116. 

Anm. 2. der f. 'dörr' utgår väl från gen. pl. dora (Sandström 
ö ock Ü, s. 14, Noreen Aschw. gr. § 435). 

Anm. 3. sbvac v. 'sova' liar väl fått sin vokal från pres. (fvn. 
sofr). 

§ 26. Äldre ö -> e regelbundet i gammal lång stavelse5: 

a) strèpa Fränd. b) vrè(-a Fränd. c) sbva Fränd. 

J) Fvn. sog. 
2) Jfr vgm. strùpa •<- strüpi (Sandström ö ock Ü, s. 26) ock 

Noreen VSpr. 3: 255. 
3) Fvn. tros. 
4) Se Wigforss SHF. s. 274 not 5. 
;') Inklusive framför förlängt m. 
c) Antagligen lånord från rspr.; jfr Snpbdlt (ovan s. 58). 
7) Jfr fsv. dob(b)el (~ dubbel), tvœdobladher. 
8) Sv. o. no. dial, dott, jfr fvn. dytta v. 'täta, stoppa igän". 
9) Måste vara lån från rspr. frossa; jfr Tamm Et. ordb. 174. 

10) Guttormsbyen 1541: fsv. Gottorm (~ Guttorm), Lundgren 
Personn. 82 f., SOÅ. 19: 176. 

n) Fsv. hol(d) (~ hul(d)), fvn. hold. 

bel m. boll (leksak)6  

bè$la m. borste 
bet ni. botten 
bred ni. brodd 
débla adj. dubbel7 

hiidåt m. hötapp 8 

dretnig f. drottning 
feVk n. folk 
fr osa f. frossa9 

frost m. frost 
gosa, go so »a 111. gosse 
get, adj. n. gott 
gètèptan n. pr. Gottarsbyn 10  

mjèlrhàlrk m. mjölkärl av 

m. stol av d:o 
hol n. hull11 

JiôJrma m. holme 

urhålkad stubbe, hèl-hastôV 
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helt n. tät ock lång skog1, 
heltänd n. pr. Holtane2, 
håltaskryta f. eu fogel, 
ovisst vilken3  

knèpa-sœ(j)-ivég v. ge sig 
av (med fart)4  

lié<hi m. best. f. scrotum5  

tJcél adv. ikull6 

kola f. stava7 

kèla v. toppa (björk, asp), 
klippa håret av8  

kèla m. kulle9  

kèhbéta f. kullerbytta10  

kèlata adj. kullig (om kor)11  

kemvfo m. kummin12 

i;op m. kopp 
képar m. koppar13  

kèpar s. pl. koppor 
korp m. korp 

kèsta y. kosta 
ket, m. kotte 
igakkot m. igelkott11  

lopa f. loppa 
mèlsùrlc m. mullvad, mèlvà 

m. mullvad14  

mèltar pl. jortrou10  

megkon adj. murken17 

nèpra v. nopp(r)a 
nérjs n. pr. Norge 
nepk adj. norsk 
ed m. udd18  

èda m. udde10  

era m. orre 
orv n. lieskaft20  

polka m. polka 
pop m. pors (Myrica gale) 
pet m. pott (rymdmått = 0,% 

lit.)21 

1) Fsv. holt (~ huit), £ vu. holt. 
2) SOÄ. 19: 182; ra. fl. ortnamn, däri holt ingår. 
3) Enligt D. Ekelund (jfr s. 12) 'spillkråka'; no. dial. (Sinaalenene) 

holteskryta tär däremot enligt Ans. 'skovsneppe' (d. v. s. 'morkulla'). 
4) Sv. dial, knoppa sig 'skynda sig' Rz. 
5) Fsv. kodder (~ kudder) 'testikel'. 
6) Fsv. wm kol (~ um kul). 7) Sy. o. no. dial, kolla. 
8) Jfr fvn. kollr rund topp, tiovud, snaudskalle' II.-T. 
9) Fsv. kolli (~ kulli). 

10) Fr. culbute, ombildat efter övriga ord på kol-; jfr F.-T. 560. 
n) Fsv. kolloter (~ kulloter), fvn. kollöttr. 
12) Mit. komin, kornen. 
13) Fsv. koppor, kopper- (jämte vanligare kopar) — om dessa 

former representera ett uttal med dubbelt p —, mit. kopper. 
14) Jfr s. 84. 
15) Fsv. mold (~ muld), fvn. mold. 
1G) Sv. dial, molter, multer; se F.-T. 738. 
17) No. dial, moskén 'por0s og skj0r, lidt fr0nnet' (Aas.) Ross, 

jfr sv. dial, mursken Rz. 
18) Fsv. odder. 19) Fvn. oddi. 
20) Fvn. orf. 
21) Efter detta ord är väl ni. 'butelj' ombildat. 
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pèta f. potta 
r&vélvdr m. revolver 
rètna v. ruttna1 

rèta f. råtta; kälke utan 

sterni m. storm, stérm gâri 
adj. spritt galen 

svèhn adj. svullen, svèlna 
v. svullna8 

stakar2  

sTcèfa f. skopa3  

sJcèjard m. tattare4  

slcèrpa f. skorpa5  

slcèta n. pr. Skottan6 

snep m. snopp; penis 
sel m. svinniat 1. d. 7 

sem pron. som 
sèmd pron. somliga 
sèmdt m. sommar 
stèhtd adj. stollig. 
stè\pd m. stolpe 

hwnsvet m. hundsvott9 

telv kard. tolv 
tel m- tull10 

tep m. topp 
top3 m. tupp 
terj n. torg 
tèrméstion n. pr. Tormans-

byn11 

terp n. torp 
terv s. torv 
tèrva f. torva 
trel n. troll. 

Förlängning av vokalen före förkortat rr har inträtt i aber 
m. 'abborre', ter adj. 'torr'. 

Anm. 1 . Som äldre utta] för det nu brukliga Silvdr 'silver' an
ges (bl. a. av LJ.) sélvdr, ock formens riktighet är otvivelaktig (även 
sörb. har sélv&r). Den förutsätter ett *solver; men hur detta skall 
förklaras, vet jag icke. Lignell uppger däremot sölver (s. 102), Bon
deson sölver från Gunnarsnäs (s. 335). 

Anm. 2. rélsttan, rélspan n. pr. 'Rolfsbyn' (Rållffbynn 1640, 
Rälssbyn 1580 etc.; SOA. 19: 190 f.) anser Ortnamnskommittén inne
hålla mansnamnet Rolf, fsv. Rolver (vilket framgår därav, att ingen
ting namnes om namnets förled). Aven oiri möjligheten härav icke 
torde kunna bestridas (exempel på övergång -> l framför s i väst-

J) Fsv. rotna (~ rutna). 2) Fsv. rotta, mit. rotte. 
s) Jfr nno. skuffe 'skovel', mit. sehuffele, mndl. schoffel 'skovel' 

ock F.-T. 1037. Jfr även nsv. skopa (varom se vidare Noreen 
VSpr. 3: 94). 

4) Enligt F.-T. 1047 från holl. schooier; således med ö för
kortat före j. 

5) /càstci S. 'kasta smörgås'. 
6) SOÂ. 19: 173. Härledningen av detta på Dal (Skottan, Skåttan) 

ock i Norge (Skotta, Skotten) mycket vanliga namn är okäud; jfr 
SOÄ. 16: 56, 19: 154. 

7) Fvn. sollr. s) Fsv. swollin (~ sullin). 
9) På släde. 10) Fsv. tolder, fvn. tollr. 

11 ) Till fsv. Thormund (eller kanske Thormodh), se SOÄ. 19 : 196. 
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götska ortnamn fiunas sammanställda lios Sandström ö ock Ü, s. 31, 
not 4; frän Dal föreligger t. ex. Kalserud lidlsdïd i Ödeborgs sn 
i Valbo: Kalffsrydh 1540 Skara jordebok1), synes det likväl v ida sannoli
kare, att vi — liksom i Rollsbyn rèlsbyn2 i Vårviks sn: Vrolsbyn 1540 
o. s. v. (S0Â. 19: 168) — ha att utgå från fsv. Roald. Se vidare 
Rygli Gamle Personn. s. 205 ock jfr även ABLarsen Solor s. 136 
med not 1. Utvecklingen har kanske varit Roald- -> Raid -> rel, 
liksom halda -> hèla o. s. v., se ss. 57, 104 f. 

Anm. 3. pôkdl m., pükdlpil m. 'poppel' är rätt påfallande. 
Poppel är lån från mit. poppele (se t. ex. F.-T. 843). Kanske utgår 
formen med O från lat. populus med förlängt ö. Ordet är för övrigt 
säkerligen i äm. inlånat just i formen polidl, jfr vgm. poltdl, pokolptlf 
Landtmanson 1 ock r, s. 49. 

Anm. 4. Egeudomligt är likaså skÔVdl" f. 'skovel' (fsv, skofl, no. 
dial, skövl Ross), motsvarande sörb. slcQV&V, skeem. slcgvdV, vgm. 
slcgVdV, slcÔVdï (Landtin. 1 ock r, s. 59, Sundén Västgötasocken s. 14, 
Ljunggren Sv. landsm. 1913: 89). Föreligger påvärkning av skovor 
(fvu. sköfir) o. d.? 

Anm. 5. past m. post' är sent riksspråkslånord. 

§ 27. Avvikelser från huvudreglerna. 
a) ö -> » i slutljud, före bortfallet dh: 

kn&& v. knåda se n. (kött-)soppa3 

le-vé v. låda vid tre v. trampa4. 
Jfr vidare: le Fränd 'ludd', ghm Högsäter (Valbo hd) 

n. pr. 'Gudhem'5. 
Liknande utveckling föreligger i Solarsmålet, t. ex. bö 

'bud', so 'kadsuppe'6, mö 'sniuler af halm, trje og lign.' (fvn. 
moö), även löi^n 'lodden' (ABLarsen Solor, ss. 95, 134). För 
bohusmålen uppges egendomliga former: sörb. S0 'sjudning', foièa 
'knåda', men tre 'trampa', le 'låda'; skeem. I0 v., ss, lena ~ l:nê, 
tre, be 'bud' (i skeem. representerar s även ibland eljest ö, 
t. ex. mesa 'mosse', sper 'spår'). Däremot står i inljud q i len 
'luden' (ovan s. 87). 

a) lene Fränd. 

*) Enligt Ortnamnskommitténs otryckta samlingar 
2) Dialektfornicn förefaller något misstänkt. 
3) Fsv. sodh (~ sudh). 4) Fsv. trodha (~ trudha). 
5) SOÂ. 18: 36 f. (Gudim 1541, Göum 1708). 
6) »Nogle St. [på Ostlandet] So» Aas. s. v. sod; so förekommer 

även i dansk-norska riksspråket (F.-T. 940, Torp-Falk Dansk-norskens 
lydhist. s. 22). 
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b) ö -» a framför k, 
1. i gammal kort stavelse: 

laka n. lock 
làkab f. dörrklinka e. d.1 

maka0 v. mocka, göra rent2 

2. i lång stavelse: 
dàka f. docka 
sùtokàk m. sölig person 
laka v. locka 
nak% adv. nog5  

• àkm prou, vilken6  

àksa m. oxe 
àkïlbœplrè n. oxel7 

ràlc3a m. râge3 

stràkde m. stråke 
tàkg-sœj1 v. maka sig4; 

rafc11 m. rock 
s/ca/c m. skock 
sak m. socka, grov ytter-

strumpa 
sakar n. socker 
stak1 m. stock 
tràkVa v. tråcklas. 

Hit hör nog inte, som Kallstenius för värmländska bärgs-
lagsmålet s. 160 antar, konjunktionen a 'ock'. Enligt Kallste
nius har utvecklingen »möjligen» varit ok -> 'a k i sv agton ay 

-¥ a. Denna förklaring opererar ju med stora svårigheter, 
a 'ock' (i stället för "e) må ste ses i sammanhang med ordet att, 
som också — märkvärdigt nog (jfr nedan s. 103) — heter a; 
dessa ord ha som bekant tidigt sammmanblandats (se utförligt 
Östergren i SoS. 1: 82 ft'.; jfr ABLarsen i MM. 1914: 152). 

Under det att övergången ö -> a framför kk är vida spridd 
— den föreligger t. ex. i värmländskan9, Sol0rsmålct10 ock 

a) lak Fränd, lek Gunn (Bond.. 328). b) làka Fränd. c) màlca 
Fränd. d) raka Fränd, reke Ör (Bond 307). e)_.stràko Fränd. 
f) tàka-sœf Fränd. s) nok Fränd, nokk, nåkk Ör (Bond 305), 
nokk Gunn (Bond 346), nock (: Bock) Dahlstierna (Trogna 
lleerden 62). b) rak Fränd. *) stak Fränd. 

*) Av trä; fsv. loka (~ luka) lucka'. 
2) I fähus; fvii. moka, vgm. m il ka (Sandström ö ock u, s. 10). 
3) Vgm. hbka ( ~ kàkd, Sandström ö ock Ü, s. 10); jfr fsv. roka 

v. 'råga'. 
4) Fvn. {>oka. 5) Mit. nôch (F.-T. 769). 6) Fsv. holkin. 
') Denna form med ffl, som även träffas i bohusdialekternn, gör 

väl rätt osannolik den förslagsmening, som framställes hos Noreen VS pr. 
3: 97, att ordet skulle vara identiskt med fsv. fda. öxl 'växt', svulst . 

8) Mit. 'trokelen (F.-T. 1286). 
9) Noreen Fryksd. ljudl. B. 20-, Ordbok Fryksd. flerest., Kall

stenius s. 159 f. 
30) ABLarsen Sol0r, s. 151. 
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vgm1. — tycks övergången ö a framför enkelt k vara i det 
närmaste inskränkt till Dal (dock icke hela, ifall Bondesons ovan 
anförda lek, roke från Nordals härad äro riktiga) ock Bohuslän 
(jfr nedan). Möjligen gäller ljudlagen i någon utsträckning för 
Västergötland att dömma av tiqkd, som enligt Sandström ö ock ü, 
s. 10 är lika vanligt som hsJcg; däremot l;nsha, lvh, viska, trska 
(Sandström a. st.). Sörb. har lag, mâga, råga, strng 'stråk', 
stràga; skeem. màga, råga, tàgo 'dimma' m. in., men s som det 
synes efter l (se nedan s. 107). Solor har v (motsvarande e eller n 
i svenska dialekter enligt ABLarsen a. st.). 

Anm. 1. Om olc 'ok' se under e nedan, s. 95. 
Anm. 2. Härledningen av förra leden i gårdsnamnet Làkungerud. 

lalcôgard i Holms socken, Nordals härad, är enligt SOÂ. 15: 39 obekant. 
Åldre former: Låekungerud 1653, 1725, Låckungerödh 1060, Làkunge
rud. 1665, 1877, Lockwnderwdh 1567, Låkungerödh 1586. Jag före
slår att här se ett släktnamn "Lokkungar till mansnamnet Lokke, varom 
se Sahlgren NoB. 1914: 252 ff. ock där citerad litteratur. I dessa 
trakter förekomma inga namn på -unga, -inga, men väl sammansättnin
gar av dylika släktnamn med -by, -rud; jfr Trollungebyn (Dalskogs 
sn, SOA. 15: 14), Svalungebyn (Örs sn, sst. 98), Svennungerud (Järns 
sn, sst. 58 f.). I 'Lokkungarudh övergår o till ffl framför kk, som 
sedan förkortas, då akcenten faller på andra stavelsen. 

c) ö -> a framför ng: m. 'kung'2, [Jcàlsàgar s. pl. 
'kalsonger']. 
Aunt. 3. Något ord, som visar utvecklingen av fonemet ögg, känner 

jag icke; märk likväl, att dçgg uppträder som deg (nedan s. 99). Från 
Grinstads sn, Sundals hd, föreligger hågdn 'Kåggen', en ö (Koggen 
1765, 1776, Kuggen 1773), av Ortnamnskommittén sammanställt med 
fsv. kogg, fvn. kuggr 'fartyg med bred, oval form' (SOÄ. 16: 178, 176). 

d) ö (Q) -> o framför rd ((• e ller (£), r n ock (delvis) rt, 
1. framför rd: 
a) bob n. bord noV adv. norr, nokard adj. 

ifjôV adv. ifjol norra, noVlålcdn n. pr. 
JQJT m. gjord3 Norra Backen, m. m. 
jol" f. jord olf n. ord; 

a) liQg Fränd, kong Ör (Bond 303), Gunn (Bond 325 o. s. v.). 

:) Sandström ö ock Ü, s. 20 f. 
2) Fsv. konger. Ett uttal med å ligger väl ibland bakom änsv. 

kong, som väl eljest representerar uttalet kong; Noreen VSpr. 3: 110. 
3) Jfr Noreen VSpr. 3: 100. 
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ß) pi'et. 'gjorde', lôtja m. 'lördag'1; 
Undantag bildar tntfyval* ni. 'tordyvel'. Motsvarande former 

föreligga från vgrn. pl. ts^ivla, Landtmanson 1 ock r, 
s. 50), sörb. (tèdsyel) ock skeem. (tsdi/vdl); däremot fryksd. 
tàndivœl (AN.) eller todyvsel (JM.), österut tor(n)- (Hesselman i 
och y, s. 108), no. dial, tor- (Aas., Ross); fsv. pl. torddoffla 
(en gg: MB. 2), isl. tordyfill (så EJonsson, JThorkelsson 
(Supplement 2), Fritzner2 (med citat från Dropl. ock Herv.), 
Hsegstad-Torp ock Zoëga, torfdifill Björn Haldorson, Vigfusson 
tordyfill); jfr om ordet Hesselman a. st. ock där citerad litt., 
F.-T. 1272 f., Noreen VSpr. 3: 101. För att förklara alla dessa 
former måste man säkerligen räkna med olikartade folketymo-
logiska påvärkningar; formen i äm. (o. s. v.) kunde tänkas utgå 
från den form torfd., varom se Bugge Ark. 2: 219 f. (jfr också 
da. torvebasse 'fcellesnavn for forskellige store insekter af skarn-
bassernes og l/abebillerncs orden' Feilberg). 
2. framför rn: 

hori n. liorn Irlctori m. liktorn, nypgtoti 
liori u. korn s., nypatopbüslc m. nypon 

(-buske); 
3. framför rt: 
a) bot adv- bort ( '" SJ but) jot m. jort 

bop adv. borta (~ bntd) g~Qtl m. kjortel 
fjàtan kard. fjorton Jcot°n. kort 
fot adv. fort lot m- 'or^2 

jo)f sup. gjort fota f. skjorta; 
ß) het adj. kort. 

Ensamt med sitt e står sålunda 7cö£. Det finns ingenting 
som direkt förbjuder antagandet3, att o inträtt endast före 
antesonantiskt rt: bot kan ha vokalen från jot sup. från 

a) te(l%vdl Fränd. 

1) Man måste tydligen utgå från ö, vare sig man — som jäg sna
rast är benägen — ansluter sig till Noreens förklaring (Svenska etym. 
s. 42 f.; jfr även SOÄ. 2: 62) eller till Wigforss' (SHF. s. 184 fE.). 
Annorlunda men oantagligt Kock Ark. 20: 63 if., spec. s. 68 (jfr även 
Beckman Ark. 11:234, F.-T. 682, 1513). 

2) Lty. lort (Noreen VSpr. 3: 103). 
3) Kock (Ark. 9: 236), Ljndhist. 2: 133 f., Noreen Aschw. gr. 

§ 129, 2, VSpr. 3: 101 fE. 
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gjorde, jol m. från böjda former (väl för övrigt lån från rspr.). 
Emellertid har Wigforss (SHF. s. 309 ff.) framfört en mycket 
tänkvärd kritik av denna uppfattning; särskilt är det ju otro
ligt, att i ordet fort komparationsformerna helt skulle undan
trängt det ljudlagsenliga *fårt. Wigforss anser det därför »rim
ligast att också för svenska rspr. anta regelbunden förläng
ning av ört även i slutljud» ( a. a. s. 311). Kort är sent lånord 
(enligt W.). — Emellertid blir saken dock för äm. i någon må n 
tvivelaktig genom den egendomliga behandlingen av fonemet 
ärt (se ovan s. 46). 

ANM. 4. Huruvida JOft t  v. 'idissla', J0£ S. idisslad föda' utgå från 
ö (ç) eller ö, är oklart. A ena sidan lia vi fvn. iôrtra 'idissla', å 
andra sidan sv. dial, jorta, järta, järmta, järmtra, jämta, järptra 
Ez, Vendell, no. dial, jorta, därjämte urta (jfr även järfwa idissla' 
Levin Möller 1745 = no. dial, jarva 'gnave, tygge' Aas.). Det synes, 
som om folketymologiska ombildningar ock anslutningar till andra ord 
förelegat i orden för 'idissla'; jfr även Hellquist Ark. 14: 37 f. 
F.-T:s behandling av iôrtra, jorta (s. 162) är oklar ock ej antaglig. 
Jfr Åström Deg erforsm. s. 36 (60), Liudgren Burträskm. s. 54 f. Om fvu. 
iôrtra yttrar Lindgren: »både Fr.„ ock Vigf. lia jô rtra, som dock knappast 
kan vara riktigt; blott ett citat finns» (s. 54). Jôrtra, jôrtr är emel
lertid väl styrkt från nyisl.; se Björn Haldorson 1814 jôrtra, jôrtr n., 
jôrtr-peningr, Cleasby-Vigfusson jôrtra, jôrtr, jôrtr-dyr, -kvikendi, 
JTliorkelsson Suppl. III: 1 jôrtra, jôrtur, jôrturdyr. 
e) o o i uddljud framför vissa konsonanter ock konso

nantförbindelser: 
olc n. ok ost m. ost 
ö^lcaa v. orka ôtdrb m. utter1. 
orm m. orm 
Annan behandling av ö i uddljud föreligger i ed, èdd, è rj, 

erv (ovan s. 89), à kan, àhsd, àlcllbœpfrê (b ovan) samt i de 
nedan under f anförda orden. Framför rm (jfr orm ovan) möter 
en avvikande utveckling i èrmêsban n. pr. 'Ormansbyn'2. Kanske 
har man folketymologiskt associerat namnet med orre (èn) 
ock mosse. På gårdens ägor ligger en mosse, som nu kallas 

a) àJrTca Fränd, olka Henr 25 o. s. v., oîka Gunn (Bond 355). 
b) ôtdr Fränd. 

*) Fvn. otr. 
2) Till fsv. Ormand (<- 'Ormmund); Ormusbyen 1541 (SOÂ. 

19: 190, Lundgren Personn. 189). 
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Orremossen èramèsn (SOÄ. 19: 303). Anslutning till gårdsnamnet 
tèrmàsbm 'Tormansbyn' kan nian knappt anta, då gårdarna ej 
ligga nära varandra. 
f) ö -> a i uddljud framför labialer(p): 

àfta adv. ofta àvaftjr adv. ovanför 
hvard adj. övre1, kvast sup. àpgna adj. öppen, glupsk2, 

överst 
Om formerna op, àpo 'upp, uppe' se s. 117. 
Samma ljudlag synes gälla för s keem. ock solorsm.: 

Skeem.: nvcira etc. 'övre', åvsr 'över', àbon 'öppen', àfta, ap, 
apa 'opp, oppe'; 

Solarst».: åver (men övre, ofst, ABLarsen Solar, s. 127), åfta 
adv., åfre v. (emellertid även skåfte 'forsamme arbeidet'3 — 
men l^ft 'loft', Larsen a. a. s. 128). Däremot oppi^n (o = o), 
»påvirket af opp» (Larsen a. a. s. .125). 
För andra dialekter gäller ljudregeln, som det förefaller, 

endast i kort stavelse: 
Sörb.: åvar, àvara, àvafer m. m.; àban; men àfta; 
Fryksdalsm.: àva (~ gva) 'ovan', àvser, àvzest4; men àfta, 

ep, èp'j. 
Anm. a. I bohusdialekterna — ock Solei-? — tycks ö även efter h. 

före labial i någon utsträckning lia givit a: 

Skeem.: hàbo sa gå baklänges (0111 hästar)', fvn. hopa, håvat 'solv', 
nisl. hafald, nno. havald, pl. hovold 'vœversylle' Aas., äm. hèvol. 
Det andra ffl beror väl på vokalharinoni ; vokalharmoniska tendenser 
torde icke saknas i skeem. (Lindberg s. 163). 

Sörb.: hav '(konunga-)hov', hàval; däremot hev 'tillräcklig jäsning', 
höVG, see 'få tillräcklig jäsning' ock i lång stavelse hep, hèpa. 

Solorsm.: håv n. pr. 'Hof' (Larsen a. a. s. 127). 

g) ö a? I ett par ord ser det ut som om ö skulle ha 
givit a (a), a: . 
hàpa v. 'gå baklänges (om häst)': fvn. hopa (sammanställ

ningen gjord åtminstone redan hos Rz s. 243, Noreen Ordbok 
Fryksd. s. 39); jfr skeem. lmbo sa (se ovan), östsv. hopa 'ro 
baklänges' Vendell. 

a) àpdn Fränd, åpna 'glupska' Ör (Bond 59). 

*) Jfr fvn. ofarr. 2) Fvn. opinn. 
3) Lty. boll. schoften (Aas. s. v. skofta, F.-T. 1017). 
4) Däremot bärgsl. èva (Kallstenius s. 39), W9r(a), èV9S,t ,(Kall-

stcnius Bärgsl. forml. s. 39). 
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rav& f. 'löv': denna form återfinnes i bohusdialekterna ock 
1'ryksdalsniålet; däremot haFränd. ock bärgsl. rev, varmed överens
stämmer Sol0rs riv; Södra Halland har k&v, vilke t kan återgå 
på 'röf, men icke är den regelbundna utvecklingen av röf 
(Wigforss SHF. s. 181 f.). Om formen i Solars-målet yttrar 
ABLarscn (a. a. s. 127): »Oldn. rauf har, som i de fleste egne 
med en hoiere materiel kultur, fået en uregelmaessig form ved 
vekselvis optradeu af suerperi og cynisme» (liknande i Kristia
nia bymål, s. 61). Denna förklaring biträdes av Wigforss SllF. 
s. 182. Jag har emellertid svårt att tro, att det beträffande 
detta ord finns någon större anledning att ådagalägga »snerperi». 
I äm. är rqv ingalunda något anstötligt ord (på något sätt 
jämförligt med t. ex. ord för sexualia1). På samma sätt upp
lyser Feilberg om ordet rov i Jylland (se Ordb. III: 128), a tt 
det »kan bruges i det bedste selskab og er ikke usemmeligt». 
Detta kan däremot, enligt Wigforss SHF. s. 182 »numera [obs.!] 
knappast tillämpas på ordet i SH., icke ens i avlägsna bygder, 
åtminstone inom tongivande kretsar [sic!]». Runt om det samman
hängande område, som har rqv (äm., v. Värmland, Bohuslän), 
råda som ovan nämnts former, som med Kallstenius s. 172 
kunna förklaras ur *röf, avljudande med rauf, jfr no. dial, 
röv n. 'rift, aabning' Aas. (östra Värmland, södra Dal, södra 
Halland, Solor). Man frestas härav onekligen att anta, att även 
rqv på ett eller a nnat sätt återgår på *röf. Formen rqv i skeem. 
förklarar Lindberg (s. 159) mer fyndigt än övertygande som 
kompromiss mellan rass ock röv. 

ravn s. '(fisk-)rom'2; jfr sörb. ràgna m. 'rom', skeem. ragn f.: 
formen i skeem. »utgår», anser Lindberg s. 173, »från sista 
leden i sammansättningar», liksom brèhàU Bredhult, men halt 
Hult (»kort o synes hafva delabialiserats till a-ljud, troligen 
endast när akcenten försvagats» a. st.). 

snqrb n. 'snor', snqratd adj. 'snorig': se Noreen Sv. etym. s. 67. 

a) rqv Fränd. b) snor Lignell 106. 

') Vid frågor rörande dylika svarade LJ.: »det vet jag inte», 
nnder det att han använde rqv som den naturligaste sak i världen. 

2) Fvn. hrogn o. s. v., överallt med o. Märk dock shetl. rang 
(<- *ragn) 'rogn' Jakobson Et. ordb. 635; enligt Jakobsen Dot norrane 
sprog pâ Shetland s. 121 skall dock fvn. ö i nå gra ord lia givit shetl. a. 
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§ 28. Äldre o. 

A. kort stavelse. 

1. drega f. 'sidländ mark (dalsänka)', sag f. 'såg'. 
Se om dråg vFriesen Nord. stud. 276 ff. Här uppvisas, att 

ç bar givit a framför gh inom ett rätt stort område. Till detta 
område hör således icke Am. Området för övergången »synes», 
säger vFriesen a. a. s. 280, »lia varit Svealand, möjligen (?) 
äfven Yestergötland och Östergötland; dock ej dettas sydligaste 
härad». I Västergötland växlar druy med t/ra/; båda formerna 
finnas t. ex. belagda från Barne härad (Sandström ö ock ü, s. 
24). Sörb. har draw1, Sokir dråg (ABLarsen s. 89, 150). Dals
land bildar som ofta eljest intet enhetligt område. Så vitt 
framgår av SOÄ., står i Vedbo hd e (n), i Tössbo, Nordal ock 
Sundal a: 
a) Vedbo, Dals-Eds sn: driiga (sic!)2 'Drågen' SOÄ. 19: 9, 

elcddruga 'Ekedrågen' sst. 23; 
Håbols sn: ekddrugaQ) 'Ekedrågen' sst. 41; 
Steneby sn: dréga 'Drågen' sst. 113; 
Tisselskogs sn: dréga 'Drågen' sst. 131; 

b) Tössbo, Fröskogs sn: draga 'Drågen' SOÄ.. 17: 17; 
Nordal, Skålleruds sn: dråga 'Drågen' SOÄ...15: 73; 
Sundal, Bolstads sn: dràgdra 'Drågarna' SOÄ. 16: 23; 

Sundals-Ryrs sn: dråga 'Drågen' sst. 149, dràgcega 
'Drågängen' sst. 

Nsv. såg har enligt vFriesen analog upprinnelse. Här har 
emellertid äm. sag. Denna form skulle då vara påvärkad från 
rspr. eller dialekter med çgh ag, ock detta torde vara ganska 
rimligt. I västra delen av Vedbo härad (intill Ärtemark) råda 
former med a av detta ord (jfr även sörb. saw, skeem. sau). 
I SOÄ. finna vi 
Dals-Ed: sagag-am3 St. 'Sågtjärnet' SOÄ. 19; 222; 
Håbol: sàgcega 'Sågängen' sst. 47, sagdmon 'Sågemon' sst. 51; 
Nössemark: sagdmon 'Sågemon' sst. 79; 

a) dråg Lignell 104. 

x) Skeem:s druu visar ingenting; jfr nedan s. 106, not 7. 
2) Akeentuppgifterna i SOA. äro — som jag haft t illfälle att kon

statera — ofta felaktiga. 
8) Dock även sàpceria, vilket, gör intryck av riksspråksform (märk <b\). 
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Kölanda: sagdmyra 'Sågemyren' sst. 101; 
Torrskog: säga "'Sågen' sst. 143; 
Töftedal: säghusdit) 'Såghuset' sst. 153. Däremot ha vi liksom 

i äni.: Steneby säga 'Sågen' sst. 113. 
I Valbo härad föreligger från Färgelanda sn sâj>an(l) 'Sågen' 

(2 st.), saydbahdn Sågebacken'1, från det söder därom belägna 
Torp såpa 'Sågen', sàykuiJans 'Sågkullarna'2. I de östliga hära
derna råder a; belägg från Tössbo: Edsleskog SOÄ. 17:. 118, Mo 
ib. 37, Tösse ib. 51, 55; från Nordal: Dalskog SOÄ. 15: 7, 
Holm ib. 35, Skållerud ib. 63, Ör ib. 134. 

Antagligen har äm. (liksom också Stenebymålet) haft formen 
sag, men genom inflytande från dels riksspråket, dels grann-
dialekterna i öster uppgivit den till förmån för såg. 

2. yah f. 'haka på häst'3: i ställningen före k har således 
9 behandlats liksom ö (icke som 9 före g). I andra närbe
släktade dialekter överensstämmer i stället behandlingen av çg 
ock <gk gentemot og, ok. Så t. ex. i Sol0r, där vi ha våk f. 
'sted, hvor isen ikke lsegger sig' liksom dråg, men lekk n. 
'låg' (ABLarsen, Solor 89), fryksd. yak f. 'käke, käft' liksom 
sag, men streic 'stråk', teg 'tåg'. 

3. hèvel s. 'solv'4 (med värbet hevla 'solva') har vokal
förkortning före v. 

4. g'o[ n. 'kött', smor n. 'smör': vokalkvaliteten i smör 

tyder väl snarare på att vi ha att utgå från smiçr än från smär. 
Ord med urspr. 9 före l återfinnas s. 159, före rd, rt s. 93 f., 

huvud o. d. under äldre ü. 

*) SOÄ. 18: 13, 21. 
') Ortnamnskommitténs otryckta samlingar. 
3) Jfr käk(e), nno. kjake. 
4) Nisi, hafald Vigf., no. dial, havald, pl. hovold Aas.; jfr F.-T. 386. 
°) Inklusive urspr. 9, förkortat framför tt. 
6) No. dial, flott, flaatt, sv. dial, flått; F.-T. 230. 
7) Sv. dial, knott, knatt, knätt Ez; jfr F.-T. 546. Ordet kan emel

lertid även återgå på äldre ö: se Noreen Sv. etym. s. 45, VSpr. 3: 327. 
I knott (i flera olika betydelser) ha nog minst två olika ord sammanfallit 

7—143251. Sv. landsm. Noreen. 

B. I lång stavelse5. 

1. I regeln behandlas 9 som o: 
deg f. dagg biet m. knott; även föraktligt 

om andra små varelser? flet m. fästing (Ixodes)6 
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lop m. liten groda1 Ilot m. slätter3 

skedaa f. dimma2 sep m. svamp4. 
2. ç -> o framför st: kosta v.: k. lev 'hacka löv till foder åt får,' 

kôsts m,,levkôstd m. 'kvast, knippa, bukett', tröst m. 'trast'. 
Jfr däremot med gammalt o frest, kèsta, rest. 
»Af mig ubekendte gründe reprasenteres q af o i tröst (m.) 

og aynor (f.)», säger ABLarsen (Solar 89) ock antar således 
prçstr tröst (i Solör). Se även densamme i MM. 1914, s. 
163. Samma mening uttala Noreen F ryksd. ljudl. § 59, Kallstenius 
s. 169, vFriesen Nord. stud. s. 276, EOlson Ark. 28: 314 f., F.-T. 
1288. Mot denna åsikt vänder sig Hultman Hälsingelagen, s. 67 f., 
som anser, att sv. dial, tröst måste ha »närmast framgått ur 
prost», då ju enligt H:s mening Q »kvarstår som o» endast före 
guttural konsonant ock dentalt 1, men eljest åter övergått till a 
(Fini, bidrag s. 94 ff., Häls. s. 67). Även Wigforss SHF. s. 242, 
not 2, talar om »det osannolika i antagandet av 'prçst- -» thosU, 
men jag får av hans framställningar (ss. 242 f. ock 365 f.) 
icke någon klarhet om hur han tänker sig sammanhanget. 

Först hos Wigforss (a. a. s. 365 f.) har, synes det, sörb. 
koste, 'blomsterkvast' indragits i diskussionen. W. håller för 
sannolikt, att här föreligger en utveckling ur uç (alltså -f- kuçst). 

Vid betraktande av motsättningen mellan äm. kosta, kàstg, 
tröst : frest, kosta, rost; sörb. kosta, tröst : kèst(a), frest; skeem. 
tröst : ksst(d), frsst är det svårt att undvika att dra den slutsat
sen, att i dessa dialekter çst givit ost (jfr även ABLarsen MM. 
1914: 163), men ost est, även om det kan synas i någon mån 
egendomligt. Den i andra svenska dialekter spridda formen 
kast (så t. ex. i vgm. ock vrml.) bör nog med L idén (hos Lind
berg s. XXI) förklaras nr kwaster med a förlängt framför st. 
3. q a framför ng(?): laga adv. 'längesedan'5. Om ord et icke 

a) skåda Fränd. 

No. dial, lopp, läppe Aas.; jfr Aas. s. v. lopp, F.-T. 654 f. 
2) Sv. dial, skadda; F.-T. 1016 f. 
s) Fvn. slçttr. 
é) Jfr Noreen Aschw. gr § 72; däremot enligt F.-T. 1108 ock 

120'l "swumpa-, avljudand^ med "swampu-, 
; ') Fvn. longu; ifr Hultman Hâlsinsçelas-en, s. 12, Noreen VSpr. 

3: 318, Lirder SMöre, s. 102. 



STARKTONIGA VOKALER: Ç, 0 <- a 101 

är påvärk at av adj. lång, visar det, att çng givit samma resul
tat som ong. Jfr även hagk f. 'hank' (ovan s. 52). 

4. iç je: b]ark f. 'b jörk', bj&n m. 'björn'. 
5. Q - >• o framför ggu: hùga v. 'hugga'. Märk däremot ç -> o 

framför gg i deg dagg' (se ovan s. 99); jfr Lindberg s. 166. 

Det har synts mig lämpligt att här i ett sammanhang dis
kutera en del ord, där e synes återgå på a: 

För värmländska bärgslagsmålet uppställde Kallstenius (s. 
145 f.) följande ljudregel: »Omkring 1400 befintligt ö (o <- ä), 
vilket kommit att förkortas antingen i ställning framför mer än 
en kons. eller i svagtonig ställning, övergick därvid till o samt 
följde sedan med i utvecklingen till e.» Exemplen äro följande: 
&let 'slåtter', 'slå', &les 'slåss', les 'låtsa', hèh 'hålla', Jœs,vél 
självsvåld'2, lêd 'låda', et prep. 'åt', ner 'när' (fsv. när), hàbes-
Mta fsv. "Haghbarjjshyttan. »Oförklarade kvarstå de lång-
vokaliska belétn f'sv. taelätin, övel'i 'vårdslös', veVd see 'bry sig 
om' jfr fsv. varj)a, drèpH 'dråplig' fsv. dräpliker, grànlét jfr fsv. 
lät. Märk även t. ex. ät 'åtta', åhr 'ålder', sal 'såll', jâsvtk 
ortnamn» (Kallstenius, s. 146). 

Såsom Kallstenius här redan antyder ock Sandström (ö ock 
u, s. 17) understrukit, bevisa exemplen ingen allmän övergång 

a) hell Ör (Bond 304). b) hella Gunn (Bond 319). c) solde Ör 
(Bond 159). d) sent 'sådant' Gunn (Bond 314). 

Men Ila 'slå gräs'. 
) Nordmark vèld (FVikland hos Kallstenius, s. 146, not 11). 

§ 29. e för äldre st. 

balétn adj. belåten 
frèga v. fråga 
gèvd prêt, kon i. <råve 
hel" n. håll 
hèlab v. hålla 
ifré prep. ifrån 
lèda f. låda 
leg adj. låg 
pléstsr n. plåster 
slcèla v. skålla 

sleep n. skåp 
skrébiulc m. skråpuk 
lie v. slå (ferire)1, Xléstià 

n. slagsmål 
sèldd (~ sceldd)c prêt, sålde, 

seit (~ salt) sup. sålt 
senå adj. sådan 
sèsum konj. såsom 
vêla v. vålla 
ôhr m. ålder. 
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ä e > id förkortning i starktonig ställning. Vad slot 'slätter" 
beträffar, utgår tydligen denna form från en äldre u-omljudd 
vokal, något som också Sandström (a. a. s. 18) antar för vgm. 
§lst(9r) ock Lindberg (s. 161) alternativt för skeem. (tst 'tåt' 
ock) slut. Vidare böra övéVi ock veto see elimineras, enär dessa 
säkerligen med Sandström måste anses utgå från ö-former (jfr 
Hesselman i och y, s. 210). 

Ungefär på samma ståndpunkt som Kallstenius står Lind
berg rörande skeem. § 78: >å (<- ä) palat[aliseras] i en del ord 
på grund af försvagad akcent ocb stundom kanske endast pä 
grund af tidig förkortning före lång vokal [läs: konsonant]», 
t. ex. ifri 'ifrån', si s 'slå', vslmsk 'vadmal', lwv 'håv'1, hsh hålla', 
vsh 'vålla'2, psrsl 'kärl' (<- pl. kerçld?), hhl'ltd 'halka' (?), grèbén 
'gråben', bVsgsn 'blaggarn', sbar 'abborre'; Isda 'låda'skall vara 
sent lånord med ljudsubstitution (om tst, slut se ovan). 

För vgm. uppställer Sandström (ö ock ü, s. 1(5) den regeln, 
att »» har uppkommit ur å ä i icke-huvudtonig ställning 
Han anför följande exempel på s för å: shr (~ ahr) 'ålder', 
hsla 'hålla', hiisél 'hushåll', lam (~ lam) 'lam', st 'åt' (prep.), 
ply 'slå', Isda 'l åda', s sida (~ saldd) 'sålde', nsr 'när', Ista 'låta', 
granlst 'grannlåt', bjlstdn 'belåten', gsva 'gåva', vulä vålla', vald 
'våld' (s. 19), ekåla (~ àl_a) 'ållon', s/csp 'skåp'. Sandström för
klarar nu hsla, Inta, ,s js ock saldd (»om detta uttal är annat än 
en individuell egenhet hos meddelaren» — det uppges dock från 
»ett par» socknar) som uppkomna i proklitisk ställning; bdlxten 
skall ha fått s från Uta; »st ock nsr stå vanligen i icke-huvud
tonig ställning»; i èlcsla, hùssl ock granlst >kar senare leden ju 
stark biton», ock ur dylika sammansättningar skola också ha 
utlösts shr (»jfr gàmd§shr ålderdom»), Is m (»jfr jèmdlsm, sèalsm 
etc.»)3, gsva (»jfr màtnasgéva, brùgsva») ock eventuellt — om 
ordet är inhemskt i dialekten — Isda (jfr böplsda, brrolsday; 
vsla förklaras (s. 18) ha fått sitt s från o-former av prêt, (volte); 
»sksp är låneord». 

1) L. föreslår här med tvekan utlösning ur sammansättningar som 
kyrkhåv, fiskhåv. 

2) Här föreslås omljud: vçldum. 
3) För lsm föreslås alternativt att utgå från en u-omljudd plu

ralform. 
4) Så även Kallstenius s. 146, not 7. 
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Att en utveckling å e (eller dylikt) i svagton förekom
mer i en mängd dialekter, är alldeles oförnekligt. Jfr Noreen 
VSpr. 3: 113 f. ock där cit. litt., Grip Skuttungem. s. 70 ock 
där cit. litt., Wigforss SHF. s. 263. Från äm. torde hit höra: 
îfrê ifrån', lie 'slå'1 (varefter lléstå 'slagsmål'), sen 'sådan' 
sèsuin 'såsom'. Från de andra dialekterna höra väl hit: 
bärgsl.: &le varefter sïe.s, et, ner, hàbe&Mta ock kanske les 

'låtsa'; 
fryksd .: sie, et, les(?); 
skeem.: ifri'i, si«, såsum "såsom"; 
sörb.: idé 'utav', tfré, sie, se 'så' (men betonat sa), sésum; 
v gm.: §Is, ut, nur, lsta(?)2. 

Däremot vill jag icke förklara äm. håla, sèlds ur prokli-
tisk ställning, dels emedan de böra ses i sammanhang med 
andra ord med e för å före Id (11), dels emedan de knappast 
torde förekomma särskilt ofta i proklitisk ställning. 

Det står således fast, att å blivit e o. s. v. i svagton3. 
Däremot måste det bestridas, att ljudlagen, som Sandström antar, 
gäller även för stark biton. Det torde över huvud taget vara 
mycket svårt att få några säkra fall, där en starkt bitonig sta
velse behandlats annorlunda än en huvudtonig. Ja Hesselman 
(Västnord. studier 1: 9, not 2) g år så långt, att ban gör gällande, 
att »i alla nordiska dialekter gäller . . ., att lederna i genom
skinliga (lättassocierade) sammansättningar, som no rmalt aksän-
tueras med starkton eller s. k. stark biton, fonetis kt behandlas 
alldeles lika som starktoniga enkla ord: hus ocb ta k i samman
sättningen hustak såsom hus och tak hvart lör sig. (Samman
sättningen är ljudhistoriskt = en ordfogning.) Visserligen har 
det för både äldre och yngre språkperioder uppställts flera olika 
ljudlagar, som skulle ha inträtt blott under s. k. stark biton . . . 
Men de låta icke bevisa sig4.» 

*) sie (1. d.) har dock bedömts olika. Hesselman Västnord. stud. 1: 75 
anser sie (gentemot sZffl) vara det »klassiska exemplet» på specialut
veckling av värb i trycksvag ställning. Däremot yttrar ABLarsen på 
tal om Sol0rmålets sli? (« representerar i Solar eljest äldre ö): »jeg kender 
idetliele intet, der kan forklare dette ords form på 0stlandet og i en del 
af Sverige. Hverken den aksentsvage anvendelse eller analogien fra 
snbst. slistt (lioslet) synes ti lstrjekkelig til at begründe vokalovergangen» 
(Solor s. 87, not 1). 

2) .Jfr dock nedan s. 106 f. 3) Jfr dock ovan s. 92. 
4) Spärrat av H. 
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Åtminstone måste det anses förfelat att tillgripa en dylik 
förklaring i fall som Um : jèms-, sàalém eller siar : gàmapslar, 
där simplex, måste lia varit (lika vanligt som eller) vanligare 
än kompositnm ock där sammansättningens leder äro till den 
ytterliga grad tydligt urskiljbara. Är det S:s mening, att man, 
då det är fråga om ett »jémalsm», alltid använder detta långa 
ord? Nej i regeln säger man naturligtvis endast hm ock an
vänder jèmalàm, blott då det särskilt måste framhållas, att det 
icke är frågan om ett sjitalém, o. s. v. Men S. är ju inte ensam 
om detta sätt att resonera. 

Redan i Sandströms knappa material är det påfallande, 
hur ofta ett l följer efter (eller går före). Detta intryck be
styrkes, om man går till besläktade dialekter. Jag ger här 
först en sammanställning av former med följande 11 -e ld ock ld: 
a) Dalsl. (äm.): hel 'håll', håla 'hålla', skèhi 'skålla'1, sèlda seit 

'sålde sålt', vêla 'vålla', elär 'ålder'; Fränd. èl_a f. 'ållon'2; där
emot äm. fal fåll', fala 'fålla', kal 'kall', sa[a 'såll'3 [sœla sålla]; 

b) Vgm.: hala, liiusél 'hushåll', höll håll'4, snida (~ sålda), 
vela, vsld 'våld', «lar ( ~ oljarf, eksla 'ekållon' (~ al_a), fölla 
'fålla'6 [gsl 'ofruktsam'7]; däremot fal fåll", leahr kall', sal 
[sälla sälla8]; 

c) Sörb: hel, hela, skela, vêla, vélsvcerk 'våldsvärk', élar, èla, 
p/erfékha 'flerfaldiga' [gel 'ofruktsam'9]; däremot fal, faîa, 
sal 'såll' [s<èZa]; 

d) Ske em.: hsl, hhla, skhla, vila, vs\ 'våld', éhr (~ dlar), fler-
fildia, [gul, 'o fruktsam'9]; däremot fal, fala, sa l [sœla 1; 

e) Fryksd.: hel (~ hâl), skêl, èlrses 'åldras' JM. (~ dlar ålder' 
AN.); däremot fal, fal, sal, sâl, va[, väl; 

f) Bärgsl.: hela (~ hål), he[ (~ hal), hvishél (~ -hål), hels 
(~ hals) 'bråka', fœs,vèl 'självsvåld'; däremot ålar, sal [sà-la], 
sålt 'sålde'10; 

a) grynesåll Gunn (Bond 315). 

*) Fsv. skalda; jfr F.-T. 1018. 
2) 'Ållon' heter i äm. èkanéf f. — "e knöt . 
3) Märk urspr. ä: fvn. såld. 
4) Belfrage Verbet i vgm. s. 7 ; ô är lios B. = e eller ». 
5) allerr Hof Dial, vestrog. s. 37. 
6) Belfrage a. a. s. 7. 
7) Förklaras av Noreen hos Sandström (s. 18) ur u-omljudd form, 

vilket för detta ord är rimligt. 
8) Hof a. a. s. 287. 9) Om tackor. 

10) Kallstenius s. 177, 167. 
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g) Solorsm.1: h9"/la 'holde'2, sa^da ~ saü/ta 'solgte', voûJla 
'volde'; däremot a/lrü3 aldrende', fa/lo 'omboie kanten på 
toi'. ABLarsen (a. st.) anser »vokalovergangen [i holde, 
solgte, volde] rim. foranlediget ved påvirkning udentra». 
För de bohuslänska dialekterna (ock solorsmålet?) gäller 

således, att där ljudkomplexen åll(d) inträtt4, har den utvecklat 
sig vidare till ell(d) 1. dyl. För dalsl. ock fryksd. gäller det
samma med det enda undantaget sal såll. Detta ord har i Bo
huslän den anmärkningsvärda formen sal6, med värbet sœla 
(sälla även belagt från äm., vgm. ock bärgsl.). Måhända beror 
äm. ock fryksd. sal på kompromiss mellan sål ock sälla? Riks
språket kan ju också ha övat inflytande. I vgm. ock bärgsl. 
synes man däremot ha att göra med gränsområden med olika 
tendenser ock dialektblandning. För att få någon klarhet om 
förhållandet i vgm. måste man tydligen också ha detalje
rade sammanhängande uppgifter frän de enskilda sockendia
lekterna. 

Av de övriga orden i äm. med o för väntat a to rde skrébmk 
'skråpuk'6 vara fullt regelbundet. Det synes nämligen gälla den 
regeln både för dalslands- ock bohusdialekterna, att å ger e (»), 
när det förkortas före bb. Jfr 
sörb.: èbred 'åbrodd', eher abborre'7; 
skeem.: vbar 'abborre'8; 
dalsl.: èhergœri n. pr. 'Abborrtjärn', 5 st. sjöar i Nössemarks 

sn9, eheraßqria, iberd^œr^s 3 st. sjöar i Dals-Eds sn10, hbsrd-
§(§r{ß 2 st. sjöar i Töftedals sn11; hébsV u. pr. 'Håbol'12; 
hébyn n. pr. 'Håbyn' (Färgelanda sn, Valbo hd)12. 
Beträffande de återstående orden synes det hart när omöjligt 

att komma till något säkert resultat. Även för dessa torde det 

x) ABLarsen Sol0r s. 145. 
2) Jfr be'yia bolle', stauJlatta 'tåbelig, gal', ho^jt 'holt o. s. v. 
3) Genom tryckfel står hos Larsen allrii. 

Se vidare s. 57. 
5) Samma form finns t. ex. i degerforsmålot (Aström s. 51). Säld 

förhåller sig väl till sal som bilder till bil (s. 83). 
6) Ordet hör antagligen till skrå 'läder' (fvn. skrå); jfr Noreeu 

• VSpr. 3: 254. 
') Däremot med lång vokal shräbugCMnsehtß,. 
8) gruben 'gråben' hör väl ej hit, vi ha nämligen äm. groben, grhbén. 
9) Se SÖÅ. 19: 248. ' 10) Se SOÄ. 19: 2~12. 

n) Se SOÅ. 19: 281. 
12) Till adj. bä 'hög ; se SOÄ. 19: 40 f., 18: 12 f. 
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vara lämpligt att anföra deras former i de förut till jämförelse 
andragna dialekterna, då detta i någon mån torde kunna belysa 
frågan. Till jämförelse anföras former av grannlåt: 

äm. bedôtn [grànlàt lèda pléstar leg adj. frèga shop 

vgm. bdlMsn grànlst lèda1 plit star2 — fråga3 slcsp 

bärgsl. baUtn grànlét lêd — lag4 fråga5 — 

fryksd. — grànlàt lêd plantor lag frag6 skåp 

skeem. balâdn — lèda pVåstar (Im7) (frèu'As7) s/cab 

sörb. b&ladn grànlàd] lèda plést&r law fràwa slceb. 

Jfr även dalbym. frêg8. Beträffande äm. gèva konj. jfr 
fryksd. gê, bärgsl. gêi9, vgm. gôve10. 

I Södra Halland finna vi enligt Wigforss SHF. s. 262 »så
som motsvarighet till fsv. lägher, mägher, gåva s. ock kväpa s. 
. . . former, vilkas vokalism närmast liknar skicket i ord med 
äldre ö». Dessa former kunna dock, som jag tror, icke bidra 
till förklaringen av några av ovanstående ord. I Södra Halland 
är det nämligen utveckling av åw (vare sig detta uppstått av 
ägh, äv eller äö) som föreligger (jfr således skeem. lägher -> Isii 

o. d.). I äm. har ju däremot i t. ex. leg intet w uppstått, ock 
även på förbindelsen av ha vi ett så säkert dialektalt exempel 
som dàvara n. pr. 'Dåverud'. 

Vgm. balstan förklarar Sandström som analogisk ombildning 
efter Ista (i sin tur uppkommet i svagton). Förklaringen är ej 
övertygande, enär associationen mellan låta ock belåten väl är 
ingen. Vad äm. beträffar, så försvåras förklaringen vidare av den 
omständigheten, att låta heter lœta (eller lce)\ ordet finge då 
vara inlånat i formen b&létn. 

Ovan antyddes, att i relativt många av orden går (dentalt) 
1 före e. Man kan observera motsättningen skeem. plastar ock 

1)'P]. lèdar Laske-Vedum (Ljunggren i Sv. lm. 1913: 43). 
2) Sä enligt Landtmanson 1 ock r, s. 42. 
3) Från Holslj. (Leander). Hof. har fräga. 
4) Kallstenius Sv. landsm. 1907: 39. 
5) ~ frég enl. Kallstenius Sv. landsni. 1907: 54. 
6) ~ fràg. 

') Skeemålets former äro irrelevanta, eftersom målet liar genom
gående äj SU, t. ex. msu måg', vàu"9 'våga' (Lindberg s. 161). 

8) Noreen Sv. landsm, I. 3: 23. 
9) Kallstenius Sv. landsm. 1907: 48. 

10) Belfrage a. a. s. 7, jfr gôvum prêt. pl. 1, a. a. s. 18. 
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sörb. plést&r. Man kunde tänka sig, att å övergått till e mellan 
1 ock vissa konsonanter. Med hänsyn till det föregående den-
tala l:ets supponerade invärkan kan man jämföra behandlingen 
av fonemet ök i skeem. Som namnes s. 92, blir i äm. ök alltid 
(utom i uddljud) ak (laïc, maka etc.). 1 skeem. blir enligt Lind
berg § 98,2 ö framför k »stundom» a, i andra fall s (jfr § 108,2). 
Kegeln synes emellertid vara den, att ö framför k blir a, utom 
då 1 går före: å ena sidan ha vi màga 'mocka', råga 'råge', stràga 
'stråke', staga 'väsnas' (jfr no. dial, stöka, staaka Aas.), àga 
'tvärslå' (fvn. oki); å andra sidan Isg 'lock', Uga 'klinka', slug 
'stor feminin varelse' (jfr fvn., no. dial, slok, sv. dial, slok, slåk 
Rz i åtskilliga betydelser). Observera dock även den olika kvan
titeten. 

Â andra sidan vore det ju tänkbart, att ägh ljudlagsenligt 
givit eg : leg, frèga. Såsom lånord från rspr. tinge man då be
trakta mag, s rågar, v åga. 

Även med dessa tämligen problematiska antaganden får 
man emellertid kvar t. ex. skep (lånord, jfr lånordet såpa). 
Flera av här diskuterade ord äro tydliga lånord, ock behand
lingen av dylika visar sig alltid svår att utreda (Ijudsubstitu-
tion o. d.). 

Äldre ö. 

§ 30. Äldre ö uppträder som o, vid förkortning o: 
àkfàna m. auktion bro f. bro 
bl-o m. blod bråkats adj. brokig 
bo n. bo (t. ex. getingbo) brôr m. bror 
bo v. bo don s. pl. don, redskap 
bo f. bod fijol m. fiol 
bog m. bog för n. foder 
bok f. bok for prêt, for 
ålfbok n. pr. Arbol1, bàkabo>r frànsàsar pl. venerisk sjuk-

n. pr. Bäckebol2 dom 
bona m. bonde gnog prêt, gnagde 
bot f. lapp go adj. god 

a) afôn Fränd. 

*) SOÅ. 19: 196 f. ") Enligt SOÅ. 19: 177. 
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gol- prêt, gol mcjgan adj. mogen 
gom m. gom mökstnri adj. modstulen, för
gos ii. gods gjord genom trolldom4 

gro v. gro mol- prêt, malde 
gro f. grodd1 môr f. mor 
grov prêt, grävde mörö f. rolighet, nöje5 

ho m. ho no adv. nu6 

hösta v. hosta öh n. pr. Olle 
hösts m. hosta onstta m. onsdag 
hov ni. hov p u f f e r n  m. pension 
imôt adv. o. prep. emot pl-Qg m. plog, pl'ôgdn best. 
kantor n. skrubb, garderob f. m. plogandtiden 
kpo f. klo ro v. ro 
klroa f. krog rôbàt m. roddbåt7 

knöka f. knoge2 röhg adj. rolig 
ko f. ko ros f. blomma 
krok m. krok rösata adj. rosig (om kor 
kröna f. krona t. ex.) 
krövd m. kräva3 rot f. rot 
lo ni. loge röva f. rova 
lam m. loin rèsot s. rödsot 
mo m. mo sko m. ock v. sko 
möbro\ m. best. f. . m orbror skog m. skog 
må far in. morfar sk öl-a m. skola 

a) kro Gunn (Bond 324). 

') Fvn. groàr (m.). 
2) No. dial, knöka (se särskilt Ross); jfr no. dial, knök Aas., 

som väl icke med F.-T. 551 kan vara ett 'knök »mit dialektischer 
Verlängerung des vokals». Då man för övrigt liar former som fvu. 
knoka v., no. dial, knjuka, fvn. kniùkr (se F.-T. a. st.), tycks här 
föreligga ett fall av sammanblandning mellan 2 ock 6 avljudsserierna 
(se Noreen Aschw. gr. § 178, Aisl. gr.3 § 166,3) eller också en kon-
tamination av knöi ock knöka. 

3) Jfr F.-T. 581. 
4) Om kreatur; koutamiuation av modstulen ock maktstulen med 

samma betydelse, båda — liksom mokstulen — brukliga i no. dial, 
(mostolen, makstolen, mokstolen Ross)? 

ä) = mod-ro (se F.-T. 733). 
6) = got. nüh (Noreen Sv. etym. s. 58). 
') Jfr fvn. röör. 
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llo f. kvicke (i horn)1 

snoka v. snoka 
sökan f. socken; dragg 
sôkna v. dragga 
so f. so 
sol- f. sol 
spon s. koll. spånor2  

stàfon ni. station 
stol• ni. stol 
stop n. stop 
stor adj. stor 

tok prêt, tog 
tok)ta adj. tokig 
tom adj. tom 
tomt f. tomt3 

tömtd m. tomte 
tömtaty 11. tomtar o. d. 
töptfa ni. torsdag 
tötn 11. pr. Toten4  

trögon adj. trogen 
vog prêt, vägde 
von" adj. ond5. 

Antagligen ortoepiska äro former som motorbåt 111. 'motor
båt', sèprator m. 'separator', röbdl n- Pr- 'Robert'. 

Ord med 0 av äldre iö anföras under äldre 0. 

Alim. 1. Analogiskt står O i förd farit', gnùgd guagt", göl'3 
'galit', grovs 'grävt', m Öl'3 'm alit', tok,) 'tagit', VQgd 'vägt'. 

Anm. 2. bknm 111. 'blom', bl'nmah f. ock v. 'blomma' (gentemot 
lom, tom o. s. v.) äro egendomliga liär liksom på manga andra håll. 
Man kunde tänka sig, att dessa ord äro lånade från t. ex. vgm., där 
ö före m även i andra ord ofta givit n (se Sandström ö ock ù, s. 45). 

Äldre ü. 

§ 31. Äldre ü -> u regelbundet i gammal kort stavelse6, 
sluten eller öppen: 

bm n. bud bruka v. bruka7 

bura part. burit fura f. fura, tak 

a) öm Fränd. b) bknma Fränd, Blummer, Blummor Dahlstierna 
{t. ex. Trogna Heerden 37; 91, 197). 

1) No. dial, slo, nisl. slö. , 2) Fvn. spönn. 
3) -f- 'tömt, genom utjämning av fsv. töft gen. tomptar enl. 

Noreen Aschw. gr. § 84,2 b, § 248,1. 
4) Lägenhet i Edsviken (SOÅ. 19: 175); uppkallat efter det (hos 

Rygh No. gaardn. 4: 2: 49 ej förklarade) norska Toten, fvn. 1'ötn? 
5) Jfr fsv. vänder, önder. 
6) Jag upptar här också ord med ü + rö -> l\ enär, vare sig l" 

är ursprungligt eller icke, Ü givit dels n, dels Ul (se nedan s. 112 f.). 
7) Liksom vgm. bruka (Sandström Ö ock Ü, s. 26 med not 6) 

måste ordet utgå från en form med Ü, vare sig det inlånats till dialekten 
med Ü, som S. antar, eller där förkortats, som Lidén tycks anta för 
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hàga v. komma ihåg skåra part. skurit 
smnlra f. smula 
ståls part. stulit 
grag ii. tjog6 

viVra »vulet», kàrsvûii adj. 

hnl~ ii. bål1 

hnla f. liåla2 

hur adv. hur 
knlr ii. kol3 

rng* m. råg4 högfärdig, sidvmi adj. söt-
skiOra v. skölja5 aktig, v cHtü>i adj.lyckad'. 
Participier ock supiuer till värb av typen flyga ha däremot 

g enom analogi fått q: brotd, f'rbgo, frifrsg, Ug d, skhtd, stryka, 
söp 9 etc.8 

Anm. Att ett ljud, vilket med i det närmaste samma rätt kau be
tecknas med # som med n (jfr ovan s. 36), på Dal representerar äldre 
Ü. har Ortnamnskommittén ibland förbisett. I Animskogs sn, Tössbo lid, 
finns en gård Rud, uttalat rs. Detta transskriberas SOA. 17: 100 med 
Råd, under det att rs sannolikt just representerar fsv. Rüdh. Jfr 
däremot i samma socken brfttana 'Bråtarna' av äldre ö (sst. 89). Flere-
städes transkriberas ett uttal rs på gårdar Rud med Röd, antagligen 
också oriktigt (se t. ex. SOA. 15: 5G, 16: 132). Likaså finns i Örs 
sn, Nordals lid, en gård Àsmule, som f rån 1540 till närvarande tid a lltid 
skrives med u, uttalat nsniltl'3, vilket SOÅ. 15: 102 transskriberas 
Asmole, förmodligen också oriktigt; jfr torpet mèS9)l Mossen' under 
samma gård. 

) rogen Gunn (Bond 351 f.), rog Ed (Freudenthal Sv. landsm. 
191 4, 57), Fräna o. s. v. 

vgm. ock för skeem. brbgd (ho s L indberg s. XX). Då L. säger: »Vokal
förkortningen torde närmast ha inträdt i prêt, brukte», stöter detta för 
äm:s ock vgin:s räkning på den svårigheten, att ü här skulle gett O 
(åldern av denna övergång kan dock icke säkert bestämmas) samt att 
det böjes äm. bråka bruka bràlcci (i skeem. efter samma konjuga-
tion). Aven no. dial, bräka Aas. (»efter de beslœgtede sprog skulde 
ordet have lukt u (uu)», anmärker Aasen). Torp Nyn. et. ordb. s. 44 skri
ver endast »bruk n., bruka vb . . . . fra nt. bruk .... bruken». 

]) Fsv. hui (~ hol). 2) Fsv. hula (~ hola). 
s) Fsv. kul (~ kol). 4) Fsv. rugher (~ rogher). 
5) Sörh. skùVa 'skvala, störtrinna ; jfr sv. dial, skola 'skölja 

(kläder)' Rz (fryksd. skôlf 'skvala, störtrinna , bärgsl. slcêfy skvala Kall-
stenius s. 109), fvn. skola Bkola, skylja H.-T., no. dial, skola 'skylle, 
vaske; skvulpe, pladske' Aas. (Ross) ock nsv. skulor (jfr Noreen 
VSpr. 3: 264; sörb. skut'gr), »o. dial, skuler pl. 'afskyl af niadkar' 
Aas. (lïoss), jfr t. ex. fryksd. skèl'ser 'skulor'. 

6) Fsv. tiugh 'tio stycken'. 7) Fsv. vurdhin (~ vordhin). 
8) Jfr insmögne insmugna' Dahlstierna Kuoga Skald, sista sidan. 
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§ 32. Särskilda fall. 

a) ün -» an: rang" m. fargalt'1. Samma utveckling föreligger 
i sörb., t. ex. brüna 'brand, eldsvåda', runa 'fargalt', ock skeem. 
(Lindberg s. 179), t. ex. brima, rund, mun s. ock adj. 'mån'; 
däremot vgm. bruna 'brånad', 'feber', manar adj. mån", månar 
pl., fvn. munr (Sandström ö ock ü, s. 26). 

Denna avvikande behandling av fonemet ün ger förklaringen 
till varför fsv. brüni i dalsländska ortnamn uppträder som bran, 
utan att man behöver anta folketyuiologisk ombildning2; t. ex. 
Brunnberg brûnbcerj i Eölanda sn (Bronnäbergh 1540, »urspr. 
dial.ordet brune svedjefall » SOÄ. 19: 88 f.), Brunntjärnet 

brùnyana ~ brûnçœria i Dals-Eds sn («f. led. torde vara en om-
bildning av fsv. bruni 'svedjeland'» SOÄ. 19: 214). Jfr även 
gårdarna Sollebrunn ock Käringebrunn i Bjärke lid, Väster
götland, där senare leden är t'sv. bruni (SOÄ. 3: 10, 52). 

b) I öppen stavelse före gh övergår ü till o (?): bôga rn. 
'båge'3, boga sv. v. 1. 'bocka sig'4. 

Värbet boga måste skiljas såväl från det fsv. starka värbet 
bügha (Noreen Aschw. gr. § 528, 3 ock a. 4) som från det fsv. 
svaga värbet bügha (büghdhe), lån från mit. bügen (sst. § 528, 
a. 6); det är väl ett denominativt värb avlett på bughi5. 

Häremot står det under huvudregeln anförda huga 'komma 
ihåg", som väl anslutit sig till eller i relativt sen tid avletts av 
"hug fsv. hugher, samt orden dmgah v. 'duga' ock yiuga ka rd. 
'tjugu'. Det förra är väl enklast att uppfatta som riksspråks
form, det senare snarast också (jfr yng 'tjog'), såvida icke andra 
stavelsens u haft betydelse. 

Materialet är således det minsta möjliga: s trängt taget blott 
ett exempel ock dessutom tre undantag! Men övergången kan 
nog i alla fall inte betvivlas, alldenstund på södra Dal ügh alltid 
uppträder som og. I Frändefors heter det således icke blott 

a) rene Lignell 106. b) do ga Fränd, duger Henr 101. 

x) Fsv. runi. 
2) Härmed skall ej bestridas, att sedan brün givit brunn, folk-

etyniologisk anslutning till brunn puteus' kan ha skett här ock där 
(i ära. t. ex. är dock ordet brunn obrukligt). 

3) Fsv. bughi (~ bogha). 4) Fvn. buga (ad). 
°) Ett värb "bügha efter första svaga konjugationen föreligger också 

i dalmålets bugo~Q 'kosta på' (Noreen Sv. landsm. IV. 2: 28). 
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höga, dögu 'duga', fråga 'fluga' (gentemot äm. fl'èga <- flögha), 
höga 'komma ihåg', utan också rog 'råg', yog 'tjog'1, vare sig 
ljudlagen här gällt även sluten stavelse eller — knappast 
rog, yog utgå från böjda former. Jfr om denna övergångs före
komst for övrigt Noreen VSpr. 3: 249 f.2, Ross Norske Bygde-
maal 6: 61; jfr även Hesselman SoS. 7: 226. 

Genom denna övergång kan vinnas förklaring av fôgalf m. 
'fogel', fsv. fughl (~ foghl) ock sôgdV n. 'sovel', fsv. sughl, sufl. 
(~ sofl). Man finge då tänka sig utvecklingen på följande sätt: 
fughel ger 'fögaV, varav med förlängt g som i hâgaï, tåga': 
o. d. fås fögaV (jfr även pl. fogdar). 1 vgm. föreligga också 
o-former av fogel (föga'/•, fögal o. d.) vilka av Landtmanson 
(1 ock r, s. 11) ock Sandström (ö ock ü, s. 37 f.) förklaras ur 
pluralen fugglar (jfr uggla -> ög fra). Denna för vgm. antagliga 
förklaring är omöjlig för äm., där u kvarstår (som m) före gg 
(se nedan s. 117). À andra sidan tycks den förklaring, som 
ovan framställts för äm., ej kunna tillämpas på vgm. 

c) ü -> tu framför (förlängt) j, v: haj a v. 'skrika'3, huva n. 
'huvud'. 

d) Framför ?• (ur sprungligt eller rö) står iu i: giuV* adj. 
'gul', miuti adj. (n. mtuka) 'mulen', jwJr-op v. 'klå upp'4, jiuHg 
s. 'smörj', iulrabcérja n. pr. 'Ulebärget'5. 

'Gul' uppträder även i andra västsvenska dialekter vanligen 
med u (se t. ex. Sandström ö ock ü, s. 34, Lindberg s. 178). 
Sandström antar för vgm. gulrar (dock även undantagsvis gul'ar) 
analogibildning från neutrum gul, som enligt S. ljudlagsenligt 
bör ha u (ü -> u före H6), eller också inflytande från rspr. 
gul. Det är svårt att förstå, varför rspr. skulle kunnat öva ett 

a) gu1.',) Fränd. 
1) Jfr gh:s invärkan på ö i vgm. : Sandström ö ock Ü, § 4. 
2) Till de där anförda exemplen från Dahlstierna kan läggas tiog 

limmande med tog ock nog; se Et -wälförtiänt Beröm etc., gravdikt 
över Carl Liedeman 1691, Hanselli 6: 105). Åven Sveno Dalius r immar 
t. ex. nogh : ihogli (Hanselli 9:171). 

3) Änsv. huia (t. ex. Rudhelius, Samlaren 1914: 95), sörb. hùja, 
skeem. hùtj9 o. s. v. (jfr F.-T. 427). 

4) No. dial, (g)jula, fvn. gyröa ds. 
5) >F. led. är väl det fnord. urö 'anhopning av sten'» SOA. 19: 303. 
6) En dylik övergång låter icke bevisa sig för äm. ock förefaller 

mig ej häller säkert, styrkt för vgm. 
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så kraftigt inflytande i ett så vanligt ord. Be t rattan de jiuk-op, 
jiuHy jfr skeeni. jißrey ds., sörb. jitla 'hopsurra med 
tåg'. Ett för dessa ord uppställt antagande, att ü'- efter g ock j 
givit ud-, motsäges ej av det övriga materialet. Efter m lia 
vi däremot s m ål/a gentemot mmri, miul-j. Att vokalen i 
bœrp sammanhänger med uddljudsställningen, håller jag för 
sannolikt. Ett antagande, att ü framför {V «-) rfl ljudlagsenligt 
givit m, torde vara mindre sannolikt med hänsyn till vnlrg (se 
ovan s. 110), som väl knappast borde ha rättat sig efter bura. 
skùr3. stijl•,), ock i all synnerhet adjektivändeisen -vari (t. ex. 
Lqravmi 'högfärdig'). 

§ 08. Äldre fl i gammal lång stavelse har givit o, 111 eller n. 
a) Framför m-förbindelser1 -> o: 

bovis adv. bums jömfriu f. jumfru (mått) 
dom adj. dum koma v. komma7 

dombjcela f. dombjällra2 lömra v. snava8 

dom/i m. nattligt frieri lömratd adj. benägen att 
dampa v. vara ute på »domp»3 snava 
briugom m. brudgum moniVa v. gnola 
honid-sé) v. gå åt sidan (om nornor n. nummer 

häst, i stallet)4 pTrompa v. plumsa 
hàmdl 111. tvärträ mellan pomp ni. pump 

skaklarna5 romVa v. rumla 
hùnidV 111. humle romp m. svans, stjärt på 
hom'ra f. humla fogel eller fisk 
hömra v. s mågnägga® remsa v. gunga9 

*) Inklusive förlängt m. 
) No. dial, dumhjolla: jfr Aas. a. o. ock Noreen Sv. etym. s. 1 1. 

°) No. dial, dumpa 'gaa tungt og ujsevnt og stödende; viere paa 
nattefrieri' Koss; jfr Iiz 90, Feilb. 1:218 in. ni. 

4) Sv., 110. (ock da.) dial, humilia (sig). 
5) No. dial, humul 'liatnmel i plov eller kj0ret0i; tvœrtras, tvjpr-

stykke imellem skaglerne og ploven Aas. Manne = fsv. humul som 
tillnamn? Söderwall gissar, att detta betyder humle , vilket annars all
tid heter humble. 

6) Nno. humra Aas.; jfr F.-T. 430. 
7) Fsv. kuma (~ koma). 
8) No. dial, lumra. 'gaa usikkert, tripponde, hinkende og snnblende. 

formedelst noget stive been' lîoss. 
9) Skeem. ràmsa 'gunga , no. dial, romsa 'rare, rokke Aae., lioss , 

runsa 'gynge, vippe' Aas., shetl. rums 'rare på sig, vende sig, isa"r i 

14325) 

Kartong. 
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skråma f. skråma1 

söndra v. röra ock plaska 
i vatten I. d.2 

som/> m. (kaffe-)sunip 
stomp ni. bröd av limpform8 

b) Framför i> -> o : 
b'rùvka v. blinka6 

bov!;,) ni. bunke 
iloul: ni. kagge7 

dogka v. dunka 
ki'oyk in. kläpp ni. ni.8 

jon f. ljung 
loua f. lunga 
lôyka v. lunka 
lôghara 11. pr. Lunkerud9 

I o un adj. lugn 
'j;ràvwvk m. en fluga10 

tom 111. tum 
torna m. tumme 
from/) s. trumf 
om'1 adv. o. koiij. om4 

om m. ugn5. 

/>ofi 1 11. pung 
rôgîca f. rynka11 

I'd »a v. sjunga 
Högkan adj. tom, ej utspänd, 

insjunken 1. d.12 

sproua f. springa18  

toy adj. tung14  

tùj/a f. tunga 
tvovd ptc. ii. tvunget 
ooh adj. ung 
öga m. unge, barn 

a) om (= om) Dahlstierna (se E. Noreen, Samlaren 1915, s. 
4(5). •>) on g (: kong) Dahlstierna (Trogna Heerden s. [XV]). 

sovile oller ved opvågnen' Jakobsen Et. ordb. G78, sv. dial, runsa 
ronsa liz (jfr no. dial, raumska 'r0re paa sig' KORS, fvn raumska 
'raumska (romsa) paa seg, halvvakna' H.-T.) 

1) •<- skrüma. No. dial, skroome, skrumme, skroomu (Tel.), 
skrooma (Tel.); »ialfald disse to former synes maatte vtere skruma» 
lîoss 682. Se för övrigt F.-T. 1024. 

2) Sv. dial, summla Rz, no. dial, sumla 'pladske, rare i vand 
eller vasdske Aas. 

") I motsats till klikd brödkaka, cirkelrunt bröd'. 
l) Fsv. um (~ om). 
;l) -e fsv. umn (Kallstenius s. 162), annorlunda — med udd-

ljudsförlängning av ö — ABLarsen Solar § 55, MM. 1.914, s. 161. 
'') Nno. blunka, da. blunke. 
7) Nno. dunk (jfr F.-T. 160, Torp, Nyn. et. ordb. s. 78) 
8) Sv. dial, klunk 'stor klimp' Rz. 
'•>) Enl. SOÄ. 19: 173, 181. 

10) Grå, stickande, möjligen Hasmatopota. 
n) Fvn. hrukka. 
12) Sv. dial., no. ock da. slunken; jfr F.-T. 106(1, 1069. 
l l) No. dial, sprunga sprœkke, revne i trie' Aas. 
u) Även dräktig' om ko. 
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samt i bitonig stavelse: hùnoy m. 'honung', scetov m. åtting'1. 
Anm. 1. Sandström (ö ock Ü, ss. 42, 74) konstaterar för vgm. med 

jälp av Bröms Gyllenmärs' visbok, att övergången ü -> O före g varit 
»genomförd redan i början av 1600-talet». l'å Dal kan den styrkas 
vara äldre, ja antagligen tillhör den redan fsv. tid, ty redan i de älsta 
ortnamnscitaten (oinkr. 1540) träffas ofta o-skrivningar. Kx. 
Vedbo, Bäcke sn: Vättungen VcetogdH : Vettongen 1546, 1567, 

Vattomghen 1550 (SOÅ. 10: 4 f.); 
Nordal, Järns sn: Svennungerud SC(BnÖ£>;ti\) Suennongrudh mantals-

längd 1546 (SOÅ. 15: 58 f.); 
Ùrs sn: Kålungen Icùl'Of/jH : Collongen 1540 ff. (ib. 92). 
Jfr om sporadiska fsv. ex. Noreen Aschw. gr. § 120, anm. 2, 

VSpr. 3: 246. 

c) Framför k-förbindelser -4- o: 
bok" ni. bock2 knökl-atd adj. skrynklig7 

boka v. böja ner3 loht a v. lukta 
dr öka sup. druckit mök$n adj. unken8 

éràkna v. drunkna plrôkcc v. plocka9 

fokt m. fukt pc)lçac ptc. tvungen10 

jùklra v. äta med dåliga pôknV m. puckel 
tänder4 skrok m. skrott, något hop-

grùlçHg m. kyckling5 torkat 1. d." 
kïùkah f. klocka6, kV oh ar o smok m. lite t rum, skrubb 

m. klockare fingerhätta13 

a) bols Fränd. b) k'ràka Fränd, k^åkka Gunn (Bond 316). 
c) po kat3 Fränd (jfr puckar Dahlstierna Giöta Kiämpa-Wisa, 
Hanselli <»: 87). 

') Fvn. séttungr, nno. settung. Fsv. bukker (~ bokker). 
3) Änsv. bucka (t. ex. Svcno Dalius, Hanselli 9: 125; Dahlstierna 

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

4) ? —- No. dial, jokla (»oo») vœlte maden omkring i munden; 
spise uden appétit eller möisomt' Ross. 

3) No. dial, kjukling Aas., fvn. kidklingr, alltså med tidigt förkortat Ü. 
'') Fsv. klukka (~ klokka). 
') Jfr sv. dial, kxrakklig ds. Rz, m. m. 
s) Jfr fsv. mukna. 9) Fsv. plukka (~ plokka). 

10) No. dial, pukka (~ pokka), da.-no. pukke, änsv. puoka (se 
F.-T. 855, Kock Ljudhist. 2: 85). 

n) Jfr no. dial, skrukka 'rynke Aas., m. in. (se Wessén Zur 
gesch. d. germ, n-dekl. s. 75 f.). 

'-) Sv. dial, smuck trång gång, vrå' Rz. 
,3) Sv. o. no. dial, smukk, smokk ds. Rz, Aas. 

8—14325J. Sv. lunthm. Xoreen. 
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snölcta v. snyfta1  

spraka sup. spruckit 

stöka sup. stuckit 

söka sup. sjunkit 

pok* adj. tjock2  

càkss sup. vuxit. 

söka v. sucka 

Undantag. På riksspråkets inflytande bero tydligen dwktih  

adj. duktig' ock fr mktc  ni. 'frukt'. 

Analogiskt (efter bruna, snta, viirpo o. d.) står alternativt 

h i orden: 

driika druckit staka stuckit 

spraka spruckit siika sjunkit3  

d) Framför i-förbindelser m: 

bmlstar'1 11. bolster4  nula v. rulla 

fml adj. full skiula prêt, skulle 

gud* n. gull stiultrci f. stylta3  

knala. v. krusa5  ttula v. trilla (tr. ock intr.)9  

mådarkiula f. niorkulla tulja f. olja10  

puds m. puls (fiskeredskap) ml} m. ull, ùtlhuin 111. pudel 

pitdsåfiar pl. polisonger6  tula n. ylle. 

Undantag: Analogiskt står n i (ptc.) 

gnida sup. gnällt svùlta sup. svultit 

jhlpa sup. jälpt snltn adj. hungrig 

smula sup. smällt välta sup. vält. 

A11111. 2. I vgm. står i allmänhet U framför 11 ock U framför 
1 + annan konsonant (Sandström ö ock Ü, s. 38 f.). Wigfores SHF. 
s. 300 f. vill emellertid göra gällande, att inträdandet av u framför 11 
i vgm. (liksom i s. Halland) skulle vara beroende av den föregående 
konsonanten, så att U skulle stå blott i uddljud ock efter b, f, m, v. 

a) j-ok Fränd. b) doktege Henr 38. °) f rukt Gunn (Bond 319). 
d) bûstar Fränd. e) gul Fränd. f) ul Fränd. 

]) Jfr sv. o. no. dial, snukka, snykta ds. 
2) Fsv. thiukker (~ thiokker). 
3) Jfr Sandström ö ock Ü, s. 43. 
4) Fsv. bulster (~ bolster). 
°) Sv. o. no. dial, krulla o. s. v.; jfr F.-T. 589. 
6) Här föreligger tydligen någon folketymologisk otnbildning. 
') à fa riidar åskau går'. 
8) No. dial, stultre ds. Ross; jfr no. dial, stultra 'gaa stivt 

og usikkert' Ross ock F.-T. 1194. 
9) Sv. o. no. dial, tulla (turla); jfr F.-T. 1297. 

10) Även no. dial, ofta ulje, ulja (Aas. s. 553); jfr sörb. Ùlj&vœrk 
~ ölpvérk 'orgelvärk' (men endast èlja olja'). 
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k, g ock h. De av Sandströms exempel, soin tala häremot, bortresoneras 
av W. (utom möjligen tülß 'hopskrynkla'). Emellertid uppträder äveai 
i Holsljunga enligt Leander u nästan alltid före 11 som U, således ej 
blott ul, idasD 'Ullasjö', führ, mul, midisr, gul, hul_, hula 'ropa 
o. tjuta', utan även krilla, krilhdr, skrida 'skällsord till g amla kvin
nor, kor 1. hönor', skrùld 'gammal, dålig hatt', knidjl 'idka samlag', 
SÙla 'skrikig flicka; lat o. trög piga', till 'tull'. Däremot står a, så vitt 
jag funnit, endast i tiùlj), Mihi, alltså efter ,'i. 

e) Framför gg -> n i: 
ghug ni. gl ugg s fug a f. sugga 
liaga v. lugga, rycka tinga0 v. tugga3 

rnmga f. mygga1 mgdti adj. frusen, »ruskig», 
miugaa f. mögel8 ruga, khlwga adj. n. (rå-) 
mùcgon adj. möglig kallt, »ruskigt»4 

skiug9b m. skugga iugVaå f. uggla. 
Anm. 8. a står före gg i en del egendomliga analogiska former: 

drug drugs 'drog dragit', Ing lågs ' låg legat', Xlug llùgs 'slog 
slagit', stug stùgd 'stod stått'. 

f) Framför bb ->• a: 
hidjl'a f. bubbla kriiha f. krubba 
grnWra v. grubbla nah ni. nubb 
giibd m. gubbe skruba v. skrubba 
kVùba f. klubba stubs m. stubbe. 

g) Framför pp -* o: 
höga v. hoppa 5 skop m. säck eller påse 
op adv. upp bildad av fisknätet (fiske
na adv. uppe tärm)6. 

a) mugg Dalilstierna (Trogna Heerden 211). b) skogs Fränd. 
=) tåga Fränd. d) ôg'ra Fränd. 

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

§ 483 anm. framställda åsikten, att fsv. tugga skulle utgå från 'tçggua, 
har numera av förf. övergivits. Se vidare Kock Ljudhist. 1: 417 f. 
oek jfr motsättningen även i äm., sörb. ock skeem. mellan tugga ock 
hogga. I vgm. t. ex. ger ju även ugg alltid Ogg, Sandström ö ock, 
Ü, ss. 41, 55, 58, 68, 73. 

4) No. dial, ugg m. 'fugtig kulde, som medfsrer gysning', uggall, 
uggutt, uggen 'fugtig og kold, om luften', 'gysende og »sturende» af 
kulde' Ross. 

°) Jfr ABLarsen Solar, s. 125. 
°) Jfr sv. o. no. dial, skuppa 'sköte Rz, Aas. 
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Undantag är limpa sup. 'sluppit'. Det är sannolikt, att 
o icke inträtt efter vilka konsonanter soin hälst; jfr Lindberg 
s. 174 ock nedan s. 139; llùpa är väl i alla händelser beroende 
på systemtvång (jfr ovan jùlpa, smith etc.). 
h) Framför r-förbindelser -> « : 

burk m. burk mùra v. morra" 
bu[ adv. bort, bùfa adv. borta1 mu$k adj. morsk7 

dû^Ja n. durkslag purana lockord til! fårs 

Icnrk, svàmpakûrlc m. kork2 skarv m. skorv9 

kùra f. förbindelsen mel- Xlùrva v. slarva10 

lan en slagas bägge delar3 surk m. sork11 

kurv m. korv4 sùrpa f. sörpa12 

lùrma adj. n. kvavt, tryc- vùrka sup. värkt 
kände5 varpa sup. värpt. 

Om utvecklingen av ü framför urspr. rÔ se ovan under kort 
stavelse (s. 113). 
i) Framför tt -> u : 

buta v. knuffa13 skvùtj sup. spruttit till 
kntra v. kuttra spnt m. spott 
pl-ùtra v. plottra sputa v. spotta14 

putra v. puttra sitta sup. suttit. 
j) Framför f + kons. -> n: grnfa v. 'grymta'15, knùfa v. 

'knuffa', luft f. luft'. 

') Fsv. burt(u) (~ bort(o)). 
s) Om u-formor i andra sv. dial, jfr Lindgren Burträskin. s. 80 

med not 3. 
â) Sv. o. no. dial, kurra; jfr F.-T. 596. 
*) No. kurv. 
5) Sörb. Inrm&t ds., no. dial, lurmen dosendc, dåsig' ltoss, 

lurma 'tyk luft med vindstille og nogen värme' Aas. 
6) Fvn. murra o. s. v. 7) Ombildning efter mùra? 
8) Skeem. pur. 9) Fsv. skurver (~ skorver). 

l0) No. slurve. u) Fsv. surker (~ sorker). 
18) Sv. o. no. dial, aurpa, sorpa, syrpa. 
u) No. dial, butta puffe, st0de' Ross, sv. dial, botta, bötta, 

butta Rz. 
14) No. dial, sputta Aas. 
1B) Jfr iiusv. gruffa(?), sv. dial, gluffa grymta' Rz, vgm. (Sol

bärga) hùfa (jämte grùlta) grymta' Sundén Västgötasocken s. 22, sv. 
dial, groffa. gröffa "smfigrymta Rz, slietl. groffi 'gris* (Jakobson Et. 
ordb. 253), m. m. 
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hùspdn ni. »husbonde», ty
rann'' 

luska v. gå smygande 1. d. 6 

Instig adj. lustig 
tas k m. ett skällsord7. 

lernst m. kust 
pûtsa v. putsa. 

k) Framför s-förbindelser -> ra: 
brush n. brosk1  

bùskd m. buske 
bast pl. bastår s. borst2  

bàsta v. ruska, stöta o. d.3  

gfrusp adj. glupsk1 

Undantag bilda: 
[ågiust n. pr. August] 
giustav n. pr. Gustav 
Samtliga dessa ord äro tvivelsutan sena lånord; kanske har 

även den föregående konsonanten haft betydelse; jfr nedan om 
fonemet unn. 
1) Före n-förbindelser m, u, 
1. före nt, nj -> ra; kimta f. 'cunnus'8, kånjak m. 'konjak'9; 
2. före övriga n-förbindelser -> ui, a: 

bl'àna v. blunda dhnra v. dundra 
bräm sup. brunnit tunorfan under fund 
briinsn adj. brunstig (om gïàna v. eka, genljuda11 

bagge)10 gran n. ock adj. grund 
håns sup. bundit gråna v. grunda, fundera 

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

storine frem; tage voldsomt og haardhœndet fat' Ross; jfr Torp Nyn. 
et. ordb. s. 50. 

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

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

6) Mit. lûsohen (med förkortning av Ü). 
7) Jfr nno. tosk; anses av F.-T. 1275 vara = torsk (»vielleicht 

au tosse angeknüpft»). 
8) Fvn. kunta (som öknamn, Fritzner2) o. s. v., jfr F.-T. 595. 
9) Av obekant anledning substitueras ofta i sv. dial, kon- i lån

ord med kun-, t. ex. holslj. kïinjak, kunkû&(\), kuntdnt, bärgsl. kuin-
tdntdr (Kallstenius s. 176; men kénjukdr s. 20), fryksd. kantrrér 
JM. 'motig, illa aflöpande'. 

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

n) Skeem. gl'iind ; kanske uppkommet ur prêt, glumdi (-> glfàndo) 
av glymia. Jfr Langer 10 (»Högsäter»): »då skrek ho' te' se dä' glömde 
i kôllane». 
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gwnar n. pr. Gunnar 
giunabipn n. pr. Gunnebyn1 

giu)]d$t>&n n. pr. Gunuarsbyn2 

htun m. hund 
huindra kard. hundra 
klrmns m. kluns 
lcmna prêt, kunde 
lan n. pr. Lund3 

pun n. pund 
run adj. rund 
run f. rönn0 

rima sup. runnit 
rnnigan n. pr. »Rönningen»7 

fiuna-séJ v. skynda sigs 

sprun n. sprund 
spùn9 sup. spunnit 
san n. sund 
iunar adv. undan 
tânar prep. under 
iundra v. undra. 

låna v. lägga ihop (ved 1. 
virke) i högar4  

Inns m. luns5 

miun m. mun 
Fördelningen mellan m ock u beror här tvivelsntan på den 

föregående konsonanten. Detta är ju redan a priori sannolikt 
ock skall ytterligare bestyrkas genom en jämförelse med be
släktade dialekter. (Se tabellen s. 122 f.). 

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

I vgm. står i allmänhet överallt u (hun o. s . v. Sandström 
ö ock ü, s. 26 ff.). Dock uppträder enligt Sandström (a. a. s. 

\) Enligt SOÄ. 19: 181 (fel för -htm?). 
*j +- Gunnulfs- (se SOÄ. 19: 178 f.). . 
3) SOÄ. 19: 188. 
4) Till fvn. hlunnr kavle'; jfr Aas. s. v. lunna. 
s) shutdlùns »skutluns» kallade man förr en person, som drog en 

skuta uppför Dalslands kanal. 
°) <- *ruön-? (Noreen VSpr. 3: 236; se vidare därstädes s amt 

Wigforss SHF. s. 183 ock där anförd litt.). 
') Mycket vanligt ortnamn, t. ex. en lägenhet under Löverud (SOÄ. 

19: 189), till skillnad från många andra Runningar även kallat pàtlsa-
runvgdn »Pälseruuningen»; jfr även SOÄ. 19: 173, 175, 177, 181, 193. 
195. Namnet skrives i SOÄ. i överensstämmelse med bruket i orten 
med ö, men torde vara identiskt med fvn. ruöningr m., no. dial, rud-
ning m. en opryddet pläds, et ryddet jordstykke' Aas., icke med fsv. 
ryjming (som är f.). Skrivningen med ö förklaras enkelt genom anslu t
ning till röja, röjning o. d., då man vet, att äm. u stundom mot
svaras av rspr. ö, t. ex. run, lun 'rönn, lönn'. Jfr däremot i Tössbo 
hd Rönningen rpmga, rbniga SOÄ. 1 7: 29, 63, 69, 87 o. s. v. 

8) Torde vara kompromiss av rêpr. skynda ock skunda (fvn. 
skunda), vilket av Rz uppges från Dalsland (skunna sig); jfr även 
skeeni. sMina sa, sörb. slcùna, fryksd. skûn, sJiûn (se nedan). 
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39) ü som u »framför långt n (ofta äldre nd) samt n + kons. 
Övergången är sporadiskt genomförd i vissa trakter.» Dessa trakter 
visa sig huvudsakligen finnas inom Alvsborgs län. Fallen äro: 
Vättle bd, ûnar 'under', liun 'hund', hûnra 'hundra', stun 

'stund' (i Skallsjö sn dock stnn•); 
K u l l i n g s  h d ,  A l i n g s å s  l a n d s f ö r s .  o c k  S i e n e :  s a m m a  e x x .  s a m t  

una 'unna'; 
V ä n e  b d ,  G ä r d h e m :  hun; 
O n d h e m s  h d 1 ,  L j u n g h e m :  « w a ;  S j o g e r s t a d :  hun. 

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

Även fryksd. stämmer i det närmaste med äm., om vi frånse, 
att här en dubbel utveckling föreligger efter k (g?) ock 1 (olika 
i olika delar av området?). Kallstenius uppställer för bärgslags-
målet (§ 129) den ljudregeln, att ü övergår till m, resp. u, 
utom framför g, k, mp (där vi lia o). I former som spend 
'spunnit', ihoprön 'sammanrunnen', bön 'bunden' (jfr även brén 
'brunnit' s. 13) har enligt K. s. 171 den a-omljudda vokalen 
analogiskt inträngt. Häremot opponerar sig Sandström ö ock 
ù, § 11. Enligt hans åsikt har i bärgsl. ü ock ö sammman-
fallit i e. »Särskilt att observera är e i orden spöna, ihoprön, 
bim» (s. «53, not o). För amnehäradsmålet (i Västergötland vid 
gränsen mot Värmland) uppställer S. den regeln, att fsv. ö ock 
ü — med vissa undantag — sammanfallit i ». Bland exemplen 
härpå finner man spuria 'spunnit', bruna 'brunnit'. Man blir då 
något förvånad att finna, att till undantagen hör, att »u. över
går till u före n (ock n + kons.)» med exemplen hun, brun, 
stun, hunra. Då måste ju enligt S:s mening spina, bruna ändå 
vara analogiska former, ock varför kunna då inte bärgsl. spöna, 
ihoprön, bön vara det? Saken är emellertid ännu mer inveck
lad. I Bärgsl. ljudl. ock forml. träffar man, som synes, åt
minstone åtskilliga ord med tu (u) före nn. Emot dessa fall 
stå med e, såvitt jag kunnat finna, endast de ovan nämnda 
partie, ock sup. samt kèpanènstyk 'kopparrundstycke' fB. Ij. 
26. 131). Detta ord tycks ju visa, att i åtminstone någon del 
av häradet unn blivit en, åtminstone efter k2. 

') Skaraborgs län. 
2J Solar har alltid Ü: hüyn 'hund', üj?na undan' lika väl som 

gruyn grund", k^'ü^s 'kluns' (ABLarsen Solar, s. 146 . 
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uddljud: 

et'ter h: 

Am. 
mnar, mnar, tundra 

hiun, hu'indra 

et'ter m: m tun 
etter b, p, f: bàna; pun, spùna; uinar-

fün ; 
efter g, k, J": giimar, gùinabyn, gïunag-

fjon; kiuva; Juim-séj 
elter d (t, n): dùnra 

Skeem. 
iunar 9, mnrast»1, iuna 

tuna3, uinar, junite* 

hum, hmndra 

miun 
piun; mnarftim5 

giunst 'gunst'; kiuva, skùm» 
sa 'skynda sig' 

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

etter l: luv, låna, lans luva lund'6, Inns 

efter V, r: bWiva, gkùna, kVnns;brùna, 
brùnsn, gran, grima 
run s. ock adj., runa, 
rùmgan, sprmn 

etter s: sun 

bl-un blund', bkùna, klrmts: 
brun 'brunn', bruna,gran 
s. ock adj., gråna v. 'grun
da', run7, råna, 

Anm. 4. Andra stavelsen i gårdsnamnen tôrméspan Tormansbyn' 
(: Thormund) ock èrinèspan Ormansbyn' (:Ormmund) hänvisar till 
äldre ö. Möjligen lia vi här spår av vokalharmoni. Jfr ABLarsen 
Ivra. vid. selsk. forli. 1913, no. 7, s. 6. Kanske föreligger emellertid 
folketymologisk anslutning till ordet mosse; jfr ovan s. 95 f. 

J) 'undre, understa' 
3\  1  1  °) unna 
'') Här synes alltså stå 

tag låta lätt förklara sig 
'funnit', spùna. 

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

7) rönn' ock 'rund' 
9) s. ock prep. 

n) jämte bàna, spùna. 
1S) 'småsjunga' 
]0) 'rundstycke' 
17) 'unna' 
19) 'underlig' 
21) JM. 'kunnig' 

2) 'undau' 
4) undra' 

{ efter alla labialer; som analogiska undan-
nna bundit', bùneg 'stickstrumpa', fnna 

Söderwall, men Klemming Prosadikter, s. 

8) 'undan' 
10) underlig' 
12) 'duuder' 
u) s. ock adj. 
16) 'undan' 
I8) 'undra, uudTe 
20) kunna 
22) JM. 
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Öörb. 
ùnara, ùinasta, ù«a(r)8, 

ùna, ûn&r ùndra, 
ùnale10  

kun, hundra 

mun 
pun,pùnara 'lispunds-

vikt',meu unorfnn11 

Mina, hime,, Mim 'kun
nig', skùna 'skynda' 

(lundar12, dnn(d)ra; 
nana13 

hm 'lund', Inns 

M-an, blrnna, Muns; 
bran, bruna, grmn14 

grnna, run 'rönn' 
o. rund', rnnst0ka,15 

Fryksd. 
una16, ti»17, ûmr s., 

iingr1 unie1 

liun 

mun 
pun; ûnar fün 

kên2U, Icùni ~ Mme21, 
sic un22 ~ slcûn2'3 

dûndr2i, dùnar2'', dûn-
slisr i don interj. 

lun26 ~ lun21, lûn ~ 
lûn2S, lun ~ îe»29  

lens30 

Men31, bHna, Wrens; 
gren32, grön33, ren3i, 
spren3"0 

sen 'sund' 

Bärgsl.36  

uuidr prep.lj.80,î««ra3T  

f. 57 

Aww lj. 142, htun ra ib. 
80 _ 

i nian ib. 8 
fipmn38 ib. 141; fium39 

;ib. 80 
gîuna&Mjda n. pr. ib. 

35; Mmi0 f. 62 
diunrs41 f . 53, dmn(sk) 

ra-déi2 ljudl. 138; 
tiundli3 ib. 82 

lun (sic!) 'länd' ib. 80 

brün 'brunnen' ib. 181, 
nun ~ iiuin 'rönn' 
(ib. 107), r um 'rund' 
(ib. 13) 

m) Före '/-förbindelser-> u, n: btuja ni. 'böld'44, gul-v 'golv' 
inhiuI adj. 'urhålkad'46. 

23) JM. 'skynda' 24) dunder' 
2o) dundra' 26) Fvn. hlunnr 'kavle'. 
37) JM 'stock till underlag' 2S) JM. 'dra ihop timmer' 
29) Fvn. lundir pl. 'höft'. 30) 'luns' 
31) 'blund' 
32) s. ock adj. 'grund' (~ gran) enligt JM. 
33) 'grunda' 3i) 'rund' (~ run JM.) 
30) sprund' 
36 ) Siffrorna hänvisa till Kallstenius Bärgslagsmålets ljudlära (lj.) 

ock formlära (f.). 
37) 'undra' 38) 'skeppund' 
39) 'skicklig' 40) 'kunna, -de' 
41) 'dundra' 42) En svordom. 
43) 'tunnel' 44) Fsv. bulde (~ bolde). 
4D) FSV. gulf (~ golf). 
4S) Jfr sv. ock no. dial, innhol, fsv. ihul 'ihålig'. 
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Undantag: I ml t m. 'uv' ha väl orden ülv ock üv samman
smält (även i no. dial, ofta bergulv, steinulv Aas.); uddljuds-
ställningen kan också lia haft betydelse för vokalkvaliteten1. 
Här kan också nämnas njldbrér, ml-aboi§lré n. 'olvou' (Viburnum 
opnlus)2. 

Anm. 5. Om behandlingen av iü jfr nedan under iû s. 133. 

Äldre ü. 

;ï4. Äldre ü blir i regeln tu, 

àntmra-sœj v. göra sig till, 
ùntiurapèsa m. person som 
»anturar sig»3 

brmra f. brud, brmgom m. 
brudgum 

biul; m. buk, bùigjo': f. buk-
gjord 

bmr m. bur 
drixsmt m. drasut4  

diu pron. du 
dmk in. duk 

vid förkortning m: 

diur a v. dåna5 

diuvab f. d uva 
friu f. fru, dam (i kortspel 
gmuc v. gno 
gr ms n. grus 
griuva f. gruva (t. ex. i spi

sen) 
hius n. hus 
hiiut m. knut 
kniavVdtd adj. knotig, knö-

Hg6 

a) hr ur Fränd. b) din: a Fränd. c) gno Fränd. 

') Samma motsättning råder mellan gvdfv ock ul'V 'u(l)v' i sörb. I 
skeem. stå Â ena sidan gal'V [stllrv 'solv'], å andra sidan wibv 'UT', 

huilrk 'upphöjning', gÙOfkd 'spy'. Lindberg s. 161 antar, att före 
l' 4- kons. m är det ljudlagsenliga, ock förklarar gukv som lånord (!) ock sal'V 

som ombildat efter »verbet sölfva, hvilket finns i Småland»; detta ändras 
dock s. XIX: »Uppgiften om vbt »sölfva» utgår. Sul'V troligen lånord.» 
Det sista är rätt rimligt, då det inhemska ordet i dessa trakter väl är 
hovold. Om solv se Noreen VSpr. 3: 223. 

2) No. dial, ulvabertre Ross, o. s. v. 
3) Sv. dial, anturas Rz. Jfr no. dial, türa 'buldre, brage ; 

stoie, lege, more sig' Aas.? Kanske föreligger sammanblandning (kon-
tamination) av två ord, mau kunde möjligen jämföra no. dial, andora 
'klodrian', and(t)yrja 'tvser og modvillig person Aas. 

4) Jfr (Tamm Et. ordb. 98 ock) Noreen VSpr. 3: 257. 
5) Jfr F.-T. 167. 
G) No. dial, knuvlutt 'ujœvn, knudret' Aas., till knuvl 'liden 

rundliniet ujsevnhed eller knude paa en flade' Ross; jfr no. dial, knuv 
'en fast masse med afrundet top' Ross ock vFriesen Mediagem. s. 62. 
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krm n. krut1  

krùika f. kruka 
1ïrœtîhr n. kreatur 
Icùda f. kula 

kiupa v. kupa (potatis 
Mktüpaa f. bikupa 
kùjva f., àVdktuva elritsa 

(Phoxinus apbya)2 

a) bikupa Fränd. 

*) Skeem. kru, no. dial, (däribland 0stl.) även km (Aas. s. 393). 
2) Om detta ord skriver SAOB, art. alkufva (A 931) ungefär 

följande: Då ordet huvudsakligen tycks vara liemma på Dal, äger 
sanuolikt etymologiskt sammanhang rum med det från Smaalenene be
lagda aalekuva 'et Blags fisk' Aas., sannolikt benämning på tånglaken 
(Zoarces viviparus), som i Norge även kallas aalekusa. Detta skulle 
vara den äldre betydelsen. Tånglakens namn skulle sedan »ombildats 
1. omtydts till benämning för älingen, kanske med anslutning till andra 
med al- 1. ä l- börjande namn för denna sista fisk . . . eller med an
knytning direkt till trädnamnet al . . . hvaraf namn på älingen stundom 
bildats, sannol. på grund däraf att den gärna uppehåller sig mellan 
alarnas rötter. . . . Den senare ssgsleden har kanske . . . uppstått gm 
i eufemistiskt intresse företagen ombildning af -kus(s)a 1. kut(t)a.» 
Tånglaken skulle åter kallats älkus(s)a, -kut(t)a (av kus(s)a, kut(t)a 
'pudendum muliebre') på grund av att den enligt folktron anses stå i otillbör
ligt förhållande till ålen (vara ålens moder enligt Smitt Skand. fiskar 
s. G07); jfr da. aalekone, ty. aalmutter, ags. selepùta, lioll. aalpuit 
(rörande det sista ordet jfr häremot F.-T. 599). Denna åsikt förefaller 
mig föga sannolik. A priori finns det, förefaller det, mycket liten an
ledning att vänta sig, att Zoarces ock Phoxinus skulle förväxlas ined 
varandra. Den förra är uteslutande en saltvattensfisk, den senare före
kommer visserligen (Smitt a. a. s. 757) även någon gång i salt vatten, 
men är eljest näst spiggen »den allmännaste och mest spridda af alla 
Skandinaviska halföns sötvattensfiskar» (Stnxberg Sv. o. Norges fiskar, 
s. 493) ock »uppehåller sig företrädesvis i bäckar» (sst. s. 494). Enär 
denna förväxling icke kan ha ägt rum inom Dalsland, där ju i ntet salt
vatten finns, följer härav vidare, att ordet på Dal, där det lever med 
så kraftigt liv — se t. ex. sjönamnen — skulle vara lånord från 
Norge. Zoarces är 30—45 cm. lång (sst. s. 301), Phoxinus är blott 
7,5—-10 cm. (sst. s. 493; enligt Smitt a. a. s. 454 blott 6—9 cm.) 
lång. Deras utseende är högst olika (Zoarces har man med visst skäl 
liknat vid eu lake: tånglake). Vidare är det ju blott en gissning, att 
no. aalekuva betecknar Zoarces. Jag har förgäves sökt få reda på 
ordets exakta betydelse, däribland även med negativt resultat vänt mig 
till en norsk auktoritet beträffande fiskar ock fisknamn, dr O. Nord-
gaard i Trondhjem. Genom en sannolikhetsberäkning kommer nian 
emellertid snarast till att aalekuva betecknar Phoxinus. Enligt Aasen 
betecknas aalekuvan även med namnet kuva — alldeles som Phox inus 
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f in  l ea  Ï .  lucka1  

hus f. lus 
hut f. lut 
miul'o m. mule 

niiur m. mur 
miura v. mura 
m tus f. mus 
piuka v. plâga 

på Dal heter både alekuva ock kuva. Aalekuva är tydligen en lokalt 
högst inskränkt benämning. Nu är det ju karakteristiskt för Phoxinus, 
att denna lilla till föda ej använda fisk har en mängd landskapligt 
mycket begränsade namn (se t. ex. Stuxberg a. a. s. 493 noten); samma 
är förhållandet i Norge, t. ex. orekyta Aas., aakyte Ross (s. 938), 
gorkime, gorkyta Aas. Dr Nordgaard anser det också »overveiende 
sandsynlig, at aalekuva hos Aasen betegner Phoxinus aphya». — Förra 
leden i al(e)kuva är tvivelsutan al 'alnus', liksom i en hel del andra 
benämningar på Phoxinus, t. ex. äling (i Västergötland ifJftyd Landt-
manson 1 ock r, s. 57; jfr dock F.-T. 1412), ty. elritze (se Kluge 
Et. wb.7 s. 113), ehuru anledningen härtill är något dunkel (knappast, 
som Tamm Et. ordb. s. 122 föreslår, på grund av färglikhet, snarare 
med SAOB därför att fisken uppehåller sig mellan alrötter). Formen 
aale- i norskan kan bero på anslutning till ål (Phoxinus användes som 
agn på ålrev enligt Ligneil 1: 58); men äl i uddljud synes i norskan 
(även i Smaalenene, se t. ex. Aasen s. v. aalma,rk, Solar aalmerkje) 
i allmänhet ha givit aal, vilket visas av prefixet aal ~ all, tydligen, 
som redan Aasen påpekar (s. 30), motsvarande resp. fvn. al ~ all (jfr 
nu även ABLarsen i MM. 1914: 150); ni' al' finns för övrigt belagt 
i värmländska bärgslagsmålet (Kallstenius s. 46). Kuva föreslår jag 
att sammanställa med sv. dial, kuv(e) Kz 'hösåte, rund hög m. m. 
(jfr vidare vFrieseu Mediagem. s. 64 f., Fick-Torp Wortschatz, s. 47). 
Ord med betydelsen 'rundlagt föremål' visa som bekant stora möjlig
heter till betydelseövergångar ock uppträda ofta just som namn på d jur 
av olika slag; se härom vFriesen a. a. flerest. ock märk särskilt stick-
baggar 'spigg' Gottl. (s. 98). 

Här må tillfogas ett par ord om ordet hundgadda, som ingår i 
namnet HundgäddsjOn i Västergötland (SOÄ. 2: 154, 3: 60). Ort-
namnskominittén ansåg ordet vara »troligen namn på ett slags stor 
gädda». Sahlgren (Skagershults sockens naturnamn, s. 49) ansåg det 
betyda 'elritsa' enligt en muntlig uppgift från Göteborgstrakten samt 
meddelade även en uppgift från Skåne, där det skall betyda 'grodyngel'. 
Betydelsen elritsa' anföres även av Smitt (a. a. s. 757, från Väster
götland), Lilljeborg (Sveriges och Norges fiskar 1: 553 efter C. U. Ek
ström, K. Vet.-Ak:s Handl. 1830—38) ock Stuxberg (a. a. s. 493 
noten). Däremot anför Kietz från norra Halland hundagädda 'spigg, 
Gasterosteus'; jfr härmed även Hof (Dial, vestrog. s. 151) »hunnfisk, 
Sv. spigg»; jfr skitspigg hos Artedi som namn på elritsan (Smitt 
a. a. s. 757). 

3) No. dial, lüka Aas., nisi, luka Vigf. 
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pùtkà, hcestspmlcd m. (förr:) 
nattman, (nu:) en som far 
illa med hästar1 

piusta v. pusta2, ànptiistn 
adj. andfådd3 

jpiuta f. dyna4  

nûtdr s. ruter 
s kr iura m. skruv5 

sJciura v. skura 
skint a f. skuta 
Xlvjn adj. slug' 
llmt n. slut 
.llnita v. sluta 
sntub v. sno 
smur f. snodd6 

snws n. snus 
stink m. sädesskyl7 

stinka v. sätta i skylar 

stiur adj. vid dåligt humör8 

siuga v. suga 
siupa v. supa 
siur adj. sur 
siusa v. susa 
stensmt m. snorger s (Acerina 

cernua)9 

truic v. tro 
triutna v. svälla10 

tiiisn kard. tusen 
tint m. pip11 

huva f. tuva 
tiuyl'dta a dj. tafatt 1. d.12 

uit adv. ut 
nita prep., konj., adv. utan, 

såvida icke, eljest13 

iutard adj. yttre 
ui-d negerande prefix14 

*) Xlu Fränd. b) sno Fränd. „ °) tro Ör (Bond 305), Gunn 
(Bond 368). d) o- Fränd, o- Ör (Bond 305 f.), Gunn (Bond 
315 o. s. v.). 

Fsv. püke, f vu. pùki 'djävul'. 
2) Mit. pûsten. 3) Jfr Torp Nyn. et. ordb. 5. 
4) Fvn. puta 'uieretrix' (fsv. grundpüta; jfr Noreen VSpr. 3: 254). 
5) Mit. achrûve. 8) Fvn. snudr (m!). 
') Jfr sv. dial, stuka ds., ni. ra. (se vidare om o rdet Noreen VS pr. 

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

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

10) Fvn. prtitna. ") Jfr F.-T. 1295 f. 
12) -f- Û? — No. dial, lia tuvlutt 'lig en tuvl' Boss, tuvl m. 'famler, 

stymper, stakkel' Iioss, tuvla v. 'gaa planlöst og slavt omkring' Ross. 
lî!) Antagligen ined förkortning i svagton. 
14) T. ex. iuhérja 'ohyra', iuvét 'ovett', iufjà^kdbi trasig' (med 

svagtonigt prefix: mméjdld 'omöjlig', wxiwtdld 'orimlig'). 
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u står således i gmu, smu, tria ock prefixet m- ; däremot 
o i leo, bo (v. ock s.), bro, so. Emellertid uppger SOA. 19:187 
för hemmansdelen Rösebo (till gården Hökhult) uttalet rùsjbxu 
ock tor gården Näsbo (sst. 190) ncesbta. Lignell uppger (från 
Edsleskog?1) ku, su, bu 'bod' (s. 102), Lundeli Lmalf. tntde från 
-Vedbo»; jfr även ku Håbol (Peter Andersson, ovan s. 15), 
kretturebuskap Langer 30, 38 (»Mo», »Högsäter»). Inom ort
namnsmaterialet äro u-former vanliga från hela Dal, speciellt 
för bo(d). Jag ger här en s ammanställning för Vedbo hd av på
träffade såväl u- som o-former utan garanti för absolut fullstän
dighet: 

1. bo o. d. 
Ed: Sinstebo sinstdbu, sinstdbu SOA. 19: 8; Bodalen bûdan ~ 

bûdan (~ bôdan) s. 10; Bodane bùans, Budennä 1540, 
1541 o. s. v. s . 10; Söderbo sôrbu s. i?; Tolebo toVobu s s. 
17, 27; Bodane bund, bûng s. 24. Däremot Bohem bohem 
s. 11; Lebo lébo, lébo s. 20; Bovattnet bôvatnj s. 214; 
Tössbotjärnet tàsbofœrid s. 222. 

Håbol: Jonsbo jônsbu s. 40; Bodane bùang, Buann 1551, 
Buanna 1552 o. s. v. s. 42; Rossboden rôsbua s. 51; Tos-
tebo tèstdbu, t è^dbu s. 52; Bovallerud bûvahrs s. 55. Men 
Bovattnet bovaino s. 227. 

Laxarby: Bodane bmarid, Budanne 1563, Buanne 1600 s. 56 f.: 
Ivättilsbo ptdlsbiu s. 66; Solsjöbodarna jà§dbuand, Solsiö-
buan 1586 s. 70 f.; Geteboden fetdbiaa s. 71; Butjärnet 
bmgrœip s. 236. Bien Rossboden rôsboa s . 69. 

Nössemark: Bomarken bumarha s. 74; Grättisbo grœsbu s. 76; 
Kollsbo lcélsbu s. 76; Bårbo barbu s. 76; Sillebo sihbu s. 
85; Valsebo valsdbu s. 86. 

Rölanda: Blott Boden bôa s. 93. 
Steneby: Boden buia s. 105; Ivättilsbo pètalsbui s. 116; Skärbo 

fœrbiu s. 120; Asnebo àsnabm s. 124. 
Tisselskog: Värnebo vœriobiu s. 134. 
Torrskog: Fjösbo fjèsbu s. 137; Svanbo svànbu s. 137; Lug-

nabo lognabu s. 139; Håboda (hob o da): Hålbuane m. 1600-t. 
s. 160 f.; Görebo jorobu s. 141; Ängebo œvabu s. 144: 
Ljusebo lysdbu s. 145. 

Töftedal: Bodön bùqa s. 288. Men Boden bôa s. 147. 
Vårvik: Kollsbo Jcèlsbiu s. 162; Budalen biadari s. 163; Boda

sjön bmfm s. 290; Bufjorden bùifjori s. 292. 
Odskölt: Bodane bïuand, Buanne 1597, 1600, Buane 1711 

s.' 200 f. 

Jfr ovan s. 3 med not 3. 
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2. bro. 
Ed: Brotjärnet brûsœrid (2 st.) s. 214; Stenbrotjärnet stenbru-

s. 221. Men Jordbron jödbron s. 19 (obs. ren riks
språksform). 

Hå bol: Brohögen brûlwgdn (~ brôh0gan, bràgdn) s. 44. Men 
Skunibron skàmbroa s. 55. 

Nüsse ni ark: Blott Brotjärn brôçœn s. 249. 
Rölanda: Brokullen brûkel s. 103. 
St ene by: Brotjärnet brùrœri9(t) s. 263. Men Långebroudden 

là^broethn s. 109; Brohögen bröhfjgan s. 113; Brobacken 
bröbakdtt s. 121; Brokasen brökasa s. 121; Norebro nordbo 
s. 269. 

Tisselskog: Stockebro stökabrm s. 126. 

3. ko. 
Nössemark: Kobäcksdalen hàbœkdan s. 261. 
Steneby: Kotjärnet kàgrœ>id(t) s. 264. 
Tisselskog: Komossen kàmesan s. 133. 
Vår vi k: Kotjärnet lciuj-œris s. 291. 

4. so. 
Flå bol: Sohögen sûhqgsn s. 49. 

Ännu mer överväga u-formerna i Valbo lid; vid genomgång 
av Ortnamnskommitténs manuskript har jag antecknat av bo 
27 namn med u, 1 med o; av bro 5 namn med u, 1 med o; 
av ko 1 namn med u, 1 med o. Aven i de tre övriga hära
derna äro u-former vanliga. Här nedan anföras de belägg
ställen, jag påträffat (äldre eller moderna); då ingenting särskilt 
nämnes, är det fråga om.bo(d): 
Tössbo: Edsleskog SOÄ. 17: 3,0119; Fröskog ib. 16 f.1; Mo 

124; Tösse 52 f., „60 f., 62 f.; Animskog 86 f., 94, 1 43. 
Nordal: Dalskog SOÄ. 1 5:6, 8, 10, 14; Gunnarsnäs 24; Holm 

36, 40, 43 (su!); Skållerud 62; Or 802, 86. 
Sundal: Bolstad SOÄ. 16: 2 f., 4, 11, 21 (bru!); Brålanda 

26 f., 44; Frändefors 64 ff., 66, 68, 74, 76, 76, 84, 92, 95; 
Gestad 104 f., 116, 1 19, 120; Grinstad 124 (bru!); Sundals-
Ryr 145. 
Det synes knappast vara djärvt att anta, att för icke så 

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

') Bodane bùand] detta vanliga namn heter nästan jämt sä. 
2) Bodane biland : sä, när som på detta äro alla fall från Nordal 

äldre citat. 
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§ 35. Särskilda fall. 
a) ü ->• Q framfor n: 

bron adj. brun 
döribihlstar m. dunbolster 
bàko m. ytterbräda1 

lönar s. pl. nycker2 

ton n. mindre ingärdad be
tesplatss. 

Anm. 1. Till belysning av åldern av denna övergång, som före
ligger även i bohusdialekterna ock inånga norska mål, må auföras några 
ortnamnsformer från Dal ock Norge: Högsäters sn, Valbo lid: Tun ton, 
Ton 1579 (SOÂ. 18:47); Dalskogs sn, Nordals lid: Tonbyn töribyn 
(förra leden är tun), Tonebyn 1629 fï. (SOÅ. 15: 14 f.); Sruaalenenes 
amt: Elgetun (Vestre ock 0stre) œ"l'jetôn, Ellitonn 1604 (Rygli No. 
gn. 1: 132, 157); Akershus amt: Elton cé'Ho'n (jElghsertun 1377), 
Elgeton 1520 (2: 402); Hareton hci'ràtôn (»sidste led er sikkert tùn 
n.»), Harrethonn 1578 (2: 169). 

b) Behandlingen av foneinet üm: ramn n. 'rum', rnma n. rum, 
utrymme', shorn n. 'skum'. 
F.-T. 1039 anta för nno. ock nsv. skum en grundform med ü, 

avljudande med fht. scûm o. s. v., detta antagligen på grund 
av vissa olikheter i behandlingen av orden rum ock skum i 
no. dial, (»neunonv. rôm» F.-T. 919: »norw. dial, skum» 1039; 
enligt Ross No. bygdemaal, flerest., synas dock de bägge orden 
i allmänhet följas åt i norska dial.). Ett dylikt antagande 
kunde förklara olikheten rnm(j) : shorn i äm.; 'sküm ger shorn 
enligt § 33 a, ock üm finge antas ge nm. Emellertid är 
detta antagande problematiskt ock har bestritts av Sandström 
ö ock ü, s. 48, not 1, Noreen VSpr. 3: 248 med not 6. Möj-

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

') Best. f. bakon 'yttersta brädan vid sågning av en stock ; fvn. 
hunn, no. dial, bakbun; jfr F.-T. 430. Formen bùlcô är tydligen 
subtraktionsbildning. 

2) Fsv. luna från mit. lûne (jfr F.-T. 663). 
3) Särskilt för svin: svhiston, grtSdton: fvn. tiin. Ordet före

kommer även i dialektfärgat rspr., så t. ex. i en »delningsbeskrifning 
till laga skiftet uti Djupviken» 1852 flerestädes (skrivet Thon); tona 
'Tunet' är ett vanligt ortnamn (SOÅ. 19: 173, 175, 183 o. s. v.). 
Ordet synes motsvara vad som i Västergötland benämnes tå: »En mindre, 
nära gården liggande och åt svinen upplåten betesmark kallas tå eller 
svinatå, ta, SVrnata* (O. W. Sundén Västgötasockcn, s. 3). 
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ligen kunde rùma tänkas utgå från 'ryme (jfr fsv. fo rryme n. 
SL.); något motbevisande exempel på utvecklingen av fonemet ym 
känner jag icke; rum är säkerligen i alla händelser ett sent lån
ord, som anslutit sig till rama. I sörb. (där 'skum' beter slcom) 
ba vi ram 'rum', ruma 'utrymme', rnma 'rymnia' (i bägge be
tydelserna), rninki 'rymlig'; här uppträder emellertid även äldre 
ym som mm, t. ex. gr um 'ful', surna 'simma' (gentemot äm. 
groni, soma). Kanske kunde rùma vara lånord från dessa trak
ter? (Jfr även Kallstenius s. 145.) 

C) Förbindelsen iü. 
1. Efter r ock V -» y: 

bryst n. bröst1 gVypnœvd m. grabbnäve2 

bryta v. bryta gtypig m- grabbnäve3 

dryg adj. dryg gryn n. gryn 
drypa v. drypa, dryp ard m. kry st. v. krypa1 

en sorts hackspett krypa v. krypa 
fVyga v. flyga / ryka v. ryka 
fIf y ta v. flyta smyga v. smyga 
frysa v. frysa stryka v. stryka. 

2. Efter n -> y: nypa v. 'nypa', nypgr s. pl. 'nypon', nypatori n. 
'nypon' (växten), nysa v. 'nysa'. 
Det är dock möjligt men kn appast sannolikt, att y i dessa ord 

utgår från äldre y (om nypon se i så fall Noreen VSpr. 3: 254); 
däremot är väl nyra 'njure' = fvn. nyra. 
3. Före Jr -> juj: jiuJr n. 'jul', jmJr f. 'jul' (vanligen best. f. 

jt(iJra), fiu Jr n. 'skjul'. 
Att dessa former äro ljudlagsenliga (ock icke till äventyrs 

influerade av riksspråket, något som man med säkerhet kan anta 
om en del nedan anförda ord), framgår av en jämförelse med andra 
dialekter, som i större utsträckning än äm. visa övergång iü 
-> (j)y: sörb. ock skeem. julr '(h)jul, jul', JuV 'skjul'5, s. Hall. 

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

'gluhsk; dygtig, prœgtig' m. m. Aas., Ross. 
3) Jfr föreg. Ordet torde vara bildat i analogi med gbpi'g (s. 155). 
4) No. dial, kryda, kraud Aas.; jfr Aas. s. v., F.-T. 585. 
5) Lindberg (§ 104) konstaterar också för skeem. att »före ff 

kvarstår dift.» Jfr förhållandet i danskan. 

9—H3251. Sv.  landsm. Noreen.  
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delvis jul '(h)jul' (Wigforss SHF. s. 384); jfr även juVdkasa 
Hjulekasen i Nössemarks sn1. 
4. I övriga ställningar -> j u, jy, y: 
a) ju: fiu kard. sju 

jiur1 n. djur fuck adj. sjuk 
jws n.b ock adj.c ljus fiultd ni. sjukdom 
jmta v. gjuta2 fuis m. skjuts 
mjiuk adj. mjuk fmsa v. skjutsa. 
Lånord äro: jihm s. 'juni' ock jtüli s. 'juli'. 

ß) jy: jypd adj. djup fyre m. tjur 
jyr n. juver g-yr1 n. tjuder 
jyslcg m. ljumske yyve m. tjuv; 
ji/tard n. pr. Juterud3  

y) y: byh v. bjuda skyta1 v. skjuta (=schiessen) 
lyga v. ljuga sky va v. skjuta (= schieben) 
Iys9fari3 n. p r. Ljusetjärnet4 sy v. sjuda 
lysna v. ljusna tyto) v. tjuta, gråta. 
Av de under a anförda orden kan ett flertal med stor san

nolikhet anses vara påvärkade av riksspråket: 
jiur: jfr djyra Henr 3, 17 o. s. v., djyra Langer 28 (»Nösse-

mark»), jynhaygn Djurehagen, torp i Järbo sn, Valbo {jyrgt 
Djuret ib.5); jfr även Wigforss SHF. s. 387. 

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

a) jur Gunn (Bond 345, 355). b) jus Gunn (Bond 341, 361). 
c) jûsd Fränd. d) jiipa Fränd, jup s. Gunn (315). e) p/r Fräud, 
tjyr Guun (Bond 315). f) pyr Fränd. g) $yv Fräna. h) by 
Henr 49, 102. *) skyta Fränd" j) t y t a Fränd." 

*) SOÄ. 19: 85. 2) Prêt, ock part. jiutd, juit. 
3) Enligt SOÄ. 19; 175; av jute eller gjutare? 
4) 2 st. Enligt SOÄ. 19: 298. »F. led. är best. form av adj. ljus 

(i dial.forrn lys)». 
5) Enligt SOÄ. 18: 65. 6) Jfr även SOÄ. 15: 112. 
') Jfr ovan s. 12. 
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mjmk: jfr myk Lignell (s. 109), Lampa1, Segerstedt 4; jfr även 
Wigforss SHF. s. 387. 

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

från Ed (SOÄ. 19: 213), Håbol (43), Laxarby (236), Nössemark 
(248), Töftedal (282), Ödskölt (303) s amt från Färgelanda2 ock 
Odeborg3 i Valbo; i formen bjur från Nössemark (248 f.), Torr
skog (139), Ödskölt (203) samt Högsäter3 i Valbo. 

Förhållandena äro tor övrigt något oklara, särskilt förhål
landet mellan jy ock y. Att y, ej jy står i de starka värben, 
kan delvis bero på deras andra former (pres. lyger, prêt, lög 
o. d.). Här ser jag förklaringen till olikheten tyta : pyr, pyr, 
pyv. Men varför jyskd bredvid lys, lysna? Kanske ligger sa-
kan sålunda: tiü Qjiü) ger py (med ovannämnda undantag); iü 
i uddljud (inklusive urspr. diu- — ock giü? — men ej liü-) 
ger jy (jyp, jyr, jytara); iü i övriga ställningar ger y (t. ex. 
byr, lys, myk, sjyk?). Återstår då huvudsakligen att förklara 
jyskd; här torde ü ha förkortats före det progressiva i-omljudets 
inträdande; iü får antas ha givit jy (där ej ü blivit o såsom 
i jog 'ljung', pok 'tjock' m. m.). Ytterligare exempel härpå 
saknas mig, jfr dock jyst 'just' Sv. skämtl. n. s. 1: 15 (från 
»Syddalsland»), n. s. 2: 8 (från [syd-] »Vestra Dalsland»), Emel
lertid skulle man då vänta sig, att y framför ek skulle gått 
vidare till o jfr sèslon 'syskon' m. m., nedan s. 137 f.), liksom 
jy iü framför konsonantgrupp i ett par andra ord gjort: 
g0 fika n. pr. 'Djupviken', fétan kard. 'sjutton', féti kard. 'sjuttio'4. 

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

Anm. 2. pwaa, Jl0piva f. (hö-)tjuga' synes alldeles oförklarligt 
(jfr pyv 'tjuv' ovan). 

a) p%va Frä nd. 

x) Sverige 3; 27. 2) SOÄ. 18: 5, 17. 
3) SOÄ. 18: 156. 
4) Redan fsv. sy0tton.de; »dürfte eine kontamination von siuttän-

-> 'syttän- -> 'sottän und syü- voraussetzen, wie auch nschw. dial, 
sjöttan 17» Noreen Aschw. gr. § 493, anm. 3; likaså Kallstenius 
s. 156 för bärgsl. fétan. 
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Äldre y. 

§ 36. Äldre y -> 0, vid förkortning 0 (o) regelbundet i 
gammal kort stavelse1: 

st'egbéjjl m. stigbygel st0 v. stödja 
fèra adv. före sqa adv. söder, sébäkm n. pr. 
Jiåvdl m. hyvel2 S. Backen m. fl. ortnamn 
j0v n. damm3 tèpl m. tygel 
mê, mts adv. mycket, mini- tqrd n. töre4 

heta f. best. f. myckenhet gringtgrdl m. kärnstav5 

ri0t f. nöt 0vgr prep. över. 
§ 37. Särskilda fall: 
a) Före har det ur y uppkomna ö i likhet med andra 

ö gått vidare till w; materialet återfinnes längre fram under 
äldre 0 s. 159 ff. 

b) yn tycks ha givit an: lan s. lönn6. Jfr utvecklingen 
ün -> n n (ovan s. 111). Jfr vidare om ordet Hesselman i och 
y, s. 45, Noreen VSpr. 3: 213 ock sörb. skeem. lan. Dahlstierna 
har däremot löön (Kunga Skald P 2). 

c) I två ord med formen dyvel synes äldre y uppträda 
som y : 

1. dyvdl m. 'litet tjärn på mossmark' (dyvel Ed, Sv. landsm. 
1914: 67; ptdldyvdl Kitteldyveln Håbol SOÄ. 19: 230; ma^yvdl 
Mardyveln, tm^a^dxjvland Tutjärnsdyvlarna Nössemark, ib. 253, 
256; hàksdyvdl Högsdyveln, Svennerudsdyveln Steneby, ib. 264 
266; dyvdl Dy vein Vårvik, ib. 290; — dyvl Dyveln Edsleskog 
[Tössbo hd], SOÄ. 17: 115). Ordet är sålunda belagt från ett 

a) Söd Dahlstierna (Hanselli 6: 79). 

Om betingelserna för inträdandet av 0 so under 0. 
2) Såsom Wigforss SHF. s. 57, not 4 påpekar, tyder fördelningen 

av former med y ock 0 hus Hesselman i och y, s. 99 på a tt vi ha at,t 
utgå från äldre y. 

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

honom även Noreeu Aisl. gr.3 § 382, 3) torde icke ha existerat. Den 
saknas i F. .Jonssons nya upplaga av Egilsson. 
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sammanhängande område bestående av Vedbo lid (utom de syd
ligaste socknarna) ock Edsleskog i nordvästra hörnet av Tössbo 
hd. För övrigt synes det vara obekant. Det bör tyd ligen (SOA. 
17: 115) sammanställas med no. dial, dyvle n. 'en liden dyb 
sump' Aas., holdyvle (hooldivli, -dovle Ross) 'mudderhul, pal, 
dyb sump' Aas., vilket ord möjligen finns belagt från Valbo hd: 
Dövlesjö dévJ/-oj» i Valbo-Ryrs sn, varifrån rinner Dövleälven 
dévfoœlfva1. Anmärkningsvärt är även, att Kodyveln ködyvgl 
(litet tjärn på Backens ägor) 1687 skrives Döfuel Kiärn (SOA. 
18: 298). 

2. tèclyvgl m. 'tordyvel' (Scarabajus). Om de skiftande 
formerna av detta ord se ovan s. 94 ock Hesselman i ock y, 
s. 108. Att vi åtminstone alternativt ha att utgå från äldre 
y, visas av ö-f'ormerna (fsv . pl. torddoffla etc.). Om däremot 
någon form med y existerat, förefaller mer osäkert. Vokal
längden hos fvn. »tordyflll» betvivlar Hesselman a. st. ej utan skäl. 

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

§ 38. Äldre y i gammal lång stavelse. 
a) Framför k-förbindelser: 

bàksdr s. pl. byxor nôktgr adj. nykter 
kriika f. krycka rèlça v. rycka 
lèka f. lycka2 stèkd n. stycke 
Ukdknüä m. lyckeknut stakt adj. n. fult, hemskt5 

I.akt f. lykta3 fykrg komp. tjockare 
nbka v. nyttja, nokd-soej tråka v. trycka 

skynda sig toka v. tycka 
mkdk m. nyckel4 èksna adj. brunstig (om ko).6 

Resultatet är 0, utom efter j (pjlcrs); jfr b nedan. 
b) Framför tt: 

b&gryta adj. bekymrad7 bota f. bytta 

*) SOÅ. 18: 175, 177. 
2) sèndlàka o: »pojken», den sista skvätten. 
3) Nno, lykt. 4) Utgår väl från pl. nèkl'Cir. 
a) Till m. Styg; däremot t. ex. bykt 'byggt' till bijga. 
°) Fvn. yxna. 
7) Kontamination av bekymrad ock betuttad (Tamm Et. ordb., 

SAOB, G. A. Bergström On blendings of synonymous or cognate ex
pressions in English, s. 48, o. s. v.); etymologien slödes av sörb. skeem. 
bapytra (bd-). 
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kèhbota f. kullerbytta (Vota v. flytta 
b être n. avlång brödspade1 nota f. nytta, nötig a.å], nyttig 
dota v. stoppa igän ett hâl2 fètt m. skyttel4  

dota v. knuffa litet3 stöta v. stötta.5 

Resultatet är 0, utom efter p; jfr a ovan. 
c) Framför r-förbindelser -> 0, 0: 

bèrja v. börja merk adj. mörk 
bè§a f. bössa6 smèrja v. ock f. smörja 
fe§l adv. först stèrka f. styrka 
iuliérja f. ohyra7 t0rk m. torka9 

liè)ld n. hörn8 torka v. torka9 

yèrlca f. kyrka t0,s[ adj. törstig10 

g~0tl m. körtel èrja v. misshushålla.11 

Med förkortning av rr: f o r  adv. förr. 
Särskilt fall: Framför rd, rt har 0 y i likhet med 0 av 

annat ursprung gått vidare till 11, « ; exemplen anföras § 47. 
d) Framför f-förbindelser -> 0, 0: 

}i0fs n. takkant12 kUftig adj. klyftig 
hèfsa v. hyfsa, göra ren13 lof ta v. lyfta 
hovla v. hyvla14 Jofdl m. skyffel 
klrèfta f. klyfta viléfti adj. vidlyftig.15 

-1) J fr no. dial, butt 'en stump, klods, afhugget stykke traa Aas.? 
2) Fvn. dytta (F.-T. 173). 3) No. dial, dynta (F.-T. 173). 
4) Efter pl. ßtlar. 
°) Mit. stutten (jfr Noreen Sv. etyin. s. 68, VSpr. 3: 231, Kock 

Ljudhist. 1; 468 f.). 
6) No. dial, byrsa Aas. 
7) Jfr n. dial, uhyrja 'skjöde slashed, stor uorden' Aas. (s. v. 

uhyrda), sv. dial, ohörja 'smuts, orenlighet' Rz. 
8) Fvq. hyrni. 
9) Jfr fsv. thyr, thor adj., thyrka, thorka v., thorka f. 

10) Fvn. jiyrstr. 
u) Sv. dial, yrga, örja 'strypa' Rz (örja 'strypa' Lignell 112). 

fvn. prêt, yrjia (för "yrgl'a> blott Atlamål 22, 4; se E. Elgqvist lios 
Lindroth SNF. III: 7: 1; annorlunda Brate Sämunds Edda, s. 364). 

12) Jfr no. dial, ups m. 'tagskjseg', yfse n. 'ds.' Aas. (för upp
komsten av formen Jl0fs kan ett vanligt ord som liofsddrép 'takdropp' 
ha spelat en roll). 

13) Kan vara inlånat med ö; jfr Noreen VSpr. 3: 230. 
14) Jfr ovan s. 134 om hévdl. 
15) Kan vara inlånat med ö; jfr Noreen VSpr. 3: 231 f. 
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e) Framför m-förbindelser: 
gr0m adj. ful 
jymra f. tacka som har lamm 

S0mn m. sömn3 

somna v. somna 
första gången1  

soma v. simma2 

sömnig adj. sömnig 
ympa v. ympa. 

Resultatet är 0, utom före (urspr.) m b, mp. 
f) Framför ^-förbindelser -> u, n. Exemplen anföras under 

äldre 0 s. 159. 
g) Framför 1-förbindelser ->• y: 

Amn. 1. Framför 11 med följande i har y blivit i i: fihga n. 
pr. 'Fillingen'.6 

Anm. 2. brolep 11. 'bröllop' är väl snarast rspr. ; jfr Wigforss 
SHF. s. 69. 

Anm. 3. tolt f. 'tolft' representerar väl en utveckling ty^pt -> 
—>• tolt, d. v. s. y har blivit 0 på den tiden 1 var kakuminalt 

(jfr Noreen Aschw. gr. §§ 496, 116). 

h) Framför s-förbindelser -> 0, y: 
a) désn n. dussin7 yosjbàr 11. körsbär8 

j-0sa m. kyss mosa f. mössa 
posa v. kyssa no sta n. nystan 

a) Kiöss Dalilstierna (T rogna Heerden 53, 58, o. s. v.). 

1) Jfr fvn. gymbr. 
2) Fsv. symma (~ si[m]ma). 
3) Fsv. symn; dock även fsv. sömn, fno. s(u)0fn (jfr Noreen 

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

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

5) Jfr F.-T. 863. 
6) Se SOÄ. 19: 174 (flllga därsammastädes är tryckfel). 
7) Jfr fryksd. dåssen, uo. dial, dysing Aas., Ross (s. v. dusin, duse). 
8) Fsv. kyrsebser. 

bijltd n. bylte 
fyl s. alkohol 
fijla v. fylla 

myla f. mylla 
pylsa f. pölsa5  

fijla v. skylla 
fyh n. fyllning 
liijla f. hylla 
jî/?ogaw, -ana m. best, f.4 

sy la v. gö ra sel (s. 90) 
sylta f. sylta. 
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sèskan s. pl. syskon 
sèstdr f. syster 

t0st adj. tyst 

ß) by fa f. ströhalm1 

myskakasa n. pr. Myske-
rysk adj. rysk 
tysk adj. tysk 
ysta v. ysta. kasen2 

I ysta beror vokalkvaliteten tydligen på uddljudsställningen 
(jfr ost,), i by fa på de omgivande ljuden, i de övriga fallen med 
y på lån. 
i) Framför n-förbindelser, 
1. framför ng y : 

dyga f. dynga i/ga v. yngla, ygg n. kull 
tygsr komp. tyngre" y%9r komp. yngre; 

2. framför andra n-förbindelser 0:  
fonstsrb n. fönster såndaå m. söndag3 

pènta v. tilltyga, orena sénar" adv. sönder3 

fima v. förstå ton adj. tunn3 

st0nc f. stund3 tènvœnig ni. tinning4 

S0n s. synd tèna1 f. tunna. 
sènars adj. södra3 

Anm. 4. sinstsra n. pr. 'Sinsterud' innehåller enligt SOÄ. 19: 194 
»det från fno. kända synst (fsv. synnärst) 'sydligast'.» (även no. dial, 
synst Aas.). Utvecklingen till i är i så fall märklig, inen någon annan 
härledning kan jag ej föreslå. Jfr Sinstebo i Dals-Eds sn, SOÂ. 19: 8. 

j) Framför g-förbindelser, 
1. framför gg y: 

bry ga f. ock v. brygga \>y« s. korn, bjugg5 

a) töngd 'tyngd' Dahlstierna (Trogna Heerden [XV]). b). fynster 
Henr 26, 97. c) stönn Henr 23, 25 o. s. v., stenn Ör (Bond 
304), Gunn (Bond 310). d) senda Henr 70, 76. e) sönner 
Henr 23, 28. f) tynna Henr 23 f., tönna Gunn (Bond 329). 

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

no. dial, myske (se Lyttkens Sv. växtnamn s. 179 f.; sv. myska även 
'Hierochloa odorata' ib. s. 1546 f.), énligt F.-T. 74G fr ån mit. museke. 

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

4) Jfr fvn. fmnnvengi. 5) Fvn. bygg, fsv. byg ~ biug. 
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byga v. bygga ryg ni. rygg 
bi/gmg f. byggning sty g adj. ful, hemsk; 

2. framför nrspr. ghn -> y : lygna opers. v. 'bli lugnt'; 
3. framför urspr. ghdh -> 0 1: bégda f. best. f. 'bygden', 
k) framför p-förbindelser, 
1. Framför pp -> a: dnpa v. 'doppa'2, kVàpa v. 'klippa'3, 

snàpJraa v. 'snubbla', snupoVbént adj. 'som lätt snubblar'4. 
Möjligheten av att dupa, snùplra utgå från ü-former kan 

icke förnekas, ehuru säkra fall av üpp i äm. uppträda som op ; 

se ovan s. 117 f. 
2. framför pl, pn -> 0: Icrèpfog m. 'krympling' m. m.5, èpna 

v. 'öppna'. 

Anm. o. Här må även nämnas jéfika n. pr. 'Djupviken' (jfr 
s. 133). 

Amii. 6. Framför dd kvarstår y i lånordet leryda f. 'krydda'. 
Anm. 7. Ord representerande den fsv. utvecklingen y -> iu (ev. 

-»• io) framför rt, rô anföras ss. 94, 112. 

Äldre y. 

§ 39. Äldre y kvarstår i regeln som y, vid förkortning y: 

bh/ n. bly byn m. best. f. Fredriks-
bryna v. bryna, vässa, bryna hald (föråldrat) 

n. bryne, brynastilca f. byta v. byta 
brynsticka, m. m. hà^ddy n. gungfly 

") sneppla Lignell 111, snuppla Dalilstierna (Giöta Kiämpa-Wisa, 
Hanselli 6: 95). 

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

2) Da. dyppe, S. Halland dèpa, dypa (Wigforss S1IF. s. 61), 
no. dial. (Östlandet enligt Torp Nyn. et. ordb. s. 79) dyppa; lty. düppen. 

3) Fsv. klyppa (~ klippa), vgm. khlöppa Hof. 
4) Sv. dial, snöppla Rz (fryksd. snèpseV Noreen Fryksd. ljudl. 

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

krypplingr), da. krobling, se F.-T. 589; skilt härifrån är fvn. krypp-
lingr, fsv. krymplinger. 
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dyr adj. dyr 
fyrk s. fyrk1 

fy^lika f. tändsticka2 

gny st n. knyst3 

gryta f. gryta 
hy v. arbeta styvt4 

inhyra t', -ohyra 
knyta v. knyta 
knyt part. knuten (om näven) 
gryngr f. pl. kor5 

ly v. lyssna6 

lysa v. lysa 
lystra f. ljuster7 

lystra v. ljustra 
myr pres. (blott i uttrycket 

kryr a myr) myllrar 1. d.8 

myr f. myr 
ny adj. ny 
ny s. ny(måne) 
nyraa n. njure9 

nys adv. nyss 
paraply n. paraply 

pryl m. pryl 
ryhma tjäderhöna10 

rysk f. ryssja11 

skryta v. s kryta12 

héltoskryta f. en fågel18 

fy s. sky 
fy m adj. skum, fy ma v. 

skymma14 

spy v. spy 
styra v. styra 
styrs n. styre 
sy v. sy 
synas v. synas 
syra f. syra, fuktighet o. d. 
trynd n. try ne 
ty v. räcka till15 

ty n. tyg, llty eufemistisk 
benämning på råttor, töm-
tdty tomtar, m. m. 

tyna v. plåga, förstöra 
cégdtyta f. gräshoppa16  

yrdvœr m. yrväder. 

a) nyra Fränd. 

1) Antagligen inlånat i dialekten i denna form; jfr Noreen VSpr. 
3: 225. 

2) No. fyrstikke. 
3) Enligt F.-T. 555 eu avledning till gny, kny (fvn. gnyia, knyia). 
4) Väl = fvn. hy da 'hudstryge'. 5) Jfr fvn. kyrnar (best. f.). 
6) Fsv. lyjia, fvn. hlyfla. 7) Fsv. lystra. 
8) Sv. dial, mya 'krala i myckenhet, h vimla' Rz; väl enligt Rz 

449, F.-Ï. 744 avlett av fvn. my 'mygga'. 
9) Fvn. nyra. 

10) So Lidéu Bland, språkliist. bidrag s. 39 f. 
n) Jfr no. dial, rüsa, rysa Aas., Ross, fht. rûsa m. m. 
12_) No. dial, skryta (<- *skrûtian enl. Fick-Torp Wortschatz, s. 

475). 
13) Se ovan s. 89. 
14) Jfr daim, skom <- "sküm(?), se Noreen VSpr. 3: 295 (jfr 

Fick-Torp Wortschatz, s. 466). 
15) Jfr fvn. tyia 'jälpa'. 
16) No. dial. (Telemarken) engtyta Aas. 
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Särskilt fall: y-»tu framför lr: siuV m. 'syl', vika v. 'tjuta'.1 

Övergången är, som synes, i äm. svagt styrkt. Beträffande 
det senare ordet måste man kanske hålla den möjligheten öppen, 
att det representerar ett ulva, enär det är oklart, under vilka 
förhållanden v bortfaller efter märk särskilt uil'dbœr 'olvon' 
(Viburnum opulus).2 Emellertid ha de norska dialekterna en
ligt Aas. yla utom just pä 0stlandet, som liar ula. Övergången 
torde i alla fall vara säkerställd genom granndialekterna. Den 
antas för skeem. av Lindberg s. 171; exempel: bärlc9ßukd fvn. 
barkakyli, JuV (sic!) 'syl', fukd v. 'skyla', ukd 'yla'. Jfr 
vidare sörb. siA 'syl', fuira 'skyla', ulra ' låta ihåligt' ock vgm. 
(se Landtmanson 1 ock r, s. 56) sul 'syl' ock hub 'knöl, valk'. 
fsv. ryl. 

Äldre a*. 

§ 40. Äldre èe -> regelbundet i gammal kort stavelse: 
bbce v. bläddra3 bœrandu. könsdelarna hos kor 
bkœs m. bläs, bkœsdtd adj. drégsr f. pl. till dreg4 

försedd med bläs frœh adj. stark, frän (om 
beer n. bär lukt ock smak)5 

bcera v. bära grœs n. gräs6 

*) Fvn. yla, änsv. yla (t. ex. Lex. Line, ock Diet. Hamb.). 
2) Jfr om detta ord Noreen VSpr. 3: 329, 5: 389 med not 4. 
8) Fsv. blsedhia, fvn. bleôia. 4) Se ovan s. 98. 
5) Fvn. frekr. 
°) Ekwalls åsikt (Nord. studier, s. 247 ff. ; jfr även Suffixet ja. 

s. 83) — till vilken t. ex. Wigforss SHF. s. 119 not 2 (1913) utan 
vidare hänvisar — att grses skulle vara utlöst ur sammansättningar med 
-grœs, anser jag föga sannolik. Från fsv. anför Ekwall sammansätt
ningarna honsa-, liver- ock o-grses, vartill kunna läggas åtminstone 
bytto-, kattosta- ock lungo-grsea (se Söderwall 1: 827). Visserligen 
kan det inte anses »vara djärft att antaga, att grses ingått i talrika 
sammansättningar, hvilka ej finnas belagda i litteraturen» (Ekwall a. a. 
s. 254). Men det jälper i ett dylikt fall ej att räkna, man måste 
väga. Ock än så många sammansättningar av typen honsa-, liver-, 
kattosta-grses, benämningar på en viss speciell ört, kunna nog ej antas 
ha övat något inflytande på simplex. Något annorlunda blir förhållan
det med ogrses, men nog spelar väl nu för tiden ordet ogräs en blyg
sam roll jämfört med det oerhört vanliga ock viktiga ordet gräs? 
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håra n. härad1 

lér n. läder 
I (hp:) ni. »läpp», »käft»2 

låsa v. läsa 
mœ prep, med 
maß: m. mal3  

nœs n. näs 
nœsa f. näsa, nos 
nœt n. nät 

hœstarœ)5 

rœva m. räv 
fàra y. skära 
lié m. släde 
stœ n. städ 
stœlrah v. stjäla6  

ségal0 n. segel7 

ncev9 m. hand4 

rœ n. penis (särskilt på häst: 

a) rœv Fränd. b) stàl'a Fraud. c) Sägel-Nähl Daklstierna 
(Trogna Heerden 41). 

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

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

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

3) Nisl. melur Thorkelsson Suppl. 3 (fvn. mçlr). 
4) Ordet nœvd har alldeles utträngt hand. Lägenheten Näven 

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

°) Fvn. hreör, hesthreör. 6) Fvn. stela. 
7) Fsv. sseghel; analogiskt ScBgla v. 'segla' = fsv. saeghla (Noreen 

Aschw. gr. § 164). 
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trœvg m. 30 iieker1  

tœVda m. tjäle2  

vœg ni. väg 
vcega v. väga 
vœV adv. väl 
vœr n. väder 
vc'era v. vara 

vcerdb m. bagge 
vœv in. väv 
vceva v. väva 
spindvéva f. spindel 
àhœlcdtd adj. åbäklig3  

œrc n. ärr4  

à ta v. äta. 
Kort vokal före förlängt v står i Ttrémkad f. 'kräfta' (djuret).5 

Anm. 1. Kort vokal står efter min uppfattning i regeln i ycera 
v. 'göra'6, även då det står starktonigt; orsaken är naturligtvis, att värbet 
så ofta står svagtonigt. 

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

§ 41. Äldre x -+ <e r egelbundet i gammal lång stavelse : 
Wrœgda v. kila (= slå en bràna v. bränna 

kil i)7  

Mœgdd m. kil 
bråka n. pr. Bräckan8, havd§-

brœka n. pr. Haveruds-
bräckan9  

bràlta f. bricka10 

brcena st. v. brinna11 

bcek m. bäck 
bcelrj m. bälg12 

bcegk m. bänk 
bœtjr komp. bättre 
dr ce» m. dräng 

a) tœkd Fränd. '>) vård Fränd. °) ar F ränd. a) krœvclca Fränd. 

x) Fvn. {irefi. 2) Fvn. jieli. 
s) Se oin ordet ovan s. 42. 4) Jfr nedan s. 150. 
5) Fsv. krœveta. 6) Fvn. gera. 
7) Sv. dial, bläjda Rz; jfr sv. dial, bläjd 'vigg' Rz, nisl. blegäi 

m., m. m. (jfr Jakobson Et. ordb. Shetl. s. 48, F.-T. 81, Torp Nyn. 
et. ordb. 32). 

8) SOÂ. 19: 175; fvn. brekka, fsv. brsekka o. s. v. 'backe'. 
9) Enligt SOÂ. 19: 195. 

10) Sörb. bråka, skeem. bråka (y>brœkd bricka är ett svårförklar
ligt ord. Något sammanhang med brcekd 'backe har det ju ej», Lind
berg s. 169). Fryksd. bråk f. JM. Rspr. bricka (lånord från mit. 
bricke f. enligt Tamm) synes i ifrågavarande västsvenska dialekter ha 
anslutit sig till det inhemska brsekka (kanske dock man bör jämföra 
no. dial, brekka f. 'bind paa bog' Ross, vilket Torp Nyn. et. ordb. 39 
med stor tvekan härleder ur »"brsed-ka, en diminutiv til brsede»). 

n) Fvn. brenna. 
12) bcglffl'à v. = no. dial, belgflaa 'afflaae et skiud fra hovedet 

eller halsen uden at opskjœre det i bugen' Aas., bceVjypt adj. n. 'myc
ket djupt', o. d. ined sekundär förlängning av se vid bortfall av j. 
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dcema v. dämma kVcep m. klimp (i gröt) 
dœta y. falla1 kncega v. gnägga 
flfcek m. fläck, fl-èfotg adj. iknœpg n. pr. Knäppet7 

fläckig Jcrcepa v. krympa8 

fVœka v. fläka2 g-cekah v. hugga fast i, fatta 
fl-œgglihs f. en slags lus tag i9 

fkcesk n. fläsk tèrvgg-œk m. ett åkerbruks
fœla f. ock v. falla redskap 
fœhra pres. faller3 pœl_a f. källa, brunn 
fee m, fœmtan, fœmtj. fœmti yœma v. räfsa (hö) på visst 

räkn. fäm, fäniton etc. sätt10 

gnœla v. gnälla gråna v. känna 
gràvlng m. grävling g-cep m. käpp 
j à da f. gädda låga v. lägga 
h ce g m. liägg Icem m. läm11 

heeka v. hänga, stödja på4 lœma v. lamma 
hceVj f. helg lœmdfml adj. dräktig (om 
hcelt f. hälft tacka) 
hcega v. hänga leegd adv. länge 
hœglh n. hängsle légsr komp. längre 
hcefa f. hässja låsa v. lassa 
hœst ni. häst mceluvi prep. mellan 
hcevd s. hävd mågdd m. mängd 
inœVvdr s. pl. inälvor5 mcenxfa f. människa 
kl'ce g m. broms (Taba- mcellivarid s. best. f. pl. 

nus)6 mässlingen12 

Wrœka v. kläcka nceb n. näbb13 

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

1) Fvn. detta o. s. v. (jfr P.-T. 174). 
2) Fsv. 'flaekkia, nno. flekkja; se Tamm Et. ordb. 159, F.-T. 234 f. 
3) Fvn. fellr, fsv. även faelder. 
4) Jfr fvn. hekk, prêt, till lian ga 'hänga'. 
5) Fsv. inselvir. 6) Jfr fvn. kleggi. 
7) SOÅ. 19: 189. 8) Fvn. kreppa. 
9) Jfr fvn. keikia (Noreen Ordb. Fryksd. 16); formen med se 

har väl uppstått i former som prêt. fvn. keikti. 
10) Fsv. ksemba 'kamma; skrapa' Södw. 
n) Fvn. hlemmr. 12) F.-Ï. 716. 
13) Möjligen lån från lty. (se F.-T. 758 f.). 
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nœba f. bärgudde1 

nàgVdr f. pl. naglar 
nàtlla f. nässla 
nœtja v. nättja 
rceon n . rägn 
rœgna v. rägna 
rcena v. rinna2 

rœnd n. (hö)skulle3 

rœnska v. rensa4 

skrcepa v. skräppa, skryta 
skvceta v. spritta till 
skvcetn adj. skygg (om häst) 
hi fee ft, trefœft adj. en-, tre-

skäftad 
feeg n. skägg 
J'oeka v. liärma5 

fcela v. s källa; kackla efter 
varpning (om höns) 

spricka8 

llèka v. släcka 
Xlcepa v. släppa 
llàpa st. v. slippa6 

smcela v. smälla 
smälta v. s mälta 
snœka f. snäcka 
sprœk m. spricka' 
spràlça f. ock v. 
sprœka v. spräcka 
sprcegd adj. sprängd 
spœna v. stampa, sparka 
tàgdspœn m. tungspene9  

stœgif-ôp v. hetsa upp en 
häst så att han 
sigio 

stcekpa v. stjälpa 
stégdr s. pl. stänger 
svcega v. svänga 

stegrar 

1) Sörb. nceba 'mindre näs'; jfr sv. dial, nabb(e) 'udde, land-
tuDga ni. ra., no. dial, nobb f. (oek näbb ni.) 'bjergknold, pynt, 
fromrageude klippe' Aas. 

2) Fvn. renna. 
3) Sv. dial, ränne Rz, no. dial, rende 'loft af lose stasnger' Ross; 

jfr no. dial, rand f. 'rummet under taget lige over ildstedet (i en r»g-
stue eller et ildhuus); en lideu liylde, eller et par smaa bjaslker ovenfor 
ildstedet, hvorpaa ved laîgges op for at t0rres' Aas., in. m. (jfr Aas. 
580). 

4) No. dial, renska, reinska Aas. 
5) No. dial, skjekkja 'vnenge, vride eller stode noget, saa at det 

bliver skjœvt' Aas., skeem. feekz 'grina, göra grimaser', sörb. feeka 
'grina, göra grimaser; liärma', vgm. skäcka efter 'upprepa, tala efter' 
Rz; till skack. I fråga om betydelseutvecklingen jfr da. vraenge. 

6) Fvn. sleppa. 7) No. dial, sprekk Aas. 
8) No. dial, sprekka Aas. (jfr F.-T. 1132). 
9) Sörb. tàgaspœn m., fryksd. tögspcén n ., även rspr., »särskildt 

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

10) Jfr sv. dial. (Västergötl.) stägla 'löst och vårdslöst uppresa 
eller uppsätta; oskickligt sätta benen i vädret' Rz, no. dial, stegla 
bl. a. 'udspile, hajnge noget i en udspaarret stilling' Aas., 'sœtto hoit 
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svœVja v. svälja 
svcelta v. svälta 
sœk m. säck 
sèeka v. sjunka1 

seeks kard. säx, sàkstan säx-
ton, s åks ti säxtio 

sœlda, scelt prêt. o. sup. 
sålde, sålt2 

scémgr komp. sämre 
sceg f. säng3 

scegka v. sänka 
sœm n. brynsten till lie4 

scetd, sœt prêt, ock sup. satte, 
satt5 

trceska v. tröska0  

tràtan kard. trätton, tréti 
trättio 

tœklla f. tväryxa7  

tèlcXla v. använda t.; över
fört: gnata 1. d. 

tœma v. tämja 
f. pl. tänger 

tœgka v. tänka 
teéngr f. pl. tänder 
vrœga v. vränga 
wee-gar f. pl. spanter8  

vœft m. väft 
vœg f. vägg 
vœksa v. växa 

m. lialvväxt per-vœkstng 
son9 

vàlrja v. välja 
nyveefo n. nybruten mark 
veekp m. valp10  

vèékpa v. valpa 
vàlta v. välta 
vœltafjèV f. vändskiva11  

gèrvœltar s. pl. odon (Vac-
cinium uliginosum) 

vàna v. vända 
vœna f. gång, omgång 
vceng-sœy v. vänja sig 
vees m. geting12  

vcesa v. vässa 

og kteeligt op; opstillo, opf0re, heit og usikkert' Ross = fvn. stegla, 
fsv. stœghla 'stegla' (jfr F.-T. 1156)? I betydelsen är väl stéegk-op 
påverkat av 'stïgla (sig) 'stegra sig' (änsv. stegla sig 'stegra sigT, 
uppl. 'stïgla 'stegra' o., s. v.. jfr Hesselman i och y, s. 144, Wigforss 
SHF. s. 22, Noreen VSpr. 3: 199. 

Även i no. dial, flerstädes sekka (i st. f. sokka = fvn. S0kkua), 
se Aas. 792; gutn. sinka Rz (fgutn. pres. sinkir). Jfr sv. dial, 
stinka 'fara snabbt undan' Rz, no. dial, stekka Aas.: fvn. stokkua, 
no. dial, stekka Aas. 

2) Mindre ofta séldd, seit; fvn. seldi, seldr, fsv. sœlde, sselder. 
3) »Om (B kommer av se, är förkortningen antagligen så tidig, 

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

4) Till sand (Aas.). 
6) Fvn. setta, settr (fsv. sœtte, 
6) Fvn. {)reskia. 
8) PI. till vrag (ovan s. 51). 
9) No. dial, vekstring 'en som er i opvœxten, en yngling' Aas. 
10) Fvn. huelpr. 
12) Jfr da.-no. (h)veps o. s. v. 

ssetter). 
') Fvn. [)exla. 

x) På plogen. 
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vcest adv. väster 
vœstard adj. västra 
œfta m. afton1  

ceg n. ägg 
cekra f. igänlagd åker8 

cehs-op v. ä gga upp 1. d.3  

cela v. elda 
cebj m. ä lg 

celva kard. älva 
cen konj. än ('quam') 
cena adv. alldeles, rent av4 

ànd m. ände, ända 
ce% f. äng 
œglca f. änka 
œpVd n. äpple 
œspsnces n. pr. Aspenäs5. 

§ 42. Särskilda fall (till §§ 40, 41). 
a) Lång vokal före konsonantgrupp uppträder i några ord: 

Av dessa ord torde sceta (prêt. o. sup. sœtg, scet) vara ana-
logisk ombildning efter mönstret jœta jœtd jcet o. s. v. Om 
bärgsl. been yttrar Kallstenius s. 127: »Att betin icke formelt 
överensstämmer med rspr. bända, är klart; men hur är det att 
förklara?» Noreen Fryksd. ljudl. s. 38 antar för samma form 
i fryksd. däremot »yngre förlängning» av vokalen, som j ag tror 
med rätta7. Den långa vokalen i detta ord såväl som i pl. 
éndr (sing, an) samt väl också den långa vokalen i tœna (jfr 
vœng-scèj 'vänja sig') ock œl (här skulle dock best. f. regelrätt 
ha lång vokal) torde böra sa mmanhållas med ovan s . 49 f. be
rörda vokalförlängningar. 

*) Vanligen à f t a ;  fvn. eptann. 2) Fvn. ekra. 
3) Om h ästar. No. dial, egsa (eksa) 'drive til vildskab eller ivrig an-

strasngelse ved skrœmsel og dl.; stimulere, œgge; ophidse' Ross (bland ex. 
märkas »llest'n so uppekste», »Han ekste ni£e liestee»), sv. dial. (Bohus
län) äkksa 'upphetsa' Rz, rn. ra. Enligt Torp Nyn. et. ordb. s. 84 
(jfr även F.-T. 186) är detta ord »vistnok identisk med ght. agisôn, 
mht. eisen skrœmine, ags. egesian ds., avledn. av age». Hur detta 
formellt är möjligt, förstår jag ej. Snarare är det väl med Hellquist Ark. 
14: 16 att fatta som en avledning till eggia 'agga'. Om ett syd-
skandinaviskt îekaa av antagligen helt annat ursprung se Wigforss SHF. 
s. 143 f. 

4) T. ex. cena mcesåm 'alldeles strax', d~ce cena gèrhét 'det är 
rentav »gorrhett»', ce dia åsna gâtl 'är du rent galen'. 

5) SOÄ. 19: 196 f. Förra loden är sv. dial, äspe 'asplund' Rz. 
6) No. dial, tenja Aas., sv. dial, tenga Rz, bärgsl. tce^d tänja 

'springa' Kallstenius s. 90, etc.; jfr sv. sträcka ut. 
7) Sörb. har bceiia, skeem. bcend. 

10—143251. Sv. landsm. Noreen. 

bcena v. b ända 
sceta v. sät ta 
tœna v. galoppera 6 

tcen s. galopp, fyrsprång 
cel m. eld 
éndr f. pl. änder. 
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b) sé f ramför r + konsonant. 
1. aé -> a i regeln framför r + kons.: 

jarv adj. djärv 
fjä^a v. fjärta 
far j11 m. färg 
fatskh adj. färsk 
f'0(Järva v. fördärva 
hårsc m. herre 
hä§kan adj. härsken 
hä§kna v. härskna 
hàrva f. härva 
invàps adv. invärtes 
jà(a n. järta 
fa\a (på något) adj. begi

ven (på)1  

kvarka f. best. f. kvar ka(n)2  

'{ara f. kärra 
marjå m. märg 
m är kge n. märke 

papüja f. persilja 
pja[ m. ett skällsord3  

pjäfird n. pr. Pjärterud4  

rèsdrv s. reserv5 

re,vå§ m. revers 
snal m. snärt; stjärt6 

svärma v. svärma 
sark m. särk 
varkf m. värk 
trœskdvàrk n. tröskvärk 
vàrmd m. värme 
varpa v. värpa 
vår_d% komp. värre 
va$th superi, värst 
arm m. ärm 
àfca1 f. ärta 
ärvaj  v. ärva; 

An tn. 1. En dol av de ovan anförda orden kunna ha a på 
andra grunder; så kunde f0(\årva vara lika med fsv. fordarva (~ for-
d serva, f rån mit. vordarven ~ vorderven); ärva kunde tänkas vara 
ombildat efter arv, arm 'ärm' efter arm 'arm' (något som Kallstenius 
s. 158 antar för bärgsl.), värmd efter varm, ete. 

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

Anm. 3. Eftersom Wigforss SHF. s. 127, not 3, finner det egen
domligt, att ordet stjärt saknas hos Lindberg, Nilen, Leander, Gadd 
ock Linder, vill jag påpeka, att ordet saknas i äin. ock ersättes av 

a) farj Fräud. b) fa.$k Fränd. c) hän Fränd. d) marj Fränd. 
e) märks Fränd. f) vark Fränd. ®) vara Fränd. h) va§l Fränd. 
*) ä^ a Fränd. j) ärva Fränd. 

*) Fvn. hiartadr 'begavet med hjerte af en vis angiven beskaffen-
hed' Fritzner,. 

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

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

2. se -> g framför rô -» Jr, ra -> »j: 
fa7/- f. spår (efter djur) hàriœs n. pr. Herrenäs2 

fàHg adj. färdig m. kärna (frukt- o. d.) 
halrand s. pl. skuldrorna, màlra m. mjärde3 

hàJrsbJrà" n. skulderblad1 f. stjärna; ögonsten 
jàfo n. gärde n. tjärn 
jària adv. gärna vaJr f. värld 
jfopg f. gärning vaJ/~ adj. värd; 

Undantag från 1 ock 2: 
bœrjc n. bärg hœka v. härda 
fjàfo ord. fjärde4 smihœri m. best. f. smides-
fjœfog m. fjärdedel härden; 
Dessa undantag (utom kanske fjœfo, jfr not 4) bero helt 

visst på inflytande från riksspråket. Härd ock härda äro kul
turord ock avvika ofta även i andra dialekter; jfr t. ex. bärgsl. 
hceTr (»förmodligen senare lånord», Kallstenius s. 158; däremot 
fryksd. hoir JM.), skutt. smlhåV 'smideshärd', hkJra 'härda', 
hàmy 'härdning (Grip Skutt. s. 58; eljest serö -> aJr). Liknande 
gäller fjärding. Mäst påfallande är onekligen bcerj (så t. ex. 
även Holsljunga bœrj, men farj 'färg'; däremot skeem. barj, 

Laske-Vedum bar] Ljunggren Sv. landsm. 1913: 41). 
3. aé fr amför förkortat rr -» a(?): 

far pres. far5 star m. starr (även ögon-
[àkdpar n. pr. Åkekärr6] sjukdom7) 
mqrd f. märr, sto tvare adj. tvär; 

il) Hahleluth 'krokryggig' Dahlstierna (Trogna Heerden 229). 
b) J aria Fränd. °) bœrj Fränd ock, som det synes, överallt på 
Dal (se SOÄ.). d) mar Fränd, m«r Gunn (Bond 315). e) tvära Fränd. 

*) Fvn. her3ar f. pl., heröarblaö. 
 ) Hernes 1540 ff. Etymon är ovisst (SOÅ. 19: 182). 
3) Fsv. masrjje (~ miserfie). 
4) Märk, att rd här ej uppträder som lr. 
5) Fvn. ferr; jfr fcéhr 'faller' (ovan s. 144) ock sévdr, S9va 'sover, 

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

sammans med no. dial, sterra (starra) 'stride, strtebe ivrigt for at 
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Av dessa torde väl mar vara ett relativt säkert exempel. 
De övriga äro ju något problematiska. Att far är = fvn. ferr, 
torde göras mycket sannolikt av den omständigheten, att bohus-
målen, som lia mœr 'märr', feer 'kärr', vcer 'värre', ha fara, 
färg 'fara', alltså icke g. Jfr emellertid Wigforss SHF. s. 206. 
Om star återgår på 'stserr, måste däremot betecknas som tvivel
aktigt, särskilt då det finns et t annat ord med svårförklarligt a 
före r, nämligen det ovan s. 41 f. nämnda barfot 'barfota', tvgr 
kunde vara = fvn. mask. puerr; jfr dock även neutr. tva[, adv. 
tva§ 'tvärs' enligt 1 ovan.1 — Mot här uppställda ljudregel sy
nes cer n. 'ärr' tala. Detta har därför (ovan s. 143) antagits 
utgå från en form *ser2 med enkelt r (jfr fvn. sig : sigr o. d., 
se vidare Noreen Ark. 3: 14 f.). 
4. sé fr amför urspr. rl: forféh adj. 'förfärlig', pcelaa f. 'pä rla', 

œlanh n. pr. 'Erland'; 
Som dessa ord samtliga (även élans; äro lånord från rspr., 

kunna av dem inga slutsatser dragas. 
5. 88 framför urspr. rtl -> ce: får dp Mar s. pl. 'fårexkrementer'4, 

cela f. 'ärla'5 (sàcela 'gulärla', Unœla 'sädesärla'). 
Anm. 3. Här må infogas några ord om lår dt n. 'lärft' (fsv. 

läsroft, fvn. léript). Ovan s. 67 har påpekats, att ordet i äm. bör 
vara lån från en dialekt, som har övergången samn. ë -> SB (märk dock 
även det oförklarade fno. lsérept, lsbreft, se Noreen Aisl. gr.3 § 105, 
anm.). Vokalen a åter torde, som Lidén för skeem. antagit (hos Lind
berg s. XIX6), härröra från en gång befintliga synkoperade former, t. ex. 
best. f. 'laid. Obs. även lâ£ Fränd. 

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

a) påla Fränd, pala Or (Bond 309). b) alänsan 'Erlandsrud' 
Holm (SOÄ. 15: 30 [jfr även afege(!) 'ärlig' Gunn (Bond 326)]. 

holde stand' Aas., sterra seg 'stive sig op, stramme sig op' Koss, e tc. 
(jfr F.-T. 1197, Fick-Torp Wortschatz s. 485 f., Lidén SNF. 1: 1: 45). 

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

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

mog' Ross. 
5) Fvn. ertla. 
6) Lindberg själv ställer sig skeptisk gentemot denna uppfattning. 
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Artemarken o. s. v. 1540, Ärttemärk s. 1570 o. a. v. (SOÀ. 19: 171) 
ock å andra sidan Harness 1552, Harrnes 1574, Harrenes 1579 etc. 
för Herrenäs Aàfjrés (Hernea 1540 etc., ib. 182 f.; etymon på detta 
namn är dock obekant). Jfr från grannsocknar Härsbyn i Steneby : 
Harsbyen 1546 o. s. v. (ib. s. 113), Härserud i Laxarby: Harssrudh 
1625, 1629 (ib. s. 62)1. Från Västergötland är övergången styrkt 
genom många exempel i Broms "Gyllenmärs' visbok från förra hälften 
av 1600-talet (Noreen VSpr. 3: 243 f.), ock ett ock annat tidigare 
exempel påträffas i ortnamnsmaterialet (t. ex. Häla hàfya, Härdha 
1413, Hala 1572, SOÄ. 6: 132; Hermanstorp hàrmssterp, Harmana-
torp 1542, ib. s. 158 f., Tärby tàrbu, Tärby 1380 o. s. v., Tarby 
1582, 1632 SOÄ. 14: 152). 

c) se -» e, e s poradiskt framför ?• i kort ock lång stavelse: 
slcètfjélr f. stor brödspade, mj9Vb n. mjöl2 

vceltgfjqif f. vändskiva mjelrk" f. mjölk3 

ijé'fa adv. ijäl mjàl'hd m. mjölke 
mé([d m. mäld /#d, best. f. fèHdi själv. 
Företeelsen är välkänd från svenska dialekter, se Sandström 

ö ock ü, s. 14, ock där cit. litt. Jfr även sörb. ijé'r (~ ijéty, 
mjeTf, mjeVk, mjèlrka, Je>r ock Solor durdd 'däld', magastBlpe 
»magstjälpa», 'vända upp ock ned på (ett barn)', vilka dock av 
ABLarsen Sol0r, s. 129 f. förklaras på annat sätt. Någon regel 
kan man knappast upptäcka; se kvarstår i många ord, t. ex. 
stcekpa 'stjälpa', mœk 'mal', vœV, vcelrp ' valp' etc., således även 
i ord, där riksspråksinflytande är absolut uteslutet. Det är dock 
värt att observeras, att j så ofta föregår. Även i Sandströms 
exempel från vgm. föregår j i nästan alla ord. S. anför s. 14: 
vs7r 'väl', JsJr, folrv(?r) 'själv', ijélr 'ihjäl', jsVa 'döda' (till föreg.), 
jslrciMgig 'själaringning', juTrmdtgr 'med brokigt huvud', juVma 
'Jälma' (konamn)', jsVpa 'jälpa' (vanligen — som i ä m. —jcelpa, 
se Landtmanson 1 ock r, s. 46), fotrva 'skälva', jeVmsorg n. pr. 
'Jälmsered' (av mansn. Hiälm), jjèVvaras n. pr. 'Skälvarås' (av 
skialf, skiself), mjskk. Ytterligare exempel från västgötadelarna 

") ijélr Fränd. b) nijul' Fränd. c) mje7/k Fränd. d) fe1/ Fränd. 

x) I förbigående må här anföras följande rim hos Sveno Dalius 
(f. 1604 i Ör): harm: biavärm: förbarm (Hanselli 9: 67), värck: atarok: 
märck (ib. 132), harpa: märcka: stareka (ib. 145). 

2) No. dial, mjä'/' (ABLarsen Krist, bymål, s. 61; jfr Torp-Falk 
Da.-no. lydhist. s. 129), ä. da. miel. Aldro ö före V g er u (nedan 
s. 159). 

3) Fsv., fda. miselk. 4) fèVvdn = fan. 
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av SOÄ. tiro : j&hnku 'Jälmryd' (: Hiälm) SOA. 11: 22, jèl" v ar
as (yngre uttal jceJrvaras) 'S kälvarås' (: skialf) 14: 136, JcvéWo 
'Kvarbo' (Qwädarebol 1545, Qwärtao 1640 ff.) 11: 46, hèVjsrp 
(yngre uttal liœVjarp) 'Häljarp' (Helghatorp 1480) 6:184,jèVmara, 
juhnard (yngre uttal jSehnarg) 'Jälmared' (: mansn. Hiälme) 
8: 18, jshnsli (~ jœ&U, yngre uttal jcen&U) 'Jä lmsled' 8: 162. 
d) aé -> e i några ord: 

dèna, dèta pron. denne, detta èUr prep, ock adv. efter 
en adv. (nå) än hèna, hènas pron. hänne(s). 
Här torde föreligga en utveckling i svagton; se Noreen 

Aschw. gr. § 147, Kock Ljudkist. § 271, Lindberg § 74. På
fallande är dèna, som väl mera sällan står svagtonigt. Det 
kan ha påvärkats av lièna samt av de m. m. Jfr Wigforss 
SHF. s. 139 f. 
e) se -> i mellan k ock ti: pila1 v. ' få ungar' (om katta); 

ptl& m. kittel. 
Om det senare ord et ej är påvärkat av rspr., måste det väl utgå 

från pluralen; jfr däremot vgm. pœtdl (Sundén Västgötasocken, 
s. 67). J fr sörb. ßesla 'få ungar (om katt a)', skeem. ßish 'föda (om 
katta)', fislev 'kattunge'2. Däremot kvarstår se mellan k ock tt : 
yœtd; jfr å andra sidan fryksd. pt, bärgsl. ptd (Kallstenius s. 170). 
f) se -> i mellan g ock ng liiuvjiga n. pr. 'Huvudgingen'3. 

Äldre SK. 

§ 43. Äldre se uppträder som œ, vid förkortning som ce: 
àndœti adj. fjäskig, som liar brœ v. smälta (trans.)5  

bråttom jämt4 flœn n. flöte6 

a) tjättel Gunn (Bond 342). 

1) No. dial, kjetla Aas. etc. 
2) Skeem:s former torde vara oriktigt bedömda av Lindberg § 68. 
3) Hofuithgenge 1546. Se vidare SOÂ. 19: 184 f. 
4) No. dial, andseren 'tvœr, modvillig, vrangvillig; ogsaa vranten 

Aas.; jfr fvn. andœris adv. 'andseres, imot, paa tverka H.-T., no. d ial, 
andaeres adv. 'baglœngs, bagvendt; tvert, uheldigt' Aas., Håbol andäres 
adj. 'ruskig, stormande, pockande' Peter Andersson i Högkil (se ovan 
s. 17) ock fvn. andeérr 'stridig' H.-T.(?); jfr Torp Nyn. e t. ordb. s. 5. 

5) Fvn. breéöa. 
6) Jfr fvn. flå f. 'flöte', no. dial, flaa (pl. flser) f. ds. Aas., 

Ross, flsea f. ds. Aas., fleee n. 'bark', fyrrebark (til flydbolt)' Aas., 
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frœsa v. fräsa 
jœs f. pl. gäss 
jœta v. valla1 

hàks-i-sce v. sluka2 

hœV m. häl 
kl'ce v. kläda 
kVdemg t', klänning 
kvœ v. kackla före ägglägg-

névdr n. näver 
reed adj. rädd 
rœja f. långt smalt träd5 

fœkgr pl. till skak6 

fce[o§(lan m. best. f. skär
torsdagen7  

see f. (»säd» o:) havre 
sàsla v. sålla8 

scetd n. säte 
trœta f. ock v. träta 
tvœta v. tvätta 
tœara f. pl. tår 
vràdr f. pl. vrår 

ningen (om böns) 
lœp n. efterhörd hos kor3 

låta, Ice v. låta (o: sinere o. d.) 
nœstn adv. nästan4  

nétar f. pl. nätter 

a) teer Fränd. 

sörb. fl'(er ii. 'flöte', sv. dial, flår ds. Rz, o. s. v.î Jfr Tamm Et. 
ordb. 149 f., F.-T. 228, Torp Nyn. et. ordb. ss. 110, 127. Eller hör 
ordet till no. dial, fleda 'tynd skive' Ross, fledra 'tynd fralost skive' 
Ross o. d., varom se Torp Nyn. et. ordb. s. 117? Am. flcerd gör med 
sitt dentala l intryck av att vara lånord (eller påvärkat av rspr. flöte?). 

*) Fvu. gebta. 
2) Skeem. hceksd 'glupa, vara begärlig öfter mat', no. dial, heksa 

'sluge' Aas., 'œde med stor hast' Vidsteen (samma ord som sv. dial, 
häkksa 'smäda' Rz, fryksd. hâlks 'smäda, okvädft' JM., no. dial, 
heksa 'give hvasse ord' Aas.? jfr Hellquist Ark. 14: 30), sammanställes 
av F.-T. 390 f. med fvn. håkr m. 'uviting, skamloysa', hsfekinn 'h» k-
jen, graadug' H.-T., no. dial. hsek(j)en 'graadig, begjasrlig' Aas., sv. 
dial, hseken 'ifrig' Rz. 

3) Sörb. IcejG,, skeem. IcBId ds., no. dial, lsegje 'leie, liggested; 
fosterleie i dyr'. 

4) Fvn. nséstum. 
5) No. dial, rseja f. 'stäng, tynd trsestanime' Aas. (även raje). 

Sammanställes av Aas. med raa (»vel egentlig rsea, af raa»). F.-T. 
864 yttra, att raje »scheint aus dem anord. plur. râir hervorgegangen 
zu sein». Möjligen kunde formen räja utgå från en pluralform med 
ae (= da. rseer 'rår'). Jfr även (no. dial, raala [? Aas. s. 624], raela 
'en stäng; stamme af et ungt trte' Aas., Vidsteen, raale m. Ross ock) 
no. dial, raaga 'meget smsekker stäng' Ross. 

6) Se ovan s. 64. 
7) Dagarna i påskveckan heta: kiiTVdmåndctn, fl'ce slid tis dan, 

kVàkônsâan, fàlô^an, làggfrédan, pàskdlôc[an. 
8) Fvn. sœlda. 
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vràn, f. vrœa adj. brunstig 
om katt(a)1 

§ 44. Ex. på lånord med œ, 

àdrœs m. adress 
flœddrmws f. flädermus 
frcemat, frœmun adj. främ

mande3  

f0§méàld adv. försmädligt 
grceja v. »gräja» 
grœpr s. pl. »gräjor»4  

grœsgh adj. gräslig5  

hœlçVa v. b äckla6  

kàramœl m. karamell 
kraft s. kräfta (sjukdom7) 
lœka V; läcka8  

lœht f. läkt9  

lœra v. lära 
mœya v. mäja10 

vœg m. vinge2  

vœnta v. vänta. 

<B: 

mât]9ii m . best. f. mäjningen 
pjœs m. pjäs11  

prœdikànt m. predikant, prœ-
dikdstoJr m. predikstol 

prcest m. präst 
peels m. päls 
pàlsa v. misshandla, fara 

illa med12  

pœgar s. pl. pängar 
pœna m. pänna 
pcerona n. päron 
rèsœft n. recept 
rœkna v. räkna 
[élita v. s k äkta 
fœhg m. skilling18 

a) pœra Fränd. 

1) ock möjligen också människa. Fvn. rséöa adj. 'rada, od, r one
galen (um sugga i paringstidi)' H.-T., no. dial, (v)rseda 'parrelysten; 
mest om so, men paa nogle steder ogsaa om iiun af liunde- og kattedyr' 
lloss, sörb. vrœa 'brunstig (om kattor oeh svin)' [skeem. vrena 'brun 
stig (om suggor)' beror väl på anslutning till vrensk o. d., jfr skeem. 
vrèliskd 'skria (om hingstar)']; jfr no. dial. (v)rœda 'lobe i brunst, 
parre sig' Aas., Ross. Se vidare F.-T. 1934 (oriktig sammanställning 
hos Jakobson Et. ordb. s. 659). 

2) Fvn. vsengr. 3) Jfr Tamm Et. ordb. 177, F.-T. 273. 
4) Från no. greie (<- greiöa; jfr rspr. gräjor, »dialektord från 

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

5) Mit. greselik. 6) Mit. hekelen. 
7) Aven en sjukdom på träd; mit. kreft. 
8) Mit. lecken (F.-T. 674). 
9) Enligt F.-T. 631 sannolikt från mit. lekte. 

10) Mit. meien. n) Pl. pjçesar; även om personer. 
12) Jfr »ge någon på pälsen.» 
1S) Sörb., skeem. fcéleg, s. Hall. skàlling m. m. Jfr boll. schelling? 

Oantaglig förklaring hos Wigforss SHF. s. 36 [jfr s. 694]. 
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féva s. best. f. (lin-)skä-
yorna1  

sœlcdr adj. säker2  

tàvdlœt m. en slags hängan
de hylla3  

kùrkdtrœk m. korkskruv4 

' med se, äldre 0 , 0  155 

tàmdh adj. ock adv. täm
ligen)5  

vœklla v. växla 
vœska f. väska, ränsel 
vœst m. väst 
œnclra v. ändra. 

Äldre ö. 

§ 45. Äldre 0 torde endast förekomma i: olcs f. 'yxa'. Sanno
likt liar väl utvecklingen varit ox yx ox; jfr y gl'a <- ögla 
(nedan s. 161). 

Äldre o. 

§ 46. Äldre 0 blir -— ob eroende av dess ursprung — i 
regeln 0, vid förkortning 0: 

br0 n. bröd 
dg m., adj. ock v. död, dö 
fr0 n. frö 
fr ga f. fradga (hos svin)6 

frgs prêt, frös 
fq (prêt, fèch) v. föda 
/gra n. före 

gréa f. gröda 
j0 v. göda 
j0sl m. gödsel 
g0ka m. gök 
g0pah f. lodjur7 

gèpigc  f. bägge händer fulla8 

J0S9 m. skälm, sämre person9 

a) j0k Fränd. b) jèpa Fränd. c) jèpeg 'göpen' Fränd, jöpeng 
'göpen' Ör (Bond 308). 

*) Mit. scheve. 2) Mit. seker. 
3) Jfr äda. tabulet 'lucngehylde, liaengeskab' Kalkar, mit. tafelit 

'tabulet, behälter, kasten' etc. 
4) Jfr da.-no. korketraskker av trsekke från mit. trekken. 
5) Mit. tem(m)elik. 6) Fsv. frodha; jfr fvn. fraruö n. 
7) Fvn. gaupa. 8) Fvn. gaupn. 
9) Sörb. J0S& 'ljugaro, spektakelmakare', skeem. J0S9 »konstig kropp». 

Ordets betydelse i sörb. tyder på sammanhang med eller åt minstone på-
värkan från no. dial. g0ysa (= fvn. geysa) '(sprudle etc.;) forvanske 
en beretning ved overdrivelse, sige for meget, g0re sagen for stor; 
forhaste sig i talen; sladre, f0re los suak' Aas., g0ysar 'en upaalidelig 
fortaîller, skryder, stortalende person' Aas., g0ysen 'tilboielig til at 
gaysa; sœrlig: lärmende og stortalende' Boss, etc. I sörb. finns ett 
värb gèsa 'spruta upp, pösa öfver' (som väl motsvarar no. dia l, gausa, 
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Il0 I), hö 

h0g m. ock adj. hög 
li0gd f. höjd 
fi0ja v. höja 
hßk m. hök 
hqna f. höna 
1i0ns n. pl. höns 
hora v. höra 
)wst m. höst 
inf 10^1 ni- ',cst- ingenjörn 
krèjard ni. krögare, Icrèpri 

n. krögeri 
kréssbœr n. lingon1  

$0k n. kök 
forg-éldscej v. förkyla 

sig2 

èpa v. köpa 
yèra v. köra 
g~0.S3 n. något tilltrasslat, 

virrvarr3  

mèph adj. ock adv. möj
lig^), mméph adv. omöj
ligt 

mqr m. myra4 

n0gcl adj. nöjd 
nbra v. göra upp eld5 

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

pVèja v. plöja 
r0 adj. röd, rèsot s. röd

sot 
rèna v. rodna 
ryk m. rök 
rqk m. (sädes-)skyl 
röka v. röka 
räka v. sätta i skylar 
rhr a v. röra 
ros n. rös 
r0st n. takröste6 

v. råma7 

fafér m. chaufför 
fèrd n. sköre8 

skot prêt, sköt 
XU adj. slö 
sn0 m. ock v. snö, snöa 
sn0t_ adv. knappt9  

spèkd n. spöke, ful ock obe
haglig person 1. d . 

stryk prêt, strök 
bàtdstè, prnmgstq m. plats 

vid sjön, där man har båt 
(resp. eka) stående10 

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

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

1) Nucköm. kraus (Danell s . 153), sv. dial, krösen, kröser o. s. v. 
2) Mit. vorkôlen. 3) Sörb. ß@sa n. 'tof, test'. 
4) Fvn. maurr. °) Fvn. néra. 
6) Jfr F.-T. 938. 7) Fvn. rauta. 
8) So Noreen VSpr. 3: 234 ock där cit. litt. 
9) Fvn. snauär adj. 

10) No. dial. st0de Aas. Kan ej — åtminstone väsentligen — vara 
fvn. stq>3 'landiugssted', som är fem. ock antagligen skulle gett *.5<S 
(jfr s. 91). Jfr Solor stö f. liksom S0 'soö' (Larsen Sol0r, s. 134). 
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stot adv. jämt, ofta1 

stå na n. envis person, ste

na ta adj. envis2 

stéra, st0§i komp. ock superi. 
större, störst 

S0 m. tacka, honfår3 

S0 prêt, sjöd 
sop prêt, söp 
S0t adj. söt 
trèka v. hålla ut4  

tèja v. töja 
§ 47. Särskilda fall. 
a) Före ock eft er vis s a kons on anter uppträder ö som o (s)8: 

1. före v: 
badrévala adj. ock adv. be- IBV v. löv 

drövlig(t) stov n. vitt avfall vid rykt-
Mhva f. klöv ning av hästar9 

Måvar m. klöver stéval m. stövel10; 

1) Jfr F.-T. 1198. 
2) Jfr no. dial, stona, stoyna 'gaa blindt hen, fare taabeligt frem' 

Aas., Ross (även stöna i ungefär samma bet. Ross. — ?). 
3) Fvn. sauôr. 
4) No. dial, trauka 'holde ud' Ross, nisi, prauka to hold on 

sturdily, stubbornly' Cl.-Vigf. 
5) Nno. taus. 
6) Jfr no.dial. auden'bestemt,beskikketafskjsebnen'Aas.,fvn.auöinn. 
7) Fvn. 0rr. 
8) Samma regler gälla för ö 4- y; jfr ovan s. 134. 
9) Da. stov är enligt F.-T. 1201 lånord; detsamma antar Wig-

forss SHF. s. 177 om s. Hallands st0V 'dam'; även skeem. har st0V 
i denna betydelse, ock Hof uppger för »Elfsb.» stöw 'dam'. Men är 
det sannolikt, att ordet i äm:s speciella betydelse — också belagd t. ex. 
från sorb, ock SMöre (Linder) — är lånord? År det inhemskt, kan 
det motsvara ty. staub (fht. stoup m.) — härför kunde det xstöv el. 
stauv» 'dam' tala, som Rz anför från Gotland, om den senare formen 
är riktig ock ej av Rz konstruerad; på Fårö finnes stffyv 'dam', vilket 
säkert är lånord (Noreen Fårömålets ljudl. s. 68) — eller got. stub-
jus m., fht. stubbi, stuppi n. Emellertid uppges från Vgötl., i den 
speciella betydelsen av ärn. St&V, av Hof, Sundén Västgötasocken, s. 
17), Leander ock Ljunggren Sv. landsm. 1913: 63) st0. Hur för
håller sig detta till stö v? 

10) Mit. stêvel. 

tfis f. tös, flicka5  

èga n. öga 
èlca v. öka 
0n (te a) adj. (av ödet) be

stämd (till att)6 

0_r adj. yr; brunstig (om 
sugga)7 

qra n. öra 
0T9 n . öre 
hèsa v. ösa. 
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Undantag bildar — på grund av systemtvång — sTcgv 
prêt, sköt (=schob) (slcèva sup.). 
2. efter b (utom vid förkortning före j): 

bon n. pr. Bön, bégàri n. pr. bona v. fria i egenskap av 
Bögården o. s. v.1 böneman 

bogar m. pl. bogar2 bonamàn m. böneman 
bokar i. pl. böcker beta v. lappa 
bona f. böna båtar f. pl. lappar; 
[Däremot ha vi bèja 'böja'.] Undantag (jfr 1 ovan): bp 

prêt. 'bjöd'. 
3. efter JV fo m. 'sjö', fonhét s. 'skönhet'3; 
4. efter kons. + V (utom vid förkortning före j): Mot adj. (neutr. 

birot) 'blöt', fYotar s. pl. 'tjock grädde', klror s. pl. 'klor'1 

[klrova 'klöv', Wråvar 'klöver', se 1 ovan]. [Däremot pJrèia 
'plöja'.] Undantag (jfr 1 ock 2 ovan): fr0g prêt. 'flög'. 

5. efter b, g + r, om konsonant följer efter ö(?): brôr m. pl. 
'bröder', grön adj. 'grön', grot m. 'gröt'; 
Undantag (jfr 1, 2 ock 4 ovan): brpt prêt, 'bröt' (brèta sup.). 

6. efter l står dels o, dels 0: 

a) logd-sœj v. bada5 lånar s. pl. löner 
loh m. lök; penis [tet; 'löv', se 1 ovan] 

ß) l0g prêt, ljög Upgii m. best. f. löpmagen 
lèja f. löja lapsk adj. löpsk 
Upa v. löpa (särskilt om l@s adj. lös; 

djur i brunsten) 
Fördelningen mellan o ock 0 beror helt visst på den föl

jande konsonanten; hg 'ljög' (: loga-scéj) bör bedömmas som 
slc0v, b0, f'rßg, brqt ovan. 
7. före tt: fotar m. pl. 'fötter', bàrfét adj. 'barfota', rotar f. 

pl. 'rötter'; 
8. före m -> 0 , o: 

drom m. dröm jèma v. gömma 
drèma v. drömma ström m. ström 
glrèma v. glömma tom m. töm. 
Ordet tom står således ensamt med sitt o. 

-1) FVQ. bor. 
3) Tillfälligt lånord. 
5) Fvn. lauga. 

2) Jfr fvn. bégir. 
4) Fvn. klér. 
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utvidgning 

b) Före V ock vissa supradentaler uppträder 0 som u. 
Detsamma gäller ett ö av annat ursprung (y, ç); ord med dylikt 
ö anföras därför också här: 

1. före 

buk f. börda1 

bnka v. böla 
ful-ja v. följ a 
ful-jj n. följe 
hiifog* m., vàlhùHg m. vall

pojke2  

lui1;] m. »hölj», 
av vattendrag 

knnk m. knöl 
g-nlr m. köl 

Aiim. 1. I sjön Ärr i Fröskogs sn, Tössbo bd, finns en vik med 
namnet S M" Vik Cl, i SOÅ. 17: 123 transskriberat Sulviken. Förledenär 
enligt Ortnamnskommittén obekant (förmodligen den samma, som träf
fas i flera norska namn» på Sul-). Namnet är säkerligen ungt (inga 
gamla citat finnas), ock det enklaste är väl att anta, att det repre
senterar ett riksspråkligt *Sölviken. Söl torde ingå i ett par sjö-
namn i Vedbo hd (Söletjärn Håbol SOÅ. 19: 233, Söletjärnet Steneby, 
ib. 266). 

2. Före <£, t , n., § M, H, frn, ?-s: 

bégsbroliuti n. pr. (~ IdOrysn) 
Bengtsbrohöljen8 

çful- m. köld4  

$nV-à v. kyla av5 

pul- m. pöl 
sùVa v. söla, sutotg adj. so

lig, sntohiilf n. osnyggt 
ställe, snHlcåk m. osnygg 
person, o. s. v. 

vùfo-sœ-àm v. bry sig om6 

övqhg m. vårdslös person.7 

fnc[d prêt, följde 
ful sup. följt 

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

Fsv. byrp. 2) Jfr fsv. hyrdhinge. 
s) Fvn. hylr (gen. hyliar). 
4) Sörb. ßnlf m., skeem. £0Ï m.; no. dial, kjol m. 'afkjolelse; en 

kold gysen; en tid med kiilde og frost' Aas. Detta ord, som väl är 
en abstraktbildning till köla, fvn. kéla (så Aas.), måste naturligtvis 
hållas isär från femininet köld, vilka båda ord bos Sandström ö ock 
Ü, s. 35 f. sammanblandats. 

5) Fsv. kela, fvn. kéla. 
6) No. dial, vyrda o. s. v., se Hesselmsn i och y, s. 210. 
7) Östsv. ovörding (SNF. V: 3: 11); jfr not 6. 
8) Jfr 1 ovan ock not 3. 
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fàtia f. kölna vnßlos adj. vårdslös2; 
mùgka f. »sötost»1 

Anm. 2. Åldern av övergången 0 -> II f ramför V i Västergöt
land har Sandström (ö ock Ü, s. 31 f.) sökt bestämma med jälp av 
ortnamnsmaterialet. Övergången har enligt S:s mening »inträtt redan 
vid mitten av 1500-talet»; hans älsta u-form är från 1561. Från Vedbo 
föreligger tyvärr ingen form, som kan säkert visa övergångens ålder 
där. Möjligen har man dock att i de relativt vanliga skrivningarna 
bole (för böle) o.  d.  se försök a tt  återge ett  uttal  med e, S eller n. 
Dals-Ed: Nyböle (nybnkd, nybvV): Nybole 1557, 1560 (SOÂ. 19: 20); 
Ilåbol: Håbol (llöbul' m. m.), förr även Hobölle o. s. v.: Höbole 

1560, Hobole 1600, (y) Högabola 1540, Högbolle 1569 (s. 41); 
Böle (bùlfd, Ufo)-. Bole 1560, Bolett 1564, Bolliith 1550 (s. 
42 f); Norra Böle Nordbolle 1550 (s. 42 f.); 

Nössemark: Köl viken {çfulfVlkand): Koluigh 1546, Kiolwig 1557 (s. 76); 
Rölanda : Böle (bùl'd): Bollet 1560, 1600, 1609, Bolleth 1565 (s. 

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

Torrskog: Mölnerud (îWgnara): Molnerwd 1564 (s. 152). 
Jfr från Färgelanda, Valbo: Bärböle (barbuVd): Bergabolle 1550, 

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

Från Frändefors, den sydligaste socknen i Sundal, föreligger en 
ganska otvetydig form: Nyböle (nybnVd): Nyburde 1546 (i två 
olika urkunder, SO A. 16: 86 f.). Sandström torde sålunda ingalunda 
ha givit företeelsen för hög ålder. 

3. före (l, l -f- rd, rt: 
f0§t4l sup. förstört mn(\a v. mörda 
fûji kard. fyrtio mut m. mört 
hn([9 prêt, hörde ràc[d prêt, rörde 
hnl sup. hört, lyhut adj. n. rul sup. rört 

lyhört stn[a v. störta (om djur) 
gfùc[9 prê t, körde vü]r f. vört3. 
gru\t prêt, kört 

J) No. dial, mylska 's0dost' Aas., sv. dial, mölska 'sött och mäg-
tigt öl och dricka med för mycken jäst uti' Rz, fsv. mylska 'ett slags 
(af vin och honing el. af öl och honing beredd) söt och stark dryck', 
fvn. milska. Rätten beredes i Am. numera på följande sätt: blåsur 
eller skummad mjölk får skära sig (ev. med jälp av löpe eller ättika) 
ock får koka till en ostartad massa, som (ev. avredes med mjöl ock 
sötas med sirap eller socker; en del tillsätta kryddor (fänkol eller 
anis). Förtäres till smörgås. 

2) No. dial, vyrdslaus Aas.; jfr vidare ovan s. 159 med not 6. 
3) Fvn. virtr n., no. dial, vyrter n. Aas. 
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Anm. 3. ö kvarstår i o rdfogningar som h'0^^tu 'hör du ock i neutr. 
M0^ 'mörkt'. 

Anm. 4. smn<\d sninf 'smorde, smort' är väl = fsv. smordhe, 
smordher. 

Anm. 5. Orden med (J bero på lån från rspr. («àl|(ï) eller ana
logi; ljudlagsenligt skulle stå V. 

Anm. 6. Före tS, »£ <- rs, rn står i äm. 0 (ö); st0^y 

Jl0ri9 'hörn', tè^buslc, bj&ïl etc. I vgm. står i allmänhet U även för 
H <- rn (JlWVjß 'hörn' Sandström ö ock Ü, s. 30). 

c) 0 -> y framför g: dyg n. 'dygn', y^ra f. 'ögla'; det förra 
ordet kan dock alltför väl vara rspr. 

Anm. 7. rèkta v. 'rykta' (fvn. rékta) utgår väl således närmast 
ur rykta (jfr s. 155 ovan). 

d) 0 -> u framför pl (jfr övergången y [-»• *ö] -» u framför 
pp, pl, ovan s. 139): snpdb s. 'sopor, skräp', snpVa v. 'skräpa'1. 

Anm. 8. shrèpdh förstärkande adv. (yfsv. skropelika) är till 
sin härkomst ovisst. Det kan väl knappast enligt F.-T. 1035 vara 
identiskt med no. dial, skrypleg 'forgjœngelig, uvarig' Aas. Det sak
nas hos Hesselman i och y ock Noreen YSpr. 3: 211 f¥., vil ka sålunda 
väl anse det ej utgå från y (jfr även Hesselman a. a. s. 153). 

Vokaler i svagtonig ställning. 

§ 48. Då en lång vokal kommer i trycksvag ställning, för
kortas den utan någon ändring i kvalitet såvida association med 
den tryckstarka formen av ordet äger rum, t. ex. 

ja jag 
ärbeslcär (: àrbét) arbetskarl 
te till 
ifjôV ifjol 
viléfh vidlyftig 
jèfihsègari Djupviks-Ode

gården 

rêstdk (s. 71) 
ho hon 
bcegsbrohuri Bengtsbrohöljen 
luméph omöjlig 
misiuséla missbusbålla 
diu du 
trégaV trädgård 

a) « ml Fränd. 

') No. dial, sopl, S0pel f. 'feieskarn' Aas., s^pp's'/" f. Sol0r (»må 
antages at repraesentere *sépl Larsen Sol0r, s. 51), S0pla v. Ross, sörb. 
süpdk f., Slippa v., skeem. SÛbdV f., SÜbto v., fryksd. sèpïœr s. pl. 
sopor', sidpxl' v. Jfr även F.-T. 1108. 
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giu3nd°§t)o>n Grannarsbyn 
f&lcåsnd Sjökaserna. 

léav (s. 63) 
pa på 
mce med 
Anm. a i sénda, manda o. s. v. 

§ 49. Svagtonig sammansättningsled, som ej stödes av 
association, behandlas som ändelsevokal (se vidare nedan), t. ex. 

hnspdn husbonde 
làgdn n. pr. Laggerud 
IbvdTd n. pr. Löverad 
vàp([àn vårfrudagen 
gmndgbm n. pr. Gunnarsbyn1 

misdmen best. f. midsonimarn 

liéyalf* adv. hur2 

séyalr adv. så2 

rélspan n. pr. Rolfsbyn 
tèrmèspdn (~ tår most on) 

n. pr. Tormansbyn. 

Behandlingen av ändelsevokal er (ock vokalen i proklitiska ord). 

§ 50. Svagtonigt i, e, o, u 
1. i, e, svarabhakti: 

heta hetta 
gubd gubbe 
oeplfd äp ple 
stolid stycke 
garnira adj. best. f. o. 

gamla 
1er öko 13 krokig3  

fVenshàhta skallig3 

b&drévdld bedrövlig(t) 
grœsdld gräsligt 
jöfo gjorde 
fån ds sjöng 

har i regeln givit a; ex. 

pl. 

t blid tagit 
brètd brutit 
huisd huset 
sleéta sk ottet 
kVokara klockare 
àvara övre 
hvastd överste 
hcestana hästarna 
pràstnd prästerna 
skopan best. f. (s. 117) 
rngan rågen 
sökan socken 

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

*) Gunnulfs-, se s. 120. 
2) Sammansatt med äm. vilka (<- vurdhit) »vulet», fatt (jfr redan 

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

adj. på -ata kvarstår fsv. -e(r) i nom. På andra håll på Dal är -a 
ändeisen för även andra adj. i mask. ock fem. sg., t. ex. Frändefors 
{fôkd, småld, stfvg; Grinstad jfipa (G. Larson, Göteb. stadsbibi.); ör 
sure (Bond 303), granne (Bond 305); Gunnarsnäs betjymrate (Bond 
321), fattege (Bond 326); Dals-Ed fuika (Freude nthal, Sv. 1m. 1914, 52). 
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àkan vilken 
àpgn öppen 
iurèlidn adj. vårdslös 
nàkdk nyckel 
pôkal- puckel 
fivol fjäril (s. 84) 
énar s. en (s. 70) 
fjœstgr fjälster 

brc'endr brinner 
kômar kommer 
bràndr bränner 
gïfènidr glömmer 
grisar pl. grisar 
tèsdr flickor; 

timdr timmer 

2. u, o : 
nid nio 
hop borta1 

Itrokdta (s. 162) 
homdl (s. 113) 
mcehmsia n. pr. Mellom-

fVegdr flugor 
fkègdnd flugorna 
cibdtek apotek 
àgddéra v. ackordera. 

gåtor gator 

Sidan 

Anm. 1. I ändelseii -ing(e) står ï (ï), t. ex. kènwg 'kummin', 
tènvceni'g 'tinning', hakvgd m. 'en hård en', V<gVîg 'vävning'. I det 
det föregående liar beteckningen -Ig i allmänhet använts, men -2-g 
torde vara regel, -ung kvarstår som -Og (Sœtog s. 68). 

Anm. 2. I ändeisen -ig står -2(g), neutr. -ikt, utom i ändeisen 
-did t. ex. röHg, neutr. roVlkt, ètJfl (s. 62), xnen b&drévdld 'bedröv-

A I I  I N . 3. Före k står î i krcévika 'kräfta', pikétdr 'potatis'. 
Anm. 4. Om hèyel, àtel, Intel jfr nedan; om S3 <- se så jfr 

s. 103; frcemun 'främmande' (biton?). 

§ 51. Särskilda fall. 
a) Vokal åtföljt av (enkelt) n: 

1. ïn -» i (t eller i): mi (mi) f. poss. 'min', di (di) f. 'din', si 
(si) f. 'sin', éh n. pr. 'Elin', kan 'Karin', ki^i n. pr. 'Kerstin'.2 

2. ön -> o (o): ho (ho) pron. f. 'hon'. 
3. ën ->• e (e): e (e) räkn. o. obest. art. f. 'en'. 
4. un -> a: ma 'månne'3 (ma-dœ 'verkligen?', mastrm 'månntro').4 

5. on -» a: èga n. best. f. 'ögonen', qra 'öronen'. 
6. en -> a: subst. fem. best. form, t. ex. röta 'roten', sœga 
'sängen', ndta 'natten', sèstara 'systern'; adj. fem., t. ex. lita 

1) Fsv. borto. 
2) Jfr även Dordi födelsebok 1748 — 61, skrivet Dordin husför-

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

3) Fsv. mun. 4) Jfr skeem. miunstru. 

11 —143251. Sv. laiidsm. Nörten. 

lig(t)'-
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'liten', èga 'egen', iga 'ingen', tröga 'trogen', rèta 'rutten', Icràsâta 
»kräsäten», vàksa 'vuxen', vrœa 'brunstig', om katta (s. 154); 
neutr. pl., t. ex. hmsa 'husen', éga 'äggen', trea 'träden', låhana 
'lakanen'. 

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

Anm. 1. -on i pàron 'pärou' (och bràkon 'rhamnus frangula'? jfr 
om detta nedan) kan möjligen vara av ortoepisk natur (pl. stundom 
pcerÔYldr; jfr åron n. pr. Aron, ånton n. pr. Vid användning av 
de riksspråkliga formerna afton, femton o. d. uttalas dessa i dial. 
afton, fœmton o. s. v. Jfr fryksd. pceron, sör b. fikon o. d. 

Anm. 2. lièla, èkéla f. 'ekållon' har anslutit sig till fem. på -Cl. 
Anm. 3. Om ett sannolikt fall av -a återgående på ä ldre dat. sg. n. 

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

Anm. 4, Belägg för övergången -en -> -a finnas (liksom för vgm.1) 
från mitten av 1500-talet2: Fylliinga (fihga) 1550 (SOÂ. 19: 175), 
Esuickia (ésvika) 1579 (sst. 173); jfr från Vårvik Mosseuika 1563 
(sst. 167), Tisselskog Lida 1557 (sst. 130), Färgelanda Sanuieka 1579 
(SOÄ. 18: 23), Brålanda Kåtta 1557 o. s. v. 'Kåten, lcéta' (SOÄ. 
16: 34). 

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

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

vdtn vatten 
måtn maten 
betn s. biten 
lltn liten 

nœfjp nätterna 
prœstns prästerna 
fétng fötterna 

nœstn nästan3  

main mörten 
lô^n lorten 

rètn rutten 
àtng åttonde 

x) Se Noreen VSpr. 3: 416. 
2) Alltså långt före Dahlstierna (Noreen a. st.) 
3) Fvn. neéstum. 
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2. 

3. 

4. 

o. 

icnajji (s. 46) 
snafu snärten 
den dn. Ex. 
édn udden 
èdn udden 
nana -> nip, resp. riyp. Ex. 
hènnd hönorna 
vcenng v ännerna 
:fymp korna 
san -> sn. Ex. 
isn isen shàtglcâsns 
vesn vissen kaserna; 
bèksnd byxorna 
ana omedelbart efter vokal -> nng . Ex. 
vrœnna vrårna (best. form av vrcegr) 

àfyd ärterna 
jàfya järtana; 

gridnd s. pl. grädden 
Jcédn scrotum; 

ténng tänderna 
fåriXip s tjärnorna; 

n. pr. Skatte-

7. 

lànno ladorna ( 
Icfy&nnd klorna ( » > 
tal, dal ti (resp. il), dl. 
fètt skyttel 
g-Qll kjortel 
måtts måttlig(t) 
sal -» si, 11. 1 Ex. 
hdsl hassel 
j0sl gödsel 
rter -*• If.2 Ex. 
àtr ärter 

> lädr) 
> Jc lr&r) ; 
Ex. 

f0§médh försmädlig(t) 
gr0did adj. (g. år, år som 

ger god gröda); 

älcll axel 
jàhlliàn oxeltand; 

vnfr vört. 
c) I stället för (åtminstone vokalerna) a, e, e, c e, 0 + a stå r 

cirkumflekterad vokal (märk dock former som làdr pl.). Ex. 
slcâ skada3 tré träde 
spå, spade vrån brunstig4 

vre vridit bê bjudit 
lên luden 
nen någon 

dö do g5  

mê mycket. 

Anm. 7. Jfr även former som 
pîn 'pinnen' (vgm. lcèdl o. d.). 

gâïl 'galen', hâïl 'haren, Ml 'kullen', 

*) Jfr s. 28. 
3) Fsv. skadhi. 
°) Fsv. d0dhe. 

2) Jfr s. 29. 
4) Se s. 154. 
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§ 52. Svagtonigt a. 
I fråga om behandlingen av svagtonigt a torde regeln vara 

deu att helsvagt a övergår till 0, under det att halvsvagt a 
kvarstår som a. Av ord där på grund av lika ställning i satsen 
ultima har än »lenis» (levis»), än »lenissimus» (»levissimus»), före
komma dubbelformer som sedan kunna intränga på varandras 
ursprungliga område. Det heter sålunda vila, men vïla°-sœj. 
Följden härav har blivit att då en infinitiv står med objekt 
dess -a i regeln uppträder som -9. 

a) Försvagat a. Ex. 
lêvan s. lov1 fonakèrj korg med förning5 

tmsn tusen2 làgara n. pr. Laggerud6 

g-ynar f. pl. kor3 skèjarar pl. skojare7 

såg-an såg han, såg honom4 åta dar åtta dar 
mjèl'hasêl mjölk med ibrutna àkta-dœj akta dig 

brödbitar 
vcena-scej vända sig, vänja sig 
(hani-bèrja a-) kàta-sœj bli yster (om fölunge) 
(ve-slca-) hbvh-dàm hyvla dem 
(jQ-œ-rœd f0r-a-) bèra dén stén borra den stenen 
gry ra hœstana tjudra hästarna 
bera-n borra honom 
(mâstriù eg-huna) vàska-t tvätta det 
(ska-diu-) fiOrp-mce följa med 
siga-nér sjunka ner 
knàfa-tê knuffa till. 
Fall som bèra dœn stén torde visa att man för förklaringen 

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

*) Fsv. lovan. ~) Om n för 9n se ovan a. 164 f. 
3) <- kyrnar (se Lindberg s. 190). 
4) Resp. sdt-ll 'satt han', 'hörde lian'. 

jlji 6) -f- * förna(r)korg (etc.), men visar ju inte mycket för de n l jud-
lagsenliga utvecklingen (jfr VCBgallUS, màgascck, kàlîdbçtd kakbit , 
hàkallce 'åksläde' o. s. v.). 

6) Fsv. 'Laggararudh (se s. 55, not 5). 
7) Sing, skèjara. 
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uppfattning i allmänhet fallet lika väl i å3tta° da3r (gentemot 
å^ta1 in pausa) som i åtta-dår. Detta överensstämmer visser
ligen icke med den vanliga uppfattningen. Sä yttrar Kock i 
Svensk akcent I, 69: »I sammanhängande tal öfverflyttas ofta 
levis från ett föregående ords slutstafvelse till första stafvelsen 
i det följande. Man akcentuerar t. ex. icke så*go dé eller så'go 
de, d. v. s. med gravis-levis på första ordet, under det att det 
andra får akut eller blir akcentlöst. Fastmer säger man så"go 
dé, d. v. s. levis som egentligen tillkom första ordets andra 
stafvelse, har blifvit öfverflyttad på det följande ordet de. På 
samma sätt fråKga honom, sä'gen henne, roa sig — men frà'gâ 
gôssèn, sängen flickan, röå àndrà. Det är som om pronomenet 
hade sammansmält med verbet till ett ord. Denna akcentuering 
förekommer, t. ex. då en verbalform med gravis-levis omedelbart 
efterföljes af ett personligt pronomen eller något af orden den, 
någon, en, man.» På liknande sätt opererar Noreen VSpr. 2, 
208 f. endast med grava språktakter med (starkt eller svagt) 
bitryck. Enligt min mening kan man visserligen säga och 
säger stundom fråvgå gossen, men oftare (ja väl i regeln) frå3ga° 
go8ssen1, fråga bildar alltså, en grav takt utan bitryck. I 
satssammanhanget försvinner sålunda ofta bitrycket på andra sta
velsen i ett ord med grav taktform även om till detta ord intet 
annat sluter sig enklitiskt. Den som bestrider riktigheten av 
denna iakttagelse kan naturligtvis säga att försvagningen a a 
i fall som äm. bèra dén sten, pyra hcestano bero r p å analogiskt 
överförande av former som endast kunna ha uppstått i fraser 
som bèro-dùm 'borra dem'1. 
b) Kvarstående a. Ex. 

åta åtta 
celva elva 
mjèl'liar mjölkar 
Icasta k asta, kastade, kastat 
vcena ( pa-iôTca) vända 
Icnàlla (sd-vålidt) knalla 
gåta gata 
rèta råtta 

éga öga 
hèna henne 
dèna denna 
hastar hästar 
sàlcta sakta 
èksna (s. 135)2  

àvarg övre 
àvast överst. 

1) Ovanstående resonemang torde väl knnna tillämpas på t. ex. 
Södra Hallands åtte dar (Wigforss SHF. 552). 

2) yxna. 
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§ 53. Särskilda fall, 
a) an -> a. Ex. 
gåta gatan 
grèrka kyrkan 

iuta utan, eljest 
såg-a såg henne. 

Anm. 1. Från Ärtemark finns övergången styrkt 1586: Norgräa 
(nbVgrcea) 'Norra Grean' SOÅ. 19: 179. Jfr från Dals-Ed Knipa 
Knipan' 1560 (sst. s. 18); Brålanda Gatta 'Gatan' 1557, 1564 (SOÄ. 

16:28), Skrapa 'Skrapan' 1586 (sst. s. 41), Frändefors Dyssingstaka 
'Dissingtakan' 1579 (sst. s. 69), Tieretaka, -taga 1564 (sst. s. 98). 

Anm. 2. aft a (cefta) 'afton', mera 'morgon' äro tydligen sub
traktionsbildningar till den bestämda formen. 

Anm. 3. Pluralformerna drœ^ar, strœ^ar, sœlîar, seedar, v ce ggr 
utgå väl — som påpekats av Noreen VSpr. 3: 349 — från ä. fsv. 
-iar (man kunde dock även tänka sig i-stamsböjning i överensstämmelse 
med fvn. drengir o. s. v.) Övriga subst. med pl. på -iar ha antagit 
ändeisen -ar, nämligen bcekar, bceVjcir , rygar, sàrlcar 'särkar', cefyjar, 
cegar, cegar, allt utom det sista ord som sällan förekomma i pl. 

b) I ett par ord stämmer behandlingen av ett svagt bitonigt 
a icke med den i föregående paragraf givna regeln, nämligen 
åtminstone gàmal adj. 'gammal' och sèrnar m. 'sommar'. I 
vgm. träffa vi liknande former {gàmdl, surnar). Rörande dessa 
har Beckman Studier i outgivna fornsvenska handskrifter s. 
233 f. framställt den hypotesen att vi här ha spår av vokal
balansen a: å (gamäll -> gam(m)ål(l) -> gammel, sümär-»-sàmar). 

Utom dessa två ord anför Beckman från Västergötland följande, 
där han anser sig ha spår av nämnda vokalbalans: hainar 'ham
mare', leepar 'koppar', nävar 'navare', lalcari 'lakan', pepar 'pep
par'. Vi vilja se till om vi kunna få fakta att stämma med 
B:s tilltalande hypotes. Till den ändan sammanställer jag först 
en del ordmaterial från närstående dialekter, som skulle kunna 
betraktas som spår av vokalbalansen i fråga. 

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

Bohuslän. 

Sörbygden (enligt Nilén): 

àbal apel 
hàmar hammare 

sàmar sommar 
nàvar navare 
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brugamal brudgum, jämte ßßral kärl 
gàm&l, gàmal gammal jar, dar eder.1 

Komparativer ock superlativer på -ara, -asta: 
bàgara, -asta bakre, -ersta nèara, -sta nedre, nedersta 
fràmara, -sta främre, -sta àvara, -sta övre, översta. 
fèrara, -sta främre, -sta 
Från kortstaviga ord liar väl ändeisen överförts till lång-

staviga. Jfr ytterligare: 
àtara, -sta bakre, -ersta 
bùtara, -sta bortre, -ersta 
inara, -sta inre, innersta 
mètara, -sta mittersta 
nåVara, -sta nordligare 

(norra), nordligaste 
Ytterligare adj. på -al (fvn. -all): 
adal vämjelig skr hal, slcrceal, skr hal skral, 
hàdal hatfull sjuklig.2 

Även ett par långstaviga3: 
pèdal kittlig (även pelâr) sTcàivalt skogigt. 
myral vattensjuk. 
Jfr även (?) sygalo (-(-o) sju klig. 

Tjörn: 

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

Tunge lui:4 

àbal apel Fors, Svarteborg fràmara främre F., S. 
hàmor hammare, F., S. gœral, pyral kärl S. 
nèara nedre, bàgara bakre. 
Märk vidare: sàmor sommar F., S. 

nävar navare F., S. 
gàmal gammal F., S. 

* )  j a r  även från Uddevallatraktea, Busck Sv. lin. 13: 7: 9. Jfr 
dår Smaalenene, Storm Norvegia 1, 12 not. 

2) Jfr no. dial, »skreda?» 'skr0pelig person' ni. m., som i no. har 
tilljämniug; jfr Torp Nyn. et. ordb. s. v. (jfr även skraea sst.). 

3) Jfr ABLarsen Om vokalharmoni, vokalbalangse etc. s. 17. 
4) Uppgifter av fil. lic. D. Arill. 

vcestara v ästra 
pstara östra 
udara, -sta yttre, -ersta 
ùnara, -sta undre, understa. 
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Tanum ock Kville: 

gam al gammal Kville1 innåre inre, m. fl. kom-
hàmar hammare Tanum2 parativer på -åre.3 

Skee (enligt Lindberg): 

hàmar, äldre form för hômjr 
hummer 

sàmar sommar i 

dar eder 
shugal blek. tärd (s. 143) 

? fur si kärl (jfr ovan s. 102). 
Jfr även sygaJrui sjuklig. Däremot: 
àbal apel 
gamal gammal 
hàmard hammare 

àdal vämjelig 
fidal kittlig 
bVàsalt blåsigt (s. 143). 

nävars navare 
Från Orust anför Rietz adj. väskål 'fuktig; om jorden'. 
Här kan även anföras »brågon»4, det bohuslänska namnet 

på 'Rhamnus frangula', sörb. bràgon m. skeem. bràgan (jfr 
även Lyttkens Sv. växtn. s. 580, där litterära citat anföras). 
Ordet är tydligen (liksom äm. bràlcon) en ombildning av no. 
brakald 'd. s.' (braakaal(e), bra(a)gaal), Aas., Ross.5 Från 
Dal anför Henriksson Handledn. vid insaml. och förvar, af Sve
riges medicinalväxter, Stim 1890, s. 1 1 brakelebuske.6 

Sannolikt icke hithörande är sörb. skeem. hàval 'solv' (äm. 
hèvel), som torde motsvara nisl. pl. höföld (jfr ovan s. 99, Lind
berg s. 191). 

Dalsland. 

Utom äm. gàmdl, sènisr (jfr missmèri 'midsommarn') för
tjäna här nämnas 

a) adj. på -ål: äm. atel 'vidrig', làtol 'kittlig', Glupålt 
'Dåhligt, elackt' Kruse 1729;7 

x) Busck Sv. lm. 13: 7: 32. 2) Lindberg Skeem. s, 104. 
3) Hesselman Nord. fam.bok3 3, sp. 918. 
4) »Brågon» har i K. Lantbruksstyrelsens Normalförteckning och 

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

5) Jfr Torp Nyn. et. ordb. s. 36 och Lyttkens a. a. s. 579. 
°) Så. Oriktig uppgift hos Lyttkens. 
7) Se tillägg, nedan s. 175. 
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b) Iåhlt 'Edert' Kruse. 
Däremot äm. håb. hàmar(d) 'hammare'. 

Halland. 

I mellersta Halland (Vessige) träfla vi i ghmal, nävar Bonde
son Hall. sagor s. 136, 143) former motsvarande de västgötska 
(jfr även messommersaftan s. 143). Södra Halland däremot liar 
gàmal, hàmati&, sàman, nàvaMa), sömak, pebar 'peppar' (Wig-
forss SHF. s. 3, 195, 203, 321). 

Amu. 4. I värmlandsmålen ha ju ändelsevokalerna (där de ej 
bortfallit) i allmänhet sammanfallit i e. Jag tänker mig dock att vi 
möjligen kunna ha spår av vokalbalansen a : å i bestämda former av 
typen gamen »gamlen», 'gubben', hàmen 'hammaren' (till obest. form 
gàmdk, hànidr). Detta uppfattas av Noreen Fryksd. lj. § 68,1, 70 
(jfr § 105,1) ock Kallstenius § 143 som resultatet av förlängniug av 9 . 
Men då t. ex. obest. formen hästar givit hcestdr men best. f. hästane -> 
hœstan (icke 'hœston 1. d. trots obestämda formen) så är det väl rim
ligt att tänka sig att även i t. ex. llàmen andra stavelsens vokalkva-
litot (tack vare ersättningsförläugniugen) kvarstår på ett äldre stadium. 
Alltså : liksom hästar -» hästar men hästane -> hästan, så ock: 
hamar (-> hamår) -> hammer men hamaren (-> hamåren) hammarn. 
Att vi sedan fått i ändeisen -en även i långstaviga ord på -are, t. ex. 
fèslcen 'fiskaren' eller i ord som nèken 'nyckeln' är inte märkvärdi
gare än att pluraländelsen -an inträngt i ord som jVèkaïl 'flickorna . 
jètrqn 'getterna' (eller att i bohusmåleu -ål ock. - åre, -åst inträngt 
även i långstaviga ord). Av intresse är det nu att vi på sina håll 
träffa bestämda former som hùman med slutet å (till hciniBT).1 

Former på -an äro uppgivna från socknarna F rykerud, N. Ull erud, 
Ö. Ullerud, Ransäter (alla i Kils hd), V. Åmtervik ock O. Amtervik 
(båda i Fryksdals hd). Dessa former förefalla mig tala rätt starkt för 
att vi i ett ord som hammarn ha att utgå från ä i andra stavelsen. 
Av intresse är vidare motsättningen åkdn, nèlydn, fégon (best. form av 
fsv. ak(e)r, nykil, fugh(e)l) men sèmsn, hàmsn, gàrvsn o. s. v. (av 
somar, hamar, garvare o. s. v.) i N. Ullerud (liknaude i Fryksände). 

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

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

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

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

tima har svagton.3 Ex. 
sâg-a såg henne4 kàsta prêt, kastade6 

hévd^r hur5 baltsls s. bakelse. 
sévdif så5 

Däremot med gammal, eventuellt bevarad, stark biton på 
penultinia: hcestqng 'hästarna' (vgm. hasta), rîjcan, rilcastg, 

Såsom goda inhemska ord äro dessa mest att bygga på. Bland 
de övriga av Beckman nämna orden synes lalcdïl mest osäkert, jfr ä m. 
lâksn, s. Hall. lågan Wigforss SHF. 190, m. m. — För gammel 
kunna specialförklaringar ges. En finns hos Beck man a. s t. noten. Även 
torde ordet ofta i satssammanhanget förlora bitonen på ultima (t. ex. 
för-gämmal), då a regelrätt bör försvagas till 9. 

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

3) Se Beckman Nasalvokaler s. 5. 
4) <- såg-hana, Beckman a. a. s. 5 ock 7. 
6) Se ovan s. 162. 
6) Beckman a. a. s. 5. Något osäkert ex., då dh-bortfallet ju 

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

b) I ord med akut akcent synes slutljudande - e bortfalla 
även om penultima liar stark biton. Det säkraste exemplet är 
fjérän ni. 't jädertupp' (jfr s. 59). Möjligen höra hit också sam
mansättningar som Ungbiish 'lindbuske', haslbåslc 'hasselbuske', 
nypdto^busli 'nyponbuske' jämförda med vlrbuslta 'videbuske' o. d.1 

c) e bortfaller ofta i hiatus, särskilt i mer stående förbin
delser (t. ex. av verb 4- adverb), t. ex. 

fàr-ilcèl falla omkull fit-i-bèlcsng skita i byxorna 
grep-i-sce glupa i sig s-dtd så att 
g-ù]--<k kyla av va-ntd var inte. 
Anm. Om former som gâïl 'galen', pîn 'pinnen', stål 'stallet 

o. d. jfr s. 165. 

Tillägg. 

I kapitlet Om äldre källor rörande dalbomålen ovan s. 3 fl', 
har förbigåtts en viktig ock gammal källa, fastän den omnämnts 
av Noreen VSpr. 1: 269 ock före honom av E. 11. Lind i Sam
laren 1882, s. 61. Det är den bekante lantmätaren ock vitter-
lekaren Wilh. Kru(u)ses ordlista från 1729, bevarad i hand
skrift i UUB. Nordin 635 (4:o), 11 opag. sidor, vilken här nedan 
avtryckes. 

x) Jfr kanske érja<l 'Elgärde' n. pr. Frändefors (SOÄ. 16: 72), 
{jÖJtglf 'Sjögärde' Tostared, Mark, Västergötland (SOÅ. 9: 2: 140). 
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Ingenieurens, Wilh. Kruuses.1  

Ahr 1729. 

Förtekning uppå the ordasätt, som finnas bruklige på Dahl 
alt in til Bohus Lähns- Norrska- och -Wermelands gräntzen. 

A. 

Afligt-Äfligt o: W exterligt. 
Agerefwes o: Widöpen ligga. 
Aggedera o: corrupte pro accor

dera, köpslaga. 
Ahler o: S ehlestroppor. al. åla. 
Annfåttes o: Sk affåttes. 
Anturas o: B ruka narrij. 
Angacksen o: Förundersam. 
Attänna o: b ak efter. 
Atålt o: S tygt, ell1' le dt. 
As giähl o: Q winnomann. [!] 
Arslaek o: M ans namn. 

B. 

Behla o: F attas, Brister. 
Behle o: Frijare. 
Betta o: Binda. 

(Bycka V. Gr.i 
Bettja2 o: j Tijk. hynda 

(Bich. angl. | 
Brättog o: Sp aak, tielen. 
Bångas o: w ara ostyrig. 
Behlegran o: W älja Frijare. 

D. 

Dannera o: skicka nogot wel. 
Drjta d: träcka. 

Dräga o: F ärdas, resa. 
Dånga o: Döö. 
Dähler o: bräder. 
Dott o: thet som man lägger 

på skorstenen. 

E. 

Ettranne o: Argsinter. 
Enryfwen o: ensinnig. 

F. 

Fantefååk o: tå när något kom
mer i elaka händer, säijes 
thet wara kommit i Fante
fååk. Halland. Fantefå, i 
tiufwa händer. 

Fierrmer o: å andra sidan, ifrå. 
Fohlten o: hastig til sinnes. 
Flomsa o: d oppa. 
Flemma o: g öra narr af nogon. 
Flamsa, flasa, trasa eller flyga 

örsk o: Ar at bruka oan
ständigt skemt i lek. 

Flådt o: w idt. 
Flane o: owetting. 
Flemta o: pusta, wara ande

trött. 
Förskiäl o: blygsam. 
Föhlja o: e t ungt Stodh. 

') Denna rad av annan hand. 2) I marginalen: Betja. 
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Fyll o: m aat. 
Flijpa o: Gråta. 
Fynn o: man säijer, af ålder 

fynn, thet är, af hedenhös. 

G .  

Gallmaka o. Skrika. 
Gant o: took. 
Gantas o: n arras. 
Glena, Glijsa o: Le, skratta. 
Glupålt o: Dåhligt, elackt. 
Glumsker o: A rgsint. 
Glupohlig o: G roftalig. 
Glimsa, Glamsa o: O stadig. 
Glassma o: L e flått. 
Glont o: Gosse, Pojke. 
Giuhla o: (a) Sadla. 
Gnohla o: Låta, til at siunga. 
Grufwe o: L igga framstupa. 
Grott o: G rym, otäck. 
Gröta o: Spea, förtreta. 
Grisken o: Arger. 
Gråog o: S torätare. 
Glana o: Se på nogot. 
Glotta o: Se under ugg. [!] 
Giångla o: T ala galit. 
Gutt o: Gosse, Pojke. 
Gummuhl o: M ans namn. 
Gro o: Q wins namn. 
Göa o: Qwins namn. 

H. 

Hiller o: hjerna. 
Hillra o: sm yga. 
Håfwull o: soif i en wäf. 
Hårss o: Stod, märr. 

Håser o: S trumpor. 
Håwahrt o: B lygsamt. 
Håfwåhlas o: Blyges, Sky. 
Häbär o: (a). Boo, Wisthus. 
Hätta o: Lufwa o: Myssa. 
Hatt? o: Hwad? 
Höga o: Minnas. 
Humblas o: B rottas. 
Hogstall o: sic et Bahusani. 

Enkeman. 
Hogball o: etiam Bahusani, 

Somartid, imellan höst och 
Wåhr, eller leksommaren. 

I. 
Ill o: Ang. evil, Germ, ulel o: 

Onder, arg. 
Illsken o: Arger. 
Inkrom o: In elfwer. 
Iåhlt o: Edert. 

K. 

Kånglar o: G rankåttar. 
Kall o: G ammal Gubbe. 
Kiöket. olim Kåter. krytet, 

krellet o: wackert och nätt. 
Kiöta o: en spruta. 
Kiöhndom o: W eklighet. 
Klobbar o: S adel. 
Klopper o: Gångeträd öfwer en 

bäck. 
Knystra o: L e småningom. 
Knöttepar o: Sk älmstycke. 
Kry o: qvod commune, frisk, 

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

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

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

wåld. 

L. 

Lanka (a) lank i mak c: Gå 
sakta. 

Lonet, Lone el]1' lötesgod o: 
ostadig till sinnes. 

M. 

Meijen o: membrum Viril. 
Miga o: K asta sin urin. 
Misspierra o: Afwundsam. 
Musekrogen o: Gresla elr bröd

träd. 
Möök o: Spad at koka el1' knåda 

med.1 

O. 

Omwijta o: y nka. 
Ohltog o: Atanka. 

P. 

Piett o: hara. 

B. 

Banwahla o: (a ) Stiähla, taga. 
Bunka, rugga o: th et som rörer 

sig. 
Basa o: wara yhr. 
Bompöhl o: R yggstycke. 

(a) Vpl. Luneka. 
(b) Germ. Koss. 

x) I marginalen : Spade. 

Bussa o: ( b; Sto, märr. 
Båmus o: Oförtruten, hielpesam. 

willig. 

S. 

Säär o: allena. 
Skiåhr o: S kata. 
Sållten o: alibi swulten, hungrig. 
Snahlfaren o: eldgaffel, brand-

käp. 
Sohlspak o: Later. 
Skaekt o: item Hallanäi o: 

ojemt. 
Skrömsle o: å skräma o: Spöke. 
Skompa o: alibi skumpa o: löpa, 

springa. 
Skiälhäpet o: owist. 
Siählum o: s ällan. 
Skotter o: hin onde. 
Spohlda o: â Spöria o: en fråga. 
Spörja o: Spula Hall. o: f råga 

en nogot. 
Skåring o: â Skära. 1/i ur en 

kaka. 
Spiring o: yngling. 
Stryta o: Sk årsten. 
Stååka o: buldra, larma. 
Såekar o: s trompor. 
Skintryta o: P attahl, som görs 

tå tarmar, til blod korfskin, 
tryta. 

T. 
Trösken o: Gahlen. 
Trelsk o: comm. Tresko: Owillig. 
Tyssling o: Lingon, krösebär. 

(a) vetus Eån. 
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Y. 

Ubarmåhlugt o: o mildt, grymt. 
Unåog o. Ogagnsam. 
Usnaskele o: Osnaslcig V: G. 

osnasltät H.ll. orenlig. 
Ussussa o: inte så, lät bli. 
Uwohlen o: Groftalande. pro 

o-wåräig, uncle plebji owolig, 
siwe owulig. 

W. 

Wampa o: T röija 
Wonn diversa pronunciatio. Ond, 

wred. 
Werwohlet o: A fwogt. 
Wehnt— ) , 

, , . > waekert. 
welwohlet j 
wannig o: Then som skyr för 

nogot swårt, grofft, eller be-
smitteligit arbete. 

Y. 

Yta o: Sälja, föryttra. 

i. 

Åkaft o: Öfwermåtton. 
Åhlog o: Löpsk, fuhl. 
Åhänna o: (a) taga från enom 

nogot. 
Åwälten o: Wijdöpen. 

I. 

Ättebrå o: brå på slächten. en 
som brår på ätten. 

Ö. 

Ögiähl. Qwinsnamn. 

(a) compte pro afhenda. 

Förkortningar av några citerade arbetens titlar. 

Aas. = Aasen Norsk ordbog. Kra 1873. 
Ark. — Arkiv för (for) nordisk filologi. 
Cl.-Vigf. = Cleasby-Vigfusson Icelandic-English dictionary. 1874. 
F.-T. = Falk-Torp Norwegisch-dänisches etymologisches wörterblich. 

Heidelb. 1910. 
Fick-Torp Wortschatz = A. Fick Vergleichendes Wörterbuch de r indoger

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

vFriesen Mediagern. = 0. von Friesen Om de germanska inediagemiiia-
torna. Upps. 1897. 

H.-T. = Haägstad-Torp Gamalnorsk ordbok. Kra 1909. 
Hessehnan i och y = H. De korta vokalerna i och y i svenskan. Upps. 

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

Kallstenius = K. Värmländska bärgslagsmålets ljudiära (Sv. landsm. 
XXI. 1) Stockh. 1902. 

Koek Ljudhist. = Svensk ljudhistoria 1, 2. Lund 1906 —11. 

Landtmanson 1 ock r = Sam. Landtmanson Studier över Västgötamålets 
1- ock r-ljud. (Sv. landsm. B. 1.) Stockh. 1905. 

Larsen Sol0r = Amund B. Larsen Lydteren i den sotorske Dialekt. 
Kra 1894. 

Leander = P. Leander Ordlista över holsljungamålet (i Kinds härad, 
Västergötland). Göteb. 1910. 

Lindberg = K. H. Lindberg Skeemålets ljudlära. Göteb. 1906. 
MM. == Maa l og Minne. 

NoB. = Namn och bygd. 

Noreen Gesch.3 = Geschichte der nordischen sprachen, 3. aufl. Strassb. 
1913. 

Noreen VSpr. = Vårt språk. Lund 1903 fl;. 
Bz = Bietz Svensk dialekt-lexicon. Lund 1867. 
Boss = B. Norsk ordbog. Kra 1895. 
Sandström ö ock Ü = Studier över utvecklingen av fsv. ö ock ü 

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

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

SoS. = Språk och stil. 

SNF. = Studier i nordisk filologi utg. av H. Pipping. 
Sundén Västgötasocken = O. W. Sundén Allmogelifvet i en västgöta

socken under 1800-talet. Stockh. 1903. 
SOÅ. = Sverges ortnamn, Alvsborgs län, utg. av K. Ortnamnskommittén. 
Torp Nyn. et. ordb. = Nynorsk etymologisk ordbok. Kra 1915 fl;. 
Vidsteen = Chr. Vidsteen Ordbog over bygdemaalene i S0ndbordland. 

Bergen 1901. 

Wigforss SHF. = Södra Hallands folkmål, ljudlära. Del I. Vokalismen. 
Stockh. 1913. 



Resumé. 

La thèse intitulée « Phonétique du patois d'Ärtemark » traite de 
la phonétique des voyelles du patois parlé dans la commune d'Ärte
mark, située dans la partie nord-ouest de la province de Dal (Dals
land), près de la frontière de Norvège. Aux pages 3— 22 (appen
dice pp. 173—-177), l'auteur donne un aperçu des sources anciennes 
de3 patois du Dalsland, accompagné de reproductions de certains 
textes. Les données les plus anciennes remontent à 1718. Aux 
pages 22—23, on trouve des renseignements sur les informateurs, 
etc. Une phonétique descriptive sommaire remplit les pages 24— 39. 
Dans la partie consacrée à la phonétique historique, les voyelles 
toniques sont traitées d'une façon assez detaillée (pp. 40—161), 
les voyelles atones sont traitées plus sommairement (pp. 161—173). 
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Företal i 
Om äldre källor rörande dalbomälen s. 3 
Kort översikt av Ärternarksmålets uttal s. 24 
Historisk ljudlära. 

Vokaler i starktonig ställning s. 40 
Vokaler i svagtonig ställning s. 161 

Tillägg: Wilh. Kruuses ordlista från 1729 s. 174 
Förkortningar av några citerade arbetens titlar . . . . s. 177 
Resumé 179 



i  4 .  .  u » y «  

. Sx S /jWi 
H. 139 fr. början. £,/ 

"V 7t Aiu 
ARCHIVES D ES T RADITIONS PO PULAIRES S UÉDOISES 

1917 (LIVR. 139) 

l-Uu 

SVENSKA 

L A  N  D  S  M  Å  L  
OCK 

SVENSKT FOLKLIV 

TIDSKRIFT UTGIVEN PA UPPDRAG AV 

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I UPPSALA, H ELSINGFORS OCK LUND 

GENOM 

J. A. LUN DELL 

1917 H. 3 
I N N EH Å L L :  

ERIK NOREEN, Ärtemarksmålets ljudlära s. 3—114. 

STOCKHOLM 
P .  A .  N O R S TE D T  &  S Ö N E R  

Boklåclspris för årgången kr. 5,25. 

«/I 
V " -• i • Â iå 



Tidskriftens utgivare: 

Professor J. A. LUNDELL i Uppsala 
med biträde uv 

Prof. L. F. LÄFFLER ock Prof. A. G. NOREEN för Uppsala 
Prof. HUGO PIPPING ock Prof. O. K. HULTMAN för Helsingfors 

Prof. A. KOCK ock Bibliotekarien A. MALM för Lund. 

irg. 1904: 25 år — en återblick ock en blick framåt. BORE, Tids
bilder från det forna Gellivare. SVENSÉN, Ordspråk ock talesätt. 
TORBIÖRNSSON, om J- ock c-ljuden i mellersta Halland. JOHNS
SON, Sägner från östra Göinge. Seder ock bruk från olika landskap 
Visor nr 1—20. 

Bilagor: HELLQUIST, Svenska sjönamn, s. 131—418 (XX. t). 
WIGSTRÜM, Folktro ock sägner, s. 309—404 (VIII. 3). 
Kongl. Bibliotekets visbok i 8:o, s. 1—80 (Bih. III. 2). 

Årg. lî)05r BOHLIN, Dansmusik. CRAMÉR, Kn gottländsk postfärd 
1830. RANCKEN-VEFVAR, Djursagor från Österbotten. CAPPELIN, 
Fastlagsgillet. LJUNGGREN, östsv. böna badda. "HELLQUIST, Ydre 
härads gårdnamn. BUERGEL, Det moderna isländska ljuds5rstemet. 

Bilagor: FEILBERG, Bro-brille-legen (XIT. 4). . 
LANDTMANSON,Västgötamålets I- ock r-ljud (B. 1). 
HELLQUIST, Sjönamn l,s. 419—610; II,s. 3—34 (XX: 1 2). 
OLAUS PETRI NIURENIUS, Lappland (XVII. 4). 
NICOLAI LUNDI I Descriptio Lapponia» (XVIT. ö). 

Årg. 1906: NYBLIN, Staffanssjungning. K J ELLIN, Predikodekla-
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