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FÖRORD. 

Det i föreliggande arbete använda dialektmaterialet från 
överkalix är helt och hållet hopbragt av mig under upp-
repade forskningsresor till socknen uhder åren 1919-37. 
I och för en sista kontrollering av en del verbformer har jag 
denna sommar (1948) vistast några veckor i socknen. Under 
den tiden har jag bl. a. lagt märke till att moderniserings-
tendenserna inom dialekten ökat under de sistförflutna tio 
åren samt att riksspråket vinner terräng på dialektens be-
kostnad. Det har visat sig bli allt svårare att i socknens 
centrala delar finna meddelare som äro fullt säkra i gammalt 
»rejält groft överkalixmål», som termen lyder däruppe. För 
att få kontrolleringen så tillförlitlig som möjligt har jag 
givetvis alltid inhämtat uppgifter från flera meddelare. 

Av brist på penningmedel har tryckningen av mitt ar-
bete fått anstå i flera år. Utgivandet av detsamma nu har 
möjliggjorts genom anslag ur Humanistiska fonden. Till denna 
fonds Nämnd ber jag därför få framföra mitt vördsamma tack. 

Äppelviken, aug. 1948. 
Carin Pihl. 





Verben i överkalixmålet. 

Verbböjningen. 

Verbens uppställning. 

Vid behandlingen av verben har nedanstående plan följts: 
Enär det synts mig vara av stort intresse att utreda, hur 
verbbeståndet i ökm. under 1920-30-talen förhåller sig till 
fornspråkens verb, har jag utgått från fsv., event. fisl. och 
använt den sedvanliga uppställningen: 
A. Tema. I. Starka verb: a) avljudsserierna 1—VI. 

b) de reduplicerande verben. 
Svaga verb: 1:a-4:e konjugationerna. 
Prät.-präsentia. 

B. Ändelser. I. Aktivum: a) infinitv. 
b) pres. ind. 
e) prät. ind. 

konj. 
imp. 
particip. 

II. Mediopassiv. 
Inom varje konjugation: 

först upptas de fsv. (ev. fisl.) verb som fortfarande 
höra dit; 

de av fornspr:s verb, som, från annan primär böjning, 
i ökm. helt övergått till ifrågavarande konjugation, upptas 
i allmänhet där, men de ha i regel även medtagits under 
den primära konjugationen såsom avvikelser från denna. 
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T. ex. arbOct 'arbeta' ss. 30, 73; ökm. spa, spcid spat, fsv. spå 
1:a, men y.fsv. ofta .dde, -ddr, påpekas under 1:a och hän-
visas till 3:e sv., där det uppföres; 

de av fornspr:s verb som redan i fsv. hade konjugations-
växling. Gäller det t. ex. växling mellan 1:a och 3:e sv. 
konj., påpekas de som en särskild grupp under 1:a, ifall denna 
konj. är deras prim ära böjning, men uppföras under 3:e, ifall 
de i ökm. böjas helt 1. mest efter 3:e. Böjas de i ökm. efter 
1:a, men fsv.:s primära böjning var 3:e, upptas de som av-
vikelser från 3:e (t. ex. tar, -a, -a, fsv. tåra 3:e o. 1:a). Har 
fsv. böjning efter 1:a, ökm. efter 1:a och 3:e, upptas ifråga-
varande verb under 1:a konj. och 3:e sättes i not; 

i fsv. 1. fisl. icke belagda verb, som i ökm. (och event. 
flera dialekter) höra hit. 

I 3:e sv. konj. tas de avvikande verben under sina resp. 
grupper. Gruppindelningen är densamma som den i Noreen 
Aschw. Gr. § 550. 

A. Tema. 

A) Aktivum. 
I. Starka verb.1  

a) Avljudande verb. 

Klass 1.2  
Hithörande verbs stamvokal är i inf. 02, prät. ii 

sup. 2 (i några fall ersättningsförlängt till /). Imp. pl. har 
oftast i. 

Som redan påpekats uppföras de starka verben på hävdvunnet 
sätt i a) avljudande, med 6 klasser, b) fordom reduplicerande. Inom 
var avljudsklass upptas först de av fornspråkets verb, som i ökm. ännu 
i regel höra hit, därefter de verb som från äldre stark böjning helt 1. 
delvis övergått till svag, slutligen sådana som från svag böjning helt 
1. delvis övergått till stark. — Enär pres. sg. och pl. hos de k or t st a-
viga starka verben ofta ha olika stamvokalkvalitet, upptages pres. i 
schemat. Likaledes uppföres imp., eftersom dess sg. och 2:a pl. i 
regel ej ha samma stamvokal. — För översättningen hänvisas i var 
klass till ökm. I. 

Verbens betydelse se 1 228 if. 
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inf. prät. sup. pres. 
sg. 

fsv. bita kid' bakct brch bcekct bekct 
driva drev drao driin drcpo drceo 
gnidha gnkr gnakr gnfri gncekr gncekr 

is!. grina gren grakni grfntl grcekn grcent 
fsv. gripa grek7i 2  grakb grfbt grcekb grcekb 

kliva Ickekv hug Ickfin latceo larcekv 
lidha lckkr lay lfri her 
ridha rekr rar" rfrt rcekr rcew 
risa rchs 3  raks rfsa rwo rceo 
*ritta rezd4  rakct5  rfdi rceut rceet 
riva rekv rakv rgvi rcew nen, 
sigha s sfyi se k sek 
skina sj§chn sigtn sfpfnz sj,,sceo sj,,sc.e.kn 
skita sj,,sd,gt sbvinct siyiert si,c§kft sIscpyt 
skridha sArch,, sArak sr i sArcek sArcek 
skriva sArekv sArakv sArgvz sArcelv sArceo 
slita sleg slakcr sig" deka" slekct 
stigha 8  stek sko stiz, stek stce 

ä. stg,rt 
swidhasteckg sway sty(rz sumer 
swika swchkg mag swgi styng 
vika vekg va kg vii vcekg 
vridha w(kkr waw wfri wcekr 

imp. 
PI. 

bgctin 
drgvin 
gngrzn,,gnchran 
grgnin ,,,greknan 
grgbzn-, gran 
kkgvin 
lgren 
rgrzn 
rgsin 
rfctin 
rgvin 
sfyin...sekan 
spfintn,,sbschnan 
sjpg,d'in 

sArgInn 
slgdin 
stgyinr,,stcbrat 

swcekg swgOzn 
vce0 vggin 
tecew tvgrin 

Ofullständigt är bkch, fsv. bliva, av vilket blott inf., pres., 
imp. sg. bkcek, sup. bkfvt belagts. För prät. o. oftast sup. an-
vändas motsvarande former av vd-  'varda': vat, vöp,ta v69ta. 

Verbet bida, som i fsv. böjdes dels starkt efter I kl., 
dels svagt efter l:a och 3:e konj. (Aschw. Gr. §§ 526 a. 2; 

1) Äv. efter 1:a konj. 2) Detta verb anv. sällan. Däremot är 
det på samma sätt böjda ingrekb 'begripa' mera gängse. 3) OM reks 
i bet. 'väsnas, stoja' se I 230. Samma böjning som ovan. 4) År samma 
ord som dalm. rita, rajta etc. 'resa upp o. d.' (Lev. Dalin. I 269), om 
vans ursprung se Kock, Sv. Ljh. I 136. 5) Äv. rdkcta. .9/4 la59b 
'segna ihop' har belagts även med svag böjn., prät.S4d, sup. st. Gr. 
7) Ngn gång slchcra, skikera(!) Mj. 8) Det tr. stch, 'stiga, mäta med 
passare (stcek m.) har fått partiell svag böjning: prät. steka, sup. 
stf?. Jfr fsv. stigha i bet. 'bestiga'. 
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550), har i ökm. belagts blott med svag böjning efter 3:e konj.:  
bek, prät. bed, sup. bced, pres. be, imp. be, bee,n. 

Mot fvn. fisa med stark böjn. efter I kl. har ökm. fchs 
svagt böjt efter 3:e konj. (prät. /*ekot, sup. fceot). Bevis för 
gammal stark böjning åtminstone i p. pt. är ertlffstct, p. pt. 
ntr., varom se I 90 A. 4. 

Niga, i fsv. efter I kl. samt »sällan» efter 1:a och 3:e 
konj. (Aschw. Gr. § 526 A. 2, 3), böjs i ökm. endast efter 1:a 
konj., baka-typen: inf., prät., sup. nfa ni6t. 

Smida, som i fsv. nästan alltid böjdes efter 3:e konj. 
(Aschw. Gr. § 526, A. 3), vilken böjning torde vara den pri-
mära (se J. Lundberg 131), och som i ökm. böjs enbart efter 
3:e konj., uppföres under denna (s. 67). 

På samma sätt som fsv. stridha har böjning nästan all-
tid efter 3:e konj., men även efter I kl. (Aschw. Gr. § 526 
med A. 3), böjs ökm. stre(r) efter såväl 3:e konj. (se s. 67) 
som I kl. (prät. strwr, sup. str fri, pres. stre(r), imp. sg. strcek, 
pl. strfrin strean). Däremot har butrer 'bestrida' belagts 
endast med stark böjn. (prät. hstr4År, sup. bxstrfri). 

Fsv. Drivas, se under deponens. 
Fsv. vita saknar motsvarighet i ökm. Däremot finns 

forvect 'förevita, förebrå', ä. nsv. förvita, fsv. forvita (-vet, 
vitte), men böjt svagt efter 1:a konj. 

Fvn. hnita 'stode an imod noget' föreligger i ned 'stöta 
1. halta litet' (spec. om  djur: hestn bffra ned, an halt cet 
'hästen bara stöter lite, han haltar inte'), som övergått till 
1:a konj. Märk även subst. ngcta b. ntr. '*nett, häftigt på-
kommen värk, håll o. sting', äv. st6?ivgnbct "styngnett', väl 
s. o. s. no. dial. nit T 459, NLul. n-cet Nordl., net Nordstr., 
Vb. net  Larsson 90, ehuru vokalförlängningen är påfallande. 
Jfr bit-typen I 81. 

Övergång från primär svag böjning till stark: 
Verbet kvida, i fsv. och fvn. svagt böjt efter 3:e konj., har 
i ökm. övervägande stark böjning efter I kl: inf. kwer, prät. 
kwqkr, sup. hart, imp. pl. kwfrin kweran. Dessutom har 
belagts svagt sup. efter 1:a konj.: kwere,; 

spchg 'spika' har dels stark böjning efter I kl.: spcb,kg, 
sin», spfgi, imp. pl. spfdtn, dels, och oftare, svag böjning efter 
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1:a konj.: prät. o. sup. spchga. För fsv. spika har Sdw. endast 
1 belägg, spikes, men hans belägg äro wthspikade tyder ju på 
böjning efter 1:a konj. 

Glida, som enl. Aschw. Gr. § 526, A. 5 finns belagt först 
från sen y.fsv. tid och blott i inf., vadan osäkerhet råder, 
huruvida det i fsv. hör till I kl., har i ökm. belagts med 
blandad svag böjning, med prät. efter 1:a konj. och sup. efter 
3:e. Tema erch, gk(ha, gkcekt. 

Klass II. 
Hithörande verb' uppföras nedan i tre grupper: 1) fsv. 

typen niiita, 2) fsy., typen briiita, fliiigha, 3) fsv. typen siipa. 
Grupp 1 har i inf. iy 2, gy 2, grupperna 2 och 3 cey.3  Om ut- 
vecklingen av äldre ju --> ce.,‘ efter r, k se I 283. Samma 
ögg kännetecknar förutom NKa12(Rg 97, 160), NLul. (A. Lund-
berg 201) även en avsevärd del av de ösv. dial.: de baltiska 
målen samt målen i n. och mell. Öb. (Hu.ö.D. §§ 9. 13, 15, 
26). På detta område har alltså den öno. öggn y ej ägt 
rum. Jag uppför därför utgångsformer med iii, även där i 
fsv. redan förlitterärt skett ögg - Samtliga grupper 
ha i prät. ceu 3, sup. u (vid ersättningsförlängning u). Imp. 
pl. har u (vid ersättningsförlängning tc) eller 

Gr. 1. Fsv. typen njuta. 
fsv. inf. prät. sup. pres. i m p. 

sg. pl. 
bialdha biy 4 bcpy, 4  brt(r)t bu bärm ,,, biyan 
giiita Myct ga iyct Och dpect tufa' giictin 

ke:,tf lät, l lt lätn 
ä. lätt 5  

liita liyet6  helg lti hy& 
(,1yd)7  

*nidla nita ncrt_d• näkt rityk nttar näktn ,.rtlyl•an 
ä. n s v. 
nidpa ttittb nceyb nätt ?ok mab n(4bin nian 

1) För verbens översättning se I 283 if. 2) resp.- nt, ty. 
3) Cek1. 4) För hela gruppen gäller att dift:a 2y, ha belagts både 
långa och korta. 5) ". /(ip. 6) 'vara tvungen att.' 7) Sällsynt variant-
form, i svagton uppkommen ur en äldre starktonig form *lauet (--> 
kyct). 
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fsv. inf. prät. sup. pres. imp. 
sg. pl. 

fsv. 
nifisa 
njuta 
sirldha 
skifita 

nius 
nitid 
sfyr 3  
sbsfuct 

nceuct 
sceyr 
sAceyct 

rims rims nszn nlysan 
nitid niyct ni:Uhu niyetan 
sur mir särtn .sitiran 
sipyct sjytt_tcr sAticttn,,slyiyetari 

Gr. 2.4  Fsv. typen (b)rillta-flifigha. 
fsv. inf. prät. sup. pres. 

briäte breyct brceuct brädt breyct 
flifigna fk(ty, firceu,3  fz Neo 
fliata firckyct fkceyct6  fkilcrt Prc§t_ict 
frifisa freys frceus friast frceys 
kliäva 1c44kc lekceu lekåt7  lckc_eu 
kritIpa byckyb Arcegb Aråbt Arcpyb 
rikka rcky,g rcpyg rt'Agt rcpyg 
strläke stretig stroti,g strägt stretig 

Gr. 3.8  Fsv. typen säpa. 
fsv. inf. prät. sup. pres. 

I ökm. icke belagda: bägha 'böja', drypa, däka 'dyka', 
ltika 'stänga', rifidha, riftsa, ritiva, skifiva, smifigha. Målets 
dtt - x12 ;kg 'dyka' utgår ur äldre 1-form. Däremot har NKal. i 
clåyk en direkt motsvarighet till fsv. Ulka, se Rg 160. Mest 
påfallande är att smyga saknas." (Det ersättes av nit, 

1) Åv. niysa, nieyst. 2) 11.V. nya, myst, nceyst. 3 ) Målet 
har även ett efter 1:a sv. konj. böjt sr 'rengöra kärl med tvaga 1. 
dyl., som åstadkommer ett susande ljud'. 4) För verbens översättning 
se I 286 f. ögg iii > il efter r, it, se ib. 5) Ngn gång fkeya. 
8) iV. fkckycre,. 7) Ngn gång MU. 8) För verbena översättning se 
I 240 if. 9) 'sluta = upphöra'. (csickuct 'avsluta' har prät. -a, sup. 
tiistaeb. Av besluta har belagts inf. Inslckyct, prät. bmkbud. 10) Av. 
sitk.  cra. 11) P. pt. anv. som adj. i betydelsen 'full, berusad'. 
12) Svagt böjt efter 1:a konj. 13) Målets smfg (I 286 A. 5) är mycket 
ungt rspr.-lån, böjt efter 1:a konj. 

alfda 
sfi.gha 
supa 

slceyd" släcti slceyct 
Scy Si, såt scey 
sc.e.y13 sfibt" 8TO 

i mp. 
eg. pl. 

brceyct bracttn 
fkcpy fkätn 
flrTyct firt'ictinfirchcren 
freus fråsin 
lckcey Prittn 
b•rceub 
rceyg rågan 
strTyg Strilgtn 

imp. 
sg. pl. 

skyct Aladin 
scpu säls sånt 
sy,b sabin 
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se ovan s. 5.) Ej heller i NKa1. synes det förekomma, se 
Rg 160; 

Även fsv. ritita torde numera saknas i målet. Verbet 
lyboot 'råma, böla (om kor)' återgår på •rauta (se I 274 med 
not 15). Temat prät. rettcta rcpyet, sup. rchtcta räch tyder 
antingen på. en sammanblandning med ett förr befintligt starkt 
böjt *reoft < riiita eller på analogisk påverkan av brifita 
Pi. fl.; 

Av fsv. kiiisa finns kvar endast det nu som adj. använda 
p. pt. yistn, n. 4(1,94 om vars betydelse se I 110. Jfr även 
TydM 139. 

Svag böjning efter 1:a konj. ha antagit: fiug, fsv. fi.fika 
(I 283); Myet, fsv. plåta. Denna form på f- är knappast 
genuin i målet (se I 28.5 n. 6), medan däremot tiud "gnälla o. 
tigga om ngt' (anv. om  barn) representerar den ljudlagsenliga 
motsvarigneten till fsv:s form; trce:yet, fsv. pryta, som dock 
även uppvisar starkt sup. träch; lchyd, fsv. låta. Av detta 
verb finns starkt p. pt. bevarat i adj. Kiettn 'hågad, villig', 
0.9111ctin 'ohågad, ovillig'. Se Tyd& 140, Bucht, äldre ii och 140.' 

Till klass II ha anslutit sig partiellt: sArch 'skruva', 
sv. prät. shlykoa, st. sup. strzlz och imp. pl. .949.92in; på samma 
sätt Achct 'kuta, springa'', prät. Ou" sup. Nctz och imp. pl. 
Odin; stchyb 'stupa', som böjs svagt efter 1:a konj. men även 
har starkt sup. stat (anv. endast om djur som skjutas). 
spcbuct "sputa, spruta' itr., 'förargad gå och driva omkring, 
rusa (på' ngn' act ny), 'störta sig (över ngn)' är fsv. sputa 
(-adhe). I betydelsen 'spruta (om vatten, blod o. d.)' böjs det 
efter kalla-konj., men har även belagts med starkt sup. spi; 
i övriga betydelser har jag antecknat starkt prät. spceuct, sv. 
sup. spdyeta. 

1) I ökm. I 110 n. 3 har ifrågavarande adj. uppförts under lifita, 
vars p. pt. ävenledes borde heta .141...kin. Denna not bör utgå, enär 
av Tyans och Buchts rika materialsamlingar klart framgår ordets sam-
manhang med låta. 2) 'galoppera (om häst)'; tripkcbuct har samma 
böjning, dessutom sup. på -a. 
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Klass III. 
1 vida högre grad än som varit fallet i de två föregå-

ende starka verbalklasserna ha de i fsv. till kl. III hörande 
verben övergått till svagböjning. På denna punkt förhåller 
sig målet i NBal. betydligt mer konservativt (jfr Rg 161). 
Bäst bevarad är i ökm. spinna-typen. Av swealla-typen finns 
starkböjning kvar endast hos tre verb (smälla, svälla, svälta), 
medan av hicelpa-, bryrggia- och sjunka-grupperna endast svag-
böjningar belagts. Verben uppställas nedan i den ovan an-
givna ordningen. 

Gr. 1. Fsv. spinna-typen.' 
Starkböjning. 

a) Temavokaler inf. prät. a, sup. o 
fsv. inf. prät. sup. pres. i m p. 

sg. PI. 
brinna brin bran bröna brtn brönan 

brinn 
finna fin fatt föna ftn fin; fönan 
forswinna fo,swin fo,stvdn focstvöna fotswin fojtvin; focstvönan 

focminan 
rinna rin rait röna rtn rtn; röttan 

rinan 
spinna spin span spöna spin sptn; spönan 

spinan 
vinna vin van vöna vin vin; vönan 

vinan 
drikka drit drat dröka drit drik drökan4  

ä. n s v. 
spricka spri4 spra4 spröka sprtt spnt sprökan 

spriten 
sticka stib.  5  stall stöka stat stat stökan 

satan 
1) För översättningen av verben se 1 147 f., 144, 150, 136. 2) Se 

I 169 f., 164. 3) ä. dribs. 4) ä. dröf§an. 5) Betyder även 'stinga, 
bita (om orm)'. Jfr I 144. Med detta starka verb sticka har det 
urspr. svaga verbet sticka (strumpor o. d.) delvis sammansmält. T. ex. 
p. pt. stöke-misa 'stickad yllemössa', stöka-str69mpan 'stickade 
strumpor', håpnStga 2;avtillta 'hemstickade ullvantar'. 
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b) Temavokaler inf. cel,, e a, prat. a, ce, sup. o, o. 
inf. prät. sup. pres. imp. 

sg. pl. 
fsv. binda &bod bcpcfnct1  bnda bce,,nd bcepld bqi.efndan 

fsv. slippa sV23.-g-3  
spretta sprdult 

(skeppa) 
slap slöpa slep slep slöpan 
spraut8  8pr6ttta2  sprceot sprce.mt sprchntan 

bewdan 

Anm. Anslutning till binda företer lchp2,e1 'linda', som förutom 
sin vanliga böjning efter 1:a konj. även, fast sällan, har prät. /c§cetct, 
sup. 14nda. 

Svagböjning. 

Enbart svag böjning, efter 1:a konj., har belagts hos: 
brist 'brista', kkity siche5  "slinka, halta mkt', s/åv,t6  

'slinta', ttockog 'tvinga', vd 'vinda'. 
Redan i fsv. ha både klinga och tvinga även svagböj-

ning efter 1:a konj., tvinga dessutom efter 3:e. Aschw. Gr. 
§ 530 A. 5, 6. 

Icke belagda:  fsv. rinda 'stöta', ersätts av st6),b; springa, 
ersätts av spriA 'springa sönder', 4chet, lcbub 'löpa'; stinga, 
ersätts av stib.; slinta, ersätts av sigyit 'slänta' och gHtpt 
Detta verb gHtit 'slinta, glida, slå fel, misslyckas' finns i 
ökm. nu  blott svagböjt efter 1:a konj. Att ett starkt glinta, 
1. glänta förr funnits i Kalixälvens bygder bevisas av den i 
NKal. ännu kvarlevande isolerade prät.-formen erant 'lyckades 
inte' (Rg 172). 

1) äv. bc4nda. sprcbnta. 3) Målets inf.-vokal förutsätter 
fsv:s (slEeppa). 4) Prät. o. sup. även Mrchvga. Ordet är ungt 
rspr.-lån. 3) Y.fsv. har prät. slank. Se Sdw, Noreen Asehw. Gr. 
§ 530 A. 7. 6) I 136. 
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Gr. 2. Fsv. sweella-typen.1  

Starkböjning. 

Temavokaler: a e, a, o. 
fsv. inf. prat. sup. pres. imp. 

sg. pl. 
smmlla smål smal smöla smal smal smålan 
swmlla swål stu4 swöla strak swg swöle,n 

Siv an 
sweelta swål(.2)t swal(2,)t sw61(1)ta swal.(1)t swal(.1)t sw61(.2,)tan 

swål(3,)tan 

Svagböjning. 

smatt 'smälta' efter 1:a och 3:e konj. (prat. småtit, sup. 
smellt); 

sw6h2  'svälja' efter 3:e konj. (prat. swöd, sup. stvo); 
wåravg (fsv. hwcerva) 'virvla' efter 1:a konj. (prat., sup. 

wårva); 
forvårav 'förvärva' efter 1:a konj. (prat., sup. ftwvårva) och 

3:e konj. (prat., sup. forvåraft); 
vårp 'värpa' efter 3:e konj. (prät. vårpt, sup. verpt).4  

Med böjning enbart efter 1:a konj.: sn åt 'snärta, snudda', 
mot fvn. snerta, snart, snortinn; a.nsv. snärta, pres. -er; 
språt 'sprätta (med fingrarna), knäppa (t. ex. med fingrarna 
på fiolsträngar)' mot fvn. spretta, spratt, sprottin; ä.nsv. 
sprätta, pres. -er. 

Anm. Det op. v. bål —béL 'gå dåligt, misslyckas' torde vara 
samma ord som isl. bella (prät. ball) 'skade, vorde en (e-in) tul 
Skede' (Frz) men böjs i målet svagt efter 1:a konj. Se vidare I 134 n. 12. 

Icke belagda: fsv. glia, ersätts av r6p,b, shTåt,t m. 
sktella 'klappra'. ve311a itr. 'sjuda'. 

1) För verbena översättning se I 134 f. 2) Se I 138, 124. 3) Det 
tr. v. wirrav 'ringa (en björn)' böjs efter 3:e konj. (prät. turaid, sup. 
tuftad). 4) I fsv.-  endast prät. sg. varp belagt; från ä.nsv. tid 
fullst. st. böjning belagd: värpa, varp, vurpit Dahlgr. Gloss. Av 
dylik böjning inga spår kvar i ökm. 
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Gr. 3. Fsv. hixelpa-typen. 
Endast svagböjninzar belagda. 

bgn ,, -d- 'bärga' efter 3:e konj. (prät. bård, Mrgd, sup. bed, 
bard); irp-0-1  'hjälpa' efter 3:e (prät. cs?,6pt, sup. 
no..pt) och 1:a konj.; 

sjpdkav 'skälva' efter 1:a konj. (prät., sup, sj,,såkva); 
spår], 'spjärna' efter 3:e konj. (prät. spnd, spfind, sup. 

spt); 
std_?rp' "stälpa, stupa, falla omkull' i allm. efter 1:a konj. 

Dock har även•ett sup. sbd•pt efter 3:e konj. iakttagits.2  
Anm. Fsv. gicelda saknas; det ersätts av Utdika. 

Gr. 4. Fsv. bryggia-typen. 
Endast svagböjningar belagda. 

brfg 3  'brygga' efter 3:e konj. (prät. brigd, brigt, sup. brigt). 
Redan i y.fsv. förekommer svag böjning efter 3:e konj. 

Ansinip 6) 'krympa' itr., efter 1:a4  och 3:e konj. (prät. 
Ansimt, sup. Armt). Det transitiva krympa böjs efter 
3:e konj., dock har — även hos samma meddelare — be-
lagts altern. sup. efter 1:a konj. 

trig 'tröska', efter 1:a konj. I y.fsv. går thryskffia altern. 
efter 1:a konj. 

Gr. 5. Fsv. siunka-typen. 
Belagda äro ,s()69,eg 'sjunga', j()69gik 6  'sjunka', s169eg 

'slunga'. Samtliga ha prät. -a, sup. -a. Därmed är dock ej 
avgjort, att de ha endast svagböjning efter 1:a konj. I flera 
andra norrl. och ösv. dial. ha sjunga, sjunka helt 1. delvis 
stark böjning: 
N.Kal. cog,e hka; ,96,yek jagk ,seieka (Rg 161). 
Rån. cscoug -a -a; ,scrkink jogk ,oka (N. Moosberg tpl 1906). 
N,Lul. Ja see set; fet&sk scesk skz (Nordlinder Ord!. 

1891). 
I) Se I 194 A. 1. 2) Åven det tr. st.q.p "stälpa, kasta omkull, 

kavla (ner I. upp strumpor, ärmar o. d.)' har prät. -a, sup. -a -t. I km. böjs detta st64p med prät. o. sup. -Tt (Rg 166), medan verbet 
i ösv. dial. har böjning efter bägge konjugationerna (se VII). 'Åm. 
stkgp Sb 'gå o. lägga sig ovanpå om dagen' belagt enbart efter 1:a 
konj. 3) A. brft. 4 ) Så på Gr. 5) T. ex. på HA. 6) Ibland t9eiet. 

2-472763. C. Pihl, Verben i överkalixmålet. 
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Mu. Onge sang sånge; gånke sank si3nke (Ordb.). 
Gkb. §unclh (st. pt.) punl.gt (st. pt.) (Hagfors 

s. 101). 

Btr. däremot har båda verben svagt böjda efter 1:a konj. 
(Ordb.). ökm:s pt. 6.9ega, ts69elca skulle kunna vara starka 
p. pt. med ts- analogice överfört från inf. såsom t. ex. i Gkb. 
och även i N.Kal. Redan i y.fsv. finns ju, fast sällan, p. pt. 
siungin, siunkin (Aschw. Gr. § 534, 3) med inf:8 iu. Emel- 
lertid är för ökm:s vidkommande redan i inf. påfallande, 
ty $ + äldre in ger i målet ljudlagsenligt sn, t. ex. sr  
'sjuda', sly 'sju', slyg a. 'sjuk', ut. fl. Frågan torde tills vidare 
fä stå öppen. 

Anm. Fsv. stiunka saknar motsvarighet i ökm. I betydelsen 
'lukta illa' ersätts det av st(tyk %tanka', bildat på stae m. 'stank' 
(I 119), i betydelsen 'stänka' av ståt, båda svagt böjda efter 1:a konj. 

Verbet varda. 
ökm:s temaformer äro: z;(21t va t v6ota, vilka utvecklats 

ur resp. vardha, vart, *vurtit. Sistnämnda form förutsättes 
även av t. ex. NKal vkata (Rg 172), NLul. nita (ALg. 213), 
Dfs voY (F. s. 57); Dalm. olika former wurtit (Levander 
Dalm. II 242). Redan i ä.nsv. talspråk finns wurdti 'blivit' 
Columbus (se Hq Stud. i 1600-t:s sv. 93). 

Klass IV. 

a) Fsv. 1A-era, skära, 
Temavokaler: inf. a — e, z (< prät. e, sup. u. 

inf. prät. sup. pres. imp. 
sg. pi. sg. pl. 

bdra ,. -g- ber b(r bag, bar' bd.ra — -é' bag bärm 
.93.er2  stri spar spdra ,,  -6 spar syirm 

strka 3 stek stab, sttk 4 stf,ka 3 Stdr st(Jkin 

1) I regel obetonad sidoform. 2) Obet. sAcer. 3) Om stamvo- 
kalen se 1 191. 4) Om i se 1 189. 
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b) Fsv. sima. 
sdma,—g- sem sim t sen sdma,-3- som sfmln 

sdmacel (,,, sgma) 
Anm. Fsv. nima saknas2, fornima finns blott som ungt rspr.-lån, fonim, svagt böjt efter 1:a konj. 

e) Fsv. korna — kuma, sova. 
inf. prät. sup. pres. int p. 

sg. pl. sg. pl. 
körna 3  kom 4 kfms kom4 körna kom 4  känn söa sav ,.. sdvact 5  sim sely saa sav skin 
d) Fsv. trodha ,s,  trudha, knodha. 
inf. prät. s up. pres. i m p. 

sg. 131- sg. pi. iröra 6  &cg ,.. -ti trot --et trar tröra trar tränn 
,-, &öra ,s, tröra tröran kn6'ra7  knknelie knot,-d- knar 9 knöra knöra knöran ,.. -6- 

Bland verben av denna klass ha bära, skära, stjäla 
det mest regelbundna temat, med prät:s e ljudlagsenligt < fsv. å 
(se I 51, 53), sup:s u < fsv. il. Samma regelbundenhet råder 
i NKal. beträffande just dessa tre verbs temavokaler i prät. 
och sup. (Rg 161). 

Starkböjningen hos simma företer i prät. överensstämmelse 
med de tre föregående, medan sup. srm < fsv. sumit har 
samma tilljämning u + i > z + i som Armb 'kommit', sht 
'sovit'. Beträffande dessa två verb visar NKal. samma av-
vikelse i sup., med tilljämning kOrn ,.. kim, spm (Rg 162). Verbet sgma har dessutom blandad svag böjning med prät. 
efter 3:e och sup. efter ha konj. Här kan påpekas, att i Dfs 
har verbet, förutom starkt prät. sg., fullständigt svagt tema 
efter 1:a konj. (F. s. 54). En parallell till prät.-formen sd,n2act är sdvact, som har, motsvarighet i NKal. stivd vid sidan av 

1) < *simde. 2) Jfr adj. nce?,mb 'begåvad, kvicktänkt, s. har lätt att lära'. 3) Med samma böjning foraköma 'förekomma'. 4) ,., -m. 5) < *sövde. 6) I 109. 7) kn6rta böjs även efter 1:a sv.: inf. prät. sup. knöra. 8) Sällsynt. 8) Blott belagt efter subj. an  'man'; samma. meddelare hade pres. yi knöra! 
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starkt STO (Rg 162), Dfs såvd jämte starkt sv (F. s. 55). 
NLul. däremot har endast starkböjning (s0.va, s6o, svi, enl. 
A.Lg. 204). 

Både köra och nöra ha blott svagböjningar, dels efter 
1:a konj. (baka-typen), dels efter 3:e konj. Redan fsv. trodha har 
»öfter» prät. trodde trudde (Noreen Aschw Gr. § 536, A. 3), 
varur målets treid regelbundet utvecklats. På samma sätt 
förutsätter Ancict ett *knodde *knudde. Om vokalförläng-
ningen frfr dd se I 176, 178. I den ovanliga prät.-formen 
Ancid torde -(/ bero på influens från inf:s -r- (< db). För 
supinformerna tro, Ano t jfr sup. av verb tillhörande fsv. typen 
löpa (s. 66). Ett minne av tidigare stark böjning år imp. 
pi trann, bildad på ett starkt sup. *tr(tri, fsv. trudhit. (Om 

imp. pl. hos st. v. se vidare s. 125). 

Klass V. 

a) Fsv. drffipa, kro-eka, likka (isl. röka), litsa, (v)ritka. 

inf. prät. sup. pres. 
sg. pl. sg. 

imp. 
pl. 

drnai  2  dreb dyna dre,0 drga dram 
Arga 3  
lgg4 3  
lgsa3  

b•reg 
zeg 4  
les 5  

49.01, 
17,gi, 
ls 

7jTe2g 
'gg 
ls 

Arga 

lffsa 

Arekp 
ig 
tes 

blfgzn 
leka(n) 
li'stn 

Tga 3 6  red ri'd2 red ra re.0 r7,din 

Av verbet *kräk a finns i fsv. ej belagd böjning som 
anger temat, från ä.nsv. finns (Dahlgr. Gl.) blott pres. sg. 
kräker, pl. kräks, men ordet är i sv., ösv., no. dial. vanligt 
som starkt verb, kl. V (Rz 359, V11 500, T. 320, Hq.). 

Läcka, i fsv. belagt blott i pres. sg. läcker, i isl. starkt 
efter kl. V, finns på öno. dialektområde med samma stark-
böjning (helt 1. delvis) i åtminstone åtskilliga norrl. och ösv. 
dial. NKal. laka, lalst, likt (Rg 171), NLul. leka, Vakt, lalst 
llka (A.Lg 208), Dfs leka, lo.k U'kt, lake lekt (F. 55), Mu. 

1) I 72. 2) Brukas, förutom i bet. 'döda (människor, björn), 
slakta (nu oftare sUgt)', spec. i bet. 'döda smådjur (löss, flugor, 
mygg o. d.)'. Refl. även i bet. 'förolyckas, ta död på sig'. 3) I 73. 
4) • Ngn gång /08,Ct. 5) Sällan /at. 6) Märk betyd. 'gå upp (om 
älv på våren)': cot ha rf,gt. 
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ka, lak, leke (Ordb.), ni. öb. lak lak lajp, Nyl. laka lak 
lel* (Wessman 496). Flera belägg se Rz 387 b. Verbets 
tema i ()Kal., Mu., m. Öb., Nyl. samt de starka supinfor-
merna i NKal., NLul., Dfs förutsätta ett *Leka, lak, lEekit. 

Märk i detta sammanhang det till ökm. /ka hörande 
sv. m. hchtoU'gan "husläckan, dropp från hustaket', kåfal5ga 
'kaffetår'; jfr, med annan bet., isl. leki m. 

Vräka. Förutom det starkt böjda rna, itr. och tr., har 
målet det efter baka-typen böjda, troligen sent ur rspr. inlå-
nade yrka, tr. i bet. 'vräka ut ngn', itr. i körna vrgand (om 
stora folkhopar: a kom vreanct fokka) samt i bet. 
'vräka (om vågor i blåst': no yrka na o bkgs). Se I 73 n. 13. 

b) Fsv. måta, ffita. 
Okm. mgcta, geta. 
Hos verbet ndda finnas inga spår av starkböjning. Det 

fiekteras genomgående svagt efter 1:a konj. (baka-typen), 
alltså inf. prät. sup. rnb'cta. 

b'cta har starkböjning i nära anslutning till fsv:s. Tema: 
&ta aet pres. sg. gt(«.-.b'cra), pl. gcta; imp. sg. zet, pl. 
Min. Om vokalkvaliteten i pres. o. imp. sg. id se I 189. 
Svagt, efter 1:a konj. (baka-typen), däremot böjs den brutna 
sidoformen Acta, nu föråldrad. Se vidare I 192. 

Anm. Om tilljämningen (16 + i > + z i sup:a av a) och b) 
gruppernas starkt böjda verb se I 75. 

e) Fsv. gita, giva. 
Gita är praktiskt taget utdött i målet. Såsom citat av 

föråldrat språk har jag hört 32-ffid" cqnt 'jag gitter inte, 
vill inte, bryr mig inte om (att göra det)', ihgåcf cent dOra 
ve 'jag ville inte göra det'.' I prät. gact måste a gå till-
baka på äldre å', och sannolikast är att a-kvaliteten härrör 
från prät. pl. (fsv. gåto), vare sig gact ä r den gamla plural-
formen eller blott fått sitt slutna a därifrån. 

I bruk ännu är däremot fadO'cta 'förgäta', svagt böjt 
efter 1:a konj. (baka-typen). . 

1) En ,gammal gubbe Gers (soldatnamn), som hade för vana att 
säga it gact cent, fick av sockenborna öknamnet 404, h. m. 
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Giva. Tema: 4s4 (ob. ftei), ge (ob. gce), dyi 
(ofta ob.); pres. sg. ffi, pl. 3.4 (ob. 40); imp. sg. 
d p, pl. ian. 

Inf:s form utgår ur ett brutet *giafa (fvn. giafa). Se I 
193 och jfr samma förhållande beträffande NKal. inf. ffib: 
(Rg 1(11, 82). Prät. gg regelbundet ur fsv. got (1 53). Sup. 
ffi, ursprungligen svagt, form för VTi'vt, sedan använt även 
i starkton och då ofta förlängt till tf, kan liksom p. pt. 
ti'm utgå ur såväl I- som i-e-former (Se I 89 A. 2). 

Fsv. 
inf. prät. sup. pres. imp. 

sg. pi. sg. pl. 
si'd'z' sact, sact, sact stå slct sfetz st& sfettn 
bi 2 be 3 bf 4 b2 bi b bian 

Om utvecklingen av äldre fålla till acti se I 92. Prät. 
sg. borde regelb. ha hetat sact, vilket användes i sg. o. pl., 
ehuru ej så ofta som de andra formerna. Såväl sact som 
mut förutsätta äldre ä, väl från den forna pluralformen (fsv. 
såt)). Sup. sfctt regelb. ur fsv. sitit. — Ersättningsförläng-
ningen av vok. i inf. bi , sup. bf har behandlats I 93 A. 3, 
89 A. 1, Samma förlängning har skett i de övriga bi-for-
merna. Den har inträffat före öggn I > g,,k i fridhgr-typen 
(I 83), vilket förklarar i i pres. o. imp. sg. bi. 

Fsv. liggia, 
Okm. lfg, tft. 
Av dessa båda verb har blott ligga starkböjning. Inf. 

lfg, prät. lct, sup. Wa5 ; pres. sg. l, pl. lfg; imp. sg. hg, pl. 
Zgan ligan. 

tf dy har svagböjning efter 3:e konj. (prät. ti2ct, sup. hy, 
pres. t!t; imp. tIdy, tfdyan). 1 y. fsv. har Figgia oftare svagt 
prät. thigdhe, Aschw. Gr. § 537, A. 6. 

1) Ngn gång sick 2) 'bedja, begära, bedja (till Gud), inbjuda'. 
3) Hos en medd. i Mj. har belagts bid. 4) I bet. 'bett till Gud' 
anv. även bfa. Av ctoctbi si 'utbedja sig' heter sup. (haja. — 
P. pt. bf. Ex. p-jar-ant-bi 'jag är inte ombedd (att komma), inte 
bjuden'. 5) 
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Om vokalförlängningen frfr gg se I 149. Frät. la, sup. 
la' äro regelb. utvecklade ur fsv. lå(gh), lighat, se I 203 f., 84. 

Anm. Om presens- och imperativformerna se nedan under B, 
Verbböjningen i övrigt s. 121 f., 123 if. 

Fsv. sia, våra, v•M'gha 'väga', veSva. 
inf. prät. sup. pres. i m p. 

sg. pl. Sa. pl. 
scek sa st scpk, sen scek(ob.sce) san 
våra sg.var2,pl.v6or jar Ora var 

var 2  
Vga VO9 VC42.  -?å- vak vaz vak vint 

v5va4 vin van' vgva valv 
Av verbet s e äro samtliga cek-, ce,k-former utvecklade ur 

utgångsform på s9, fsv. sia (I 224). Prät. sa är fsv. så 1. 
sågh. Äldre personer ha stundom uttalet sy, dock huvud-
sakligen frf'r vokal, t. ex. say ceyd' 'såg ut', p say a 'jag såg 
henne', varför det är ovisst om man här har att göra med 
ett äldre sågh och icke snarare så + hiatusfyllande y. Dy-
likt y är ej ovanligt i en del gamla personers tal. 

Formerna vdra, var vcer och v5ra återgå ljudlagsenligt på 
de fsv. å'-formerna (se I 56, 58, 51, 59 f.), prät. pl. vcior på 
y.fsv. wöro (om vilken form se Kock Sv. Ljh. I 348, 405). 
De brutna presensformerna sar, ygra ha behandlats I 190, 192. 

De båda återstående verben, v5a och vgva, visa stor in-
bördes översstämmelse i sin böjning. Prät. vo9 'vägde' regelb. 
< y.fsv. vögh, och prät. VO9 'vävde' < vöf (belagt på 1700-t., 
se Dahlgr. Gl.). Väva har dessutom och oftare svagt prät. 
Dylik dubbelböjning i prät. av väva förekommer i flera nord- 
liga norrl. dial., NLul. v6o vid (A.Lg 209), Dfs. vov (v62d) 
(F. 55). Däremot har NIKal. för hela verbet endast svag-
böjning (prät. vaiyd. sup. våp, Rg 165). Anmärkningsvärd är 
i ökm. supinbildningen hos båda verben. Utgående från den 
fsv. stamvokalen sb i p. pt. skulle man ha väntat den sedvan-
liga tilljämningen Cc' + i > + i (jfr ovan under a) och b). 
I stället möter a n. Enligt min mening3  har här skett en 
ögg till klass 'VI, vars supiner i regelbundna fall ha till- 

2) vcer. 3) Framlagd redan i 1 75. 
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jämning å' + i > o) + i, och orsaken till öggn är att 
söka i prät.-formerna vo9 'vägde', VOQ 'vävde'. Prät. på 
ö > o9 är ju det för klass VI kanske mest karakteristiska, 
och dylika ö-former ha varit mkt livskraftiga i flera norrl. 
dial. Se t. ex. Dfs (F. 55). 

Icke belagda: frcegna, ksvsepa, vcegha 'döda'. 
ib'cra 'låta, tillåta', fsv. leta (Aschw. Gr. § 147), har i 

sin böjning anslutit sig till kl. V: prät. lect hd, sup. V" 
pres. sg. led, pl. ib'cia, imp. sg. led, pl. lfctin. Formen /gct 
härstammar från det starktoniga kict, fsv. låta, om vars prät. 

se I 225, men för övrigt förutsätter målets tema ett äldre 
'äta, lät, lätit, i analogi med t. ex. låsa. 

Klass VI. 
De i fsv. hithörande verben fördelas i ökm. lämpligast 

på tre grupper: 1) fara-typen, med temavokalerna a (vid er- 
sättningsförlängning a), o9, o (8); 2) flä-drägha-typen, 
d. v. s. de med fsv. p. pt. o. sup. på stamslutande å' + gh 
(utom gnågha) samt stä. Temavokaler g ce (g),  Q9, 

(n); 3) övriga. 

Fsv. typen fara. 
Hit höra fara, gnaga, *grava, *lada, mala, skava. 

Verbet vada saknas. Det ersätts av vål (1:a konj.), våla 
(1:a konj. baka-typen) el. va  (prät. «la, sup. våla). Ej heller 

1) 'gräva'. På samma sätt begrava, begre, begrekt 'begrava', 
'köra in (hö) i ladan'. (Fisl. hlaba hldå hlabinn.) Böjs även svagt 

efter 1:a konj. (baka-typen). 3) Någon gång måka. 

inf. prät. sup. pres. i m p. 
sg. pl. sg. pl. 

fåra foor fri fcer fåra fcer finn 

gie‘iya) gne5p) gnaya) 
gled (ä. gno9 gli& (ä. gne gn4 (ä. gne gngen 

tåra' lo9r lgri 
gråval gro9 grgve grev gräva grev greken 

måka mo9k nigki meka måka gnek inRin -ii- 
skäva ske, sblki sb.ev skäva sv sb.ekin 
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vraka har belagts. Målet har i stället ett ur rspr. lånat vrb''ga 
(1:a konj., baka-typen) i betydelserna 'kasta (ut ngn), komma 
i stora mängder'. Ex. p ha vr«,k1 n ced-a-mrbrAan 'jag har 
kastat ut honom (eg. vräkt honom ut å marken)'. (I denna 
betyd. vida allmännare heva-ceud); dt koma vregand Infkt 
fokka 'det kommer massor av folk'. Jfr det genuina ra 
kl. V. 

Befalla, gala, skapa äro i målet svagt böjda: biföl biföd 
btf6.2,t, gilka och skaba konj. (baka-typen). Det i fisl. 
belagda ala (el, ål, alinn) har ökm., Kika 'yngla, föröka sig', 
men svagböjt efter baka-typen. 

2) Fsv. typen flå — drä,gha. 
Hit höra draga, flå, klå 'klia', slå, stå, taga (fsv. tagha). 

inf. prät. sup. pres. imp. 
eg. pl. sg. pl. 

dra, dra dro9 dr' dra dra dra, drp. drön, 
ob. dra driktn 

fa fko9, fkg, ,fiat fr g R.Ct Nian 
(^-4) 

fkaa 
kka st 2  kko9s, kkool lekt,z. st lekas kköksan 

kkad' st kkg,ss 
sta, ob. 8109 slokl (sla,,slcer) sia slök,an 
sia sla 

sker,ster3  stop., stol sker stad ståttn 
stod' stö,kan 
sker 

ta, ob. ta too tot,1 ta ta ta töt.,an 
Von 

För förklaring av inf. sker, star hänvisas till I 208 A. 6. 
Supinformerna dragit, *Ilagit, *klagit, slagit, *stagit, tagit 
ha behandlats I 60 Und. I. 

Imp.-formerna .behandlas nedan s. 125 f. 

1) M. fl. uttal, se I 60, n. 5. 2) 'klå sig, klia sig'. 3) Ibland 
särskilt vid stark betoning. 
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3) övriga i fsv. till kl. VI hörande verb: 

Dö, häva, svära; åka, två. 
De tre första ha i ökm. blandad stark och svag böjning: 

inf. prät. sup, 

d 1 &k/ 3  dka det 
hgva 2  h052 h0. 9, a /a(—hgvz) 

hgvad 
swgil so9r—s69,ra s69ra 

s69,r 4  

pres. 
sg. pi. sg. pl. 

dok" dok' (löken 
hev 2 a hgva2  hev 2a höoan 

hdra2  Uv  in) 
swål skr so9r s69,ran 

soor 

eik 5  'åka' finns belagt endast med svagböjning, 1:a och 
3:e konj. (prat. 4ga tt, sup. djga etgt). 

Verbet två saknas. Ersätts av tw8 'tvätta'. Ej heller 
le förekommer.6  

Perf. part. av dok heter d69a; da On° 'en död kvinna', 
an dka 'den döde'. Perf. hc& dka 'ha dött' anv. både om 
folk och djur; om folk sägs i samma betyd. även jar(a) do& 
'är(o) död(a)' jar(a) ddo,a. 

Som synes har starkt prät. bibehållit sig hos alla tre 
verben, medan av starkt sup. finns kvar endast det sällan 
hörda Kivi till hgva. På de starka prät:a nybildade former 
äro: sup:a dka, hka, skra", präta hka, skra. Prät. soor 
har dessutom givit upphov till en ny inf.-form och som följd 
härav även till nya pres.- och imp.-former, som sedan delvis 
trängt undan de äldre. 

De redan i fsv. förekommande alternativa svagböjningarna 
av dåla, fiä: &gide etc. (Aschw. Gr. § 540 A. 5) finnas även i 
ökm.: prat. död, Nid — samt kkcict 'klådde' —, sup. dop, fkat. 
Se ovan! Böjningen dö, dödde, dött förekommer på åtskilliga 

1) ok. Se 1 279. 2) -d-. 2 a).,. -a-. 3) 4-, -d-. 4) Ex. do 
sko cent skr! Verbet besvärja går efter 3:e konj., Usw6lbmw&d 
Nsw&t! a) Säkert lån ur rspr. Se I 210. 6) På min fråga hur 
begreppet 'le' uttrycks i ökm., svarade min främste meddelare: sma- 
fkgna 'småflina'! 7 ) Samma förhållande återfinnes i NKal. eka& 
hba sktra (Rg 169, 170, 172), ösv. dial. doit doi etc. (VII 163; 
Häva och svärja icke upptagna hos VII!), ö.Sruål. di2ga etc., svöra 
Areskog 189. 
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håll i de norrl. dial., se t. ex. NBal. dål (jämte don), dot 
(jämte cll2ua) (Rg 169), Mu. dö sv. v. 3 (Ordb.), likaså i en 
hel del ösv. dial. (V11 163), och t. ex. i ett par socknar i 
O.Smål. (Areskog 191). 

Anm. t4s 'växa' har svagböjning efter 3:e konj. (prät. vg•st, 
sup. ve4st). 

b) Fordom rednplieerande verb. 

Fsv. höta, läka. 

inf. prät. sup. pres. im p. 
sg. pl. 

hak& htct hekcta hakct kket Undan 
leg idot- kik& lakgt lak# Ung ‘14g'an 

Om prät. Ud se I 225 if. 
Som av ovanstående framgår böjs l4 svagt efter 3:e 

konj. men har dessutom ett prät. efter 1:a. Redan i y.fsv. 
hade löka altern. böjning efter 3:e konj. (Aschw. Gr. § 541 A. 3), 
och att döma av pres. lökar (Sdw) torde åtminstone partiell 
böjning även efter 1:a konj. ha förekommit i fsv. tid, 

 Fsv. hugga hogga, löpa. 

inf. prät. sup. pres. im p. 
sg. pl. 

hg hyg hka — höga Agg hg hkan 
lchb lob lat lcoub lcous b kabin 

Målets -4- och -o-former av hugga gå tillbaka på fsv. 
o (< 2)-former (inf. hogga, p. pt. hoggin, I 182), medan prät. 
logg utvecklats ur u-form (y.fsv. hug(g), I 182). 

Temaformerna för lckt4b äro ljudlagsenligt utvecklade ur 
fornspråkets (h)laupa, bp, lupit. Om au -÷ Tu se I 273 f. 
I betydelsen 'vara löpsk' böjs verbet även svagt efter 1:a 
konj. Det är numera övervägande i denna betydelse, som 
ordet används, medan 1c4b 'springa' alltmer ersätts av Ouct. 
Uttr. lenb cettd" 'löpa ut' har belagts om fisk(stim), som simma 
ur O.Lansjärv in i Y.Lansjärv. 
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III. 

inf. 
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Fsv. få, gä; falla, halda, valda, 

prat. sup. pres. i m p. 
sg. pl. 

fat,  fas 
ger' g grs 

fig 
dgt# 

fåt, fåt 
gen, gåt 

f41, 
gcer—ger g, ga gam 

f6 ful föla 4  f0/ 4  fo!.  4 fölan 4 

hå15  hul, hul hala 6  hal hal heilan 
vål vgb.våla veila val val vålan 

Om utvecklingen å' > o frfr 11, å' > frfr id se I 122, 
131. Uppkomsten av nuv. inf. gcEr ger ur pres. sg. har 
behandlats I 208 A. 6. 

Sup. gåt gåt går tillbaka på *glit? Även ett p. pt. finns, 
i adj. grångåtn '*granngåen, framfusig, närgången' (med syn. 
n Org6gganct '*n ärgån gan de, n årgången, näsvis') . Formerna 
gåt, -Ont böra sammanhållas med sup. fit fa/ 'fått' < *fält.' 

På flera håll inom norrl. och ösv. dialektområde ha de 
båda sup:a fått, gått starka former. Så har NLu1.8  (fcc fils,) 

fåt,2, (gc§ dias) gåtjt geity På ösv. område finnas 
sup:a fcji sVa, fc_iti Kv, Id mVa, f  Px Mx; gaj, mVa, nVa, 
Estl, gdi Estl. (V11 240, 306); Gkb har f.(2 fot, ggt 

1) fa. 2) Otn fa, obet., använt som hjälpverb i betyd. 'må, 
ska' se Syntaktiska anmärkningar. 8) Av verbets betydelser bör fram-
hållas 'mala (säd)'. Ordet anv. då spec. ofta tillsammans med lb'cra 
'låta', fa 'få'. Ex. fara-ctil-kwchn o-leda-g& (mgka) 'fara till 
kvarnen o. låta mala 0)01Y, ha do fat-gåt 'har du fått [din säel7 
malen', yt ha fåt-a-gåt 'jag har fått det (kornet) malet', a ger cent 
rå-köna, kumena, fo...(la vek a for hag so kona kk4m va 
'hon -mal inte-  rått (otorkat) korn, kvarnen, för d1 blir det för 
hett, så kornet kletar vid'. — gcer-g. (föråldr.) 'dö'. Jfr isl. ganga 
af; gcer-4d 'gå igen (om döda)'. Jfr målets gr i adargkog ''gå 
i återgång, gå igen (om döda)'; gr-udt 'se efter', t. ex. gc'er- 
uctt-fgra 'se efter fåren'. 4) -a-. 5) Märk uttr. hål foo,t, va dgdra 
ng 'hålla på' med att göra ngt, fortsätta'; nceu (dat.) 76okt 'tala 
om ngt roligt för ngn', t. ex. nce sko jt rgglut 'nu ska jag 
tala om ngt roligt för henne (egtl. hålla fåt] henne roligt): 6) P. pt. 
hålan finns belagt i uttr. hal o hålan hel och hållen, helt och hållet, 
t. ex. a jar hag o halan wcbtctkqd 'hon är helt och hållet vit-
klädd'. 7) Av ett långstav. gäit, fält hade man väntat former på -a. Men 
på grund av dels hiatus, dels ofta förekommande svagtonig användning 
av orden har vokalförkortning inträtt, varvid sup. fått de kortstavigas 2. 
Jfr bikt, lfst 'burit, läst' m. fl. 8) Enl. Nordlinder, 1891. 
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(Hagfors 101). ökm:s närmaste granndialekt, nkm., har fg gg 
med exakt samma vokalkvalitet som sup:a dr g slg st g tg, 
'dragit, slagit, stått, tagit'. Att fg gg, såsom Rg 62-63 
anser, analogibildats efter dessa torde vara riktigtl. Dylik 
analogibildning har icke förekommit i ökm:s fåt gåt, ej heller 
i ovan citerade ösv. former. De förutsätta äldre fält, gäit. 
Jfr ökm:s drög slö,kst61 t, Va dra» drce», teiiji Uiii, 2,ap 
slan.; Öb stäiji (se V11 o. Wessman); -Grkb raj sla),p stag-p 

(Hagfors 100). 
- Verbet falla har prät. ful, sup. föla regelb. utvecklade 

ur y.fsv. fui(io), fallit. Av hålla, vålla äro sup:a håla, våla 
fsv. *haldit, valdit. Prät. hul torde vara analogibildning 
efter ful, ty fonemen -nid (i y.fsv. hult, huldo) skulle 
ljudlagsenligt giva -u/2t, -uld (se I 165, 166 med A. 9). Egen-
artade äro prät.-formerna hul, vul med lång vokal och assi-
milerat id. Detsamma gäller NKal. hl (Rg 170)2, NLul. hyl 
(A.Lundberg 208).2  G-kb har den väntade, regelb. formen hukl 
(med -d ur den gamla pluralisformen), Hagfors 101.2  Såsom 
redan förut (I 166 A. 9) framhållits, föreligger i ökm:s hul vul 
med stor sannolikhet analogisk påverkan från inf. hål veil, 
sup. håla veck, kanske även hyg 'högg'. 

IV. 
inf. 

Fsv. gråta, låta, råpa. 
prät. sup. pres. 

sg. 
im p. 

Pi. 
grd.ct grgct gråda, gråta gr y& grad' grådan 
14ct3  hd låcta lad' lad lådan 
rå 4  rad, rid rat ra ra raan 

1) Däremot kan det starkt betvivlas, att utvecklingen för dr 19 slg 
st g 4 är den av Rg föreslagna, t. ex. *togit > tågit > 4. (a. a. 63). 
Enligt min mening (se I 60 f., 2:a förklaringen) har utvecklingen hos 
dessa supiner i de norrb. dial:a varit -tigh ( + i) > ogh > oj > sam-
manfall med ä. oy. Vad NKal. beträffar, bli sup:a dr g slg (stisj) tg 
dessutom ett bevis för att i NKal. tilljämningen i ä + 1-typen (färit, 
alrävit etc.) gått ä > ä > y (y) > (z), oj såsom Rg (s. 38) 
anser ä > EZ3 > (NKal. ihmn a. bör liksom öktn. förklaras 
ur "lmmin, se I 75). 2) Vålla ej upptaget. 3) Om olika betydelser 
av Net se I 205, 206 A. 4. Dessutom 'väsnas', i vilken betyd. även 
kid öm .% används. 4) råda =, 1) ha makt, bestämma, 2) rå 
vara skuld till. Prät. råd i bet. 1), rid' i bet. 2). 



24 URIN PIHL, VERBEN I ÖVERKALINMÅLET. 

För utvecklingen av äldre ö •> i i prät:a gnet, lut, rid 
redogöres I 225 if. I nct är -ct påfallande (den väntade formen 
vore *nr, möjligen n, se Äldre dh, Avd. A I 2. b); här före-
ligger säkerligen påverkan från gnet, ltd. Regelbundet ut-
vecklade ur äldre grätit, låtit äro sup:a gråta kida. 

Råda har av den gamla starka böjningen kvar blott 
prät. rut, däremot har det fullständig svagböjning efter 3:e 
konj., såsom fallet var med ä. rådha redan i y.fsv. (Aschw. 
Gr. § 544, A. 6). 

V. Fsv. böa, gröa. 
De i fisl. och fsv. till redupl. klass V hörande verben 

böjas i ökm. svagt efter 3:e konj. (se s. 65). 

II. Svaga verb. 
Vid uppställningen av de svaga verben har följande prin-

cip följts: Av 1:a och 3:e konjugationernas verb uppställes 
för de olika typerna ett böjningsschema, upptagande inf., 
prät. och sup. Däremot upptas icke pres., som alltid är lika 
med inf., och icke imp., vars sg. är lika med pres., och vars 
2:a pl. bildas genom tillägg till sg. av -n i båka-typen, av 
-an i 3:e konj:s verb samt de långstaviga av 1:a konj. Där-
emot har jag inom 2:a och 4.e konjugationerna uppställt böj-
ningsschemat för varje verb, därvid medtagande även pres. 
sg. o. pl., imp. sg. o. pl., detta i avsikt att för resonemangen 
underlätta överblicken över hela mångfalden av former inom 
de olika konjugationerna. 

1. Äldre 1:a konjugationen. 
De i fsv. (1. fisl.) hithörande verben ha i ökm. fördelat 

sig på två huvudgrupper: 
kortstaviga: båka-typen; 
långstaviga: typerna kalla; heeria; drunkna (d. v. s. 

verb på -la, -ma, -na, -ra, -va). 
Obs. Om verb av typen fsv. spå se 3:e konj. 

1) Kortstaviga verb (bäka-typen). 
Karakteristika: i inf. kvarstående -a; i prät. och 

sup. (p. pt.) bortfall av äldre -dhe resp. -t. 
Tema: inf. baka, prät. båga, sup. baga. 
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Så böjas: 4 (ä. aya) 'aga', bara 'bada', basa 'ge stryk, 
piska (skinn vid sämskning)', mga 'becka', bzh€i lnhaya 
'behaga' (i fsv. -ar, -adhe; 1. -er, -de), bwara 'bevara, skydda', 
bHika 'häftigt hälla 1. ösa ut ngt, stänka (t. ex. med åra), 
skölja (fönster), tälja åv (timmer)', (fisl. blaka, -at 1. -kt), 
bkgga 'bläcka (träd)' (fisl. blika, -an), böra 'borra', b6sa (ng) 
'skräpa (ned)' (jfr ä.nsv. bossa itr. 'skumma, koka över, 
pres. bossar), braka 'braka', brga 'tindra, flamma' (fisl. brea, 
-an), bgva 'bäva' (i fsv. pres. på -jr, i isl. prAt. -ft 1. -an), 
döna 'dåna' (fisl. duna, -at), fasa 'förfasa sig', fada 'fatta', 
fölra 'föla' (fisl. fola, -an), gaba 'gapa', gina 'glimma, blänka', 
Izad'a 'hata', höka 'göra hål' (chhöka 'urholkad'), kasa 'lägga i 
kase' (fisl. kasa -at), /drapa 'klaga', tn6'sa 'med hammare 
1. dyl.) knacka till (sten o. dyl.) till lämplig storlek o. form' 
(fsv. knosa knusa), köka 'kola', krama 'krama', lära 'hässja, 
stapla upp, köra in i ladan' (i fsv. efter 1:a, 1. prät. ladde, 
p. pt. ladder. Även starkt p. pt. ladhin efter kl. VI. Fisl. 
hlaått kl. VI. Samma böjning finns även i ökm., se s. 18), bi 
(ä. laya) 'laga', lgma (sörjda)) 'stycka (vid slakt)' (fisl. linia, 
-an), lgna 'lena, lindra', lösa 'lossa, göra lös' (fisl. losa, -aå), 
16d'a 'lotta', 16'a 'lova:, 16'a 'låga', indka si 'maka sig', mana 
v. op. 'känna på sig, att — (t. ex. a ha mana udd?), nn, 
ad' p skö-Of 'jag har känt på mig, haft en känsla av, att 
jag skall gå'. Fsv. mana), »akta 'mata', -mgna (i salmgna 
'*silvmena, försilvra. Jfr fsv. hvitminadher, I 87), möka 
'skotta (dynga etc.)' (fisl. maka, -at), nänz 'ta nävar av ngt', 
692maka 'störa, oroa', pkffa 'pläga, förpläga', raka 'raka', Kat-
sa& 'rannsaka', r5ra 'vara röd, bli rodnad (på himlen)' (fisl. 
rota- -ah skara 'skada', skaka 'skaka', skaka 'skala', sjpfba 
'skeppa' (om vars i se I 88), sy,ba 'skipa' (se ib.), sk6'7ia 'kesa. 
(om kalv), springa' (fsv. skopa, -ar. Verbet har i målet be-
lagts även med prät. o. sup. sk6ba.), sköda 'skotta' (Enl. Hq. 
s. o. s. fsv. skota, -ar), skraba 'skaka, knacka, stampa', sköra 
'skåda', sk6'ra 'göra skåror' (fisl. skora, -an), s16da 'förslösa. 
tid' (fisl. slota, -at), smaka 'smaka', sm&ta 'smeta' (se I 85), 
sp7,1a söndar 'spjäla sönder (ved o. d.)' (fisl. spila, -at. Jfr 
dess subst. spila f. I ökm. har öggn I > e uteblivit på gr. 
av att verbet används huvudsakligen svagtonigt), spraka 
'spraka', strgcta 'streta' (fisl. strita, -at), strgva 'sträva' (ä.nsv. 
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pres. sträffuar, Hg.), störa 'stöda' (fisl. stona, -an), swära 
'svara', kara 'tala'. (Samma böjning har Ntaka 'betala', utom 
i sup. o. p. pt. i vissa uttryck: fa bdci. 'få betalt', ta b2tc4, 
vwr„,sty keda Mat 'det var så lite betalt'), tfra 'tjära', trga 
'reta(s), göra förargad' (se I 73. Både i fsv. o fisl. böjning 
alternativt efter 1:a konj.), trgva 'treva' (för fsv. ingen böj-
ning belagd hos Sdw, fisl. prifa, -an). 

Anm. 1. övergång till kalla-typen företer dwg å 'ta sig en 
liten lur', fsv. fvn. dvala (_an). 

Anat. 2. Från annan böjning i fornspråken ha hit övergått: frata 
'fräta' (frgcta ov tr. 'fräta upp', itr. 'gå upp (om sår)'; fsv. frosta, 
-er); gäna 'glo, titta nyfiket' (fisl. gana, fsv. gana, se s. 91; /åka 
'runka loss, vrida, vicka, röra', fisl. loka, -kt. Se vidare s. 91 samt 
I 106. 

Anm. 3. Några äldre långstaviga verb ha i ökm. kortstavig form 
samt böjning enligt bäka-typen, do flesta säkerligen yngre lånord: frikt 
'fråga' (se I 210); höcta 'hota, höta (med käpp o. d.)' by. höta 1:a 
konj.; Mota 'häda, håna' fsv. hEedha. 3:e konj., se I 222 A. 3; 
7j•n6ga 'knoga' (se Hq. knoga 1799 < fsv. *knöa), där både kvar-
stående -g- och kortstavigheten äro anmärkningsvärda; rasa 'stoja, 
fara vilt fram', enl. Hg. är detta rasa identiskt med fisl. rasa, -an; 
rb'cta 'reta' (I 271) fsv. re(e)ta 3:e konj.; smbera 'smäda' ä.nsv. smäda, 
pres. smäder Hq.; focsmb'cra 'försmäda' (jfr fsv. forsmiredhilse och se 
I 222 A. 3. 

Till baka-typen höra dessutom många verb av i regel 
mera utpräglat dialektal karaktär, flertalet icke belagda i 
fornspråken och åtskilliga med oklar 1. icke alls utredd ety-
mologi. Enär bl. a. översättning, jämförelser och etymon för 
många bland dem äro ganska omständliga, hänvisas — för 
undvikande av upprepning — i stor utstäckning till ökm. I 
för de därstädes medtagna verben, som återfinnas under resp. 
liva-typer. För verb med stamvokal äldre ä se 56-59, it 
72-74, I 84-88, ti-6 105-109, iti—ige" 191-193. 

Ex. baka 'knoga, hålla på o. d.', bgla 'prata vitt o. brett 
i onödan' I 193, bra 'blada, bläddra', bkög a 'med handen 
slita av skinnet på ren o. får' I 106, Wera 'tina, töa på våren', 
böga 'puffa, knuffa med huvudet (om ko vid mjölkning)' 
(NKal. böka Rg 163. Väl samma ord som T. 47 boka, boka, 
far. boka), dr6ba 'droppa', a 'stamma', åta 'dra not efter 
sik o. lax' (denominativ till &ta m. 'not att fånga sik o. lax 
med'), gsa 'pedere' Niga 'slamsa, fladdra', fkasa 'flamma, 
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frasa, prassla', firb'na 'flina småargt', fNsa 'fnissa, flina', frasa 
'fräsa, spraka', fisVna 'förtenna' (jfr ösv. dial. tina V11 1008), 
gara 'blåsa o. regna samtidigt', gasa as& 'rusa åstad i onödan', 
gktsa 'lysa fram, flina m. m.', gkfba 'glipa, vara lite öppen' 
(T. '164 glipa. Den uteblivna öggn I > e kan i ett dylikt 
ord knappast anses bero på rspr.-inverkan), gaa 'blåsa sakta', 
göra 'rinna var', Osa 6ba 'hafsa på med ngt', g6a 'ånga, 
imma', grffsa (anv. tillsammans med annat verb f. a. beteckna 
'göra ngt omåttligt mkt', t. ex. an  grgsa o det 'han åt omått-
ligt', an ha grgsa o spfch. Väl s. o. s. no. dial. grisa ',nere 
utwt' T. 183 a), Ula .92. 'sluta göra ngt' (NKal. har håla men 
i betydelsen 'söla' Rg 163), hag a (act fast 'sätta i fönster- 
haken då fönstret stängs, resp. haka fast ett öppet fönster, 
så det står stadigt'), jaka I 192, j‘ima-Wob (fl. jamata, I 58, 
A. 3), Jama 'gå masande' (se ib.), jäsa 'gå o. masa, gå o. dra 
benen efter sig' (kanske ett asa [gå o. asa] med pejorativt j-. 
Jfr om andra ord med dylikt j I 193), jaeta 'äta' I 192, java 
'sakta dra fisknoten i land', )61a 'mola, småvärka', jb'sa 'jäsa', 
kära 'sopa ihop, raka ihop', jpi'eta 'kittla' (sv. dial. keta, ipf. 
keta Vb. Åm Rz 317, no. dial. kita T. 269), lsala I 193, kkama 
'klämma, krama (varmt bröd o. d.)' (NKal. kkbma Rg 163), 
k?rava 'binda (kreatur) i klave' (Målets larava 1:a sv. 'gå brett 
med benen' är nog s. o. s. föregående. Jfr betydelsen av is]. 
klafi m. 'i Alm, alt hvad der er tvekloftet' Frz), kköra 'pyra 
o. brinna sakta', Wera 'kludda, klottra' (NKal. kköta Rg 163. 
Jfr ösv. dial. *klotta VII 444, Wessman 370, vilket dock upp-
träder som långstavigt), linasa 'knastra', kröma 'krama, 
trycka, pressa', kwb'ra (< *q vidha, 'sätta ut magen' I 84), 
köcta 'kåta', lava 'vicka o. slänga med kroppen då man går', - 
löna 'lyssna, gå o. speja', Inga €i (Ursprungligen långstavigt, 
se I 291 med not 8), mgsa (o. smanigsa) I 193, mgka 'mjöla' 
I 191, m6'ra 'sakta gå 1. röra sig', möra 'smula, krossa', 
nara 'förse med dymling' I 57, näsa 'nosa', n6ra 'nita', nök a 
Au 'enträget knoga på med ett arbete', nösa 'nosa, lukta på', 
paht 'ro med små tag', pta 'peta', ptila I 88, practa, pösa chut 
'påsa ut, bukta ut', pöcta 'påta, knåpa', räga forbch 'rusa 
förbi', raka 'tappa bort vattnet ur tjäran i tjärtunna', rama 
'ryta, bullra', 'Ina 'skrapa, fila (t. ex. pliggar i skosulor)', rata 
'snöra med rem', ra 'rapa' I 73, sava, saa 'sela', syma 

3-472763. C. Pihl, Verben i överkalixmålet. 
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'lysa till (o. slockna omväxlande)' I 85, siOna 'skena', *åda 
'skratta (om skator)', skwaka, skwada 'skvätta', sjpga I 73, 
giga 'slamsa o. slänga', slaba 'slafsa etc.', stia 'vara otidig' 
I 88, smaka 'bullra', smöka 'söndersmula, dela (en egendom) 
i små delar', snera 'snedda' I 85, sn6da 'snoppa (ljus)' I 108, 
spara "'spada', spela, 81)&1a 'lösgöra med spett', sp6ra4hc59b 
'*sporra ihop' I 108, stava sa,  fram 'vid skidåkning ta sig fram 
med tillhjälp huvudsakligen av stavarna', st& 'stega', stiga 'gå 
sakta o. dra benen efter sig' (Troligen samma ord som före-
gående men med av rspr. påverkat uttal i den sekundära 
betydelsen), st6ga 'stöka, städa' I 108, stöta 'stamma', stint 
'städa', ilja 'suga', s6ra 'sorla, kvittra' I 108, söda 'sudda 
med färg etc.', stob'ma I 85, trasa I 58, tröga 6ba 'knoga på, 
sträva' I 109, treva 'trava' I 74, vgra "veda' I 85, vga 'göra 
veck', wasa 'gå o. slarva, gå o. ströva, knoga'. (Sv. dial. vasa, 
wasa Vb Rz 798, ösv. dial. vas(a) V11 1091 (vasa I), tKra 619 
'upplyfta med kort o. tjock stör' I 86. 

Anm. 1. Sväva, belagt i ä.nsv. med präs. på -er och -ar, prät. 
sväffde (se Dahlgr. Glosa.), hör i ökm. (sweva I 73) till bäka-typen; 
egendomligt är tägu v. op. 'dugga', taga n4 'bli vattendimma' 
(bildat på sbst tagu f. I 111), prät. o. sup. tägu; det kortstaviga 
snöda — -d- 'snudda, ,ned bäka-typens böjning, torde utgå ur ett 
*anlita. Jfr no. dial. snöta 'snuse tir T. 674 o. se lig. snudda. 

Anm. 2. Bildade direkt på SeiZr f. '(sko)sula' < "söl f. (I 104 
n. 22) äro Sear 'sula', hakvseib 'halvsula', båda efter 1:a konj.:s 
kalla-typ. 

2) Långstaviga verb: typerna A. kalla. B. hwria. 
C. drunkna. D. spi. 

Karakteristika: i inf. bortfallet -a; i prät. och 
sup. (p. pt.) ändelserna reducerade till -a. 

Nedan uppföras inom de olika huvudavdelningarna verben 
sålunda: 

verb som i fsv. 1. fisl. belagts (enl. Sdw, Frz) med 
böjning efter 1:a konj.; 
andra hithörande verb, i fsv. 1. fisl. icke med böjning 
belagda; 
hithörande verb, i fsv. 1. fisl. icke belagda. 
verb som i ökm. ha konj.-blandning, helt 1. delvis. 



VERBENS TEMA. SVAGA VERB. ÄLDRE 1:A KONJ. kalla-TYPEN. 29 

A. Typen kalla: köl 'kalla = ropa'. 
Tema: köl, köla, 
Hit hör flertalet av målets verb. Så böjas 
a) verb som i fsv. 1. fisl. belagts med böjning efter 1:a 

konj. 
åb-t 'akta'; knd 'andas'; bårk 'barka'; bdö,o&g 'betunga'; 

bqemd 'blanda, distrahera'; bkchr v. op. 'vara blidväder' (jfr 
fsv. blidha 'smeka); bk5r2m 'blomma'; bhignd 'blunda'; b?r4Qtn 
'blåna'; brdo "broa, förse med bro'; bilt 'bulta'; bder 'båta, 
gagna'; dåns 'dansa'; dr 'darra'; ddn å 'dåna av'; d4g '*dagga, 
falla dagg I 182 (fisl. cl2ggva (aä o. g6); dkr '*döda (se I 
281 men jfr i Utvecklingen av äldre dh A 2. b); fåst 'fasta'; 
tkåb.  'flacka'; /*NO 'tala ohövligt, prata strunt' (fisl. fleipa); 
f7.4 'fläcka (ner)'; f69, 'foga sig'; fört "forka, staka sig 
fram i båt' (fisl. forka); ft-4g 'försöka' (fsv. frösta); friAgt 
'frukta'; få/ 'fålla' I 131; fankv '*förneva, förbjuda, för-
hindra, neka ngn att göra ngt' I 265, fsv. forneva 'förhindra'; 
ösv. dial. *ftirnåva V11 251; gn4g 'gnugga'; grtimt 'grymta'; 
grcin 'gråna'; d54sp 'gäspa'; håb• 'hacka'; h61,2t 'halta'; köp 
'hoppa'; h6t 'hosta'; hi 'hylla'; 148 'hälsa'; kintp 'inympa'; 
jåvb• 4 'jämna av, förkorta' (fsv. iamka); ,)0_0( "iorda, begrava'; 
kei/ 'uppkalla' (fsv. kalda); tåd 'kasta'; pchv 'kiva'; kkår 
'klappa'; *Or v. op. 'kittla, småklia' (fisl. klåra); kkånt 'klämta' 
(fsv. kleemta); tnår.4 'knarra, knarka' (fsv. knarka 'knota'); 
kW 'koka'; köst 'kosta'; köks 'koxa, titta'; 4råt 'karva (i trä)'; 
kwist (4) 'kvista (av)'; låst 'lasta' (jfr fsv. bar-, forlastadher); 
kg 'leta' (fsv. leta 1:a och 3:e konj., fisl. leita 1:a konj.); 
lök 'locka, draga'; 16gt 'luktat; mchnisb.  'minska'; mår 'morra' 
I 180; mosIknt 'mynta'; nzg. 'måla'; ng 'nagga (bröd)' I 126 
(fisl. nagga 'gnata'); nkg 'neka'; nid th69b 'nita ihop' (ungt 
lånord. Fisl. hnita. Jfr målets ncb,kd 'halta smått' < fisl. 
hnita, I 229); öt's böt 'gn högmod avvisa' (fisl. ofsa); pg4 
'packa'; pd0 'peka, vinka, vifta'; pi b• 'picka (kakor, bröd o. d.)' 
(fisl. pikka); pin. 'pligga (skor)' (jfr fsv. utpinnadher);plult 'plåga'; 
pki"fg 'pligga; narra' (jfr fsv. pluggadher 'försedd med plugg 1. 
pluggar'); pkömp 'plumsa (i vatten)' (fsv. plompa); predchig 
'predika'; prå4 'pressa'; prdo, 'prova, pröva'; pc'eu„st 'pusta'; 
vint 'pynta'; rhå "reka' I 265 (fisl. reika -ab, fsv. reka); 
rig.23 'spänta (stickor), rispa (en söm)' (fisl. rispa); röp,b 'ropa'; 
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rkst 'rosta'; riAt 'rykta (häst)'; Hd 'rädda' I 139; r4t 'komma 
(bli) ymnigt a;,,  ngt' (fsv. muta 'avkasta'); st .% 'sakta sig 
(om klockor)'; sin 'sanna'; shii 'skålla' (fsv. skalda); spg 
'skicka'; sf9in 'skinna'; skkår 'skråla'; sArib• 'åka skridsko, glida' 
(fsv. skrikka); skrimt 'skrymta'; *kyr 'skura, skrubba'; s/i44 
'slakta'; slckä 'slipa, släpa' (fsv. slipa med bägge betydelserna); 
slchg 'sluka'; s/å4t 'gå i arv (om sjukdomar, anlag); s/40 'släpa'; 
smit 'smitta'; snåe 'snarka'; sng 'snickra, skära i trä' I 144; 
sneib å 'snubba av, avsnäsa'; söp:b 'sopa'; spcfrod 'spruta' (fsv. 
spfrta); spf,tt 'spotta' (fsv. sputta); 840 'städja, städsla' (stckg 
'stadga sig, bli ordentlig', fsv. staga, stagga); stintp 'stampa'; 
stöp 'stoppa'; såb• 'sucka'; swötle 'svalka, svalna'; swehm 
'svimma' (jfr fsv-. besvima); stig.  'söla vara långsam' (fsv. 
söla, se Hq); tåb• 'tacka', tchng ; trå,kk 'träla o. slita ut 
sig' (fisl. prEela); t4g 'tugga'; tt'Agt 'tukta'; twchg 'tveka' I 231 
n. 13; twitb 'tvinna'; twä 'tvätta, diska'; Me 'torka' (fsv. 
thörka); vigt 'vakta'; vår/ 'varna'; tie 'verka'; wis7j 'viska'; 
v6e (— w-) 'orka, förmå' I 172 (jfr fisl. orka); vtik om) 
'bry (sig om)' (fsv. varpa. Såsom yngre lånord rörd 1:a konj. 
'vårda'); w4tsb. 'storgnägga' (fsv. har vrenskas, -adhis); va/sin 
'välsigna'; 6/2z,s (om) 'ömsa' (fsv. ymsa); ip 'yppa'; ie 'yrka' 
(fsv. yrkja, se Hq); g 'värpa' (jfr fsv. Eeggia 'skatta fågelbon 
på ägg'); 41e 'älska'; 0lb• 'ömka, beklaga' (I 162 Anm o. jfr 
fsv. änka ynka, ömka ymka); (kyp' 'öka' I 275. 

Avvikelser från äldre kalla-konjugationen. 
Övergång till 3:e konj:s böjning. 

arbchd 'arbeta' (prät. o. sup. arbeut) mot fsv. arbeta efter 
1:a konj.; .94 'såga' har i sin böjning övergått till målets spä-
typ (s. 64; prät. såct, sup. sa , p. pt. m. f. och pl. s‘ict); r(2,9,s 
'rosa, prisa, berömma' (prät. rOst, sup. roos st). Både i fsv. o. 
fisl. böjdes verbet regelrätt efter 1:a konj.; posj§i/d "påskylla, 
beskylla (ngn för ngt)', prät. posj§ild, sup. pospild -t. I 
samma betydelse har fsv. skylda, böjt efter 1:a konj. (men 
även med prät. skylde, skylta), fisl. skylda (a13); pchb 'pipa', 
pcbOt ptegt mot fsv. och ä.nsv. pipa, -adhe, -at. (Da. Gloss.) 

Böjning efter 1:a och 3:e konj., fullständigt eller partiellt. 
Beträffande nedanstående verb bör framhållas, att de 

olika böjningarna i flera fall äro lokalt fördelade; i ett par 
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fall ha inom samma familj olika tema belagts, sålunda att 
modern (född i annan by) använt temaformer (3:e konj:s) av-
vikande från den övriga familjens; i ett fall (trcbg, 'truga') 
har samme meddelare 1919 haft böjning efter 1:a konj., några 
år senare efter 3:e! 

bön 'gå i borgen': bön, böna, börd böna bön, börd, 
bort Gr.11ä.; bör, böna, bord öLj. Fsv. borgha 1:a, fisl. borga (ad). brchyg 'bruka, pläga': breyg, -a, -a. Denna böj-
ning förekommer oftast; men Mj. har prät. brieygd, och där 
har även belagts sup. brägt (II st. klassen), vilken form på 
flera andra håll anses direkt felaktig. Fsv. bruka 1:a. 

fkci)ft 'fläta': fred, fk4,2.4a, fat Mj., J; fkeved, f4et0, fnt 
Nä. m. fl. Fsv. ftEetta 1:a, sällan 3:e, Aschw. Gr. § 547, dock 
även p. pt. -ter; fisl. flata (an). 

rus 'rusa': rdys, reysa, rce,ost Gr.; rchys, rest rceyst Vs; 
rdus, -a, -a Nä. (men modern i familjen, född på Björkholmen, 
hade reys, ryst, rceust). Fsv. rusa (-adhe). 

sk69n 'skona': skon, s1c69na, sko ont. Fsv. skona (-ar, 
-adhe). 

trchy 'truga': trcto, treya treyd, trchya trceyt Gr.; trcby, 
trdyd, trceot Nä. Fsv. prugha 1:a, fisl. prågha (a8). 

vd9 'våga, töras': v69, v69a vd9d, vö9a vo9d Gr; v69, -a, -a lie; v69, va, vo9t Mj, Ek. Fsv. vagha 1:a, fisl. 
våga (a6). 

Fullständig böjning efter 1:a och 3:e konj. har rökst, (< *roysta I 281) '*rösta, bygga takröstet', prät. -a rökst, sup. -a rot. Ordet är ej belagt i fsv., fisl. har rausta 
(a6). I no. dial. finns både rausta och roysta enl. Aasen och 
Torp, vilka dock ej uppge tema. Samma dubbla böjning 
som i ökm. har *rosta i v.Nyl. (V11 780). 

b) Andra hithörande verb, i fsv. 1. fisl. icke med böjning 
belagda. 

bdczd 'banda, sätta band på (tunnor, såar o. d.)', fsv. 
banda; bas s2 'bocka (sig)', fsv. bukka bokka; brchvg 'bringa', fsv. bringa?; bök 'dunka (emot ngt)' fsv. bunka; dekmb 'damma' fsv. damba; döp 'doppa' fsv. doppa; drchb 'drabba' fsv. drabba; fia 'fjälla (fisk)' fsv. ficena; Anejr 'knorra, knota; 
knarra, spinna (om katt)' fsv. knorra; köp 'koppa' fsv. koppa; 
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lömp 'lämpa' fsv. lämpa; nit 'nysta' fsv. nysta; pear 'påla' 
fsv. pala; råsb• 6ba 'raska på' jfr fsv. raska 'överraska'; 
sAcbu,m (a) 'skumma (av)' fsv. skurna (iMper. skurna -e); 
trånip 'trampa' fsv. trampa; ckyctröt 'uträtta' fsv. utreetta; 
våg 'vagga' fsv. vagga. 

c) Hithörande verb, i fsv. 1, fisl. icke belagda. 
is "axa I 116; bkå,y3 v. tr. 'blanka'; bZ-åsh. 'titta, blinka' 

I 117; bkåy 'skaka, hastigt springa' I 133; bkitst 'blixtra, 
blänka' I -144; bc59m '*bomma (timmer)' I 237; inki 'skjuta 
bom'; bröts 'bromsa' I 184 A. 2; br69,ek '*brunka, guppa, vicka 
(på en båt)' I 185; brey,g 'knastra, äta (hårt bröd) så det 
knastrar (V11 91 brausk(a), jfr gkb brotask isl. *brausk (avlj. 
till brjåsk) Hagf. § 84, se äv. Rz 58 bruska brosk(a) etc. 
ökm:s form kan utgå ur ett äldre *brauska ss gkb ovan eller 
ur braska < "briu.ska enl. regeln om ögg in > ii> ceu efter 
r, I 286); br(ig 'bråka (lin), böja (medar o, d.)'; bröst 'sprätta' 
I 134; bchg "buka' I 240; bcbob• öp "bula upp' I 240; bchtk 
act, t se ib.; bålt lhöob 'bylta ihop'-; b4t 'borsta'; bd 'bädda'; 
kus k 'böla' I 273; dålb• 'slå dank' f 123 A. 5; dåntp-a4 
'falla (1. kasta) omkull' I 117; dig 'diska'; drchb• 'söla' I 243 
A. 3; d69e1c 'dunka'; dts 'dunsa'; deyd 'duka'; diÅr I 173, 
betyder även 'surra iväg fort (t. ex. om  rullgardin, som far 
upp)'; c/4,51j 'dugga' I 175; dcbud "dusta, ånga, ryka' jfr T 80 
dusta; f69eg 'fånga' I 128; fåsig(fik '*fast-gårda, lägga in fast 
underlag under golvet i ett hus'; fit's öp 'burra upp (hår)' 
I 144; fil- 'fira' I 149; fir öp v. op. I 149; Nita 'fjanta' I 119 
Und. 6; hög 'knåpa, arbeta-  dåligt' I 193 A. 2; fkckg 'flagga'; 
fkg oAr,tvg 'flacka omkring' I 125; firde "flarka, flaxa (om 
fåglar), flacka omkring' jfr 1/11 205 *flarra 'flaxa'. ökm:s 
form troligen en k-utvidgning härav; fNkn '*flena, isa sig' 
I 263; firch,nt öp "flinta upp (eld), slå eld med tillhjälp av 
flinta, eldstål o. -fnöske'. Denom. bildning till f1t£4nt f. 'flinta'; 
Nk "flocka' I 164; thit "fiåka' I 206 A. 3; fkkbt 'flämta'; 
frcbg 'fradga, löddra' I 126; frös 'frossa, äta glupskt'; fråst 
'frusta (om häst)', förhåller sig till ett *fr.öks '*frösa' (no. dial. 
frosa 'fnyse, pruste', jfr fres n. 'mule paa hest' T 138) på 
s. s. s. frusta : frusa V. Spr. III 278;79,20 'fukta', ft'Ag 'fuska'; 
fujchm 'försumma' 1 242; gr.bd gtdp,b .%7gadda ihop sig' 1 125, 
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ä.nsv. gadda 1:a konj.; do.gt 6.2 'upphänga (nät) till torkning' 
I 145; gkg• v. op. 'misslyckas' I 144; gks "glisa, illflina' 
I 229; gkySb 61,  'skämta (med ngt), ge skällsord' I 20; 
gnea,k 'gnälla, kälta' I 273; gril (ne, sr) 'söla (ned sig), smeta 
(ner sig)'. Härtill a. grila 'nedsmutsad, osnygg då man äter'. 
Rz 212 har grinet Sm, grillig Rosi. T. 180 anför från sv. 
dial. grillug, grillet, v. grilla; grc_bys 'grusa', gra? 'grädda' 
I 139; grd,e,. gk4rr 'gräla' I 221; göt 'gala (om gök)' I 164; 
gång 'gunga' 1 185 A. 3; görk 'leka kurragömma' I 173; 
göp,-st 'lukta kraftigt, dunsta, pusta, komma häftig pust av 
vattenånga', jfr Ihre 100: 1 gåost et gåst 'ånga, sagta väder'. 
Fisl. har gusta (an) 'blffise', no. dial. gusta T. 191. ökm:s 
form förutsätter snarast ö, möjligen ö; gegr 434;ajr 43140 
'skrika, tjuta'. Om dessa former se I 273 n. 15, 252 A...3; 
hk 'halka', kim 'fåna' I 206; hityA 'bota (halt ko)', se när-
mare I 118 o. jfr fsv. hanker m.; hf_ir 'småregna'. Användes i 
uttr. a h,ar o rgan 'det småregnar o regnar'. Ordet förut-
sätter äldre ä. Jfr(?) skott. haar 'a chill, foggy, easterly 
wind' V11 328 *hara v.; Irk 'hartsa', his 'hissa, gunga', hi9 
Mg 'hojta, skrika' I 23, snarast ljudhärmande; ofigst 'hicka' 
< *hiceksta. På Gr. även belagts uttalet jggst, I 194 A 3; 
,sgrp "hjälpa, taga ihop båda ändarna av noten o. dra den 
upp på land'. Widm. Ant. s. 191 har sjölrp i samma bety-
delse. Jfr härmed Mu. hjälp f. 'ställe på ett notvarp där noten 
drages i land' Ordb.; h6k ch 'urholka'; kårp 'laga kläder slar-
vigt' I 173; &kb 'schasa bort' I 175; hifs il si 'hyfsa till sig' 
(p. pt. 4,13r-hifsa '*välhyfsad, snygg'); kav 'fånga med håv' 1209; 
hår2, '*härna, lugga' I 137; hfs 'gå fort', anv. i regel endast 
tillsammans med annat verb: lusit's o maser, ger o Inifs. Jfr 
ösv. dial. *hofsa 'hafsa, slarva, fjäska' V11 347, T. 224 hufsa 1; 
htirp rhkb 'snörpa' I 157; jtilst 'jaga' I 116 U. 2; ,961 act 
ji 6ba 'vara uthållig o. flitig i arbetet, sträva på' (ex. ir ha 
jo gaz o 6ba hali-dn ugfr 'jag har ju gått o. strävat o. 
slitit hela dagen).' Rz 295 upptar för Els ett jalla, men med 
betyd. 'jollra, dagdriva', troligen icke samma ord; j9:o 'gnälla 
(om hundar), klaga utdraget'; xe:om 'jama' (trol. bildat på jcfy 
ja'); jir  v. op. 'känna yrsel 1. svindel, v. p. 'väsnas, vara yra 
(om barn)' I 42, NKal. jr :yra', jfr även pitem. huvrOra, 
Iverns 10; OU. 'ro mkt sakta', kanske en -k-utvidgning 
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till ökni. 46/ i ugfr samma betyd. I 14, som möjligen har 
sammanhang med ösv. dial. kal(a) sv. vb. itr. 'gå i sakta mak, 
hålla på i sakta mak' V11 416; Advb. 'kanka, kånka' ä.nsv. 
kanka, se Hq; On, "kanna' I 119 A. 2; körd 'karda' I 129; 
4år.4 "karka, binda 1. snöra fast' I 119; jgikm 'äta glupskt o. 
slarvigt, glupa i sig, sladdra', troligen s. o. s. no. dial. geima, 
keima 'kaste med hodet, om hest, svinge overkroppen, om 
folk' T. 150. Jfr även T 153 gimsa; »hi 'kila' (av kil); petg 

1§0.1,1 "kjalka *kjolka, gå o. klafsa i vatten, myr 1. snö' 
I 120, 1:13 A. 1; kkcbd ihOob 'trycka ihop, platta till' I 125; 
Idrjle (oba, ncpu) 'klaga o. klanka (på ngn), kritisera (ngn)' 
ä.nsv. klaneka på Hq; kki4 'klicka, misslyckas', acherkrita', 
kb 'klubba' I 176; kng4 'knacka (sakta)', Ane 'knalla, gå 
sakta', kndog 'knaka, knarra' (anv. om  dörr som knakar 1. 
gnisslar, skor som knarra, snö som knarrar under fötterna 
på vandraren). Väl s. o. s. Mu. *gneka gnae sv. v. 1 'knarra 
(om skor), gnissla av brist på smörja'. Ordb.; /ing 'ticka 
(om klocka), halvvägs tala em ngt' I 144; Anip 21M -Inippa 
ihop', louja 'knoga' (troligen direkt översättning av rspr:s 
knoga. Målet har även formen 4nei, 1:a konj., som ej heller 
kan vara ett äldre knöga < fsv. *knöa Hq, men som möjligen 
kunde tänkas utgå ur ett *knaga, med utvecklingen --eg- > 
ok > a, o),. Jfr I 282 A. 3. Eller föreligger här, med 
öggn -yj- > > fisl. knfrja 'drive, tilskynde, bevwge en 
til at gjore ngt'? Okm:s b•ruft, har belagts i uttr. som Ank, 81 

fram 'knoga sig fram', 49zei, o vörb. 'knoga o. orka med'; 
knö9d" 'knota'; Ancib 'Inubba' I 177; Ant'Af 'knuffa'; b•ni4.  cti/ 
"knycka till' I 154; 4ntid 'knysta, krysta' I 155; Anr (JOO) 
'hoprulla, hopböja' I 159; Id4.k, "kolka' I 168; körp 'snörpa' 

173; knä.  'kraxa' I 205; knint 'krama' I 58 A. 1; krm 
'kråma sig' 1 58, 205; byb 61? s2,  'krya på sig', khibr 922 
'd:o' I .248 A. 2; Ark 'kryssa'; krds 613 .% 'pynta ut sig' (nytt 
lånord, bildat på krås); 4.9-4,kk 'kräla', Arg 'd:o' I 134; 46 
'kröga' I 253 A. 7; Oka^ ;rulla, ramla' I 241; AiAld 
I 166; kwcim kim 6ba) 'ta för sig för mkt (mat, pengar 
etc.)'; kwöbw 'småskälla', jfr T. 340 kvakka 'bjeffe, kvfflkke, 
skjelde'. Okm:s form < *kveakksa; /Ms 'tjäcksa' I 133 n. 10; 

sönd 'källa sönder' I lb; jpött i "kälta av, med en 
något krokig- vigg av trä »skjuta» barken av träd)', är s. o. s. 
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ösv. dial. *kälta, sv. v. 1 'avtälja med *kälta 'tväräggad yxa' 
VII 524; part 'kärna (smör)'; J,960 '11öka, kälta' I 23, s. o. s. 
Mu. *köka 'joddla, ropa', förutsätter äldre ey-form. Jfr Dfs 
k6uk 1. kkk 'locka, ropa', no. kauka Ljl. § 62, no. dial. kauka 
T. 261. Fsv. -köka (i genköka 'bräka, gräla, knota, motsäga', 
motköka 'knota, knorra') kan återgå på au- 1. ey-form. okm:s 
pop har belagts endast kopulativt förbundet med låd 'låta', 
t. ex. an  /960a o lid, del ji lceyct ycer lava no 'han kältade o. 
bad, tills jag måste gå o. ge honom [det]'; kc'etcsb• 
I 23 n. 10; 10 'ladda (bössa o. d.)'; /4ifrnb "lamma, föda lamm'; 
låmp dil 'lampa till' I 118; hie 'linka' I 118; k 'lappa, 
laga'; låg 'laska, sy (skor)'; ki,04 'linka, halta'; list 'sätta på 
list' ;/61s 'locka (hår)'; krt.  luffa'; hg 'lugga'; l691np ed "lumpa 
efter, ta av den skadade delen av ett träd' Btr. *lumpa lön; p 
Ob., till lump 'kort o. tjockt trä m. m.', se VII, T., Rz; 
/69,ek 'lunka = gå fort', låyct öbcr (föråldr.) 'tända på" I 170 

19; itir4 'lyssna i smyg' 1 173; /i,c,51j s 'löska sig' <luska, 
I 175; ickoct 'luta (kläder, fisk)' av knal' f. 'lut'; leig 'lagga 
(träkärl)' I 182; leis 'låtsa' -6-, 1738 låssa se fici, I 211; 
låvgct cbyd "längda ut, förlänga'; /ke länka'; lå.p 'läppja' 
I 132 n. 4; ky 'täta (mjölk)' kan vara ett äldre "lauga. Mu. 
har sbst. *käslöga f. tieslsge 'löpe', och för Nsj uppger 
S. Larsson s. 60 ?käselöd 'flytande ostmassa' Mslciuwa b. s., 
vars au återgår på ä. au (s. 11); /Ort "h6,ob 'Iöta ihop' I 279; 
månk v. op. 'minskas, fattas' I 118 (a inåvb• (ic: va bk4s, va sni_ 
'det minskar med blåsa, med snöa = blåsten, snöandet avtar'); 
rrris_t 'ysta', härtill migas löpna (jfr målets ndso f. 'ostvassla' 
I 91), NLul. miskäs, miskas, miskces 'ysta sig' A. Lg m. fl.; 
meir 'skumma (om vatten)' I 180; mkek 'munka, spela sten' 
I 185; mild '*mylda, övertäcka med mull' I 155; mil 'skrynkla 
ner' < mylla. Jfr Hels. Ob. myla te 1. hop 'sammankrama, 
hoprulla, skrynkla hop' samt Rz 450 myylt ipf. -ä 'vårds-
löst linda, rulla ihop så det blir skrynkligt', mööl ipf. -ä 
id. Vb.; mné, *mässa, i onödan upprepa samma sak flera 
gånger' I 134; meyk inch sb '*möla ini sig, glufsa i sig' I 274, 
ä.nsv. möla; nr 'narra'; nv 'varna, förmana', simplex till 
fanMv s. 29, I 265; ng 'nicka'; n69, '*noa, skåra en stock till 
planka' I 236, Ibre 1-00: 1 nå° 'småningom hugga el. tälja, 

således lika som nöta sönder något'; n62.9 'plocka (bär 
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o. d.), nappa (vid fiske)' I 170; flög 'smålugga' I 174; nåt 
'nynna, gnola' I 175; 69s 'osa'; påe 'ro sakta, paddla', i 
Kvj. belagt med -k- . Sannolikt en k-utvidgning till ett *palla, 
ösv. dial. pal 'leka 1. röra i vatten', pal o row V11 684 *palla 
II, jfr ökm. a ptiea o r6od s smån 'hon rodde så sakta'; 
pk 'passa, hövas'; pr 'rinna mkt sakta o. lite' I 31 <*picerra. 
Jfr Jyll. pjcerre 'smågrwde' V11 694 pirra I; pie 'småspringa 
(om barn)' I 146, k-avledning till pilla på s. s. s. pg1jj  till 
palla, se Hq; pktisb• 'plaska'; pZrfg 'pligga' ; pk69 'ploga, plöja'; 
p?r6omp 'plumpa'; p?r6oms pkönis 'plumsa'; pir 'porla' I 180; 
pds (o1,4 ncey) 'skvallra (på ngn)' I 20; p69fitp 'pumpa'; pöom p 
'knoga (o. bära ngt tungt)' I 184 n. 5; pön_tp chfct s 'kluta 
ut sig' I 184 n. 6; p6knt 'misshandla' NKal. p6502,t Rg 164; 
ph 'försöka', jfr fl. pyydän 'beder, begär, anhåller' Cannelin 
samt Rz 516 Pyr 1 n. belagt i Vb, av honom jfrt med fl. 
pyrin 'bemöda sig om, ivrigt eftersträva'; pr 'utföra ngt 
slarvigt, slarva' I 253 A. 6; rånIp 'berömma, skryta' I 118; 
rånt 'ranta'; rdgyn n '*remma ned, rulla ned (rullgardin)', 
(beträffande -fi- jfr I 86 f.); r40 'reva (segel)' I 87 Und.; 
råm) 'varpa (garn)' se ib.; rf "ria, skrapa med rijärn, varvid 
en ursvarvad fåra bildas', s. o. s. V11 745 ria III; Kg, 'torka 
säd i ria' I 230; rig '*riska över' (Förr vid sådd. gjorde 
man ett slags harv av en granruska (grenrig, I 145) o. harvade 
ned (ria Ut) kornet därmed); rösb• di6o,t,  'samla ihop skräp 
(ro4k)' I 174; rejb (d) 'med ett verktyg skrapa rent ngt' 
I 177; r4g 'rugga (om fåglar)'; rål 'rulla'; rå.s.t 'rusta' I 175. 
I betyd. 'rusta (till krig)' o. även eljes reigt); rig•s "ryska 
sig, rispa sig (på en nål o. d.)' 1 154 f; sund 'sanda'; sigt 
'ta sikte, syfta'; sil "ålla, söla (i vätska), slaska (ner sig), 
söla (med tid)' I 146; sr '*sjuda' I 285 n. 2; sköl 'skalla'; 
spitt,s, 'skjutsa'; sk6 ft 'arbeta på övertid' I 163; sk6o, (föråldr.) 
'*skoga, jaga i skogen', Rz 593 skoga, Mu. skoge sv. v .1 Ob. Jfr 
fsV. sk5ghia 3:e konj.; sk k sk6.1 'skoja' I 42; sk6ok 
undervisa'; s1c69k '*skorda, stötta under' I 181; sb•råt 'skratta'; 
sArcb?,n «y& '*skrina ut, suga ut (jorden)'. Målet har även a. 
sh-rcnn '*skrin, mager o. utsugen (om jord)' samt p. pt. chcr-
sArc4na 'd:o'. Se Rz 598 *skrina. I ökm:s hithörande ord är 

äldre i; sb•råli '*skrubba, grovkarda (all)'; s4riAmp 'skrumpna' 
1 184 A. 2; str0p '*skruppa 1 171; sArchtb '*skrypa, få (tid) 
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att gå fort, fördriva (tid)' I 287; skrån "skråna, skrumpna, 
torka' I 205; sArkl "skrädda, sy (om skräddare)' I 139 n. 2; 
ska 4 'skubba av, skrapa av' I 177; sytt' 'skuffa" sOg 'skugga'; 
sydd '*skulla, hägra' I 166; sh-ckttm 'skymma' I 242; sk6921c 
'skumpa, skallra m. m.' I 185; sblIt 'skutta'; skwökk 'skvalpa, 
vräka (om sjö)' I 124; skid't 'skvätta'; WO 'skena' I 158 A. 2; 
slsömt 'skymta' I 161 n. 11; skcik 'skåla'; sh9tiv 'göra grima-
ser' I 132; s/årp 'sörpla' I 173; sladde 'slå dank' I 118; 
slts0 'slöjda' I 283 A. 3; sIng• 'smacka'; sma 4 "smala av, 
göra smal', bildad på a. smel 1-54 Obs; snöog 'snoka'; snöp å 
'snuppa av' I 171. I samm a betyd. äv. snip å < *snippa 1 
< snyppa; snar 'snurra'; sn63-st 'snyfta' I 154; snå,d9 
'*snärkja ihop' I 137; snörp 'sörpla' I 157 n. 11; snörp WO 
'snörpa ihop' se ib.; sOct nu si,  'smutsa ned sig'; spi 
'sparka'; spi -cd; "spjuta ut, tränga ut (skor o. d.)' I 285 
n. 5; spilb• 'spjälka, spänta (stickor)' I 147; sp694. 'spola'; 
spönt 'sponta (bräder)'; spr67yg 'galoppera, trava' I 127 f.; 
spe "spåka, spå' I 205; spd,gr '*spärda, spjärna' spkfik 'd:o' 
I 139, 196 A. 2; stir 'stirra'; stk, 'stoja'; str40 'strejka'; 
stripigt 'spruta (vatten, blod)', NKal. sir•i„t Rg 46, 164. Varken 
ökm:s el. nkm:s form är identisk med sv. dial. strännta Rz 
686 el. ä. da. streente Rg 46 n. 6, ty det är frfr äldre nd, icke 
nt, som it > i resp. (För fler ex. se  I 139 f., Rg 46). Grund-
verbet *strwna finns i ösv. dial:s *sträna V11 953, no. dial:s 
strama T. 732; stckuj• "stula, stjälpa, luta etc.' I 244 A. 3; 
st cku 'stuva'; stf:b 'stybba I 158; sårp 'sörpla' I 173; sr 
'surra'; sösk 'göra ngt långsamt o. vårdslöst' I 174; sw«. 
'svikta', t. ex. pkciyka swg. und fältro 'plankan sviktar under 
fötterna'. Anv. som syn. till swijt. Jfr no. dial. svekk f. 
'swnkning, indboining, f. e. under fotbladet' T. 753; swibt 
'svikta'; sip "syppa', varom se utförligare I 152 A. 1; s41 
'sålla' till sc_t/ m. fsv. silad I 205; sår 'såra'; s6ft "söfta, fukta 
(malt), göra deg söt gn att bearbeta den' I 154; tåp 'tappa 
(timret från samlingsbommen in i ringbommarna), tömma'; 
tiv-abA tr., itr. 'tippa omkull'; kg, 'stacka med tjuga', I 285 
n. 8; jpios använt om orrens väsande läte om våren, se I 286 
A. 3; Min '*tjåna' I 44 n. 1, 206; trip 'trippa'; trå 'reta, 
skämta med' Rz 758 tråss, -ä Vb, Nb, Btr § 46 trets, NLul. 
troös (Nordl.), no dial. traassa T. 802; tr69,mb 'trumma' 1 184; 
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tr6ns3- *trilskas', jfr Aa. 841 Tronska f. 'trodsig Kvinde'; 
t6(9)njb 'tumma' I 184; WA.und 'tjuta, låta gällt (om fåglar)' I 
17; titi/ 'snurra, virvla' I 146; tweog "tvänga, belagt i uttr. 
twelog nevatila ve, tqo bot blatt-o tölnsidaro 'tvänga 
ihop-  nävertyllan med tågor av björk- o. tallrötter', d. v. s. 
att med tunna tågor stadigt tvinga ihop (= snöra ihop) de 
med sten fyllda nävertyllor, varmed nät »stenas» i nedre 
telnen. I gamla »våner» hade man alltid tvängat ihop tyllorna 
med tågor. Samma ord är Mu. tvännje fast böjt efter 2:a 
sv. (= äldre 3:e konj., se Ordb.). Obs. det med tvänga sam-
manhörande sbst. tväng 'skorem' (fsv. sköthwa3nger, fisl. 
pvengr), ymnigt belagt i ösv. dial. (Vii 1057) o. se även Hq 
under tvinga, tvång, tvang; tigk/ "tyla, töva, dröja' I 246; til 

'*tylla ned, skrynkla ned' I 155; t:Ick '"tåla, färga nät i 
tal.' 1 206 A. 3; MAs 'märka träd' I 133; tåns 'sträcka (på 
sig)' I 136; t«. cij 'täta igen (ngt)' till a. tet I 223; t61, 
'törna'; dta,. "ula' I 23 n. 11. Snarast s. o. s. T. 835 fila 2-, 
1711 1070 ul(a), Rz 780 a ula, ul Vb; Or 'yra (om snö)' 
I 242; vift 'vifta, flamma (om norrsken)'; vi' 4 'vicka'; vild 
'vilda, flå skinnet av ett djur (i sht järv) utan att upprista 
det' I 146; vc'e,mt 'vinka'; vigp 'vispa'; 1,9-6qvg '*vrånga, vrida 
sig snett, vränga till', oftast refl. vrkyg s2.. Obs. uttr. vrkng a 
.s» 'gn slöseri 1. slarv gå förlustig ngt', t. ex. vr«yg ti st 
bola ht4manan 'slösa bort hemmanet'. Till fsv. a. vranger; 
vg2 'vyssja'; ve:,5b. "vätska, fukta på ngt, stänka på ngt' I 220; 
wdlip "välpa, valpa' I 138; iv '*yppa, vaccinera' I 153 A. 3; 
69eg 'ånga, imma' I 128 U. 1; "äeka, ångra' I 133; iknd 
On "ända om, vända ngt på en annan ledd men med samma 
sida upp (t. ex. skinn vid garvning)'. 

Ams. 1. Verbet jgramt '`järmta, idissla' I 137 har fullständig 
böjning dels efter 1:a konj. (prät. o. sup. j6•92,2ta), dels efter 3:e (prät. 
.16,22t, sup. jeryit). Något *järmta finns ej belagt i fornspråken. 
Fisl. har som bekant jörtra (as); jfr att i no. dial. finns jorta, -ar 
(Aasens Ordb.). I ösv. dial. förekommer emellertid *järmta sv. v. 1 
och *järmtra sv. v. 1•  (VII 413), för Vb, Åm, Mp upptar Rz (298 b) 
jart, järt (ipf. jästa 1. järtä), och för Mu. anför Nordhinder *järta 
sv. v. 1. De norrländska formerna utan -in- böra säkerligen förklaras 
som Dfs jåt (Ljl. § 93: In faller mellan r och t). Av ovanstående 
belägg att döma torde man kunna anse, att böjningen efter 1:a konj. 
är den primära även i ökm. 
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Anm. 2. töp 'stoppa igen (t. Vt), sticka in (t. ml), stoppa in.  
böjes efter såväl -1:a konj. (töp, -a, -a) som 3:e (töp, töft, toft) samt 
bar dessutom blandat tema ined prät. efter 1:a och sup. efter 5:e konj. 
(töp, töpa, toft). Ordet har ej belagts i fsv. och fisl. Det återfinnes 
i INTILul. -t0629 (Nordlinder), i no. dial. toppa (T. 796) — på båda 
hållen utan anförd böjning — samt i ösv. dial. toppa sv. v. I (VII 
1024). Att i ett dylikt fall avgöra, vilkendera böjningen som i ökm. 
är den primära, är vanskligt; dock talar det ösv. belägget — från 
nVa — för 1:a konj. 

Till kalla-typen höra även de ganska talrika verben på 
betonat -öra (> 4r). Utöver de i ökm. I 272 A. 11 uppräk-
nade upptagas här följande, utan uppdelning i undergrup-
perna a) b) c), jfr ovan s. 29, 31, 32: 

döktor4r döktorbr 'utöva läkarpraktik'; fiskalisbr 'spe-
kulera på ngt'; grad-olag 'gratulera'; hampthr 'hantera (I 272), 
fara illa med (folk o. djur)'; hasld,ir ''haslera, söla, dra ut 
på tiden'; lcdmandfir 'kommendera'; kövfmnökr 'konfirmera'; 
ony 'ordinera'; stofikr op s *stoffera upp sig, göra sig fin, 
klä upp sig'; suldy 'gå i konkurs'. 

Övergång till 3:e konj. uppvisar bdn .% 'bärga sig, reda 
sig' (fsv. biärgha sik 1:a), med efter -a-bortfallet utveckling 
av -gh > som har prät. börd .% börgd s, sup. bert 
pres. sg. o. pl. bb'rb (mz• etc.) 

B. Typen heeria: 

Tema: hal håna, 
Utmärkande för denna typ: i inf. har efter bortfallet av 

-a det föregående i sonantiserats till z, i, och ordet har i all-
mänhet övergått till den öppna, kortstaviga typen, oftast 
med jämviktsaceent (dock mindre utpräglad än i bå'ka-typen); 
prät. och sup. ha oftast i_ och närmast föregående kons. för-
längd till halv-, stundom hellängd. Dock ha påträffats även 
tydligt 3-staviga former (t. ex. bdtaa) med sonantiskt -z- och 
kort (ngn gång halvlång) föregående kons. 

a) Av de i fsv. 1. fisl. hithörande verben ha belagts: bdh 
'böla (om tjur, oxe)' I 77; lkb (th.ö9b) 'binda (ihop)' I 92; 
gn 'färja' fisl. ferja (an); nftti 'nyttja'; Kim 'ropa, skrika' 
1 77; sam 'stävja, tvinga' fisl. stefja (an); vgdi 'vittja' 1 93. 
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Avvikande: Det långstaviga fi„st (fsv. fiskia). Av det 
ursprungliga finns kvar ett minne blott i den föråldrade 
inf:formen fig», belagd speciellt i fig» act 'fundera på, grubbla 
över'. För övrigt överensstämmer temat med kalla-typens. 

A.nm. 1. Verben börja, böra. Det fsv. byria hade som bekant 
böjning efter både 1:a och 2:a konj. (-De 1. -de utan i-omlj., Aschw. 
Gr. § 547,3). I ökm. finns ej belagd flexion enligt hEeria-typen, utan 
temat lyder bfrz, bird birt,btrt. Alltså i-omljud genomgående och 
övergång till äldre 3:e konj. Detsamma gäller för t. ex. NKal. med dess 
y i hela temat (Rg 164) och Mu. med 0 genomgående (se Ordb.). 

Böra, egentligen samma verb som fsv. fisl. byria (enl. Hg samt 
Aschw. Gr. § 547 Anm.), heter bObr böojr, bo9t. En inf. 
bok förekommer även, svarande mot ösv. dial:s *borda VII 120, da. 
inf. burde. 

Anm. 2. Till hwria-typen ha anslutit sig ett par verb med stam 
på ä. -rgh, där -gb- efter -a-bortfallet utvecklats till 2, varigenom 
skett sammanfall av dessa verb med dem på -la. Ifrågavarande verb 
äro: fb'n fsv. fmrgha, dn 'ärga' (bildat på ä.nsv. ärgh). 

b) Några i fsv.-iisl. ej belagda verb. 
De uppföras här, endast emedan de i ökm. ha samma 

typutseende och böjning som hceria-typens verb. Rörande 
fleras ursprung är det svårt att uttala sig, enär de äro skä-
ligen okända och tillräckligt jämförelsematerial saknas. 

hat 'medels en stång, ha7izr6mi.da, draga notrep under 
isen från det ena vakhålet till det-  andra; framdraga en tim-
merflotte med handkraft medelst ett rep', närmast ur ett 
*hypia. Rz 262 a har hyppja v. n. 1 med betydelserna 1) ofta 
och såsom små barn hoppa; 2) utan eftertanke taga sig ngt 
före, obetänksamt företaga; bära sig barnsligt åt; 3) göra sig 
till, fjäska; 4) kurtisera. Samma ord är T. 234 hypja 2 (-ar), 
V11 373 *hyppja hypi sv. v. itr. 1. Men i alla dessa fall är 
släktskapen med h opp(a) tydlig. För ökm:s /Ml, däremot 
synes det viktigaste vara betydelsen 'draga'. I ösv. dial. 
(Vö) finns även ett *hyppa sv. v. tr. 1 'slänga, kasta' Wess-
man 297, som till betydelsen mer närmar sig ökm:s verb; 

hg% 'hässja' ä.nsv. hässja 1697, se Hq, I 77; 
Webs 'leka (om barn), roa sig', Mrfdi bot-tcnn 'med lek 

o. d. få tiden att gå fort', kHdt va grånto 'leka med leksaker 
(om barn)'. Man kan troligen tänka på sammanhang med 
Rz 329 klitta v. n. 1 'gräla, kiva, gnata' Hl.; 
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gein-6p 'städa, snygga till' är s. o. s. NKal. lån (Rg 164) 
och lånat från fl. korjata. Se Saxhi. Sv. Lml XI. 3 s. 118, 
103; 

6b 'bestryka med olja'; 
_Kin 'pyssla, småstöka o. d.' I 99. Bör sammanhållas 

med no. dial. pysja f. 'uansenlig tingest' T. 506; 
rånn-öp 'ge stryk'. Jfr i detta sammanhang ösv. dial. 

*rem(m)a räim sv. v. tr. o. itr. 1 'med ngt böjligt föremål 
(ss. t. ex. en rem, en snärt 1. ett spö) slå ngn' VII 741, ökm, 
har för 'rem' rum, pl. råna (I 86), och man hade väntat en 
inf. *Klut. Kanske har här skett en sammanblandning med 
Krm 'skrika' < rämja (I 77). 

Beträffande temaböjningen hos denna grupp har anteck-
nats, att i prät. o. sup. äro 3-staviga former, alltså med so-
nautiskt -i-, de vanligare, utom prät. o. sup. ala, deina. 

C. Typen drunkna: dt-64'as. 
Tema: drögan, drgana, drögana. 
Inom typ C göres ingen uppdelning i grupper (omfattande 

i fsv.-fisl. belagda, resp. icke-belagda), detta emedan det över-
vägande antalet hithörande verb tillhör det utpräglat dialek-
tala språkskiktet. 

Till typ C föras verb på 1) -la, 2) -rna, 3) -na, 4) -ra, 
5) -va med föregående annan konsonant. Det för dessa verb 
karakteristiska är, att det efter apokoperingen av inf:s -a skett 
utveckling av svarabhakti före eller sonantering av det frfr 
-a stående 1, m, n, r, v. (Undantag göra förbindelserna äldre 

rl, si, ti, n, 1 n, rn, vn, er.) Vid tillägg av -a i prät. o. 
sup. kvarstår i många fall svarabhaktivokalen resp. sonan-
teringen. (Se närmare härom nedan samt I 25 if. Kap. So-
nantering och svarabhakti.) Verben med fullt utbildad sva-
rabhakti ha i allm. övergått till jämviktsaccentuerad kort-
stavig öppenstavig typ, därest före ovan uppräknade kons°. 
nanter går en kort kons. (äldre kort eller förkortad lång) 
eller två som tillsammans bilda enhetligt kort ljud (t. ex. i 
steilsan 'storkna'), däremot givetvis ej om ifrågavarande kons. 
i målet år lång (t. ex. i söka,. 'dregla' I 164). I vissa fall 
finnas dubbelformer. t. ex. Mak bad 'bubbla'. 
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1) -la: link 'avla' fsv. afla 1:a konj.; b6bak ,,, b3bak 'bubbla' 
I 177 A. 2; bet,ogt 'bängla' I 141; drckkmbt b6t "drimla bort, 
förslösa (tid)' I 149; dr6m4; dr6mbak 'drumla' I 183; 
drsiktiv:  b6t "drymla bort, förslösa (tid)' I 160; dr61jak 'drumla 
(bort tiden)' jfr VI drökel m. 'lat, senfärdig människa' Rz 
100 b (Drunter), s. Vb drögt bort tiden (Un.); clövak 'kava (i 
vatten 1. snö)' I 112; fffbM- '*fabla, svamla' I 66; feibak 'fubbla, 
fumla, rabbla' I 30, Rz 133 b har fabbla 'snava, falla' lls, 
jfr även T. 91 fabba 'kludre, pusle'; file1i "flppla, hastigt röra 
fingrar I. mun' I 26, 94; gägar 'gurgla' ösv. dial. *guggia, 
gugeib• V11 303, Spegel guggla 'klunka' ib., jfr T. 189 gugga, 
Rs 283 gugla 'stamme'; fti;gear 'gyckla' I 153; håndal 'handla= 
köpa'; hgb•ak 'häckla' I 133; j&wak småträta' I 21; 
Aivab• (yivab• 4.22 sb 'kravla sig upp') I 65; knak 
'knyppla' I 153; Åttb•ak 'kuckla, trolla' I 165 A. 5; »am, 
'käbbla' se Hq under käbbla, käfsa; pb'vak "kävla, käbbla' se 
ib.; mciygak 'mangla'; m6(9)nibak 'mumla' fsv. mumbla 1:a 
konj.; niAbak ntibak 'lugga', no. dial. nupla (till nuppa) 
T. 464, ösv. dial. nopla etc. V11 647; reibak 'rabbla'; 9'40r 
'*rackla, slarva med, ett arbete' I 67. Rz 522 rakkla, V11 7729 
rackla v. I; nimbak 'ramla' I 66; rivak '*ravla, prata i onödan' 
I 66, riva.  2.1t69b 'rafsa ihop'; rc'emgair -g7to. '*ringla, ragla' 
I 151; römbak -b7/.. 'kurra (i magen)' I 26, 183, fsv. rumbla 
1:a konj.; 9-04W( '*runkla, vicka hastigt o. häftigt' I 26, 
185; såmbalr 'samla' I 66; si4a1t "sickla, drägla' I 26, 94; 
sckge1r-db6ob "sinkla, sinka' I 151 n. 20; sAdvak ''skavla, 
rata (mat)' I 66; sfflymbak 'skymla' I 160; sffivek 'skövla' 

100, fsv. skylla 1:a konj.; sptivak om wotåna 'skeva mot 
varandra, bli vinda mot varandra (om golvtiljor, som ej ligga 
plant)' I 100 A. 1; Mak 'dregla' I 164 A. 3; stjtpalr 'stappla' 
I 66; st6mbi--6i-s 'stulta iväg' I 183; ståttpa? 'stämpla'; 
swtimbak -bb: 'svamla' I 66, 125; sw6mba1t -kb: 'd:o' I 124; 
trögek 'tråckla' I 211; töombak 'tumla' I 184; veka. 'vackla'; 
wiek,vgak '*vringla, gorma o. tycka ngt vara för (157rt o. därför 
försöka pruta', sv. dial. vringla Rz 819, öggn yr > w flerfal-
digt belagd i målet. 

Hos verben på -la är i inf. svarabhakti det avgjort för-
härskande. Sonantering förekommer (dock ej konsekvent, och 
i allmänhet växlande med svarabhakti) blott där 1-ljudet före- 
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gås av nasal + b, g, k. I prät. o. sup. kvarstår svarabhakti 
i verb på -vi-; (kaka döveka biivaka jisifve,h, svea spävaka 
(-• -vka), böbaka gbaka Mbaka, stundom även ba- 
aka, filbaka ra. I övriga 1-förbindelser är bortfall av 
svarabhakti resp. son antering regel frfr -a i prät. o. sup. 

Anm. 1. Hit höra ursprungligen även några verb, som gia me- 
tates r : ir kommit att sluta på -ra: gköombar -br 'grumla' I 183; 
lardogar "kringla, rulla, kullra' I 151; Ne6oygår 'krångla' I 128 
Und. 1; skkåntbar 'skramla' I 27, 66; skklivar "skravla, skryta, 
skrävla' I 66; slek6kygar 'skrynkla' I 161. I prät. och sup. -bra, 
-gra, -gra, men: saavara. 

Anm. 2. Egentligen ej till grupp C hörande äro do utan sva-
rabbakti och direkt på Subst. Mya 'hyvel', stfibuk I 62 'stapel' bil-
dade verben ldv21 'hyvla', stibuk 'stapla', med prät. o. sup. hänla, 
stfibid.a.  

Alun. 3. Verb på ä. -ghla sammanföras i en grupp med dem 
på ä. -ghna, -ghra (se nedan s. 50 f.), av skäl som därstädes skola 
anges. 

Avvikande äro verb på -la föregånget av ä. dh, r, 8, t. 
dylika fall är 1 dentalt, icke kakuminalt som i de förut be-

handlade -la-verben (utom hettpdal), och här har icke skett ut-
veckling av svarabhakti 1. sonantering av 1, utan andra ljud-
förändringar ha ägt rum (öbortfall, assimilationer). 

Beläggen äro: b0 va 'fara vårdslöst fram med' < *bådhla. 
Jfr I 68 f. Väl identiskt med ösv. dial. bal(a)[ner] 'nedtrampa 
växande gröda, gräs, snö m. m.' V11 30 *bala II, ögl. Ulv 
'nedtrampa säd, gräs o. d.' Ålander I 148; Ao 'ro mkt sakta, 
kava o. ro dåligt' < *kådhla. Bör vara s. o. s. ösv. dial. 
41(a) sv. vb intr. 'gå i sakta mak', belagt i Ingå (v.Nyl.) 
Vii 416. Jfr samma utveckling av äldre -ädhl i Nyl. saka) 
'sadla' V11 416; jö/ 'ila svagt (i ihåliga tänder) < jörla I 167; 
onöl 'mumla, muttra, knota' < mölla I 167 f.; bröa), 'gå o. 
svänga med armar o. ben, slösa (br6k1.2, öba)' < 'brceidhsla. 
Jfr br0,12 n. I 268 och se under Äldre dh A. II 1. h; gni1.2,(o 
gra) 'skratta skadeglatt' < fsv. gnizla < gnistla 
se Hq; rc0,y.2, '*rinsla, sålla med reby.1, f.' I 150, btr. ren) isl. 
*hrinsla Ln § 111, 56. 2 (äldre 51), -i. Ob. uppsatt av Zetter-
holm under *rensla; sn2611! (< smörsla) 'stryka sm61.21a på 
kons spenar under sommaren, då de bli såriga' I 157; ncill 
'smågnägga (om häst, då han vill ha mat)' < *natla. T. 450 

4-472763. C. Pihl, Verben i överkalixmålet. 
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natia, obs. särskilt det nordeng. verbets betydelse som nära 
stämmer överens med ökm:s; sj§i/.1? 'skyttla ut 1. in stängerna 
i ett led' I 98 A. 2, 101 A. 3. 

I prät. o. sup. utvecklas hos verben på -d-, 41- ett i 
regel tydligt hörbart 1 mellan och ändelsens -a, sål. prät. o. 
sup. breq1.2,1a, gni121a, rll, sm613,1a, Taktila, sjpillla. 

Und. bilda några unga lånord ur rspr.: Mal ödal 'odla', 
I 238 A. 2; ii,5a,1 'gissla' I 145; dgödsal 'gödsla' I 253; vaAsal 
'växla' I 133; prät. o. sup. resp. ödla, jis.la, v4sla. 

2) -ma: 
I hithörande verb föregås m av r eller 1-ljud. I inf. 

växla uttal med svarabhakti, -nt samt i flera ord rm, rm (1m 
blott i jam, se nedan!) Ytterligare härom se I 28. 

Belägg för -rm-: göram 'gorma, bråka' I 172; kwöram 'sy 
dåligt o. ojämnt'. Widm. s. 27 har korm 'sy dåligt o. ojämnt 
(om barn)'. Enl. Rz 208 b finns i VbNb ett sbst gorm, korm, 
kärm, kvårm (Ö.Cal.) med betyd. 1) renstygn, en insekt som 
lägger sina ägg i renarnas hud, 2) ärr på renhudar efter 
renstygnet'. Det är troligt, att av detta sbst. i dess betyd. 2) 
bildats ett verb *kvorma, som urspr. betytt ugfr 'sy så illa o. 
ojämnt, att stygnen se ut som de ärr renstygnet lämnat efter 
sig.' kwörm-ad 'snörpa ihop'; ldram 'larma'; nöram sz• 'närma 
sig'; störam 'storma' I 29, 172, fsv. storma 1:a konj.; swöram 
'svamla, svamla' I 124; wöram 'prata strunt, svamla', väl av 
vurma. Jfr att Mu. har vurma i bet. 'jämt o. samt prata 
om ngt'. w- i ökm:s form beror kanske på inflytande från 
swöram på grund av betydelselikheten. 

-1m-: täkam 'grina, gråta (om barn)', jökam 'd:o'. jekam 
är snarast ett *jälma med ögg > o frfr 1  + labial kons. 
(se I 138) och s. o. s. no. dial. jelma 'brole med lange, hoie 
toner' T. 246. Widm. Ant. s. 195 har för ÖKal. jälrra 'gråta 
(om barn)', vilket emellertid är ett *jalma och identiskt med 
norrl. dial. jalma Rz 295, ösv. dial. *jalma V11 404, no. dial. 
isarna T. ib. ökm:s Ikggram åter förutsätter en form med g-, 
snarast ett *gälma, som nog är s. o. s. Åm. gälma Rz 228 
(Gallma), ösv. dial. *gälma V11 310. I Widm. Ant. s. 195 
finns för Ö.Kal. ett galrm 'ropa' (< galma), vilket jag ej 
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funnit någon motsvarighet till, tydligen identiskt med Vb 
gaalm (ipf. -ä) Rz ib. 

jjlam 'eka, skalla'. Även uttalen jölam, j6lm, Olm ha 
belagts. Samma ord är Widm. Ant. s. 198 jölm 'skalla, ljuda 
(uthållande)'. Obs. att Widm. strikt skiljer på dentalt och 
kakuminalt 1 (se I 298). Okm. har även motsvarande sbst. 
ysilman b. m. 'eko' (t. ex. a sla9tilman dj rö 9b 'det slår eko, 
då jag ropar'). Verbets utgångsform bör vara *jönma, möj-
ligen av ett *jällma med labialisering ä > på grund av 
det labial?, m. Dock är det i regel blott frfr + labial kons., 
som dylik ögg sker (se I 138). Snarast torde man här ha 
att göra med ett ljudord. Jfr verb som Hs jalla 'jollra' Rz 
295, sönderjy. jalle 'haje, skrike' T. 246 Jala 1. 

kwögram 2-14b 'svartna ihop och därvid förorsaka os (om 
glöd som ej röras om)', < *kvalma ihop I 19. 

I prät. o. sup. av ma-verben är bortfall av svarabhakti 
det allmännast förekommande: görma, kwörma, dstglna etc. 

Anm. Om rgsan-5p 'rispa upp (tyd < risma, med progressiv 
assimilation am > sn, se I 93 n. 9. Prät. o. sup. Ksana. 

3) -na: 
etlitgsan .51 'avlägsna sig'; bOan 'surna (om mjölk, bär)' 

< bitna I 93; lnvgban 'beväpna' I 219; bMgan 'blekna' 
fsv. blikna 1:a konj. I 93; bkög an 'blötna' fsv. blotna 
blutna 1:a konj. I 113; bögan 'bottna = »helsula» skor, sätta 
botten (i skor)' till bög an m. 'botten'; b5gan v. itr. 'bottna = 
nå botten' < bYtna I 100. Fisl. bytna har prät. -nd; brösan 
bröstb 'brista' < *brostna el. *brustna I 113 A. 2; brifgan 
'brista' fisl. brotna I 113; drögan 'drunkna' I 113 A. 2; 
flisan fatt 'fastna' I 67; proan nt 'brista sönder' fisl. 
ilakna 1:a konj. I 67; gri'san 'gistna' I 145, ä.nsv. gristna; 
pågan-4 'kikna, storkna' I 234 A. 6; kHgan (ov) v. itr. 'smälta 
(om smör, talg, snö)' < *klickna upp I 95; Arfsan 4risn, 
'kristna, döpa' I 145: kwijan (clil) 'kvickna till' I 94, 95, fsv. 
qvikna, fisi. kvikna 1:a konj.; /Oart 'likna' äv. lrkkgan, I 234 
A. 6, fsv. likna 1:a konj,; liysan 629 v. op. 'dagas' fsv. liusna 
1:a konj. I 284; lösan 'lossna' fsv. bana lusna 1:a konj. 
I 113; list/ 'lyssna i smyg' ä.nsv. lysna Dahlgr. G-loss.; mise 
'*maskna, trasslas (om fisknät: mint di,ö9b), fastna i nätmaskorna 
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(t. ex. om  fisk: måsy, ud nuisko)'; minglan 'mjukna, bli böjlig' 
I 284; lnöjan möcsg 'murkna, multna (om björk)' I 113 
A. 2, fisl. morkna 1:a konj.; rgan 'ruttna' I 113; rOan 'räkna' 
I 79, fsv. rikkna 1:a konj., inbergan 'inberäkna, medräkna'; 
rbgan 'rätna, bli rak' I 223, fisl. rktna 1:a konj.; &Van 
'sakna', skö,san "skorpna, skrumpna (t. ex. om  bröd)' fisl. skorpna 
1:a konj.; -slOas v. op. '*slitna, vricka sig' fisl. slitna 1:a 
konj.; slökan 'slockna' I 113 fsv. slu.kna « slokna 1:a konj. 
I samma betydelse anv. även slägan, vars a kanske beror på 
inverkan från sia§ 'släcka'; sten 'storkna, stelna (om smälta 
ämnen som hårdna)' I 113 A. 2; stgkvan ci stAvan å 'styvna 
till, stelna till (i leder, rygg etc.)'; mön swöcsan 'svartna, 
falna (om glöd)' I 124, fsv. svartna 1:a konj.; sgan 'sättna, 
sjunka till botten (om grums), klarna' I 79 fisl. setna 1:a 
konj.; »gan 'tjockna, fetma, tätna' I 113 A. 2 fsv. thiokna 
1:a konj.; tröytan 'tröttna' I 280 fsv. throtna 1:a konj.; tfsan 
tisn, 'tystna' I 155, fsv. thystna 1:a konj., twargsan 'tvär-
tystna'; /gan 'tätna (om såar, båtar etc.)', thrtz 'd:o' I 223; 
van 'vakna' I 67 fsv. vakna 1:a konj.; våcry, 'vattna (djur)' 
I 66 fsv vatna 1:a konj.; v7san vis n 'vissna' I 94 fsv. visna 
1:a konj.; tvåjan 'vitna till skörd, blekna' I 234 A. 6, fsv. 
livitna 1:a konj.; viek, 'vittna' I 94, 95, fsv. vitna 1:a konj.; 
gan On, 'öppna' I 100, fsv. ypna öpna 1:a konj. 

Såsom av beläggen framgår och tidigare (I 25-28) fram-
hållits är i inf. svarabhakti det regelmässiga hos verben på 
-kn- (även kn < tn) och -vn-; vid -pn- är svarabhakti van-
ligare, vid -tn- sonantering; vid -sn, -,sn, äro båda företeel-
serna allmänt förekommande. I prät. o. sup. kvarstår 
svarabhakti regelbundet hos verben på -kn-: bOana, bana, 
bkökana etc,; hos det enda verbet med -vn- (om verben med 
vn > mn > m se nedan• s. 47) ha belagts blott former med 
svarabhakti (stävant,„. stöbvana); hos de två verben på -pn- 
yisa de flesta beläggen kvarstående svarabhakti (bavnana, 
gbana); vid -tn- är sonantering regel (tr624a, töcka, victva 
etc.); vid -sn-, -n- växla svarabhakti och sonantering, en-
staka former utan någondera delen ha även belagts såsom 
blott individuella avvikelser. Ex. se 1 29 upptill. 
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Avvikande äro verb på -na föregånget av dh, m (oftast <v) 
lr (även < rdh), r (även < rg). Här har skett bortfall av 
dh, assimilation av de övriga kons. + n; såväl svarabhakti 
som sonantering saknas, och hela böjningen överensstämmer 
med kalla-typens. Beläggen äro: rein 'rodna' I 114 fsv 
rudhna « rodhna 1:a konj.; stftt 'stanna' I 69 fsv. stadhna 
1:a konj., tic8,96n 'tvärstanna'; tdk,n 'töa, fina' I 97 A. 1. När 
mast ur ett äldre *Iiihna. Fisl. har pina 1:a konj.; döni 
'domna' I 113 fsv. dufna « dofna 1:a konj.; drånz 'smälta, 
bli flytande (om smör, socker, snö o. d.)' I 93, jfr fisl. drafna 
1:a konj.; (6m)fcint '(om)famna' I 66; Pay 'räfsa ihop höet till 
en räfsfamn', se under 3:e konj. typen kEenna; kHm söder 
'rämna, klyvas' 1113, fisl. klofna 1:a konj.; kuyinz d 'kvävas' 
I 66, 123, fisl. kvafna 1:a konj.; rånt 'rämna' 1 93 fsv. rifna 
1:a konj. Såsom citat av föråldrat uttal har antecknats ett 
enstaka belägg rgman He ; söm 'somna' 1113 fsv. somna — sofna 
1:a konj.; t6m v. itr. 'krympa (om ylle)' I 254 < *pEgfna, 
utvidgning till till fisl. påta, målets t6pv v. tr. I 252; b6r2, 'bulna, 
svälla' I 168, fsv. bulna bolna 17a konj.; fjo, 'falna, blekna, 
vissna' I 122, fsv. falna 1:a konj.; gåtl, 'gulna' I 168; kött 
'kallna' I 168, fsv. kolna kulna 1:a konj.; hiir (2,h69b) 'hårdna' 
äv. hån, I 120, fsv. hardhna 1:a konj.; 4,03,  'stelna' I 196 f, 
jfr fsv. stirdhna 1:a konj.; nin p 'morna sig' < *myrgna 
(sig) I 157, jfr fisl. morgna 1:a konj.; son  'surna' fisl. stirna 
1:a konj. 

Anm. Till denna 
lifna I 93, stvn tisl. 
språken böjdes efter 1:a 
ha de i ökm. böjning 
sw4d « stc4t, swent 

4) -ra: 
inigibm,bar 'bekymra' I 160, fsv. bekymbra 1:a konj.; 

bgdar "bjällra, bjäbba, prata skräp' I 193 o. jfr målets blgla ib; 
bhkar "blackra, fladdra, fläkta' I 67; bogar "blingra, distra-
hera' I 150; blrc'emtar "blistra, vissla' I 232, fisl. blistra 1:a konj.; 
Inildar 'bullra' 1 166, fsv. buldra 1:a konj.; dgdar 'dallra'; dipar 
'läcka, sippra' < dippra 1. *dyppra. Jfr ösv. dial. *tippra tipär 
*drippa 'drypa' V11 1016, 142; och obs. att ökm. har ett dip 
'snudda vid, doppa helt lite', Btr. klippa sv. v. 1 'snudda vid' 

ordtyp höra givetvis även /42 'lämna' fsv. 
svina I 97. Men medan dessa verb i forn-
konj., i likhet med så gott som alla na-verb, 
efter 3:e, sålunda kily iktor MIM; swfilt, 
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Ob., Rz 90 dippa 'doppa'; dändar 'dundra' fsv. dun(d)ra 1:a konj.; 
fkdkar "flackra, flacka omkring' I 67; fkåtar 'Uttra, puttra 
(oml grytor etc.)' I 66; fkib•al'. "flickra, småskratta' I 94; 
fd9dar 'fordra'; f69dar (6p) .  '(upp)fostra' I 237, fsv. fostra 
1:a konj.; gdWar 'gallra'; glintar "gantra, gyckla' I 119; 
dilda,r 'gillra', fsv. gildra 1:a konj.; gkökstar "glestra, glo, 
glamma' I 269 A. 8; gkdotar "glistra, illtlina, glo' 1 232 n. 11, 
samma ord är Btr. *glistra Ob., ösv. dial. *glistra V11 272 a; 
gkitar 'glittra' I 94, fisl. glitra 1:a konj.; glr69,egar "glongra, 
brinna sakta etc.' I 184 f; gköpar "gloppra, vara snöglopp' I 171 
A. 10, NLul. gkåver 1:a sv. Nordstr.; hchndar 'hindra' fsv. 
hindra 1:a konj.; 11,4ar '*huckra, spela (om orren på våren), 
smågråta, huttra' I 165 A. 5; )årita9,-...jt 'jämra sig' I 135 n. 13, 
fsv. iäm(b)ra sik 1:a konj.; yib•ar 'kackla (om höns)' < *kaekra, 
ljudhärmande. Jfr ä.nsv. kagra i samma betydelse; kkistar 
'klistra' I 234 A. 7; kHtar 'klåpa' I 176, jfr fsv. klutra 'tadla' 
V.Spr. III 270; leHtar 'klättra'; b•nåpar 'knacka sakta, knapra' 
I 66; An69,star "knostra, v. tr. 'krossa i bitar', v. itr. 'knastra' 
I 239 A. 8; Anöpar 'knapra', no. dial. knopra T 299; 4n6var 
'knåpa, knalla iväg, mola' I 112 n. 11; köutar "kontra, 
(små)gräla' I 170; Aåldar 'kullra' I 166; 1(e),ndar 'lindra'; 
hystar 'ljustra' I 284 n. 6; /944år 'luckra' I 165 A. 5; 
löogkar '"lunkra, sakta vagga' I 185; ~ar "mollra, muttra, 
puttra' I 167; mädar 'muddra' I 178 A. 4; mäldar 'mullra' 
I 167 n. 7 nicg.ar 'bräka (om get)', även -å-, -å-, < mäckra, 
mackra. Ljudhärmande ord, I 133; öfar 'offra' fsv. offra 1:a 
konj.; påldar 'pallra, gå och jollra (om barn)' I 123; plåtar 
"plattra, puttra* I 67; pkär_tdar 'plundra'; pädar 'pudra'; pöldar 
'babbla, prata' I 168; påtar 'puttra, sjuda' fsv. putra 1:a 
konj., I 176; pötar 'd:o'; sköldar 'skallra, skramla' I 122, fsv. 
skaldra 1:a konj; si,schpgar 'skingra' fsv. skingra 1:a konj. 
Se I 151 n. 13 spchndar "skindra' i samma betyd.; skwöldar 
'skvallra' fsv. sqvaldra 1:a konj.; skwitar "skvittra, stänka, 
skvätta' I 144; sj§ildar 'skyldra' I 155; slOar "slappra, sladdra' 
I 66; sötar "sottra -u-, prata mkt men utan innehåll' I 176 
A. 13; splitar 'splittra'; stivar "stavra, småpromenera, stappla 
(om gamla)' fsv. stafra 1:a konj., I 66; s692,dar 'söndra', fvn. 
sundra 1:a konj.; tdodar 'tindra' I 150; tipar "tippra, trippa' 
1 143; tripar "trippra, trippa' se ib.; ändar 'undra' fsv. undra 
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1:a konj.; åtar ''uttra, fiska med utterbräda', lånord, jfr må-
lets 6tar 'utter' 1 113; tyar "yttra, yppa', förutsätter äldre 
form med y. Se Hg om ordets etym.; 4#7ygar 'ångra' I 127, 
fsv. angra 1:a konj.; åndar 'ändra' I 136. 

Anm. Hithörande äro även: b4etar 'arbeta o. bättra på en sak, 
utan att det just blir ngt resultat' (ex. an hul a bey.tar o big tRetb 
heysan dina, man a vat ceknt ng bocich, dan 'han höll på att ar-
beta o. bygga på huset därborta, men det blev just inte något av det'); 
pdctar 'göra sådant som ej duger till ngt, göra sig till (i denna be-
tydelse belagt endast kopulativt förbundet med d'ra sa cril : a sto9 
o Ådra 0 MQ.si Ja 'hon stod o. gjorde sig till.' Troligen är 
det ursprungligen samma ord man här har att göra med i båda fallen 
(skillnaden mellan b- och p- är i ökm. ej sällan hårfin): ett "båtra, r-
avledning till kid 'båta, gagna' (I 204), fsv. båta, och med gemensam 
grundbetydelse 'om o. om igen försöka förbättra'. 

Som ovan synes har i ra-verben inf. regelbundet svara-
bhakti. I prät. o. sup. kvarstår svarabhaktivokalen endast 
hos de i målet kortstaviga verben, till vilken typ även så-
dana tydliga lånord som muddra (m(dar), pudra (pädar) 
övergått. I dylika fall ha belagts tydligt 3-staviga former: 
knövara knövra). m(dara, pädara, stå'vara. För övrigt sker 
svarabhaktibortfall. Ex. se I 26 f., 28. 

Avvikande äro verb på -ra föregånget av dh: thir 'flamma, 
brinna med hög låga' < *fiudhra I 114; våzr 'vädra, lufta' 
I 80; ,t9iyfr -iv- 'tjudra' I 285, fsv. tiupra piupra, fisl. 
tjaöra 1:a konj. Om dem gäller vad ovan (s. 47) sagts om 
verb på -dhna: prät. o. sup. fra, vd,z,ra, »kara. 

Anm. Verbet hamar 'hamra' är bildat direkt på hamar m. 
'hammare'. Prät. o. sup. hämara. 

5) -va: 
darav dl 'slå dörav etti 'd:o' I 173 n. 1, no. dial. 

dolva T. 65; g&rav 'garva'; höbrav 'harva'; hörev 'härva'; 
hörv-67$a "härva på' I 158; kaav 'kalva'. Fsv. har kalva, ingen 
böjning hos Sdw, men jfr att fsv. har kälva med prät. -dhe; 
/fån) tict si 'karva åt sig, lägga beslag på'; liarav ép 'lurva 
upp, burra upp' I 173; syårav 'skarva'; sWérav 'slarva'; sörav 
ihö9b v. op. ”sorva ihop' I 173 n. 5; sztörav 'svarva' fsv. 
svarva 1:a konj.; törav 'torvtäcka, strö torv på' I 173. 

Anm. bsårav-i•höob 'trassla till (ett nät), slå sig i knutar (om 
tråd)' troligen G *kyr(r)va, v-avledning till ett *kyrra, som ej be- 
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lagts men är nära sammanhörande med målets kår v. "kona, slå sig 
i knutar på grund av för bård tvinning (om tråd el. garn)', kgir f. 
'*korra, självvriden ögla på tråd el. garn' I 180 med n. 7. Jfr att i 
ösv. dial. finns både *korra tjöru svf. 'trassel i garn el. nät' < *kyrra. 
(V11 532) samt *kurra sig (a. a. 509), vidare *kurva v. 'trassla, göra 
oredigt', *kurva f. 'fnurra el. trassel på garn' (ib.), motsvarande no. 
dial:s kurva v. T. 338. För sv. dial. har Rz 322 med samma bety-
delse kjurra f., kjurra sej. — Prät. o. sup. pörva. 

Beträffande spörsmålet svarabhaktivokal o. sonantering 
hos va-verbens infinitiv er hänvisas till I 27 nedtill. Obs. 
not 1 o. 2! I prät. o. sup. är bortfall av såväl svarabhakti-
vokal som sonantering det regelmässiga: d6va, dörva, hcbrve. 
— ketNa (enstaka fall hål,,:v6), törva, etc. 

Verb på ä. -ghla, -ghna, -ghra. 
-ghla: grt(Yr (ä. gndyalr Str.) '(ill)flina', jfr Rz 205 gneggei 

n. 'smågräl, ideligt gnat' samt ösv. dial. *gnegla gnigka 'vara 
1. visa sig snål o. girig' V11 278; hrink 'hagla' I 68; måg- 
'mögla' I 101, fsv. möghla myghla 1:a konj.; nc41r lactr 01.24 
'vara klåfingrig' < *naghla I 68; r(a) r 'regla, stänga' I 90; 
fcw:ak 'försegla'; sm6pit 'smyga' < *smyghla I 101; sniActyr 
'snegla' I 96; tvd• 'skela, snegla, blänga', se I 32 med n. 4, 
NKal. våda' 'blänga' Rg 58. 

-ghna: Man 'bågna' I 113, fsv. bughna 1:a konj.; drcbk,n 
”dragna, bli uttänjd, dröna' I 67, fsv. draghna 1:a konj.; 
fln 'flagna'; gehn 'gagna', fsv. gaghna 1:a konj,; 3.ndart 
gz6,(4 'segna ned' I 19 < *knughna 1. knoghna. Belagt en-
dast med svarabhakti; sUn, 'segna' I 96; s(6,)n sn 'segna' 
I 96 n. 5; strdan i "strågna, storkna, vilja kvävas' I 114; 
tdart "tågna, töja sig' I 114, fisl. togna 1:a konj.; &ut 'ägna' 

271 Und. C, fsv. eghna, äghna 1:a konj.; 6an gex 'ögna' 
I 260 A. 18, ä.nsv. ögna 1:a konj. 

-ghra: forvgr 'förvägra' I 79, fsv. forveghra 1:a konj.; 
gn(a)r 'fnittra, flina' troligen av ett *gnegra. Ett *gnedra < 
*gnidra, motsvarande no. dial. gnidra 'guide vedholdende' 
T. 172 borde ge *gny; bar  "kagra, darra' I 68; star  'segra' 
I 96, fsv. sighra 1:a konj.; star (5p 'stegra (ett pris)' I 96. 

Ovanstående tre verbgrupper ha sammanförts här, enär 
de inta en särställning beträffande utvecklingsgången från 

1) Verbet sU.b.  'segla' s.ökes under 3:e konj. 
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apokoperingen av -a fram till det yngsta uttalsstadiet. Ka-
rakteristiskt för dem är även kvarlevandet av en mängd ut-
talsvarianter, betecknande olika utvecklingsstadier. Spörs-
målet har behandlats I 27, 68, 79 f., 96, 101 f., 113 f., vartill 
hänvisas. För prät. o. sup. gäller som regel, att svara-
bhakti kvarstår i de fall där inf. har den, vare sig föregående 
vokal är kort el. lång. Alltså Mana, tndana, sträva, teiana, 

sndyaka, wdyaka; men även hcbaka, reka, fej&ka, dr(bana, 
sUna, 'segnade',• ana, 4ana, gni•ara, Oara, st4ara. Däremot 
t. ex. gna.a, hcbgra, nrb0-a, sneta, tyga, firchna, Ona, forv&a, 
(bra. På detta sätt ha av somliga verb belagts minst 3 

olika uttalsvarianter för såväl inf. som prät. o. sup. T. ex. 
sndyak sndyaka, snek snkka, snOr snd•a; drckan drdana, drcbm 
drc4na, drcbn drdna. 

Hos några av ifrågavarande verb förekomma supinformer 
även efter 3:e konj., näml. ret (: r'r 'regla'), sn et (: snar 'snegla'), 
s(janit (: .96an 'sgna, bli segt'), håalft (: hcbly 'hagla'). 

Fornspråken hade några verb av denna typ hörande till 3:e 
konj., näml. fisl. lygna, fsv. nceghla, neghna, sighla, ökm:s resp. 
Man WO r4an m5a7r. De uppföras under 3:e konj. s. 69, 70. 

Om de (i fornspråken ej belagda) tidigare sannolikt efter 
1:a konj. böjda 1c4n 'gagna (nät)', Ingcb,?,n 'begagna' se s. 71. 

D. Typen spå. (Se 3:e konj. s. 64.) 
2. Fsv. 2:a konjugatioRen. 
Bär uppföras ökm:s motsvarigheter till de verb, som i fsv. 

(ev. fisl., ä.nsv., i de fall där fsv. belägg saknas) hörde till 2:a 
konj., samt övriga rent dialektala verb av samma karaktär. 

Beträffande uppställningen må framhållas följande: Enär 
spörsmålet vokalväxling eller icke inom temat torde vara 
det för denna konjugation intressantaste, uppföras verben i 
tre huvudgrupper: 1) i fsv. vokalväxling — å, 2) i fsv 
vokalväxling — (ö), 3) i fsv. ingen vokalväxling. Inom 
dessa grupper fördelar jag verben med hänsyn till den stam-
slutande konsonantens beskaffenhet (detta för att samtidigt 
belysa utvecklingen av fsv:s -dhe, -de och -te typer) i under-
grupperna a—c. 

Emedan flera av verben ha skilda former i pres. sg. och pl., 
upptas dessa (liksom även imp. sg. o. pl. där dessa belagts). 
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Grupp 1. I fsv. vokalväxling — 11.1  
a) i n f prät. sup. 

fsv. kreefia ökm. b•rdm 
kwwfia kit,b'v} 3  
snwria snål 
vwria 
xria åk} 

b) 
kvEelia kwer -6- 
vee1ia vdN 
sa3lia sgl} 
gleepia gkffr} 
spEedhia spdr}5  
steelda sar}6  
grEema grånz 
freemia från} 
scemias sdnus 
teemia /dn» 

tånt} 
~nia vätt 

Arc'tft* -ct 
kwt* et 
snck71* snård 
vcbrd* 

kw6eC kwdka* 
vdeC 
sfqd 4  
gqd gkåna 
spckd* spåna 
stdd* ståna 
grånta 
fråvla 
sånts såmdas 
tårnd* tåntd 

våld` -t 

Arair 
heart* 
sncer snat 
vårla 
åNa 

heat* ,kweika* 
vat* 
sellt a 
erar gket. 
spcer— dspat* 
stat ståna 
gråma 
fre'mla 
sems semtas7  
tamt* tamd' 

van,d* -t 

rEek(k)ia 
Deek(k)ia 
vaak(k)ia 
vEekia 
hwEetia 

saetia 

r , rélj råt, råfit 
t,t t«.t...,tåÅt ,..tåt,sa 
våe,våitä vå-y - 
våd •-il .vå4t 
teårt wjct r. teMia" 

sgcn 14 seti5  

ra jt, ray 
tet 
val-4t 
vctlt 

west13  
sed set 

1) De av målets prät.- och sup.-former, vilkas nuvarande vokal-
kvalitet återgår på fsv. ä, markeras med . 2) ökm. 6,,  d se I 77. 
3) Om ktvgv} s}, kwb'ens se I 77. 4) Fsv. sEelds U (oft). Aschw. 
Gr. § 549, 2 b. 5) '(ut)späda'. 6) 'få att stanna, stämma (blod 
o. d.)'. Härtill dilstål, -stcbd, -stå' 'tillstädja (ngn ngt)' med re- 
gelbunden prät. form. 7) Ersättes med AtM2- åm S 'kommit sams'. 

Beträffande hithörande verb jfr även 3:e konj. typen rykkia. 
réd§.  i r. cettd 'töja (med ett instrument), sträcka ut ngt (skinn, 
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pres. 
sg. 

trov 
kiegv lacb'vk; 

sngrk 
ven 
åk.k 

PI. 
bygvk 
ktvg0; 

sg. 
b•relv Argm 
hear, lavg'vk 

sngrk 
verk 
g.kk 

imp. 

4r4,van Arånan 
lew4gan 
snårle,n 
vånan 
clhan 

kwed-
vg.N 

sglk 
e•grk 
spgrk — g 
stgrk 
grånt 
frgnkk 

pl. sgmis 
tänk 

vgnk  

vgkk 
sol 

gl-ek,rgkgrk 
spgrk ;s. g 
stb'rk 

grant 
frgnzt 

(gmk 

venk  

våNan 
satan 
gkgrk,an 
spgrkn 
stg'nn 
gritman 
Nknlan 
sionlasan 
Mm lan 

vgrilan 

rå4 rei rålsan rtkan 
tely tgbn 

14,c7§ vad§ våkan 
va§ vd. våchan 

tegetk wgdk uidkan te6an 

Shn  9 secf, ob. sed' 
skor o. d.)'. 1°) väcka (ngn). 11) 'hugga vak på is, hacka bort is'. 
12) He 32. 12) Torde urspr. vara sup. till W6, fsv. hwmasa, men 
har på gr. av de båda verbens snarlika betydelse kommit att användas 
som sup. även till wån. wgen 'vässa (en egg)': wc5s 'vässa (= göra 
spetsig som en udd 1. en kil:w6 pgna 'vässa pennan', 2v4 a 'snedda (vid 
tälgning av störar o. d.)'. 14) Samma böjning ha även f6o(s&ti 'fort-
sätta', 2m2M2 'översätta'. 15) Fsv. swtte Aschw. Gr. § 549,2 b. 
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Grupp 2. I fsv. vokalväxling 3," — 

inf. prat. sup. 
a) 

fsv. smyria ökm. smi'rt sm6,94.1 ~Q« 
spyria spr spdpfri .spine.2  spop_t spirg 2  

dign 14d dot 
hffh3  hird håNe., Its.t hala, 
8/011 4 5  Sk6d—sh1r ( ,,skdara) skot 
rfri6 rad — rkt rina rea—rod—rirla 
stfi't steid stöd stina sta« stod' 

stinn, 

b) 
dylia 
hylla 
skylia 
rypia 
styDia 

no. dial. drynja, 
sv. dial. dryna, drfrii7  

drön(j)a etc. 
drinyt drima 

c) 
isl. flyga fir6st fkost 6  

no. dial. mysja mf,st måst misla most mista 
sv. dial. myssjal° 

fsv. fiytia fb.,gcti Pridka firietla 

Grupp 3. I fsv. Ingen vokalväxling. 
inf. prät. sup. 

b) 
fsv. skilja ökm. st§Ut shsild shstilt 

1) •••• (§9. 2) Böjn. efter 1:a i betyd. 'vädra (om hundar)'. 
3) Om -8- se I 99. 4) Äv. fast sällan f;, 6, 6, se I 99 n. 4, 78 anm. 
5) Av 8149 fth st, 'rentvå sig från misstankar' har belagts blott prät. 
sk6d, sup. skot. 6) ÄN. 7) småråma (om kor), muttra. 8) skala, 
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pres. imp. 
sg. pl. sg. pl. 

snzfin snzi'n sminan 
spfri spi'rz spfrzn 

dfin — dg-7 dfa.z ,,, clib diblan 
Uh. lzial håktan 
spfirz sj,si'N sisihan 
rin rfn rinan 

' stfn san stinn 

dg)» drftti dri'zzln 

firfsz fifst fffszn 
mi'si 772 i'S2 zni'szn 

firi'di R•i'di fZi'd'in 

pres. imp. 
sg. PI. sg. pl. 

stpfli slyikan 

bena, sprita, se I 98. 9) P. pt. Prim, tis poteiceran 'skalad kokt 
potatis'. lo) Enl. T. och Rz böjning efter 1:a sv., men VII uppger från 
Px böjning efter 2:a. il) 'flotta, flytta'. 
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Inom 2:a konj. ha vid fogandet av dentalsuffixet i prät. 
o. sup. till stammen skett en del ljudförändringar, be-
roende på den staMslutande konsonantens beskaffenhet. Be-
träffande stamvokalens kvantitet är för ökm. särskilt 
karakteristiskt: vokalförlängning i prät. hos verben med stam 
på äldre -dh, -1r, (de flesta på) -r; bibehållen vokalkorthet i 
prät. av verb med stam på v, m, n. 

Präteritumbildningen. 
a) Fsv:s -dhe-grupp. 

Verb med stam på: 1) äldre v-ljud få skärpning av v>f 
och ändelsen -t -d': b•rd,ft -d' 'krävde', kwålt 
'kvävde'. 
2) -r få rdh > 1. ZP: smöpjr 'smorde', spdp,Zr 'sporde'; 

2. 4: sn « '*snarde, 'snärjde'; 
rjdh > rd: snård 'snärjde', vc'erd' värjde'. 

b) Fsv:s -de-grupp. 
Verb med stam på: 1) -k få k + d> kiv6d 'kvalde', våd 

'valde', dc 'dolde', hird '`hylde, höljde', sköda "skulde, 
sköljde'. 

-1 få d: seld "sälde, sålde', sj§i/d 'skilde'. 
-dh få 1. dd > d ct: gHd '*glädde, gladde', 81)0 

"spadde, spädde', rcid 'rudde, röjde', ståt/ '*studde, 
ljustrade'; 2. dd > d: stdd 'stadde'. 
-ra få d, ct (t): selndas sdmtas 'sämdes', tån& tgm& 

'tamde, tämde'. 
-n få d — t: vind -t 'vande'. 

c) Fsv:s te-grupp. 
Verb med stam på: 1) -k(k) få t: reAt 'räckte', tdy 'täckte', 

våp 'väckte'; 
-s få t: fkö,st "fluste, skalade', möst "muste, tätade 
med mossa'; 
-t få t + t > d': sect ''sätte, satte', ived' "hvätte, väs-
sade'. 

a) I variantformen Skök har k överförts från verbets k-former 
(spec. inf. o. pres.). Motsvarande form sked,  finns även i NSal. (Rg 
165). 
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Supinumbildningen. 
Samtliga supiner med 2:a konjugationsböjning 

få -t. 
Härvid är att märka: -k + t> 4, + t> 11t, -r + t> 1, 

-d (< dh) + t > cf; -t + t > 
bibehålla stamvokalen kort. 

Som av schemat synes, förekomma inom denna konjuga-
tion en mängd avvikelser från den normala 2:a konjugations-
böjningen: 

Inf. har likdanats med pres. sg. hos kiv6ik 'kvälja', gråna 
'gräma'. 

En inf. utan i-omljud (ombildad efter prät. o. sup.) är 
skökb (I 99, n. 4), mindre vanlig variantform till sj§firt 'skölja'. 

Pres. sg. saknar i-omljud hos kweik 'kväljer', som är iden-
tiskt med fsv. kval (Aschw. Gr. § 561 A. 5) el. nybildning 
efter prät. (I 78 Anm.). 

Pr ät. Åtskilliga präterita ha en vokalkvalitet, som be-
visar att de utgå ur äldre i-omljudd form (ett par alternera 
med regelbundna, oomljudda prät.): snård < snärdhe (jfr 
sncb4 < snårdhe), sad < sälde, senulas, gHd < glädde, 
tånid < tämde (jfr tånzd < tämde), w41' < hwätte, s&I" < 
sätte, hfid < hylde; rått tåb't vå,At vå4t. De sista verben (inf. 
på ä. -k(k)1a) ha i sin hela , böjning övergått till 3:e sv. 
konj. Jfr att redan i y.fsv. äro i-omlj udda prät:a (och sup.) 
hos reekkia thäkkia väkkia vanligare än icke-omljudda 
(Aschw. Gr. § 549,2 c). 

Sup. Supinum utgående ur äldre form med i-omljudd 
vokal ha samma verb som de ovan under Prät. uppräknade. 
Flera av dem ha därjämte regelbundet, oomljutt sup. Be-
läggen äro: snat < sni-e" rt (jfr sncet < snart), se124 < sn, ge t < 
glisedt (jfr gkat < glådt), tanz& G tå3mt (jfr tamd" < tämt), 
wad' < hweett, sed < ~tt, he4 < hylt; ray ta/ft, va,At, ve,b1. 

En jämförelse med fsv. visar, att hos -de flesta av ovan 
anförda verb redan under fsv. tid förekommit omljudda prät. 
o. sup. Sålunda var redan i ä.fsv. omljudd rotvokal vanlig, 
»häufig», hos såna, stia och förekom sporadiskt hos glia, 
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hylia, sämja, väria, i y.fsv. hos tämia och i synnerhet hos 
reekkia, Inekkia, vEekkia. Se Aschw. Gr. § 549,2 b, c. 

Åtskilliga av de i fornspråken till 2:a konj. hörande 
verben ha i ökm. övergått till 1:a konj., ytterligare några ha 
alternativ böjning (hel el. partiell) efter densamma. 

Böjning endast efter 1:a konj. har belagts hos: ab' 
ärla, frenn frEemia, drfin drynja, fkfich fiytia samt gränz 
gräma. 

Prät. och sup. alternativt efter 1:a konj. ha: 
kw& kvälla, sten städhia, tvgcrk hwätia, spi'n spYria, 

rfin rdhia, st7,n st'Ydhia, mUt mysja. 
Av dessa hade hYlia i y.fsv. altern. böjning efter 1:a 

konj. (Aschw. Gr. § 548 a. 3). 
Prät. efter 2:a konj., sup. efter 1:a konj. har 
vEbria. 
Prät. alternativt efter 1:a konj., sup. endast efter 

2:a konj. ha: 
gri glädhia, spen spädhia, tq,,9 Dackkia, sj,si'kt 2  

1) Om uppkomsten av k se I 78 Anm. Obs. därjämte verbets 
tema i ösv. dial. (Wessnum), speciellt prät. i Gkb (94 FIagf. 104) 
och Korsnäs i s. v. Öb. (ärja, stundom dk, Freudeuthal, Viger den 
Närpesplialekt 117 n. ***). Det är ej osannolikt, att i ökm. funnits ett 
prät. W, varifrån k inträngt i inf. Senare har verbet helt övergått 
till 1:a sv. konj. 2) Ifrågavarande präteritumform, sk61t,, som är täm-
ligen sällsynt, är egentligen ett dubbelt prät., utgående från prät. skg 
(jfr s. 56). 
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3. Fsv. 3:e konjugationen. 

Den för de fsv. verben av 3:e konj. sedvanliga uppställningen 
i 3 grupper, allteftersom det präteritala ä uppträder som b, d, t, 
har bibehållits — detta trots att b-ljudet överhuvudtaget ej 
längre förekommer i ökm. och som präteritummärke i be-grup- 
pens verb (se nedan) övergått till d, t, och trots att för- 
delningen av suffixen d och t i målet delvis är en annan än i 
fsv:s de-, resp. te-grupp. 

Här nedan uppställas verben alltså i 3 huvudgrupper, 
I, II, III, motsvarande fsv:s 3:e (se Noreen, Aschw. 
Gr. § 550). Inom huvudgrupperna ordnas verben efter den 
stamslutande kons. el. kons.-förbindelsen. 

Frånvaron av numerus- och personböjning samt inträ-
dandet av apokope har i hög grad reducerat det äldre böj-
ningsschemat för denna konj. I prät. kvarstår endast den-
talsuffixet, som i grupp I och II oftast är -d -d, i några 
fall (se gr. I 4 Typ 1.) dock i regel rent t-ljud, i gr. III 

> t (utom typen fylla, där prät. oftare har -d; se s. 77). 

Grupp I. 
1) Fsv. typen röra, rörpe, rörper. 

ökm:s hithörande verb ha i regel följande karakteristika: 
inf. lång diftong, prät. lång vok. + ir (< rdb), sup. kort vok. + 
t (- -). 
Nr 'föra' prat. fg ,,,-6- sup. bt 
h6r 'höra' hdk (,., -d) ,,, -6- ht -, -0- 
phr 'köra' b9g ^.' -tl- -6)- 16År 'lära' Uk ket 
rbr 'röra' rdk, rgl (- -d, -k) r8t -, -0- 
sn6br "snöra, kasta' 1 snar -. - 
844:kr 'styra' 2 sthk .-s. -6- ,s,  st-- st8t.-, -6- 
.6kr 'yra, stänka' hk , Ijk ilt ••••• -0- 

1) Övriga betydelser samt etym. se  I 252 A. 2. 2) Härtill insiOkr b2st 44 bst6t 'bestyra'. 

5-472763. C. Pihl, Verben i överkulizinålet. 
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Till denna grupp ansluter sig: fogi§kr fojttik fejt6it 'för-
störa', fsv. forstera (ingen böjning anförd hos Sdw). 

Avvikande: tära, som i fsv. böjdes efter 3:e och 1:a sv. 
konj. (se Sdw), har i ökm. belagts med böjning endast efter 
1:a: tåg, -a, -a 'tära, töa, tina'. Däremot har förtära en 
böjning som nära stämmer med fsv:s (forteera, -dhe, « -adhe, 
-dher): fothr, prät. faU.1 fotdkra, sup. fotåt; 

hyra hade i ä.nsv. prät. på -de och -ade, sup. på -t (se 
SAOB), ökm. Mkr har prät. efter 3:e och 1:a, sup. efter 3:e 
(temat alltså hbr, 116v1 lojkra, hopy .9jyr 'syra' har över- 
gått till 1:a konj. 

Anm. Till röra-gruppen torde ursprungligen höra verbet sjy6pr 
-'skyra av, hugga av en stock snett nedåt från två varandra motsatta 
sidor', nu med fullständig böjning efter såväl 3:e som I:a konj.: prät. 
sjang• sjObra, sup. SpOt sipbra. Verbet förekommer på flera 
håll i såväl sv. som ösv. dial.: NKal sipbr' (hg 50), Dfs jr (Lj. s. 61), 
s. Vb skyr' (Un.), Mu. ,syre, ösv. dial: f/ra (Vii 845). Sveal. o. Götal. 
skyra (Rz 591 b). Beträffande böjningen må framhållas: på ösv. om-
råde böjs verbet efter »2:a sv.» (se VII XLI); på svenskt område före-
kommer böjning i enlighet med både röra-typen och kalla-typen: Dfs 
har prät. j44 (1. j/3), (Lj. s. 64 Bir. prät. ji34 (§ 41), hz 591 b 
uppger för Vb skyyr, prät. skjulr, sup. skjulet, Dn. uppger skyr', 
skjuir, skyrt, medan i Mu. endast böjning efter 1:a sv. är belagd 
(se Ob.). 

2) Fsv. typen hmrpa, Inerpe, hoerinr. 
De av fsv:s verb av denna typ som finnas belagda i ökm. 

ha samtliga böjning efter 1:a sv. konj. De äro: de10.  
'gärda, gärdsla': lz40. -4,p- 'härda' (h4,k ed "'härda efter, 
kännas tungt o. besvärligt, så att man måste anstränga kraf-
terna'. Jfr Rz 236 häla på, Mu. härda, bet. 2.); me —  
'hemligen dräpa och nedgräva foster' (nid 'mörda', se I 160 
A. 2); vtikk( -r!2-) 'anklaga, åtala, bry sig om (att göra ngt), 
vara snäll (o. göra ngt)' (v6rd 'vörda, ära o. akta', se ib.). 

1) Enl. hg 50 synes NKal. 40r förutsätta äldre form på 5, ty 
äldre y ger nk,  även efter sk- (Rg 9-5). Emellertid torde i så fall en 
sperialförklaring till y i sj§fir böra sökas, ly att man här skulle ha att 
göra med ett annat ord in i de övriga dial:a förefaller icke troligt. 
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3) Fsv. typen döva, döfpe, diåfp9r. 
Av de i fsv. till denna grupp hörande verben ha i ökm. 

ett par helt övergått till 1:a sv. konj.; några gå delvis efter 
1:a, delvis efter 3:e sv. 

3:e konj. -prät. har kortvokalisk form (utom rcku,d), skärp-
ning av stammens slutkons. (bortfall i r(byd"; skärpningen 
uteblir, där svarabh.-bildning sker mellan stammens slut-
kons. och prät.-suffixet: bkh6vatt), samt -t (-d); 3:e konj.-sup. 
har kortvokalisk form samt -t. 

.Enbart efter 3:e sv. gå: 
bkhbv 'behöva' 

kw0v1  'kväva' 
prtiyo 'pröva' 2  
rcbj w(y)d 'se ut, tyckas 

vara (så 1. så)s 
stjbv 'söva, vyssja' 
virav 4  'värva (soldater)' 
grav 'ärva' 

prät. bihtivatf 
bilift 

letv6,kft 
prtift 
oykus d 

s6fd 
vraft 
&aft 

sup. bill6ft 

kzeoft 
proft 
rceyt 

soft 
v&aft 
(4.aft 

Om svarabhaktibildningen hos vgrav, grav se I 27 f. 
Blandning av 3:e och 1:a konj. förete: 

t6bv 5  'krympa' tr. prät. ttiyva 
,v 6  'öva' tift tibra 

Fsv. hvälva (-er, -dhe, -dher), fisl. hvelfa (n) är ökm:s 
wirkav, oftast itr. 'välva, stjälpa', med fullständig böjning 
dels efter 1:a konj. (prät., sup. wgNa.), dels efter 3:e (prät., 
sup, wgkaft « wsfft), dels slutligen med prät. efter 1:a (tvåNa) 
och sup. efter 3:e (w8?ift). 

1) Om -w- se I 279. 2) Fsv. pröva efter 1:a och 3:e, Aschw. 
Gr. § 547,1. 8) Se I 241. NEal. rtj,t.p råud royt Rg 167. Enl. 
Rz 545 böjs verbet (belägg endast från norr]. dial.) efter 1:a sv., 
Nordl. har för Mu. rilve 1:a sv., men i no. dial. finns på flera håll 
böjning med -de i prät. Se Ross. 620. 4) Fsv. värva har prät. warff 
werffde, p. pt. n. worweth, werffnat, se Stiw. 2) I 252. Is]. kela, 
(få). 6) Även fsv. 5va har böjning efter 3:e och 1:a sv. Se Sdw. 

sup. tft 
oft va 
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Böjning endast efter 1:a sv. konj.: 
bulr.Ohy 'bedröva', -a, -a; 4)&1; 'döva', -a, -a; 
tgrav-'dänga, slå till', tOrva,-  t6rva (se vidare I 158. Fsv. torva, 

tyrva. Isl. tyrfa (få)); v0v 'veva', -a, -a. (Isl. veifa, f6.) 
Av dessa verb har bedröva i y.fsv. ofta böjning efter 

1:a sv., Aschw. Gr. § 550 A. 3. 
Till denna grupp har anslutit sig ett verb som i forn-

språket ej hörde hit: fsv. grufva sik (prät. -adhe) heter grdy, 
prät. gr(bud grchtet, sup. gnag. 

Anm. Den genuina motsvarigheten till fsv. döva, isl. deyfa, är 
de0 'bedöva fisk (i sht. lake) med träklubba (c/Q3b m.). Temat är 
dö,kb, cl6)ft, doft dOba). Angående det påfallande -b för väntat 
-v i inf., se I 279 not 1. 

4) F sv. typen teelghla, tielghpe, teelghpgr. 
ökm. ha verben av denna grupp differentierat sig på 

två böjningstyper: 1) verb med äldre -ghia direkt efter stam-
vokalen; 2) verb med kons. + -ghia efter stamvokalen. 

Typ 1. Inf. har -gh-bortfall, medan i prät. och sup. 
-gh- skärpts till g frfr ändelsen t 

Hit höra: 
/441  'böja, bända' prät. mot sup. bagt 
Ni2  'böja' böljt bo,kgt 
/4,2.:  'leja' lågt lagt 
89710, '"smöja' 3 8122604 smogt 
strö), 4 '*ströja strökdt siroOt 
tO 'töja, tänja' töjt togt 
Intk  'viga' vc'egt ve2gt 

Att målets g i prät. o. sup. av ovanstående verb ej är 
ett yngre konsonantinskott utan det gamla gh som > g > 
styrkas av en jämförelse med ett par andra dialekter. Neder-
kalixmålets tema för tre av de mest dialektala bland dessa 
verb, ä. smfighia, *ströghia, töghia, lyder (Rg 165): stni9 smågd 
smegt, str19 strkd strogt, t thgd tott. Btr. har (013.) g i prät. 
av leja, dröja, nöja sig, g i prät. o. sup. av *ströja, (g) i prät. 
o. sup. av töja. Böja har icke g. *Smöja, höja saknas. Gitta- 

Fisl. bwgja (d), se I 222 A. 6. 2) Fisl. beygja. 3) Se I 280. 
4) < *stroygja < *straugian, 1 280. 
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målet har gammalt gh > g i verbformer som t. ex. bågde 
'böjde', plbygde 'plöjde' (H. Gustavsson i MS till Gutamålet II). 

Avvikande:' drh 'dröja', drhd, drog; hh 'höja', hd, 
hot; n, (s0 'nöja (sig)', nha,nha nokt. Redan vokalkvali-
teten t2p för väntat Qk visar, att dessa verb äro yngre lånord (I 
283 överst), som inlånats i rspr:s former, varefter apokopering 
analogice inträtt i inf. o. prät. Nkm. har emellertid den gamla 
böjningen i dröja: 6119 drågd drogt (Rg ordsaml.; för höja, 
nöja saknas belägg), och beträffande ökm:s nh bör påpekas 
att fornåghia i y.fsv. ofta böjdes efter 1:a sv. (Aschw. Gr. 
§ 550 A. 3). 

Typ. 2. (kons. + -ghia). I hela temat har skett -gh-bort- 
fall. Härigenom ha inf:a kommit att ansluta sig till infinitiv- 
formerna av 2:a sv. konj. Frät. har -d. 

Hit höra bita sörja, tälja. De böjas 
ari 2  Aird sort; aln Mc ta. 

Övergång till 1:a konj. 
SW6j), 6bet "sveja på, ta i ordentligt med ett arbete', prät. 

o. sup. -a, väl samma ord som isl. sveigja (gå), no. dial. sveiga 
'gaa o. svinge med krop el. armer', fter. sveigja 'svaie, gynge' T. 

5. Fsv. typen g-dia, ntr. göt. 
I ökm. har prät. lång vok. 1. dift. + d ct, hos några 

verb dessutom 1. blott en form på i regel kort vok. 1. dift. + 
get, gt, sup. kort vok. 1. dift. + t hos några verb gt 
(näml. de med prät. på get, go. 

Hit höra: 
fk§kk 'fly' prät. fqkd firrikPet sup. !kokt 
Arck.), (fsv. 31.4,44" ^•tr&:.;.4ct Arcegit 

kria) 
sly, 'ske' si91ct 494 
spok 'spy' spt5gjd spokg't 

1.) I samtliga långvolialiska former hos dessa tre verb även -9k. 
2) Ombesörja Önibesfrt med prät. o. sup. 6223b2sårt. Här har belagts 
prät. endast med -t. 



prät. brtikd sup. brort, 

frchd frc'eot 
l6kd ,l6y4t -
lar-61.4ctas-Z,  

1c1/7o,os 4  

frceIbt 
lokef 
lar-614 das 

le,?,7o0s 
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Till denna typ höra ä 
a) 
broV (.% om) 'bry 

(sig om)' 
frch 'fria (till ngn)' 
/6y 2  'värma, ljumma' 
1,14,1,as8  v. op. 'klia' 

ven: 

b) Fsv. typen spi, spiipe, spåper (1:a sv. konj.). 
I ökm. har prät. lång vok. + d — d', sup. kort vok. t. 

spa 'spå, trolla' prät. sp(id sup. spat 
stra 5  strö' stråd strat 
trct 'trå, vilja, längta bort, tråd trat 

vantrivas' 
Hit kan lämpligen föras lånordet forabrd 'förebrå' (1209 f.), 

prät. forabråd, sup. forabröt. Jfr fsv. forbrå, prät. -brädhe, 
pl. -brädho. 
e) De verb av fsv:s 4 e sv. konj., som hade stamslutande lång 

vokal. 
I ökm. har prät. lång vok. 1. dift. + d d, sup. kort 

vok. 1. dift. + t— 
gnu 'gno, vara flitig' 
not 'nå, räcka' 
roo 'ro' 
sla29 'sko' 
snu 'sno, vända'6  
snl 'snöa' (I 291) 
tro o 'tro'  

prät. gnåod sup. gnoot 
nat 

rö,od root 
sköod slint 
snåod snoot 
snid snit 
tröod troot 

Hit må även föras: ma 'må (väl, illa etc.)' (ma7  'kunna), 

1) Ä.nsv. bry, bryia Hg. 2) Fvn. bl§ja. Sv. dial. ly  lydde 
lydt m. fl. former, Rz 417 A. 5) Motsvarar isl. kleyja, vilket 
dock går efer 1:a konj. 4) Formen kko9,8 på gr. av inflytande från 
prät. kko9s till kkg ,o 'klå sig' kl. VI, se s. 105 Anm. 5) < 'strå. Samma 
utgångsform har nkm. strcp, streocl, strcot. Rg 167. G) Märk snoo 

"sno av, flå av (skinnet på ett djur utan att rista upp det)', det 
modernare uttrycket för äldre vild a shstne, (I 146). 7) Fsv. magha, 
y.fsv. prät. rari.dhe, medan ma. 'må (väl etc.)' är fsv. magha, vars 
prät. mät(t)e i ä.nsv. ombildades till mådde efter nådde, trodde o. d. 
(enl. Hq). 
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prät. mgid, sup. mat; forma 'förmå', formad, format; bwöo 
'bero', Nr69".9, bi•r6Qt. 
d) Verb av typen fsv. bö(a) (urspr. redupl. men i fsv. littera- 
turen i regel svagt böjda)). 

I ökm. samma böjning som föregående grupp. 
boo 'bo' prät. b6c2d sup. boot 
groo 2  'gro' grö9d groot 
sa 'så' sdd sat 

Grupp II. 
1) Fsv. typen göma gömde gemdgr. 

För denna verbgrupp är i ökm. karakteristiskt, att inf. 
bevarat lång diftongkvalitet i så gott som samtliga de fall, 
där den fsv. infinitiven hade långvokalisk form. Prät. och sup. 
ha kort vokal (dift.). Ändelsen är i prät. oftast -d d', i sup. -t. 

Hit höra3: 
a) med långvokalisk 
drIjkm 'drömma' 
dIjkm 'döma' 
gk4m 'glömma' 
43.4 M 'gömma' 
k,4i,m 5  'klena, smeta' 
strpm 7  'strömma' 
Nym 'tömma' 

in f. 
prät. drömd 4  

dömd 
gkömd 

6md 
layinid 6  
strömd 
tömd 

sup. dront 
domt 
gkomt 
91 oit 
kkamt 
stromt 
tomt 

Böjning efter 3:e sv. har även stipm 'sömma, sy', prät. 
sömd, sup. somt och somt. Emellertid har verbet även, 
ehuru mindre vanligt, böjning efter 1:a sv. (prät. o. sup. 
s6kma). Såväl fsv. sorna som isl. sauma böjdes efter 1:a sv. 
Även i nkm. böjs verbet efter 3:e sv. (Rg 165). 

1) Se Aschw. Gr. g 545, 544 A. 5. 2) Även efter 1:a sv. konj. 
3) Beträffande stamvokalens 1. -diftongens öppnare 1, slutnare kvalitet 
hänvisas till ökm. I under resp. vokal 1. diftong. 4) I Jock har be- 
lagts prät. dröpnct, ett indicium på att ordet i ökm. förr funnits med 
02., motsvarande is!. ey. 5) Väl samma ord som is!. kleima (md) 
'forhaane'. 6) Någon gång kNivnbt. 7) Is!. streyma (md); fsv. ströma 
däremot hade böjning efter 1:a sv. Även i nkm. böjs 'strömma' som 
i isl., Hg 165. 
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Verbet limma, som i fsv. uppvisar höjning efter både 
1:a och 3:e sv., i is!. efter 3:e, går i ökm. endast efter 1:a 
sv. konj.: lm, -a, -a. Detsamma gäller härma, ökm. hgram, 
hanne., harma, medan isl. har herma (md). 

b) med kort vokal i inf. 
dki., 'dämma' prät. damd sup. damt 
7c,Hm,' 'klämma' kkamd Nramt 
H& 'rymma' råm d romt 
s3.ram3  'skrämma' sb•råmd sh•ramt 
491490 'skämma' sipsimd sipmt 
v6.9p,5  'värma' v&md vermt 

Anm. Det först i ä.nsv. belagda stämma 'överensstämma' (1561 
stemmades, Hg) böjs i ökm. som ovanstående verbgrupp, stån stamd 
stamt; bestämma (formen belagd 1524, Hg) b}stam har fullständig 
böjning efter 3:e konj. men dessutom sup. efter 1:a (inStiima). 

2) Fsv. typen löpa ledde leddgr. 
Hithörande verb ha i ökm. i prät. oftast lång vok. 1. 

dift. + d d, i sup. kort vok. 1. dift. + t d'. Rörande 
bortfall 1. icke-bortfall av -dh- i inf. hänvisas till Äldre dh 
A. I 2. b). 

Till denna grupp höra: 
bck,k 'bida' 6 prät. bd sup. bcekt 

k brd" bråd kr breda' brakt 
fkb 'flöda' fkot 

'föda' fd fot 
gr(tkr '"greda' 8 gr åk« grakf 
40ik 'göda' dod 40t 
Nkr 'kläda' kkdd kkat  
låkr 'leda' lakd lakt 

1) Fsv. klämma (-jr) Sdw. 2) Se I 249 Und. 3) I 220. Sak-
nas hos Sdw. 4) I 138. 5) Fsv. värma, -de, vermader, n. wärmpt 
Sdw, is]. verma (md). 6) Bida gick i fsv. efter I st., 1:a och 3:e 
sv. Se Aschw. Gr. 7) I brer (het 'breda ut' har stundom prät. 
brt4t-chet belagts. 8) grclikr 6p 'reda ut (affärer, trådar o. d.)', 
g. sopa sond(ar) 'dela sönder (sädeskärve), veckla ut'. Prät:s korta 
dift. torde bero på ordets ställning frfr betonat adv. Fisl. greiäa (dd). 
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lb(r) 'lyda (så 1. så)' 1 prät, 
/Q-i, 'löda' 
rdkr 'reda' 
Inr6),r 'bereda' 
slyråk 'skräda' 
snich, 'smidd 2  
sprcefr, 'sprida, sprita' 
strchfry 'strida' 
tCh 51 'vara brunstig'4  
trålr 5  'svartträda (en åker)' 
tråg° 'räcka ut, sträcka, (på)- 

träda' 
hilk7-7  'tyda' 8  
6,4T8  'öda'  

lfsjkd 
16pd 
rdid 
birel2d 
sh•re:d 
smchd 
spred 
strcbÅd 
tchd 
trd 
trd ('s,trg) 

th,d 
63,4  

sup. 11!, 

razt 
bzreek,t 
sb.rat 
.sniceÅt 
sprce),t 
strce0 
helt Sb 

tret 
Int 

tokt 
oit 

Avvikande: bchs 'tigga, bedja', fsv. böDas, med prät. beimt, 
sup. baid. Se vidare under Deponens (s. 137 if.). 

ha% 'häda' hör till de mycket sena rspr.-lånen (se I 222) 
och har i fråga om både uttal och böjning anslutit sig till 
båka-typen (s. 2(3 Anm. 3); 

kvida, som i fsv. och isl. böjdes efter 3:e sv., har i ökm. 
blandad böjning med prät. efter I st. och sup. efter 1 st. och 
1:a sv.; tema: kweg kiccuy Incfrt k,techra 'kvida, klaga'; 

16b(r) 'lyssna (i smyg)', fvn. hlSråa, vars tema är synner-
ligen brokigt, har behandlats i I 255 if., vartill hänvisas. I 
betydelsen 'åtlyda' heter inf. blott /6k, temat är /Ok, /6kd 
/694 /og. lokjt. 

s6yr 'luta' (fvn. sa, -dd) har prät. stilr, sup. skr& Se vi- 
dare I 255 if.; 

fsv. vidha, fvn. vita, har från 3:e sv. i ökm. övergått till 
1:a, således vchr (Tyd), prät. -a, sup. -a. 

1) Om lyda 'åtlyda', *lyda 'lyssna', se nedan. 2) Fsv. smidha 
böjdes nästan alltid efter 3:o sv., ehuru även böjning efter I st. fanns. 
Asehw. Gr. § 527 A. 3, 550,s. 3) Har liksom fsv. stridha även böjning 
efter I st. Se s. 4. 4) Om ko. Fsv. tidhas. 5) Böjs även efter 1:a 
sv. 6) Fsv. thrädha. Ingen böja. hos Sdw. 7) Målet har även ett 
tejyr 'förslå, hjälpa, nytta till', prät. Myt, sup. (oht. < *tYdha. Kanske 
samtnanblandning av ett ty (se Hg ty 2, T. tya 2) och tYdha. 
8) Så även bittjtkr 'betyda'. 8) Böjs även efter 1:a sv. 
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Till baka-typen ha övergått utom hb'eta (fsv. Medha), även 
smb'eta (ä.nsv. smäda, pres. smäder Hq). Se s. 26. 

Fsv. typen y:onda va3nde vcend9r. 
De i fsv. hithörande verben ha i ökm. i regel övergått 

till 1:a sv. konj. Detta gäller utan undantag verben på 
stamslutande -nd: bfnd, -a, -a, 'bända'. Så böjas hi/nd 
'hända', land 'lända, landa', s/96024 'skynda', silnd 'sända', 
Hind 'tända', vfAnd 'vända'. (I anal. härmed etnvfmd, -a, -a 
'använda'). 

Av verben på stamslutande -Id går 40/ (fsv. goelda) 
'snöpa (får)' efter 1:a sv. Fsv. glida 'gilla' heter i ökm. dels 

-a, -a, dels ta, -d, -t. Av dessa former är inf, 40/ 
säkerligen rspr.-påverkad, se I 146. Verbet skylla, fsv. 
skylda efter 1:a och 3:e, fvn. skylda efter 1:a, hör i ökm. till 
3:e: sj,sild sbsikct sj§tY. 

Enär verben av denna grupp på grund av apokopen sluta 
på -d redan i inf., skulle en böjning av samma slag som fsv:s 
vtenda vcende wEend9r resulterat i en och samma form, näml. 
inf:s. En sådan böjning har i ökm. blott bäka-typen, men ej 
långstaviga verb. Denna omständighet torde vara viktigaste 
orsaken till ovanstående verbs allmänna övergång till kalla-
typen, som håller inf. och prät. klart åtskilda. Redan i fsv, 
fanns, hos skynda, böjning även efter I:a konj. 

Fsv. typen kaamba kaambde keambder. 
Denna typ saknas i ökm. Dess motsvarande verb är 

kdtpnb '*kamba, kamma', böjt efter 1:a konj. 

Fsv. typen döla dölde döldgr. 
I ökm. bilda motsvarande verb ingen enhetlig grupp, av-

vikelserna äro många, och verben behandlas lämpligast vart 
för sig. 

Dela, i fsv. efter både 1:a och 3:e, har i ökm. endast 3:e 
konj.-böjning: deg, dchl.it (tydligt -t!), da024.1  Hör i målet 
till -te-gruppen (III). 

1) Däremot har med423 'meddela' prät. efter 1:a, sup. efter 3:e 
konj. 
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Fälla, som i fsv. hade prät. på -de, y.fsv. oftare -te, har 
temat f4., fåld fåld (osäkert om < fitllte, jfr att nkm. har 
fåld, Rg 165), feLlt. 

Beträffande sphl 'skyla, hölja', fsv. skyla, se Grupp 
III 5. 

Större avvikelser, med övergång helt 1. delvis till 1:a 
konj., eller dubbelt tema: 

feb960. 'förkyla', fsv. förköla, som utom böjning efter 3:e 
(prät. il506d, sup. f9196.) även har sup. foiMa efter 1:a samt 
hel böjning efter 1:a, fol jsh?f, -a, -a. (Jfr fsv. köls, -jr, -der); 
Av s4rlps2. 'sårkyla sig' har belagts prät. -mg — -6-, sup. 

~ -6- ; 
ndak 'nagla', fsv. nceghla, prät. 921;aka efter 1:a, sup. likt 

efter 3:e; 
sar sMir n, ä. sdfak• 'segla', fsv. sighla, har övergått till 

1:a (prät. o. sup. -a) men har även sup. s64 efter 3:e'; 
bål 'sträva med något', samma ord som isl. bella (Id) 

'bringe i stand, udfore' Frz, har övergått till 1:a, prät. o. 
sup. båla; vål 'välla, svetsa' isl. vella (1d), har böjning efter 
3:e: prät. våld valt, sup. val..1.t, men därjämte fullständig 
böjning efter 1:a: prät. o. sup. våla. Flera meddelare anse 
böjningen efter 3:e konj. som den riktigaste. Märk att det 
alltid heter vållt-Ma 'välljärn'. 

Allmänt gäller vokalförkortning i sup. på -t (även där 
fsv. har lång vok.), utom där sekundär ersättningsförläng-
ning skett (igat, sgt < meghlt, sighlt). 

6) Fsv. typen kamma luende kcend9r. 
Nedan uppför jag i en första grupp verben på stamslu-

tande -fln, detta för att belysa den för ökm. karakteristiska 
vokalförlängningen frfr vissa kfbr, i detta fall postvoka-
liskt -nd. 

Grupp 1. Verb stamslutande -nn. 
brån 'bränna' prät. brilnd 2 sup. brattt 
j‘,96.3, 'känna' Oignd jpant3  

1) Besegla heter bisak, regelbundet efter 1:a, -a, -a. 2) Såsom 
mkt ovanlig och icke genuin har antecknats formen br4d. 3) P. part. 
känd Mind. 
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rån "ränna' prät. rfind 2 sup. rant 
Arc4ngrå,n 'omvärva' -råt 
stin "stinna' 3 stf nd stint 

Till denna grupp hör även 81)4, 'spänna' i sammanställ-
ningarna spå; f6r, sp4, ch 'spänna för, resp. spänna från 
(häst, ren o. d.)' med temat svål spiind spent, medan verbet i 
bet. 'fånga med handen (flugor, loppor o. d.)' (hos Sdw o. Frz 
bet. 4) har temat spe n spbyt spent och alltså hör till Grupp 
III. Fsv har prät. på -t-, isl. på -t- och -d- (Aisl. Gr. § 517 
med A. 1). 

Grupp 2. Verb på stamslutande -n föregånget av 
annan kons. än n. 
Av dessa verb höra till 3:e konj. numera blott följande: 

16e,n4  v. op. 'bli lugnt, prät. 16and sup. 16ant 
lugna av' 

/gi.1n 5  v. op. 'd:o' 164,nd lamt 
ntinz 'nämna' nånid namt 
r6n 6  'regna' read ,,,ra,nd r«nd ',Hand 
ståni 'stämma'7 stånid stämt 

Jämte dessa 3:e konj:sböjningar ha belagts: av lan prät. 
16ana (ovanlig form); av 1(41,,n helböjning efter 1:a. 

Anm. En kontamination av fsv. spEerna och spiwrna är målets 
splån 'spjärna, spänna (emot)' (I 194), som har »bruten» form i hela 
temat och böjs efter 3:e konj. som fsv. spterna.: 
(sällan spfind), spätt. 

7) 'åka (skidor), falla (om stjärnor) m. m., även tr. '*ränna (mjölk)', 
se I 136. 2) I bet. 'föll (om stjärna)' även ran, väl gn samman-
blandning med det starkt böjda rin 'rinna, glida fram'. För det tr. 
rån har i bet. 'ränna - (mjölk)' belagts prät. rant, för övrigt rilnd 
(t. c. o s sed da fkiska ini mono a hesto o rflnd int 1i4o 
'o så satte man flaskan in i munnen på hästen o. »rände» [drycken] 
ned i halsen.' 3) 'spänna till, strama till, m. m.' Se I 147 f. stin-
op-6ya '*stinna upp ögonen, stirra'. Verbet saknas hos Sdw (jfr dock 
stinnas) och Frz. Enl. Rz 677 b har ordet i Vb böjning efter 1:a 
konj. I ösv. dial. (VII 940) finns böjning efter både 1:a och »2:a» (VII 
XLI). 4) Fvn. lygna (ud). — Flera uttal se I 101. 5) iöas, 
Man. Se I 114. Av somliga meddelare anses Nart (< "lyghna) vara 
den enda rätta formen. 6) Flera uttal se I 79 f. 7) inför rätta, fsv. 
sttem(p)na, isl. stefna. 
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Avvikande: Efter 1:a konj. böjas 
fån?. 'räfsa ihop höet till en räfsfamn', fsv. feem(p)na. 
Redan y.fsv. hade alternativt böjning efter 1:a konj. 

Aschw. Gr. § 550 A. 6. 
För hämna, fsv. Imem(p)na har målet hamna(!), prät. 

o. sup. samma form. Såväl det oassimilerade mn som än 
mer inf:s -a visa, att ordet är ungt rspr.-lån. Fsv. heem(p)na 
böjdes i y.fsv. tid även efter 1:a konj. 

Å andra sidan ha några verb av liknande -na-typ, som 
tidigare hört till 1:a sv. konj., i ökm. övergått till 3:e. För-
utom lånt 'lämna' (fsv. lifna, I:a), swhy 'sveda(s)' (fvn. svina, 
-ab), om vilka se s. 47 Anm., höra hit: Ingchn, ä. bgiyan, 'be- 
gagna', prät. ingdoct, sup. ingchnt Om uppkomsten av 
begagna ur be + gagna se SAOB. Det enkla geko 'gagna', 
böjs efter 1:a konj.; kbm ä. lliyan, 'lagna (nät)', prät. leboct, 
sup. lceoet. Enl. Rz 392 b langän och V11 535 *lagna böjs 
verbet i dialekter efter 1.:a konj. Btr (OK) har 1:a konj.. För 
fsv. och is!. saknas belägg. 
7) Fsv. typen prEengia prEengde prEengdgr. 

Rörande inf:s uttal i ökm. bör märkas, att formerna på 
4,7, stundom -- och i allmänhet hos riktigt gamla personer — 
clg, representera det äldre uttalet. I verben på -ngia är detta 
avgjort förhärskande ännu (1937), medan i verben på -ggia 
det yngla uttalet med -g framträder starkare. 

Grupp 1. Verb på stamslutande -ng. 
cisiok' 'dänga' prät. dAsiogd 
0-Gio 1 ' 'flänga' 2 fketyfict 
hao4 'hänga' h Gij,,:yg 
1-(53  'ringa (i klocka)' rckogd 
81403. 'slänga' slfsiogct 4  
spraot 'spränga' sPrdlOcr 
ånstrehvg 'anstränga' -strciogct 
sta;,1M 'stänga' staoget 
SIV 64M 6  'svänga' swsbygd 

1) Om äldre st" > a 2, <42,  ‘-ak - frfr ng, nk se I 141. 
2) grovtälja (stock) med yxa. 3) Men rdot '(in)ringa (björn), 
rulla (ihop rep, band), svänga (rep)', isl. hringja (0), böjs efter 
1:a konj. 4) sällan slcbyta. 5) ity. Itti.strci,oga. G) .11SV. svänga. 

sup. dazygt 
fkaogt 
kaogt 
rceogt 
slaogt 
spraogt 
-strd;tyg15  
staogt 
swaogt 
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SW64451  'strama, tränga prät. szv0ct sup. swa,ivgt 
(om kläder)' 

treot 'tränga' trsimgct treuot 
thyyt 'tynga' kihnget toyygt 
Ntgg .94 2  'betunga' Ut6yydd" Nt6&,ngt 
64940 'värka smått' 64:Vgct anigt 

Med samma böjning har målet ddAyyd no, 'dynga ned, 
smutsa ned', prät. dåbyget, sup. cloyp_dt, Mu. *dynga sv. v. 2 
(prät. -de, sup. -t) Ob. Btr. har *dynga efter 1:a sv. Oh. 

Anm: Nytt rspr.-lån är måyg 2 1d0 'mänga ihop, blanda', efter 
1:a konj. Fsv. msengia, 3:e konj, borde ha hetat *mei,1194g. 

Grupp 2. Verb på stamslutande -gg. 
brfgg 4  'brygga' prät. bri,qd5 sup. brz4t 5  
bid 'bygga'  6 bict 
hit 'tämja' 7 tri':gct tri:4t 

Till dessa ha anslutit sig: g4y 'egga (ngn)', 0(1'5  ejt.5  
Både fsv. äggia och is!. eggja böjdes efter 1:a konj.; tit 
'tigga', tibct, tit. Fsv. piggia, äldst efter klass V, har i 
y.fsv. präii oftare thigdhe Se Aschw. Gr. § 537, A. 6. 

Grupp III. 

1) F sv. typen knyta knY'tte knirttgr. 
De i fornspråket hithörande verb, som belagts i ökm., 

ha i detta differentierat sig på i stort sett två grupper: 

1) Samma ord är Vb sväng (ipf. svängd, sup. svängt) v. a. och 
1) draga till hårt, göra smal; 2) vara hungrig, Rz 707, Btr. (013.) 

svänga 2 'hungra', prät. -d, Mu. (Oh.) svängs giA 'draga till hårdare', 
prät. -d, no. dial. svengja T. 753, alltså en -jan-avledning av isl. 
svangr, y.fsv. svanger 'tunn, smal', på vilket ord även ökm:s swkwg 
in. "svånge, ljumske', isl. svangi, är bildat. I samma bet. som sw64,y9'' 
har målet även depon. swGintas (se s. 116). 2) Fsv. bethyngia. 
3) äv. ebnj. Samma ord är N.Lul. äändj 'värka' Nm Gla Typord, 
ä.nsv. änka 'tränga, tvinga' Da. Gloss. Avlett av samma grundord är 
rimligtvis Btr. *ängig a. 'grinig, kinkig (om barn)' Ob. 4) I y.fsv. har 
brygga, vid sidan av sin gamla starka böjning efter klass III, även 
svag böjning efter 3:e konj. 5) Samtliga hithörande verb ha i prät. 

sup. alternativt kort g. 6) äv. 'laga (nät), lappa (kläder), gödsla 
(åker)'. 7) Fsv. tryggia. 
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1) de som i ökm. ha lång vok. 1. dift. böjas i regel fortfarande 
efter 3:e konj., varvid skillnaden mellan inf. samt prat. och 
sup. upprätthålles gn i prät. och sup. inträdande vokalför-
kortning samt förlängning av slutkonsonanten; 2) de med i 
inf. kort vok. ha så gott som utan undantag övergått till 1:a 
konj., varigenom ett eljest inträdande sammanfall av alla tre 
temaformerna upphävts. Redan i y.fsv. hade ju en stor 
mängd verb av knyta-typen böjning även efter 1:a konj. (Se 
Aschw. Gr. § 550 A. 8, där av 31 anförda verb 21 ha stam-
slutande -t). 

Grupp 1: Verb med i inf. 
bkdkft 'blöta, vattna' (I 278) 
brOd 'bryta, gå sönder' 

(I 278 f.) 
bd' 'byta' 
fkOct 'bringa att flyta' 

(I 279) 
fr6yd 'fjärta' 
ffi"et '*gäta, valla' 

31thd 'knyta' 

leg' 'lita' • 
m6oct2  'meta' 
nOd 'nöta' 
r0.4 'röta' 
sÅrtjkd' 'skryta' 
si,p6yd 'sköta (om)' 
snåikd 'snyta' 
st6,gt 'stöta, tjudra' 
Md4  'vårda, sköta' 
vgid 'väta' (I 219) 

lång vok. 1. dift. 
prat. b6O. sup. blro0 

bröt broÅt 

inikt 

fr4t 
tifr (äv. 

tida) 
b•ntikt. 

ic4t 
met0 
n62,zt 
r6Åt 
shy6kt. 3  
4,64 
sngvit 
stöt 
.96g 
v,d- 

bokt 
tko,d. 

fropt 
(äv. 

tick) 
3.not (äv. 

b•u(s.kda, 
b•niidi) 

Uselt 
mcqt 
flo 2't 
rot 
sAroyf 

snekt. 
stot 
sobt 
vet 

Från i fsv. böjning •efter 1:a konj. har 
typ övergått arbeta. Se ovan s. 30. 

till ovanstående 

   

1) Samma böjning har tinlchet 'anlita'. 2) Isl. meita (tt). 3) Wi- 
vallius 1737 prät. skrytte, so Hg. 4) Tal. sYta (tt), fsv. sta. 
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Till denna grupp föras lämpligast: 
ntiyct "nöta, draga not', nåd' no ct men även n6kda, 

medan chsno'0 'draga not under isen' har prät. -n6?;14, sup. 
-nog. N.Lul. har Iglat not not (Nordl.), och för Vb uppger Rz 
472-a nööt (ipf. nöttä 1. nött, sup. nött), Btr. (Ob.) 3:e konj.; 
hIbd 'ropa högt på avstånd' (t. ex. efter färjkarlen, om han 
är på andra sidan älven och man vill bli färjad över), prät. 
h64 sup. ho,(. Ihre 100: 1 har Höjt. Rz 259 b hyyt (ipf. 
bitä) Vb tor-de vara samma ord ehuru böjt efter 1:a sv. I 
ökm. har prät. h6pd'e. belagts ett par gånger. Btr. (Ob.) 
har *hyta hg t h frt hg t. 

Avvikande: För fsv. reta, fvn. reita (tt) har ökm. sent 
inlånat rspr:s reta, som > rata (I 271) och fått Ulka-typens 
böjning. 

Grupp 2: Verb med i inf. kort vokal. 
Dessa verb ha fått böjning efter 1:a sv., sålunda t. ex. fast 

'fästa' -a, -ev. Så böjas: blråt 'berätta'; fkat, 'argt visa tänderna= 
dra isär läpparna men hålla tänderna sammanbitna' (om arga 
hundar, som skällsord om folk), oftast /kåt a tån°. Isl. flotta 
(tt); dOft 'gifta'; grått 'krafsa, gräva (fram ngt)', isl. grefta 
(ft); hit hitta; håft 'häfta'; håmt 'hämta'; 16st 'lysta' v. op.; 
/åygt 'längta'; 14 'lätta'; mist 'mista'; mat 'mälta', fvn. mena 
(it), men fsv. mälta har (se Sdw) imp. meltha efter 1:a konj.; 
m6t 'möta' (I 254 A. 10); rist 'rista, raspa, plöja'; råt 'rätta'; 
r6st 'rösta = votera' fvn. reysta (st) I 259; sjyift 'skifta'; 
sffinit 'skämta'; sMct 'släta'; smat 'smälta'; stöt 'störta', 
äv. sttirt, ordet anses av en tillförlitlig meddelare ej vara 
genuint ök.-ord; st6pnt "stynta, förkorta'; trat 'träta,; tr6st 
'trösta'; vån,t 'vänta'. 

Märk: 16ft 'lyfta' har belagts med böjning efter 1:a konj. 
samt (i äldres språk) efter 3:e (tema hift 16ft luft). 
2) Fsv. typen sleeppa sleepte slcept9r. 

Karakteristiskt för denna verbtyp är, att i ökm. det stam-
slutande p övergår till f frfr -t i prät. o. sup. 
drjg 'döpa' prät. dtift — 6 sup. doft — 
larip 'klippa' N•ift (äv. kiti ft (äv. 

vt) pi) 
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idk,b 'stöpa (kulor), ysta' prät. /6[t sup. /o2,: ft 
I 279 

sntip 'snöpa (hästar)' 
skp 'släppa' 

sn6ft sno ft 
sie slatt 

stOb (ctd) 'stöta, skuffa (till)' stökft (äv. stoft (äv. 
I 280 .pt) - p t) 

swet0 'svepa' I 266 swOft (äv. swalft (äv. 
-pt) -vt) 

Variantformerna på -pt i prät. o. sup. äro yngre uttals- 
former, uppkomna gn inflytande från infis -p-, icke kvar- 
levande spär efter det fsv. -pt-. 

Från i fsv. stark böjning ha övergått: 
ntir,23 'hjälpa' cs,16.(cpt ,916.?Lpt. Böjs även efter 1:a sv. 
vå:p 'värpa' vftpt verpt. 

Från i fsv. 1:a konj. har övergått: pch,b 'pipa' (se ovan 
s. 30). 

Till 1:a konj. ha övergått: pip 'kippa' -a -a, I 143 n. 1, fsv. 
isl. kippa (pt); ke (dt) 'täppa (till)' fsv. täppa (-te), isl.teppa (pt). 

3) Fsv. typen hweessa 
fråls 'frälsa' 
frå2,s 'fräsa' 
fr60 sk, 'förfrysa' I 279 
Abs 'hysa' 
js43.,s "kesa, önska sig, ut 

välja' I 264 
ihs 
Ks 'läsa = låsa' 
bio 'lösa' 
nåfs 'näpsa' fsv. näfsa 
Kto 'resa 2  = fara, färdas' 
vck4s '(hän)visa' 
bwdis 'bevisa' 
reåk,s 'väsa, vina' 
w6. 'vässa' 
6k,s3  'ösa' I 280 n. 20, 21 

hweeste hweastgr. 
prät. frgst 

fråd 
frömt 

h 6k.yt 
19‘14.5,t 

l6ks,t 
låst 
l4st 
nåfst 
råtist 
vdot 
Invc'et,gt 
wås.t 
wåst 
6ist 

sup. fralst 
frest 
fromt 

hokgt 
1,,sagt 

lolgt 
last 
logt 
nafst 
raot 
vcust 
bvvc0„5.t 
west 
west 
ost 

     

1 ) 1s st "lysa äv sig = ha lysande färg', tw87.16k3 
'hastigt lysa till'. 2) I fsv. ingen böjning belagd, enl. Sdw. 8) Fsv. 
sa (-dr, -te) Sdw. 

6-472763. C. Pihl, Verben i överkalixmålet. 
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Av ovanstående verb ha i fsv. frälsa, visa, bevisa böj- 
ning efter 1:a och ofta 3:e konj. Aschw. Gr. § 547,1. 

Med samma böjning har målet: 
brchs 'brusa, rusa (b. ceuct 'rusa ut', b. oNi 'rusa på 

ngn'), prat. brc'ewst, sup. brceyst. Fsv. har brusa 'fara fram, 
vara vild', dock utan böjning hos Sdw. Ordet finns i mot-
svarande betydelse i no. samt i ösv. dial., men här böjt 
efter 1:a konj. (V11 83); bkis 'blåsa' bk6,2t Vred. Om den 
fsv. prät.-formen blåste se Aschw. Gr. § 544 A. 5; flchs 

småsnöa' firc'eot rtr.Tkst, varom se I 228. Troligen samma 
ord är firchs 'dumflina' med böjning efter 3:e som föregående 
eller 1:a, prät. o. sup. fircp:).s.sa. Jfr att Mu. *flisa 'skratta' 
böjs efter 1:a. I förstärkt betydelse 'flina hånfullt o. elakt, 
hångrina' har målet ilfkcbo, med böjning enbart efter 3:e sv.; 
grOs 'grisa (om sugga)' grchgt grcn,5t. Ordet saknas hos Sdw. 
Ej heller Rz har det i denna betyd. I Mu. finns det belagt, 
men böjt efter 1:a (011); kwd,ks fri s *kväsa  från sig, ge 
svar på tal' kwakst ltleakst, troligen ej genuint i målet, se 
I 221 A. 2. Hq. har från 1627 part. kväste; rcks At69,b '*rösa 
ihop, bråta ihop sig (om timmer)' I 280 (jfr röks n., f. 'tim-
merbråte' (ib.)), prät. r6t sup. rot; ldos 'lotsa' /69,st /o9.5t, 
bildat på sbst. im 'lots' (I 237 med n. 7, jfr i ä.sv. formen 
los, sbst., Hq). 

Alternativ böjning även efter 1:a konj.: ftibs 'fösa (ut 
ngn), driva på med ett arbete utan att åstadkomma ngt vi-
dare resultat (i denna betyd. oftast f. act)', med temat fths 
Ng fag. Fsv. fösa 3:e konj.; gHfs 'gläfsa, nafsa (tag i)' 

ge [st. Fisl. glefsa (st). En tredje böjning är belagd 
på Ha. med prät. gHfsa 1:a, sup. gkefst 3:e. 

Till 1:a konj. ha övergått pi,5 'kyssa', medan däremot 
jpi,5as 'kyssas' fortfarande går efter 3:e med prät. o. sup. 
iptas; verbet slösa, belagt först i ä.nsv. med böjning slöser, 

slöste (Hq) har i ökm. övergått till 1:a: slbs, -a, -a. Dock 
har i ett par byar som alternativt supinum belagts den äldre 
formen slemt slog I 259. 

Äldre böjning efter 1:a konj., men i ökm. efter 3:e. 
ichs v. op. '*lisa, löna sig, tjäna ngt till' (se I 229), fsv. lisa 
1:a. Verbet /chs har belagts endast opersonligt, i regel före-
kommer det blott i pres., dock har jag ett par säkra belägg 
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på sup. ice,mt. Rz 405 b har för Vb lis el. liis (ipf. 
alltså 1:a konj., Geijer har för Åre ils list list, Mu. lisa är 
tr. med temat lise lisste lisst (Oh.); 

Kims 'rensa' Kunst (ngn gång rensa) rast, fsv. rensa 
1:a konj.; Hfs 'räfsa (hö o. d.)' råfst refst, fsv. ra3fsa 1:a konj. 

Fsv. typen forgylla forgylte forgylte. 
I ökm. har prät. i regel -cl, i några fall stundom även -t. 

fq 'fylla' prät. fild sup. filt 
hål 'hälla' båld halt 
spå?. 'skälla' sfptid 81,0 
smal 'smälla' (oftast tr.) småld smalt 
spi 'spilla' spilt split • 
stil 'utfodra (kreatur)' stud stilt stilt 
stål 'ställa' ståld statt 

Fm vilda »irre maehen» saknas, men målet har motsva-
rande deponens vidas 'gå vilse' (se Deponens s. 109). 

Y.fsv. befal(l)a, som utom stark böjning även hade svag 
med prät. -adhe, -te, -de (Asehw. Gr. §§ 535.2, 539) böjs i 
ökm. som ovanstående grupp: bif61 inföld b2f612t. 

Till böjning efter 1:a konj. har övergått trål 'trolla', fsv. 
tryna. 

Fsv. typen mfela måne mEeitgr. 
.4~4/ 'anmäla -= åtala, prät. ånmållt sup. cinm41.24 

stämma' 
sj)96k/ 'skyla, hölja' sjyty.2,t si,såk1.2t 
w 1 'vila' tvc4/.24,., wogIti 

Av dessa har fsv. skyla även prät. på -de, hwila mycket 
sent -de (Aschw. Gr. § 550.3). 

Efter denna typ böjas även: gr69,bchl '*grovbila, grovt 
tillyxa ngt', -1)(0,124 -6412t; m.åg 'rundslipa (en egg' I 246, 
m6h1lt, mok1,2,t; sprci321 '*sprila, avskala finare bark', sprrhllt, 
sprek1.2t. Samma ord är Btr. *sprila 'sprita fjäder', prät. o. 
sup. -it; siptitis l 'skyla = sätta upp skylar', denom. till sj,st?ki 
m. 'sädesskyl' I 246, har böjning dels som ovanstående efter 
3:e (prät. o. sup. -Ut), dels efter 1:a konj. Btr. skyla i mot-
svarande betyd. går enbart efter 3:e (Ob.). 

1) Ngn gång starkt sup. udit efter 1 kl. 
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Avvikande: stikl.2, (y. s67,sal, sisal, I 247) 'syssla' går efter 
1:a konj. med prat. o. sup. s6kl.2,1a seSpsla — sida. I y.fsv. 
böjdes oda även efter 1:a ko"nj. (Aschw7. Gr. § 550 A. 8). 

Fsv. typen begynna begynte begyntgr. 
b}dyin 'begynna' prät. 1»9gillt sup. bitit 
hin 'hinna' hind'(sällan knyt 

haut) 
sp4 'spänna' spå:4' spetit 

För de i fsv. hithörande minnas, nännas, i ökm. mins, 
prät. naigas, sup. mintas (äv. prät. ch. sup. nifilsa efter 1:a), 
resp. nbls 63.s, prät. 4tas, sup. Mas 4sa, hänvisas till 
Deponens s. 138. 

Fsv. typen låna lämte lfentgr. 
brbn 'bryna' prät. br6pnt sup. brok& 
lebY4,n '*klina, breda på kkcremt kkek,nt 

(ngt fett)' 
ArtAin "kryna, kröna' b•risktt b•rant 
niciin 'mena, tycka' Inciptt mat 
stibn 'syna' stfikttt soknt 
tn '*tina (korn)' I 231 tc'ent tomt 

Samtliga dessa äro i fisl. belagda (br§na, klina, kr§na, 
meina, sina, tina) med prät. på -nd utom meina (nt). I fsv. 
finnas kryna, möns, sina, alla med -te. ökm. har klart -t i 
samtliga prät.-former. 

Målet har dels br(9:kn 'bryna (kött)' [att bryna = vässa en 
lie o. d. heter wg" fvn. hvetja, I 2451, dels brbn v. op. 
'frysa efter att ha varit blida', enligt min mening ett och 
samma bryna och samma ord som isl. br§na (nd) 'gjöre 
blank', avlett av brinn i bet. 'blank'. Obs. att vid bryning 
av kött är huvudsaken, att köttet upphettas så pass att ägg-
viteämnena på ytan stelna, varvid ytan blir hård och blank 
och köttsaften ej rinner ur. Att köttet samtidigt blir mer 1. 
mindre brunt är en sekundär sak. Då »det bryner på» (a 
brbn act), d. v. s. fryser på' efter att ha varit blida, stelnar 
markytan och allt det fuktiga blir blank is. 

1) i bet. 'fångade (med banden) flugor o. i bet. 'spände' 
spflnd (< spEende), so under Grupp II typ 6 s. 70. 
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På samma sätt som verbgruppen ovan böjas de i fsv; fisl. 
icke belagda flina, fb•chn firc'eot fkceut; sina (om kor, källor), 
sch,n schnt st. Enl. Rz 149 a har Vb finn (ipf. o. sup. 
flint 1. fiinä), men Btr. Oh. uppger stark böjn. för flina. 
Likaså har T. 120 för no. dial. flina starkt böjt. Sina går i 
Btr. efter 3:e (4, 4) men i Mu. efter 1:a (se resp. ordb.). 

Verben låna, löna, tjäna. Dessa, som i fisl. böjdes efter 
1:a konj., i fsv. efter 1:a och ofta 3:e (Aschw. Gr. § 547.1) 
höra i ökm. till 3:e konj. 

lein (om di se I 209) leint lant. Någon gång har belagts 
prät. o. sup. kina efter 1:a, men även prät. leiefct 
sup. letqd"; 

likfrn 'löna', lått lent; 
»au 'tjäna', »gud (tydligt -d) men ävenpfind (<*plitnde), 

Oavt. På samma sätt 1'619144 'förtjäna', fe»find (blott denna 
prät.-form belagd), ~gut. 

Vokalkortheten i inf. liksom även prät. »ftnct torde bero 
på sammanblandning med verbet känna (s. 69). 
8) Fsv. typen steakkia. 

Det har synts mig lämpligast att uppdela denna typ 8 
av' Grupp III i flera sidoordnade typer, nedan kallade 8 a, 
8 b, 8 c, 8 d. Därigenom torde flera för ökrms ljud- och kvan-
titetsförhållanden viktiga betingelser bli klarare belysta och 
sålunda mera överskådliga. 
8 a) Fsv. typen bribkia bråkte. 

De i ökm. hithörande verben kännetecknas av: i inf. lång 
dift. + dt-  — g (spec. i yngre uttal. I några fall. ha 
alla tre uttalen belagts, i ett par blott d); i prät. o. sup. 
kort vok. 1. dift. + långt 1. halvlångt gt 
bkod 'bleka' prät. bkciOt sup. bka}4t 
br0,4 'bräka (om får)' brgy bray 
4r4),gas 'kräkas"- ArOtas ArOtas 
Arlsig 'kröka' h-råk4t kroijt 
149,g leka' 2 140 lcujt 
r045 'röka' tr. röät rot 

1) Hos Sdw ingen böjning belagd. I prät. o. sup. äv. Ar4„wasa. 
Se vidare under Depon. s. 116. 2) Verbet läka, ursprungligen i•edu-
plicerande, böjs 1 y.f sv. även svagt: prät. lekte, Aseliw. Gr. § 541.2. 
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str4, 1  I 2181  'skrika, prät. strOt sup. s/yret 
kackla, knarra (i snö)' 

sk,* I 271 'slicka' slét slet 
stc4t 'steka' st'ci"gt sta.gt 
.9.60 2  'söka, leta' seigt sot 
facstjyg 'försöka'3 fe,s6#t focs-  6gt 

Anni. Fsv. bkia heter 0, med böjning efter 1:a sv. konj. Vo-
kalkvaliteten och även böjningen tyda på sen inlåning ur rspr. 

Till 1:a konj. har övergått: krdo,g, -a, -a 'gå (ro, fara etc.) 
i krok, i sicksack', fsv. krökia, -te. 

Till brgekia-typen höra även: 
1) några typiska dialektord, som ej finnas upptagna hos 

Sdw 1. Frz. 
gnti.dy v. op. 'gnissla (om åror i årtullar o. d., ofta av 

brist på smörja)' g?2,24t gnet. Ordet utgår ur ett *gniTekja. — 
Jfr Rz 205, som för Vb Åm i liknande bet. har gneka, ipf. o. 
sup. gneka, alltså kortstavigt; Mu. har gnåke, tydligt lång-
stavigt och möjligen s. o. s. ökm:s (fast böjt efter 1:a sv.), 
men man hade i så fall väntat en inf. på -de (jfr dess blrötje, 
brätje, stötje etc.); 

Itch,ft 'flåsa, kippa efter andan (om hund, ren; såsom 
skällsord om folk)' Uh:« het, < *hikja, se I 229; 

OM. 'kälta (om barn)'j6t jot. Bör vara det lulelapska 
juoikat 'sjunga på lapskt vis', norsklapska juoigat (Dr Grund-
ström). Btr. har *jöka, se Ob. Rz 232 uppger för Vb göik 
'sjunga som lapparna', och no. dial. ha gjoka < la. juoiggat 
T. 160; 

m0,43. 'göra mjuk' mkjt mot, < *moykja; no:45. 
'mjuka upp', mgk* si 'mjuka upp lederna gn en promenad'. 
Samma ord är NLul. möti§ 'mjuka upp' Lg 75, sv. dial. möjka 
Rz 441, ösv. dial. möyk(a) m. 6. V11 633, no. dial. ~kitt, 
T. 447, I 280. I samma betydelse 'göra mjuk' finns miug 
'mjuka', böjt efter 1:a konj., dock även med prät. mitOt efter 
3:e. Med refl. konstruktion miyjsi '(gå och) krumbukta sig, 

Isl. skrwkja (kt). I prät. o. sup. har även belagts böjning efter 
1:a sv. shTfiga. 2) Anv, sällan, ersättes av 104 'leta'. 3) Ej be- 
lagt i fsv. (se Sdw). Ordet är troligen inlånat i öktn. Det genuina 
ordet för försöka är freu,st 'fresta'. 
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ställa sig in' har det belagts blott med böjning efter 1:a konj. 
Samma ord är ä.nsv. mjuka tr. Det fsv. mjuka, med pres. o. 
prät. efter både 1:a och 3:e konj., sup. efter 3:e, har betydelsen 
'mjukna, ödmjuka sig', dock är belägget osäkert; 

skivg,)* 'skrika, gnägga, gnälla' sktv0.t skweåt. < *skytTakja, 
se vidare I 221 A. 2. 

2) sph45as spejlges v. op. 'spöka', v. p. 'skämta på ett 
otrevligt sätt, kläda ut sig, spöka ut sig' (se I 251, T. 701 
spokja), prät. o. sup. dels sp6Otes (Obs. ä.nsv. pres. spöker, 
sup. spökt, se Hg), dels efter 1:a konj. (sphs gasa, särsk. i 
prat.). I betydelsen 'spöka ut sig' förekommer även sp090 
cet s, där endast böjning efter 1:a konj. belagts. Jfr s. 115. 
8 b) Fsv. typen rykkia rykte ryktgr. 

De i ökm. hithörande verben — i 
slutande kk — ha i de flesta fall detta 
Prät. o. sup. ha i regel halvlångt 

'rycka' prät. rib't 
sia§ fsv. slökkia 'släcka' s169t 
spr6.4 v. tr. 'spräcka' språÅt 
strerP v. tr. 'sträcka' str4t 
tribs v. tr. 'trycka' trit't 
tiy 'tycka' tiAt  

inf. kort vok. + stam- 
k-ljud ännu förmjukat. 
1. långt A - g frfr t. 

sup. rzy 
slop 
spreJjt  
strey 
trzy 
tiAt 

Hit hör även det i fsv. ej belagda knäcka tr., ökm. 
Ang.  'knäcka, bräcka ngt' Angt b•rtay, no. knekkja, kausativ 
till sv. dial:s itr. knäcka st. \-7. 'brista', se Hq o. T. I ökm. 
torde detta starka verb numera icke finnas, men det svagt 
böjda tr. knäcka har i prät. förutom 7jrt6y (och Ani) den 
starka formen 1;nett, väl en kvarleva av -det itr. st. verbet. 
Ex. an 7jng-sond-0e 'han knackade sönder ägget'. 

Anm. 1. Hit kan även föras Nrids kkid v. tr. 'smälta (snö), 
skira (smör, talg o. d.)' prät. Prigt -tt), sup. (--/t ), 
< ldikkia. NLul. har åraik 'skira, smälta (fetämne)' Nordl. Rörande 
den påfallande inf.-formen med lång vok. se  I 144 A. 3. 

Anm. 2. Till 1:a konj. har övergått Mij v. tr. 'bräcka lite grand', 
fsv. bräkkia(?) bräkte Sdw, ii.nsv. har breciia sigh 'hava kväljningar' 
Da. Gloss. (ingen böjning belagd). 

Anm. 3. Målets former för fsv. rmkkia, Inekkia, vmkkia sökas 
under 2:a konj. Till sin böjning höra de avgjort samman med rykkia- 

1) Ä.nsv. sträckia strackte sträckt Da. Glosa. 
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typen. Obs, att redan i y.fsv. ha do ovanstående tre verben oftare om-
ljud prät. o. sup. efter 3:e konj. (Aschw. Gr. § 549, 2 e.). 

8 e) F sv. typen meerkia meerkte meerktgr. 
Hos verben på stamslutande -rk- är i ökm. den äldre 

uttalsformen med k-förmjukning i inf. så gott som utdöd. Den 
kvarlever dock i mktp < myrkia (se ne dan). 
mr/,s 'märka' prät. mårtt sup. maet 
b}stirAl 'bestyrka' Ustiry btstirAt 
stått 'stärka' std.et skrift 2  
vått 'värka' våry ('s, vått a, vart VårAR, 

Gr.) Gr.) 
Avvikande: mådp und (< myrkia undir) 'titta under 

lugg' böjs efter 1:a konj. I bet. 'mörkna = bli mörkt' heter 
ordet In6e, prät. vat m8,yt, sup. vöola m8st (se 1 157). Btr. har 
för 'mörkna' det regelbundet »förmjukade» 922 r/09 (013.). 
8 d) Fsv. typen theenkia thsenkte thamkt9r. 

De verb, som i ökm. böra till denna typ, karakteriseras 
av kort dift. + i inf. Ot yj§ yi§, sällan ??4, i prät. och 
sup. yb.t ygt -,yget (i samtliga fall även halvlångt y). 
bk6kybs '`blynkia, blinka' prät. bhiket sup. bbkyb't 

I 1613  
dr6i,ybs 4 'dränka' drök,ygt dro,kygt 
heky-igo i "hinkia upp' h&m#t (VsR lueft,pdt (VsR 

I 151 äv. &bog) äv. hcey."§t) 
1) Simplex styrka har ej belagts. Det ersättes i bet. 'styrka 

(sig)' av stått 'stärka'. 2) P. pt. även stårta, ex. står3.a by€ina 
'stärkkragar'. 3) Äv. Rån. har -y-: bVyyk men böjning efter 1:a (R. 
Moosbergs ords.). 4) Anmärkningsvärda gn sitt -(»- äro dr6,tyhs 
'dränka', 5.6g,s 'sänka'. Man hade väntat ak < /nk. I nkm. är det just 
dessa båda verb (Rg s. 166), som utom det regelbundna eink ha även t9y, 
enl. Rg § 79 ett före kons.-grupp förkortat no < Y (antingen ursprung-
ligen långt eller förlängt frfr vissa kfbr (bl. a. nk) vid den tid då 
öggn > j skedde). Förutom dråygly och .96130y,t, har nkm. samma 
ene även i St5gui, n. 'sänke', yek-si 'jämra sig", byypah a. 'ömk-
lig' (Rg § 79), ökm. resp. sötvbs f. 'tnetrevssänke', ötN•-s, önhsab. 
Alla dessa ökm:s ok-former kunna ej såsom motsvarande ord I nkm. 
förklaras ur y-former, varken y eller 'Y, utan peka på äldre oi (se I 
278, och jfr äldre Y > 69/nk s. 160 f., äldre y > tiLk, vid förkort-
ning frfr kfbr op, i enstaka fall 0, 8, ss. 245, 247) eller e > °y/nk. 
Frågan liar behandlats — dock ej slutgiltigt — i 1 162 Anm. - 
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101ni§ tr., itr. "lynkia, 

reikyjp 'rynka' 
s7jr6knjp 2  "skrynkia, 

skrynkla' 
shschydt 'skänka' 
sökyjj (not 4 s. 82) 'sänka' 
tsikyft" 'tänka'  

prät. /6,90At — 
16kyik 

r6knAt 
slfré lrt  

sl96i-1,9'd& 
sötnåt 

t 

sup. loWt 
16p.yi§e, 

ro7..03-t 
sb•ro;bet 

81,6inIgct 
solnjt 
ta),nrit 

Avvikande: Det ur rspr. lånade stånk 'stänka' (I 142 A. 2) 
böjs efter 1:a konj. Det användes huvudsakligen i uttr. stånk 
ol5a k,hkra 'stänka tvättkläder'. Eljes heter stänka 6kr 
Till 1:a konj. hör även 6nsfr 'önska', i fsv. 3:e och i:a konj. 

4. Fsv. 4:e konjugationen. 
Nedan uppföras de i Aschw. Gr. § 553 medtagna verben, 

med följande undantag: 1) Fsv. gnöa, nä, rö(a), skö(a), sniöa, 
snö, trä(a) ha upptagits under Fsv. 3:e svaga konj. Grupp I, 
typ 5 gils(i)a s. 64; 2) Fsv. 15(i)a, lupa lodha ha icke be- 
lagts i ökm.; målets töras 'töras, våga' behandlas under Depon. 
s. 117. 

Enär flera av verben äro kortstaviga och därför i all-
mänhet ha skilda former i pres. sg. o. pl., upptas dessa, likaså 
imp. sg. o. pl. Hos några verb förekommer emellertid — på 
grund av ordets betydelse — icke imp. 

Med ( ) markeras mindre bruklig form. 

.Inf. Frät. Sup. Pres. I m p. 
sg. pl. sg. pl. 

dÖGL 3 driad 4 dö'a da döa 
deiad 4  

fökx 5 fdd (fp) forf6l föh för föhan 
tgra 8 97O97( to9t 43.ar dsdra tar tärna, 

tgrin 

1) Jfr ä.nsv. lynka f. (pl. lynkior) 'krok, bukt', se i övrigt I 161. 
2) Å.nsv. skrynkia, 1 161. 3)1 105, fsv. dugha. 4) fsv. dughhe. 
5) fsv. fylghia. För öggn > ö > 0 se I 158. Inf., pres., imp. 
även belagda med -ii-. 6) Åven et, I 180. 7) I 168. 8) Tema-
formerna med -a- växla med -e-. Fsv. g(i)ra, 1 73, 192. 
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Inf. Frät. Sup. Pres. Imp. 
sg. pl. sg. pl. 

lie, hgvt ha, hav ha ha hgvin 
oh. h& ob he 

L96 k" .1,65ft »og j§t315b 196.bb JpQkb bsejp an 
leva 3 levad, leva lakv levjt la4v levan 

lena' 
k g 4 1é5 lagt la &g laj kg an 

6 5é5 sagt s sak s49 sdian 
sp4ra7  spara spara spara spara sparan 
dlts vild, vilt, vild ml, ml vilt 

ob. vi/ 
ti tiad, tia, tia", tfa tt tf t 12 tian 12  

ä.  kral() 

Wc& 13  tdd ak tara te14. tökan taa t  
teikan 

tå'ra 14  töob. töra 
v. op. 

Om tempusformerna hos ovanstående verb bör påpekas: 
duga. 

Samtliga former av döGt 'duga' överensstämma med fsv:s, 
utom sup. döa, som förutsätter ett *dughat dugat). Ur 
form på -at utgår även nkm:s sup. dåa (Rg 169), nlul. dcka 
(Lg. Bidr. 208). Sydligare är sup. på -d, -t vanligt, så har 
Dfs -d (F. s. 47), Mu. -t el. -d (Ordb.), Btr. -d (Ordb.), Torp 
-t (Bogren 152). På ösv. sidan har sup. av duga -d i nVa, 
men -at i sVa, mVa (V11 159 *dåga). Märk även dalm. dfigat 
(Levander Dalm. II 238). SAOB upptar sup. -at såsom »nu-
mera mindre hr.» — Frät. cid ad, delad är fsv. dughpe. Efter 
öggn 11 > o a samt apokoperingen av -e har skett utveck-
ling av svarabhakti samt, sist, bortfall av g-ljudet med fakul-
tativ ersättningsförlängning av föregående vokal. Ännu 
Widm. (s. 175) har dogd. NKal. har d(igd Rg 169, NLul. 

1) Fsv. hava. 2) Fsv. kapa, I 258. 3) Fsv. riva, I 84. 4) Fsv. 
leeggia, I 139. ) i 53 A. 2. 6) Fsv. swghia, I 78 Anm. 7) Fsv. spara. 
8) Fsv. vilja, I 93. 2) Fsv. pighia, I 93 A. 3. 10) Oftare vaMist 
'var tyst'. 11) Nu mest vIRrt-tist 'varit tyst'. 12) I imp. användes nog 
lika ofta var-list, pl. vlartn-tist. 13) Fsv. kula, I 109. 14) 'törs, 
torde', fsv. plira, 1 109. 1 bet. 'töras, våga' töras, se Depon. s. 117. 
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dögd (Lg 208), Dfs enl. F. § 64 A. 2 kortvokal. form, Btr. Skf 
dicgd (dögd), Bgd ditgd 1. dögd (Btr. Ob.). Dessa belägg visa 
tydligt, att inom detta stora nordliga dialektområde för-
längning av äldre ä i de flesta dial. ej skett frfr kvarstående 
gd. Se om samma förhållande i flera ösv. dial. Hesselman 
Stav. o. Vok. s. 36, 55 f. 
följa. 

fal.. På samma sätt som si'n < syrghia, tdb < teeighia 
(se 3:e konj. s. 63) har föh utvecklats ur folghla (se I 158) 
el. folghia (Aschw. Gr. § 553 A. 2) och alltså gn bortfall av 
-gh- kommit att ansluta sig till inf:a av 2:a konj. I prät. 
fdd (y.fsv. folde -u-), sup. fo4 (fsv. fult) har skett bortfall av 
gh i förbindelserna lghp, lght (jfr Aschw. Gr. § 311), varefter 
le 4- d> d, + t > Variantformen fdk i prät. bör uppfattas 
på samma sätt som sk, variant till skdo4 (prät. av syfri 
'skölja', se s. 56): k har analogice överförts från verbets 
många former med ljudlagsenligt Zr. 
göra. 

ökm:s td,ra utgår sannolikt ur en »bruten» form gira 
(dock skulle ett gibra också > gra), ett antagande som 
stödes av en jämförelse med nkm:s dbra < giära (o < ä 
Rg § 49). Jfr dess ibra pres. pl. 'äro' (ib.), jöta < jäta 
'äta' (ökm:s >Mc I 192), 4,9M-a < stjäla 'stjäla' (Rg s. 161), 
shsbra < skjära 'skära' (ib.), dycbj < giäfa 'giva' (fsv. ä, även 
förlängt ä, > co Rg § 63). Obs. även forndalskt gjära jämte 
göra 'göra' stjäla 'stjäla', jäta jämte äta (Levander Dalm. II 244, 
224, 226). Se även ökm. I 192. — Prät. o. sup. förutsätta när-
mast ö-former (< ö). Om detta samt om den sekundära för-
kortning, varigenom oo > oo frfr rt i sup., se utförligare I 181. 

Såsom 45dra böjas: 1) åtskilliga med -dgdret bildade ssgr, 
bland vilka — utom mera rsprsmässiga som yoldg.dra 'kun-
göra', rddgdra 'rådgöra' — må framhållas futdra 'förgöra = 
förhäxa, gn trolldom förstöra', nåsqTdra (c_e0') 'nästgöra (ut), 
förse (ngn) med matsäck, »matsäcka ut» ngn' (överkalixsvenska!), 
speMdra "spegöra, göra spe (av ngn)', vOndOra (I 217) 
'vångöra, utsätta fångstredskap till (fågel)fångst el. fiske, 
jaga el. fiska', vöorand0.ra "våranngöra (jfr I 118 vöoråna 
b. f.), bruka åkern på våren', samt de troligen blott i ö. delen 
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av socknen använda kintdra '*barngöra, föda barn', broojgdra 
'*brogöra, bygga bro', bro t dra '*brödgöra, baka bröd'; 2) ett 
par verb, som uppfattats som ssgr av 915Jra, näml. 1»tdra 
'begära, tigga', rttirg 'regera'. Detsamma gäller begära 
i NKal. (Rg 168)1  och Rån. (R. Moosbergs ords. Regera sak-
nas), bägge verben i NLul. (A. Lgs ords.), Btr. (Ln.§ 29A. 1) 
och Mu. (se Ordb.). Även i ösv. dial. finns motsvarighet här-
till (se VII). — Obs. pres. och imp. av båda verben: pres. sg. 
b*år, pl. intgra, imp. sg. MO-, pl. Utijrzn; däremot pres. 
sg. ridyar, p1. ndg&a, imp. sg. ritar, pl. r243iirin. 
hava. 

Inf. hei, där på grund av ordets övervägande användning 
i relativt oaccentuerad ställning såväl slutvokal som närmast 
föregående kons. i ett äldre *Mya fallit (jfr att Rån. har inf. 
hd(va) R. Moosb. ords. Om ökm:s sällsynta inf.-form Mya 
se I 53 A. 2), får vid starktonig användning vokalförlängning: 
h4. Pres. sg. hav är fsv. haver med i målet sedvanligt r-
bortfall, ha har ursprungligen varit dess svagtoniga sidoform. 
Numera brukas båda formerna svag- och starktonigt; ha är 
avgjort vanligare än hav, som belagts spec. — dock ej ute-
slutande — i ställning frfr vokal. Motsvarande dubbla for-
mer i pres. sg. ha även NKal. hav ha (Rg 170), NLul. 
hgv ha (A. Lg. ords.), Dfs ha hav (F. s. 57), Mu. ha hav 
(frfr vok.) (se Ordb.). Btr. har, enl. Ordb., endast hav. 

För förklarandet av pr ät. hg, oh. lie, hänvisas, liksom för 
prät:a l 'lade', se 'sade', till I 53 A. 2. Att man här har 
bortfall av r (< dh) och ej av -gh (trots ökm:s några gånger 
belagda -y samt de ösv. dial:s g-former, se ib.) bevisas genom 
en jämförelse med NKal. hår lår sår med -r < dh (Rg 170 f., 
jfr 106 A. 1), Rån. hipacl (R. Moosb. Ords.), NLul. låd ltid 
(s4) (Lg. 211, 208 f), Btr. htid (Ordb.), Dfs håcl (Lj § 87.2). 

Verbets sup., det starkt bildade hgva Myt (< *havit 
med tilljämning ä + i > + t, I 59 f.) har motsvarig- 
heter i de likaledes starka sup:a av hava i NKal. 41n h1v2,  
(med tilljämning från ä ända till 2. Rg 170, 53), Rån. hhvi 
(R. Moosb. Ords.), NLul. hivt (Lg. 211) (för Pit. saknas be-
lägg), V ätö atp (Schag. Uppl. s. 74). På ösv. sidan har Gkb 

1) regera saknas i Rgs ords. o. avh. 
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havs haft, Hagf. 105), Bökar hava (Karsten 146). För 
övrigt böra härmed jämföras de socknar inom dalmålets om-
råde, som ha supinformer utgående ur fdalska hövit (Lev. 
II 244), samt den i fsv. (Dipl. 1409) belagda sällsynta p. pt.-
formen havidh (Aschw. Gr. § 553 A. 9), som har en direkt 
motsvarighet i ökm:s p. pt. havs 'använd, brukad, begagnad', 
ex. gr6kda jar havs 'grytan är använd (och måste alltså diskas)'. 
I Vb börja de svaga sup.-formerna: Btr. hå.s./, Skf hat, Mu. hatt 
(se resp. Ordb.). 
köpa. 

Temat av MO 'köpa' är regelbundet utvecklat ur det 
fsv. Om målets Q; (för väntat To < au) se I 258, om pt > 
ft i prat. o. sup. jfr döpa snöpa stöpa m. fl. ovan s. 74 f. 
leva. 

lb'vcs regelbundet ur liva, se I 84. övriga temaformer 
äro ävenledes ljudlagsenliga: pres. sg. huv < fsv. liver; prat. 
livad -et har först fått öggn T > a e, varefter ändelsens 
-e föll och svarabhakti utbildades; ökm:s prat. måste ha bibe-
hållit kort stamvokal under de olika utvecklingsskedena. Kort 
vokal i dialektmotsvarigheterna till fsv. lifpe gäller även för 
för NKal. låvd (Rg 104), Rån. lå,vd (R. Moosb. Ords.), NLul. 
lå,vd (här visserligen halvlång vok. men klart långt v, Lg Ords.), 
för Pit. saknas belägg, Btr. och övriga dial. i nVb låvel (0b.), 
Dfs bör ha kortvokalisk form enl. F. § 64 A. 2 (jfr dess kråvd 
'krävde' § 64), Mu. lövvde (013.). Av dessa belägg framgår, 
att e < äldre ej förlängts frfr vd, och detta på ungefär 
samma dialektområde som behållit äldre ti kort frfr gd (se 
ovan s. 84 f. prat. av duga och jfr Hesselman a. a. ib.); sup. 
lgva är fsv. livat, som är utgångsform även för NKal. lava 
(Rg Ords.), NLul. kva (Lg Ords.), Mu. leva (Ob.). Däremot 
har Rån. laft (R. Moosb. Ords.), Btr. lftd Dfs sup, 
på -d (F. § 64 A. 2). För Pit. saknas belägg. 
lägga. 

/0 'lägga'. Om den i inf., pres. pl., imp. pl. frfr gg regel-
bundna vokalförlängningen och slutningen av äldre ee" > e, 
se I 139. Prät. lé förklaras ur lake som hé ur hadhe (se 
ovan s. 86). Pres. sg., det kortstaviga Uj, torde ha upp-
kommit så, att -gg genom r-bortfallet tidigt kommit i slut- 
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ljudande ställning, förkortats och skärpts till #. På samma 
sätt har NKal. sg. lak mot pl. lak lg (Rg 170). En pa- 
rallell erbjuder ligga med pres. sg. ii.): pl. hk. NKal. 
har lik : lån (Rg ib.). Formen laP kan ej förklaras ur äldre 
kortstavig form med gh (jfr det i y.fsv. ett par gånger be-
lagda lEegher, Aschw. Gr. § 553 A. 12), ty en dylik borde 
resultera i en form */0 med gh-bortfall (jfr se) 'säger', ti 
'tiger'). 

säga. 
sdk 'säga' utgår ur fsv. steghia (I 76, 78). Prät. se för-

klaras som k, h ovan. Pres. sg. se), kan vara fsv. såväl 
sa3gher som sighgr (enl. I 70, resp. 83). Nkm:s motsvarande 
form st (Rg 171) synes förutsätta äldre i och bilda und, från 
regeln att äldre ä och i i kort sluten stav. ger a, vid för- 
längning G (Rg §§ 26, 29 samt § 5 s. 31). 

vilja. 
vilt 'vilja'. Rörande -i i inf. och pres. pl. se I 93. I den 

starktoniga prät.-formen vild är d ursprungligt (fsv. vilde), 
den obeton. sidoformen vii vii är y.fsv. ville (med 11 < id, 
Aschw. Gr. § 292.1). Avvikande från fsv:s tema är sup. 
vt/t vad. Verbet följer alltså 2:a konj:s böjningsschema. 
Detsamma gör fisl. vina, vars till adj. övergångna p. pt. vilpr 
'erwiinscht' (Aisl. Gr. s. 344) motsvarar ökm:s vild'. Även i nkm. 
överensstämmer temat med 2:a sv. konj:s (Rg 165). Obs. 
parallellismen i böjning hos skilja och vilja i ökm. och nkm. 
Okm. spik/ stynit resp. vUt vild vilt, nkm. spi/i spggd 
siptilit resp. viii våld våt. Avvikande är pres. sg.: ökm. har 
sj§f/i (urspr. pl.): vii, nkm. spi./ : vii (Rg 168), där i-kvali-
teten i spil beror på 49- (jfr Rg 47) och skillnaden i vokal-
längd sammanhänger med att ml brukas svagtonigt oftare än 
siosg• 

Sup. på -t hos vilja är ganska sällsynt i dial:a. Utom 
öKal. vdt, NKal. vålit har NLul. vilt (Nordl.), O.Smål. vilt, 
några socknar vil.a (Areskog 249). Sup. efter 1:a sv. konj. är 
tydligen vida allmännare: Dfs vi1e.. (F. 57), Btr. vqya (Oh.), 
Mu. vålla — våla (Ob.), Torp vila (Bogr. 152), -V-ätö vilji 
(Schag. Upp]. 74), Fasterna vila (Tisel. 141), Södertörn vilä 
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(Upm. 34), SFjh vi& (Is. 149), dalmålet former ur fdalskt 
wiljat (Lev. Dalm. II 245). Detsamma gäller de ösv. dial:a. 
Så har Gkb vda (Hagf. 105), Närpes vela Frdth 113, Pargas 
vila (Thurm. 171), Kökar mio (Karst. 146). 

tiga. 
ti 'tiga'. Ersättningsförlängning av i > har skett vid 

bortfall av -gh (I 93 A. 3). Denna förlängning har inträffat 
så tidigt, att den hindrat ögg I > e (g),, e) i pres. sg. o. imp. 
sg., prät. samt sup. Målets supinform tia utgår ur fsv.' 
thighat, den korta variantformen /fa uppvisar en senare 
skedd vokalförkortning och anslutning till den jämviktsaccen-
tuerade typen. Ur fsv. thighat utgå likaledes NKal. tia (Rg 
172), NLul. tiga (Lg Ords.), Pit. tege (K. Joh. Ords.). 

Prät. tiad är fsv:s pighpe, där efter apokoperingen ut-
vecklats svarabh. och sedan skett -gh-bortfall. Widm. Ant. 
s. 173 har tiöd, Jfr utvecklingsgången hos dq_iad deiad 
'dugde'. Präteritiformen tia är nybildning efter 1:a sv. konj., 
Ola har sannolikt hiatusfyllande y. Såväl prät. som sup. 
ersättas ofta av motsvarande former av vara-tist (var-tist, 
resp. vori-tist). För åtskilliga ÖK-bor verkar prät. tiad främ 
mande; därför har nybildning efter 1:a sv. kon,j. lättare kun-
nat ske. — Inga belägg på starkt böjt prät. finnas, mosva-
randa NLul. tdvg (Nordl.), Pit. tceLg (K. Joh. Ords.). 

tåla. 
t(Rra 'tåla, uthärda, fördraga'. Målets inf., pres. och prät. 

äro regelbundet utvecklade ur fsv:s former. Sup. däremot, 
töa, förutsätter ett polat el. Dalat, ej belagt i fsv. Det 
återfinnes i fisl. olat, den regelbundna part. prät.-formen 
(Aisl. Gr. § 519 A. 2.) I övriga nordl. dialekter är böjningen 
av tåla någorlunda homogen och överensstämmande med 
ökm:s. Det viktigaste undantaget är NKal., där enl. Rgs 
ords. verbet är oböjligt (i Rgs avh. finns blott inf. uppta-
gen). För beläggen ha, där annat ej stått till buds, använts• 
typordlistor (tpl). I dessa saknas emellertid supinum. 
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pres. sg. prät. 
trx.1t t(44 
tok tol 
tak tdid 

tok t 

kk, pl. to4 
to?ret 

tok teid 
16d ' tot 

td4 
Dolda 

Ln § 109 
tö'd 

Lj. § 111, 119, 121 
m. fl. 

sup. 

t6t tOka 
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in f. 
Töre (tpl Rg) ta, tåka 
Rån. (tpl N. M-g) toka 

(Vitån, tpl R. tdik 
M-g) 

NL ul. (tpl A. N-m, te?. ka 
kontr. av Rg) 

Lg ords. ta 

Pit. (tpl Iv) ta, ta 
Joh. o. N-m toka 
ords. 

Btr. Mara (Ob.) 

Dfs teka 

Mu. (OK) neka sv. v. 2 (prat. -de, sup. -d s. XII) -te -t 

Ovanstående tablå visar, trots sin ofullständighet: 1) prat. 
utgår överallt (utom NKal.) från fsv:s form; 2) prat. med 
kortvokaliska former före -Id på flera håll (Vitån och Dfs 
tydligt markerad kort vok. + lång kons., de flesta övriga be-
lägg tvetydiga, enär kvantitet ej utsatts). Förlängd vok. har 
utom OK. även Töre, NLul. (Lg), Btr.; 3) sup. efter 1:a 
konj. utom OK. även NLul. Det fsv. Dolt återfinnes i NLul., 
Pit., Mu. 
töra. 

töra v. op. 'töra' är defekt. I pres. har belagts endast 
den efter inf. ombildade formen t6ra. (Ex. a töra noo vara 
riblier 'det tör nog vara riktigt'.) Prät. t0 är fsv:s porpe. 
Sup. saknas. 

NKal. har endast pres., även(?) i bet. 'torde': ha, tsr ht 
'det torde hända' Rg .172. I NLul. åter heter (enl. Lg ords. 
och Bidr. 211) pres. sg. t6k 'tör', prat. sg. t6i 'torde'. Pre-
sensformen här tyder på sammanblandning med tok 'tål'. 
Klart åtskilt pres. och prat. visa: 
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Btr. (Ob) pres. tor (obet.) prät. to 4 (obet.) 
(Ln) kr (inf. tora) to 4 Dorda (§§ 41 

A. 2, 109 A. 1). 
Lvg Bgd (Btr. Ob) ter to' 

Anm. töras 'töras' behandlas under Deponens s. 117. 

Avvikande: 
De verb av fsv. 4 konj., som hade stamslutande lång 

vokal (typen gns5), ha övergått till 3:e konj. (s. 64). 
Övergång till bäka-typen. 

spara. 
spara 'spara' har helt övergått till bäka-typens böjning. 

Samma förhållande råder i NKal. med dess spöra (Rg 163), 
Dfs spara (F. 43), Btr. spara (0b). Däremot har NLul. spara 
spiicl spat (Lg ords.), Pit. spara sv. v. 2 (K. Joh. ords.), Mu. 
spara, spatie, spalt (Oh samtliga efter äldre 4:e sv. konj. 
*gana. 

Målets gana 'titta nyfiket, glo med gapande mun' är s. o. s. 
fisl. gana 4:e sv. konj. (prät. nd), fsv. gana (ingen böjn. hos 
Sdw), men har övergått till bäka-typens böjning. 

loka. 
Detsamma gäller för löga 'röra, vrida på, runka lös', som 

nog är isl. loka (kt) 'lade falde og heenge ned' Frz (I 106). 
Enl. Rz 411 finns ett loka v. a. 1. 'röra av och an något 
som sitter mindre fast för att få det löst' NKal., och Nord!. 
uppger för NLul. (dock utan böjn.) löka 'runka, vicka av och 
an' (Ord!.). Ordet saknas hos Sdw, VII, T. 

III. Preterito-presentiaverb. 

inf. prät. sup. pres. i m p. 
sg. pl. sg. pl. 

vb'd'a 'veta' vist vgeta va k& vjeta val•ct vgdan _ 
,., vd,gran 

cik 'äga' ezdct (,,, en-) at a, dt,k ak d?,an 
(^, egt) 

kön 'kunna' kgiqnd, könd könt b•an kön — — 

7-472763. C. Pihl, Verbal i överkalixrdålet. 
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inf. prät. sup. pres. i m p. 
sg. pl. sg. pl. 

dqn, 'unna' def nd eieft dan defn dan eitfnan 
?mo (fsv. mon, — 

mun) 
— 'skola' 801, 4.41, sko sko skö, 

st ä.sköka ä. sko k sko(a) 
mo, ma 'må' mata mo mo 

För uppställningen ovan gäller vad förut (s. 52, 83) 
sagts om 2:a och 4:e sv. konj. 
veta. 

vgcta 'veta, ha reda på'. Samtliga temaformer motsvara 
ljudlagsenligt fsv:s resp. vita, viste, vitat, pres. sg. våt, pl. 
vita. Om imp. se  nedan s. 128. Någon supinumform vist (jfr 
fsv. p. pt. vistgr och ö.Smål. vist, Areskog 250) tycks ej finnas 
inom det nb. och nordvb. dialektområdet. Dock är materialet 
ofullständigt, ty sup. av veta upptas ej i typordlistorna, och 
flera ordsamlingar sakna böjningsformer av veta. Följande 
sup.-belägg finnas: NKal. vata (Rg 172), Rån. vela (R. Moos-
berg ords. Punkterna beteckna kortstavighet), NLul. v4ta 
(Lg Bidr. 209), Btr. våta (01)), Dfs vata F. § 73, Mu. våta (01)). 

äga. 
'äga' I 263. Inf. och pres. motsvara fsv:s ögha, 

öghig, ögha. Efter gammal lång vok. 1. dift. sker i ökm. 
bortfall av äldre gh i slutljud, ursprungligt 1. uppkommet 
gn apokope. I formen w, 'äger' har först -r fallit, sedan -gh 
(jfr NLul. pres. sg. &;kg Lg ords.). — Däremot äro prät. 
69,4ct duöct samt sup. cq,gt nybildningar efter 3:e sv. konj. 
(Kvarstående gh skärpes till ö frfr dentalsuffix.) Den säll-
synta prät.-formen 4,gt kan vara nybildad på inf. 4. Spår 
efter motsvarigheter till fsv. prät. tte, sup. åt finnas ej i 
ökm., troligen ej heller i det övriga Nb. Emellertid bli be-
läggen ofullständiga, ty äga saknas i typordlistorna. Be- 
lagda prät. o. sup. äro: 
NKal. ågd; åa at (Rg 169). Rån. (tajt; ceagt (R. Moosb. 

ords.). 
NLul. "?egd hgd; dga c'egt (Lg ords.). För Pit. saknas 

belägg. 
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Däremot har Btr. prät. konj. åta, isl. åtti, egendomligt nog 
ej apokoperad, Ln § 81 A. 6. : Enl. Btr. Oh. har Btr. prät. 
åNd men Bgd förutom ågd även, ehuru sällan, formen åt, 
vilken tydligen är det gamla åtte. Påfallande äro de supin-
former av baka-typen, som föreligga i NKal. åa och NLul. 
?iga (resp. inf:er heta åa, 49). 
kunna. 

kög, obet. kön 'kunna'. Dess inf., pres., prät. äro iden-
tiska med fsv:s kunna, kan, kunna, kunde. I prät. repre-
senterar keiand, med förlängd vokal frfr -nd (enl. I 178) den 
i starkton ljudlagsenliga formen, medan könd har belagts 
huvudsakligen svagtonigt frfr stark-tonigt huvudverb. I sup. 
har verbet böjning efter 3:e konj.: kont kont kant — kant. 
Formerna med kort n användas mest i svagtonig ställning. 

Det fsv. prät. kunne finns ej belagt i ökm., ej heller 
någon form motsvarande fsv. kunnit eller isl. kunnat. Be-
träffande prät, o. sup. förhålla sig de övriga nb. dial:a nästan 
utan undantag som ökm. (beläggen dock ofullständiga), medan 
formerna kunne, kunnat (el. kunnit) börja med Btr. 

Nedan anföras prät. o. sup.: 
NK al. k4t, kant (Rg 170); Töre ked kQt, sup. — (Rg tpl.); 
Rån. /14t, kt köyga (RMg ords.); NLul. k"Ot, kö& (Lg ords.); 
Pit. Und, kont (Joh. o. Nordstr. ords.); 
Btr. låna 1. könd, könt (Skf. kbga) (OK); 
Bgd Una 1. hånd, kåta (Oh.); 
Dfs kona, kola F. § 73; Mu. kirnne, Hinna 1. Henne (019.). 

Enligt beläggen är det i Nb. blott Rån. som har en alter-
nativ supinform efter 1:a sv.: köyna. Eljes råder böjningen 
prät. kunde, sup. *kunt i hela Nb. I Btr. o. Bgd visar prät. 
dubbla former, dels kunde, dels *kunnade efter 1:a, medan 
Dfs o. Mu. blott ha prät. efter 1:a. Vad sup. beträffar 
finnas inga belägg på de nb. *kunt-formerna. Btr. kbm o. 
Bgd kbm peka på ett äldre kunnit, jfr Btr. vbn2,  'vunnit', 
brögj 'brunnit', medan sup. på -at i långstaviga ger -a: bitsta 
'kastat', lina 'limmat' etc. Dfs sup. kona torde utgå ur form 
på -at, jfr dess långstav. sup. av 1:a konj. kasta, kyka etc. 
(F. § 62), medan sup. på -it i regel ger -e, t. ex. i 3:e st. 
klassen brone, fege, hone, rene, spene (se F. § 69). 
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Även inf.-formerna äro söderut anmärkningsvärda. Hela 
Nb. har apokoperade inf:er: NKal. kltn, Rån. kögn, NLul. 
kån, Pit. kån. Men Pit. har även kortstavig inf. kona. Så kom-
mer Btr. med köa, Bgd Una, Dfs kbn 1. kona (Lj. § 31: 2 A., 
i F. endast kona § 73), Mu. kanna. Enligt min mening böra 
dessa inf:er med långt n och slut-a ha uppkommit ur i svag-
ton bildade kortstaviga former av typen Pit. kona och ha 
sedan vid starktonig användning fått n förlängt. Slut-a i 
inf. kvarstår inom detta nordliga dialektområde ju i regel 
endast hos de kortstaviga verben av baka-typen. 

*torva. 
Fsv. porta saknas. I dess ställe har ökm. tdrav — 

liksom fsv. tharva svagt böjt efter 1:a konj. (prät. o. sup. 
tårva, pres. tb'rav -d-) och utgående ur ett äldre *thitrfa; jfr 
fsv. peerf, Nerfliker, theerflös, jämte parf etc. (se I 137 f.). 
Målets adj. -tdrav m. fl. uttalsformer, ingående i ssgrna md,Wry 
'som bara vill ha gott att äta', stdotdrav 'mån om att sitta 
(ant. av trötthet 1. av lättja)', lirotdrav 'som tarvar ligga 
mkt (om människor o. djur)' (se utförligare I 91 f. A.. 8), ut-
går likaledes ur äldre CH-form. 

unna. 
eiefn 'unna'. Som av schemat framgår, böjs detta verb 

helt och hållet svagt efter 3:e konj. Den för temabildningen 
viktigaste formen har varit prät. eiqnd, som är identisk med 
det i rspr. ända till 1845 (se Hq.) kvarlevande prät. unde 
samt har den i målet vanliga vokalförlängningen frfr ud 
(I 178). Den förlängda vokalen har trängt in även i inf. och 
pres. (samt imp.). Bidragande orsak härtill kan ha varit på-
verkan av vokalkvaliteten i några närbesläktade ord med 
-nd- (se I 178 A. 5). Utom dessa må här upptagas adj. 
eteiqnas 'avundsjuk'. Sup. eiefnt är fsv. unt. — I NEal. synes 
verbet ha dubbel böjning. Enl. Rgs avh. (166) ein eint eint, upp-
fört bland sv. v. kl. III, i ords. ein &na. åm, efter 1:a sv. konj. 

Missunna, mistiefn, har samma böjning som e.ief n, men 
går även efter 1:a sv. konj. (prät. o. sup. miseiefna). 

Fsv. mona 'minnas' saknas. ökm. använder oftast uttr. 
koma-thei 'komma ihåg'. 
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Verbet skola tarvar närmare förklaring. I pres. har 
ökm. sg. sko, pl. skö skök sköka. Sing. sko är oklart. 
Här behövas jämförelser med andra nordliga dialekter. NK al. 
har sg. ska, pl. ska (inf. ska, Rg 171), för Rån. saknas be-
lägg, NLul. sg. skö, pl. skö sköka (inf. sid, Lg ords.), Pit. 
sg. sko(), pl. skoka (inf. sko skoka, K. Joh. ords.), Btr. 
(sg.) ska, bet. skak (isl. skal, Ln § 176) (inf. skd, 1. sket, 
Ob.), Dfs pres. ska (obet.), skak (isl. skal, Lj. § 121: 2) (inf. 
ska F. s. 57), Mu. pres. sg. o. pl. sky (Ob.). 

Ovanstående belägg visa, att i NKal., Btr., Dfs har pres. 
sg. segrat över pl. och även inträngt i inf., i NLul. och Pit. 
är det pluralens vokal som segrat och inträngt i sg. I ()Kal. 
ha pres. sg. o. pl. skilda former, även beträffande vokalens 
kvalitet. Vokalkvaliteten a i Btr. o. Dfs utgår tydligt från 
ä. Både Lindgren o. Åström anse sina presensformer skak 
vara identiska med isl. skal. Ln § 176, Å-m Lj. § 121: 2, 

§ 7: 2 (is].. å' > Dfs a i sluten stav. frfr bl. a. 1 — både k 
och 1. Se ex. tak hakm, :kal isl. kaldr, va/ isl. vald). Men 
hur förklara ökm. sko, nkm. ska? Varken ökm. 1. nkm. har 
ögg å > o frfr k (jfr ökm. dgk 'dal', n. pr. da k I 51, 52. 
obet. da- i t. ex. dakgreib "dalgrubba, tjärgrop där tjärveden 
sätts upp', nkm. dak Rg 72), däremot frfr 11 (ökm. o/ 'all' 
I 122, nkm. a Rg 78). Enligt Kock (Ark. IX s. 254 fr.) var 
i friord. språk 1 dentalt efter vokal med infortis. (Jfr att i 
Dfs, enl. Lj. § 119.4, isl. 1 > dfs 1 i intervokalisk ställning, 
när den näst föregående vokalen icke uppbär huvudton, ex. 
skadale, vadale etc.). Landtmanson (1 och r s. 32 f.) finner 
Kocks åsikt riktig beträffande proklitiska och enklitiska ord, 
d. v. s. där vokalen är fullkomligt obetonad. I sådana ord 
antar han dentalt 1, »ofta vid sidan av (mera betonade) former 
med h (a. a. s. 33), och håller före, att det är dentalt 1 som 
fallit i ska(l), sku(lu), te 'till', icke kakuminalt som Noreen 
Aschw. Gr. § 315 antar, samt påpekar, att dentalt (alltså 
långt) 1 fallit i Vätö Avi 'skulle' liksom i danska vi 'ville', 
sku 'skulle' (a. a. s. $3, 75). Åström Lj. s. 18 A. 1 framhåller, 
att Dfs för sk all har dubbla former, obet. ska, bet. skak. 
Detsamma gäller Btr., obet. ska, bet. skak Ln § 176. Enligt 
Åström-Kock-Landtmansons åsikt skulle det alltså vara den-
talt 1 som fallit i de °betonade formerna, medan vid sidan av 
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dem finnas »mer betonade former med k» (jfr Landtm. ovan). 
Tyvärr saknar jag belägg med kvarstående slut-1 för skall 
i nkm., nlm. Men i ökm. finns en föråldrad pres. sg. sko. 
Säkra sagesmän påstodo 1937, att de hört gamla personer 
säga t. ex. p sko' ger p skok ger 'jag skall gå', och själv 
har jag 1920 hört en gammal gumma, då hon berättade om 
hur bröllop förr gick till i ()kal., säga: o sa sko' a vara 
ini r&21igo o ha brettrb.rdyna ud"» hendti 'o så skall hon 
[= bruden] vara inne i ringen o. ha brudkronan i handen'. Obs. 
dessutom sko...,' , 'skall han' I 41. Jfr att Widm. 1860 för 
Nysatra har belägget hä sko k gaEs (s. 68) under lätta ga 'mala'. 
(Widm. har 1 med en ring på mitten av stapeln för att be-
teckna k, se ()km. I 298.) Dessutom har Lövånger enl. Ln 
(ords.) pres. sko' (sk) »i plur. också», enl. G. Holm (ords.) 
pres. vanligen sko, men även skak finns. Inf. heter där 
sked,. skeik Holm, sko' (skak) Ln. Skellefteå har (enl. Sven 
Lundström i prosem. uppsats 1939) pres. sg. ska(k), inf. ska(ka), 
enl. Ln (ords.) inf. ska 1. skak. Om nu ökm:s form sko k ur-
sprungligen varit den starktoniga, och sko med bortfall av 
dentalt 1 den svagtoniga, skulle alltså den svagtonigas vokal-
kvalitet segrat över den starktonigas (en äldre starktonig 
form *skälr, jfr Btr. skak, borde givit *s4ek, vid förkortning 
*sa ). Detta vore ju icke otänkbart, eftersom den svagto-
niga formen använts så oerhört mycket mera än den andra. 
Emellertid måste jag, inför alla ovan anförda belägg på pres. 
sg. med -Zr vid sidan av former med bortfall av slutkonso-
nanten, hävda, att även i ökm. pres. sg. sko, nkm. ska skett 
bortfall av kakumin alt ?r, likaväl som i Okm. pres. pl. 0;6 
(«, sk6 « sköka), NLul. sg. sko, pl. sk6 (s,  sköka), Pit. sg. 
sko sko; pl. skoka). I ökm. äro båda formerna (sko och 
sko) lika svagtoniga. 

Detta antagande förklarar emellertid ej vokalkvaliteten 
i ökm. sko, nkm. ska, vilken, enl. vad ovan framhållits, synes 
förutsätta bortfall av dentalt 1. Möjligen(?) kan man här 
räkna med analogipåverkan från verb som ökm. sg. tak: pl. 
Kika 'tåla', sg. da: pl. d(fa 'duga', vilka a-former i mindre 
betonad ställning gärna > -o-. 

Av de tre variantformerna i pres. pl. skö skök sköka 
(fsv. skula) är den sista föråldrad. Kortformerna sko, skok 
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äro givetvis uppkomna i svag- och otonig ställning. Av dem 
är numera sk6 den vanligaste. Dock använda äldre personer 
ej sällan skar. Min bäste meddelare (f. 1855) påstod 1922 be-
stämt, att han ungefär lika ofta använde sk6k som sk6 i ut-
tryck av vardaglig typ, t. ex. w6-s1co(k)-t-g6r 'vart ska ni 
gå?', va sko()-gcer-heum 'vi ska gå hem', båda formerna lika 
otoniga. 

Prät. har den redan i ä.fsv. belagda assimilationen ld > 11 
efter svagtonig vokal (Aschw. Gr. § 292: 1). I starktonig an-
vändning är ,s44/ den vanliga formen, i svagton sAui och 
80, det senare belagt särskilt ofta i Jock. I sAu har man 
bortfall av bevisligt dentalt 1. För Nb. i övrigt uppvisar 
skulle (enl. ords. o. tpl.) endast former med kvarstående 1, 
i NKal. därjämte form på -1d, slotkyld (Rg 171), den enda 
prät. form motsvarande fsv. skulde, som belagts inom Nb. 

Sup. har dels den äldre formen sk6'ka, fsv. skulat, dels 
och vanligast det från pres. sg. lånade sko. Någon ögg i 
sup. till 3:e konj. har ökm. ej, däremot nkm. sktlylt med 
det som sup. använda prät. skul), nlm. skult, pitem. skult. 

må. 
Verbet mo met 'må, kunna', fsv. magha, torde vara lån 

ur rspr. Härför talar dels vokalkvaliteten, dels och framför-
allt det oapokoperade prät. mita (se I 211). Utom i de fall 
där man kan förmoda sammanblandning med fsv. mon, an-
vändes verbet ej ofta. önskesatser som mo a sjyt 'må det 
ske', ma na sjp. 'måtte det ske' ha visserligen belagts men 
förefalla icke »äkta». I ett så genuint uttryck som »måtte 
väl det!» däremot användes ordet i regel ej, utan ersätts av 
/iuct 'må, böra, måste', liyd-fal-hå! Samma förhållande råder 
i NKal., där vokalkvaliteten i met tyder på lån ur rspr. (Rg 
83). Uttrycket m&ticel-ha finns (Rg 172), men omskrivning 
med nut är även där det normala (Rg s. 83 A. 2). 

mån(ne). 
Fsv. verbet mon. I en del uttryck, där rspr. har mån, 

månne, har ökm. konstruktion med verbformen mo + inf. 
Möjligen går detta mo tillbaka på fsv. mon, med i oton fallet 
slut-n, men snarare är det kanske resultatet av en i målet 
skedd sammanblandning av fsv. mon med fsv. magha. Ex. 
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mo-tröo, imi-n-köm 'månne han kommer (eg. må tro, om han 
kommer)', häri mo-U,sana kön-vara 'hur hänger det månne 
ihop med det här (eg. hur må detta kunna vara)', håra mo-
Uctana ha-gaz-ctil 'hur har det där månne gått till (eg. hur 
må det där ha gått till)'. 

B) Passivum och deponens. 
Passiv form av verb användes mera sällan. I genuint 

ökm. föredras omskrivning med vg• 'varda', i vissa fall jar 
'är' 1. vcer 'var' + p. part.; ofta används aktiv form i passiv 
betydelse. (Se närmare härom i Syntaktiska anm.) Därför 
har det visat sig svårt att för somliga verb få belägg för 
samtliga passiva temaformer. Däremot ha deponens belagts 
vida oftare med fullständig böjning. Av denna anledning 
har jag nedan uppfört först de verkliga passiverna, sedan de-
ponentia, och har inom »Deponens» medtagit övriga s-former, 
vare sig de ha absolut, reciprok eller reflexiv betydelse. 

Passivum. 
Starka verb. 

Klass I. Ex. drchvas 'drivas', drdqvas, dr7,vzs; pres. drchvas. 
wchtras 'vridas, revas (vävterm)', wakras, tarm; 

pres. wchras. 
På samma sätt t. ex. gnchras 'gnidas', rchvas 'rivas', 

vas 'vikas'. 
Klass II. Ex. slyfics ctas 'skjutas', *badas, syictis ; pres. spiyetas. 

Anm. Till kl. II har partiellt övergått sArcbuas 'skruvas', med 
svagt prät. o. sup. efter 1:a sv. konj., sArc'eyas (: akt. sr ), samt 
starkt sup. efter kl. II s.kräts (: akt. s3-r). Pres. sArchtas. 
Klass III. Ex. spinas 'spinnas', spånas, spönas; pres. spinas. 

stiAas 'stickas', ståb.as, stökas; pres. stiljas. 
Klass IV. Ex. bgr-as 'bäras', Uras, bikts; pres. sg. båras 

bdras, pl. bgras. 
syras 'skäras', syras, syins; pres. sg. slydras, 

pl. shsgras. 
Aum. Det till svagböjning övergångna tröras "trådas, trampas' 

har prät. trddas, sup. trötas (ovan!., ersätts av trånipas), pres. sg. 
treiras, pl. tr&as. Redan det fsv. trodha ha de »öfter, svagböjning 
(prät. trodde). Se Asehw. Gr. § 536 A. 3 o. jfr under Aktivum. 
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Klass. V. Ex. lgsas 'läsas', Usas, Uvs — lists; pres. sg. Usas, 
pl. lgsas Uksas. 

rggasl 'stickas in (om nålar o. d.)', rggas, rigts; 
pres. sg. rågas, pl. rggas ras. 

gdas 'ätas', prät. (idas, sup. 'kb.% pres. sg. i das, 
pl. ddas; 'nötas (om målning, trä, tyg etc. 
som nöts av väder o. vind, tid)' har prät. 

, sup. das pres. sg. o. pl. tiä idas. 
Anm. Fsv. vi-evas, se kl. VI. 

Klass VI. Ex. btgravas, 11gro:9s, btgrgvts; pres. sg. o. pl. h-
gretvs. 

makas, m6.9kas, mgkts; pres. sg. metas, pl. mäkas. 
draas2  'dragas', drö9as, dröm; pres. sg. dr&as 

dras, pl. dras dråas. 
s14as3  'slås', slo9s, slöks; pres. sg. slås,s -a-, 

pl. slåns. 
idas tas — tas 'tagas', to98 tas, Mo (ofta 

ja,...tök); pres. sg. o. pl. tåas. 
hgvas 'läggas, kastas', 126982, ÅM.. .< *hövits 

(ofta jar ha); pres. sg. o. pl. hgvas. 
vgvas 'vävas', vas, vgvts; pres. sg. vågas, pl. 

vgvas. 

Fordom reduplicerande verb. 

Ukas 'huggas', «was, /gigas; pres. sg. o. pl. /ukas. 
hålas 'hållas', huls, heilas; pres. sg. o. pl. /elas. 
fas 'fås, anskaffas', pres. fas, prät. o. sup. ersättas med aktiv 

konstr. (fiö, fkia) el. fas, föll,sa 'funnits'. 

Svaga verb. 
Äldre 1:a konj. 

1) kortstaviga: typen bäkas, Ukas. 
Hela temat har i målet sammanfallit i en form: Ukas. 

(Jfr under Aktivum.) 
Ex. böras 'borras', kramas 'kramas, pressas', Kikas 'talas'. 

1) Fav. reeka. 2) äv. dras, men: vo.dudras '"vattudragas'. 
8) bråksbias 'brädslås, brädfodras', -csioos, ej gärna br16ks utan 
jar bråkaök. 
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Avvikande: åas 'agas', prät. o. sup. cias (oftare sker om-
skrivning med motsvarande akt. former); lånas -4- 'upp-
mjukas, bli skämt (om kött)', prät. lånas, sup. lånas, -a, är väl 
egentligen pass. till målets laa 'lena, lindra, bli blid (om 
väder)', fsv. lina, fisl. lina(aä). Kan även vara direkt verb-
bildning på a. lan, I 83. 

Till typen bäkas ha anslutit sig: trb'cras 'frätas', jfr fsv. 
fr[aa, -er; Nigas söndar 'rivas sönder', jfr fisl. fläka (kt) 
4:e konj. 
2) långstaviga: typen kallas, bilas (för -a- se I 131, Anm.) 

'kallas = heta'. 
Tema: kålas, kedas, bilas. 
Bland de i fsv. 1. fisl. till denna konj. hörande verben 

ha i ökm. åtskilliga belagts med passiv funktion. T. ex. 
bårkas 'barkas', bkål2ndas '*blandas, bli bortkollrad', brdygas 
'brukas = odlas', håkas 'hackas', kånfrtmågas la6nfirm4ras 
'konfirmeras', bitstås '-'kastas' pk4as 'plågas' (prät. o. sup. äv. 
pHasa), rganas 'räknas (som), anses (f. a. + inf.)' (prät. äv. 
Kge„nasa), tågtas 'tuktas', swåtas 'svärtas' (fsv. svärta, -jr, -is 
men p. pt. -adher). 

Ex. på andra hithörande verb: bönas 'borstas' I 157 
dc:Ojas 'dikas ut (om jord)', dcbp,tgas 'dukas', fodras v. op: 
'fordras' (prät. o. sup. äv. fiodrasa), förmas 'formas till' 
(prät. förmasa), grådas 'gräddas', håldras 'häcklas (om lin, 
hampa)', kHAmbras '*klambras, hoppressas med *klamber (om 
saltad fisk i fjärding)', lcbk,ndas 'lindas', pfctsas 'putsas', ncihs 
sondar '*nålas sönder, smälta till små nålliknande stycken (om 
is'), rOyas 'revas, varpas', rtibas 'rubbas, flyttas', ras 'rullas', 
tråmpas 'trampas', vågas a '*vädras av, nötas av gn inverkan 
av väder o. vind' (prät. o. sup. äv. vbrasa). 

Avvikelser från äldre 1:a konj. 
Övergång till 3:e konj. uppvisa (Alla belagda alternativa 

böjningsformer anföras): arkiglas 'arbetas', prät. o. sup. ar- 
böktas (: arbetyr 3:e); lamas 'lämnas', prät. le'ontas -d-. sup. 
låmtas — lams (: låm 3:e); sk69nas 'skonas', prät. sköonas 
sköoytas, sup. sköonas skons (: sk6on, -a, skoont); slMas 
'slipas', prät. o. sup. slcb,kftas (: slc0_,b 1:a); söymas 'sys', prät. 
såmdas, sup. sa.ms  (: s6yinz 3:e); 
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1»gchnes 'begagnas', prät. bkgc'e),ndes, sup. ingd,kndas 
bkgchnas b9gchn 3:e). Y.nsv. (1820) har begagnade. Jfr 
även i samma bet. ä.nsv. gagna, fsv. gaghna 1:a. 

Till 1:a konj. ha övergått: 
tfindas 'tändas' (: tipid 1:a, men fsv. trenda 3:e), dinvinxdas 

'användas' (: tinvi/nd 1:a, jfr fsv. vtenda 3:e), f6&t4ras för- 
täras' (: fetbr, -a, fotåt fotg, jfr fsv. tåra 1:a och 3:e); 
målllas 'metas' (: ma/./t 1:a, men fisl. melta, Fsv. har 
imp. meltha); en69ggas 'sjungas', prät. 8,69ggasa, sup. A69egas 
(: 9,69eg 1:a, men i fsv. stark böjn.). 

Äldre 2:a konj. 
Belägg: firictias 'flyttas, flottas', firichasa, sup. frictie,s, pres. 

sg. o. pl. fkietias. 
sectis 'sättas', s«tas d, shtas; pres. sg. s6chs sgetas, 

pl. söchs sffelas. 

Äldre 3:e konj. 
För hithörande verb har använts samma gruppfördelning 

som för de motsvarande aktiverna (se s. 59), ehuru blott 
huvudgrupperna skilts åt. 

Grupp I. 
Belägg: höras 'höras', &Was håkas, hoj; pres. höras 

»ras 'köras', »kas, jp61,9; pres. Ishras. 
st4ras 'styras', sfisikas fr, stop; pres. stbras. 
fs,st6kras 'förstöras', ~las, fo,stks; pres. futsthras. 
kwöoas' a 'kvävas (om eld)', kwökttas, kweas 

kwgis; pres. kwöpas. 
vas 'vigas', vdOctas, vc4jd'as vcegs; pres. vc4as. 

Grupp II. 
Belägg: spånzas 'skämmas = bli skämd', spönzasa si,s6nzotas, 

siOnzasa sposinictas sipsyns. 
baiånz(n)as 'benämnas', Unåmclas, hneimtas bnuims. 
legas 'ledas', lias, taks; pres. legas. 
d'ilråkras 'tillredas', dilret,das, crilreus; pres. chiregas. 

1) Till fsv. (nidher)kfava, 3:e konj. Asehw. Gr. § 550. I. För 
-w- se 1 279. 
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smc4as 'smidas'1, smckketa,s smcheras, smdktas; pres. 
smehts (hellre aktiv form), 

trå2sras 'trädas (om nål o. d.)', &Mas, tres; pres. trkkre,s. 
br62as 'brännas', brilndas, bres; pres. br&tas. 
fimas2  'lämnas, göras till en räfsfamn (om hö)', 

fintas, fems; pres. fintas. 
filas 'fällas', fildas, fels; pres. filas. 
bigas 'byggas', bigdas, blgs; pres. bigas. 

Grupp III. 

Belägg: bköldas 'blötas', Uröltas, bo; pres. blrågras. 
3'126v:tas 'knytas', 3.n6gas, Anne; pres. b•nt4kcla,s. 
nöytas 'nötas', n4tas, ä. no m y. nots; pres. nOctas• 
hqtas3  'hindras', hes, /liftas; pres. Wtas. 
laksas 'läsas = låsas', kstas, kstas; pres. -14,sas. 
spis 'spillas', spilltas, spils; pres. spilas. 
silas 'släckas', skgtas, sli§gtas; pres. slecl§as. 
trilsas 'tryckas', trigtas, trigtas; pres. trips. 

Till 3:e konj. har övergått: 
sw4nas 'svedas', sw4tas, swens swUtes; pres. sw4nas 

swhn 3:e, men fisl. svikna 1:a konj.). 

Äldre 4:e konj. 
Belägg: grqt.s 'göras', d0,9b•as, 9769tas; pres. sg. 91 6ras, pl. 

dOras. 
håas has has 'ha(va)s, hållas, äga rum', Us, hgvis ; 

pres. sg. håas, pl. håas. 
kgas 'läggas', l6as, lags; pres. sg. kgas, pl. kge,s. 
seikas 'sägas', saas, ä. sa& y. såjtas; pres. sg. o. pl. 

sags sås. 
I full överensstämmelse med det akt. ftgra böjs r4Ora 

'regera' (se s. 86). Av dess passiva former ha belagts prät. 
nt69,9, sup. r409,5, pres. sg. ntåts. 

Om Nigas söndar (jfr fisl. fiaka, -kt), se under typen 
Ukas. 

1) Jfr s. 67. 2) Fsv. foemna, i y.fsv. även 1:a konj. Prät. ovan 
har 1:a konj.-böjning. 2) Fsv. häfta, -jr -ar, p. pt. -ter. 
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Deponens. 

Starka deponens. 

Klass L 
bcbkdas 'bitas', Utkiks, bictis — -7,-; pres. bchkdas. 
gnckkras 'gnidas, kälta'1, gne),ras, gn7ns; pres. gndkras. 
rekvas 'rivas, slåss', rågas, r7vis; pres. rdkvas. 
slchkdas 'slitas (om ngt)', slekdas, sldzs -7,-; pres. slekdas. 
stas 'vara brunstig' 2, stekas, stils; pres. stchas. 

Ex. heundn gkefs o begas 'hunden nafsar och bits'; 4dta 
rdkvas 'kattan rifs'; o hcbynda clanz-rdiwas din-ini-stilun, so-a-
-fircey-hatåpa botek-do 'och hundarna, de slogs där inne i 
stugan, så hårtapparna flög av dem'; an gcer o gnekras o vzl 
ha 'han går och kältar och vill ha'. 

Den starka böjningen av trivas (fsv. Drivas, threfs 
thriwos, thrifwitz) är i det närmaste utdöd. Målets trchvas 
(och vantrekvas 'vantrivas') böjs nu i regel efter 3:e konj., 
prät. trekftas (— trckodas), sup. trokfs trekftas, någon gång 
tr7vis, vilken form emellertid av somliga meddelare anses fel-
aktig. I detta sammanhang må påpekas målets adj. Kvm 
'driftig, duktig, verksam' (I 89), fsv. privinn, egentligen p. pt. 
till Drivas. 

Till kl. I har alternativt anslutit sig ilfirchknas 'illflina', 
med prät. gfhiknas -fk&kntas, sup. ilfUnts -tkekntas 

-fireknas. 
Klass II. 

niu,bas 'nypas', netbas, nats; pres. nias  'nyps'. 
spiydas "skjutas'3, shAucl'as, syidis; pres. spiudas. 

Formen sydis användes även som p. pt.-adj. T. ex. 
a ana ja..,,so slpactis meta hakko 'Anna är liksom förvriden (av 
värk) i skuldran'. 

Anm. spius ed' 'brås på' se s. 140. 

1) recipr. 'skubba sig mot en annan person'. 2) (om märr), 
stighas. Väl s. o. s. Mu. strge sa 'trampa sig (om hästar)', ösv. 

dial. *stiga sig 'såra sig med skohugget (om häst)' Wessin. 331. 
3) 'förskjuta sig (om leder på gr. av värk), gå i ax'. 
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Klass III. 
Nfinas 'befinnas, vara så 1. så, vara kvar (ovanl.)', b2fåns, 

b2finas; pres. sg. o. pl. bifins. 
st/as 'stångas, stingas (om getingar)', stg•as, stökas; pres. sg. 

o. pl. stibs. 
Anm. fins 'finnas' se s. 137. 

Klass IV. 
kömas 'kommas, komma fram, slippa fram', kosa, 

pres. sg. korns, pl. kömas. 
Ex. ,” koms dar end 'jag slipper inte fram där', talt man 

kömas lana? 'kan man slippa fram här?', nor), ha va Ai'mts, 
fast a vcer bkcegd 'nog ha vi sluppit fram, fast det var blött' 

Klass V. 
ödas 'äta (om insekter s. sticka)', prät. o. sup. ej belagda; 

pres. pl. &ras. 
Ex. 2,n, hyvihvg hdkd brömsa, da ch b'e4das o &tas 'en 

tjuvvinge heta bromsarna, då de bits och åta'. 

Klass VI. 
vedarfetras 'vederfaras, hända', vectarföfÅs, vedarfgris; pres. sg. 

vedarfcbcf. 
kkets 'klå sig, riva sig (i huvudet)', kos, larks -ei-; pres. 

Nyas kisas. 
slas 'slåss', s/o9s s/os, siks pres. slag; imp. slåsan 

sleksan. 
Ex. del veda,rfcb ceint ont 'dig vederfares icke ont'; wo 

/dråsas an Utredd Arce2vgo hchran 'varför håller Harald på och 
kliar sig i huvudet', ,92• kö(as) hala den 'jag går och kliar 
mig hela dagen'; shisan cemt, pekar 'slåss inte, pojkar', hdta  
o bka41,69egan sloos s so Uhfindad 'hunden och björnungen slogs 
så behändigt'. 

Ä11111. i. Till st. v. kl. VI har nog ursprungligen hört köas v. op. 
'klia', vars böjning numera företer en egendomlig blandning av starka 
och svaga former: prät. kkoos 11t4gdas, sup. kk4gs kk6,0das, 
pres. a kkOas. I fisl. fanns ett kleya = klEeja (a6) (Frz.). Enligt 
Noreen Aisl. Gr. § 501 A. 1 hade hel. klå ursprungligen samma böj-
ning som deyia, alltså *kleyia, prät. klå, aktiva motsvarigheter till 
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ökm:s *Oas, kkoo,s. Sup. kkölgs kan vara och är sannolikt bildat 
på ett äldre starkt sup. *kliighit (jfr fisl. p. pt. klegenn) på liknande 
sätt som t64s (: inf. tags) till det aktiva fem. täghit (om uppkomsten 
av se I 61), båda med g-inskott efter O. Samma -g- återfinnes i 
svagbildningarna prät. kos samt det därpå bildade sup. kkökgetas. 
(Om g-inskottct jfr Btr. § 186 samt ökm. Motas: inf. /Mas < keyas, 
I 279 samt nedan s. 114). Dessutom kan sup. joidS :inf. OMS (se ib.) 
ha påverkat uppkomsten av sup. Prögs: inf. kkö,kas. En dylik analogi 
fanns oj för sup. khfchs: (< klaghits): inf. klia. Obs. även målets 
refi. form lara st,, kko9 lek& sz,  i samma betydelse. 

Ex. a kom ilvåra, a ka z heyran 'det kommer oväder, 
det kliar i huvudet', a 1s tnt henck, a tfas brev 'det kliar i 
handen, det varslar ett brev', 1k62gdas iMi hckuran z gar, p-hol- 
fal-a-fa-firchstra 'det kliade i huvudet igår, jag håller väl på att få 
mjäll'. 

Anm. 2. Om tågs kas(s) (med ngn 1. ngt)', fOrg4 'förgås', köls 
'håll(a)s, hålla sig', håvs 'gå upp och ned (om vatten i edor o. forsar)' 
se s. 138. 

Svaga deponens. 
1:a konj. 
Den ur formell synpunkt avgjort största gruppen bland 

deponens bilda de många verb, som i prät. o. sup. mer 1. 
mindre allmänt få -a fogat till deponensmärket. Ex. på 
kortstavig typ: 1z6'as, -a, -a (fsv. hughas, -apis); långstavig 
typ: f4jras, -a, -a (fsv. fearpas, 

De fsv. 1. fisl. motsvarigheterna (depon. 1. akt.) till denna 
grupp höra i de flesta fall till 1:a konj. Men även några förr 
efter annan svag konj. 1. stark avljudsklass böjda verb ha i 
ökm. övergått (helt 1. partiellt) till ifrågavarande typ. Slut-
ligen äro ej så få hithörande verb av rent dialektal karaktär 
och icke belagda i fornspråken. I följande översikt har den 
historiska synpunkten ej strikt fasthållits, utan samtliga 
dessa verb ha sammanförts under begreppet 1:a konj. 

Enligt målets ljudlagar skulle de fsv. pdgm-typerna 
hughas och fterpas resultera i inf., prät., sup. köas resp. 
fåras. Jfr aktivum inf., prät., sup. båga; keil -a, -e, 'kalla'. 
Många depon. kvarstå fortfarande rätt allmänt på detta sta-
dium. Men i dialekten lever en tydligen rätt stark tendens 
att i prät. o. sup. vidfoga -a, i analogi just med aktiva lång-
staviga verb av 1:a konj., för att dymedels bättre skilja dessa 
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former från inf. Flera äldre meddelare ha i många av ifråga-
varande verb använt former utan -a, där yngre haft -a; i som- 
liga gårdar ha både unga och äldre personer -a, i andra åter 
har jag av samma verb fått blott a-lösa former. Av en del 
verb ha belagts två ungefär lika allmänt använda tema, ett 
med -a, ett utan. Så ha t. ex. både köas och Nkas även 
oböjl. tema. Somliga verb ha belagts blott med a-löst sup., 
andra med prät. utan -a. Överhuvud taget är det nog hopplöst 
att här söka fixera en strikt regel för vilka av dessa verb 
som allmänt ha -a. Man kan blott konstatera, att a-formerna 
äro lokalt tämligen ojämnt fördelade och troligen i tillta-
gande. Det är intressant att på denna punkt göra en jäm-
förelse med NKal. och NLul. Av de 33 såsom oböjliga upp-
förda depon. hos Rg 173 har jag belagt minst 24 böjda (mer 
1. mindre allmänt) med prät. o. sup. -a (några med alterna-
tiva a-lösa former); 3 verb (*klöas, klösas, *kommas) ha annan 
böjning, några saknas i ökm. 

I sin uppsats Bidrag till kännedom om folkmålet i Neder-
luleå (1927) (ULMA 1329) uppräknar A. Lundberg (s. 209) 
13 av ifrågavarande depon., samtliga med prät. o. sup. på 
-a, näml. bökas, lakas, Ritas, kömas 'få det bättre', lökas, 
legas, milna,s, månas, råkas, sketkas, tremas, tårka,s, våsnas. (För 
övers, av dessa se motsvar. verb hos Rg 173.) NLul. företer 
i detta avseende en tydlig överensstämmelse med ökm. 

Nedan följer en förteckning på hithörande verb. Tema 
med prät. och sup. belagda endast med -a utsättes ej. För 
form med och utan a sättes (a), form belagd blott utan a 
markeras —. 

glundas 1 178 'avundas' (oftast oböjt), bkgmas (jfr ob. pl. 
bWma I 86) 'få bubblor 1. blåsor (om vatten strax före kok-
ning)' [äv. a (a)], brchwas I 150 '`bringas, ta krafttag, käm-
pas' [äv. (a) a], brödas 'brottas' [äv. — —], breidas 'vara bruns-
tig (om katta)' (jfr isl. brodda 'stikke, plage' I 177), b6gas 
'buffas, puffas' räv. (a) a] (NKal. bökas Rg 173, NLul. bökas 
Lg 209), fkas I 122 A. 1 '*falnas, vissna', fdctas 'fattas', 
firchras I 241, "{luras, lurva upp sig', fånas I 135, 'Mimas, 
flina brett', fr6kdas, 'fröjdas', fbnas "fägnas, visa sig glad, 
vänlig o. smeksam (om hund, sällan om katt)', få,ikas 'färdas' 
[äv. — —], forthras 'förfäras' (i fsv. 3:e o. 1:a konj.), fcbyskas 

8-472783. C. Pihl, Verben i överkalixmålet. 
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I 275, *'föskas, ruttna (mest om träd, trä, även om hästhovar)', 
gnebas I 73 'gnabbas' [äv. a (a)], gn6.ras I 139 '*gnärras, ill 
flina', gd9ras va I 235 "godas vid', hcktigas I 241 'hukas, 
krypa ihop'. h6as I 106 "hågas, ha lust till' [äv. — 
konas (jfr I 206 A. 1 kim 'fåna') '*håmas, bära sig dumt o. 
fånigt åt', hkyghlras (åk. -gras) (jfr Rz 9 angålräs v. d. 'vara 
tvär o. ogin' Jt1.) 'vara fumlig, lat o. olustig till arbete', 
håmnas I 135, 'hämnas (för ngt)' hkas I 137 '*härnas, luggas' 
[äv. a, —  samt oböjl. tema], ikas I 146 "inkas, bli elakt o. 
ej vilja läkas (om sår)', 'dinas "jåmas, tyna o. dö (om bo-
skap), dö (om fyrfota djur i allm.)' (väl lån från la. jamaset 
v. mult. 'dö (om flera)' Friis Ordb. över la. spr.) I42, Jfdas -7,-
1 88 '*ketas, kittlas'. (Jfr även Mu. *kota t, Pta), j,seateas 
I 151 'kinkas, vara kinkig', Andbas I 177 '*knubbas, slåss', 
Ant7tfas 'knuffas', b•rtras I 159 '*knörras, knollra sig (om hår)', 
bidas I 204 '*kåtas, leka ystert (om hundvalpar, kattungar 
o. d.)', /Onts -d- 'småhosta' (Ihre 100: 1 Käras 'hosta smått, 
kräkas', Nysätra bs(spras 'kraxa, hosta'), lgdas lgdas 'lata sig, 
(bildat på å. lgct 'lat'. En form *ladas hade varit den vän-
tade. Jfr med 'mat' : mädas 'mogna'), lgras '*ledas, röra o. 
vrida på sig, gruva sig' (isl. libast 'krulls sig'), ligas va 
nceik I 145 'ilskas, ställa sig in (hos ngn), lirka (med ngn)', 
14gas 'luggas' [a —, äv. — —], lib.as  'lyckas' [a (a)], lögas 
I 106 n. 20 'röra o. vrida på sig, gruva sig' (anv. ofta till-
sammans med /grus och l6kOas "lynkias. E. sid opit hin 
o Ukas o lgras 'sitt inte här o. gruva dig'), leikyiks I 161 
"lynkias, slingra sig, krypa (om orm)' [äv. — —] (Ex. a 
las-d in ra,ni din 'det kryper en orm där'), mchras I 68 
'*magras, magra' (Mu. magras te 1:a sv.), migas '*miskas, 
löpna, ysta sig (om surnad mjölk, som kokas)' (NLul. miskes 
Nordstr. elkm:s form kan även gå tillbaka på äldre ST"-form, 
jfr ndso f. I 91), misfibkas —] 'misslyckas' (se I 94 n. 1. 
NLul. mtsfivkces Nordstr.), ini:Unnas v. op. 'mulna' (till a. In(kin 

'mulen'), inåkts v. op. 'mulna', inönas '*munnas, munhuggas', 
m6/jas I 172 'gå i smulor, smulas sönder av solvärme (om 
lera)' ineas I 101 'mögla', ndAas — -d- I 205 '*nåkas, rå-
ka(s), träffa(s)' (ex. va  ndtasa woKro igdr 'vi råkade varandra 
igår', p neasa n jo zgdr o fig Kika va no 'jag träffade honom 
ju igår o. fick tala med honom'), tas 1 172 '*ornas, bli skämd 
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av fukt (om säd)', rikas 'råkas', santbkas [a, sup. sam(b)s, p. pt. 
samb?rasa] 'samlas' (ex. 4_z?, fOdtck),scla s vce..cla sanibUsa pdga 
o shld basa stchntan 'en fettisdag var det samlade (= hade det 
samlat sig) pojkar o. skulle »basa) flickorna), skagas 'skaka, 
skälva' (anv. särskilt ofta tillsammans med fris 'frysa'. Ex. 
an sto9 o skagasa o frffs 'han frös så han skälvde'), sAratas 
v. op. [a (a)] I 175 "skrottas, skrynklas, rynkas (om den 
första tunna isbildningen, om skinnbildning på välling o. 
sOfas 'skuffas', spd,gas I 79 "skäglas, grimasera', snktyas 
v. op.. o. p. I 137 '*snärkjas, rynkas ihop, snäva (om kjolar), 
bildas första tunna isskorpan på vatten'1, spietas I 92 '*spik-
jas, bli segt o. hårt gn att utsättas för blöta o. torka om-
växlande (mest om trä)', spratlas 'sprattla', sp.OWas I 251 
'*spökas, skämta otrevligt' (jfr med böjning efter 3:e konj. 
sph4las 'spöka; klä ut sig' s. 113, 115), sw4tas &vajas 
I 269 'svettas' (fsv. swötas 3:e), swchatas '*svinas, vara osnygg', 
tOanas v. op. I 271 [(a) a] 'spöka', tias — ti'as v. op. [äv. — — 
I 87 Und. 'legas, varsla', timas I 233 A. 4 'tima' (fsv. tima 
3:e o. 1:a), jpgkrvas }h69b '*tjörvas ihop, trassla sig (om nät, 
garn o. d.)' (jfr NLul. 'Orv 'tilltrassla ngt, t. ex. en härva' 
A. Nordstr., Smål. tjurvig, 'tovig (om hår)' Rz), trbus 'torka 
itr.' (se I 157 Met v.), tranas '*tranas, sträcka sig för att nå 
ngt' (ösv. dial. tranas V11 1030), /rågas "tråssas, retas, 
skämta' (NKal. trdisas Rg 173, NLul. tretsas Lg 209), trålas 
'träffas', trgas I 73 "tregas, retas' (syn. till trasas), tittas bot 
el. a I 156 '*tynnas, tyna bort', vadas [äv. a —] 'vildas, gå 
vilse' I 146, vc'grtdas I 150 'vindas, bli vind o. skev', wigas 
'viskas, viska med ngn', vistas 'vistas' (oftast oböjl., blott en 
altern. prät.-form på -a har ett par ggr belagts), wånias I 136 
'vara ond och bitas (om häst)', vkvas I 78 A. 'vämjas', 
(4,9)våstias '(o)väsnas', vq.slas 'växla, byta om' (oftast oböjl., 
dock ibland sup. på -a), ddras 'åldras', ddras "äldras, åldras', 
Ukas 'ävlas', fikas I 17 "öglas, vämjas så man får kvälj-
ningar'. 

Anm. Om brds aba 'brås på', ba,s 'bärga sig, reda sig', Wis 
'låtsa' se s. 137 f. 

Ål7. i bet. 'flirta' polgan snktpas va std,kyttan. 
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Blandad böjning. 
koas 'koka' (itr.), fsv. koka, -adher, har prät. kas(a) 

kögtas, sup. kgaas •••• köatas. Medan akt. köog tr. belagts 
enbart med böjning efter 1:a konj., är dess depon. alltså på 
väg över till 3:e. [Jfr Mu. kokes (kokktes, 1cokks)]. Ex. vakna 
stcer o Icgo,k as tbz bödafron 'vattnet står o. kokar i Bad-
stuedan', grgyda ltgo,k gs 'grytan kokar'. 

Övergång till 3:e konj, uppvisa några verb. Se under 
3:e konj. s. 116 f. 

Oböjliga deponens. 

Hittills (1937) utan ändelser ha belagts: 
Vräkas 'stänka vatten på ngn' (jfr Vråk Gt I 56), bi.4.2tas 

'knuffas', högas "buntas, skryta' (jfr bot a. 1 170), d4gas 
I 182 'dugga, sippra fram, droppa', åb.sistd,Åras 'existera', frgas 
I 126 'fradga, bli fradgig', fr ras I 273 n. 10 "frödas, fradga, 
skumma itr. (om öl, vatten, häst)', fånas "fyrnas, vissna på 
rot' (jfr /kitt f. I 157), fafkngas 'fåfängas, gå 1. vara sysslo-
lös', grgInsb•as 'grönska', dgårias I 14 "gävjas, »spegöra», skämta', 
hålas n4k "hällas ned, gå o. lägga sig påklädd ovanpå sängen 
på dagen'. (Endast inf. belagd. Ordet föråldrat, är okänt 
på flera håll, ersätts av lags ne, s. 139. Till fsv. hälla 'bringa 
i lutande ställning'), hofårdtas "högfärdigas, högfärdas', il-
gynas I 146 'vara illfundig, vara elak', Omas I 146 'vara 
illfundig, hålla inne med vad man vet', ilsb•as 'ilskas, ej vilja 
läkas (om sår)' (bildat på i/ska b. f. 'det onda i bölder, sår o. 
I 147), 'fras "jyras, väsnas, prata strunt' (jfr jr m. fl. I 42), 
A4as 'kappas, skynda på med ett arbete, ha bråttom', /gas 
'ledskas, på gr. av trötthet ej vilja arbeta' (väl samma ord som 
Hs 'askas Rz 388. Jfr kuska a. I 269), lks,nas I 269 n. 1, 'leds-
nas, ledsna på ngt', »ladas I 57 'mogna (om säd)', miygas '*mju-
kas, mjuka upp lederna (med promenad o. d.)', nu4tas '*möttas, 
mötas, veja vid körning' (mAsitas va nce,4 'möta ngn', till akt. mit 
'möta' I 254 A. 10), 'takts 'nappas, streta med ett arbete, vara 
enträgen o. ihärdig med ngt', nösh-as "noskas, småluggas' (jfr 
NKal. neqk 1:a sv. 'lugga' Hg ords., NLul. nk 'd:o', Lg ords.), 
69gr4ras '*ogredas, trassla sig (om tråd, garn o. d.)' (jfr gråg 
I 264), /Was 'retas' (för vokalkvaliteten se I 271), .9/segras 
(om -d- se 1 151) spc'e.ogras 'skingras', syas "skäkas, 
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skaka, gå vingligt och ojämnt' (se I 73 Anm.), smagas 'smaka' 
smigas 691cM 'smaken är olika)', ~alias 'smälta' itr., 

smeas I 101 '*smyglas, smyga omkring', såpas I 171 '*soppas, 
växa svamp', spcieas 'sparkas', spH4ras "sprecklas; sprattla, 
sparka omkring sig' (NLul. sprbkk-ces, Nordstr.; T. 697 har 
sprikla 'sprede ut', nisl. sprikla 'sprelle'. Ur i'-form kunna 
både ökm:s och nlm:s belägg vara utvecklade), strb'd'as 'kivas' 
(fisl. stritast, I 85), tråksb•as (— tr4b•as) I 269 'tredskas, vara 
motstridig, av trötthet ej vilja arbeta', twchgas '*tvikas, tveka' 
(till twchg 1:sv., I 231, ä.nsv. tvijka Stjernhj.), vchnas '*vinas, 
hålla spel 1. lek (om tjäder, orre)' (samma ord som nisl. 
vinast, se I 231; oftare sägs hl vc4na 'hålla vinet'), 6hcfas 
'ytas, det att ytan på ngt förstörs (gn nötning av väder 
o. vind)' (ex. sfgalln 6ydas, da n sker ceuct 'cykeln förstörs, 
då den står ute'), c'eygai oas 'öka(s) om vind, storm' (men 
fsv. öka 3:e) (ex. vara en„Oas (bugas va Vrås 'vädret ökar, 
blåsten ökar'). 

im. För rspr:s dep. andas har ökin. aktivum gqnd, -a, -a, 
"anda fsv. isl. anda 'andas' 1:a. NKal. har åt 1:a (Rg 163), Btr. ått 
1:a (Ob.), Mu. ånne 1:a (Oh.), alla i betyd. 'andas'. 

Äldre 2:a konj. 
inf. 

kwdms 

sj§i'lts 
— sfsilias 

spfrts 'spörjas' 

sims -g-
'sämjas' 

prät. 
kwdftas 

—leweas 
spildas 

sp69,tas 

såmdas 
s42$tas 

sup. pres. sg. 
kwdftas — -å- ktedms 

-a- 
siptls sJls 

spiltas 
8.2)09,9 a spfyls 

.spinas 
sams smtas pl. sb'mis 

kwäns (fsv. qväfias, I 77) 'tillfälligt dyka ned under vat-
ten, gå i kvav', t. ex. back ha kwåftas 'båten har gått i 
kvav'. Prät. o. sup. med -d-, -å- återgå på omljudda former. 
Dylika funnos sporadiskt redan i y.fsv. Asehw. Gr. § 549. 2 c. 
Jfr att i aktivum belagts end. oomljutt prät. /måg motsva-
rande depon. kwåftas. 
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8/0194 <g, 'urskilja sig (om ljud)', sjptilis va 'slippa efter-
börden (om kor)', t. ex. da ho9n Oran he sfils va, da too a 
staka o fkchnta 'då kon sedan hade sluppit efterbörden, då tog 
hon (--= flickan) stål o. flinta — 

sdmts 'sämjas' har prät. o. sup., som återgå på omljudda 
former. Dylika förekommo sporadiskt redan i ä.fsv. Aschw. 
Gr. § 549. 2 c. Prät. o. sup. ersättas ofta med former av 
koma-såms. 

Äldre 3:e konj. 
Av äldre 3:e konj:s verb ha följande i ökm. belagts som 

depon. 
inf. prät. sup. 

bkdOas v. op. båtas bkakgs ,,bkåkdta,s 
'*blekas' 

bk§5ras 'blygas' 

br4tas 'brännas' 
bhda,s 'bytas 

vid' 
Olas '*girnas' 

hålas 'halas' 
hskytas 

"hängas' 
höras 'höras' 

khiksas 'klösas' 

»kas 'kyssas' 
jånas 'känna 

sig' 
1490" - »ökgtas po,kgs ,»Mtas 1§8,S 

"köas' 
lchgas '*likas' lelgtas helgs Was 

- 
lhsas v. op. lhkstas Urtas a %ses 

lysa(s)' 

bkåkgdas bkogs ,,, bkåkdd'as 
-brasa ‘.brasa 

brikndas 
bas bok,5 -b6Vas 

intas ftintas 
hål3,tas hakis 
håpOtas hajs 

Was ko,s.  

kk6kgtas kåtas 
-kkhsasa 

pigas lyktas 
jpflndas jons 

pres. 
a bkåtgas 

bkhras 

bråtb.as  
iniketas 

dginas 
hdulas 
h64,y g.as 

sg. höras,hks, 
pl. höras 

(sällan hks) 
kk6ksas 

Dit?" 
04as 
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inf. 
/6),bas -61- 

fne1naS manas 
'*menas' 

rieas '*ryckas' 
rksimas 'rymmas' 
rökras 'röras' 

s4r6keas 

sjsömas 'skäm- 
mas' 

slheas•-sidk,gas 
'*slekias' 

spL«§•as v. op. 
'*spökias' 

skkbas "stöpas' 

stökctas 
'stötas' 

swakveas 
'*svängas' 

söknas ". sinas 
'synas' 

tröoas 'tros' 
trak,veas 

'Gängas' 
tibsas 'tyckas' 
takvbsas 

'tänkas'  

prät. sup. 
löftes lok,ts ,,l(npas 
,Clo:kbasa -16kbasa 

makntas makns- mcikntas 

rigtas ritas rittas 
römdas roms 
rödas riks - rötas 
- rökas 

grökvgtas sArökvgtas 
sbyökfit'§asa 

shsömdas sAsoms,,sigörnctas 
-.4§6masa syknasa 

slögtas slögtas 

spökgtas speik'gtas 
sphgasa 

stökftas stokfs ,.stökftas 
- sto tas 

stödas stöktas 

szcötnigtas swakyjs 

sökntas sons 
söntas 

trö9das tr69tas 
trcikvjtas trakvgs  

pr e s. 
lökba,s -ok- 

mecknas 
-manas 

rieas 
nsimas 
rökras 

sAroki3t§as 
ik- 

sj,,s6mas 

sldas 

8.2)6kfi" 

st62,bas 

stti,kcra,s 

swöckyftas 
swak,ggs 

söknas sinas 

tröoas 
trakydgas 

tigtas 
takvjtas 

tz4s tigts tijpas 
tjejs - takygtas tekgsas 

bkötkgas '*blekas' = bli blågrå (om himmeln före regn)'. Ex. 
bköngas oba himalo, a kom röna 'himlen blir blågrå, det 

kommer regn'; a hol bkötkgas for renan 'det drar ihop 
till regn'. 

bkökras 'blygas (inför ngn)' (jfr sjasktas .% 'skämmas över, bly-
gas över ngn'). -r- är hiatusfyllnad efter bortfallet av 
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-gh-, se I 248 A. 2. I st. för prät. o. sup. användes 
ofta vcer...b?rcky, 'var blyg', resp. vört-bley. 

brbilas 'brännas (om nässlor o. d.' Sup. ersättes med akt. form. 
Ex. nalla brblas, imi n ger udck,?, an 'nässlan bränns, 
om man rör vid den (egtl. går uti den)'. ha brent 
nalla 'nässlan har bränt mig'. 

btjpdas 'bytas vid, skifta (om seder, förhållanden o. d.)'. Ex. 
led' os bijilde,s, kom o st6py4ce, s6L sko p roo, 'låt oss by-
tas vid, kom o styr du, så ska jag ro'. a ha btsgs om 
mursi hn tbi ovarb-gkis 'mycket har ändrats här uppe i 
överkalix'. 

kinas 'gråta högt o. häftigt (särsk. om  barn, som vilja ha 
ngt)'. Fsv. girnas (-adhis), men fisl. girna efter 3:e konj. 
(girnda girnta Noreen Aisl. Gr. § 517). Böjning 
efter 3:e har även NKal.: prät. 00,ntas, sup. *.ams (Rg 
173), medan NLul. dias har prät. o. sup. dfflas, men 
även 4ginasa efter 1:a konj. (E. Br-m ords.). 

hchlas 'helas, läka(s) (om sår o. d.)', med enbart samma böj-
ning som fsv:s helas. 

h64Mas 'hänga' itr. Ex. a hd/as kw an OU n r(jza 'buken 
hänger på Rosa (en ko)' an håk,ytas ne, kzv1, ad n 
ra. & he kwan, stik n h‘qvgtas-någ:  'hon (Rosa) hade 
så stor buk, så den hängde ned'. 

höras < hoyras. 'lär, påstås, säges'. Ex. höras-di-ha-vin-shi 
dar 9,-,m6k? jek, a-höras-so. 'hörs de (har det sports om 
de) ha varit o. slagit där i morse? Ja, man säger det'. 
an ho,s vdra sg, man Una 'hennes man lär vara sjuk'. 

kHksas 'klösas', till ä.nsv. klösa 1552, ipf. pöste, 11c1.  Ex. 
Aåte,n khjysas o slas 'kattorna klösas o slåss'. 

194as fsv. kyssas (kystos). 
Mnas 'känna sig (frisk o. d.)'. Ex. oba fitilkr-laya so isimdas 

ji so fåberc'e),sk 'inom fyra dagar så kände jag mig all-
deles frisk'. 

b995,as < koyas, 'vilja kräkas'. Se I 279 n. 9. I ösv. dial. 
*köjas med böjn. efter 1:a konj. (V11 530), likaså uppger 
Rz för Nb, Vb, Jtl köjäs, ipf. -ä, däremot för Hs keja, 
(kejda, keit). NLul. har /Mas, ingen uppgift om böjning 
(E. Br-m ords.), i Mu. regelb. böjning efter 3:e: Utiles 
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tjeggdes tjökks (uppslagsordet bör ändras från *kögjas 
till *köas). 

lekgas "likas, förlikas'. Äv. folchgas folcbOtas folch,gs. Fsv. 
forlikas (forliktoss). Ex. ha jar fal bast va tas 'det 
är väl bäst vi förlikas'. 

16ksas 'lysa (för ngn)' Fsv. lYsas (lystis). Ex. a ha l6kstas 
fo-olo 'det har lyst för dem'. 

lökbas < *hleypas, 'löpna'. Ex. ndso Mas 'ostvasslan löpnar'. 
meunas (cu a i temats diftongformer) "menas, ämna, tro 

sig' + inf. Se vidare s. 136. 
riffis 'rycka till, skälva'. I regel förbundet med crii, utom 

i pres. Ex. nce riftas an, hest 'nu blir hästen rädd', 
a ha fal ne, da a o riOas 'hon har väl något [ont], 
då hon sitter o. skälver'. 

r6mas 'rymma(s)'. Se vidare s. 136. 
r6kras 'röra sig, gå (om åskan)'. Ex. öska r6pras z de 'åskan 

går idag'. Se vidare s. 136. 
s7j.r6yaks, i regel s. th69,7 '*skrynkias ihop, skrumpna'. Ä.nsv. 

har pres. sg. skrynklar sigh Da. Gl. Btr. o. Mu. ha akt. 
*skrynk(i)a efter 1:a. Verbet bör kanske snarare upp-
föras som avvikande från 1:a (obs. sup. strogi§a,sa). Sak-
nas hos Rz, 1,711, T. 

sjpkias till fsv. sktemma, 3:e. Verbet har ofta refl. pron. 
utsatt. Se vidare s. 136. 

slb,eas 'slekas, slicka', till fsv. slökia (-te). Ex. da klgd'ara 
jara riAtict go52, so sla,d'as di, s (12,  slaig sond 1,6912la 
for os - 'då korna äro riktigt vänligt stämda, så slickas 
de, så de slicka sönder kjolarna för oss'; hceyndn 
slas, so vek a rat 'låt hunden slicka, så blir det 
rent' (ordstäv i O.K. efter en gammal gumma, som bru-
kade låta sin hund »diska» kärlen!) 

sp60-as 'spöka'. Verbet är ej belagt i fsv. (enl. Sdw), ej i 
ä.nsv. (Da. Gl.), men no. dial. ha spokja, -te. Som v. p. 
har det betyd. 'spöka ut sig'. Btr. har spejsas spb4tas, 
Mu. spetjes 2:a ä. 3:e). I betyd. 'skämta på otrev- 
ligt sätt' böjs verbet oftast efter 1:a. (Jfr s. 81.) 

stObas < steypas '*stöpas, knuffas'. Till fsv. stöpa 3:e. 
st4,kdas 'stötas, stöta varandra hårt'. Till fsv. stöta 3:e. Ex. 

da bdna stökdas, ta na ver ont, an da ch stö,kbas 'då barnen 
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*stötas, gör det mer ont (eg. tar det värre ont), än då de 
*stöpas'. 

stodotas 'svängas, strama (om kläder)', är det isl. svengjast, 
no. dial. svengjast T. 753. Ex. rolsan ja4a snekv, sa. n 
swdoftas 'rocken är så snäv, att den stramar', baita 
szoakmds im, sa p lind' Mya o_p a 'skärpet *svänges mig 
(= stramar på mig), så jag måste knäppa upp det'. Jfr 
för övr. utredningen av akt. swdot (s. 72 f.), som även 
anv. i samma bet., t. ex. nak-hdtn-  ha swa.ogt mi dnan 
'den nya hatten har stramat (eg. svängt mig) i pannan'. 

sdknas 'synas, se ut som'. Fsv. synas. Jfr vidare s. 136. 
trOas "tros, tro sig (+ inf.), tro att — —'. Till fsv. trö(a) 

3:e. Ex. an tr69a8 vdra smig o cent jar 'han tros vara 
sjuk (= vi tro att han är sjuk) o. är det inte'; ha i 
tr69tas fa se k do sjpe'ra va sffiron? 'har ni trotts få se 
(= har ni trott, att ni skulle få se) dem skära [korn] 
med skära?' 

J1.6403'62 'trängas, vara för trånga (om skor)'. Jfr fsv. impf. 
refi. thrändis. 

tipas 'tyckas, tycka sig (+ inf.), anse sig (+ inf.)'. Fsv. 
pykkias. Se vidare s. 136 f. 

tdmi jsas "tänkas, ämna, ha för avsikt, tro sig (+ inf.), tro 
- att — Fsv. thänkias. Se vidare s. 137. 

Anm. bcio 'tigga', ckS 'idas', mins 'minnas', nåts dns 
'nännas' se s. 137 f. 

I analogi med dep. av 3:e konj. böjes målets ddkyftas 
"dyngas = bli smutsigt'. Något klyngias finns ej belagt i fsv. 
(enl. Sdw) el. fisl. (Frz). Temat lyder %ytas d650tas 
doky3v. Jfr målets akt. ddkytn (s. 72), likaledes efter 
3:e. — Ex. a das sa fool, firikk4),ra 'förklädet blir så 
fort smutsigt': Arfigas 'kräkas', prät. o. sup. trdgtas, dock även 
efter 1:a (prät. o. sup. b•rd_igasa). Kräkas ej belagt i fsv. och 
ä.nsv. 

Från äldre 1:a konj. ha till 3:e konj:s typ övergått: 
lånas "bannas, svära', prät. o. sup. btintas. Fsv. bannas 

och fis]. banna böjdes efter 1:a. Så även t. ex. Mu. bånnes 
sv. v. 1 (Ob.); bi'ris Urtas binas 'börjas, börja', prät. 
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birdas birtas, sup. Urtas. Jfr om målets Ml, fsv. byria 
(1:a och 2:a konj.) s. 40. Ex. baginga ha birtas t de 'slåttern 
har börjat idag', dn sko nduleiefndo Urtas 'döden skall 
börja på något sätt'; eqnvet,sas 'envisas', prät. -vchkstas, sup. 
-vetas. Ä.nsv. envisas, pres. han envisas (1679 SAOB). — 
Ordet anv. ej mkt i ökm. Speciellt prät. omskrives med 
ver eunycho ad — — 'var envis att — 

Äldre 4:e konj. 

in f. prät. s up. pres. 
Oftcts 'mogna" 0Ookas Ooj sg. i,sgras, 

pl. Ogräs 
fökts fgris ficks fdkas fo,5. fog, pl. fökts 

'följas' 
töras 'töras, tQ9 tOclas töras sg. toty.  ‘s, tek2, 

våga' pl. töras 
För frgts jfr målets fökt s. 83, 85 samt nedan s. 131, 

147, 148. 
töras, Ihre 100:1 thoras, är fsv. oras. Om temafor-

merna se s. 147, 149. 
Ex. a hav cepat töras dara na for niciman 'hon har ej 

torts göra det för mamman'; hän sko va töras fara va back 
fhn, da a bkeis s&drt 'hur ska vi våga fara över [älven] med 
båten, då det blåser så'. 

B. Verbböjningen i övrigt. 
Personböjning saknas. Und. gör imperativ, där 2:a p. 

pl. har särskild form (se s. 125 f.). 
Numerusböjning är upphävd, till förmån för sing. 
Undantag: 
presens in d. av flertalet starka verb kl. IV, V, VI; 

några svaga verb av 2:a och 4:e konj.; några prät.-pres. verb. 
Om dessa grupper se närmare s. 119 f. 

prät. ind. av vira 'vara' (se s. 17), som har sg. vcer: 
pl. v6o,r vcer. 

imperativ 2 pl. (se s. 125 if.). 
1) Sv. och ösv. dial. dep. garas 'jäsa, mogna' Rz 230, V11 311. 
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Aktivum. 
Infinitiv. 

1) Verb med lång stamstavelse (hit räknas i detta 
sammanhang även verb av typen kribila pighia): 

Apokopering av -a. Vokalisering till a, a av post-
konsonantiskt i j, vilket gn apokopen kommit i slutljud 
(ex. bfr t 'börja', vdh 'välja', fgrb 'följa'). Sonantering eller 
svarabhakti i stamstavelse med på grund av apokopen slut-
ljudande, efter annan konsonant stående, 1, ra, n, r, v (se I 
25 if., ovan s. 41 if.), utom där dessa, genom bortfall av eller 
assimilation med föregående konsonant, äro konsonantiska 
(ex. rdpa 'rodna', råm 'rämna'). 

Hos verb av typen spä, ökm. spa, saknas slut-a redan i 
fsv: (Aschw. Gr. § 559). 

Särutveckling föreligger i bi 'bedja', ii 'tiga', se I 93 A. 3. 
Inf. ombildad efter pres. sg. ha: gcer ger 'gå', sker 

ster 'stå', loweik 'kvälja', gram 'gräma'. 
2) Verb med kort stamstavelse. 
Slut-a kvarstår. Und. göra verb av typen /å 'laga' (ä. 

la), där vid bortfallet av -gh- skett förlängning av föregå-
ende å och därpå kontraktion av a + a > (I 59 A. 5). 

Presens indikativ. 
Singularis. 
Verb på stamslutande 1, n, r, s ha i ökm. säkerligen 

aldrig haft ändelse. Det är ett minne av den bekanta urn.-
fsv. assimilationen av 1, n, r, s med R. Påståendet att det i 
denna verbtyp icke skett först en omdaning till form på -er 
(såsom fsv. bles(s) > läser, skin(n) > skiner etc.) och sedan 
bortfall av ändelse såsom hos övriga verb i presens, styrkes 
genom en jämförelse med motsvarande förhållande på andra 
håll, där pres. sg. har ändelse, utom just i denna verbgrupp, 
t. ex. i ett par dial. på ösv. område, i Smål. samt i 1500-
och 1600-talssvenska. För gkb. (Hagfors §§ 286, 288) gäller, 
att st. vb samt 2:a konj. sv. vb (= äldre 2:a och 3:e konj.) på 
stamslutande (kort) 1, r ha presens lika med stammen, medan 
presens för övrigt får ändelse. För np. konstaterar Freuden- 
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thal (aber den Närpesdialect s. 107), att pres. ind. får -er, 
men ingen ändelse om stammen slutar på 1 (le) el. r, undan-
tagsvis även om den slutar på n, s (ex. åtjelr, våle, Stiår, får, 
kvin kviner, åtjin -er, fris -er, n-s -er 'stjäl, varder, 
skär, far, viner, skiner, fryser, nyser'). Att likartade för-
hållanden återfinnas även i sydligare Sverige, t. ex. ö.Smål., 
bekräftas av Areskog s. 256. Direkta uppgifter om denna 
fråga för Nb i äldre tid saknas. I Bidrag påpekar Wid-
mark (1863) såsom för Västerbottens (= nuv. Vb och Nb) 
folkmål karakteristiskt, »att sing. av pres. ind. icke erhåller 
ändelsen r 1. er, t. ex. sit sitter, spinn spinner» (s. 18), men 
detta gäller alla verb. 

Inom svenskt språkområde har, generellt taget, i ifråga-
varande verbgrupp ändelselös pres. sg. levat kvar tämligen 
allmänt under 1500- och 1600-talen. Sålunda framhåller Ven-
dell (PSwSr. § 135), att i pres. sg. av »starka verb ävensom 
sv. vb II» »saknas under tidevarvet» (= »1500-talets svenska 
efter reformationen», s. IV) ändelse »ofta efter rötter lyktande 
på 1 n r s». För 1600-talet påpekar Hellquist (Stud. i 
1600-talets sv., s. 142 f.) som anmärkningsvärda singulara pre-
sensformer samma ändelselösa verbgrupp: qwäll men senare 
qvälier o. d., spjärn, snår, spör, blå(å)s, fryyss, lääs m. 
och E. Noreen har i Författarfrågor i Lejonkulans dramatik 
s. 37 påpekat förekomsten i Ap och Pha av presensformen 
giäll (i uttr. hwad giäll) som talspråklig och jämfört från 
Columbus Mål-roo (ed. Hesselman 1935 s. 8 f.) håll' på ryckes 
och slänges 'håller på — —', i båda fallen ingen ändelse efter 
långt dentalt 1. — I modernt rspr. saknas ju fortfarande 
ändelse hos verb på -1, -r (mal, skär o. d.). 

För målets övriga verb (om prät.-pres. se  s. 91 fr.) gäller, 
att presens -r har fallit. 

Genom r-bortfallet (i verbtyperna fsv. kalla(r), röri(r) 
jämte den därefter skedda apokoperingen av slutvokal) får 
sing. alltså samma form som inf., näml. hos långstaviga 
st. vb (huvudsakligen kl. I, II, III samt de fordom redupl. 
verben), vidare hos sv. vb av 1:a konj. (både lång- och kort-
staviga), 3:e konj. samt några av 4:e. 

Speciella förhållanden råda: 1) hos st. och sv. verb 
med kortstavig presensstam (utom bäka-typen), näml. de 



120 CABIN PIHL, VERBEN I OVERIKALIXMÅLET. 

flesta verben av st. kl. IV, V, VI och en del svaga av 2:a 
och 4:e konj.; 2) hos några prät.-pres. verb (om dessa se 
s. 91 if.) 

Genom förkortningen av geminatorna II, rr etc. i verben 
av typen stjäl, skär etc., i övriga verb genom r-bortfallet ha 
de singulara kortstaviga st. och sv. presensformerna kom-
mit att tillhöra ordtypen äldre »kort sluten stavelse». Av 
denna typ äro: st. v b kl. IV: bag « bar 'bär' kom kom 
'kommer', sm "simmer', sbsar 'skär', sav 'sover', trar "trå-
der'; kl. V, dr0 'dräper', 4p, 'giver', Arg '*kräker', /pg 
'läcker', lgs 'läser', led' "later, låter' sid 'sitter', ra.,,g 'vräker', 

'väger', vp,v 'väver', 2 d' 'äter'; kl. VI dra 'drar', fcer 
'far', gne 'gnager', grav '.graver, gräver', hev 'häver', mab. 'mal', 
sAev 'skaver', sia 'slår', ta 'tar'; sv. vb 2 k onj. gram — gram 
'grämer', Arao 'kräver', ked' 'kväljer' ktva.kv 'kväver' sg,l 
'säljer', sed' 'sätter'; 4:e k onj. chg 'duger', 4ar 'gör', ha(v) 
'har', lv 'lever', se.,k 'säger' tear 'tål', ml 

Dessa former skilja sig särdeles markant — i de flesta 
fall även i fråga om stamvokalens beskaffenhet — från mot-
svarande pluraler, vilka (med få und.: 40 tå 'giva' I 193, 
drc_i 'draga', sia 'slå', tå 'taga', hå 'hava', sek 'säga', gram 
'gräma') i målet höra till den korta öppenstaviga ordtypen: 
bgra, köma, sgma, sj§gra, sija, tröra; drg'ba, Ärga, 
lgda, rg'ga, vga, vgva, 'clkt (föråldr. jäeta I 192); fara, 
gnaya (y. glid), grava, Mya, måka, skdva; b•rg'm, kwgm, sg'h, 
sgert; d6a, t gra, igva, töa, 

Undantag bilda några enstaviga verb på äldre tryckstark 
lång vokal, vilka behållit -r: gcer ger 'går', ster 'står', sker 
'slår' (sälls., oftare sia sia). Jfr 'ar 'är', vars -r (som ju 
ej är presens -r, se t. e. Hq) aldrig faller. Anmärkningsvärt 
är, att NKal. i dessa samma verb har pres. sg. utan -r: 
gja sta slco slo (men jar) (Rg ss. 169, 171, 172, 163), medan 
däremot -r återkommer längre söderut: (beläggen synnerligen 
ofullständiga, ty böjningsformer saknas ofta i ords.) Btr. har 
gar star (pres. av sk saknas i Ob.), Dfs har presens -r blott 
i or skr (jfr jr ja) (F. §§ 66, 73), Skf gr ga, star st 
(S. Lundström, i prosem. uppsats 1939), och Torpm. har pre- 
sens vanligen utan -r utom i ga sta fet, som vanligen ha 
-r i tryckstark ställning samt före vok., men sakna -r i tryck- 
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svag ställning före kons. Ä r heter €e(r) (Bogren §§ 186, 
127 a. 3, 191). 

Pluralis. 
De plurala presensformerna äro lika med verbets infini- 

tivform. 
Und. ydra 'äro, ären, äro' till inf. vara. 
Rörande förekomsten av dessa pluralformer är att märka: 

Särskild form för plur. ha de ovan under Sing. b) 
uppräknade verben utom gråm 'gräma', kunlar 'kvälja' (före-
kommer endast op., a kwear 91» 'det kväljer mig'); vidare de 
långstaviga kg 'lägga' lig 'ligga' (i sg. lag, tig 

Endast en form, lika med inf., för såväl plur. som 
sing. har belagts hos verb av 2:a sv. konj. (utom de ovan 
under Sing. b) upptagna) samt hos två verb av fsv. 4:e konj., 
näml. fök% 'följa', t6ra 'töra'. 

Särskild form för plur., använd alternativt även i 
sing., har hta 'äta' (pres. sg. 4 gd-G), InKm 'kväva' (pres. 
sg. kzvalv kw40. 

Verben ligga, tigga tarva närmare utredning. Nedan 
diskuteras av praktiska skäl utom pres. även imp. 

Den för ökm. karakteristiska vokalförlängningen frfr gg 
(I 149) förklarar ?: hos båda verbens pres. pl. och imp. pl. 
samt pres. sg. t143.. Däremot har pres. sg. och imp. sg. av 
lig den kortvokaliska formen tig (— tig). Även NKal. har 
motsvarande differentiering mellan lik (pres. sg., imp. sg.) 
och l4g (pres. pl.), lågan (imp. pl.) med den för nkm. ut-, 
märkande diftongeringen i > q • frfr kons.-grupp (Rg 170 f. 
90). Samma olikhet mellan sg.- och pl.-formerna i pres. och 
imp. förefinns, i båda dialekterna, även hos lägga, näml. 
ökm. pres. lag lag): kg, imp. kgan, nkm. resp. tak: 
ldg lag, tak: kgan lågan (a. a. 170 f.). De kortstaviga 
formerna kunna ej förklaras ur fsv. former med -gh- (t. ex. 
pres. ligher, Aschw. Gr. § 239. 1), vilka i ökm. borde resultera 
i form med bortfallet gh (jfr pres. o. imp. sg. se 'säg(er), 
h 'tig(er)'). Man måste alltså utgå från äldre former med -gg-
även för dessa fall. Men då måste förklaras motsättningen 
pres. sg. o. imp. sg. W3.: tig, lag. Att både ligga och lägga 
användas svagtonigt oftare än tigga är troligt, och detta 



122 CARIN PIHL, VETBEN I ÖVERKALIKMÅLET. 

kunde förklara motsättningen mellan kortformerna (alltså 
svagton. former) hg lag och det långstaviga tf. Men där-
med förklaras ej motsättningen mellan sg. o. pl. av samma 
verb. Som skäl för denna motsättning kan ej framdragas 
förkortning av gg i slutljud (efter tidigt bortfall av ändelse 
i pres. sg.), ty målet har flera verb på -ggia, samtliga med 
lång vok. i pres. sg. o. imp. sg.: brit 'brygga' 1,f4 'bygga' hit 
"trygga, tämja', 64 '(upp)egga'. Rimligast är att söka för-
klaringen i det faktum, att lig böjs efter kl. V, vars flesta 
verb äro kortstaviga och följaktligen få skilda former i sg. 
o. pl. av pres. o. imp. Detsamma gäller lag, det hör ju till 
svaga 4:e konj. och kan ha rönt inflytande av t. ex. sd,k 'säga', 
jfr temaformerna /e lagt: se sagt. 

Pr äteritum. 
Starka prät:a. 
Alla ändelser saknas. Sing. har fullständigt slagit igenom. 

På denna punkt är ökm. betydligt mer modernt än de andra nb. 
dial:a. Skilda former för sg. o. pl. i starka prät:a ha bibehållits 
mer 1. mindre fullständigt i NKal. (Rg 159-163), Rån. (R. 
Moosb. tpl. 1897), NLul. (hg Bidr. s. 201 if.), Pit. (Iverus 
tpl. 1909). Även i Vb återfinnes samma förhållande: i Btr. 
tämligen genomgående (se Ob.); i Dfs endast hos några prät. 
av äldre kl. IV o. V: pl. bdir 'buro', dretp 'dräpte', pk 'gåvo', 

'lågo' skir 'skuro'. (F. s. 54); i Skf. genomgående i samt-
liga st. verbalklasser (Lundström s. 107 if.). 

Redan Widm. i Bidr. s. 18 (tr. 1863) påpekar såsom 
karakteristiskt för Västerbottens (= Vb och Nb) folkmål, »att 
plural av imperf. indik. av starka verb för det mesta skiljer 
sig från sing. av samma tempus, än genom ändelse, än genom 
ljudväxling, än genom tuklyvning», men framhåller i Anm. 
att »överkalixmålet saknar meranämnda tuklyvning och bildar 
även i övrigt flera annorstädes skilda verbalformer lika, t. ex. 
sing. och plur. av starka imperfekta». 

Svaga prät:a. 
1:a konj. 
Fsv:s -adhe etc. har reducerats till -a hos långstaviga 

verb, till -GG hos bäka-typen (ev. -a bortfall i ägha-typen, se 



VERBBÖJNINGEN I ÖVRIGT. AKTIVUM: FRÄT. KONJ. 1MP. 123 

s. 25); y.fsv:s -dde etc. (< dhe etc.) i spä-typen har givit 
d cr (se s. 51, 64). 

2:a och 3:e konj. 
Beträffaude målets motsvarigheter till fsv:s -dhe, -de, 

-te samt de ljudförändringar, som vid tillfogandet av prä-
teritumsuffixen inträtt, hänvisas till resp. konjugationer, ss. 
56, 58, 59 ff. 

4:e konj. Se s. 83-91. 
Verba prät.-pres. Se s. 91-99. 

Konjunktiv. 
Särskilda böjningsformer för pres. kord. saknas, med 

följ. undantag: I uttr. guvårdovsla,o44 'G-ud-vare-lovs-kvällen 
=lördagseftermiddagen' finns bevarat ett för övrigt ej belagt 
*ar» 'vare'. 

glindra ha! 'Gud nåde det!' Säkerligen rspr.-påverkat 
(obs. för väntat g, I 203). 

Prät. k onj. finns endast av vara, näml. vcj9r sg. o. pl. 
'vore', fsv. värt (se I 216 f.). 

Imperativ. 
Av imp. finns sg. samt 2:a plur. 
Imperativ singularis. 
Imp sg. är (med några avvikelser, se nedan!) lika med 

pres. sg. (resp. pl. i de fall där pres, endast har plural form, 
se s. 53 f., 121). 

Avvikelser från' huvudregeln: 
1. Verbet vara, imp. sg. var: pres. sg. jar 

draga, 
stå, 

» 
» 

dra, dre : 
» stad -a-) stod, 

sto, stcer.  

» » dra 
» stcer 

svärja, » » so9r » » swgr» so9r 
gå, 
slå, 

» 
» 

» get ga go 
sic sia 

» » 
» 

gr 
,sla 

ger 
sia,. sia 

sker 
bära, » » ben- » ba»r bar. 

dr e är starktonigt, dra den i upptakt vanliga formen, numera 
även starktonigt. 

9-472763. C. Pihl, Verben i överkalixmålet. 
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Formen stod' -a- är bildad snarast på fsv. inf. 
stå, Aschw. Gr. § 540. 1). Den återkommer. i .NKal. stot 
(Rg 172). Gästr. (Är.) ståt (E. Lindkvist Om Gästr:s folk-
mål, s. 89). Från äldre statt utgå Dalm. stott, stöt, ståt 
m. fl. (Lev. Dalm. II 252). Från ö.Smål. anför Areskog (s. 
262) växtnainnet staLttp „ a -,gcik Pyrola umbellata, eljest heter 
imp. sg. sta. I Sven Has Dial. 60 upptas såsom uppsvensk 
imp. stått till stå (Beckman, Bidrag till kännedomen om 1700-
talets svenska s. 67). 

Imp. sg. so9r överensstämmer med. presensformen sr, 
men denna är en ombildning efter prät. sop,r. Snarast på 
detta nya pres. har sedan bildats efter 1:a sv. både prät. 
sdora och sup. sOrs, och slutligen har sup. .969ra givit upp-
hov till imp. pl. s652ran. Även NKal. har svagt sup. söttra 
samt därur imp. pl. söyran, däremot regelbunden form swer 
i imp. sg. liksom pres. sg. (Rg 171 f.). 

Imp. sg. ga('..  ga go) har en direkt motsvarighet i 
NKal. ga. Där finns emellertid även gia, lika med inf. gja 
och bildad på den. Verklig inf.-form saknas i ökm. och er- 
sättes av pres. sg. gcer ger. Målets imp. pl. gchn pekar 
dock på att en inf. *gct, fsv. gå, funnits, motsvarande nkm. 
gja (Rg 169. Om j-inskottet se Rg 119, 29). Tidigare (I 215) 
har jag framhållit denna imp. sg. ga ga go som ett in-
dicium för en ev. utveckling i målet av äldre å > å > å. 
En form som imp. gå! har givetvis haft synnerligen stor fre-
kvens i dialekten och har särdeles ofta använts svag- och 
otonigt, i uttr. som t. ex. ga-ltetm nce! 'gå hem nu!', ga-Mkt 
no! 'gå o. ät nu!', och detta är väl orsaken till att a bibe-
hållits, även om en allmän utveckling (av å > å) tillbaka 
till å skulle ha ägt rum. — Någon imp. motsvarande fsv. 
gak har ej belagts i ökm. 

2. Bland 2:a sv. konj:s verb påträffas flera avvikelser. 
Av kräva har i imp. sg. belagts dubbla former, desamma som 
för både pres. sg. o. pres. pl., således Are,0  och Arän. Kväva, 
som i pres. sg. har både sg. o. pl. form, företer samma dub-
belhet i imp. sg. Glädja, där i pres. belagts endast gkgn, 
har i imp. sg. både gkgn och gkeg, den sistnämnda formen 
ett minne av en numera icke använd pres. sg. 'gr. Sätta. 
Vid sidan av det obet. sed (t. ex. sed-n4-a! 'sätt ned det!'), 
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lika med pres. sg., finns det starktoniga se ct (t. ex. na  såt a 
hina nce da! 'nå, sätt det hit nu då!'). 

Även hos starka verb råder samma förhållande i föl-
jande fall: Häva, imp. sg. hev ,•• lava men pres. sg. hev. 

Imperativ pluralis. 
Starka verb (a. 3 If). 

För de avljudande verben karakteristiskt är en 
imp. pl. bildad på sup.- el. p. pt.-formen med tillägg av i 
regelbundna fall -n. 

Ex. bienn 'biten'; bann 'bjuden'; spönan 'spinnen'; bärm 
'bären'; (han hgvzn 'häven'; dinn 'varen'. 

Bland verben av kl. VI är dragha-typen anmärknings-
värd. Med dragha-typen avses i följande resonemang de verb 
av kl. VI som i fsv. p. pt.-sup. hade -gh-  (tagha, dragha, slå') 
samt målets ster 'stå' med sup. 864, '"stagit, stajit' analogice 
efter de förras. Enär sup:a av denna verbtyp (gn särskild 
ljudutveckling, varom se I 60, Und. 1) fått formerna dr4 
'dragit', s/6,k 'slagit', st6,k '`stagit, stått', t4 'tagit', ibland med 
halvlängd på dift., får målet två typer av imp. pl.:former, 
belagda hos nästan alla hithörande verb: dels en, bildad på 
sup. + drögn, st6,an, stögn, t6an; dels en, med kort. 1. 
halvlång vokalkvantitet, bildad på sup. medels sonantise-
ring av diftongens -}- komponent samt tillägg av -n: drebn, 
stehn, (sldin, osäkert). 

Vid sidan av ovan behandlade imp.-p1.-typ finns hos 
flertalet avljudande verb en annan, bildad på målets pres. pl. 
med tillägg av -an. (Jfr långstav. sv. verb!). Denna imp.= 
form är hos några få verb den enda förekommande: scbkan 
'sen!' (: sup. scen), dö,kan 'dön!' (: sup. ddo,a do). 

Hos några avljudande verb kan imp.-pl. formellt sett vara 
bildad på antingen pres. pl. eller sup. Så t. ex. bian 'bed-
jen!' (pres. pl., sup bi), frian 'flån!' (pres. pl. firg, sup. Nia), 
s69ran 'svaren!' (pres. pl. sr, sup. s69ra). 

Detsamma gäller de fordom redupl. verben. Hos dem 
ha sup:s stam och pres. pl. i regel samma form (se schemat 
s. 21 f.). Märk dock imp. pl. liibtn till sup. babi (:inf. /cb 
'löpa'), g6itn, till sup. gaz (: ger ,•• ger 'gå'). 
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Den på pres. pl. bildade imperativformen, som måste an-
ses som den primära, har i ökm. överflyglats av den på sup.-
p. pt. bildade. Denna är ej inskränkt till ökm. Vid sidan av 
den på presens bildade typen förekommer den (av för mig 
tillgängligt, beviskraftigt material att döma) även i nkm., 
nlm., dfs. För ex. i nkm. se  Rg 162 f. Tyvärr nämnes intet 
om fördelningen mellan de båda typerna, ej heller deras fre-
kvens. Från NLul. uppger Lg (i Bidr. s. 205) chips 'dräpen': 
sup. citipt, rinn 'faren': sup. fin, birin 'bären': sup. bitrz med 
tilljämning till analogice med de förra. I Dfs tycks den på 
p. pt. bildade imp. pl. förekomma endast hos vissa bland de 
starka verben. (Se F. noterna s. 51-56.) 

Detta sätt att bilda imp. pl. är tydligen -en rätt gammal 
företeelse. I »Vesterbottens landskapsmål», tr. 1863, redogör 
Widmark (s. 18) i korta drag för imperativbildningen och fram-
håller, att hos st. vb. är 2 sg. = pres. ind. sg., »men att denna 
pers. i plur. bildas av part. prmt., t. ex. N-Kal. imper. far, 
plur. fyren af fåra fara, (pres. sing. far, plur. fåra, part. 
prwt. fyri); ber, buren af bara (ber, bera, p. p. buri).» Någon 
på pres. pl. bildad imp. pl. omnämnes ej! 

Svaga verb. 

1:a konj. (s. 24 if.). 
båka-typen. Till verbets stam läggs ändelsen 

Ex. ?Agan, takan, Uran 'baden!', smit-an, tr6gan-aa 'kno-
gen på!' Verb av kha-typen få, i de fall där gh-bortfall, vo-
kalförlängning samt kontraktion fl a > a skett, de långsta-
vigas -an. Ex. lcian 'lagen!'. Dock har i detta verb även 
en imp. pl. /ain belagts. 

långstaviga verb. Ändelsen är -an. Ex. kilan r, 
mxfikkan 'mjölken!'. 

Hos verb av hibria-typen blir imp. pl. kanske mera sällan 
3-stavig: hdrian. Oftare uppstår gn ögg > -i- eller rent 
-j- frfr -an 2-stavig form: bahan 'bölen!', haran havan 
'härjen!' 

Om bibehållandet av svarabh. frfr -an hos verb på -1a, 
-na, -ra (t. ex. rffianan ceucta neer räknen ut det nu!) se 1 28. 
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2:a konj. (s. 52 if.);  
De flesta verb ha -an lagt till pres pl. inf.), varvid 

hos dem med inf. på -i, -i i allm. sker ögg > frfr än- 
delsen: kuMe4an, snaran etc. 

Avvikelser: av Arbin har jämte fyrvan belagts det på 
pres. sg. o. imp. sg. bildade. Arvan; wgd" har jämte w4han 
det ursprungligen ej hithörande tvaan (jfr s. 52 sup. west vid 
sidan av wecr ,. två'cria, och obs. hot 13); spån, st, se" spfn, 
san, drfni, fffst, ndst, Web bilda sin imp. pl. som de äkta 
kortstaviga med -n: spd,nn, stånn, shttn etc. 

3:e konj. (s. 59 if.). 
Imp. pl. bildas regelbundet, alltså med -an. Ex. dbman 

,dömen', stdotan 'stängen' etc. 
Imp. pl. av de till 3:e konj. hörande deponentia behand- 

las under Deponens. 
4:e konj. (s. 83 if.). 
Bildningen av imp. pl. blir olika, allteftersom verbet är 

kort- 1. långstavigt. Regelbundet bildade äro laan 'leven', 
spärGen 'sparen', resp. föhan 'följen', Jp6i,,,ban 'köpen', 10an 
'läggen', san 'sägen', tfan (jfr äghti-typen) 'tigen'. 

Avvikande äro: dygran (: tdra 'göra'), kbm (: hi 
'hava'). Av dessa är Mynt bildat på sup. hthi '"havit (se s. 
84) enl. principen för imp. pl.-bildningen hos de st. verben 
(se ovan s. 125). Detsamma gäller i NKal. (Rg. 170) mot- 
svarande former grym hinn (: sup. hov hivi), i NLul. 
hinn (: sup. Min, Lg. 211 f.). 

Mera överraskande är imp. pl. av göra. Enär av detta 
Verb belagts endast svagt sup. Mot, hade man väntat ett på 
pres. pl. gdra bildat "ffiran. Även NKal. imp. pl. irn, 
samt i analogi därmed Uffinn (Rg 169), står isolerat (sup. 
toyt, pres. pl. bra), likaledes NLul. 43irin (sup. Mot, inf. 
o. pres. pl. 44ra). För de tre dial:as vidkommande föreslår 
jag följande förklaring till denna imp. pl. Här har skett 
analogibildning efter imp. pl. av sådana kortstaviga verb som 
vara, hava, fara: ökm. v4rzn 'varen', hgivin 'haven', ffinn 
'faren' (: sup:a van hgvz On); nkm. vPrin vinn (: sup. vpn, vin), 
hmn, hinn (: sup. hln, hin), fienn finn (: sup. fen, fin) 
Rg 162, 170; NLul. vinn (: sup. 0,n), kem ( :sup. hivi), finn 
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(:sup. fin). I ökm:s alternativa form ftgrltz har på grund 
av skett en ytterligare slutning av a > y. 

Pret.-presentiaverb (s. 91 11.). 

Blott hos tre verb har imp. belagts. Imp. pl. ckan 'ägen', 
denan 'unnen' äro regelb. bildade i förhållande till resp. pres. 
pl. Däremot har veta dels det regelb. vgdan, dels en på 
pres. sg. bildad form vd),d'an. Jfr kräva s. 53, 127. Även i 
dalm. bildas imp. pl. någon gång på sg.-formen (Lev. Dalm. 
II 167). 

Particip. 
Particip presens. 

Part. pres. bildas gn att till verbstammen foga: 
hos kortstaviga verb ändelsen -and -and. 

Ex. faran& 'farande', rammer, 'störtande. rusande', rant 
'drivande (med strömmen)', veirand 'varande'; 

hos långstaviga (inkl. förlängda ursprungligen kort-
staviga) verb ändelsen -and. 

Ex. 8.69egand 'sjungande', grand 'gående', drgiand 'dra-
gande', lfgand 'liggande'. 

Dessutom förekommer stundom en biform på -andas, resp. 
-andas. T. ex. Manda,s 'ätandes', Orandas 'gåendes'. (Om fsv:s 
biform på . -andis se Aschw. Gr. §§ 567, 465. 2.) Detsamma är 
förhållandet i NK al. (Rg 158, 159). För NLul. upptar Lg 
(Bidr. 205) för st. vb pres. pt. endast på -andas, -andas. För 
sv. vb saknas belägg. Skf. har icke -s belägg (hos Lundstr. 
1939) — Frågan tarvar närmare undersökning. 

Torpm. : s efter komma: k. gåendes, körandes o. d. (Bogr. 
s.152); G ästr.: -s efter komma i uttr. som k. gåendes, körandes 
o. d. (Lindkv. s. 91); Fas tern am.: pres. pt. kanske vanligast 
vid komma; part. är då i allm. ett rörelseverb o. synes alltid 
sluta på -s. (Tiselius §. 142); på ösv. sidan: Gkb: 
sällan -anlas. (Hagf. § 286); Kökar: -s vanligen i adverbial 
ställning: komma simmandes, roendes (Karsten § 154); Eg. 
Finl. o. Nyl.: den mediala formen, på -audio o. cl., användes 
uteslutande 1. nästan uteslutande (Hu Ö. D. § 1. 49 g); längre 
söderut, t. ex. ö. Smål.: -am el. -anas, det senare spec. vid 
komma, då pres. part. uttrycker rörelse (Aresk. 265). 
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På Hofs tid var part. pres. på -des vanlig (Beckman 
Bidr. — — 1700-talets sv. s. 65). 

Om pres. part:s betydelser och användn. i ökm. se  Syntakt. 
anm. 

Particip prilterhun. 
Part. prät. är lika med sup. och alltså oböjligt. 

Ex. st‘ictz 'skjuten, -et, -na': t str Ogo vatd  sAadi 'i striden 
blevo de skjutna'; 

fot 'körd, kört, körda': a ha vöota fot-thik 'hon har blivit 
ihjälkörd'; 

lagt 'lagd, lagt, lagda': rtindtöla jara lagt oba mgyy 'runda 
tallar åro lagda (= ha lagts) på myren'; 

4°94 'gjord, gjort, gjorda': völysa ja.r.4094 bot godo o 
ttrastaa 'vårdkasen är gjord av tjärig ved och tjär-
stubbar'. 
Avvikande äro några av de part. prät., som övergått till 

adj. De bibehålla -n i genus utrum. Jfr t. ex. jt 
frastn 'jag är så frusen': gredtt, jar frast 'grädden är frusen'. 

Sammanfallet av p. pt. (i m., f., pl.) med sup. torde be-
träffande de på -r stamslutande verben av 2:a, 3:e och 4:e 
,konj. finna sin naturliga förklaring på följande sätt: r dh ger 
i målet k. Alltså ha ifrågavarande verb ljudlagsenligt prät. 
på 4., t. ex. spd,o,k 'sporde', 1,041r 'körde', tdok 'gjorde'. Till 
undvikande av även ett p. pt. på -k ha verben beträffande dessa 
former övergått till t-gruppens verb (de med stamslut på t. ex. 
k, p, t, s), vilka som bekant även i fsv. ha både p. pt. o. 
sup. på -t (-). Företeelsen äger motsvarighet bl. a. på ösv. 
sida i Österbottens folkmål (Hu. ö. D. § 12). 

Passivum och deponens. 
I fråga om formen överensstämma passivum och depo-

nens i stort sett med varandra. Skiljaktigheterna dem emellan 
behandlas nedan under resp. formgrupper. 
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Infinitiv. 
Infinitiv bildas på följande sätt: 

Hos kortstaviga verbl fogas -s till den aktiva inf. 
(Avvikelser se gr. 5). 
Ex. Pass. bigas 'bakas', frgctas 'frätas', dras 'göras', 

te-as 'talas'; b&as 'bäras', hgravas 'be-
gravas', sfigras 'skäras'. 

Depon. br6das 'brottas', nactas 'mogna (om säd)', skägas 
'skälva', t6ras 'töras'. 

Hos verb med ersättningsförlängd stamvokal (typ. gha, 
hava) förekomma växlande former. När fonemet (-)ya kvar-
står okontraherat, är ändelsen regelbundet -5: ‘Kyas 'agas', 
drgyas 'dragas'. Men dylika former börja bli alltmer för-
åldrade, och det normala uttalet nu är das, dras (till kontra-
lierade akt. inf:er a, dra). Emellertid förekommer i sådana 
fall även -s. Beläggen äro: nutudrds '*vattudfagas, mjukas 
upp i vatten', drds 'dragas', tas — tdas 'tagas'. tas är egent-
ligen den i svagton uppkomna formen med förkortad vokal i 
uttryck som tas åp, tas nb, o. d., senare använd även i starkton. 

Av hava finnas de pass. inf.-formerna has, has, has i 
bet. 'hållas, äga rum (om kyrkstämmor o. d.)'. 

Långst aviga verb foga -as till målets aktiva inf.-
form. Den verkliga ändelsen är blott -s, och a är det i akt. 
inf. apokoperade -a, som i ställning frfr -s skyddats och fram-
träder som -a- (Avvikelser se gr. 5). 
Ex. Pass. bilas 'kallas', pkdas 'plågas', swä),nas '*svenas, 

svedas': drdoas 'drivas', sidas 'skjutas', 
spinas 'spinnas'. 

D epon. 6undas 'avundas', bänas 'svära', fäoas '*fägnas, 
visa sig vänlig och glad', liAas 'lyckas', 
wishs 'viska med ngn'. 

Anm. Urspr. långstaviga verb, som övergått till kort, öppenstavig 
typ, följa i regel de äkta kortstaviga. Ex. rhtas 'retas (med ngn)'. 

Verb med kort stamvokal + kort kons. + la 
(typen bYria fiYtia fkfdi etc.). 

1) Här avses endast verb med kort stamvokal + kort kons. + a, 
ej kortstaviga ja-verb. 
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Det ljudlagsenliga är tillägg av -s, frfr vilket det i ak-
tivum apokoperade -a åter framträder, som a: irytias > fkfettas. 
Emellertid förekomma åtskilliga avvikelser. 

Belägg. Pass. firfctias 'flottas', seetias shtis 'sättas', 
_Depon. bYrias Vins Urtas binas 'börja', kwffiflas 

hams, skalas si jsfats sf9 qzas, spYrias spfrts, s'raias sb9nts, 
*spiklas spfdpas. (För betydelserna hänvisas till s. 52 if. ovan 
samt (för *spikias) I 92), 

Som synes utgör materialet en blandning av två inf.-typer: 
de ljudlagsenliga fkfdias, bfrias binas, sjpikkas, spftias; 
å andra sidan bfrzs, sf,sUis, spfris, séms, sis. De senare 
kunna förklaras på följande sätt. Den akt. inf. av ifråga-
varande verb har på grund av målets ljudlagar (apok. av 
-a, sonantering av -i till -t (el. -4 beroende,  dels på stam-
vok:s kvalitet, dels på beskaffenheten av den närmast före -x 
gående kons.)) kommit att höra till målets korta, öppensta-
viga verbtyp, som regelbundet bildar pass. inf. med -s till 
den aktiva. Till denna grupp, som är mycket rikligt före-
trädd i ökm., ha ovanstående la-verb anslutit sig (bifas:  
bd& = Uns : bfrt). 

Anm. 1. I verbet SO, 'säga' föreligger specialutveckling, se I 78; 
dess pass. form är undantagslöst sias. Om depon. inf. ses se„s se 
s. 138. 

Anm. 2. Till denna typ har även anslutit sig det ursprungligen 
långstaviga fylghias fans (: föh). 

4. Hos verb på i akt. inf. starktonig lång vokal (typen 
fsv. få, klå etc.) är -s och förkortning av föregående vokal 
det regelbundna. Om fsv:s ss i motsvarande fall se Aschw. 
Gr. § 570. 1, 

Beläggen äro: Pass. fas 'fås, anskaffas' (: fe). 
Depon. *as '`klåss, klia sig' (: Icht), slas 'slåss' (: sla), 

fargcis 'förgås' (till den numera utdöda akt. inf. *ga, som er- 
satts av pres. sg. ggr gcer). 

Avvikande äro: breis oba 'brås på', troligen yngre rspr.-
lån — obs. a för väntat a och jfr målets genuina ord för 
samma sak 3194g act (se s. 140) — samt pass. slas 'slås', 
som fått -as väl i analogi med de långstaviga pass. inf.:a. 
Om differentieringen slåss 'sich schlagen: slås 'geschlagen 
werden' redan i fsv., se Aschw. Gr. § 570. 1. 
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_ 5. Hos några deponens, både starka och svaga, har inf. 
likdanats med pres. ind, sg., som hos samtliga dessa 
verb har den starka ändelsen -s, frfr vilket det aktiva pre-
sens -r (vilket kvarstår endast i gcer 'går', stcer 'står') faller. 
Tre av de ifrågavarande verben ha dessutom alternativt även 
regelbunden inf. 

Beläggen äro: Mo 'tigga', b4 'reda sig', fins 'finnas = 
existera', forgås forg6is) 'förgås', Ms hdlas) 'håll(a)s, 
hålla sig', chs 'idas', lås 'låtsa', lågs lågs 'lägga sig', mins 
(— minas) 'minnas', nå,ns bis 'nännas', siAts aet 'brås på', 
sås 'säga, att — —, säga sig (+ inf.)', sås 'fastna', tågs 'ta(ga)s, 
vtass»'. 

Om dessa former se vidare under Presens s. 137 if. 
Allm. anm. För verb med svarabb.-vokal gäller vad i I 28 sagts 

rörande kvarståendet av svarabl). vid tillfogandet av ändelse som börjar 
på vokal. Alltså t. ex. rOanas 'räknas' men sLsekndras 'skingras', 
till respektive akt. inf:er rggan, sjpekndar. 

Presens. 
I. Starka verb. 

Som regel (dock med åtskilliga avvikelser och und., se 
nedan!) gäller: långstav. verb ha en för sg. o. pl. gemensam 
form på -as till motsvarande aktiv, kortstaviga ha i sin sg.-
form -as, i pl. -s till motsvarande aktiv. 
Belägg: Kl. I. Pass. dre,kvas ;drives, -as', gnekras ' nides, 

-as', rekvas 'rives, -as', wekras 'vrides, -as'; 
Dep. betas 'bits, bitas', gnekras 'kälta(r)', revas  'rivs, rivas', 

sbhetas 'slits, slitas', stekas 'är(o) brunstig(a)'. 
Kl. II. Pass. sjpigctas 1;11jutes, -as', sAr"tas 'skruvas' (om 

verbets st. o. sv. böjn. se  s. 7). 
Dep. nitcbas 'nyps, nypas', sf§iydas 'förskjuter, -a sig, gå(r) 

i ax'. 
Kl. III. Pass. spinas 'spinnes, -as, stitias 'stickas' sg. o. pl. 
Dep. stilyas 'sticks, -as'; fins 'finns, finnas'. 
Kl. IV. Pass. båras bdras :b&Gts 'bäres : bäras', sj,,sdras : 

sjOras 'skäres : -as', tråra,s : köras 'trådes : -as'. (Verbet 
har i prät. o. sup. svag böjn. efter 1:a och 3:e konj. 
Se s. 13 f.) 
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Dep. koms : kömas 'kommer: -a fram'. (Jfr NKal. kons: 
kömas, Rg 159, 173.) 

Kl. V. Pass. låsas: Usas — lågas 'läses: -as', ras : rggas 
rågas 'stickes (in): -as', våoas : v&vas 'väves: -as' (om 
verbets övergång till kl. VI se s. 17 f.), sg. idas 'ätes', it§ 
idas '*ätes, nötas': pl. b'das 'ätas', idas it.§ 'nötas'. 

Dep. pl. b'das 'äta, bita o. sticka (om insekter)' (sg. ej belagt). 
Kl. VI. Pass. drd'as dråas : dras dras 'drages: -as', 

sg. o. pl. blgråvs 'begraves: -as', liftas : hgvas 'haves: -as', 
måkas : makas 'males: -as', sg. o. pl. slåas slåas 'slås', 
sg. o. pl. tåas tias 'tages, -as'. 

Dep. sg. vedarfdts 'vederfares, händer', sg. o. pl. kkas kkåsas 
'klia(r) sig', pl. slas 'slåss', sg. o. pl. tags 'tas med (ngn)'. 

Fordom redupl. verb. Pass. Sg. o. pl. ht gas 'hugges, -as', 
fas 'fås', hålas 'hålles, -as'. 

D ep. sg. forgås fargGis: pl. forgdg, sg. hols : pl. Adlas 'hålls: 
-as = håller sig' (kvar, öppen etc.). 
Beträffande fas, kkas, slas jfr motsvarande inf. s. 100, 

105. 
I den egendomliga presensformen kkåsas föreligger dub-

bel ändelse: -as har tillfogats i analogi med de långstav. 
verbens presensändelse. 

Det för fsv. och nsv. karakteristiska bortfallet av akti-
vums -r frfr det mediopass. -s märkes i ökm. blott i forgås: 
akt. gwr ger 'går'. 

II. Svaga verb. 

1) Äldre 1:a konj. 
Pass. och depon. ha -s fogat till motsvarande aktiva form. 

Det i akt. pres. av kalla-typen apokoperade (< -a) fram- 
träder frfr -s. 

a) lattka-t y p e n. Ex. Pass. brgkkra (biklan) Utg.  as 'brödet 
(bullarna) bakas', a Was for mi'ffi 'det talas för mycket'. 

D epon. köna mådas 'kornet mognar', siga/.2,92, ffigas 'cy-
keln *skäkas = skakar o. går vingligt', a Mas m ce,nt 'jag 
har inte lust till det (egtl. det *hågas mig inte)', kåfa smägas 
makt 'kaffet smakar dåligt'. 
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b) kalla-typen. Ex. Pass. kåks 'kallas, heter, -a', 
rgjanas 'räknas', trå,mpas 'trampas'. 

D epon. f40as 'färdas', j§chybus 'är(o) kinkig(a)', mcgoas 
'blir mager, bli magra', twchgas »tvikas, tveka(r).' 

Anm. 113‘Yrias, med pres. Unas bizzas 'börja(r)' har i ökm. 
övergått till 3:e konj. Se s. 116. 

Avvikande: D epon. bå.,5 'bärger, -a sig' (jfr refl. bgrz sz i 
samma bet., i ökm. efter 3:e konj., mot fsv. biärgha sik efter 
1:a, se s. 39). I pres.-formen båcs föreligger snarast ett äldre 
starkt pres. bärga, jfr fsv. biEergha efter kl. III och 1:a konj. 
Se vidare s. 138. 

yåmas låmas', se s. 108, vars pres. ofta omskrives med 
ta dil yåmas (prät. med too, ctil Amas). 

Äldre 2:a konj. 
I verb av äldre 2:a konj. äro förhållandena mer skiftande. 

Beläggen äro fåtaliga. 
Verkliga passiver: sg. o. pl. fkfctias 'flyttas, flottas' 

(: akt. sg. o. pl. firfetz, Obs. att verbet numera böjs efter 1:a 
konj,); sg. o. pl. sgctas sgd'zs 'sättes, -as' (: akt. sg. sed, 
pl. sht). 

D epon.: sg. o. pl. kwgms 'dyker' (:akt. sg. kwuv ••••• kiegm, 
pl. kwgm); sg. o. pl. sffilts (bet. se  s. 112) (: akt. sg. o. pl. 
sffliz,); sg. a sp7,ns a spirzas 'det spörs' (:akt. sg. o. pl. 
spfrz); pl. sans 'sämjas'. 

Den enda verkliga singularformen - ovan är sgctas, bildad 
på akt. sg. sed med tillägg av 3:e konj:s -as (se nedan). Re-
gelbunden sing. form motsvarande fsv. krEefs, sEetz (ss, säs) 
etc. har belagts blott i depon. ses 'sätter sig, -a, fastna(r)', 
om vilket se s. 139. I de övriga beläggen har man plural-
former, använda även i sg. För förekomsten av -s och -as 
jfr motsvarande inf:er (s. 131). 

Äldre 3:e konj. 
Presensändelsen är ljudlagsenligt -as (< -is), fogat till 

den aktiva formen. Denna regel följes så gott som undan-
tagslöst av både pass. och dep. 

Ex. Pass. bk0„ctas 'blötes, -as, vattnas', brgnas 'brännes, 
-as', bfgas 'bygges, -as', Åm:Ivras 'knytes, -as', kwdoas 
'kväves, -as', 1.,scikras 'köres, -as', låras 'ledas, -as', nOctas 
'nötes, -as', trågas 'trädes, -as', vd,kas 'viges, -as' etc. 
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Dep. brånas 'bränns', bkdigas 'blekes, blir blågrå (om 
himmel före regn)', is "girnas, gråter, -a', hcigas 'läker, -a 
(om sår)', IsårAas 'känner, -a sig', lksas 'lyser (för ngn i 
kyrkan)', lObas 'Iöpna(r)', ripas 'rycker, -a till, skälver, -a, 
skygga(r) (om bäst)', sph4as 'spöka(r)' etc. 

Avvikande: 1) Pass. o. dep. sg. (höras hots 
pl. (oftast höras) mer sällan hk! (:inf. köras 'höras, lära = 
påstås)'; dep. swamgs stvåntas, den ljudlagsenliga formen) 
'strama(r)'. 

2) Dep:a brks 'tigger, tigga, (h„s 'ids, idas', mins 'minns, 
minnas'. Se vidare s. 137 fl'. 

4) Äldre 4:e konj. 
Material: 
Pass. Sg. gOras 'göres', pl. t &as 'göras'. Sg. sällan be-

lagd (i st. säges vek o9t); däremot stark ändelse i 9.402 
'*regörs, regeras' (: akt. inf. ntgra, pres. sg. ritar, obs. beton.!); 
sg. håas, pl. hcias 'hålles, -as, äger rum'; sg. lågas 'lägges', 
ses såas 'säges, -as'. 

Dep. Pl. f6'1t2s 'följas' recipr. (Till inf. fökis, se därom 
s. 117); sg. to,! (fsv. pres. t(h)ors), pl. töras 'törs, töras, 
våga(r)'; lags 'lägger sig, lägga sig'; ss 'säger sig, säga sig'. 

_ 
Materialet visar, att äldre 3:e kpnj:s -is (> -as) i stor ut-

sträckning slagit igenom även hos st. vb samt några sv. vb 
av äldre 2:a och 4:e konj., och där utträngt fsv:s starka än-
delse -s. Mest genomförd är denna analogibildning bland de 
rena passiverna. Vi finna där -as: hos st. vb så gott som 
undantagslöst hos de långstaviga (utom fas), i sg. hos de 
kortstayiga (und. ii:;§ — som dock blott är en alternativ sido-
form till idas — ingråvs); inom 2:a konj. södas; inom 4:e 
konj. dOre,s has, lågas, såxas. 

Men även hos dessa verbklassers deponentia äro — 
såsom av materialsamlingen framgår — presensformer på -as 
talrika. Detta gäller särskilt sådana dep., som hållit rela-
tionen till motsvarande aktiv och passiv levande. Dylika 
former — även några av 3:e konj. medtas nedan -- fln= 
pera vid en jämförelse med rspr:s talspråk, som just i denna 
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verbgrupp i regel har kort 1. förkortad stamvokal samt -s 
(bits, blYgs, bränns, hörs, nYps, rivs, ryms, skäms, sticks, 
sY'ns, trivs, tycks etc.). 

Av denna typ har ökm.: 
begås 'bits, -as, -ens'. Ex. dom bc4ctes so wost,bkchnditiyga 

'de bits så vasst, blindningarna'; 
bNkras 'blygs'. Ex. p bk6kras fo,,clk 'jag blygs inför dig': 
brbias 'bränns'. Ex. se s. 114; 
höras (. ho,$) 'hörs, lär, torde'. Ex. hd yasketka höras ha 

rata a no 'huvudskålen lär ha rämnat på honom'. Fler 
ex. s. 114; 

nita5as 'nyps, nypas, nypens'; 
manas '*menas, tror sig + inf., tänker, har för avsikt'. Ex. 

höo fia, manas do gr reut 'hör du Fia, tänker du 
gå o. telefonera?'; manas do fa hon ful 'tror du, att du 
får henne [anteckningsboken] full?'; 

rekvas 'rivs, rivas, rivens'. Ex. hitta rchvas 'katten rivs'; 
rtimas 'ryms'. Ex. hån mi'tz rtbnas im 7c6rio 'hur mycket 

ryms i korgen?'; a råmas to lidar ini pirtlan 'det ryms 
2 1. i kärlet (kärlet rymmer 2 1.)'; 

rgybras 'rörs, rör sig'. Ex. oll,t ha so lya ha, so r6yras a 
'allt det som har liv, så rör det sig'; a c/it a r6kras, a 
sict cent nantgn stil 'Edit (1 år gml) hon rör sig, hon 
sitter inte nånsin stilla'; 

sptjinas 'skäms, -as, -ens'. Ex. ji sp6mas ini N.,t 'jag blygs 
över dig'; sffimas do di cent lcid" sodij 'skäms du inte 
(egtl. skäms du dig inte) att låta så där'; 

slegras 'slitas, -ens' (recipr.); 
stdias '*stiges <- stiger sig, är brunstig (om märr)'. inckra 

stegs; 
stibs '*sticks, stångas'. Ex. koos n sti4as 'kon stångas'. 
Anas 'syns, synas', Ex. a Anas ad' et jar kolt i-d4, an frwys, 

so n stcer o lukujas 'det syns, att det är kallt idag, man 
fryser så man står o. hukar sig'; Anas cent b /Tara 
ail? 'syns inte bärplockarna ännu?'; 

trchvas 'trivs, trivas, -ens', vantr.tvas 'vantrivs etc.'; 
lipas 'tycks, -as, -ens, anser att — —'. Ex. an tipas-so-

vara 'han är självmedveten (egtl. tyckes så vara)'; et 
tipas-sko-bk(e),-in nh-va,k 'det tycks ska (ej skola!) bli en 
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ny väg'; p t11:§as-K5 cectan-dh 'jag anser, att jag reder 
mig utan det där (egtl. tycks bärgas)'; 

tchnias 'tänkes, -as, -ens, tro sig + inf., tro att — —, ämna, 
ha för avsikt'. Ex. nw ts4yi§as p gcerArpiet 'nu ämnar 
jag gå dit'; an taiy4as an s ad pr6t1c6lan 'han tänker 
ägna sig åt prästkallet'. 
Detta språkdrag hos ökm. är en av dess icke få likheter 

med nordfinl. mål, där (enl. Hultman ö. D. § 7. 6) »inom en 
talrik klass av deponentier av starka och II svaga konjuga-
tionerna, pres. ind. >genomgående ändas på -is o. d.» 

En egendomlig företeelse av annan art finner man hos 
en del d ep on entia — både st. och sv. (av äldre 1:a, 2:a, 
3:e och 4:e konj.) — där pres. sg., som hos dem alla har den 
starka ändelsen -s (ljudlagsenlig hos st. vb., 2:a konj., altern. 
hos 4:e konj.), visat sig livskraftig nog att med sig likdana 
infinitiven (se ovan under Depon. s. 99-117). Flertalet av'',  
ifrågavarande verb har en utpräglat dialektal karaktär, åt-
skilliga bland dem finnas överhuvudtaget blott som deponens 
och ha således varit i avsaknad av kontakt med ett motsva-
rande aktivum eller passivum. Allt detta har bidragit till att 
hela deras böjning i många fall blivit synnerligen egenartad. 

En hel del av dessa verb finnas belagda — med direkt 
motsvarande eller också med likartade former — inom flera 
andra sv. (särsk. norrl.) samt ösv. dialekter. För bättre över-
sikts skull uppföras samtliga nedan i en grupp — oavsett 
vilken konj. 1. avljudsklass de förr tillhört och under vilken 
de finnas omnämnda. 

inf. prät. sup. pres. 
sg. pl. 

b4),S '*bedsa, tigga, be bekst bakst bdo 
om ngt' 

breis 6ba 'brås på' brasa brasa brgs 
Uj "bärsa (< *bärgsa) bka bka b ats 

-reda sig, ha sin bärg- 
ning' 

fins '*finnsa, finnas = fans fönsa fins 
existera' 
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inf. p r ä t. sup. pres. 
forg4 (— furgGis) 'för- ft34o3si farggits forgås far- 

gås' foryis gås 
höl_s hei.las) "hållsa, kuls hasa holS kilas 

håll(a)s, hålla sig' 
håvs '*hävsa håvsa håvsa sg. havs (pl. ej 

belagt) 
cko "idsa, idas, gitta' c'esdas anst cb2s- (ps ceo 

(botas dås 
lek 'låtsa' lisa leisa leis 
lågs lågs "läggsa, lågsa, låsa lags 

lägga sig' 
mins(.,,min.as)'*minnsa, minsa, minsa mans 

minnas?, mintas mintas 
twns — åts "nännsa, Mas MasMsa, ens 

näpnas' 
si9fys '*skjfitsa efter, sipkysa spiysa, 51.0,Y8  

brås på' 
så,s 'sägsa, säga sig + såsa s4,5a sa s ses 

inf., säga att — _sås 
sk '*sättsa, sätta sig, ,sa.sa, såsa sas 

fastna' 
tags '*tagsa, ta(ga)s' toas—tåg sa &fogs tågsa tags 

Verben ovan kunna lämpligen fördelas i vissa grupper: 
Gr. 1. Verb som, efter att ha fått sin inf. likdanad med 

pres. sg., på denna inf. som stam ha nybildat prät. o. sup. 
efter 1:a konj., alltså med ändelserna -a, -a fogade till de-
ponensmärket. Så har skett med breis 6ba, båts, håvs, lei,y, 
lågs, syys e«, sk, sås. 
brds ciba. Inga spår av äldre böjning efter 3:e konj. (ä.nsv. 

brådde) ha påträffats. Ex. an breisa mftz oba nui9n, 
'han bråddes mycket nå modern'. 

bk är ett äldre bEerghs med bortfall av gh, alldeles som Btr. 
ba,5, (Ln § 163. 3), och tyder på äldre stark böjning. Jfr 
fsv. bicergha efter kl. III. Samma böjning som i ökm. 

1) Prät. omskrivas oftast: an drögana 'han drunknade' 1. dyl. 
uttryck, som omtala hur man förgicks. 
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finns belagd även i Vb: bärgas 1. bärs, ipf. -sä, Rz 77. Ex. 
no° baj p ckoetan hest 'nog reder jag mig utan häst'; an 
fig baj va dobcti,i, 'man fick reda sig med det där'; 
tihas baj cectan-dök 'jag tycker, att jag kan reda mig 
utan detta'. 

håvs 'gå upp o. ned (om vatten i edor o. forsar), häva sig o. 
åter sänka sig (om vågor)' (till fsv. hawias, fisl. hellask) 
har till betydelsen en motsvarighet i ösv. dial:s *hävjas 
'jäsa, eg. höja sig (om degen)', med böjning efter 1:a 
men även 2:a konj. (V11 386). Jfr huruledes ökm. bibe-
hållit den starka böjningen i det pass. hgvas (s. 100). — 
Ex. vactne, havs, da a ger op o ne,k lacti 'tron 'vattnet 
*hävsar, då det går upp o. ned i edan'. 

lås har liksom rspr:s låtsa fått regelb. böjning efter 1:a konj. 
Ex. a ink,a låsa lig o kksp 'Maja låtsade ligga o. gäspa'. 

/ågs är det fsv. pres. sg. isegs 1. kex (till inf. laeggias). /Os 
nåk 'lägga sig påklädd (på sängen) f. a. vila en stund 
på dagen'. Ex. p ha låsa n staefnd o söma 
grewtar 'jag har lagt mig o. vilat en stund o. somnat lite 
grand'. Opers. i uttr. a lags deiga 'det faller dagg'. 

sé. « -6 'sätta sig' är fsv. eyes (till inf. ~tias), med assimi-
lation ts > s. Samma presenslika inf:er som så„s samt 
lågs återfinner man i ösv. dial. läks, lägs, säss, enl. Hu. 
ö. D. § 1. 67 »allm. i Finl.» Däremot synes fullständig 
nyböjning efter 1:a konj. hos båda verben ej finnas i 
ösv. (enl. V11). — Ex. töoyga ses va gdonio 'tungan låder 
vid gommen'; brosmåke sesa int håso 'brödbiten fastnade 
i halsen'. Av detta verb användas imp.-formerna ofta: 
sås-vit oba-gråsan 'sitt inte på gräset'; sese,n nek bola 
bduna 'sätten er ned från benen = sitt ner!' 

sås 'säga sig ( + inf.), säga att — —'. Jfr fsv. pres. sg. sägs (Sdw). 
I fsv. skärpes ju gh > k före s; den regelbundna formen 
sags finns visserligen i målet, men blott med passiv 
betyd. (s. 103). Formen sas är snarast ett äldre sa3ghs 
med i svagton skedd assimilation av ghs > ss; ordet 
torde i ökm. oftast ha använts svagtonigt. Supinformen 
sas sas är en ovanlig och kanske blott individuell va-
riant till normalformen sea; det kan ej vara ett äldre 
sagts, ty detta > sats (se under Pass. s. 103), utan får 

10-472763. C. Pihl, Verben i överkalixmålee. 
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kanske snarare uppfattas som ett i svagton förkortat 
såsa. Formen har belagts blott hos en meddelare. — 
Ex. han sds-vara-siyg 'han säger sig vara sjuk (påstår 
att han är — —)'; an sd,,sa-d0, da a ha såsa im håg° 
'han sade, att han skulle dö, då det [brödet] hade fastnat 
i halsen [på honom]; ha yi såsa-ha-net-meg 'har jag sagt, 
att jag har något mer?'; han he ses ha gm can seikvgan 
o rO9ba — — 'han hade sagt sig ha gått fram till sängen 
o. ropat (= han hade påstått, att han hade gått — —)'. 

sjpius get "skjasa efter, brås på', < skifits med assimilation 
av ts > ,s,. Samma inf.-form samt svagböjning efter 1:a 
konj. har enl. Rz 589 Vb skjuss, -ä på, men enl. Btr. 
Ob. har såväl Btr. som Lvg Bgd dep. inf. på -as samt 
stark böjn. — Ex. an ha fal cent deal& sj§iit,s ad 'han 
har väl inte dåligt att brås på'. 
G r. 2. Verb som fått alternativa nybildningar efter 1:a 

konj. vid sidan av äldre former efter annan konj. 
a) Äldre böjning efter 3:e konj.: mins, (n)éns. 

mins 'minnas'. Även en inf. minas (fsv. minnas) har belagts, men 
är ej vanlig, trots att både NKal.' och NLu1.1  ha regelbundna 
inf:er, resp. månas, minas. På samma sätt står ökm. 

(n)éns presenslika inf. nåns åns mot NKal. nånis, NLul. nånas. 
Form utan uddljudande n- är belagd även för Vb (ännäs Rz 
782 Unna). Prät:a mintas, åntas äro regelbundna (fsv. mintis, 
ncentis), liksom även NKal. ~das nåntas, NLul. mitas 
ne,ntas. ökm:s supinformer mintas åntas ha analogibildats 
efter prät:a. Direkta motsvarigheter till fsv:s sup. föreligga 
i NKal. mams natts, NLul. mir nåns, < fsv. mints, ments 
med t-bortfall. I ökm. finnas dessutom sup:a minsa ånsa samt 
prät. minsa. Dessa kunna givetvis vara nybildningar 
efter 1:a konj. Emellertid är en annan förklaring tänk-
bar. Sup:a minsa åffsa kunna vara regelbundna äldre 
mins < *mints, ens < *ents (jfr NKal. o. NLul. regel-
bundna sup:er), som till förtydligande från de likaly-
dande pres och inf. fått ett extra supinummärke (efter 
1:a konj.), I så fall får prät. minsa förklaras som ana-
logibildat efter sup. — Man kan här jämföra ökm:s dep. 

Rg 173, Lg Bidr. 210. 
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dsinas 'gråta' (< girnas), med sup. 4ins < girnts; trots 
att både inf. o. pres. ha den från sup. avvikande formen 

inas, har likväl prät. tintas inträngt även i sup., 
alltså en utveckling i motsatt riktning. — Ex. ss ha p 
mintas 'så har jag kommit ihåg det'; a ja..jo swårt act 
mins ola,t 'det är så svårt att minnas allt', epit ha p 
Mas geta o broyra 'inte har jag nänts äta upp brödet'; 
häri On do &is ha firikk4ra dn z-W 'hur kan du nännas 
ha det där förklädet idag?' 
b) Äldre starkböjning: fins, höls, tags. 

fins 'finnas' har regelbundet prät. fans, medan sup. fönsa 
är ett *fonas (< funnits, jfr akt. sup. föna), som fått 
ett extra supinummärke efter 1:a konj., varefter mittsta-
velsens obetonade -a- fallit. Grannmålen ha formen oför-
kortad: NKal. (belägg saknas), Rån. fhnnasa o. d., NLul. 
fionnwsw, Pit. fånes& (enl. resp. typordlistor). 
Ex. a ha ce,vit fönsa sko,ona hina oba låiy4 'det har ej 
funnits skor här på länge.' 

hös. På liknande sätt förhåller det sig med höls heilas 
'hålla sig, håll(a)s'. Det akt. hål 'hålla' har ljudlagsen-
lig vokalförlängning frfr Id (fsv. haida), vilken förläng-
ning bibehålles frfr ändelse begynnande på vokal: därför 
pass. inf. o. sup. håla.+ < haldas resp. haldits. Pass. pres. 
heilas har -as i likhet med övriga passiver (se s. 132 f.), dep. 
pres. hos får vokalförkortning frfr starkändelsen -s. De 
alternativa pres.- och inf.-formerna hålas måste vara influe-
rade av motsvarande passiver. Dep. prät. huls kan, lik- 
som pass. huls, vara bildat på akt. hu l men även på 
hul (se under Aktivum s. 22). Mot det regelbundna 
pass. sup. hålas står dep. sup. hölsa, tvivelsutan bildat 
analogt med fösa ovan (hålas + 1:a konj:s -a >*hålasa > 
hölsa). Tyvärr kunna inga jämförelser med övriga nb. 
dial. göras, enär ordet saknas i samtliga ords. och även 
i Rgs avh. Ex. da toft di act haka o störa ad dlan, sa 
a sAul hols verit 'då stoppade man igen hålet och stöttade 
igen dörren, så det skulle hålla sig varmt [vid trösk-
ningen]'; p huls cent zsa br49no, ana p fo9r ini föp 
'jag kunde inte hålla mig kvar på bron, utan jag föll i 
forsen'; josilan hålas fbi god su halt vetag 'källorna 



142 CARLE PIHL, VERBEN 1 ÖVERKALIIIMÅLET. 

hålla sig öppna så gott som hela vintern'; sprcOs ytbsila 
huls cent i 'springkällan höll sig inte öppen (= frös 

tags 'tas (med ngn 1. ngt)' är pres. sg. tags (fsv. taks), med 
sedvanlig skärpning av gh frfr s. Jfr pass. pres. tåas 
med gh-bortfall mellan vokaler. På liknande sätt stå 
mot varandra prät. pass. töoas (jämte to,$): dep. torgs, 
sup. pass. töm (< taghits): dep. töigs. Dessutom har 
detta deponens de direkt på inf. tOs nybildade prät. o. 
sup. tågs& Ordet anv. i synnerhet i uttr. tågs va kndo 
'kippa efter andan (om folk o. djur)': heste% togs va 
67ndo, da n kul a dok 'hästen kippade efter andan, då 
han höll på att dö'; a ja ...,so. 4,9okyka o ilag, so a jar celnt 
goo tags va 'hon är så kinkig o. elak, så hon är inte 
god att tas med'. 
Gr. 3. bet),s 'tigga', chs 'idas'. 

bcks. Det fsv. beDas har böjning efter 3:e konj. (prät. beddis, 
sup. beedz, betz, bez, pres. beDis). I ökm. har verbet fått 
stark presensändelse -s, presensformen har trängt in i 
inf., varefter på denna nybildats prät. o. sup. efter 3:e 
konj:s t-verb, med tempusändelsen 4 fogad e f t er de-
ponensmärket. En direkt motsvarighet till hela detta 
tema finns i vissa delar av Öb. (V11 38) bäis, bäist, bäist, 
pres. We. På sv. sidan finns samma tema i NLul.: b ås 
bc'et, bcbgt (E. Br. ords.); Btr. bågs bågt bålst (Oh.). Den 
presenslika inf. återfinnes allmänt i Vb.: bes, bals, TALA (Rz 
31 b, Un.). Däremot har Vb. prat. dels regelbundet beddes, 
dels ombildat balat, medan sup. (enl. både Rz och Un.) 
fått en efter 1:a konj. nydanad form besä (jfr s.Va. prät. 
o. sup. bäisa). En mot det norr1.-ösv. balat bäist svarande 
präteritumform är Dal. (Nås) besste (Lev. Dalin. II 168). 
Ex. a bo,gu-hybrzn baks pkivga 'hon baku-Karin (= ba-
gerskan Karin) ber om pengar'; ni lav kom o blot lfg 
'en lapp kom o. bad om husrum över natten'; so ha di,  
gat kg al, nlyfrgva 'så ha de gått o. bett om en näve 
mjöl'. 

chs. Verbet ch),s 'idas' har sannolikt förr haft samma böjning 
som målets bdus. Härpå tyder sup. ceot, NKal. sup. ce;;st 
(Rg 173), samt verbets böjning i NLul. ffits (d.st dl5t (Lg 
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210), Pit. "i's it ilst (Joh. o. Nordstr. ords.), Mu. ise 
isste isat (Oh), Säbrå is ista ist (Anna Olson fr. Säbrå). 
Den fsv. inf.-formen idhas återfinnes i NKal. &gas, NLul. 
bydes, den efter pres. (ä.nsv. ids 1678, im 1685, enl. SAOB) 
nybildade inf. föreligger förutom i ökm. (b.,g även i NKal. 
ce's, NLul. rys, yis, Pit. "is, Btr. fs, Dfs is, sVb is (Un.), 
Mu. ise, Säbrå 2s. Ökm:s prät. o. sup. c'ekstas -ct-) 
måste uppfattas som ett äldre cei.,st + as, vilket as vidfogats 
i analogi med 3:e konj:s präterita av typen kNikstas 'klöstes', 
Nystas 'lystes' (vilka former inträngt även i sup.). Ökm:s 
teistas har alltså två deponensmärken (jfr rspr:s låtsas, 
låtsades, låtsats). Även NKal. har 49das som enda upptagna 
prät. form, Btr. prät. istas sup. istas (Oh), medan för Dfs 
uppges ?stas jämte idas (F. § 73), vilken senare form 
(ä.nsv. iddes 1678 SAOB) av Rz 289 uppges, jämte isä, för 
Vb. Un. upptar iddtis, även i sup. — Ex. huri Aan do chs 

oba gokvan hali-dn 'hur kan du [en barnunge] idas 
sitta på golvet hela dagen'; o cepit jcekscras hava in 
sfga1.2, 'och inte iddes jag ställa in cykeln [för natten]'. 
G r. 4. Verb utan alternativa svagbildningar. 

forgås 'förgås', bildat på pres. sg. forgås (: akt. gcer). Som sido-
former finnas både i inf. och pres. forgds < fsv. forgiiss. 
Sup. forgais är regelbundet bildat till akt. sup. gai (se 
s. 22), medan alternativet forgås måste vara lånat från 
inf. — Ex. han so 41 sa ucti farano, so foryis tz jo 'den 
som ger sig i fara, så förgås han ju (= förgås ju)'; nce 
forgds p 61cladas 'nu förgås jag alldeles [av trötthet]'; 
han 4eista sa ucte faran° o ha forgås 'han kastade sig i 
fara o. har förgåtts'. 
Den ovan behandlade språkliga egenheten har, såsom 

redan antytts, en parallell på den ösv. sidan. Enligt Hu. 
Ö.D. § 1. 67 är denna likdaning av »st. och II sv. konj:s» 
deponentiers inf. med deras pres. ind. (sing.) en bland de 
samöstsv. novationerna, särskilt utmärkande för nöb., där 
deponentierna städse ha sin inf. lika med pres. ind. (Ö.D. 
§ 15). Om samma sak i sOb. (Närpes), se Freud. s. 123. 

Av redogörelsen för förhållandena inom ökm. på denna 
punkt torde också ha framgått målets benägenhet att med 
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dessa presenslika inf:er som utgångsformer bilda nya tema, i 
analogi med 1:a och 3:e konj. 

Sådana analogibildningar inskränka sig dock ej till denna 
verbtyp. Även hos andra deponens, med regelbundet bildade 
inf:er, har deponensmärket uppfattats såsom hörande till stam-
men, varefter nybildning skett av prat. o. sup. (1. ettdera) 
efter 1:a 1. 3:e konj., ibland med de äldre temaformerna som 
fullt levande, ja stundom mer använda alternativ. Också 
några passiver ha dylik nybildning, För de många dep:a av 
äldre 1:a konj. hänvisas till s. 106 if. Bland övriga dep. 
märkas (om dessa se s. 112 if.). 
bkhras 'blygas' med prät. o. sup. 1A.brasa, jämte prät. bhikgclas, 

sup. bkökddas Uroggs; 
kköksas 'klösas', prät. -a jämte kkökstas; 
1bas 'löpna', prat. o. sup. -a, jämte prät. 16iltas, sup. 14ftas 

s1,96me,s 'skämmas = blygas', prät. o. sup. -a, jämte prat. 
sm5mdas, sup. sj§6mtas sjpoms; 

sprWas 'spöka', prät. -a, jämte srngtas. 
Alldeles egenartat är prät. kömsa 'tog sig fram', bildat 

på pres. sg. koms, medan inf. heter kömas (se s. 105). 
Bland passiver (om dessa se s. 100 if.) böra observeras: 

rOanas 'räknas' med prät. o. sup. Kganasa, eller utan -a. 
Detsamma gäller pköas 'plågas', v44ras a 'vädras av, nötas 

gn inverkan av väder och vind'. 
fnettas 'flottas, flyttas' har prat. -a. 
sjg6mas 'bli skämd', prat. o. sup. -a, prät. även sipomdas, sup. 

sjoms. 
nöoegas 'sjungas', prat. -a, sup. nöoegas. 

Präteritum. 

Starka verb. 

Prät. bildas hos flertalet st. vb genom tillägg av ändelsen 
-as till motsvarande aktiva form. Detta gäller såväl rena 
passiver som deponens. 
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Material: 
I kl. Pass. drökva,s 'drevs, -os', wökras 'vreds, -os'. 
Dep. bchetas 'bets, -os' (: pres. bits), gnOras "gneds, -os = 

kältade', rdryas 'revs, -os' (: pres. rifs), sktgas 'slets, -os 
= slögs', stökas "stegs, -os' (se s. 104). 

II kl. Pass. stekafas 'sköts, -os'. 
Dep. nchtbas 'nöps, -os' s34,yetas 'försköt, -o sig, gick gingo i 

ax' (s. 10 4). 
III kl. Pas s. spånas 'spanns, spunnos', ståAas 'stacks, 

stuckos'. 
Dep. fans 'fanns, funnos = existerade', steib.as  'stångades'. 
IV kl. Pass. Nyas 'bars, buros', syras 'skars, skuros'. 
Dep. köntsa (: inf. kömas, se s. 105). 
V kl. Pass. igsas 'lästes', rOas 'stacks, stuckos in (om nålar 

o. d.)', ki:§ 'nöttes' (: inf. gotas, se s. 100). 
Dep. ej belagda. 
VI kl. Pass. 1»gr0.9s 'begrovs, -os', drö9as 'drogs, -os', 

h69as 'hävdes (s. 100), mö9kas 'maldes', stos 'slögs, -os', 
tas tö9s 'tögE.1, -os', vas 'vävdes'. 

Dep. vedarfks 'vederfors', kho,s 'kliade sig', s/ö9s sio92 
slogos', toas tågsa 'tögs (med)' (se s. 138). 

F. d. redupl. verb. Pass. h4gas 'höggs, -os', huls huls 
'hölls, -os'. 

Dep. huls huls "hölls, höll(o) sig' (se s. 141). 

Som av materialet framgår, äro de flesta undantagen 
från den ovan givna regeln att finna inom kl. VI (i sht bos 
dep.), där målet har dels -s, dels -s — -as. Inom de övriga klas-
serna avvika blott fans, huls. Alldeles oregelbundet är 'a, 
egentligen pres. sg. använt även i prät., samt dep:a kömsa, 
to9gs tågsa (om dessa se närmare s. 100, 105, 138). 

Denna språkliga egendomlighet, att i prät. ind. av st. 
vb vokalen e (i svagton uppkommen ur äldre 1) inskjutes 
frfr mediopassivmärket -s, är ökm. ej ensamt om. Det är en 
företeelse, som i allmänhet tillkommer de ösv. dial., där den 
(enl. Hu. ö. D. § 2. 9) uppkommit påtagligen i analogi med 
prät. ind. inom »11 och III svaga konjugationerna» (typ:a 
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byggdes, troddes). Till denna förklaring ansluter jag mig 
för förklarandet av ökm:s motsvarande former. Målet har 
en frapperande rik samling såväl passiver som deponentier 
böjda efter äldre 3:e sv. konj., där -as (< is) är den så gott 
som undantagslösa ändelsen (se materialsaml. s. 102 f., 112 f.). 
Att denna ändelse »smittat av sig» till de vida fåtaligare 
starka verben är under, sådana förhållanden rätt naturligt. 

Svaga verb. 

konj. Beträffande det -a, som hos några passiver 
(s. 101 f.) och en mängd deponens vidfogas efter deponens-
märket, hänvisas till Deponens (s. 106 if.). 

2:a konj. Pass. Samma -a som ovan har det till 1:a 
konj. övergångna fkictiase, 'flottades, flyttades'; shras är re-
gelbundet bildat till akt. sht (fsv. ~te). 

D ep. Oregelbundet i förhållande till sin aktiva motsva-
righet är sp69,te.s e akt. spdp,?1.  'sporde'), vilket företer en ut-
veckling i samma riktning som i Dfs hela r-gruppens verb 
av 3:e konj. genomgått (de ha i prät. t jämte k, F. § 65. 5). 

3:e konj. Hos verben på stamslutande -r finns det ljud- 
lagsenliga (< rdh) hos pass. Mbs -4-) 'hördes', stf/kas 
'styrdes', dep. hélras, reras (s,  -4-) 'rördes'. Även hos r-
verbens aktiver förekommer ju stundom d 4, i regel dock 
blott som alternativ. 

I övrigt äro passiverna regelb. bildade på motsvarande 
aktiver, med und. av verb av löpa-typen. Dessas aktiver ha 
i regel lång vok. + d (d), medan de pass. legras 'leddes', 
ctilrO,te.s 'tillreddes', tHetas 'träddes', smtctas 'smiddes' fått 
vokalförkortn. och långt ct, t. Av löpa-typens dep. ha be-
lagts blott de alldeles oregelb. Vas, d),s (se s. 137 f.). 

Pass. prät:a med 1:a konj.-böjning äro: fånas, hem (s. 
103). 

Hos hithörande d ep. är särkilt anmärkningsvärt de 
många alternativa, efter 1:a konj. nybildade prät:a av typen 
brasa, Netiksasa etc. (dep.-inf. + -a). Även ett pass. sMimase, 
'blev skämt', har belagts. Om dessa former se närmare s. 
144. 
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4:e konj. Ändelsen -as fogad till motsvarande aktiver ha 
alla belagda p as s. utom Us "lades, hölls'. Av d ep. äro 
födas faras regelbundna i förhållande till de motsvarande 
aktiva formerna (om k se fik s. 85). Ingen av målets båda 
former för tordes motsvarar fsv:s thordhis. -4- i tmas får 
nog tillskrivas rspr:s inflytande. (Jfr Mokas 'gjordes' samt 
akt. t69jr 'torde'). Formen to9,9, som förefaller att vara den 
genuinare och mera använda, har sitt j snarast gn påverkan 
från pres. tocs. 

Imperativ. 
Hos de d ep., som på grund av sin betydelse kunna ha 

imp., företer denna följande former: sing. är lika med pres. 
sg.; 2:a plur. bildas genom fogandet av -an e f t er deponens-
märket. Detta -an har analogice införts från imp. aktivum. 

Sålunda: 4tias, kinasan 'gråt! -en!' sh96mas, sjas6masan 
'skäms! skämmensr, slelsan 'slåss!' 

Ex. r6pras ant nce! rör dig inte nu = sitt stilla nu!'; 
sptimasan z par! 'skäms, pojkar!'; sjpilz,asan ad me! 'skiljens 
åt nu!'; *,inasan cent sodv! 'skriken inte så där!'; sWdzn 
slas o sånlasan nail 'sluten att slåss och sämjens nu!' 

I stället för imp. av töras 'töras, våga' säges v69 
'våga dig!', van st 'vågen er (göra ngt)'. Ex. stad si:§ din 
o grceu,di, ana voo di era na ne! 'stå inte där o. gruva 
dig, utan våga göra det nu!' 

Samma princip för bildandet av imp. 2 pl. hos dep. har 
t. ex. 

NK al.: 43knasa,n (: inf. das) 'gråten!', sMsan (: inf. 
skos) 'slåss!' (Rg 173); D fs fa?resan fa.basan e inf. &kas 1. 
fakjas (F. s. 46); ösv. dial. i nordfinl. stsämsin 'skämmens', 
harmasin 'harmens' ö. D. § 7. 7. För Närpes påpekar Freud. 
s. 124, att passiver ha i imp. pl. st. vb -sen, 1:a sv. -asen. 
2:a sv. -sen, 3:e sv. (-sen). 
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Supinum. 

Starka verb. 

Regelbundet bildade med -s till motsvarande aktiva for-
mer äro starka supiner av belagda passiver och deponentier, 
utom det pass. g§ 'nötts' kl. V (jämte regelb. fctis '*ätits, 
nötts'), tydligen presensformen, som inträngt i sup. (och 
prät., se. s. 100). 

Svaga verb. 

1:a konj. För supinformerna med -a vidfogat efter 
deponensmärket (hos några passiver och många deponentier) 
hänvisas till Deponens s. 106 if. 

2:a, 3:e och 4:e konj. 
Supinbildningen inom dessa konjugationer företer vissa 

inbördes likheter. Tre olika typer av supinformer finnas: 
De regelbundna motsvarigheterna till fsv:s former: 

enstaviga på -s, samtliga med t-bortfall före -s. 
De i de flesta fall efter prät. ind. likdanade supinerna: 

tvåstaviga på -tas, -das, -das. 
De efter 1:a konj. nydanade supinerna (belagda blott 

hos dep. av 3:e konj. samt pass. sj,96mas): trestaviga med 
efter deponensmärket vidfogat -a. 

Typ. 1. Hit höra: av 2:a konj. dep. spo96 setts 
(s. 111); 

av 3:e kon j. pass. ho., sto„!, fon , kwofs, vtegs, 
sjpoms, b»Wms, laks, &treas, tres, brens, fems, fels, bz:gs, bos, 
bltesv., swens (ögg från äldre 1:a konj.) (s. 102 f.); 
dep. bas, bkokgs, bon dok0s,g1 s, halls, haogs, hocf, 
larggs, »ens, poygs, lces, lo4s, mans, roms, rots., spoms, 
stoz,fs, smogs, som, traogs, tg-s, taogs (om dessa se s. 
112 f.), trce),fs (trivts', se I kl.); 

de till 3:e konj. övergångna lams, s1co9ns, soms (se under 
Pass. s. 101); 

av 4:e konj . pass. lags, sags (s. 103); dep. fo fos 
'följts' (s. 117). 

Någon mot sup. lags, sa& svarande form *toe av pass. 
clOras har ej påträffats, utan blott den yngre supinformen 
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46,Qtas (se nedan). Däremot har dep. dOras 'mogna' (s. 117) 
sup. 43•09,2 samt det som adj. mycket vanliga p. pt. 9of2, 
'mogen (om bär)'. 

Avvikande äro: pass. kbm 'hafts, hållits', som emellertid 
svarar mot akt. sup. hävt, p. pt. h6vi 'använd, begagnad' 
(= fsv:s sällsynta biform i p. pt. havidh, se Aktivum s. 86 f.); 
töras 'torts', av vars akt. töra ingen supinform belagts. Den 
regelb. supinformen finns i NKal. to (jämte (jämte töras, Rg 173) 

Typ. 2. Hit höra: av 2:a konj. pass. sM'a.s (s. 102); 
dep. lowåftas -å,-), sjygitas, shitas (s. 111); 

av 3-:e konj. pass. kwödtas, vcbgtas, sMnietas, hOtas 
(kan även, liksom prät. hqtas, vara 1:a konj.-s böjning), slOtas, 
smcbtas (s. 102 f.); dep. bkeagtas, bk6kgdas, b6ktas, 
kodas (s. 105), kktikdas, jpiIas, Mkgtas, ltikstas, 16,tftas, 
mdotas, riAtas, ras, s3rt4kOtas, st,967jutas, slOtas, sp6ytas, 
st4fte„s, stöitas, tshvgtas (för dessa ses. 112 if.); b•-rOtas 'kr'äkts' 
(s. 116), trc'edtas 'trivts') (s. 104); 

de från -äldre 1:a konj. hit övergångna Urtas, beinte,s, 
ennychstas (om vilka se s. 116 f.). 

Likdaning efter resp. präteritumform föreligger icke i 
följande fall: 3:e konj. pass. bngmtas (: prät. batåtridas); 
dep. ras (: prät. nsikas ras), tr69tas (: prät. tr69das); 
4:e konj. pass. ft6o,tas (: prät. tdoas), &Olas (: prät. s&s). 
Dessa supiner torde vara analogibildade efter de många på 
-tas. Det bör i detta sammanhang observeras, att hos verb 
på stamslutande -r efter vok. (röra-typen), finns intet fall be-
lagt, där sup. likdanats efter prät.-formen, detta givetvis 
därför, att prät. hos dessa verb har (r + dh >) k, 4, vilka 
avvek° för mycket från det i sup. eljes brukliga t. Även 
för fallen ovan gäller ju, att deras prät.-former sakna -t-. 

Typ. 3. Av pass. har påträffats blott s196masa 'skämts, 
blivit skämt'; dep. (samtl. av 3:e konj.) brasa 'blygts', 
löffiasa 'Iöpnat', sh•r6kOasa h6.9b 'skrumpnat', stp6masa 'skämts 
= blygts', 4r4.08,sa 'kräkts' (s. 112 f., 116). 

Sup. sAr6ytii§a,se, kan även representera en ursprunglig 
böjning efter-  1:a sv. Jfr ä-.-nsv pres. sg. skrynklar sigh 
samt Btr. Mu. skrynkla 1:a sv. 



150 CARIN PIHL, VERBEN I ÖVERIKALIMIALET. 

Av ovan behandlade supinumtyper är n:o 2 intressantast 
ur dialektgeografisk synpunkt. Samma likdaning av mediopas-
sivets sup. med dess prät. ind. förekommer nämligen i stora 
delar av det ösv. dialektområdet (Se Hu. Ö. D. §§ 21, 51). 
I NKal. däremot är (enl. Rg 173) typ 1 den hos dep. enda 
förekommande (på pass. saknas ex.); likaledes har NLul. 
(enl. Lg Bidr. 210): mints 'mints', nåns nåms 'nänts', 'lånts 
'rymts', nsi,s 'rörts', sjgnts 'skämts', men där finns även (Lg 
208) sup. tasa till prät. titas 'grät' (tydligen < gin(n)tes 
< girntes, jfr prät. nålas 'mindes' < mintes (s. 210). Mu. 
har sup:a ämms, spin, tjökks (se *kögjas), däremot så vitt 
jag kunnat finna inga på .tas (se Ob.). 

I Dfs ha i »2:a konjugationens» d-klass både passiver 
och deponentier, i dess t-klass passiverna (inga dep. anföras) 
i sup. fått -as lagt till motsvarande aktiva form. Men efter-
som i d-klassen både prät. och sup. i aktivum ha -d, i t-
klassen -t, komma i passivum båda dessa tempus att få -des, 
resp. -tes. (F. s. 46, 48). 



Ordförteckning. 

Endast verb upptagas. Ur exemplen medtagas i regel blott de verb som 
skola exemplifieras, någon gång även andra verb som i sammanhanget äro av 
särskilt intresse. 

Som uppslagsord för verb, som saknas i riksspråket, användes den [konstru-
erade] form (betecknad med *), som dialektordet förutsätter, och som ej sällan 
finns belagd i fsv. I. fisl., någon gång i bägge språken. I dylika fall användes 
- och - (mest i äldre kortstaviga ord) över stamvokal f. a. beteckna äldre lång 
resp. kort vokal. Äldre ö (isl. ej) tecknas ö, äldre ø (isl. au, ey) skrivs ö. 

aga 25; pass. 101, 130 
akta 29 

*åla 19 
*anda 29, Ill 
anlita 73 
anmäla 77 
anstränga 71 
använda 68, 102; pass. 102 
arbeta 1, 30; pass. 101 
avla 42, 43 
avlägsna sig 45 
avsluta 6 
avundas dep. 107, 130 

*axa 32 

bada 25, 126 
*bådla med 43 
baka 24, 106, 126, 131; 

pass. 100, 130, 131, 133 
nåla 26 
banda 31 

*bannas dep. 116, 130, 149 
barka 29; pass. 101 

*barngöra 85 
basa 25, 109 
becka 25 

*bådas (*bådsa) dep. 67, 
116, 132, 137, 142, 146 

bedja 16, 118, 125 
bedröva 62 
befalla 17, 77 
befinnas dep. 105 
begagna 51, 71; pass. 102  

begrava 18; pass. 100, 130 
133, 135, 145 

begripa 3 
begynna 78 
begära 86 
behaga 25 
behöva 61 
bekymra 47 
benämnas 102, 148, 149 
bereda 67 
bero 65 
berätta 74 
besegla 69 
besluta 6 
bestrida 4 
bestyra 59 
bestyrka 82 
bestämma 66 
besvärja 20 
betala 11, 26 
betunga 29 
betyda 67 

*betynga 72 
bevara 25 
beväpna 45, 46 
bida 3, 4, 66 
binda 9 
bita 3, 125; dep. 104, 105, 

132, 136, 145 
*bitna 45, 46 
bjuda 5, 125 

*bjälla 26, 47 
*bjällra 47  

*blackra 47 
*bläda 26 
*blåka 25; dep. 110 
blanda 29; pass. 101 
blanka 32 
blaska 32 
bleka 79; dep. 112, 113, 

135, 148, 149 
blekna 45, 46 

*blemmas dep. 107 
*blida 29 
*blingra 47 
*blistra 47 
bliva 3 

*blixta 32 
*blöka 26 

blomma 29 
*blöta 26 
*blötna 45, 46 

blunda 29 
blygas dep. 112, 113, 136, 

144, 146, 148, 149 
*blynkia 82 
blåna 29 
blåsa 15, 35, 76 
bläcka 25 

*bläkta 32 
blöta 73; pass. 103, 134, 

148 
bo 65 
bocka sig 31 

*böka 26 
*bökas dep. 107 
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bomma 32 
*bomma 32 

borga 31 
borra 25; pass. 100 
borsta 32; pass. 101 

*bösa 25 
bottna 45 
braka 25 

*bröa 25 
breda 66 

*brödsla 43,44 
bringa 31 

*bringas dep. 107 
brinna 8 
brista 9 

*bröa 29 
*broddas dep. 107 
*brögöra 85f. 

bromsa 32 
*brostna 45 
*brötna 45 

brottas dep. 107, 130 
bruka 'pläga' 31 
brukas 'odlas' 101 

*brunka 32 
brusa 76 

*bruska 32 
bry (sig om) 64 
brygga 11, 72,122 
bryna 78 
bryta 6 
bråka (lin) 32 
brås på 109, 131, 137, 138 
bräcka 81 
brädslås 100 
bräka 79 
bränna 69; pass. 103, 134, 

148; dep. 112, 114, 135, 
136 

*bräda 32 
*brödgöra 86 
*bröta 73 
bubbla 41, 42, 43 

*blika 32 
*bida upp 32 
*böla på 32 

bullra 47 
bulna 47 
bulta 29; dep. 110 

*bulta ihop 32 
*bunka 31 
*buntas dep. 110 
bygga 49, 72, 122; pass. 

103, 134, 148 
byta 73; dep. 112, 114, 

148, 149 
sktna 45 
bågna 50, 51  

båta 29, 49 
*bara 49 

bädda 32 
*båj a 62 
*bälja 39, 126 
*bälla (isl. bella, ball) 10 
*bälla (isl. bella, Id) 69 
*bända 68 
*bängla 42 
bära 12, 120, 123, 125; 

pass. 99, 130, 132, 145 
bärga 11,39; dep. 109, 132, 

134, 137, 138 f. 
bäva 25 
böja 62 
böla 32 
böra 40 
börja 40, 118,130, 131; dep. 

116 f., 131, 134, 149 

*dagga 29 
*dalka 32 
dallra 47 
damma 31 

*dampa omkull 32 
dansa 29 
darra 29 
dela 68 
dikas pass. 101 

*dippa 47 
*dippra 47 
diska 32 

*doktorera 39 
*dolva till 49, 50 
domna 47 
doppa 31 

*doa till 49, 50 
*dovla 42, 43 
drabba 31 
draga 19, 23, 120, 123, 125, 

128; pass. 100, 130, 133, 
145 

*dragna 50, 51 
dricka 8 

*drimla bort 42 
driva 3; pass. 99, 130, 132, 

145 
droppa 26 

*drilla 32 
drumla 42 
drunkna 41, 45 

*drynila bort 42 
*drynja 44 
*drämna 47 
dränka 82 
dräpa 14, 120 

*dröckla 42 
dröja 63  

drömma 65 
duga 83, 84 f., 89, 97, 120 

*duggas dep. 110 
duka 32; pass. 101 
dundra 48 
dunka 32 
dunsa 32 

*durra 32 
*duska 32 
*drista 32 
*dvala av 26 
*dynga ned 72, 116; dep. 

116, 148 
dåna 25 
dåna av 29 
dämma 66 
dänga 71 
dö 20, 125 

*döda 29 
dölja 54 f., 56 
döma 65, 127 
döpa 74 

*döpa 62 
döva 62 

*öa 26 
egga 72, 122 

*Ma 26 
envisas dep. 117, 149 

*existeras dep. 110 

*fabbla 42, 43 
*fålla 42, 43 
falla 22, 23 
falna 47; dep. 107 
fara 18, 120, 127, 128 
fasa 25 
fasta 29 

*fastgårda 32 
fastna 45 
fatta 25 
fattas dep. 107 

*fifsa upp 32 
finna 8; dep. 105, 132, 137, 

141, 145 
*fip(p)la 42 
*firra (upp) 32 
*fisa 26 
fisa 4 
fiska 40 

*fiskalisera 39 
*fitja (ihop) 39 
fjanta 32 

*fjuka 7 
fjälla 31 
fjäska 32 
flacka 29 

*flackra 48 
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flagga 32 
*flagga omkring 32 
flagna 50, 51 

*fläka 32 
*fläka 26 
*fläkas sönder 101, 103 
*fläkna 45 
*flarka 32 
*flåsa 26 
*flattra 48 
*flöna 32 
*flöpa 29 
*flickra 48 
flina 79 

*flina 27 
*flinta upp 32 
*flisa 76 
*flisa 27 
flocka 32 

*flfidra 49 
*flints dep. 107 
fly 63 
flyga 6, 104 

*flYsja 54 f., 56 
flyta 6 
flytta 54 f., 130, 134; pass. 

.102, 131, 134, 144, 146 
flå 19, 125 
fläcka 29 
flämta 32 
flänga 71 

*flånnas dep. 107 
fläta 31 

glätta 74 
flöda 66 

*flöta 73 
foga sig 29 

*föla 25 
fordra 48; pass. 101 

*forka 29 
formas till 101 
fortsätta 53 
fostra 48 
fradga 32; dep. 110 
frasa 27 
fresta 29, 80 
fria 64 
frossa 32 
frukta 29 
frusta 32 
frysa 6, 109, 129 
fråga 26 
frälsa 75 
främja 52 f. 
fräsa 75 
fräta 26; pass. 101, 130 
fröjdas dep. 107 

*frösa sig 75  

?*fri3ta 73 
fukta 32 
fuska 32 
fylla 77 

*ffrnas dep. 110 
få 22, 26, 108, 131; pass. 

100, 131, 133, 135 
*fåfängas dep. 110 
fålla 29 
fånga 32 

*fågnas dep. 107, 130 
fålla 69; pass. 103, 148 

*fåmna 47, 71; pass. 103, 
148 

färdas dep. 106, 107, 134 
färga 40 
färja 39 
fästa 74 
föda 66 
följa 83, 85, 118, 121, 127, 

131; dep. 117, 131, 135, 
148 

föra 59 
förebrå 64 
förekomma 13 
förevita 4 
förfäras dep. 107 
förgås dep. 106, 131, 132. 

133, 138, 143 
förgäta 15 
förgöra 85 

*förköla 69 
förmå 65 

*förnöva 29, 35 
förnimma 13 
försegla 50, 51 
försmäda 26 
förstöra 60; pass. 102, 148 
försumma 32 
försvinna 8 
försöka 80 
förtenna 27 
förtjäna 79 
förtära 60, 102; pass. 102 
förvägra 50, 51 
förvärva 10 
fösa 76 

*föskas dep. 107 f. 

gadda ihop sig 32 
gagna 50, 51, 71 
-gala 19 
gallra 48 

*gåna 26, 91 
*gantra 48 
gapa 25 

*gåra 27 
garva 49  

4gäsa uppå 27 
gitta 74 
gilla 68 
gillra 48 

*girnas dep. 112, 114, 135, 
141, 147, 148, 149 

gissla 44 
*gista upp 33 
gitta 15 
giva 16, 120 
gjuta '5 

*glöstra 48 
*glicka 33 
glida 5 
glimma 25 
glipa 27 

*glisa 33 
*glisa 27 
*glistra 48 
glittra 48 

*glongra 48 
?*glöpa 33 
*gloppra 48 
glädja 52 f., 56 f., 58, 124 
gläfsa 76, 104 

*glänta 9 • 
glömma 65 
gnaga 18, 120 

*gnögla 50, 51 
*gnögra 50, 51 
gnida 3; pass. 99, 132; dep. 

104, 132, 145 
*gnitsla 43, 44 
gno 64 
gnugga 29 

*graja 80 
*gapas dep. 108 
*gnärras dep. 108 
*gnöla 33 
*gödas vid dep. 108 
*göla 27 
*göra 27 
gorma 44 

*gösa uppå 27 
*gosta 33 
*göva 27 
gratulera 39 

*gräva 18, 120 
*gröda 66, 110 
*grilla ned sig 33 
grina 3 
gripa 3 
grisa 76 

*grisa 27 
*gristna 45 
gro 65 

*grovbila 77 
grumla 43 
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grusa 33 
gruva sig 62, 147 
grymta 29 
gråna 29 
gråta 23, 24 
grädda 33; pass. 101 

*gräfta 74 
gräla 33 
gräma 52 f., 57, 118, 120, 

121 
grönskas dep. 110 

*gneka 33 
*guggla 42 
gulna 47 
gunga 33 

*gurka 33 
gyckla 42 
gå 22, 25, 33,35, 98,99,104, 

118, 120, 123, 124, 125, 
128, 131, 132, 133 

*gälda 68 
*gälma 44 
*gärda 60 
gäspa 29 

*göta 73 
*gavjas dep. 110 
göda 66 
gödsla 44 

*göla 33 
gömma 65 
göra 15, 49, 83, 85 f., 103, 

120, 127, 129; pass. 103, 
130, 135, 148, 149; dep. 
117, 149 

hacka 29, pass. 101 
hagla 50, 51 
haka 27 
halka 33 
halta 4, 29 
halvsula 28 

*larma 33; dep. 108 
hamra 49 
handla 42, 43 

*hangälas dep. 108 
*hanka 33 
hantera 39 

*håra 33 
hartsa 33 
harva 49, 50 

*haslera 39 
hata 25 
hava 19, 84, 86 f., 104„ 

120, 127, 149; pass. 103, 
130, 135, 147, 149 

helas dep. 112, 114, 135, 
148 

heta 21, 105 

*hikja 80 
hindra 48 
hinka upp 82 
hinna 78 
hissa 33 
hitta 74 

*hjua 33 
*hjäksta 33 
hjälpa 11, 75 

*hjälpa 33 
*högas dep. 106, 107, 133 
*höla 25 
holka ur 33 
hoppa 29 
hosta 29 
hota 26 

*huckra 48 
hugga 21, 23; pass. 100, 

133, 145 
*Ukas dep. 108 
*hurpa 33 
*huska av 33 
hyfsa till sig 33 
hylla 29 

*14p(p)ja 40 
hyra 60 
hysa 75 

*lata 74 
hyvla 43 
hålla 22, 23, 49, 141; pass. 

100, 133, 141, 145; dep. 
106, 132, 133, 138, 141 
f., 145 

hårdna 47 
håva 33 
häckla 42; pass. 101 
häda 26, 67, 68 
häfta 74; pass. 103, 146, 

149 
*hök sig 27 
hälla 77; *hällas ned dep. 

110 
hälsa 29 
hämna 71; dep. 108 
hämta 74 
hända 68 
hänga 71; dep. 112, 114, 

148 
härda 60 

*härda efter 60 
härja 39, 126 
härma 66 

*Urna 33; dep. 108 
härva 49 
hässja 40 
häva 19, 20, 35, 120, 125; 

pass. 100, 133, 145; dep. 
106, 138, 139  

*höfsa 33 
*högfärdigas dep. 110 
höja 63 
hölja 54 f., 56 f., 58 
höra 59; pass. 102, 135, 

146, 148; dep. 112, 114, 
135, 136, 146, 148 

*hörpa ihop 33 
*hörva på 49 

idas dep. 116, 132, 135, 
138, 142 f., 146 

*illfamas dep. 110 
*illflinas dep. 104 
*illflisa 76 
*illkas dep. 108 
inberäkna 46 

*infamas dep. 110 
*ilskas dep. 110 
inympa 29 

*isnöta 74 

'läka 27 
*jakta 33 
*jalla på 33 
*järna 27 
*råma ihop 27 
*pulas dep. 108, 134 
*jamka av 29 
*jäsa 27 
*räta 15, 27, 85, 120 
*jäva 27 
*jingla 42 
*jöa 33 
Ilöla 27 
*jörda 29 
löga 43 
*jänta 'jama' 33 
*j,ra 33; dep. 110 

jämra sig 48 
*järmta 38 

jäsa 27 
*j öka 80 
*jöllma 45 

*kaekra 48 
*kådla 43 
*kägra 50, 51 
*kalka 33 
kalla 'ropa' 29 
kalla 'uppkalla' 29, 106, 

126; pass. 101, 130, 134 
kallna 47 
kalva 49, 50 
kamma 68 
kanka 34 

*kanna 34 
kappas dep. 110 



*kappkfita 7 
*kåra 27 
karda 34 

*barka 34 
*karva åt sig 49 
*kåsa 25 
kasta 29, pass. 101 

*kåtas dep. 108 
kavla 42, 43 

*kölna 34 
*kösa 75 
kikna 45 
kila 34 

*kinkas dep. 108, 134 
kippa 75 

*kita 27 
*kitas dep. 108 
kiva 29 

*kjitla 27 
*kjalka 34 
*kjolka 34 
*kjusa 7 
kladda ihop 34 
klaga 25 

*kläma 27 
*klambras pass. 101 
klanka 34 
klappa 29 
klava 27 

*klöma, 65, *klönla vid 22 
klicka 34 

*kliekja 81 
*kliekna 45 
*klina 78 
klinga 9 
klippa 74 
klistra 48 

*klit(t)ja (sig) 40 
kliva 3 

*klomna sönder 47 
*klöra 27 
*klöra 29 
*klöta 27 
klottra 48 
klubba 34 
klyva 6 
klå sig 19, 64, 131; dep. 

105, 106, 131, 133, 145 
kläda 66 
klämma 66 
klämta 29 
klättra 48 

*klöas dep. 64, 105, 148, 
149 

klösas dep. 112, 114, 143, 
144, 146, 149 

knacka 34 
knalla 34  
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knap(p)ra 48 
knarka 29 

*knå,sa 27 
*knöka 34 
*knicka 34 
knippa ihop 34 
knöga 34 

*knöga 26 
*knögna ihop 50, 51 
*knoppra 48 
knorra 31 

*knostra 48 
knota 34 

*knovra 48, 49 
*knubba 34, dep. 108 
knuffa 34; dep. 108 
knusa till 25 
knycka till 34 
knyppla 42 
knysta 34 
knyta 73; pass. 103, 134, 

148 
knåda 13, 14 
knäcka 81 

*knaiga 34 
*knörra (ihop) 34; dep. 108 
koka 29, 110; dep. 110 
kola 25 
kolka 34 
komma 13, 15, 19, 53, 99, 

120; dep. 105, 133, 144, 
145 

kommendera 39 
konfirmera 39; pass. 101 

*kontra 48 
koppa 31 

*korja upp 41 
*korra 50 
kosta 29 
koxa 29 

*kråka 34 
kråma 34 
kråma 25; pass. 100 
kratta 29 
kri(g)a 63 

*kringla 43 
kringränna 70 
kristna 45 
krita 34 

*kröka 80 
*kröma 27 
*krya upp sig 34 
krympa 11 

*krirna 78 
krypa 6 
kryssa 34 
kråma sig 34 
krångla 43 

155 
*kråsa upp sig 34 
*kraka 14, 120 
kräkas dep. 79, 116, 149 
kräla 34 
krälla 34 
kräva 52 f., 56, 120, 124, 

127 
kröga 34 
kröka 79 

*kuckla 42 
*käla 34 
*kulda 34 
kullra 48 
kungöra 85 
kunna 91, 93 f., 99 

*kurpa 34 
kuta 7, 9, 21 

*kvalma ihop 45 
*kvänia uppå 34 
*kvamna av 47 
kvickna (till) 45 

*kvida 27 
kvida 4, 67 
kvista (av) 29 

*kvorma 44 
*kväcksa 34 
kvälja 52 f., 56 f., 58, 118, 

120, 121 
*kväaa från sig 76 
kväva 52 f., 56, 120, 121, 

124, 126, 134; pass. 102; 
dep. 111, 131, 134, 149 

*k(v)öva 61; pass. 134, 148, 
149 

kyssa 76; dep. 76, 112, 114, 
149 

kåta 27 
käbbla 42, 43 

*källa sönder 34 
*kälta av 34 
känna 69; dep. 112, 114, 

135, 148 
*kåras dep. 108 
kärna 35 

*kavla 42, 43 
*köas dep. 106, 112, 114, 

148, 149 
*köka 35 
köpa 84, 87, 127 
köra 52, 129; pass. 102, 

134, 148 
*körva ihop 50; dep. 109 
*köska 35 

*låda 18, 25 
ladda 35 
laga 25, 118, 126 
lagga 35 

11-472763. C. Pihl, Verben i överkalixmålet. 
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någna 51,71 
lamma 35 

*lampa till 35 
*lanka 35 
lappa 35 
larma 44 
laska 35 
lasta 29 
latas dep. 108 

*läxa 27 
låda 66; pass. 102, 134, 

146, 148 
*lödskas dep. 110 
*lådsnas dep. 110 
leja 62 
leka 21, 79 
lena 25; pass. 101 
leta 29, 80 
leva 84, 87, 120, 127 
lida 3 

*lidas dep. 108 
ligga 16, 88, 121 f., 128 

*likas dep. 112, 115, 148 
likna 45 

*Hma 25 
limma 66 
linda 9; pass. 101 
lindra 48 
linka 35 

*lisa 76 
*ilskas dep. 108 
*lista 35 
lita 73 
ljuga 5 
ljusna upp 45 
ljustra 48 
ljuta 5, 35, 98 
locka 29 
locka (hår) 35 

*löka 26, 91; dep. 108 
*löna 27 
lossa 25 
lossna 45 
lotsa 76 
lotta 25 
lova 25 
luckra 48 
luffa 35 
lugga 35; dep. 108 
lugna 70 
lukta 29 

*lutapa efter 35 
lunka 35 

*lunkra 48 
*lunta uppå 35 
*lurka 35 
lurva upp 49 

*luska sig 35  

luta (fisk etc.) 35 
luta 7 

*lya 64 
lyckas dep. 108, 130 
lyda 67 
lyda (så 1. så) 67 
lyfta 74 

*lYgna 51, 70 
*lynkia 83; dep. 108 
lysa 75; dep. 112, 115, 135, 

149 
lyssna 45 
lysta 74 
låga 25 
låna 79 
låta 18, 23, 24, 35 
låtsa 35, 109, 132, 138, 139 
läcka 14, 15, 120 
lägga 84, 87 f., 121 f., 127, 

129; pass. 103, 135, 148; 
dep. 110, 132, 135, 138, 
139 

lämna 47,71; pass. 101,148 
lämpa 32 

*lända 68 
längda ut 35 
längta 74 
länka 35 
läppja 35 
lära 59 
läsa 14, 120; pass. 100, 133, 

145 
läsa 'låsa' 75; pass. 103 

*läta 18, 22, 120 
lätta 74 
löda 67 

?*löga 35 
löna 79 
löpa 9, 21, 125 

*löpa 75; dep. 113, 115, 135, 
148, 149 

lösa 75 
löta ihop 35 

*mackra 48 
*magras dep. 108, 134 
maka sig 25 
mala 18, 120; pass. 100, 

133, 145 
mana 25 
mangla 42 
manka 35 
marschera 33 

*maskna 45 
mata 25; dep.110, 130,133 

mena 78; dep. 113, 115, 
136, 148, 149  

meta 73 
minnas dep. 78, 116, 132, 

135, 138, 140 
minska 29 

*miska 35; dep. 35, 108 
*missfiplas dep. 108 
missunna 94 
mista 74 

*mjåsa 27 
*mjuka 80; pass. 80 f.; dep. 

110 
mjukna 46 

*mjäga av 27 
mjöla 27 
mjölka 126 

*molera 48 
*möra tr. 27 
*möra itr. 27 
*morkas dep. 108 
*märla 43 
morna sig 47 
morra 29 

*morra 35 
muddra 48, 49 

*millenas dep. 108 
*mäles dep. 108 
mullra 48 
mumla 42 

*munka 35 
*mumlas dep. 108 
murkna 46 

*myla 77 
*myldra 35 
*mylla 35 
mynta 29 

*myrda 60 
*mYrka 82 
*mYrkja undir 82 
*mYsja 54 f., 56 
må 64 
må hj. v. 92, 98 
måcka 25 
måla 29 
mån(no) 98 f. 
mälta 74, 102; pass. 102 

*mänga ihop 72 
märka 82 

*mässa 35 
mäta 15 
mögla 50; dep. 108 

*mökja 80 
*möla ini sig 35 
mörda 60 
möta 74, 110; dep. 110 
nagga 29 

*nägla uti allt 50, 51 
*nåkas dep. 108 
*nappas dep. 110 
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*nåra 27 
narra 35 

*nå,sa 27 
*nåtla 43, 44 
neka 29 

*növa 35 
nicka 35 
niga 4 
nita 4,29 
nita ihop 29 

*njula 5 
njuta 6 

*nöa 35 
*flöda 27 
*nö'ka uppå 27 
noppa 35 
nosa 27 

*noska 36; dep. 110 
*nuppla 42 
*nutta 36 

nypa 5; dep. 104, 132, 136, 
145 

nysa 6 
nysta 32 
nyttja 39 
nå 64 

(Gud) nåde (det) 123 
*nålas sönder pass. 101 
*nagla 51, 69 
nämna 70 
nännas dep. 78, 116, 132, 

138, 140 
näpsa 75 
närma sig 44 

*nästgöra (ut) 85 
*näva 25 
nöja (sig) 63 
nöta 73; pass. 103, 134, 

148 
*nåta 74 

odla 44 
offra 48 

*ofsa bort 29 
*ogredas dep. 110 
olja 41 

*omaka 25 
ombesörja 63 
(om)famna 47 
ordinera 39 

*ornas dep. 108 
osa 36 
(o)väsnas dep. 109 

packa 29 
*påla 27 
*palka 36 
pallra 48  

passa 36 
*på,tra 49 
peka 29 
peta 27 
picka 29 

*pila 27 
*pilka 36 
*pinna 29 
pipa 30, 75 

*pjärra 36 
plaska 36 

*plattra 48 
pligga 36 
ploga 36 

*plompa 29 
plugga 29 
plumpa 36 
plumsa 36 
plundra 48 
plåga 29; pass. 101, 130, 

144 
pläga 25 

*pollra 48 
*porra 36 
?*pösa uppå ngn 36 
*pottra 48 
prata 27 
predika 29 
pressa 29 
prova 29 
pröva 61 
pudra 48, 49 
pumpa 36 

*pumpa 36 
*pumpa ut sig 36 
pusta 29 
putsas pass. 101 
puttra 48 

*pY(a) 36 
pynta 29 

*pynta 36 
*pYsja 41 
påla 32 
påsa ut 27 

*påskylla 30 
påta 27 

*pöra 36 

rabbla 42, 43 
*rackla 42 
*råka 27 
*råka förbi 27 
raka 25 

*råma 27 
ramla 42 

*rampa 36 
rannsaka 25 
ranta 36  

*rigga 27 
rasa 26, 128 
raska uppå 32 

*råvla 42 
reda 67 
regera 86, 135; pass. 103, 

135 
regla 50, 51 
regna 33, 51, 70 

*röka 29 
*remja upp 41 
remma 27 

*remma ned 36 
rensa 77 
resa 'fara' 75 
reta 26, 74; dep. 111, 130 
reva 36 
reva 36; pass. 101 

*ria 36 
*ria 36 
rida 3 
ringa (i klocka) 71 
ringa (björn) 71 
ringla 42 
rinna 8 

*rinsla 43, 44 
*risa 3 
*risma upp 45 
rispa 29 

*riska över 36 
rista 74 

*rita 3 
riva 3; pass. 99, 132; dep. 

104, 132, 136, 145 
ro 36, 64 

*röda 25 
rodna 47, 118 
ropa 10, 29, 45 
rosa 30 

*roska ihop 36 
rosta 29 

*rubba av 36 
rubbas pass. 101 
rugga 36 
rulla 36; pass. 101 
rumla 42 

*runkla 42 
rusa 31 
rusta 36 
ruttna 46 

*röva ut 61 
rycka 81; dep. 113, 115, 

149 
ryka 6 
rykta 29 
rymma 66; dep. 113, 115, 

148 
*ryska sig 36 
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rynka 83 
ryta 7 
råda 23, 24 
rådgöra 85 
råkas dep. 109 
räcka 52 f., 56 f. 
rädda 29 
räfsa 77 

*råka 14, 15, 19, 120, 128; 
pass. 100, 133, 145 

räkna 46, 126, 132; pass. 
101, 132, 134, 144 

*rämja 39, 41 
rämna 47, 118 

*ränna 70 
*ränta 29 
*råpa 27 
*rätna ut 46 
rätta 74 
rödja 54 f., 56, 58 
röka 79 
röra 59; dep. 113, 115, 136, 

146, 147, 148, 149 
*rösa ihop 76 
rösta 'votera' 74 

*rösta 31 
röta 73 

sakna 46 
sakta sig 30 
samla 42; dep. 109 
sanda 36 
sanna 30 
sava 27 
se 17, 125 

*sedera 39 
segla 51, 69 
sövas, 50, 51 
sAgna 50, 51 
segra 50 
sela 27 

*sickla 42 
siga 3 
sikta 36 

*silla 36 
*silymena 25 
simma 13, 120 
sina 79 
sinkla ihop 42 
sitta 16, 108, 120 
sjuda 6, 12 

*sjuda 36 
sjunga 11, 128; pass. 102, 

144 
sjunka 11 
skada 25 
skaka 25; dep. 109, 130 
skala 25  

skalla 36 
skallra 48 
skapa 19 
skarva 49 
skava 18, 120 

*skävla 42, 43 
ske 63, 98 
skena 28 
skeppa 25 
skicka 30 
skifta 74 
skilja 54 f., 56, 88, 134; 

dep. Ill f., 131, 134, 
147, 148, 149 

*skåla 27 
skina 3 

*skindra 48, 132; dep. 111, 
132 

skingra 48; dep. 111 
skinna 30 
skipa 35 
skita 3 
skjuta 6, 129; pass. 99, 

130, 132, 145; dep. 104, 
132, 145 

*skjiitsa efter dep. 104, 131, 
132, 138, 140 

skjutsa 36 
sko 64 

*skofta 36 
*sköga 36 
skoja 36 
skola 20, 25, 93, 95-98 

*sköla 36 
skona 31; pass. 101, 148 

*sköpa 25 
*skorda 36 
*skorpna 46 
skotta 25 
skramla 43 

*skråna 37 
skrapa 25 

*skräta 28 
skratta 36 

*skravla 43 
%kricka 30 
skrida 3 

*skrIna ut 36 
skriva 3 

*skrottas dep. 109 
*skrubba 36 
*skrumpa 36 
*skruppa 36 
skruva 7; pass. 99, 132 
skrymta 30 

*skrynkia 83; dep. 113, 115, 
149 

skrynkla 43  

*skrypa 36 
skryta 73 
skråla 30 
skräda 67 
skrädda 37 

*skråkja 10, 80 
skrämma 66 
skubba av 37 
skuffa 37; dep. 109 
skugga 37 

*skulda 37 
*skrima 37 
skumma 32 

*skunka 37 
skura 30 
skutta 37 
skvala 28 

*skvalka 37 
skvallra 48 

*skväta 28 
*skvittra 48 
*skyllda 81 
skvätta 37 

*skya 37 
skyla 'hölja' 69, 77 
skyla 'sätta upp skylar' 77 
skyldra 48 
skylla 68 
skymla 42 
skymta 37 
skynda 68 

*skyra av 60 
skyttla 43, 44 
skåda 25 
skåla 37 
skålla 30 
skåra 25 

*skäglas dep. 109 
*skåla 28; dep. 111, 133 
skälla 77 
skälva 11 
skämma 66; pass. 102, 144, 

146, 148, 149; dep. 113, 
115, 136, 144, 147, 148, 
149 

skämta 74 
skänka 83 

*skäppa 37 
skära 12, 120; pass. 99, 

130, 132, 145 
skölja 54 f., 56 f., 58, 85 
sköta 73 
skövla 42, 43 

*skövla om vartannat 42 
*Ana 28 
slakta 14, 30 

*släpa 28 
*slappra 48 
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slarva 49 
*slökja 80; dep. 113, 115, 

149 
slinka 9 

*slipa 28 
slipa 30; pass. 101 
slita 3; dep. 104, 132, 136, 

145 
*slitna 46 
slockna 46 

*slö'ta 25 
sluka 30 
slunga 11 

*slurpa 37 
sluta 6, 147 
slå 19, 23, 45, 120, 123, 

125, 131; pass. 100, 131, 
133, 145; dep. 105, 131, 
133, 145, 147 

*slådanka 37 
släcka 81; pass. 103, 149 

*släkta 30 
slänga 71 

*slänta 9 
släpa 30 
släppa 'slippa' 9 
släppa 75 
släta 74 
slöjda 37 
slösa 76 
smacka 37 

*småflina 20 
smaka 25; dep. 111, 133 

*smala av 37 
*sm'åla 28 
*små,mjesa 27 
smeta 25 
smida 4, 67; pass. 103, 146, 

149 
smitta 30 
smula 28 
smyga 6 

*smYgla 50; dep. 111 
*sm3r'rsla 43, 44 
smäda 26, 68 
smälla itr. 10 
smälla tr. 77 
smälta 10, 74; dep. Il 1 

*smöja 62 
smörja 54 f., 56 
snarka 30 
snegla 50, 51 

*snicka 30 
*snida 28 
sno 64 
snoka 37 

*snö'ta 28 
*snubba av 30  

*snuppa av 37 
snurra 37 

*snYksta 37 
*snyppa av 37 
snyta 73 
snärja 52 f., 56 f., 126 

*snärkja ihop 37; dep. 109 
snärta 10 
snöa 35, 64 
snöpa 75 

*snöra 59 
*snörpa 37 
snörpa ihop 37 

*sockla 41, 42 
somna 47 
sopa 30 

*soppas dep. Ill 
*söra 28 
*sorva ihop 49 
*söta 28 
sota ned sig 37 

*sottra 48 
sova 13, 120 
spada 28 

*spöka 37 
spara 84, 91, 127 
sparka 37; dep. Ill 

*spögöra 85 
spela 28 
spetta 28 
spika 4 

*spikjas dep. 109, 131 
*spila sönder 25 
*spilka 37 
spilla 77; pass. 103, 148 
spinna 8, 125; pass. 99, 

130, 132, 145 
*spjuta ut 37 
*spjärda 37 
spjärna 11, 70 
splittra 48 
spola 37 
sponta 37 

*sporra ihop 28 
spotta 30 
spraka 25 

*spranga 37 
*sprattlas dep. 109 
spricka 8. 9 

*spriklas dep. Il 1 
sprida 67 

*sprila 77 
sprinta 9 
spräcka 81 
spränga 71 
sprätta 10 

*spilta 7, 30 
spy 63  

spå 2, 64, 118 
späda 52 f., 56 f., 58 
spänna 70, 78 

*spärda 37 
spöka 81; dep. 81, 109, 

113, 115, 135, 144, 149 
spörja 54 f., 56, 58, 129, 

134, 146; dep. 111, 131, 
134, 146, 148 

stadga 30 
stampa 30 

*stanka 12 
stanna 47 
stapla 43 
stappla 42 

*stava sig fram 28 
*stavra 48, 49 
stega 28 
stegra upp 50, 51 
steka 80 
stelna 47 
sticka 8, 9; pass. 99, 132, 

145; dep. 105, 132, 136, 
145 

stiga 3; dep. 104, 132, 136, 
145 

*stilla 77 
*stinna 70 
stirra 37 
stjäla 12 

*stöda 26 
*stoffera upp sig 39 
stoja 37 

*stöka 28 
stoppa 30 
storkna 41, 46 
storma 44 

*stöta 28 
*stril(a) 64 
strejka 37 
streta 25; dep. Ill 
strida 4, 67 
stryka 6 

*strö'gna 50, 51 
sträcka 81 

?*stränta 37 
sträva 25 

*ströja 62 
strömma 65 

*strila 37 
*stumla av sig 42 
stupa 7 
stuva 37 

*stybba 37 
*stynta 74 
styra 59; pass. 102,146,148 
styvna 46 
stå 19, 23, 110, 118, 120, 
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123 f., 125, 132, 147 
städa 28 
städja 52 f., 56, 58 
ställa 77 

*stälpa 11 
stämma (inför rätta) 70 
stämma (överens) 66 
stämpla 42 
stänga 71, 127 
stänka 12, 83 
stärka 82 
stävja 39 

*stödja 54 f., 56, 58 
*stöpa (till) 9, 75; dep. 113, 

148, 149 
störta 74 
stöta 73; dep. 113, 115,149 
sucka 30 
suga 6 

*stiga 28 
sula 28 
supa 6 
surna 47 

*snipa 37 
surra 37 

*silska 37 
svalka 30 
svamla 42 
svara 26, 126 

*svarma 44 
svartna 46 
svarva 49 

*svecka 37 
*svögja på 63 
svepa 75 
svettas dep. 109 
svida 3 

*svidna 47, 71; pass. 103, 
130, 148 

svika 3 
svikta 37 

*svima 28 
svimma 30 

*svinas dep. 109 
svälja 10 
svälla 10 
svälta 10 
svänga 71 

*svänga 72, 116; dep. 113, 
135, 148 

svärja 20,,123, 124, 125 
svärtas pass. 101 
sväva 28 

*syda 67 
*syfta 37 
syna 78; dep. 113, 116, 

136, 148 
*syppa 37  

syra 60 
syssla 78 

*s ta 73 
så 65 
såga 30 
sålla 37 
såra 37 

*sårköla sig 69 
säga 84, 88, 120, 122, 127, 

131; pass. 103, 131, 135, 
148, 149; dep. 131, 132, 
135. 138, 139 

sälja 52 f., 56 f., 120 
sämjas dep. 52 f., 56 f., 

111 f., 131, 134, 147, 
148, 149 

sända 68 
sänka 82, 83 
sätta 52 f., 56 f., 70, 120, 

124, 127, 134; pass. 102, 
131, 134, 135, 146, 149; 
dep. 132, 134, 138, 139 

*sätna 46 
söka 80 
söla 30 
sömma 65; pass. 101, 148 
söndra 48 
sörja 63, 85 
söva 61 

tacka 30 
taga 19, 23, 26, 120, 125; 

pass. 100, 130, 133, 142, 
145; dep. 106, 132, 133, 
138, 142, 145 

tala 26, 28, 126; pass. 100, 
130, 133 

*tåla 38 
tappa 37 

*tecknas dep, 109 
*tida sig 67 
tiga 84, 89, 118, 127 

*tigas dep. 109 
tigga 16, 72, 11,1 f. 
tillredas pass. 102, • 146, 

148 
tillstädja 52 

*timas dep. 109 
*tidna 47 
*tina (korn) 78 
tindra 48 
tinga 30 
tippa omkull 37 

*tippra 48 
*tjäna 37 
tjockna 46 
tjudra 49 

*tjuga 37 

*tjusa 37 
tjuta 7 

*tjäcksa 34 
tjäna 79 
tjära 26 

*tögna 50, 51 
*toppa 39 
torka 30; dep. 109 

*torva 49, 50 
trampa 32; pass. 99, 101, 

134 
*trånas dep. 109 
*trä'sa bort 28 
tredskas dep. 111 

*tröga 26; dep. 109 
treva 26 
trippa 37 

*trippra 48 
trivas dep. 4, 104, 136, 

148, 149 
tro 64; dep. 113, 116, 149 

*tröka uppå 28, 126 
trotsa 37; dep. 109 
truga 31 
trumma 37 
trycka 81; pass. 103 

*trygga 72, 122 
tryta 7 
trå 64 
tråckla 42 
tråda 13, 14, 120; pass. 99, 

132 
träda (nål) 67; pass. 103, 

134, 146, 148 
träda (en åker) 67 
träffas dep. 109 
träla 30 
tränga 72; dep. 113, 116, 

148 
träta 74 

*träva 28 
*trölla 77 
*trönska 38 
tröska 11 
trösta 74 
tröttna 46 
tugga 30 

*tiika 28 
tukta 30; pass. 101 
tumla 42 
tumma 38 

*tunda 38 
*tvika 30; dep. 111, 134 
*tvilla 38 
tvinga 6 
tvinna 30 

*tvänga 38 
*tvärlysa 75 
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tvärstanna 47 
tvärtystna 46 
tvätta 20, 30 
tycka 81; dep. 113, 116, 

148 
tyda 67 

*tyda 67 
*tyla 38 
*tylla ned 38 
tynga 72 

*tynnas bort dep. 109 
tystna 46 
tåla 84, 89 f., 97, 120 
täcka 52 f., 56 f., 58 

*täcksa 38 
tälja 63, 85 
tämja 52 f., 56 f. 
tända 68; pass. 102 
tänka 83; dep. 113, 116, 

148, 149 
*tänsa 38 
täppa 75 
tära 2, 60 

*tärva 94 
täta (åt) 38 
tätna 46 
töja 62 
tömma 65 
töra 84,90 f., 121, 147, 149 
töras 83, 91, 117, 130, 135, 

147, 149 
törna 38 

*törva 62 
*tEva 47, 61 
*tövna 47 

*åla 38 
undra 48 
unna 92, 94, 128 

*åra 38 
utbedja sig 16 
uträtta 32 

*uttra 49 

vackla 42 
vagga 32 
vakna 46 
vakta 30 

*valla 18 
*vängöra 85 
vantrivas dep. 104, 136 
vara 16, 17, 26, 117, 120, 
121, 123, 125, 127, 128, 
varda 3, 12, 22, 49 
varna 30 

*väsa 28 
vattna 46 

*vattudragas 100, 130  

vecka 28 
vederfaras dep. 105, 133, 

145 
verka 30 
veta 91, 92 128 
veva 62 
vicka 38 

*vida 28 
*vida (ut) 67 
vifta 38 
viga 62; pass. 102, 132, 

148, 149 
vika 3 
vila 77 

*vilda 38 
*vildas dep. 77, 109 
vilja 84, 88 f., 120 

*vinas dep. 111 
vinda 9 

*vindas dep. 109 
vinka 38 
vinna 8 
visa 75 
viska 30; dep. 109, 130 
vispa 38 
vissna 46 
vistas dep. 109 

*vitna av 46 
vittja 39 
vittna 46 

*vorka 30, 34 
*vränga 38 
vrenska 30 
vrida 3; pass. 99, 132, 145 

*vrida upp 28 
*vringla 42 
vräka 15, 19 

*vurma 44 
vyssja 38 
våga 31, våga sig 147 
vålla 22, 23 

*våranngöra 85 
vårda (sig om) 30 
väcka 52 f., 56 f. 
vädra 49; vädras av pass. 

101, 144 
väga 17, 18, 120 

*vigla 50, 51 
*vrikja 52 f., 57 
välja 52 f., 118 
välla 69 

*välpa 38 
välsigna 30 
välva 61 
vämjas dep. 109 
vända 68 
vänja 52 f., 56 

*vännas dep. 109  

vänta 74 
värja 52 f., 56, 58 
värka 82 
värma 66 
värpa 10, 75 

*värva 10 
värva 61 
väsa 75 
vässa 53, 75, 127 
väta 73 

*vItja 52 f., 56 f., 58,78,127 
*vätska 38 
väva 17, 18, 120; pass. 100, 

133, 145 
växa 21 
växla 44; dep. 109 
vörda 60 

yppa 30 
*yppa 38 
yra 59, 83 
yrka 30 

*tas dep. 111 
yttra 49 

åka 20 
åldras dep. 109 
ånga 38 
ångra 49 

*äcka 38 
äga 91, 92 f., 128 

*ägga 30 
ägna 50, 51 

*äldras dep. 109 
älska 30 

*ända om 38 
ändra 49 

*änga 72 
ärga 40 

*ärja 52 f., 58 
ärva 61 
äta 15, 120, 121, 128; pass. 

100, 133, 135, 145; dep. 
105, 133 

ävlas dep. 109 

öda 67 
*riglas dep. 109 
ögna 50, 51 
öka 30, 80; dep. 111 
ömka 30, 82 
ömsa 30 
önska 83 
öppna 46 
ösa 75 
öva 61 
översätta 53 
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Geografiska förkortningar. 

överkalix språkområde. 

Alsj. 
Bob. 
Br. 
Brb. 
Gr. 
Grb. 
Gy. 
Ha. 
He. 
Hvj. 
HR. 
J. 
Ki. 
Kvj. 
Kyp. 
Kö. 
La. 

= Alsjärv 
Boheden 

= Bränna 
= Brännaberget 
= Grannäset 
= Grelsbyn 
= Gyljen 
= Hakkas 

Heden 
= Hirvijärvi 
= Hällan 
= Jock 
= Kiilisjärvi 
= Kälvjärv 

Kypäsjärvi 
= Kölmjärv 

Lansån  

Lo. = Lommträsk 
Mj. Mjölaskatan 
Mkj. = Mickojärvi 
Nyb. = Nybyn 
Rtj. = Raitajärvi 
Räcktj. Räcktjärvsträsk 
Rö., R. = Rödupp 
St. = Storbäcken 
Str. = Stråkan 
Sv. = Svedjan 
Svb. = Svartbyn 
Ta. = Tallvik 
Vä., Vs =- Vännäs 
Yt. = Yttersel 
Y. Lansjärv, Y. Lj. = Yttre Lansjärv 
Äng. = Ängeså 
Ö. Lansjärv, Ö. Lj. = Övre Lansjärv 

Andra geografiska förkortningar. 

Btr = Burträsk; btr = burträskmålet 
Dal = Dalarna; dalm. = dalmålet 
Dfs = Degerfors; dfs = degerforsmålet 
Gkb = Gamlakarleby; gkb = gamlakarlebymålet 
Hl, Hs = Helsingland 
Jtl = Jämtland 
Lvg = Lövånger 
Mu = Multrå 
NKal = Nederkalix; nkm = nederkalixmålet 
NLul = Nederlule(å); nlm = nederlulemålet 
Nb = Norrbotten; nb = norrbottnisk 
Np Närpes; np = närpesmålet 
Nys = Nysätra 
Pit. = Pite(å); pitem. = pitemålet 
Rån = Råne(å); rånarn. = rånemålet 
Skf = Skellefte(å); skf = skelleftemålet 
Vb = Västerbotten; vb = västerbottnisk 
Åm, Ångm = Ångermanland 
Öb = Österbotten; öb = österbottnisk. 
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Rättelser. 

sid. 19 rad 17 står: dreitn bör vara: drefan 
» 25 » stått » » stei2n 

» 55 » 7 » spin » » sj§ililan 
n 56 » 11 » -t » » 4 
» 57 » 32 » rap .» } rat,  t 
» 100 2, 8 » d§ pre. sg. » » li-§, pres. sg.  
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