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Ljudbeteckning och citat 

Vid återgivning av belägg med noggrann ljudbeteckning har av typografiska 
skäl vissa förenklingar gjorts. 

Vokaler återges med landsmålsalfabet. Konsonanter återges i regel 
med vanligt alfabet i kursiv. Kakuminaler och supradentaler betecknas v, . 
Labiovelart v återges med w. Där så krävs ges digrafer med landsmålsalfabet 
t. ex. y. Accent utsätts inte i enkla gravisord. I övriga fall placeras 
accenttecknet efter vokal, cirkumflektisk accent över vokal. Kvantitet 
betecknas inte, om den kan vara självklar utifrån principer som gäller för svensk 
ortografi. Vid behov markeras vokalkvantitet med längdstreck eller korthets-
båge, konsonantlängd med dubbelskrivning. (Delvis) grov beteckning markeras 
med °. 

Där ej annat anges är materialet hämtat ur lättillgängliga sedessamlingar, 
ordbokskort och ordregister i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA), 
i Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL), i Dialekt- och ortnamnsarkivet i 
Umeå (DAUM) och i Ortnamnsarkivets i Uppsala dialektordsamling (0AUd). I 
andra fall ges noggrann uppgift om källan. 



I. Accent och kvantitet 

Hedning 
[Förord] Anm. 6 skriver Stenberg: »Accenter etc. skola utmärkas så långt det 

sig göra låter. Derföre må man ej förblanda å- ä- eller ö-prickar med (") eller någon 
annan accent.» Som redan i inledningen till ordboken s. vii påpekats använder 
Stenberg tecknen - ' som står ensamma eller bildar kombinationer. Om Seth 
Larssons tolkning av Stenbergs accentbeteckning, se ordboken a. st. 

Stenbergs accentbeteckning är — åtminstone i början — inte konsekvent. 
Det verkar som om han trevat sig fram till ett system, jfr inledningen till 
ordboken s. v. Ofta har han i B-handskriften ändrat beteckningar i A. 

Stenberg talar (Anm. 6) om symbolen som ett accenttecken. Rimligtvis 
betecknar den egentligen kort stavelse. Likaså betecknar enligt min mening 
symbolen - lång stavelse. Symbolen ' skall förmodligen visa tryckaccent. 

Streck (-) som tecken för längd och båge (") som tecken för korthet har 
länge använts för att markera kvantitet, och att Stenberg mött dessa symboler 
i sina klassiska studier är sannolikt. Akuttecknet har i undervisningen sedan 
länge använts för att markera taktslaget, ictus, i latinsk poesi. De i latinsk 
poesi kvantitetsbetecknande symbolerna - och tjänstgör också de delvis som 
tecken för tryckaccent. Stenberg har i stort sett utgått från att en lång stavelse, 
tecknad -, också är betonad, en kort, tecknad är obetonad. Behovet av att 
utmärka kvantitet kan inte ha känts behövligt för honom, eftersom kvantiteten 
normalt framgår av det vanliga ortografiska systemet. Stenberg kan däremot 
ha känt behov av att utmärka den i skriftspråket obetecknade musikaliska 
accenten. Att han inte kunde använda de nu gängse accenttecknen är förståeligt, 
eftersom dessa (" resp.) huvudsakligen härstammar från Gustaf Regn6rs arbete, 
Försök till metriske öfversättningar från forntidens skalder (1801), jfr Kock Sv. 
akcent 1 s. 26. Fullt genomfört är systemet först hos Weste i Svenskt och 
fransyskt lexicon (1807). 

För att uttrycka den musikaliska accenten kombinerar Stenberg sina accent-
tecken så, att de samtidigt anger tryckaccenten. Dessutom bibehåller de emel-
lertid delvis sin uppgift att vara kvantitetsbetecknande. Stenberg har 
uppenbarligen inte kunnat helt särskilja kvantitet och accentform. Han har 
blandat ihop dem i sitt beteckningssystem.1  

1  Så även Sven Hof, se Beckman Bidrag till kännedomen om 1700-talets svenska s. 36 if. 
— Den förste som klart skiljer på accent och kvantitet i svenskan tycks vara Petrus Lagerlööf 
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Även om accent- och kvantitetsbeteckningen inte är nöjaktig är den så pass 
genomtänkt att en analys av den kan ge goda upplysningar om accent och 
kvantitet i s. Västerbotten omkr. 1800. Pehr Stenberg är såvitt jag kan se den 
förste som ger en utförlig beskrivning av accent och kvantitet i en svensk 
dialekt. 

Beteckningstyper 
Materialsamling och diskussion 

För att tolka Stenbergs beteckningssätt är det nödvändigt att jämföra det med 
nuvarande accent- och kvantitetsförhållanden i s. Västerbotten och i grann-
dialekterna. Stenbergs ord ges i det följande i uppslagsform enligt min tryckta 
edition. Inom parentes anges i behövligt fall den exakta formen hos Stenberg. 
Jag har funnit det ändamålsenligt att redan från början dela upp materialet i 
enkla och sammansatta ord.1  

Enkla ord 
I. Typen 

agg 'and 2-3bett brant buffel (äv. bu' fia) buffla (böffgl äv. ben) burras dadd(en) 
det (å äv. hå' , dy dat.) ditt(en) dott drucken du dubb(en) darna efter (att att) fäll 
galant (äv. gilla'nt) han (hån äv. ha'n, öm dat.) I (gg) klubb(en) (äv klö'bb klå' bbin) 
led (lått n äv. lä,'dt) må (mått ipf.) notta (nött äv. no'tt) pela- pickel- piller- sel 
(sill äv. se'l) stött så till Tornas valack(a)'vara (wei)vatt (äv. hwå'tt) vi (wå) vånna 
(wånnii) ång. 

Typen är ovanlig. Delvis beror beteckningarna säkerligen på förbiseenden eller 
felskrivningar. Ibland har ett med båge/bågar betecknat ord även annan 
beteckning — ibland blott i B — som tillrättalägger ett ev. misstag. Vad 
Stenberg velat uttrycka med är rimligtvis korthet. Många av orden i denna 
grupp står ofta i trycksvag ställning: det du därna fäll han I pela- pickel- piller-
så till vi. 
Anm. Även en del sammansatta ord och stående förbindelser har båge/bågar 
ovanför vokal(er): alltförett (ångrat) bortav bortyr efteråt (litat) (så) gott som 
(göttsöm) liksom pass (i pössöm) sittopp uti (a )  varda (å)stad (wåhlstii). Beteck- 

i Påminnelser och anmärkningar till Spegels Thet öpna Paradis (UUB U 180), daterad 1792 
och utg. av Fr. Sandwall i Språk och stil 1913. — Sahlstedt Sw. Gr. 1798 s. 10 ger följande 
upplysningar om accenten: »1. Enstafwiga ord uttalas med lent ljud, t. e. Sed. Graf. Wig 
2. Twåstafwiga ord hafwa Accenten i den första stafwelsen, t. e. Ande. Fader. Qwinna ...». — 
Sahlstedt torde ha observerat skillnaden mellan akut och gravis men han har inte kunnat 
beskriva den. 

1  Några ord saknar accentbeteckning. Dessa kan givetvis inte kommenteras. 
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ningen torde i de flesta av dessa fall bero på att orden ofta är trycksvaga i 
satssammanhanget. De diskuteras inte vidare i det följande. 

Typen är vanligast i början av ordboken. Under ord på A-K finns c. 
dubbelt så många fall som under L-Ö, något som styrker tanken att Stenberg 
med tiden arbetat sig fram till ett konsekvent beteckningssätt. 

Beteckningen i 2-3bett och sel (sill sell äv. se'l) kunde tolkas som bevarad 
kortstavighet i enstaviga ord. I nuvarande mål är orden långstaviga. Enligt 
Norgrens o. Söderströms uppteckningar i ULMA finns kortstavighet bevarad i 
några enstavingar i Nordmaling: bgk 'beck' bgt 'bett och styng av djur och 
insekter, skärpa i eggverktyg, tvärbjälkar som förenar de båda hässjebalkarna i 
en kornhässja' bis 'boss' br& 'körtel och senbemängt kött' flöt 'flott' 14 'föl' 
hl 'hål' tjöt 'kött' lök 'lock' skör 'skåra' .2/t 'sträckning som uppstår, när man 
förflyttar sig' mir 'smör' spgt 'spett' spar 'spår' spgk 'späck' strök 'stråke' 
våt 'vett'. Sekundär är kortstavigheten i skåp 'skåp'. Sådan sekundär kortstavig-
het finns i pitemålet, se Dahlstedt Pitemålet s. 17. 

Märkligt nog synes kortstavigheten i enstavingar i Nordmalingsområdet sent 
ha uppmärksammats i den språkvetenskapliga litteraturen. Seth Larsson nämner 
den inte, inte heller Dahlstedt-Ågren i ÖNB. Först genom Sven Söderströms 
avhandling, Om kvantitetsutvecklingen, har den blivit utredd. 

II. Typen' 

Kort voka1:1  annan (nå'nn) bleck borr bräss brätt bult buss domt drykt därna 
(de'n äv. dgnnå) flabb /kåt folk tork frank fröst fång fått fösk g(n)add garv gil 
gitta (gå'tt ipf.) glink gnarr gott grann gump gäll gäsk göra (gjo'htt p ptp) hack 
hafs hall hals hams han hink hjall hogst hort huld hum hyvd kärna (h,je n äv. 
hjä'nnå) ijonst (ja'h,nst) Jank kall kars kart kladd klint klubb kläpp knaft knappt 
knock knort kolk kolv kont kvadd kvick kång kånk käll lagn led (lii'dt n B) lost lum 
lymt lytt lärk lätt mald mark mask Mats mosk mudd mört nabb nagg nämn näst 
orv padd pank a pick pund pylt pytt ragg rall rank rodd rykt sigg sint skarr skorv 
skott skrott skäck skiift skölj slafs slams slått skigd smutt snark solv sopp sort spank 
spann sparr spjälk sprint stam a stamn s stapp stämn stätt synd synk test tick tidd tjump 
tjärn tom tott trall trant tull tät (tje'tt) ugn vand vatt (B) vigg vill vinn vobb vrinsk 
vrång väft vägg vält välv vört öst. 

Lång vokal eller diftong: annan (nå'r pi) av barn bred a bröd but bös det (10') 
dö fjäl flen foder (fo'r) fäl färd gen glir gnis gnu ipf. (gnö'u B gnu A) grov gys gåt gäv 
gör huk hål häl ill (i'l) im jap jåp krok kut kåt käl (äv. kjähl) led (le' B lg A) lid 
ljut lo lod 'lyda (ly' B 1g A) lyr läder (le'r) lök löp löt moln (ma'hn) mur my myr 
mån no någon (nå'n) näs ptros pyr pös rev n (re'l äv. råt) rida ipf. (re' äv. 
rä'ij) 'ro (ro' B rö A) rud rå rär röd röj rök sel (sel äv. sell sgll jfr s. 30) skir 
skov(a)2  (sko' f sko' fwa A sköt sköfwå Bl) skrin skrind stod små snes snop snut sput 

Några ord redovisas av utrymmesskäl under III 3: B. 
Ordet har i Vb. svag böjning, se Larsson Subst. s. 71. 
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stad stav stig stut stå d stäv sur svep syt teg tep tjut tjör trut tvet vid vrid vrå våg 
våm väga ipf. (wo'g) väl värd åd ås åt. 

Beteckningen säger ingenting om accenten, eftersom vi har att göra med 
enstavingar. Beträffande kvantiteten kan konstateras, att orden i de flesta fall har 
kort vokal. Historiskt sett rör det sig i de flesta men inte i alla fall om långstaviga 
ord. 

Stenberg väljer nästan konsekvent denna beteckning, då vokalen är kort, 
men vid lång vokal eller diftong växlar han utan klar regel mellan ' och -, se 
under V nedan. (Möjligt är att beteckningen ' beror på påverkan från böjd 
form, se nedan under III.) 

III. Typen 
Systemet används som Seth Larsson (Västerbotten 1927 s. 114) påpekar i 
akutord, något som i stort sett bekräftats vid genomgång av Stenbergs material. 
Undantagen är emellertid många och en analys är nödvändig. 

I det följande redovisas nutida gr a vis or d med ovan angivna beteckning. 
En del kortstaviga två- och flerstavingar. Orden grupperas efter den inter- 

vokaliska konsonanten. 
dag (bfpl da'gånet äv. &ini() ruga (ru'gii ru'gfin ru'gfinå) knake (kna'kei kna'kein 
kna'keinå) ska kol (ska'ckähl) steka (ste'kei 'tråckla') strocka (struickit stru'ckän 
struickiinå) skala (ska'hlei) lämmen (lti'mmgn) kane (ka'hna kalnein ka'hnämi) 
grepe (gre'pei gre'pein — men gråpeinå bfpl) knape (kna'pei kna'pein kna'peinå) 
borr (beirret pl) gere (ge'rå ge'rein B gärån A) nare (na'rei na'rein na'reinei) såre 
(86'rei sö'rrein A sö'rån B) hosa (hu'ssii, hu'ssiin hu'ssänä) pjasarei (pja' sår pja'sårn 
pja'sårå) vesäll (hwä'llh)2  brotta (breettä bru'ttän bru'ttiinei) bråte (brö'tei br(Yrein 
brö'tån,å) lattan (faitein laiteinit fa'teinä) luten (lu'ttin) truten (tru'din) vätta 
(hwe'ttä hwe'ttiin hweittiinei) äta sup.) avund (6'uwiin ö' uwitnei) gove (071(h 
gå' fwein) guva (gu'Iwit gui  furan) keva fwiin rävel (rä'fwa 

rä'fwä'llii) stavar (sta' fweir sta'fweirn sta' Iweirei). 
Vissa avledniygar på -(1)ing: stötting (stö'tting stöitang'eh stnangei)vimpling 

(wi'mpling wi'mplingbb 
Långstavingar med ett intervokaliskt konsonantljud: 

A. land (ciinngn, bfpl) andor (a'nnetrn bfsg a'nnåret p1)3  baddare (baiddeir) barnut 
(bå'nlit B bänut A) bickel (bi'tkjåll4  bi'tkjeln4  bi'tkj(kllå) borr(e) (beirrei pi) brätt 

Jfr pmar (Larsson Subst. s. 46). 
2  Om ordets etymon och gestalt se nedan s. 57. Redan här må antydas att Stenberg inte 

kunnat beteckna det stavelsebildande l:et. 
a Obfsg. saknar beteckning i första stavelsen. Vanligen har ordet grav accent i Vb., jfr 

Larsson aa s. 47. Former med akut finns i Lappland (Arvidsjaur, jämte cindar f), Norr-
botten (Norrfjärden Piteå) och Västerbotten (Lövånger — där f, se Lindgren Ordb.). I 
betydelsen 'skoning under med' ( <andra f, se Hellquist och Torp) förekommer akut i n. 
Ångermanland (Anundsjö Grundsunda Sidensjö Skorped). Stenbergs a'nneirn skulle kunna 
vara riktig form och alltså beteckna akut, men plur. borde under alla förhållanden ha 
gravis, alltså - 

4 Längden på andra stavelsen verkat förbryllande. Felskrivning för jfr pluralformen? 
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(brå'ttgn brä'ttgn bfpl) ditt (di'ttä pi) farlig (få'h,l .‘ A fåhli B) fjärd (fjdhlå fja'hlå 
pi) flatt (fldttgn bfpl) /rågen (frå'ign) ginnut (gi'nnfit jfr fsv. girna 'begehren' 
Noreen Altschw. Gr. s. 450) hocken (heickgn) räck (rdtkjgn dat. sg) skarr (skdrrå 
skdrrå pi) skir (ski'rgn A siarn B bfpl) skynda (skjöinngl skjö'nngln) jfr Larsson 
aa s. 50 sopp (sa'ppå A såppå B pi) sticken (sti'ckgn) stunders(t) (stainners[t]) 
stymmel (stö'mmgllå A ståmmgllå pi B) ställig (ställda) tocken (tcY ckgn) tommom 
(to'möm to'mm6m) torftug (ta'httii) undan (einnå B) vand (hwdnnå pi) vorre 
(hwö'rrå pi B hwörrå A) ärla (e'lå bfsg) ärra (ö'rrå bfsg). 

B. Vissa ord som ofta ingår i sammansättningar:1  brack(a) (bra' ck bra'ckii bra'ckgn) 
bränna (brä'nn brånnå brånngn) dyll(a) (dy'll dy'llå dgllgn) förna (fö'nn föinnå) 
grande (gra' hn sg gråhnå pi) hätt(a) (hä'tt hd tta ttgn) kabb(e) (kå'bb bbgn kå' bbå) 
kätt(e) (kje'tt kje'ttn kjatä) löt(e) (lä' jt låjtä)2  moll(e) (mall malln) rock(a) 
(ra'ck rdckå) rom(me) (ra'mm rdmmgn) -snopp(a) (snd'pp snö'ppå sneippgn A 
snöppgn B) tina (ti'n A an B ti'nå A tina-  B ti'ngn A finn B) vorre (hwd'rr 
hweirrn hwö'rrå B hwörrå A). 

Ord med s. k. likvid,aapokope (se Dahlstedt Vilhelmina 2 s. 109 ff.): bäckre 
(bä'ckgr bä'ckgrn bä'ckårå) humla (ho'mmghl ho'mlå ho'mlgn) jäckla (gjä'ckghl 
gjä'ckla gjä'cklgn) kickra (kji'ckgr kji'ckra kji'ckrgn) kräckla (krä'ckghl krä'cklä 
men kräckla bfpl, jfr kråckghl v A kr'dckehl B) nögla (nö'gghl nö'glå nö'grdn) 
rägla (rä'gghl rä'glå rä'glgn) skackra (8ka'ckgr) skackre (ska' ckgr ska'ckgrn) snottra 
(sna'ttgr sna'ttrå sndttrgn) vappla (hwa'ppghl hwaipplå hwa'pplgn). 

1 följande ord: gänglig (gjä'ngjåri) hympel (hy'mpgl hy'mpan hy'mpalå) 
ilskut (i'skiit)lyssen (ly'ssngn bfpl) rank (ra'nkå pi) saltare (sa'ltår sdltårn) varke(n) 
(hwö'ssskjii) verklig (wdrkjåli) ämbar (h.dmpgr, hdmprå ä'mprå ä'mrå, hä'mprei 
ä'mprei ä'mrå). 

Typen' i de under III: 1 redovisade orden — man väntar sig här - jfr 
nedan under IV — beror såvitt jag förstår på att kortstavighet i två- och fler-
stavingar fanns i umemålet omkr. 1800. I och för sig är detta inte förvånande. 
Denna kortstavighet finns än i dag i de södra grannsocknarna (Nordmaling, 
Bjurholm och delvis i Hörnefors, jfr Larsson aa s. 6), dessutom sporadiskt i 
delar av nö. Ångermanland (se ÖNB s. 233, jfr Dahlstedt Vilhelmina 2 s. 55).3  
I böjda former av ä. kortstaviga enstavingar, som i oböjd form har längd, finns 
kortstavighet fortfarande åtminstone i Nonlmaling, jfr dag sg dåga pl. 

Stenbergs material är inte enhetligt. De flesta hithörande gamla kortstavingar 
(c. 100) har beteckningen - t. ex. hägå Mgån hägånå, jfr s. 14. Mot dessa 
står c. 30 med beteckningen' ". 

Beteckningen' kan även i de under 2-4 upptagna fallen ange kortstavighet 
och då en sekundär sådan. I pitemålet finns sekundär kortstavighet i vissa ord, se 

1  Sammansättningar hittas i ordboken dels under det enkla ordet, dels i det kompletterande 
registret. 

2  Accentbeteckningen i pluralformen kan tyda på att vi har att göra med ett löte. Se 
vidare nedan s. 13. 

a Jag har haft förmånen att med lektor Sven Söderström diskutera nordmalingsmålet 
och jag är honom stor tack skyldig. 



10 

Dahlstedt Pitemålet s. 16 f. Han urskiljer bl. a. följande kategorier: Lång-
staviga med gravis, i vilka den första vokalen följs av ett konsonantljud, särskilt 
avledningar på -ing, och ord med likvida- eller n,asalförbindelser med vokalinskott 
[i samband med apokope]. Dessa företeelser finns i mål med delvis bibehållen 
gammal kortstavighet, jfr Levander Dalm. 1 s. 83 if., Pihl Verben s. 41 f., 
Tiberg Estlandssv. språkdrag s. 67. Går man till nordmalingsmålet finner man 
många exempel på sekundär kortstavighet:' 

Avledningar på -(l)ing -ning: benling Ming billing biltng 'tvilling' 
blåning blöning 'blånad' byting Yting börding btng 'docka' bärgning 
bcåttntg fjärding fjee7i,ng fölsing ftktng 'fölunge' geting pling glytting 
St' ing 'pojkslyngel' gröning gr'6"ntng 'ännu grön säd' gätning ytaning 'vall-
ning' herting håfbng 'odåga'2  killing kiltng kummin k'ö,'rntng kätting 
kc'eltng (båt)länning lntng malning nditung mälning metung 'det som 
skall malas' melling meltng 'ringfinger' mening mghtng (i uttr. »han skrev 
meningen på svarta tavlan» däremot mening 'åsikt' mörting m/ng 'en sorts 
insjöfisk, ej mört' penning påning raning retning (<*rodning jfr Lindgren Gr. 
s. 135) rotting röttng rädding rek chngan (i uttr. »du tog till i r.» 'i överkant, i mesta 
laget') sanning »lung smorning små zung spänning sp &rung 'duvhök' 
strömming strilmtng stötting stöttng vilding viling 'vara vilse' välling v&ling. 

Företeelsen har uppmärksammats först genom Norgrens o. Söderströms upp-
teckningar 1948-71 (se Dahlstedt Vilhelmina 2 s. 15 not 2). 

Stenberg har endast ett ord av denna typ med beteckningen'L , nämligen 
stötting.3  Därjämte finns beteckningen i vimpling, vilket verkar förbryllande. 
Att ordet skulle haft akut accent eller visat kortstavighet är inte troligt. 
Beteckningen får väl bedömas som felskrivning. Förbindelsen mpl kan under alla 
förhållanden inte uppfattas som »kort konsonantgrupp» (se Tiberg aa s. 67). 

Långstavingar med gravis och ett intervokaliskt konsonantljud: barnut bökat 
blånut 146nat 'blåaktig' brokig bråka 'brokig, fläckig' bunor4  bi:~ 'två 
ställningar på vilka bakbordet läggs' dunge &ban (bfsg) 'gödsel i kalv-, svin-
och fårkätten' elak lak farlig Mia åv. 'Ma flammig fieima flammut fkimat 'som 
har avlånga, ej runda fläckar' fläckig fiee'ka fögan(e)5  fikan(a) 'faktiskt, 
nästan' (g)imman6  bnav, 'ugnsvalv' gånga gånga bfsg 'gång' gätare ytar 

1  Fullständig redogörelse för det tillgängliga materialet avses inte. 
2  Ordet tycks vara vida spritt i överförd betydelse. Från Södermanland uppges ordet med 

betydelsen 'kaxe' (ULMA 89: 13). 
Såsom Dahlstedt (Vilhelmina 2 s. 15) påpekar har sekundär kortstavighet i -(n)ing-ord 

av denna typ förr haft större utbredning, eftersom långvokaliska uttal *uppkommit i samband 
med den allmänna stavelseförlängningen i övriga Äng, AsLappm, Vb m fl.* 

4  Uppt. menar liksom Seth Larsson (an. s. 119, jfr Rietz) att vi har att göra med ett pluralt 
ord. Egentligen utgår ordet från ett bunad i best. form, jfr fvn. bånactr, no. bunad, se 
Nordlander Multrå (bordsbunad) och Sidenbladh Allmogemålet (bune). 

3  Ursprungligen föga annat. 
6  Troligen är ordet långstavigt från början, jfr det besläktade fvn. gima 'spalte, öffnung', 

gima no. giima gjeeme, den sistnämnda formen från v. Telemark (jfr teemi 'timme' Roas 
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'vallpojke' helgdags hegas 'helgdagsklädd, renligt arbete' hemman Urnan 
häbbre hee'bar ickor ikor 'ekorre' klösas goseg kokas kokas krokut krökat 
kryckel krksal 'kanalje' krökas krkses kärtel „Vital 'körtel' köjasi /Ojas 
'vilja kräkas' ledas Wejas 'gå arm i arm, hand i hand' långom(t) längsm(t) 
'långt' låtsa(s) lisa(s) mellan maa minnas nignas människa miene,,s 
njuran varan fåran 'njure' pikut2  pikat 'spetsig' randig råna rosig rösa 
'spräcklig' räckas ree'§as 'sträcka på lemmarna' skallut skålat 'skallig' skrinna 
Agna 'halka' skämmas tsee'mas spikut spikat 'vass' spirel spiral 'gänglig, 
smidig man' spörnas späne,s 'sparkas' stadgas stågas 'stelna' stickas stikas 
'stångas' stimmut stimat strimmut strimat 'strimmig, smårandig' stymmel 
störn,s! 'kort svans (på gris, får el. get)' ståndare stinar 'potatisstånd' stäckut 
stekt 'kort' stötas stöte2 synas söne,s sytare sy' ar 'barnskötare' tjuvas 
OgVe.8 tocken tik« tokut tökat trivas trivas trollut trillat 'elak' undan 
ina vadmal viiman våmmut gvämat 'storbukig' välende vgan 'matstrupe' 
vännas2  gve'enes 'visa tänderna av ilska' yssel4  9-sal 'borst på becktråd' 
yvas gym. 

Anm. Sekundär kortstavighet finns även i några akutord: gaffel gängel 'lång, 
gänglig person' hockens hälft (hit'fa bfsg) hörsel lika (Ulka stor 'lika stor') mangel 
skrubba 'storkarda' tom (telma bf 'tid, ledighet') under prep. 

Som synes har Stenberg ett trettital ord av typen ' med gammal lång 
stavelse och ett intervokaliskt konsonantljud. Osäkert är exemplet h,w6'rrei B, 
dels emedan A har hiwörrii, dels därför att singularformerna förmodligen fel-
betecknats — huVrr kunde visserligen vara en stark form eller en svag sådan, 
som inte fått cirkumflex vid apokopen, men beteckningen i best. sing. gör det 
senare mindre troligt och någon stark form kan inte påvisas i västerbottensmål. 

3. Ord med likvidaapokope och vokalinskott: bäckre Vekar drangla v 
dräva! 'släppa och tappa efter sig boss o. dyl.' gäng1a6  Kev4 'stylta' gängla 
v jee'v4 'uppresa el. uppbygga något slarvigt' humla humle hörne4 kjortle 
timp mäckra maar 'bräka (om getter)' nyffla nöta' 'ruska om' tjäckla 
tjeSks! 'hugga dåligt, urgröpa (t. ex. tråg)'. 

No. bygdemål 2 s. 11.). Vigfåsson läser gin= för det fvn. exemplet, men enligt Lindblad 
(Accenttecknet s. 130) är accentens uppgift i Flatöboken, varifrån belägget hämtats, »praktiskt 
taget uteslutande grafisk». SAOB förutsätter både lång- och kortstavig stamstavelse. — 
0-Kalix är vokalen ursprungl. lång i gintman (Pihl 1 s. 232). 

1  Jfr no. koyast (Torp). 
2  Bildat till pik. 
3  Säkerligen bildat till vand 'ond, elak' (Rietz), jfr dens. wänneis ... 'se ond ut, visa 

tänderna; eg. om hästar, då de vilja bitas', Vb. Med. 
4  Ombildning av hy8(1)ing se SAOB. 
5  Man väntar sig gravis, som är det vanliga i Vb. Degerfors har emellertid akut, se Åström 

F. s. 38, så ock många ångermanl. mål, jfr hs'kk'n Multrå (Nordlander Ordb.). 
6  Jfr SAOB G 1610. 
7  Att utgångsformen är kjortle styrks av trje-ljudet, uppkommet av tonlöst 1 efter t. 
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Stenberg har 11 ord av denna typ med beteckningen ' ". Mot dem står 
25 med beteckningen - de allra flesta verb. (Endast ett verb, skackra, betecknas 
' ".) Man kunde för substantivens del förklara beteckningen ' så, att de 
övergått till annan morfologisk, »stark» typ, något som ofta är fallet vid ifråga-
varande ord i vissa delar av Ångermanland men inte så vanligt i det till Väster-
botten gränsande nö. Ångermanland, se Dahlstedt Vilhelmina 2 s. 132 f. I 
nuvarande umemål — jfr Larsson aa s. 53 f. 82 f. — har ord av denna typ grav 
accent med ett undantag, nämligen tavla (tceval), som bör förbindas med fisl. 
fsv. ta/l, ä. nsv. tavel n. Det förefaller mindre troligt att Stenbergs beteckning 
i de uppräknade orden markerar akut accent, i synnerhet som också plural- 
formerna har' i st. f. väntat - (beteckning för gravis, jfr s. 14). 

Anm. Från Nordmaling finns dock några exempel på accentbyte: hoe'ckal 'häckla' 
sna'ttar 'hjortron'. Det sistnämnda ordet har i Västerbotten grav accent men 
akut i Lycksele lappmark, se Dahlstedt Vilhelmina 1 s. 47. Dahlstedt anför från 
Nordmaling även ett snälter. Evert Larsson har i Umeå upptecknat »icke: 
'klump o. dyl.' och jdekebl jceekla bfsg, den sistnämnda formen förbryllande. 
Någon feluppteckning är det kanske inte, eftersom Larsson tycks ha varit ovanligt 
pålitlig i sina iakttagelser. Möjligen kan både stark och svag form ha funnits. 
Larsson var barnfödd och uppväxt i Hössjö i Umeå, inte långt från Nordmaling, 
vilket kanske förklarar formerna. 

I vissa fall kan beteckningen bero på att orden apokoperats i sammansätt-
ningsled och där förlorat cirkumflexen. Exempel där Stenbergs material ger 
stöd åt denna tanke har jag sammanfört under III: 3 B. 

Nordmalingsmålet visar numera ingen cirkumflex i de ord, varom här är 
fråga. Man kan tänka sig att umemålet på Stenbergs tid liksom nuvarande 
nordmalingsmål representerar en kompromiss mellan sydligare dialekters 
övergång a>e av obetonad vokal i långstavingar och nordligare dialekters 
cirkumflektering. Med tanke på den likhet som man kan konstatera mellan 
nutida nordmalingsmål och det umemål som Stenberg beskriver är det möjligt, 
att en tendens till apokope utan cirkumflektering funnits också i umemålet, i 
all synnerhet som orden relativt ofta står i sammansättning. Stenbergs brä'nn 
brånnil brånngn kunde också tyda härpå.2  Till denna kategori kan föras ordet 
grande m (gra'hn sg, grand p1)3. Ordet bildar och ingår i åtskilliga ortnamn i 

1  Om ordet se Hellquist under oxeltand. — I hela Västerbotten har ordet svag form, se 
Larsson Subst. s. 82. 

2  Ordet bränna f har svag böjning i hela Västerbotten utom i Lövånger ((1. Holm 
Lövånger 2 a. 138). Den starka formen kan ha tillkommit genom att ordet ofta är efterled i 
ortnamn. 

3  Se G. Holm i Sv. lm. 1946 s. 141 f. Även i Ragunda, Jämtland, finne ordet som ortnamn, 
se B. Flemström i Jämten 1946 s. 32. 
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övre Norrland. De av Stenberg nämnda fastigheterna Gran i Piteå och Umeå 
har säkerligen fått sin gestalt på kameral väg.1  För Gran i Umeå har detta så 
mycket lättare kunnat ske, eftersom a i s. Vb. förlängs ffr nd, jfr stran 'strand' 
(Larsson aa. s. 9). Beteckningen i notta v (no'tt B - A har nött)2  'småsjunga' kunde 
också tyda på att cirkumflektisk accent uteblivit vid apokopen. Ordet löt(e) 
står ofta i ssgr, kärrlöte hju116te3  (jfr Långström Fordonstermer s. 102-105), 
varför en nybildning löt är tänkbar — löt finns dock i Vännäs och i nordångermanl. 
mål. 

I några fall, t. ex. Janke (Ja'nk B Jänck A) skov(a) (sköl A sköl B) tina 
(ti'n A an B) har som synes handskrifterna olika beteckning, något som 
kunde tolkas som vokalbortfall eller cirkumflex. (Beteckningen - kan emellertid 
också markera vokallängd i ord med stark böjning, jfr s. 15.) Numera finns 
emellertid endast svag form i hithörande ord i västerbottensmålen. 

Beteckningen i orden under III: 5 ovan (s. 10) är delvis svårförståelig. Ordet 
hympel har enligt SAOB både akut och gravis. Ordet är väl belagt i östsv. mål 
men tycks inte vara känt på norrländskt område. SAOB nämner sammansätt-
ningarna back- berg- och skogshympel (jfr Stenberg), vilket kunde förklara 
beteckningen så som skett vid andra ord, som lösgjorts ur ssgr. Ordet är också 
belagt från Uppland (Fjärdhundra, Isaacsson. s. 116) Västmanland (Kumla 
Möklinta) och Södermanland (Huddinge Selaön Åkers o. öRekarne hdr, jfr 
G. Ericsson Ordl.). Accenten är — där den uppges — gravis och betydelsen är 
'pojke, gosse'. Beteckningen i rank (ra'nkä pl.) kan bero på att ordet står i 
sammansättning, något som också kunde gälla ämbar (jfr Lindgren Ordb.: hink-
vattu-).4  Ordet scakir 'en art finare svordom' (kontamination av satan och psaltare?) 
är känsloladdat och detta kan förklara den akuta accenten. Någon förklaring 
till beteckningen i ilskut lyssen (ly'ssngn bfpl) gänglig varke(n) verklig, alla med 
akut, har jag inte kunnat finna. 

Sammanfattande kan alltså konstateras, att Stenbergs beteckning ' visser-
ligen främst anger akut accent men att den i en del fall uppträder, där man 
väntar sig gravis. En jämförelse med nordmalingsmålet styrker, att Stenberg i 
det senare fallet vill beteckna kortstavighet, primär eller sekundär. Han har 
konstaterat att trycket ligger på första stavelsen, men han har inte velat ge 
denna längdtecken, eftersom han lagt märke till att orden ifråga på något sätt 

1  Gran i Piteå skrivs i Grandom 1543 (Nordlander Norrl. saml. 1 s. 284). Troligen avses 
samma fastighet i skrivningen på Granen 1613 (Nordlander aa s. 309). Kb. 1770 har beteck-
ningen ojebyn nr 1, Överstesätet Gran. 1553 nämns i Västerhiske i Umeå Grendhen (Nordlander 
aa s. 312), som väl är felskrivning (?felläsning) för Grandhen. 

2  Jfr nått 'gnola' Burträsk (Lindgren Gr. s. 138), nott 'sjunga något litet ensam' Degerfors 
(Löfgren Ordl. ULMA 88: 61), no. nota (oo) 'angive Tonen eller Melodien (til en Sang); istemme' 
(Aasen). Svårförklarlig är vokalen i matt ()Kalix (Pihl 1 s. 175, Verben s. 36). 

3  Om ordet löt(e), se L. Elmevik i Sv. lm. 1965 s. 114 ff. 
4  A har i detta ord beteckningen - alltså gravis. 
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skilde sig från de långstaviga med gravis. Att Stenberg iakttagit detta och — 
framför allt — sökt beskriva det tyder på, säker språkkänsla. 

IV. Typen - el förekommer i två olika fall. 

Typen är som ovan (s. 9) påpekats den normala i gravisord, t. ex. svaga ä. 
kortstaviga substantiv i oböjd form, många böjningsformer, kortstaviga verb i 
infinitiv osv. 

Typen uppträder ibland i två- eller flerstaviga akutord med lång vokal 
eller diftong i stamstavelsen. De redovisas nedan. Det har synts mig lämpligt att 
här också redovisa enstavig form med längdtecken (och den diskuterade typen i 
best. form). 

A. Ord med lång vokal eller diftong: 

2an4 (än ånej) barn (bånå bfsg bånå bfpl) blån (blånå bfsg) borg(en) (bårjå) 
bred (bråd brådd bra1ä)1  brån (bröhn bröhnå bröhnå) dethärna (håjnå) drag (dråg 
drågå med dra'gå pi) fä/ (/la bfsg) fävel (få/id B bfpl) gran (gråhn gråhnå) 
gräv (gråf gråwå gråfwå) gök (gök gökjn) huva (rchwå A u' hwå B) härn (härn hå rnå)2  
hös' (höjs) jet (jet jaci) kam (kåm kämgn) kar (kds kicså) knut (knät) Krömberg 
(kr6umbgri)3  Kråmats (kröumits)3  kvav (qwåf qwåfwå) lad (lå d lådå lådei) lag n 
(låg lagd bfpl A la'gå B) lyr (lgrå bfpl) löt(e) n (låjtå bfp1)4  mes (majs) nor (nöhr 
n,öhrit nöhrå) rev m (råjf räjfwgn) rud (riidå bfsg A ru'dci B) rär (grå bfpl B rä'rå A) 
skav (skål ska'/w) skål (sköhl sköhlå A skå'hlii B) skov(a) (sköl sköfwä B sko' f 
sko' fwå A)5  skrävel6  (skrelfwghl skräfhlä) skäl (skjåhl skjåhlå) slip(a) (slip slipen 
slip6n7 ) små l (smöhl smöhlå) syn (sgnä bf A sy' nå B) tik (tik tikä) torn Värn tårnå) 
tåg n (lagd bfpl) täv(e) (tål tåfwgn)8  vad (wåd wådå wådå) vitter (witrå bfsg). 

1  Förmodligen en missuppfattning av Stenberg, som sammanställer ordet med bred a. 
Hos säljägarna i Vb. finns ett (land)vred 'öppen ränna' (Jirlow i Västerbotten 1930 s. 80, 
jfr Larsson aa s. 89). Ordet är bildat till roten i vrida v. En övergång yr >br är tänkbar, 
jfr brtat 'vrist' (Larsson aa s. 33), men övergången tycks endast finnas i detta ord. 

2  Uppslagsordet ändrat till härn, den nuvarande formen i Umeå. 
8  Jfr kröma (krum) v 'jämra och grufwa sig ...' no. krauma 'tala sett og litt klynkende' 

(Torp). — Tillnamn har i Vb. ofta akut, jfr Bergman Nordl. provinsialismer s. 15, Åström 
F. s. 10, Lindgren Gr. s. 24. Ord på -as har akut, jfr Lindgren Gr. s. 26. 

Om ordet tillhör /öt el. löte är svårt att avgöra. Ett löt, motsv. lö'jt finns i Vb., möjligen 
nybildat i ssgn hjullöte, jfr Långström Fordonstermer s. 105. I betydelsen 'stycke väg' har 
ordet tvåstavig form, se Larsson aa. s. 100. Se även s. 9 ovan. 

5  Formerna med längd kunde visa svag form, den enda i Vb. belagda, jfr Larsson aa 
s. 71. Se vidare s. 13. 

8  Uppslagsordet ändrat från skrävla. 
Pluralformen är förbryllande. I nuv. västerbottensmål är ordet mask., se Larsson 

aa s. 25. 
8  Larsson aa har både stark och svag form. Ordet står ofta i sammansättning, vilket 

kunde förklara växlingen. 
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B. Ord med kort vokal: agn (ägn ägna) 2an4 (linn4r A ienngr B obfpl) bäckel 
(båcklä bfpl) pank n (iskänk pänkå) ?sarg(e) (sårg sårgåk)1  slafs (slå/så slå/85ä bfpl) 
slinkus (slinks) svång (swäng) vagn (wängn). 

Anm. Som skrivfel bör kanske förstås beteckningen - ' i följande ord: tjära 
(fjär& fjåru'n men fiårtinä) fjäril (fåre'll fåre'lln men /ögna') flygel (sia B 
figga A Sti'llei). Det verkar som om korthetsbågen bytts ut mot '. Fallen är 
som synes få. Orden har grav accent i nuv. mål. 

Beteckningen - anger som ovan sagts vanligen grav accent. I åtskilliga 
fall används den emellertid också i akutord. Stenberg vill i sådana fall säkerligen 
markera kvantiteten. Längdmarkeringen i två- eller flerstaviga böjnings-
former hänger samman med att ordet i oböjd form har längdstreck, jfr 
V nedan. Beteckningssättet behöver emellertid inte uppfattas som en ren 
skrivbordsprodukt. Granskningen ovan av typen' (") tyder på att kvantitets-
förhållandena i umemålet omkr. 1800 var instabila. I tvåstavingar var kortstavig-
heten i stor utsträckning bevarad eller sekundärt införd, jfr s. 8 f. Tendenser till 
förlängning — som i nutida umemål slagit igenom — kan emellertid ha 
existerat samtidigt, och det är högst sannolikt att de framför allt gjort sig 
gällande vid ord som i oböjd form var enstaviga. Stenberg kan alltså ha varit 
medveten om en kvantitetsskillnad mellan t. ex. (det alltid tvåstaviga) skala 
v och skålig (bfsg av skål) och ibland låtit den slå igenom i sitt beteckningssätt 
rakt emot de regler för angivande av den musikaliska accenten, som han annars 
tillämpar. Påfallande är att Stenberg — om än i få fall — använder längdstreck 
i ord med kort vokal. Några fall t. ex. agn och pank kunde förklaras så, att 
han velat beteckna vokalkvaliteten; orden uttalas med a i s. Västerbotten. 
Ordet sarg(e) kan visa cirkumflex, slinkas kan ha fått längdtecknet av ett före-
gående sank v, beteckningen i änder har rättats i B. 

V. Typen - 

Uppträder i: 1. Ord med i nuvarande mål lång vokal eller diftong; 2. Ord med 
cirkumflektisk accent. 

1. Förutom de fall som givits under IV ovan finns följande material: ar2  (år 
ärn bfsg) blöt (blöjt) bål (böll) dag (dån bfsg) das (dås) döv (elbuw) Ers (Ers) fjärd 
(fjähl fjähln bfsg) fli (fa) ful (fith,l) fä (1e) gan (gan) gnu (gnä inf. gn5u ipf. A 
gnå'u B Hans(e) (Håh,ns) hård (hähl) här (kår) jå (hjei) kiss (kis)3  knyt (kngl 

1  Troligen har ordet svag böjning och - skulle då beteckna cirkumflex, resp. grav accent 
(i det senare fallet i förbindelse med j̀). SAOB uppger ett serge (Dalin) men med helt annan 
betydelse och identiskt med det från ty. lånade sarg(e) 'kant etc.'. Ordet är väl bildat till v. 
sarga, vilket ger god mening såväl med hänsyn till betydelsen som till ordbildningen. 

Om ordet se Gun Widmark u-omlj. s. 235. 
a Möjligen avser beteckningen cirkumflektisk accent. Evert Larson har sådan i detta ord. 
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kngln) kvård (with] qwähln) k,äl (kjähl äv. tja'hl) lag [m] (läg) led (lå A le' B) 
lur (lur barn) lyda (rg äv. ty' B) mal (mal mak) mol (möhl) mård (inithl mähln) 
nå (nå) nåk (mik nå kt) nörd (nöhl) Pet (Pöt) rev n (råf äv. re' f) 'ro (rö A ro' B) rån 
(röhn) räka (råk ipf.) själ (skjähl skjähln) sket (skja,l) skev- (skjåf) skjå (sjå) 
skryp (skrgp) skär (skjår) skärr (skjår) sni (sni) sno (snö) snår (snår &tänt) 'snor' 
snöd (snöttf) son (stan) stel (stal) stök (stök) såd (säd) tjå (tjå) tor (thörn bfsg) trott 
(trät)1  trå (trä) ty (9) tåg f (täg) 2val (hwCthl) ård (ähl aln). 

2. Cirkumflektisk accent anges med några få undantag (s. 13) i gamla lång-
staviga tvåstavingar. Stenberg utmärker som ovan anförts accenten med ett 
längdstreck över vokalen. Det stora hithörande materialet redovisas inte här. 
Om vid läsning av editionen tvekan kan uppstå, huruvida Stenberg avser längd 
— jfr orden under 1. ovan — eller cirkumflex, ger uppslagsordet härvidlag 
upplysning, som hjälper läsaren tillrätta. 

Stenberg vill alltså med - markera lång vokal eller diftong samt cirkumflex. I 
de två förra fallen är han inte konsekvent utan använder också ', se ovan 
s. 13. I Hanse (Håhns) kortform av Hans, kan längden beteckna cirkumflex. 

Sammansatta ord 

En del sammansättningar med korthetsbåge på bägge leden och några stående 
förbindelser av samma typ har behandlats i Anm. under I ovan (s. 6). Det 
övriga materialet redovisas nedan. Uttalsuppgifter för de enskilda orden ges 
endast då så är nödvändigt. Många av orden finns inte under eget uppslag i 
ordboken, eftersom de står inne i artiklarna. De kan sökas i ordregistret i slutet 
av ordboken, s. 167 if. 

VI. Typen - - 

andsöns armån backsolv bandrede (Winraj) barmhet barnrev bosskas brandbär 
brodera (bardör) bubänsa (bablins) buföring (baffr7ng) bukgjord burdus bygga på 
(bgddjpii) båslad durväder (darwår) dyngrusa (dgngrits) eldbene (abåin) eld/öre 
(t/5r) fnöskkjuka (tnöskkjak) fråbrägd fångloder (fängför) förgånga (tårgång) 
förlåt förnsjäl gammstinta (gämstint) getragg (äv. gåjtra' gg) gifta-toska (iifttäsk)2  
gigstör grytskrabba (grgtskräbb A grgtskret'bb B) gräsand gubbsten gubböl gullskred 
havsskir (äv. häfsski'r) hemclöme (häimdöm) hu11agn3  hårdlut hårnot hönsbär illflin 
isancl is/len jordbär julsven kallbär kasta grubba (kåstgröbb) knivslire (havsar) 
kolbåd kontor korusa (köras) krimskrams kångvis köttkabb(e) (äv. kjöttkeibb) laxmus 
laxtina (läxan) linsynke (ansönkj) ljuslett lomhörd långgrimma (länggam) långkuse 

1  Om ordets etymon, se s. 35. 
2  Jfr SAOB gifta v.3  (G 383). 

Ombildat av ssgn *hullangi se Hellquist. 
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(längkfts) lägga-om (laggöm) kingstju mjöldomt munslip(a) (mönnsap A mönnsli,' p 
B) myskrank målskrind mörklett nästgärd ogreda (ögr'åij) ogäv onämn otöld piphös 
raklång rallhund rudlett rumpband rumpgjord rå-vid (råwå B råwä' A) räckjärn 
rödlett saxsolv sengör silvskred (äv. sålfskre') skakvagn skogssolv sia/at spikand 
spörna-kråka (spönnkråk) stackstolpe (stäckstälp) stenmal stubbstrumpa (stöbbströmp 
stöppströmp äv. stöppstro'mp) stäkgräs svartlett svintryne (schlantr§n A schw-in-
try'n B) sädesmask (sgsmårtkj) stklesård (såsähl) sädesärla (såsa) uppställd (öpstålt) 
vadmal (wåmmäh,n) vedhus (wählis äv. wahå,$) villgoda (urilgö) vindtåg väder-
villa (tvårw-ill) ålunge (ählöng) örnseledes (ömsle7s[s]) ömskint. 

I böjda, flerstaviga former av typen är beteckningen vanligen - - 
Undantag: brånb'e'rå bfsg bränbårå bfpl båkhjo'hlå bfsg dfirwe'rå bfsg ölbe' jnå 

pi älfö'rei bfsg ålfö'rå bfpl gigstärå pi A gigstÖrå B gråsä'ndr'en bfpl gållskre'å bfsg 
gfdlskre'å bfpl hålsski'rå bfsg håfsski'rån bfpl B hä'nrgn bfpl jöhlbe'rå bfsg 
jöhlbe'rå bfpl jåhlsch,wä'nnå pi B (A har ingen beteckning) rållhu'nnå pi 
spi kä'nn& obfpl spi/ed ndrgn bfpl stäcksta'lpgn bfsg skicksta'lpå pi ståkgrä'så bfsg 
såsmå'rtkjn bfsg se'små'rkå pi såse'lå bfsg säse'lgn bfpl wgrwi'lle-n A (wårwi'llbt B). 

VII. Typen -, 

Alternativa fall har givits under VI ovan. Det övriga materialet redovisas nedan. 
ansikte (änsi'kt) bockragg bogsköt B' breda på (bråijpå') brännboll buskskräcka 
(biiskskrä'ck) byricka (bgri'ck) domdera (dömde'r) dyngsudd dövkkimd fallera 
(fälle'r) finhyllt fiskgjud fjällmus flenros forssparr freda-bo (frgbo') freda-på (fråpå') 
frässparr fårkätt(e) (fårkje'tt) fårsopp fåställd /örfot tårgång getkätt(e) (ggjtkje'tt) 
getragg getsopp glasbär gorrsudd granlid granlöp grovhyllt gräddspo gulltyppa 
(gfdlty'pp) gärdseltrod (gjållhtro') hamptott havssolv h,etsöd huggkabb(e) (håggkå'bb 
äv hå,ggkiibb) hålla-till B hällda A) hårtest härvtyg hästsopp hölod hömoll(e) 
(h5ima'll) insjö iskall issarv järmttapp karsskid(a) (kässkji') kittelträ (kjålltre') klav-
bunden (kläfbu'ndn) klippera (kappe'r) klom(n)ved (klämnwe' klåmwe') knorrtvint 
kornlag kramsill kråkhacka (kråkha'ck) kvarnbuss kvarnkall kvarnstut kånksäck 
kånka-av (kånkå') käppskrind landkall laxtyppa (läxty'pp B läxt§pp A) lerkladd 
lieorv (l76'rf A lid' rf B) ligga-i (liggi') lingbär linknock lintott lissko ljusmor lokstad 
lutsa-ned (lgsne') löplist matgrann medrand metmask mjölvacke (mjåhlwa' ck) munljut 
munrede (mönnrä' j) murlad musbränd målstång ohäppa (ähä'pp) oknytt ormskred 
ormsnärva (örmsne'rf) ormvin otokt otytt B1  pannstycke (pånnsty'tkj) pilka-av 
(pilkå') reda-av (råjå') romlö,der2  (römle'r) romfil romtråg rotskap2  ryggås rännskit 
rödfol(a) (rbuwfo'hl) saltkar skjutas på (sjässpå') skorvhätt(a) (sk,"årfhint) skorvluva 
(skörflu' 1) skredstång skridstång skylta-för (skgltfö'r) skördgäll slamssäck slask-
bracka (slåskbra'ck B4) snöbut spörnträ starva-av (stårfå' B stärfå' A) sten,skräcka 
(ståjnskrä'tkj) stubbsolv stumskräcka (stömskrä'ck) stönkråka (stöhnkrå'k) sursopp 
B (sårsåpp A) svinkätt(e) (schwinkje'tt) svinmald syndastraff (sÖnnstrd 1) taga-på 
(tå på') takskida (täkskii) tjuvsparr tjärgadd (äv. tjårågå'dd)5  tjörstång torvigg 

1  A har efterledsbetoning. 
2  Betr. f. ledens ursprung, se s. 49. 
8  Jfr roteakap SAOB. 
4  A saknar beteckning på f. leden. 
5  Jfr s. 25. 

2 — 732482 Widtraark 
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trussera (tritsse'r) trädesård (trgsa'hl) träträlg (äv.  . trarä'h17,) tullsnop tunnstig tynga-
av (tgnjå') täckskida (Kickski') vidkissa (w7,ki's) villa-av (w711d) villa-på (w711på') 
vind borre (hianbcY rr)1  vithilka (hwithi'lk) vrinskhäst vågmat vågmor vårhacka 
(wörha'ck) vårlod vårpryppa (wörpry'pp) väggsmed vändborre (htvånbelrr)1  yra-upp 
(gro'pp) yrkdag åkrede (åkre') ägna-ut (ågnu't) ödkänd örsnärva (årsne'rf). 

Böjda, flerstaviga former i ord av denna typ betecknas - ' 

Diskussion 
Accentueringstyperna VI och VII, dvs. - - och - ', markerar med all sannolikhet 
grav accent och starkt bitryck på s. leden, vilket stämmer med nuvarande 
förhållanden i västerbottensmålen, jfr Lindgren Gr. s. 28. Svårförklarligt är att 
Stenberg använder - - och -, omväxlande utan klar fördelning. En samman-
räkning visar, att typen - - i c. 70 fall har lång vokal eller diftong i efterleden, 
i c. 35 fall kort vokal. Typen -, har i c. 70 fall lång vokal eller diftong i efterleden 
mot e. 80 fall med kort vokal där. Möjligen har Stenberg velat markera s. leden 
som längre i typen - - än i - '; därpå tyder möjligen, att han ibland har bytt ut 
- mot' eller i senare leden i best. former av orden, jfr också materialet under 
IX. Möjligt är också att han har velat markera ett starkare tryck på s. stavelsen 
med - '. Någon säker uppdelning har han inte kunnat göra. En sådan är 
dessutom knappast nödvändig. Det väsentliga för honom var att markera 
avvikelser från osammansatta gravisord och att göra det utan att åstadkomma 
något missförstånd. 

Orden har i nutida dialekt en ganska lättfångad accentuering.' På Stenbergs 
tid kan accenten ha varit vacklande, vilket framgår av att också efterledsbetoning 
i sammansättningar var vanlig, jfr vidare under XVII. Dialekten befann sig 
sannolikt i ett omstöpningsskede. En omkastning av accenten från senare ledet 
till det första höll på att ske — se vidare nedan — och Stenberg kan tydligen 
vackla också i beteckningen av enskilda ord. Olika mer eller mindre subjektiva 
överväganden kan ha väglett honom vid beteckningen av det enskilda ordet. 

VIII. Typen - - 

Förutom böjda former under VI (s. 17) finns följande fall: 
brandstake (bränståkå bränstäkån brånstäkänå) dyngdraga (d7ngdr5uwil d9ng-
dr5uwän) enträgas ogredug olidug omage (ölnågå ömågån öntågånå) tjuderlekan 
(tjårläkån) välforor (wåhlförbt bfpl) åtkommen åtöver. 

Accenten är säkerligen grav som i nutida språk och orden har starkt bitryck 
på senare leden. Denna har lång vokal eller diftong, endast i ett fall kort vokal 
(åtkommen, jfr följande typ). 

1  Om detta ord se G. Widmark i NoB 1961 s. 161 ff. 
2  Den norrl. ordaccenten kan ibland vara svårfångad, »svävande» se Dahlstedt i Vilhel-

mina 2 s. 65. 
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Typen -, 

Förutom böjda, flerstaviga former under VI och VII är materialet följande: 
backträlg (bäckträ'hli) bosshumla (bössho'mmghl bössho'mld bössho'mlåk) eldsindra 

nngr) enkunnas enstötting fnösktingla (fnås1cti'ng6hl) fotbossa (fötbu'ssil lötbu's-
sfin B — fötbussu'n A felskr.? — fötbu'ssiinå) fråbrägdug fyrbörding fårstymmel 
gammgång (gämga' nggn bf indekl.) getstymmel golvtilj (gölftili) grytfattan hand-
gångas hinkflygel hårdremmas (hählrä'mmds A — kan även läsas hählrä'mmäsl — 
hählre'mmgs B) hödyssja (1u5ijdy'ssi) 'läggande (ili'ddj6n) illpliktig illsniktig illthå ge 
isickel kalvrage (kål/ra' gå kål/ra' gån kälfra'gånd) kärntörel lappk,ackel laxstödj 
(lä xstö' di) lerkecka lång fångom långskott (längskå'tän bfpl B2) mjölkstava mushuggen 
myrgörel (mgrgö'ra mgrgö'rgln mgrgö' rak° myrmäckra (mgrmä'ckgr mgrmä'ckrd 
mgrmä'ckgn) nästgörä nödbråte (nå uhrd'td nöubrå'tein) nötvidj (nöjtwi'ri nöjtwi'rjei 

jtwi' ryn) obilligt obyggande (öby' ddjgn) ofallen ofantlig (öfa'nstili) ofrågen ogredare 
(ögrä'ijär) ohovligy  okunnug omagdöme (öma'geidenn ölna'gäd6mmd åma' geidennmd) 
omaglig (öma'gäli) omaglundom ( ö m a 'gälönnlim) omåglig oskönsam (öskjöinsiim) 
otoktug oxbörel oäven pannpining pöslera (påsle'rd bfsg) rankbåge rallhund 
(rällhu'nnd pl) risbråte (risbrå'td ri,sbrö'tån r-isbrö'Ond) risrage rumstegug rännfänika 
(r'dnnfä'nick) snarsticken solvgare sparrspänning (spårrspä'ang spdrrspä'ningbt 
spårrspäiningd) spikancl (sp-ikäinn& obfpl) stenfjära stenravel stenrävel strandstrykel 
(stränstry'tkjg sg stränstry'tkjglld pl) stumskrake (störnskra'kei stömskra'kei stömskra'-
Kin stömskra'keind) sädesmask (sj,smeirtkja, bfsg sjsmierkei pl) sädesärla (såse'ld 
bfsg såse'l4n bfpl) trebörding träspila träträlg (träträ'ha,) uppynedå utbörding 
(92tbö'hling fdbö'hanggn iitbö'hlingd) utsågad villgodning (wilgo' lang wilgo'ningd) 
vindnavare (w-inna' Når tvinna' fweirn winna' fwdrd) vingskä,ckel (wingskjä'ckghl 
w-ingskjä'ckghln Jingskjeckalä) ådgåde (ä,g6'dd g6' dån Judö'd,dnd). 

Orden hade säkerligen som i nutida dialekt grav accent och starkt bitryck 
på s. leden. Denna har ofta kort vokal och kan ibland ha varit helt kortstavig. 
Om skälet till de olika beteckningarna i VIII och IX, se under VII. 

Typen - ' 

Beteckningen finns i en del ord med tvåstavig förled: 

forkenmat (färkgnmdt) illgärdsam (ilg4rsa'm) jungfrubär (jiimfrilbe'r jiimfricbe'rd 
jiimfritbe'rd A3) måta-munnen (m5kinu3'n) nosklapp (nöskilld' pp nöskeild'ppM 
nöskeildppd) runkarank (rönkara'nk)4  skranugväxt (skröhniiwei'xt B) slaglyr 
(slöufwilly'r) slagval (stbufwilwa'hl) slasbrok (släsdbro'k B släseibro'Un släseibro'kei). 

Orden har säkerligen som i nutida dialekt grav accent och starkt bitryck på 
efterleden. Mellanstavelsens båge markerar trycksvaghet. 

Ett a i sista stavelsen verkar inte troligt, eftersom ordet kan sammansällas med no. 
remma 'bringe i klemme', alltså långstavigt ord. 

2  Man väntar sig ett ltingskö'tånii, jfr sidoformen längalcdteinei. 
a B har efterledsbetoning i detta ord, jfr s. 24. 
4  Att båge saknas på första a:et är väl ett förbiseende. 
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Typen - - (`-') 

eldbendosa (glbåjn-do's B gbgin do's A) förgångsman (färgångsmå'n sg färgängs-
mäinrgn bfpl). 

Orden har grav accent och starkt bitryck på s. leden. Med strecket över 
mellanstavelsen vill Stenberg antagligen markera lång stavelse. 

Typen - (`-') 

andfådd ((utfått) brännpotta (br'ånpättii) bördstång dragsko farkimmen fli-upp 
(faöpp) fräsa sig (fråijs-såg) fyrsprång (äv. fy'rsprång) grovhyllt (äv. gröfhy'lt) 
huggkabb(e) (äv. h,a-ggkå'bb) järnträlg (järntrithli) kar/ca-in (källan) kar/ca-ned 
(kälkng) nordefter (nä/lät) rännbacke (r'ånnbåck rånnbäck'S'n rånnbåckå) skaföttes 
(skårdttgs A skäfö'tt& B) skynda sig (skjöns4) slinkomfot (sankömfåt) sursopp (äv. 
särsa'pp) utefter (tät) utände(s) (ätgnnii ätS-nng.'s) vara så (wäsei) viva-om (heaföm) 
åbälde åbållå) ångbiten (ängatan) övervåld (öfwgrwåll äv. ö' fw&wåll). 

Det gemensamma för typen tycks vara att Stenberg inte velat ge orden vanlig 
sammansättningsaccent. Betr. vissa ord är den förklaringen fullt naturlig. Orden 
nordefter och utefter låter sig väl inpassas i den av Lindgren Gr. s. 44 formulerade 
regeln: »Som enkla ord aksentueras sammansättningar då de av språkkänslan 
inte längre fattas som sammansatta.» Hit hör »sammansättningar ... av en 
ursprungligen enklitiskt använd preposition och ett lokativt eller temporalt 
advärb» (s. 47). I nutida dialekt har orden akut accent. Stenbergs beteckning 
pekar mot gravis men troligen betecknar här - endast lång vokal, eftersom han 
vid me/ter valt annan beteckning (' "). 

Även vid en del andra ord är det rimligt att ingen sammansättningsaccent 
(alltså med bitryck i s. leden) funnits. Ordet åbälde behöver inte ha uppfattats 
som sammansättning. Förbindelser av typen fli upp kan ha förlorat samman-
sättningsaccenten genom att de i satssammanhanget får försvagad efterled. Vid 
reflexiva verb som skynda sig har Stenberg uppfattat förbindelsen som enhet 
men den har givetvis inte sammansättningsaccent. Vid en hel del ord torde 
emellertid beteckningen uteslutande avslöja Stenbergs tveksamhet betr. de 
sammansatta orden. I vissa fall finns alternativ beteckning, som kan bero på 
vacklan eller osäkerhet i beteckningen. Accenten kan antas ha varit gravis 
utom vid de ovan anförda orden nordefter och utefter. Jfr också fyrsprång (typ 
XIII). 

Typen ' 
detdärna (hit'ddnå hä'dgnnå) ditdärna (di'ttd6nnå) fry dig (fry'deig) fyrsprång guds 
död (gui  stå) handärna hanhärna hithärna hondärna honhärna håband (hå'bån 
hå'beinti hå'bånå) me/ter justsom kloård kloriro klövfett kosopp mockrum 
(mh' ckröm m6'ckrömmit mö'ckr6mmå) mån i (ma'hni.) någonting (nä'nting) något 
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litet (neatå nå'atå) självsdin (skjö'rsd6n) skoragg skråbock (skrö'böck skr6'b6ckgn 
skrenöck,å) sådärna (sä'dnå sä'dgnnå) tåsocka -socke (tå'seick) vridand. 

Denna typ av sammansättningar tycks ha accentuerats som enkla akutord. 
Många fall stämmer med den beskrivning av burträskmålets accent som 
Lindgren ger i sin grammatik. S. 31 påpekas att accent 1 uppträder »i en del 
sammansättningar, där första kompositionsleden är 1-stavig (vanligen genitiv) 
form på -s». Härav förklaras beteckningen i guds död och självsdin. Dessa ord har 
f. ö. knappast sammansättningskaraktär. I samma verk s. 35 f. behandlas sam-
mansatta akutord, där f. leden »är 1-stavig och slutar på vokal», jfr fry dig 
håband kloård etc. I fyrsprång ger rs supradentalt s, och ordet kan därför ha 
anslutits till typen ko'ka/v etc., se Wallström Arjeplog s. 49 ff., jfr Dahlstedt 
Vilhelmina 2 s. 62 ff., Lindgren Gr. s. 35 f. Man skulle ha väntat sig bitryck på 
s. leden, något som dock inte markerats. Accentbeteckningen i mockruml verkar 
förvånande, men kan möjligen förklaras under hänvisning till Lindgren aa 
s. 38, där det sägs att accent 1 uppträder »i några få sammansättningar, där förra 
kompositionsleden är urspr. 1-stavig». Regeln kan tillämpas på de flesta övriga 
ord under XIII. Orden någonting och något litet har väl inte uppfattats som 
sammansatta och har därför den i enkla akutord vanliga beteckningen. 

XIV. Typen' - 

föga annat (fö'gånnei) gudslån (gu'slån gu'slcinei) gårdsnate (gå'rsnäki) hallfattad 
(ha'llfettei) maldmjöl (ma'ddmjÖhl) nattvaka (na'ttwäldi na'ttwäkån na'ttwähin,å) 
nattskata (naittskeitii ncatskeitiin na'ttskätfinå) skakol2  (ska'ck,ähl ska'ckc7hln men 
skeickählå) vorrvin (hweirrwin). 

Typen representerar tydligen ännu ett av Stenbergs försök att beteckna 
förledsbetoning och starkt bitryck på andra leden, där stavelsen/vokalen är lång. 
Det är rimligt att han närmast vill beteckna akut accent. I åtskilliga fall ger 
nutida dialekter stöd åt den tanken. Betr. gudslån och gårdsnate kan hänvisas 
till Lindgren aa s. 31. Några av orden kunde föras till de av Lindgren s. 38 
nämnda fallen, »sammansättningar där förra kompositionsleden är urspr. 1-stavig.» 
Troligen har emellertid Stenberg framför allt sökt fånga en diffus tryckaccent. 
Betr. föga annat kan hänvisas till Lindgrens ordbok, där ordet ges i formen 
fe'y linne., alltså två ord. I Ångermanland finns formerna fögan(ne), se Bucht 
Härnösand, Nordlander Multrå — där accenten anges som grav — Sidenbladh, i 
Hälsingland fögan(na) fegan(na), se Wennberg Ordb. Beteckningen vid 
skakol tyder på osäkerhet. I A är en båge utraderad i bfsg på första stavelsen; plu- 

1  F. leden är ett i dialekten inte belagt rnock, jfr nnikk ladugårdsspillning' Trehörningsjö 
(Bucht l och 6 s. 13). Från Nordmaling finns mskrv'mm ladugårdsräruaa. Nuv. umemål 
har gravis med starkt bitryck. 

2  Ordet är enkelt men har sammansättningsaccent. 
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ralen har efterledsbetoning: Vid dessa ord kan Stenberg knappast ha avsett att 
beteckna akut. Detsamma gäller vid nattskata och nattvaka, där man givetvis 
hade väntat sig beteckning för gravis med bitryck på andra stavelsen. 

Typen ' " 
gavelvägg (gaVevglw idgg) okunn (6'cicitnii i ssg) pyntsidbroki. (p6insibrök) rossbärris 
(rå'ssbgriis rå'ssbgrrisit) övervåld (ö' fugrwåll ö' fwgrwällli). 

Beteckningen tycks avse akut accent. I Gr. s. 33 f. har Lindgren för burträsk. 
målet formulerat regeln: »Sammansatta lånord ha aks. 1 ... då förra samman-
sättningsleden är obruklig som enkelt ord [och] ... då förra kompositionsleden 
är ett tvåstavigt ord på -el, -en, -er.» Endast få ord (pyntsidbrok övervåld) torde vara 
lånord i dialekten. F. ö. vill jag framhålla följande: Gavel är ett känt enkelt ord. 
Ordet okunn tycks endast finnas i sammansättningen okunnfolket. Ordet pyntsid-
brok är känsloladdat, vilket kan förklara den akuta accenten. I rossbärris behöver 
f. leden inte ha varit ett känt ord — den är rosa 'häst (se SAOB under rossljung). 
Redan hos Bureus (Sumlen s. 73) har ordet formen rasplynge (Ångermanland), 
Zetterstedt (1883) har raspgräs (Lycksele), Artedi (1739) rastbärris från Nordma-
ling (se SAOB R 377). I nutida dialekter möter formen ra'speris o. dyl. Betr. över-
våld se s. 20 och strax nedan. 

Typen ' - (") 

vårfruclag (wö'ffgrddg flgrdan wå'ffgrcläggn wci'llgrcleigånå) överhet (ö'fuf6rhåjt 
ö' fwgrhåjta) överh,ävel (ö' fw6rhå fwa ö' fwgrh,ållii ö' fwgrhäflå). 

Typen är som synes ovanlig. I nutida språk har vårfruclag och överhet 
akut och starkt bitryck på s. leden, något som Stenberg vill beteckna. Ordet 
överhävel har gravis och bitryck (Umeå). Lindgren (Gr. s. 34) anför några få 
fall av denna typ: »Sammansatta lånord ha aks. 1 ... sällan, då förra kompositions-
leden är ett 2-stavigt ord på ... -er.» Bland exemplen finns överhet. Hit hör 
förmodligen också Stenbergs övervåld, där bitrycket dock inte markerats.2  

Typen ' 

anvara (ånva'rå) brådgör (bragjö'r) bubäns (bitbä'ns) buförning «rang bfif- 
fe'rningå) båt länning (bcitlä'ning) bäckrud (blickru') bösshölster (by'sshy'lst&) 
dåltita (d,åhtdi'tt dåhtdi'ttå) drällskit (drållski't) gäddstödj (ggicldstö'cli) hackdel 
(licickde'l kde'lå) hampsynke (hiimpsö'nkj) hovliten (höfli'tn) ka,ckdel (kåckde'l) 
kippskodd (Wppsko'dd) köttkabb(e) (kjöttkå'bb B kjåttkci'bb A) laggstav (liiggstå'f) 
lapphandske (läpphainsk läppha'nskgn appha'nskii) lapphätt(a) (liipphdtt) lapp-
kont (läppkö'nt) lekatt (ggkeett ggkå'ttn ggkcettä) naggt om (niiggam) orålig (örå'h,l1, 

1  Uppslagsordet ändrat från pynteigbrok. 
A har i detta ord längd på första stavelsen. 
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B) rå-vid (rälvti' A) skadhållen (skältö'llin) skaföttes (8käfö'tt69 B) skakol (shicka'hlä 
pil) skalhake (sk,ählha'kä skählha' hån skählhalcinii) skalmeja (skållme'ijä)skottkolv 
(sköttkå'lf sköttkö'lflan sköttkellfwit) starva-av (stärtå' A) tallkägla (tållkjä'g6hl) 
ågående (ågå'M B). 

Beteckningen avser säkerligen efterledsbetoning i ord med enstavig förled. 
Efterledsbetoning är sällsynt i Västerbotten. Larsson aa s. 8 har få exempel. 
Noreen (Vårt språk 2 s. 425) citerar visserligen Åström (Lj. s. 10), där det sägs 
att ... »målet visar en tydlig tendens att skarpt betona sista sammansättnings-
leden». Åström ger emellertid inga exempel och Noreen tillägger att »några 
närmare detaljer äro icke kända». I Nordisk familjebok, hävdar Geijer-Pihl 
att »hufvudaccent på senare leden är utmärkande för västerbottniskan». Här-
emot opponerar sig med rätta Sigvard Wahlström (Arjeplog s. 48), men han har 
inte observerat, att Geijer-Pihls artikel rör landskapet Västerbotten, såsom 
det uppfattades på 1920-talet, dvs, den icke lappländska delen av nuvarande 
Norr- och Västerbottens län. Artikeln omfattar således även norrbottniska mål, 
där efterledsbetoning uppenbarligen finns, se t. ex. Bergman Provinsialismer 
s. 11.2  

Uppgifterna om efterledsbetoning i Västerbotten är således mycket spar-
samma.3  Stenbergs beteckningar gör det emellertid klart att den funnits, något som 
också antyds av Lindgren (Gr. s. 39). Kock Sv. accent 2 s. 247 if. gör gällande, att 
efterledsbetoning förr haft stor utbredning, även i riksspråket. 

XVIII. Typen L  - ') 

adertonde (åtäntn) avrape (åräpå) anddörja (Unga cinnfiljä ännyljgn) ctxol (åxåhln 
eixähln cixählä)4  bedonlig (bgclönåli) bjugbent (bjfibåjnt) bogsköt (böcksköit böcksköitå 
A böckskö'jt B) framfos (fråmfös) fähus (fMas P,Itäså fghfiså) förträga (förtrågei) 
förvara sig (förwärä såg) godlåtas (gölågs) gudmöderlig (giimådai)halsmeta (hcirsmäjt) 
havsskir (hä fssar halsslarå hafsskirgh A; B har beteckning som anger förleds. 
betoning) idbene (ibgjn) kackdel (kcickdål A keickde'l B) kattögla (14 ttögåla kitttöglå 
kättöglbt) klumshake (lckYr. klömshä hån kgrashältänä B 146msh,ct'1ccinå A) 
lillmyrgörel (allmgrgära allm7rgörgl14 PI)  orålig (öråhli, A örå' ha, B) rättsöns (rgttöhns) 
skjortkvård (skjöhttqwåhl) åtforor (Otförbt bfpl). 

Skillnaden mot föregående typ synes vara den att Stenberg velat framhäva 
att den betonade stavelsens vokal är lång. 

Singularen har annan beteckning, se under XIV ovan. 
2  Om landskapen Norr- och Västerbotten se Ahnlund i Turistföreningens årsskrift 1937 

s. 25 ff., särskilt s. 33. 
Larsson an s. 8 nämner några fall. Jfr nedan s. 25. Under 1940-50-talet upptecknade 

jag c. 20 000 ortnamn i Västerbotten. Såvitt jag kan erinra mig är efterledsbetoning 
sällsynt. 

4  Ordet är enkelt men har i Västerbotten sammansättningsaccent. 
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XIX. Typerna " ' (") och - 

Långstavig förled. 
aldersparr (ähdd&speerr 6hddgrspä'rrå pi) anderstång (cinngrsta'ng) benlingsko 
(båhangsko') berghympel (båragmpa A båray'mpål B) bottenskorv (b5ttns1ctirf 
b6ttns1cörfwgn böttnsk6rfwei)1  bäljhund (btildt,hu"n sg båhlihu'nnti pi) efteråtlack 
(åttåla'ck åtala' ckti) etterg(n)add (gitt"rgä'dd Otgrgnit'dd gjtgrgti'ddn gittgrgn4'ddn)2  
fordnasskap (föhngsskd p föhngsskä'på) /undernacke (fiindgrna'ck feindgrna'ckån 
få ckå) getingdyll(a) (gdingdy'll) gickelm,akare (gickghlma'ktir gickghlma'keirn 
iickghlma'kårå) gickelverk (gickghlwä'rk) gtitaricont (gåtärkö'nt) gätarlur (g6ttirlår A 
ggtårlu'r B) göclningskas (göningskd s) husbondhull (Misbönhu'll) illgärdsam 
(Uggrsa'm B, - ' A) inteförmindre (intförmi'nngr) jungfrubär (jilmfrgbe'r 

jiimfråbe ra B, - [`'] A) kontersam (köntgrsa'm) kullerkamsa 
kiillgrka' ms ä kiillgrkte msgn) kångero(el) (kångliro' kångåro' ktingåro'n ktingåro' 
kångtiro'å ktingårdalti) kägelryva (kjligalry' f kjkå'hlry'levå kjligghlry' fwgn) käring-
bär (kjål'ingbe'r) låtersken (lött&skje'n lått&skje'nå) maktsliten (mcigtgsli,itn) mat-
redstom (måtrt;sto'mm) nordanlytt (nöhltily'dt) nordanvtidersspigg (nöhltiwårsp.  i'gg 
nähltiwårspi'gggn nöhläwårspi'ggei) nystbene (ngståbåjn sg ngståbåjnå pi) näverkont 
(ngfw&kö'nt) näverlur (ngfwgrlu'r) näverskid(a) (nqwgrski' nåfwgrski'å nåfwgrski' 
nävertylla (ngfwgrty'll) silverskred (silfwgrskre') sisselskit (sissas[k]i't i'issgls[k]i'tn 
sissas[k]i'tä) skithusspigg (skithii spi'gg) sunnanlytt (sånntily'dt) timmerskorv 
(ammgrsk(3' ammgrskå'rfwgn) uppstädläder (öpsteile'r öpsttile'rå) vartefterannat 
-andra (hwähttätånnå hwähttatår) västanlytt (wåstäly'dt) ylj(e)backe (gliba'ck 
gliba'ckgn) åkerspöke (ctUrspö'tkj åk6rspö'tkjg åk&spö'kå) åtåbak (cittibäk) älgblåst 
(Iihablblå'st ilhablå' stå) ärvesam (årfw&sa'm) östanlytt (bsttily'dt). 

Kortstavig förled. 
bakstuga (b5ckåstagg, b6chistfigfin b6cktistigfin,å) baneben (btihntibåin btihnäbåinå 
bähnåbåin,ä) baneknut (beintikngt beinäknfitn btintiknfitä) bråtsam (brått]," a'm) 
bärskit (båniSkjit bårtiskjitn)3  draga-av (drägå å A drågå-å' B) dånfock(a) (dåhnti-
få'ck dana-  få' ckgn tantifå'ckti) dörrbäck (d6riibä' ck dörtibä'tjkgn d6rtibä'ckci) dörrgåt 
(d6rägå't) dörrgrepe (d6rågre' på) enabickel (biäbi'tkj6l) fattskifte (fåtäski' ft ftitåski' ftti) 
fågeläkle (16g4hlä'hdd) gaphals (gåpeiha'rs gäptiha'rsn gäptiha'rsti) gägartuva (gågår-
tftf) harhuk (häreihgk A hårtihuik B) harstuv (hå' rtistu'l) klovträd (kl6fweitre' kl6f-
weitre'lt klöfwätre' å) kopparskred (köppärskre') lakvagn (leiktiwtingn A ltikeiwa' ngn 
B) martull m6rittu'lln m6rittu'llä) navarvinda (ntifweirwi'nn) nedandel 
(ngånde'l ngande'ln ngtintle'lå) selpung (se1åp6'ng sgläpå'ngån satipå'ngei)sickelkrage 
(iickåhlkra'gå skkalkra'gtin 37,ckåhlkra'gänti) själkut (skjähltiku't skjåhltiku't) 
skjärjeskir (skår7,skiir) skvaktrast (sqwåkeitree st sqwäkcitrå,' stn sqwäkeitrå'ski) smak-
dott (smäkädö'tt) sommarskrind (s6mmtirskri'n) språtmat (spröttimit't sprötämä'tn 
spröttimdtä) stavarlid (steifweirli' skifwärli'å sttifwärli'&) stavarlund (steifwärld n) 
tagas-om (tågåsö'm) taltrast (t6hlittr4' st tåliitrit'stgn t6hliitr4' stå) tad= (teisälfm 

1  I förleden är väl n:et sonantiskt. 
2  I efterleden är väl n:et sonantiskt. 
a 8. leden saknar som synes beteckning. Eftersom förleden har 

eller'. 
förutsätter jag — 
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tiisäkäsei) tjä,darvin (kgickirwi'n) tjärgadd (tidkula' dd)1  tjärloppa (kjdritla'pp 
kjdriila' ppå ppen) tranbär (tr6linitbe'r tranfibe'rit tr6hnfibe'rii) trantrast 
(tröhnfitreti st tröhnfitrdstn tröhniitrcestei) tranärla (tranfiel)tummasfinger (tämmäs-
fiinger.) utterbär (öttgrbe'r ötterbe'rd) vedhus (tvåälvas wgiihäsä w'edliä2ci)2  överdel 
(6fwe'rde'l öfwerde'ln 61u.grde'ld) övergiven (61wgrgi' fugn). 

Stenberg använder båda beteckningarna så blandade att jag inte skilt dem 
åt vid redovisningen. Typen med akuttecken i efterleden är den vanliga. Typen 
med längdstreck i efterleden används ibland, då stavelsens vokal är lång, i ett 
par fall då den är kort (berghympel bottenskorv). 

Materialet har delats upp efter förledens kvantitet. Ord med en historiskt sett 
kortstavig förled — typerna harafot och fara bort — har utförligt behandlats av 
S. Wallström (Arjeplog s. 43 ff.) och K.-H. Dahlstedt (Vilhelmina 2 s. 58 if.). 
Som framgår av dessa arbeten är efterledsbetoning numera så gott som okänd 
i »egentliga» västerbottensmål. I Nordmaling är typen vanlig, se Dahlstedt och 
Wallström aa. Stenberg har angivit efterledsbetoning också vid en hel del ord, 
där förleden historiskt sett är långstavig. (Den kan i vissa fall vara sekundärt 
kortstavig.) Efterledsbetoning i ord med gammal långstavig förled är fortfarande 
vanlig i Nordmaling (Larsson aa s. 5 f.) och i delar av det övriga Ångermanland 
(Bucht Härnösand s. 33). Den finns också i nutida umemål ehuru i ringa grad. 
Evert Larssons stora samling (c. 10 000 16:0) har — utom i främmande ord — 
varom se s. 27 f. — endast följande exempel: 
arbetsgudsris arbasgii'ssrts 'en baddare till arbetare' arbetssliten arbeJ»'ta  
'utsliten av arbete' dödbåd dabo'd godväl govce'l 'väl' adv. gästgivare 
jegi var kimmelis tjt Immalt's 'liten dragskrinda för hö osv.' knallhatthorn 
vallhattho'n 'litet horn för kruttyget ... vari man förvarade knallhattar' 
ladugårds port la' go? po' ff ordningsmänniskaalytngsnuenntsalpeterlada 
sa Illpttarleidu skollärare skold rar överenskomma evarensko'mnia överens-
kommelse ovarensko'mmals (men o'varains 'överens'). 

Accentbeteckning i främmande ord 

I några fall har i materialet ovan under sammansatta ord medtagits en del 
främmande ord. Det gäller burdus kontor och några verb på -era (brodera dom- 

1  Dessutom finns formen tjärgeedd, något som är förvånande med tanke på att målet 
mycket regelbundet har tvåstavig förled i gamla kortstaviga svaga subst. In. Västerbotten 
heter det såvitt jag kunnat utröna alltid tjärdal och oftast tjärgadd, däremot är f. 1. tvåstavig 
i tjäruloppa och tjäruvatten, jfr Lindgren Burträsk Ordb. Växlingen mellan tjär- och tjäru-
beror säkerligen på den förr så livliga tjärhandeln, se Hiilphers Saml. 5s. 103. Den rikaspråkliga 
sammansättningsformen har tydligen ibland upptagits i västerb. mål. 

2  Dessutom uppges formen wähde. Troligen tilljämning. 
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dera fallera klippera trussera). Att främmande ord kan behandlas som samman-
satta i västerbottniska folkmål har tidigare observerats. Lindgren anför (Gr. 
s. 17): »Lånord, som vid upptagandet i målet icke hade huf vudton 
på första stafvelsen, aksentueras som sammansatta ord: aks. 2 med 
fortis på första och stark semifortis på den förr hufvudtoniga stafvelsen.» 

Stenberg anför emellertid också en del främmande ord, i vilka tryckaccenten 
överensstämmer med riksspråkets. Exemplen är följande: 

A. Typerna ' eg och - (") 

affekt (åfe'ct d/e'/tå åfe'cta,) gaktnt (geila'nt B gålånt A felskrivning?) gelag (gaåg 
gaågå g6lägå) gemen (g6m0n) humör (hiimy'r hilmy'r6). 

Typerna ' el och - 

Verb på -era:' argulera (a'rgirilgr A — felskrivning för ärgiilår, saknas B) 
doktorera (d5ktöre'r) importera (inf6rte'r)2  

doklament (dökkime'nt dökkinte'ntli dökkime'ntå) instrument (istråme'nt 7,strå-
me'ntå :istråme'ntå) kapitalt (keipäa'lt) miklament (m7,kleime'nt m;Ucleime'ntli naklå-
me'ntå) prekator (prlikåtör pråkeito'rn pråketto'rå)3. 

På Stenbergs tid kunde tydligen accenten i främmande ord växla, t. o. m. 
inom en så stor typ som verben på -era utgör. I nutida västerbottniska dialekter 
gäller däremot i stort sett den av Lindgren givna regeln (se ovan). Detta 
framgår klart av samlingarna från Holmön och Umeå, vilka båda tar upp ett 
rikhaltigt förråd av främmande ord. 
Holmön4  a'kkoc/e'r 'ackordera' al  jjo I  ct'dva Int a'ltareu ra 'rädd' ce-ssaltt a'ksoln 
gnse'r 'blessera' bu' kse l  r 'bogsera' bieldal  n bu' ssaro'n 'blå blus' (bussarong SAOB) 
genseir 'changera' su`kgal  'choklad' sikkul r 'cikoria' dt'strt I kt cli'vvtde'r äv. 
'disputera' do'Inde u r 'domdera' du're'r 'ödsla, slösa' a'ksel r 'exercera' a`kst's 
'exercis' a`ksptje'r 'expediera' fa`bbrt i k fcenne'r 'fan&' fa'sso'n fdttose'n, fötto-
grafe'r jemel n 'nedlåtande' gra'ssel r 'grassera' ka'llase'r 'kalasera' ka'llso Ing 
ka'nnt l n 'kanin' kaklcAt's ka'rroltt ka`ttjel s 'katekes' kaSul n 'kattun' ko`mdel r 
'kommendera' ko'nto'r 'skåp' la`kse'r 'laxera' mu'nta's 'mustasch' pa'ttrol n, 
po'sslt In poSrcettel r 'porträttera' po'stt'll 'postilla' pre'sa's (även prest's) pre'clt l k 
'predika(n)' pre' sant pro'sa Int (vanligare prösdnt) pro'sal ss (vanligare prosa' ss) 
'process(a)' pro'stel r 'göra anspråk på' re'sal  ft 'recept' re'jja'll 'rejäl' rearel r 
'reparera' re'ssonel r rce`kste'r 'restera' ri'ska'bal rcennel r 'ruinera' se'ptal mbar 
,se' ssa' nt 'sergeant' ta' ppe t ta' ppasel  r 'tapet(sera)' ta' kse' r 'taxera' te' smal  nt 
'testamente' timmotel  'timotej' triVssel r 'truga på att få något' (jfr trussera 
Rietz) vcekkle'r 'värdera'. 

1  Verb av denna typ har behandlats av Dahlstedt i Vilhelmina 2 s. 171 ff. 
2  Jfr Bucht Härnösand s. 35. 
3  Bildat på predika? 
4  Uppteckningar av Herbert Markström 1945-49. 
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Undantag: deralt 'direkt' fora's lurar' (stråfoder) speta'ko! 'spektakel'. 
Umeå]. a‘kkode'r 'ackordera' a' ffcekte r 'göra åtbörder' a' &Il. a' ffce,9e'r 'göra 

affärer' fe jjei r 'agera' cektzvel r adj. 'duktig och ivrig att hjälpa till' a'rolle'r 
'smågräla' a'kgone'r 'auktionera' bYkselr 'blessera' bla've'r 'bravera' biessaro'n 
'blus' side' r 'cedera' sa'llut'd 'celluloid' se`mce Int 'cement' ege /wir 'förlora i utseende' 
geppei r 'gå sönder' 9e' fjant' 'chiffonjé' o'lrane'r 'chikanera' segast. 'cigarr' 
s'ku'ra 'cikoria' st'stcel y. 'cistern' da‘mmafal n 'plåtkärl med lock' da'tte'r 'datera' 
debate'r 'debitera' de'maint 'diamant' (Ware dt'mmagol  n 'dimension' dircelkt 
dt'spute'r de strt1 kt 'distrikt' dt'vacle'r döktore'r 'bota' do' ktort1 nn 'doktorinna' 
do'nzde'r 'ihärdigt gräla' dömmästt i k 'tyg' e`kipal  ce‘kselm elagraint 'elegant' 
ene.,911  'energi' e`ppe.damil  eptsold ce`stime r 'uppskatta' evanjel la 'evangelium' 
(best. form enl. fras) ceksa m(en) 'examen' ce'lesel r 'exercera' ce`kst I8 'exercis' 
ce'ksistel r 'existera' cekspade'r 'expediera' cekspadtlt loparanui nt d ksp!ode'r 
m'ksp!ostgo'n 'explosion' fa`bbruel r fa`bbrt I k fa'bbu 'storslagen person' (?< fabulös) 
fa'lle'r 'fattas' fa'nnei r 'fan&.(a)' fa`ntase'r fa's,soln föttomin töttogral  I 
fra'nsol sv, 'könssjukdom' fo'ra's 'stråföda för kreatur' (< furage?  hade r frendel  - 
tung galdmalt 'upptågsmakare' (jfr gallimatias) gcelaint , je'hy r 'gehör' je'' k 
'gelike' jemeln 'elak, nedlåtande' genne'r 'genera' je'ra n 'geranium' jesce'll 
ji' ve' r 'gevär' gra' see'? 'grassera' gre'dalt,' n grt` mmafe'r gro' ngne' r 'larma, småträta, 
tvista' (fr. grogner) gro' see' ss jilmnastikse r luiente'r 'hantera' ht`stoira 'historia, 
lögn och dikt' hönnoir ho'spatal l heive'r 'kråma sig' (hovera) hu`mmolr hu‘selr 
'husera' innmuln 'immun' tinnial m 'knepig' innfalux'ltsk innllualns 'influensa' 
innfote'r 'löna sig' t`nnficel r 'ingefära' t`tisenolr intrasa Int jot hainna ju'nio'r 
ka'lso'ng ka'mpe'r 'kampera' ksimmralt bennt In lainnoln ka'ramceill 
'karamell' &Mu' s ka'rasa Ill 'karusell' ka'ssel r 'kassera' ka'ttelt 'kateder' katttjel s 
'katekes' ktettuln ka'va't 'morsk' ko'lpatoIr 'kolportör' ko‘mdeir 'kommendera' 
ko'mmoldd 'kommod' ko'nfe'kt könkaroing könsol llar äv. ko'nstho'llar 
'konsol' ko'nta'nt ka'nto'r 'förvaringsskåp för mjölktråg' ko'rpra'l kre8tal2  
'kristall' kre'tttse'r 'kritisera' ku'rai g ku'ra'nt ku're'r 'kurera' &min ku'vel r 
'kuvert' kwa'ffeir '1/4  aln' kun'ttel r 'kvittera' la‘garmaingn 'lavemang' la'ksei r 
'laxera' lingnall 'linjal' mdmsce'll mce` jjart l  mzenta'g 'mustasch' mettu r 'natur' 
pa'fft' 'parti' pa`ttroln pkegalt 'affisch' pkinnelt pkentel r 'plantera' po',gliln 
po`yrce'tt po'ffrcete'r 'porträttera' po'stalajo'n 'estiljon' pre'dt' k 'predika(n)prive't 
'avträde' pro' ber 'prova' pro'scel  ss pro'stt nu 'vrostinna' pro'stel r 'göra an-
språk på' rcengfol n 'måtta, vettighet' rsinsone r 'ransonera' rem' ft 'recept' 
re' fyl la. 'fristad' reje'r 'regera' re'jce'll 'rejäl' re'la,so's repatelr 'omtala vad någon 
sagt' re's.sol n ressone'r 'resonera' rcekstelr 'restera' ro‘mste'r 'bråka' sa'ltpt Ittar 
(ombildning av salpeter) spetal ka! 'spektakel' spcende'r 'spendera' spe.' jjoin 
sto' flå- 'pryda' (stoffera) gra' 'mi r 'strapatsera' tcessmceint 'testamente' tcess-
mantel  r 'testamentera' temmotel  'timotej' triesse'r 'tjata sig till att få något' 
u‘nne,fol rm. 

Undantag: dzspara't 'häftig i resonemang' (bildat på disputera och desperat?) 
ep' stel figule'r 'gestikulera' (figurera) ftlu'r galo'?,5 gadt'n gatie'r 'garnera' 
mna'nt 'genant' jeon'nt 'gesvint' jeta'rr 'gitarr' grania'19 'grimas' homapa't 
'homeopat' kana'le, 'kanalje' kagett 'kaskett' kave'r 'garantera' mada'mmmakink 
'uttröttad' (jfr malign SAOB) pefe'dal premane'r 'premiera' preniimer 'prenu- 

Uppteckningar av Evert Larsson 1954-60. 
Bitrycket inte markerat av förbiseende? 
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merera' praece'nt pretaneds rake't relajo'n 'religion' refe,re'r 'reparera' revce'ee 
rtska'bal sejill 'sigill'. 

Anm. Några ord har starkt bitryck på första, huvudtryck på senare leden: 
nel grade'r (ombildning av degradera) dpprago'n 'operation' ol ppare'r 'operera' 
paIrrapN pailkett 'polkett' .5e'fa'nt 'sergeant tittaler 'titulera'. 

I det föregående (s. 10 ff.) har Stenbergs accent- och kvantitetsbeteckningar 
sammanställts med förhållandena i nuv. n or dm aling sm ål. Huvudregeln är där 
att de främmande orden accentueras som i riksspråket. Materialet är följande:' 
aM'kte,s 'fäkta med armarna, livligt gestikulera' afce'ktar 'gester' afdr ajer 
'agera' agatt 'assiett' bkese're, 'sårad' bnennani fefant"chiffonje' 80/da' choklad' 
sega'r 'cigarr' cltam,a'nt cltroe'kt drago'n fabrik fabu's (<?labulös) 'baddare' 
faler 'fel(a)' faso'n ftgule'r ( <figurera) 'fäkta, gestikulera' lto'l fokal 'fodral' 
frcekne'ra 'fräknig' fora's (< furage) 'kreatursfoder' forase'r 'proviantera' gala'nt 
'bra, utmärkt' galoper 'galoppera' galoiee gadist 'kanalje' jelika(r) 'gelike' 
jeme'n jesvint jtve'r 'gevär' grvse'r 'grassera, väsnas' humdr kalase'r 'kalasera' 
kana'ltng 'kanalje' ka,ge's 'katekes' mada'mm malink 'uttröttad' (jfr malign 
SAOB M 127) meltsin 'medicin' munta' e 'mustasch' pcerfce'kt paeo'n plane't 
rasce' ft 'recept' rajer 'regera' re4o'ra2  'stoja' rejce'll 'rejäl' rard ge 'revers' ,alce'tt 
septce mkr spuse'r 'spatsera' speta'ka! tabra's (<fra. table rase) 'villervalla' ttmete' 
'timotej' truse'r 'uppträda pockande' vanjela 'evangelium'. 

Undantag: ea'nse r 'changera' dermaea'n 'dammejeanne' clistrt i ck 'distrikt' 
clivede'r 'dividera' e‘ksal m 'examen' cekser 'excercera' trender 'fundera' 
ftenclraeol n 'plan' Itindaeal mm kciptcen lcu‘nta Int 'kontant' dpscerver 'observera' 
prcedtl k 'predika(n)' rce(k)ster 'restera' sgt parei r 'separera (mjölk)' singkadu's 
trdckart i  'tryckeri' tcessmcent 'testamente'. 

Diskussion 
Stenbergs visserligen rätt sparsamma förråd av främmande ord stämmer betr. 
accentuering som synes rätt väl med det från Nordmaling registrerade materialet. 
Betoning på samma stavelse som i riksspråket är den vanliga men man finner 
även exempel på framflyttning av accenten. Att de främmande orden i 
nordmalingsmålet så väl har bevarat sin ursprungliga accent hänger säkerligen 
samman med den i denna socken så vanliga efterledsbetoningen. Orden kunde 
lätt infogas i en i målet vanlig accenttyp. Detsamma gällde väl också beträffande 
de västerbottniska dialekterna så länge de bevarade efterledsbetoning i någon 
större utsträckning. Därpå tyder inte enbart Stenbergs material. 

I Löfgrens ordlista från Degerfors (1878) finns exempel på betoning av sista 
stavelsen i lånord: argule'r buckse'r 'arbeta duktigt' (bogsera) dömmene'r 'prata 
och göra hemdomar, som pläga kallas spisdomar' (domdera), exmenter 'värdera, 
vörda, krusa' (estimera) klippe'r i uttr. hå klipper 'det misslyckas, går sönder' 

1  Uppt. av Norgren o. Söderström 1948-71. 
i  Om detta ord se Dahlstedt Vilhelmina 2 s. 182 ff. 
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(krepera) manke'r 'hindrar, tränger, fattas' pagga's 'pack, sämre folk' (bagage), 
proste'r 'fordra mycket, göra stora anspråk' spände'r 'traktera' state'r 'högfärdas' 
straffse'r 'arbeta öfv er förmågan'. 

Redan på Stenbergs tid fanns emellertid tydligen vissa tendenser till fram-
flyttning av accenten. De sammansatta orden hade i stort sett fått förleds-
betoning. De främmande orden följde med i denna utveckling och kom därigenom 
också att få sammansättningsaccent. Ett mellanstadium kan ha varit en 
mera svävande accentuering med bibehållet tryck på en senare stavelse men med 
bitryck på första stavelsen. Sådan accentuering förekommer tydligen i någon 
utsträckning ännu i nutida umemål. Dahlstedt ger exempel på den från s. 
Lappland i verb på -era (Vilhelmina 2 s. 171 f.). 

Vissa främmande ord uppträder uppenbarligen i västerbottensmålen med 
sin ursprungliga, icke framflyttade accentuering. Orsaken behöver inte i 
samtliga fall vara densamma. En hel del av orden är emellertid unga i språket. 
De har alltså inte funnits i målen då en mera allmän accentframskjutning ägde 
rum. Vid unga ord får man också förutsätta en starkare riksspråkspåverkan än 
vid äldre. 

Sammanfattning av kapitlet 

Stenberg har trevande och delvis inkonsekvent sökt sig fram till ett betecknings-
sätt för umemålets prosodem.1  Även om somliga beteckningar måste bero på 
felaktig analys eller felskrivning har han i stort sett gett en god bild av dialekten 
på denna punkt. Han har iakttagit och sökt utmärka skillnaden mellan akut och 
grav accent. I vissa fall framgår inte skillnaden, eftersom akuttecknet i viss 
utsträckning har använts för att markera kort stavelse i gravisord. Betecknings-
sättet är således knappast så konsekvent, att man i fråga om den musikaliska 
accenten kan göra en jämförelse ord för ord mellan Stenbergs och nutida umemål. 
Så långt man kan se och i de fall där jämförelser kan göras tyder ingenting på att 
några förändringar har skett i fråga om bruket av akut och gravis. 

Tryckaccenten har Stenberg angivit på ett helt klart sätt nästan överallt. 
Endast i några enstaka fall — vid ord som ofta uppträder i svagton — har han 
underlåtit att markera den. 

Från nutida umemål skilde sig språket på Stenbergs tid genom att sammansatta 
ord i stor utsträckning hade efterledsbetoning. 

Stenbergs olika försök att beteckna betonad förled, se s. 16 ff., kan också 
antyda att accenten på hans tid var mindre stabil än nu. Hans iakttagelser kan 
alltså ha nedskrivits under en tid då dialekten befann sig i ett övergångsskede. 

i Om termen, se Borgstrom Innforing i sprogvidenskap s. 32. 
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Då de »egentliga» västerbottensmålen numera nästan alltid fått en annan 
accentuering än riksspråkets vid främmande ord, måste detta uppenbarligen 
ses som en sen företeelse. Omgivande dialekter — ångermanländska och norr-
bottniska — har än i dag i stor utsträckning bevarad efterledsbetoning. Tydligt 
är också att i äldre uppteckningar exemplen också i västerbottensmål är talrikare. 
Ett intressant vittnesbörd ger de främmande orden, som tydligen följt med i den 
allmänna framflyttningen av accenten och i samband därmed fått samman-
sättningsaccent. Endast unga lånord har behållit sin ursprungliga accent. Fram-
skjutningen av accenten tycks alltså ha pågått lång tid. Då verben på -era 
inlånades hade dialekten fortfarande ett system med efterledsbetoning i vilket de 
naturligt anslöt sig. Redan på Stenbergs tid är emellertid förledsbetoning 
vanligare än efterledsbetoning. 

Kvantiteten söker Stenberg återge noggrant. Att dialekten på hans tid visar 
rester av äldre eller sekundär kortstavighet är uppenbart av materialet att döma. 
1 synnerhet gäller detta tvåstaviga ord. Vissa rester finns kanske i enstavingar, 
jfr Stenbergs 2-»bit och sån och det nutida målets bett 8e1(1). 

I fråga om prosodem visar Stenbergs umemå1 överensstämmelser med nutida 
nordmalingsmål. Det gäller emellertid endast tendenser, inte hela ordförrådet. 
Nordmaling har mera kvar av de här från riksspråket avvikande dragen än 
Stenberg visar. Det bör emellertid framhållas, att hans iakttagelser inte behöver 
vara representativa för allt språk i Ume socken på hans tid. En olikhet gentemot 
Nordmaling är att umemålet då som nu visar cirkumflekterad accent i gamla 
långstaviga tvåstavingar. Även om Stenberg inte har någon särskild beteckning  
för cirkumflex — endast längdtecken som även anger längd — vill man med 
stöd av det nutida uttalet i många fall tolka hans beteckning som tecken för 
cirkumflex. Några få fall, där Stenberg inte använder längdstreck i hithörande 
ord, kan dock tyda på att det också i umemålet på hans tid funnits apokope utan 
cirkumflektering. 



II. Språkljud 

Stenberg använder alfabetets bokstäver och kompletterar med tecknen 4 och d, 
se [Förord] Anm. 2 3. I det följande diskuteras varje enskilt ljud under jämförelse 
med nutida umemål och angränsande dialekter, framför allt det närbelägna 
nordmalingsmålet, varifrån ett stort material finns. I denna översikt medtas 
inte ord som nämns inne i ordboksartiklarna, framför allt inte en hel del samman-
sättningar. Endast Stenbergs »uppslagsformer» tas med. Denna utförliga 
redovisning är inte alltid motiverad av behovet att detaljgranska Stenbergs 
beteckningssätt. Avsikten har lika mycket varit att jämföra Stenbergs ord-
förråd med det som finns upptecknat från nutida dialekter i Västerbotten och 
Ångermanland. Ibland har jämförelsen utsträckts till Lappland, framför allt 
Lycksele lappmark — som har ett med Umeå närstående mål — och Norr-
botten. En diskussion om ordförrådet följer nedan kap. V. 

I samband med materialredovisningen ges i notform kortare kommentarer 
till orden, framför allt härledningar. 

1. Vokaler i tryckstark ställning 

Materialet ges i följande ordning: Stenberg (1804), Evert Larsson (Umeå 1954-60), 
Norgren o. Söderström (Nordmaling 1948-71). Där belägg från Umeå och 
Nordmaling saknas markeras detta med ett streck. I vissa fall har jag komplet-
terat med uppteckningar från andra samlingar, OAUd, ordböcker etc. Jag 
utgår från den av Stenberg använda symbolen.' 
a aderton atan atan atan—atan adertonde åtåntn atantv, atank agg 
ågg agg agg agg agga ägg ågg agg agn ågn angn angn (Larsson Subst. s. 92) 
ala v tala — cila almöke ahlmitkj alm,y19 &kuk amplas ~i& — — jfr 
a'mpar 'kåt efter kvinnfolk' Bygdeå (Lindgren Ordb.) 2and ån ann2  — jfr ann2  
Vännäs andfådd änfcitt centoitt a'nfodd andor a'nnårn bfsg — — jfr annar 
Sävar (Larsson aa s. 47) ands öns ähnsåhns dnnfol v,g semselm ansikte 

i Ord med utelämnad accent eller båge över vokal har medtagits i den mån man kan 
räkna med förbiseenden av Stenberg. Som tryckstarka räknas vokaler med starkt bitryck. 

2  Larsson Subst. s. 85. Man väntar sig lång vokal ffr nd (Larsson aa s. 9), men ordet före-
kommer troligen mest i plur. och singularens vokal kan vara riksspråkspåverkad. 
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änsi'kt a'nnsti kt cennsei kt anvara cinwa'rei cennwaIra cennvara ar är — jfr 
gcemmai r Nordmaling Sävar (Larsson aa s. 37, jfr Gun Wklmark u-omlj. s. 235) 
Ant(e) Ant — ant (int Skellefteå (eg. kännedom) armånl itrmähn — — jfr man 
'mån' a`rmolt Burträsk (Ordb.) ave äftvå ava — avrape2  cireipå ceral p n — 
axol axähl ceksall celosall backträlg bäckträ'ha — — jfr back back 'backe' 
baddare bceddår — baddar balja båg', bale balj Larsson aa s. 83) balkas 
beilkgs — balj§ws balkut balkiitt — — bandrede bånråj ba`nrcel jj ba'nrcel jj 
bane bähnån bf banan banan blaka blakei blaka bkika borga Ma — — jfr 
bara Degerfors (Åström Lj. s. 122) böri Bygdeå bara Burträsk m. fl. (Ordb.) 
bdrjet re 'gå i borgen' Arnäs borg (en) bärjå bf — — jfr borj m Bygdeå (Lindgren 
Ordb.) brack(a) bråck — — jfr bråck Bygdeå Vännäs (Larsson aa. s. 81) 
brandbär bränbår bra'nnbei r bra'mmber (jfr Dahlstedt Vilhelmina 1 s. 50 f.) 
brandstake branstäka — — jfr bra' noel  pp Umeå bran Nordmaling bråtsam 
brötasa'm — — jfr drbasct imm v'rbesal mm bröstval br5stwähl bro'stwall 
bro'ssvall dadd dådd — — jfr dadde Ång. (Rietz) dce'd9,t, bfsg öKalix (Pihl i 
s. 125) dag dag dag dag dangel da'nOhl — — dangla clang6hl — — jfr 
dangla Multrå (Ordb.) dorg da'r7, da'ra darj drag dräg — — jfr drag 'öfver-
lädret till skälskor' Vb. (Rietz) dragna dragn — — jfr dra'yan öKalix (Pihl 1 
s. 27) drangel dra'ngnal dra'ngal dra'ngel dädan2  dahn dan cl(In efteråtlack 

— — jfr efterlank SAOB E 165 ätte-lack Rietz ättlack His., Unström 
en pron. a pl. a a fallera fälle'r fa'lle'r fåle'r falnas falangs fanas — jfr farte,8 
Burträsk Skellefteå, övr. Vb. -a- ( Lindgren Ordb.) falske läsk — fagk 
(N-S) fa?k (Larsson aa s. 54) jfr Kok s. Vb. (Larsson a. st.) farlämmen farliimm6n 

— jfr fåra Nordmaling lera 'fara' v Umeå fattan fa'tån fatan — gry`tfåtan 
fattas lättas' fattas fatas /åtas fattskifte fåtäskii ft fa'tcasat  ft få'ta,sift fjäl 
fja'hl titel fjal fjärd Hal fjcel fja,l flacka fläck flitck flack flasa //Mei flasa flåsa 
f1att4  fla'tt — flaattan, flottan bfpl flaxa flax flicks — flocka fläck flitck flack 
folk fa'hlkj falk f4k fallo fork fa'hlkj — jfr kerkstaIng — jfr fark Degerfors 
(Åström Lj. s. 39) forken farldn /arken farkan forssparr fårsspci'rr — jfr 
fao 'fors' fce,s,.9pvirr frank fra'nk frank frank fundernacke fiind&na'ck 
fzendagnack — fång fång — — jfr lang 'bukref...' Vb. (Rietz) fångfoder 
gingför fa'ngfoir fcengfor följa faha tala falj förbärsam5  förbårsa'm 
fo'rrbce,gamm — förf ot iftrföt — — jfr fo'rfoit Arnäs förgång farga'ng fcerrgo Ing 

jfr fcerrgangsfallk förgångsman fårgängsmein — — jfr fargangsmann 
Degerfors (Åström Lj. s. 39) förgånga 'årgång — — jfr föreg. förlåt fällåt 

faleet jfr foldt° Arnäs förnsj äl fönnskjähl-- jfr fo'nngce Itt bfsg Holmön 
o. själ nedan galant gala'nt ya' tant gala'nt gammgång gåmmga'ngyn bf — — 
jfr ga`mm- gcemm- gantas gänt69 gantas gantas gaphals gåpeiha'rs gcepahal s,5 
gå'pahal  .5? gavel ga'fwghl ga'v4 ga'vel gelag gaeig — — jfr gelag SAOB G 176 
gickelmakare gkloglalma'kår — — jfr sko'mal kar sko`mal kar gifta toska 
iifttäsk — — jfr toska nedan grande gra'hn jfr Gran (gran) — grann Skellefteå, 
se G. Holm i Sv. lm. 1946 s. 141 f. gräsand gr'åsån — jfr grcesai nn Sorsele 
o. 2and gårdsnate getirsnatå go's,snal ta go'sgnatan 'hack ha'ck jfr hack a hel 

En kontamination av armod och arm-mån? 
Se Valter Jansson i Saga och Sed 1964 s. 124 ff. 

3  Se Ordstudier s. 92. 
Jfr flott SAOB F 863. 

5  Om ordet se V. Jansson i Einarsbok s. 138 ff. 
i Formerna kan möjligen vara en folketymologisk ombildning fall åt 'falla ihop' 
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hack o hc:el 2hack ha'ck — — hage Mgå haga h,åg a hall ha'll — — jfr hall m 
Degerfors sta' nhcol ll m Nysätra (Larsson aa s. 34) hall a hall hallt 'sluttande' — 
jfr hall Burträsk o. övr. (Ordb.) hallfattad hallfätå — — hals ha'rs hass 
ha ss hamla hAmmghl hammel hammel hammare håmmår hammar hiimar 
hammel ha'mmghl ha'mmel ha'mmal hams ha'ms hams — hamsa häms hinns 
hams han ha'n hann hann, handärna hcendånnå handana — jfr ha'nnclana 
Burträsk (Ordb.) hanhärna ha'nh,jånnå — — jfr ha'nnjana Burtritsk (Ordb.) 
handgångas kingaingås — — jfr hånle' ha'nn- hcenn- 'handled' hjalll 
jall j2l jall äv. Sävar (Larsson aa s. 34) hogst ha'gst hakst — jfr a'ahol gst 
hon a a a hullagn hallägn — hallcengn jfr halkz Ingn Bygdeå (Lind- 
gren Ordb.) — — jfr håll hall 'hålla' hård håhl 
hal hal hård1ut2  hählät ha' luta (ortn., Dahlstedt Vilhelmina 
2 s. 123) — härdremmas hählrei'mmås håhlrämmgs hcelrcelmma,s — jfr 
hceframmss Nysätra (Lindgren Ordb.) hädan3  hjän jcin jan, hädanav hja'nå 
jana jana ijonst ja'hnst — — jfr zfar,st Burträsk (Ordb.) åjpy,ft Arnäs ill-
gärdsam ilOrsa'm t'lljcesaImm eljagalmm isand ;,sän — — jfr 2and s. 31 
jaka jåkå — — (jfr Pihl ()Kalix 1 s. 192) jalma jählm jiclm jalm Janke 
Janck Ja'nk jånk — Johan Jähän jo'an — 1-2kacka käck kicck /rack kackel 
kceckgh,l — — jfr lceppkal  eka! Umeå kacken ka'ckn — — (jfr Pihl 1 s. 48 not) 
kaga kågå — laka jfr kaga Burträsk o. övr. (Ordb.) kaka käkil kakii haka 
2kall — — jfr lcennkcell Sävar (Larsson aa s. 34)4  kalvrage ktilfra'gcl 
kalvral ga — jfr kap) (Larsson aa s. 28) rage s. 34 nedan kam Mm kam kam 
kamsa känts hams kams kane ka'hna kana kåna kapitalt kcip.italt — — 
kara kårå kara kåra kark kalk — — jfr kark 'påse att bära barn i' Vännäs 
(Larsson aa s. 42) karka Mik — — jfr kdjk Burträsk (Lindgren Gr. s. 174, 
Dahlstedt Vilhelmina 1 s. 176 ff.) Karin Cäri,n, — — karm Skellefteå (eg. uppt.) 
karsskid(a)5 kässkji' -- jfr kass Nordmaling kass Burträsk Nysätra (Larsson 
aa s. 36) kart ka'htt kalt katt kasa kåså kasa kåsa Kass(a) Gäss kass — Kata 
Cätd — — klava kläftvå klava gåva klavbunden klätbiendn — — jfr föreg. 
klomna klämn klämn klamn klomnved klåmnwe' lclamnve — klumshake 
klämshäkei — — jfr haka haka 'hake' knaka knäkii vvaka6  vnå'ka knake 

— vvåka6  jfr vraka Vännäs (Larsson aa s. 58) knape kna'på vapa 
knåpa knasa knåså rasa 'kneka' rnåsa 'knastra' knaslig knäsåli asala 
vvåsala6  knoppra7  knäpp& vappar vnappar kontersam k6ntgrsa'm — — jfr 
breasam ovan kontor cäntör — — jfr ka'nto'r Burträsk o. övr. (Ordb.) 
kramsills krämsill — — krimskrams2  krlinskräms — — krt'mskra'ms Sorsele 
krokna kräken krakan — kråkhacka kråkha'kk kreelch,al kk kreelcal kk kuller-
kamsa k iillgrka' ms — — (jfr kam,sa ovan) kvalnad qwähngn bf --jfr kwana 
Bygdeå (Larsson aa s. 51) kvalnas gwähngs — — jfr föreg. kvarn kall 
gwärnkåll kwcenkaill kwa'nknill kvård gwähl kwal kwal kång ka'ng kang 

1  Se Ordstudier nedan s. 99. 
2  Se Ordstudier nedan s. 100. 
8  Se Ordstudier nedan s. 92. 
4  Om ordet se Saxån i Sv. lm. 11: 3 s. 134. 
5  Osammansatt kars och karsa v. har 4-vokal. 
5  Första ng-ljudet är tonlöst. 
2  Uppslagsordet ändrat från knappra, se Rättelser. Jfr Pihl Verben s. 48, Lindgren Ordb. 
8  Jfr SAOB K 2642. 
g  Jfr SAOB K 2772. 

3 — 732482 Widmark 
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kang kångel ka'ngghl ka'nge4 ka'ng4 kångero kångåro' kcingard kangard 
kångla kångell kang4 kang4 kångsäck kångstil ck kcenksce ck la nkscel  ck 
kångvis kångw7s ka'ngvt's — kånk ka'nk kank kank kånka av kånkå' — — 
jfr kink kank 'kånka' käl tja' hl putt bfsg 'högt beläget stenbundet land' (?ort-
namn)j§a! 'båtköl, skogsås' lag m lag lag lag lag n /tig lag lag (Larsson aa s. 96) 
lagn la'ngn langn langn lagna långn — langn jfr langatt Burträsk (Ordb.) 
lapphandske läppha'nsk — jfr hånsk 'handske' lvpha'nska pi larik(a) la' ack 
la' nk (jfr Åström Lj. s. 92) — laxmus tåxmiis laxtyppa la,""xty'pp — — 
jfr ktk.s s. Vb. Nordmaling (Larsson aa s. 37) lost la'st — — (jfr Torp) lostlig 
låstga — — jfr lastat 'löjlig, rolig' Burträsk (Ordb.) långfångom lång-
fa'ngöm — — jfr lang- lang- — lang långgrimmal långgr;,m — ldnggrt m 
långskott långskö'tån pl—långskil tkengsgottt Holmsund mal måhl—ma!Holmön 
Nordmaling (Larsson aa s.96)2  mala målet' makt =repr. mcga =rspr. mald maihdd 

jfr bro' mat Nysätra (Larsson aa s.30) 'makkIn bf ma' cklbro Lycksele Malin/n/in 
— jfr maltn Skellefteå manka månk — — jfr mcenkas Burträsk (Ordb.) 

manke månk — — jfr meink Degerfors Vännäs (Larsson aa s. 54) Marget 
— matta mårt mått matt medan mån meda man mgan, medrand 

mgra'n — — jfr rand nedan mjölvacke mghlwa' ck mje'lval  ck mju'lval  ck 
moll(e) mått måll mall moln ma'hn matt man myskrank mg(8)skrånk 
my' ?kral  nk my' sskrank målstång ~Ilasta' ng — — jfr stctng Nordmaling s. Vb. 
(Larsson aa s. 85) mån ma'hn matt — jfr kennmalv, 'med- el. motlut' nagg 
na' gg — — jfr nagg 'snål, njugg' Vb. Nb. (Rietz) nagga f någg någg nagg 
nagga v någg någg nagg nara närd nara nåra nare na'rå nara nåra natad 
nätet — nåta jfr nata Burträsk (Ordb.) nate nåtå nata nåta nattskata ncettskettii 
ncettskal tu ndttskiito (jfr Markström å ffr u s. 45 100) nattvaka na'ttwäldi — — 
jfr vaku Umeå (jfr Markström aa s. 27 95) noppa näpp ?täpp napp of allen 
ölct'llgn d 'alnen °Isak ofantlig öla' mita — — omage ~gå o'rna'ga 
omå' ga omagdöme örna'getdeim dmai gaclomm — omaglig önta'gåa — 
ontet gala omaglundom önta'getlrYmnöm — — jfr omagalo'nnekm Vb. (Rietz) 
otoktug otaiktit taT  leta 'otacksam' — pank n pånk pank pank pank a pa'nk 
pank 'med tom börs' — panka pånk — — pjasare pja'seir — pjå' sar jfr 
pjasar n. Vb. (Larsson aa s. 46) rada rådet rada råda raga raga råga rage 
råget raga råga lragg ra' ge ragg — 2ragg ra'gg — — raklång råkläng ra'lcla Ing 

jfr lang rand rånen bfpl 'åsar och bjälkar i uthus ...' ran =rspr. ranerl pl 
'torkställning under innertaket, åsarna där innertak saknas' raning5  ritning 
nating reining rank a ra'nk — — rank(båge) ra'nk — — reinkbb' gå rdnkbol ga 
rcenkbil ga rasande rås(s)än rassan rasant rata reitei — räta rock(a)6  ra'ck 
nick rack rodd ra'dd radd rculd7  rom raimm ramm ramm rom (me) ra'mm — — 
jfr råmm Burträsk Vännäs re,mm Nysätra råmm Byske Malå (Larsson aa s. 52) 
romfil — — jfr rcimmIti l Burträsk (Ordb.) romtråg råmmtra'g — 

Ordet har behandlats av fil. lic. Jerker ()ström i otryckt licentiatavhandling, Studier 
över meddonsterminologien i övre Norrland (1963). S. leden är ursprungligen ett rim(a) 'stång, 
spjäla'. I nö. Ångermanland och sö. Västerbotten har s. leden knutits till grimma. 

2  Se Gun Widmark u-omlj. s. 94 ff. 
Jfr Gun Widmark u-ornlj. s. 269 f. 

4  Jfr Widmark aa s. 118 f. 
5  <rodning, jfr SAOB R 4338. 
6  

Bfsg har gravis, varför man här måste utgå från ett rodde, jfr rödd Burträsk (Ordb.). 
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rdmtral  g rumpband römpbän — — jfr ban ban räckjärn r'dtkjjärn — — 
rännbacke r'dnnbåck rdnnbdck — jfr back saka säkå saka 'sakta av' — 
saltare' sa'ltår saltatt2  — saltkar &alibi' r — — jfr salt sdlt- sedan sähn 
seda — sickelkrage sickahlkra'gå — — jfr kraga kråga själ skjähl tste! .gtl 
skackra ska' kkar skalykar ska,ckar skackre ska' ekar — — jfr skakkar Bjurholm 
skakkay, Degerfors Malå (Larsson aa s. 53) skakol ska' cketh,1 ska' kkall skakdl 
skakvagn skilkwängn — — jfr ska'kvd! syn. Umeå skala ska' ha skala skala 
skalhake skeihlha'kå — — jfr haka haka 'hake' skalle skäll skall skall skalme 
skeihlm skalm skalm -'an, skarr ska' rr äv. skdrr — — skate skäkt' skata skåta 
(Larsson aa s. 56) skredstång skrasta'ng — — jfr skre'stai ng Lövånger (eg. 
uppt.) skridstång skrista'ng — — jfr skristak NKalix skrott skra'tt — 
skratt svaka sqwåkå — skvaka jfr skvaka Burträsk (Ordb.) slammer sia' mmar 
dammar — slamra slämmar dammar .21ammar slams &im slams Rams slamsa 
däms dians Sams slamssäck stämsä'ck — — jfr föreg. slasa slasa ;slasa 

slasbrok släsåbro'k fkesabrol k llasabro'k slaskbracka slå skbra'ck — — 
jfr brack(a) slädes sia' slå — jfr sleacloi n 'släddon' Umeå .216'a Nordmaling 
smorning smetning smantng smeitttng snottra4  sna'ttar snattar sndttar snår 
snår 'snor' snar snar socka säck — — jfr sack sack 2so1v sal/ sak ssk (N-S) 
sak (Larsson aa s. 60) solvgare sblfga'rå — — jfr ge ravei r geeravel r 'ruskväder' 
son sähn sav, sav, sopp sa'pp sapp seip spanks spa'nk — — spanka spånk 
— — spikand spik,än — — jfr sand spjälk spja'lk spjalk spjalk spränga 
språng språng sprang stackstolpe stäckstälp — — jfr stålp Degerfors 
(Åström Lj. s. 40) staka ståkå staka staka stake 80W—föreg. stavar sta' Iweir 
stavar stavar storkna stärtn gap)  stietv, strandstrykel stränstry'tkjal — jfr 
stran 'strand' strdnstr#5,94 stumskrake stömskra'kå — — jfr skraka Malå 
Sävar (Larsson aa s. 58) stunderst stainnars 5tunne4 (utan acc.-beteckn.) — 
jfr stunn 'stund' dann Burträsk (Ordb.) ståd sta'd stad — jfr hcessa 'hässjestolpe' 
sunder sa'nnar suinnar sunn sann sursopp sftrsa'pp — — jfr sopp svale 
schwählå wakt svala svamla schwämmahl .5waming — svammel schwa'mmahl 
.5wa'mma! — svång swing swang svang såd säd sad — jfr sv Arnäs, se(d) De-
gerfors (Åström Lj. s. 38) sa Burträsk (Lindgren Gr. s. 104) sölj a sälta sak say 
taga på6  tapet' tas, p07  ta''po tasa tåså tasa — tjärloppa kjetridaipp åsce'rulapp 
jpa'ruldpp tjörstång kjörsta'ng — — jfr stang stang torftugs taihttit — — 
jfr tattu 'mycket angelägen om ngt ..., torftig, fattig' Degerfors (Löfgren 
ULMA 88: 61 s. 66) kittat 'behövligt' Skorped torn tarn — tay, jfr km Sävar 
(Larsson aa s. 92) toska tåsk — tosk jfr tåsk Bygdeå (Larsson aa s. 81) trall 
tra'll trall — tralla träll trall — trant tra'nt — — jfr trant m 'gosse' n. Ång. 
(Sidenbladh) 'pojke' (Unander) trantus tra'ntits — — trotts trät trat — jfr 
tratt 'måtta, sparsamhet' Sidensjö tvage twågå waga »vaga tvara v twärå 

Troligen från psaltare. 
2  Äv. som kraftuttryck: den sa`ltas va' rals! Umeå. 
8  Se Ordstudier s. 91. 
4  Om ordets utbredning se Dahlstedt Vilhelmina 1 s. 46. 
5  Bildat till spana 'spa3nde (ut) etc.' (Torp) med k-suffix? 
8  Jfr Holm Syntaxgeogr. stud. s. 78 f. 
I »nu taapo snd» 'nu börjar det snöa'. 
8  Ä. belägget i SalOrdspr. 22: 22 (övers. 1536): »... vndertryck icke then torftugha 

(SA0Bark). 
a Till roten i tryta jfr Torp. 
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— — jfr tvara Bygdeå (Lindgren Ordb.) tåg n ta'g tag — jfr tag Sidensjö 
Trehörningsjö (Bucht l o. ö s. 13) tay Burträsk (Lindgren Gr. s. 104) vacka 
wäck vack — vadmal' wämmåhn vcemman diman vagn wångn vangn vangn 
' =rspr.' båda socknarna jfr hdrygvaingn. 'sittställning med brädgolv för höns' 
Umeå, 'val wa' hl va!—jfr bröstval ovan av alhwähl val glia.l valack weikick with' ckgn 
bfsg — — jfr valakk n. Ång. (Sidenbladh) valacka tvåla-ck — — vappla 
hwa'ppåld — —jfr wa`ppe! Nysätra Sävar Vännäs (Larsson aa s. 82) lvara 
wärä vara vän 2var a wåhra — — varda wähl mil va! hwäsä — — jfr vasa 
'lägga risqvistar och buskar i vattenytan ...' Vb. (Rietz) 2va8a hwäsei — — jfr 
wa.sa  'göra något slarvigt' Burträsk (Ordb.) wiiisa 'slarva, söla' öKalix (Pihl 1 
s. 32) vasa 2. 'gå slarfvigt ... göra något slarfaktigt Vb. (Rietz) no. vasa 
'forvikle, rere i hop ...' (Torp) vase hediså — — jfr wasa m 'granbuske som 
aänkes på fiskeplatser' Byske Mal& Norsjö (Larsson aa s. 57) vii'sa m 'granruska...' 
öKalix (Pihl 1 s. 58) vedhus wähits yeah/al s vg'ahul ts jfr va'hu s ä. Burträsk 
(Ordb.) vindnavare w7,nna' fwär — — jfr navar nåvar vrång wra'ng — vrang 
(N-S) vrang Nordmaling Degerfors Malå Nysätra vrong Bygdeå vrang Burträsk 
(Larsson aa s. 85) våm hwa'm vara gvam vårfrudag två' ffgrdåg vo' flada' g 
vv'ft4ag&n ylj backe gliba'ck — — jfr Nick Umeå back (N-S) bdck s. Vb. back 
Nordmaling (Larsson aa s. 54) yrkdag örkda'g o'rkdal  g &Ung ång äng — — 
jfr angyrång' Multrå (Ordb.) a'ng 'trött och otålig' Burträsk (Ordb.) ångbiten 
ängattin — — jfr föreg. ård ähl al årda ahl — a! jfr &Nei n 'märla i 
seltyg' Umeå d! Nysätra (Larsson aa s. 73) åtåbak eitaåk öttabal  k ötabak 
ärvesam ärfugssa'nt grfwasa'mm, — — jfr a'rvesaimm Burträsk (Ordb.). 

Stenbergs a motsvaras i det nutida jämförelsematerialet i regel av a eller a. 
Symbolerna betecknar ett mer eller mindre tillbakadraget a-ljud. Evert Larsson 
brukar använda a vid lång vokal, a vid kort, undantagsvis a se nedan. Norgren 
och Söderström har a i ursprungligen kort öppen stavelse, vidare ffr ! och , 
när vokalen är lång, i övriga fall a och ibland a, framför allt i typen hage. 
(Dessutom förekommer v i flatt &Ugn bfpl och i 'vara v72ra vii, alt. o i flatt 
flottan bfpl, vidare i hogst och toska.) I städ har Nordmaling -st8. Vad som är av 
intresse framför allt är en jämförelse mellan Stenbergs och Evert Larssons 
ljudbeteckning. Den visar mycket god överensstämmelse om man utgår från att 
Stenberg återgivit både a och a med a. Vid nedanstående ord visar nutida umemål 
en annan vokal: 
dorg da'rje, bf. (obf. har a), jfr samma förhållande i Burträsk (Ordb.) fjäl fjor! 
fjärd fic4 forken farkan förlåt 'dillat knoppra vappar medan meda rasande 
rassan rodd radcl sj äl fce! slä de sle`a- jfr ilcea Bygdeå (Lindgren Ordb.) s tu nd er st 
8tunna5 sunder Kenner såd sctc/ jfr sa Burträsk tåg n taga vedhus veahuisa. 

Undantagen är som synes relativt få. I vissa fall företer EL ett yngre språk. 
Det gäller säkerligen fjäl fjärd medan själ tåg vedhus. 

1  Av formerna att döma en ombildning. Uppslagsordet kunde hellre vara vamman (Larsson 
aa s. 102) el. vämman, 4-vokalen kan härröra från väv(a). 

2  Betydelsen är 'rep' och 'järnvägståg'. 
8  Stenberg har w4ah?2e och ~fm. 
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Stenbergs beteckningssätt måste anses som i stort sett tillfredsställande. Hans a 
står visserligen både för den öppna varianten (a) och den slutna (a). Dessa 
varianter uppträder dock i allmänhet i en bestämd fördelning. I stort sett mot-
svaras Stenbergs a i det nuvarande umemålet av a, då det följs av enkel konso-
nant, av a, då det följs av mer än en konsonant. Att EL inte helt konsekvent har 
denna fördelning gör det ännu mera begripligt att Stenberg inte har gjort något 
försök att skilja mellan olika a-ljud. Andra upptecknare har ställts inför samma 
problem. Åström (Lj. s. 14) uppger t. ex. att a uppträder »i ursprungligen sluten 
stavelse, så snart vokalen efterföljes af guttural, 1, m, n eller ock r +dental ...». 
EL har i dessa fall i regel använt a. Bruket av a är i själva verket ungt i 
Västerbotten — EL är den förste som använder symbolen. I lmalf. dyker typen 
upp 1898-1900, Thurman Pargas och Grip Skuttunge, se M. Eliksson Sv. ljudskrift 
s. 41. 

Någon väsentlig förändring mellan Stenbergs umemål och det nuvarande vad 
bakre a beträffar kan inte påvisas. Stenbergs uppteckningar förefaller alltså helt 
pålitliga. 

Historiskt sett är vokalen å g (ig) ö och d. 

Anm. 1. a motsvarar gammalt äldre g' (&) i följande fall: 
?dädan hädan(av) medan sedan släde vedhus (watts). Om dessa ord se under 

Ordstudier. 
fjäl fjärd käl själ spjälk. Brytningsprodukten har blivit ja ffr !, jfr Lindgren 

Gr. s. 53. 
Anm. 2. a för ä. ö: armån axol borga borg(en) dorg flocka folk fork forken forssparr 

följa (<f sv. *folgja) förfot /örgång(a) förlåt h,ogst ijonst klomna klomnved knoppra 
kontor krokna lost(lig) moll(e) moln otokt(ug) rock(a) rodd rom rom(me) ska kol 
smorning snottra snår 'snor' socka socke solv son sopp stackstolpe storkna ståd(a) 
såd sölja (<*solgja) tjärloppa torftug torn toska trott tåg n. 

Övergången ö>a behandlas av Åström Lj. s. 39 f. s. 46, Lindgren Gr. s. 99 ff. 
Anm. 3. a för ä. stunders(t) sunder 'sönder' tummas/inger. Se Lindgren aa 

s. 104. 
Om Jähån (Johan) se Ronge i Personnamnsstudier 1964 s. 140. 

afton å/tå afta vita alal åhlå bf ala vl aldersparr öhddgrspierr s~pai rr 
v'cicle,,2pvi rr land ärm, ann vnn Ann(a) Ånn — anna annan ånn ?Wenn, ånn im 
år(en) lidren pi aren — argulera å'rgillår2  cergule'r — armån årmähn — — 
jfr ce rmade, 13‘ rmad (kraftuttr.), &rmon Burträsk (Ordb.) barmhet bårmhåit 
bcermheit bzormhet barnslig bårsri båda, — barstuga3  bårsstugu bcedul  

— blavel blåvghl — *iver blavla blatahl b1aver bh2var brant brått 

1  Om härledningen se Åström Lj. s. 13. 
2  Om acc.-beteekn. se  ovan s. 26. 
3  Se Ordstudier s. 96. 
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bratt brytt braska bråsk — — jfr brYsk Bygdeft (Lindgren Ordb.) brått' 
brcett äv. brie tt — — jfr brcgtt f brigt n brått n n. Ång. (Sidenbladh) bäre2  
bård bara bäck dag dån bfsg dånå bfpl ddge,n da'gan dagana dågana das3  dås 
dass dvss jfr das Nysätra das Burträsk (Larsson aa s. 65) dask dicsk — — jfr dask 
Vb. (Rietz) daska dåsk dåsk dvsk etterg(n)add gjtgrgå'dd gjtårgnå'dd jtargd cld 
etargy'dd farlig få'ha4 fvla /Ra flabb flci'bb — fWbban bf fordnadsskap5  
föhngs' skci'p — — forssparr fårsspå'rr — fcesspv Irr jfr sparr Umeå frässparr 
fråsspdrr — — jfr föreg. föga annat fö'gånnå — ggan(a) jfr fögan(e) s. Vb. 
n. Ång. (Unander Sidenbladh, jfr Bucht Härnösand s. 83 f.) förgångsman 
fårgångsmå'n — — jfr fargangsmann Degerfors (Åström Lj. s. 39) 'gadd gddcl 
gadd gvdd 2gadd gå'dd gadd gvdd sgadd gå/cid — — gan gåhn gcev gav, jfr gav 
Degerfors (Åström Lj. s. 16) gcev, Lövånger (Lindgren Ordb.) gapsen gå'/sn 
gå/sn ga` fsv, gzqsv„ garv gå,' rf — gyry jfr gcerv Arnäs gyrv Burträsk o. övr. (Ordb.) 
glaf s a glicfs — — jfr gklfs Burträsk (Ordb.) glasbär glåsbe'r glasbår (Dahlstedt 
Vilhelmina 1 s. 76) — jfr gke sol  ga Umeå Om Nordmaling gnabbas gnåbbgs 
— — gnadd gndeld vadd vadd (Larsson aa s. 29) gnarr gndrr — — gnarras 
gnårr'e,'s — — jfr varras Bygdeå (Lindgren Ordb.) gran gråhn grcel.b gratt (jfr Fries 
Trädnamn s. 220 ff.) grann grå'nn grann grann hafs hå' fs — — hafsa 
håfs håls — Hans(e) Håhns — — hassla6  hållit — — jfr håll Burträsk o. övr. 
(Ordb.) hava M(/) pres. ha ha hådd ipf. hetcld hadd issarv 7iseirf — — jap 
hjå'p — — j ärmttapp hjgrtteepp — — jfr tapp Umeå Nordmaling (Larsson 
aa s. 26) kabba kåbb — kvbb ilKabb (e) kcebb kå'bb klabb 2kabb (e) ket'bb kåbb kvbb 
'kall Ull kall kylt kallas' kålks.  — — jfr håll 'hopa ngt' Umeå kars kdrs — 
kass (Larsson aa s. 36) karsa kårs — — jfr bl« Lövånger (Lindgren Ordb.) kas 
kas kas kvs kasta grubba kåstgröbb — — jfr kåt kust v Klabbström 
kldbbström — — jfr klabb gvbb kladd klå'dd — gadd (Larsson aa s. 30) 
kladda gåeld — — jfr gadd Burträsk o. övr. (Ordb.) knaft knd ft — vvyft jfr 
ynjaVty, bfsg Arnäs vyjaft Sävar (Larsson aa s. 32) knappt — njuvit jfr 
kv,aft Burträsk (Ordb.) knavra knåfw& avar vvvve,r kräckla v kråekghls — — 
kv add qweedd gwacld po`gyvidd kvarnkall qwårnkå'll kwcevicaill kwa'vkv Ill 
kvav qwåf kvav kwyv lad låd lad ly laska låsk låsk lvsk lekatt gglcdtt je' kdtt 
lekvitt lokstad lökstå' lölcstd lökstvi  lärk lå'rk — lark äv. Sävar Vännäs 
(Larsson aa s. 41) mallra måll& mallar manar maras mårås9  — — mark 
må'rk mark mvrk mask må'rk mark mvrk matgrann måtgrå'n — — jfr mcet-
mcet- Mats _Må' ss — — Mattes Må'tas — — nabb Izei'bb nabb nvbb 
nosklapp nöskeildpp — -- jfr lapp Nordmaling Umeå (Larsson aa s. 26) 
nosklapp n. Ång. (Sidenbladh) någon n na na något litet nå'fitå nå'ltå 
mata nvlta padd pci'dd — — pannpining pånnpi'ning — — jfr pånn s. Vb. 

1  Stenbergs genusuppgift kan vara felaktig el. formen kan vara ett breitta utan cirkumflex. 
Som synes finns former både med å och å. Olika bildningar? 

2  Se Ordstudier s. 87. 
3  Kan höra samman med sv. dial. dasa 'lata sig'. no. dåsa 'vansnuegte', dase 'svagt ~sen' 

(Torp). 
4  Om accenten se s. 9. 
3  Jfr fordenskap SAOB F 1108. 
8  Jfr Lindgren Gr. s. 109. 
7  Troligen ä. korlas jfr Hesselman i Språk och stil 4 s. 97 ff. 
8  Säkerligen felskrivning för kreVekghl jfr krdeldhl B och kräckehl i fras. 

Jfr s. 41. 
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(Larsson aa s. '76) pn'nnoi st Nordmaling pannstycke pånnsty'tkj — — jfr föreg. 
pa 5 El pas' — pn' sem jfr pass Umeå passla på' llh på.2.21— pladask plåt  clit' 8k — 
— rall real — rall (Larsson aa s. 91) rall- nal rallhund rållhän(n) realh,u1nn 
ry'llhaInn ralla råll råll ryll lravel rå' finna -- 2rave1 rå' fugh,l ra'va! rilvel 
ravla råfwehi neve4 ry'val rossbärrisl rå' sUrris ra'spar's ra? spant  s rotskap2  
röskå'p — — saltkar sältkär — — jfr kar s. Vb. Nordmaling (Larsson aa s. 94) 
sagge sågg — — sarg(e) sårg sårj sara snrg sarva sår/ sarv — skaföttes 
skålngs skce fol ttas skyfo'ttas skav skål skav slom '=rspr.' skavla skåfugh,l 
skave4 skiävai skrabba skråbb — — jfr gry'tskräbb Sävar Vännäs (Larsson aa 
s. 69) skrabba v skråbb skrå,bb — skvaktrast sqwåkåträ st — skviekatrylst 
slabba slåbb — — jfr slåbb Burträsk (Ordb.) slabbra [f] slåbbrå bfsg — — 
slabbra v 8/itbbgr — — slaf at3  s14/åt — lktfa't 'slarver' slafs 8/08 — — 
slafsa s/icfs dcife — slapper slå'ppgr — — slappra f slåpprå bfsg dappra — 
1slappra v slarppgr dceppar llnpar 2s1appra v slåppe'r — — jfr slappar 'töa' 
Burträsk (Ordb.) slaskbracka slåskbra'ek — — jfr slask n Umeå sinek v 
Nordmaling snark snärk — — jfr snark 'hinna ... på gröt och välling' Vb. 
(Rietz s. 640b) snårk Byske Ma1å (Larsson aa s. 54) spann spä nn spann spann 
(Larsson aa s. 35) sparr spärr sparr spyrr sparrspänning spårrspä'ning — — 
jfr föreg. språtmat spr6teiniät — — jfr matgrann ovan s. 38, språtamat 
(Rietz) stabba ståbb — — jfr stab Burträsk Bygdeå (Lindgren Ordb.) stad m 
stå' — — sta Skellefteå eg. uppt. stad a stå' sta stv stam (n) stä mm ståmn stamm 
— stamma stamna ståmm ståmn ståmm — jfr ståram Burträsk (Ordb.) 
stamma Multrå (Ordb.) stamn stå'mn — — damm stamn s. Vb. (Larsson aa 
s. 28) sta'mman Burträsk (Ordb.) stapp stäpp stapp stvpp stappa sapp stapp 
stypp starva av skirfå' B jfr stary — sarv Bygdeå (Lindgren Ordb.) stav 
stä/ stav styv syndastraff sönnsträ f so'nnsträ ff soinnstrylf sädesmask 
sgsmårtkj — — (jfr mask ovan s. 39) tagg(e) tådj A tddj B taddj tatai gg jfr 
tagg Degerfors Vännäs (Larsson aa s. 96) taltrast töhliitrå'st teqoträ st — jfr trast 
(Larsson aa s. 33) taska tåsk tåsk tysk tjuvsparr tjgfspärr ky'vspärr — 
jfr sparr ovan s. 39 trantrast tröh,nfitrå' st — — jfr taltrast ovan vad wåd — vn 
vand hwänn vann gynnn varköm hwårtkjöm, — — jfr wa'rrkol mm Burträsk 
(Ordb.) vartefterannat hweihttfttånnå — — (jfr annan s. 37) vatt hwätt 
vatt — vavel hwå'lwa va've4 gyv'vd vavla hwåfwghl Inval gyny4 vågmat 
wögmå't vo'gmät veigmait yr k d ag iirkdå'n bfsg — — jfr dag s. 38 &Mal y 
Burträsk (Ordb.) 

Stenbergs å motsvaras i jämförelsematerialet i allmänhet av a och n. Det år 
uppenbart att Stenberg med å vill markera ett främre a-ljud, jfr [Förord] Anm. 2. I 
EL:s uppteckningar används i allmänhet a, a i något litet (na3ta), a i barstuga, 
den vokal man snarast väntar sig, se Ordstudier s. 96. Dessutom uppträder 
ce i brätta gan gran.4  Norgren o. Söderström har i allmänhet n. (Dessutom före-
kommer a i någon och -tagg[e], a i gran mat- sia/at vågmat, a i föga annat — där 
vokalen dock är obetonad — grann hava hadd ipf. in i brått.) Där Norgren o. 
Söderström har n använder Seth Larsson i allmänhet a. Han har överhuvudtaget 

1  Jfr rasperis SAOB R 377. 
a Jfr roteskap SAOB R 2661. 
a Om ordet se Zetterholm i Sv. lm. 1945 s. 92 ff. 
4  Se Fries Nord. trädnamn. s. 220 ff., särskilt s. 225. 
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inte använt v. Möjligen är vokalen i Nordmaling något mera ä-haltig än i 
Umeå, men skillnaden i beteckningssätt torde huvudsakligen böra tillskrivas 
olika upptecknarvanor. 

Stenbergs beteckningssätt vid de enskilda orden stämmer tydligen i stort sett 
med EL:s Olikheterna är i allmänhet förklarliga. Vid något litet (mata EL) 
förefaller det troligt att Stenbergs främre vokal är den ursprungliga, jfr nalta 
Burträsk (Ordb.). Vokalen hos EL beror kanske på att ordet ofta står i svagtonig 
ställning och att vokalen därför blivit instabil. Vid dag bfsg. är den främre 
vokalen hos Stenberg oväntad. Då han klart skiljer mellan bakre a i dag och 
främre vid dagen (dan) kan emellertid detta inte beror på en tillfällighet. Främre 
vokal i dag uppträder i Vb. fr. o. m. Nysätra och norrut (Larsson Subst. s. 10). 
Det är möjligt att hos Stenberg spåras ett äldre förhållande med a framför n 
men a framför bevarat g. Seth Larsson ger regeln att i s. Vb. äldre a i ursprung-
ligen kort stavelse företräds av a endast framför gutturaler och kakuminaler 
(aa s. 9). Vid barstuga (<borgstuga) kan vokalen bero på missuppfattning, se 
vidare s. 96. Observeras bör emellertid att EL och Lindgren vid dorg uppger 
obf. da'ra, dån resp., bf. da'rja. Vid konsonantgrupp har a övergått till a. 
Stenbergs å vid brätt och gran, där vokalen historiskt sett återgår på ett ä, se 
nedan, är överraskande. Stenberg ger också alternativa former med ä. Vid brätt 
kan beteckningen med å bero på anslutning till adj. brant (briztt). Vid gran 
kunde 4-vokalen möjligen bero på riksspråkspåverkan. Troligare förefaller dock 
att framför kakuminalt eller supradentalt n äldre å och å kunnat sammanblandas, 
jfr gan s. 38. 

Stenbergs beteckningssätt motsvarar således i stort sett väl förhållandena i 
nutida umemål. 

Historiskt sett är vokalen å 'd ö och å. 

Anm. 1. å för ä. g uppträder i bäre och släde genom tilljämning, jfr s. 87, 91. 
Anm. 2. å för ä. ö: kallas (not 7s. 38), rossbärris (not 1 s. 39). Man väntar sig här 

enligt Åström Lj. s. 39 ett bakre a, men Åströms regel gäller tydligen inte un-
dantagslöst för Umeå och Nordmaling. (I n. Vb. uppträder a, när vokalen är 
kort, se Lindgren Gr. s. 100 f.) 

Anm. 3. å för ä. å': brätt gran lärk. Betr. brätt och gran se ovan. Ordet 
lärk har a-vokal i Nordmaling, Sävar och Vännäs (Larsson Subst. s. 41). Den 
av Larsson aa s. 6 givna regeln att ä >a före r endast i Nordmaling gäller tydligen 
även för s. Vb. Hit hör möjligen också gnarr(as) (gnå'rr gniirr6s), som kan återgå 
på ett gnarr(as), jfr SAOB G 645. Burträskmålets gvarras, även öKalix (Pihl 1 
s. 139) visar ä. å, och som synes anför SAOB såväl gnarras som gnärras från 
dialekterna. Formen i Bygdeå, varras, visar ä. å. 

Anm. Värt att observera är Stenbergs beteckningssätt vid tvåstavningar med ä. 
å i öppen stavelse följt av a. 1 Västerbotten finner man bakre a, i Ångermanland 
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främre a (se Larsson aa. s. 96). Det gäller för Stenbergs del c. 80 ord, där endast 
ett har beteckningen å, dvs, ett främre a-ljud. Det är muras (mårås) 'hångla etc.'. 
Ordet finns i Löfgrens ordl. från Degerfors (1878): maras 'gå fåfäng', »gå och 
maras» säges om lata och kåta flickor. Jfr no. mara 'skubbe el. grave saa smaat, 
gnide, gnage' (Torp). Ordet är sannolikt besläktat med mara 'mytiskt väsen'. 

Beteckningen vid detta ord tyder på samband med nordmalingsmålet, som i 
denna ordtyp går samman med det övriga Ångermanland. 

e arguleral å'rgicler cirgule'r — jfr cerguleir Burträsk o. övr. (Ordb.) lbett bett 
bett äv. s. Vb. (Larsson aa s. 90) 2bett bett bett bet 3bett bett bett bet bleck 

ble'ck — — jfr blek Byske bkkk Malå (Larsson aa s. 97) brandbär bränber 
bra'nnbel r bra'mmber bred brö12  — — brodera barder — — broder(n)ing 
bfirde'rn'ing burdering — — bräka brekj — — jfr bd,» brgk Degerfors 
(Åström Lj. s. 54) bräss bre'ss bres bräs buförning biiffe'rang bu' flo' ying — jfr 
begrtngslv'ss doklament dökldme'nt — — doktoreral döktöre'r do'ktore'r — 
domdera1  cliirnde'r clehncle'r de`mclelr durväder &ärver — — jfr ver ver 
dterve'r Lövånger (Lindgren Ordb.) därna de'n dce'v,va de'na eka ök — ek 
jfr ök Burträsk (Lindgren Gr. s. 115) eka Multrå (Ordb.) eld el el el eldbene 
elbein ölbejn — — jfr e'llbaf I zt n Burträsk (Ordb.) ellben n n. Aug. (Sidenbladh) 
eldbendosa elbein do's — — eldbengjuta elbein ju't — — eldföre lför — — 
eldsindr a elsi'nner elst Innar — ena3  dnå — btav, bfsg jfr ena Malå Sävar (Lind- 
gren Ordb.) ene4  gen jens jen enken ånlegn ankan cenkan ensi8 änx7, cengsa 
e'v,ga Erk(e) Brk — — Ers- Ers eg- eg- fa1iera fälle'r fa'lle'r fåle'r fjära 
fjäru' -- jfr fjeru Vb. (Larsson aa s. 68) freda bo frebo' -- jfr frea 'beskydda' 
(Rietz) frea sä 'rädda sig' Multrå (Ordb.) freda på ngt fröpå' något — — 
frässparr fresspå'rr — — jfr frös fres v 'fräsa' frästvint frestwint — — jfr 
föreg. fräs7  fre's — — få p fe fe f ä 1 fe'l — — fel Multrå (Ordb.)8  f äl ad s- fe' lås B 

— jfr felas- Vb. (Lindgren Ordb.) gen ge'n — — jfr jen f 'käpp som spänner 
ut stadlinorna i not' Nysätra Sävar (Larsson aa s. 65) gen(a) 'sidoarm på not ...' 
(SAOB G 196) jentrel  n 'del av not' Arnäs gjehv,e f gjehntre n 'en af de bogar, 
med hvilke en not utspännes ock i hvilke nottogen sitta; de förfärdigas af 
ene ...' n. Ång. (Sidenbladh)9  jev, f 'käpp som spänner ut notändan' Multrå 
(Ordb.) jpn f 'notarm' ()Kalix (Pihl 1 s. 273) gere ge'ra jera jera gitta Og 
jetta jeta glasbär" gldsber glasbär — jfr ber Nordmaling o. Vb. (Larsson aa 
s. 94) glesas glesea — — jfr gle'sa 'flina, skratta' öKalix (Pihl 1 s. 84) sv. dial. 
glesa Osa (Rietz) östsv. glisa (Vendell, HuldM Verben 2 s. 10 f.) glimma 

1  Om verb på -era se s. 26 ovan. 
2  Fel för vred se s. 14 not 1. 

Se Ordstudier s. 97. 
4  Se Ordstudier s. 98. 
5  Säkert fel för jön. 
5  Se Pihl ()Kalix 1 s. 267 f. 
7  Uppslagsordet ändrat från frös jfr frös SAOB F 1709. Vb. har fres n 'garnering, krås' 

Burträsk o. övr. enl. Lindgren Ordb. 
Under fil. Jfr fsv. 
Sammanställningen med ene 'Juniperus' är felaktig, se gein(a) Torp. 

10 Om utbredningen se Dahlstedt Vilhelmina 1 s. 76. 
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glimå glema g!inia grepe gre'pa grepa gripa Greta Gre'tä — — gre'ta Vb. (eg. 
kännedom) gullskred gällskre' — — jfr se'llskrei  'silverskred' (Larsson aa 
s. 89) gägarl gågär jagar jigar gåta gät jåt jet gätare gitår jektr jitar gäv 
ge' f — — gävast gåwåski — — jfr gjiväst Vb. (Rietz) hackdel2  heickde'l 
ha' cktel — 'häl hcel hce! 2hä13  h,e'hl — — jfr hel 'träspik' Vb. (Larsson aa 
s. 38) hära4  hårå hera her härda hehi hcg haf häring5  hiriff — hering jfr hering 
Nysätra (Larsson aa s. 44) häv he'f hev hev hönsbär hgh,)nsbår ha`tipbe Ir 
ho'nsber 1 gji je je '..'je intan intån — — jfr int' ann Vb. (Rietz) jet gåt je'ta 
bfsg — je'ta Degerfors (Åström Lj. s. 56) jordbär jöhlbir jo'lbe Ir jo'lber 
jungfrubär Ktmfräbe'r äv. jiimfrit- — — jfr jungfrubär 'svarta blåbär' Stensele 
(ULMA 20728) j åka jikä — — jfr jeka 'frysa till första gången' Lövånger (Lind-
gren Ordb.) järmt hje'rtn äv. (äv. -ä-) bf jain jce'ttn järmttapp h,jirtki'pp 
(äv. -å-) — — jfr föreg. j ärmta hjårt (äv. -ä-) frktt kett jatt j ättu6  Otit jettu—
keka kåk% peka pika Kerstin Kårstin — — kittelträ kjålltre' — — jfr 
tre tre tja'lltrel  Burträsk (Ordb. under kält-) klom(n)ved kläm(n)we' kkininvel  — 
klovträ, k/ö/weitre' -- jfr tre tre kneka kittla', veka vvälca knekta knågt — — 
knakt Sorsele (jfr SAOB K 1595) käse kjäs jos kätt(e)7  kje'tt ,ett pettn 
bfsg led /ä le' le le lekan likein lekan — jfr le'ketv, Multrå (Ordb.) lekar 
lkcir — — jfr lekare 'vridbar ringbult (SAOB L 513) lena /änei låns dttar 
'släppa efter ett tåg' Una att 1-21era lår léra9  bf — — ler ler n lett le'tt — — jfr 
la'nglett ju‘sleitt lingbär rinnbe'r nnbel  r li'mmbar lutsa nedi° lasne' — — 
jfr krm Burträsk (Ordb.) läder le'r ler lar läsa ljås jels — lätt lje'tt jett lett 
lätta /jätt — — jfr jett Malå (Larsson aa s. 74) miklament miklänte'nt — — 
nedandel niände'l ne'acleil — nimma nämä — — jfr nema 'taga, draga åt sig i 
sakta mak (vid not-drägt; etc.') Vb. (Rietz) nimma 'taga (ngt) SAOB N 552 
nordanväders- spigg nöltlätvårspi'gg — — jfr no'lavel r 'nordanväder' Umeå 
nb`lavedpvi Int 'bofink' Nordmaling nätting nit'ing nating niting ogäv ögif — 

jfr gäv ovan ormsnärva örmsne'rf äv. -sitterf -snirf — — jfr ja'cldsnalry 
'gädda' Bygdeå (Larsson aa s. 71) s'rmsntel r Nordmaling (Larsson aa s. 77) 
pela påk! — pila 'rinna sakta och litet' jfr pela 'rinna sakta (om vatten)' 
Burträsk (Ordb.) Pet Pit — — Pet Sorsele pöslera påsle'rå — — jfr lera ovan 
rida re' ipf. — re romläder römle'r — — jfr ler lar 'läder' rumstegug 
röntste'git — — segel se'gghl se'ga! 844 seka sikä seka sila sel se'l selln 

— jfr sel Bjurholm sel (Unander) sele se'lå sela sila sigg12  se'tkj se/ s sep 

1  Enl. Pihl ()Kalix 1 s. 76 < *gieghal. Annorlunda Strömbäck i Språkv. Sällsk. i Uppsala 
förhandl. 1927 s. 32. 

2  Se Ordstudier s. 99. 
Om ordets etymon se Hellquist under haj. 

4  Se Ordstudier s. 100. 
Jfr SAOB H 2103. 
Jfr fsv. icetun. Ordet har uppfattats som bfsg, vartill man bildat obfsg. 

7  Om accenten se s. 9. 
8  Den cirkumflektiska accenten är förbryllande. Kanske uppkommen i frasen? 

Riksspråkslån? Från Sorsele har jag antecknat lera 'sjukdom i hästens könsdelar'. 
12  Uppslagsordet ändrat från lutas ned. Infinitiven har omdanats efter presensformen, jfr 

bedaa s. 65 och rspr. låtsa. 
11  Längs Vindel- och Umeälvens dalgång finns formen san scell (meddelat av fil. kand. 

Gunnel Westerström). 
12 Jfr no. sigg n 'svineskind, fleskesvor' (Torp). 
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skel(ögd) skjahl skjeh,lHögd — — skena skjån tsa'n geni- skev- skål- — — 
jfr ,yeva 'gå i kors' Multrå (Ordb.) ,se'vte Int 'med glesa och ojämnt sittande tänder' 
Burträsk (Ordb.) skredstång skråsta'ng — — jfr skrestaIng Lövånger (eg. 
uppt.) jfr gullskred ovan skrinna skrin— — jfr skre'v, Burträsk (Ordb.) skr ep2  
skrep skrew m — skräda skrå skre skre skäl skjahl 4g e•l skär skjår — — 
skärr skjar fcer ,5cer %leka slakei deka Itaka %lekas slak slak slaj,s — spörnträ 
spånntre' — — jfr tre tre steka ste'ldi steka staka stel stahl sk4 stel stelna 
ståhn stch, stel), strena strån strånlstrenhtäkisteitkjan bfsg --jfr stekj (def. -en) 
m 'stelhet, styfhet' Vb. (Rietz) stek 'värk' Arnås stäkgräs stakgrlis — — jfr 
stekgräse stetj- 'Carex chordorrhiza' Degerfors (Västerbotten 1926 s. 275) 
stekgrcei sa 'dets'. Arnäs stätt5  skje'tt — stett stätta skat — — stäv ste'l 
skev — jfr stava m 'stadga, stadighet' Nordmaling stev n 'respekt' Nysätra 
Sävar skev n 'pålitlighet, stadga' Byske Malå (Larsson aa s. 87) svege 
schwågå wega svaga sädesmask sasmcirtkj — — jfr följ. sädesärla såsa 
sel sse'l 86'sel l teg° teig teg tceg tegas tåg& tegas tagas tena tjen — — jfr tjetbe 
Multrå (Ordb.) tena 'fiskredskap, stort mjärde ...' Ång.-Kl. (Rietz) trussera 
trasse'r triessel r trasse'r tä1a7  tåld -- jfr tq Skellefteå (Lindgren Ordb.) tät tje'tt 
>sett tett täte tjätt §gtt tett täv (e) tål talwan bf tev tam jfr tev Degerfors Vännäs (Larsson 
aa s. 42) tgv n. Vb Sävar (Larsson aa s. 52) uppnedå öpne'd cippnel o — jfr 
s'ppnel  Nordmaling uppstådläder öpstäle'r öppstale'r — jfr ker 'läder' 
Nordmaling utterbär öttarbe'r o'ttarbel r ötterber vekas hwakä veka gv'aka 
vrinskhäst wrinskhe'st — — jfr hest hest väckare ugekcir vcekkar — jfr vakkar 
Sävar (Larsson aa s. 48) vädervilla wartall — jfr verkolv, 'väderkorn' 
väft weift vcelt mit väggsmedwitggsme' voe`ggsmel  voe'ggsme vägla° hwagahl--
jfr wegcel NLuleå va'ce! NKalix (Rutberg s. 58) wa'yel öKalix (Pihl 1 s. 32) 
östsv. vä,gäl no. Vasa län (Vendell, jfr Iluld6n Verben 2 s. 27) vättal° hwe'ttil 
(äv. -ä- och -6-) vcettu gvoett åkrede are' cikret  a'kre' (Larsson aa s. 99) ärel 
årall — — jfr cert' Bygdeå Nysätra eral n. Vb. (Larsson aa s. 51) ärende åran 
äv. äran &ån äran eran ceratb ärla ål ål — jfr sgsel t örsnärva örsne'rf — — jfr 
e'rmsna Irv 'ödla' Vännäs (Larsson aa s. 78) överdel 6fwarde'l o've,cle'l 

Stenbergs e motsvaras i jämförelsematerialet av e a ce ø c c (i härda Nordmaling) 
q (i skrep Umeå). ta uppträder i bulörning, som torde vara en uppsnyggad form, 
jfr burträskformen med a (Ordb.). Stenbergs form med e representerar sannolikt 
ett genuinare språk. I allmänhet motsvaras Stenbergs e av e i uppteckningarna. 
EL — ofta även Norgren o. Söderström — använder dock ibland a, oftare ce 

1  Jfr no. skeina. 
2  Stenbergs sammanställning med skräp är felaktig, jfr umeformen. Okänd härledning. 
3  Jfr fsv. 8Wcia, isl. sleikja. Diftongen har sugits upp av det följande tie-ljudet. Jfr 

flglc Degerfors (Åström Lj. s. 64). 
4  Om härledningen se Hellquist under stäckra. 
5  Om detta och följ. ord se Fries Stätt och stätta. 
8  Betr, frånvaron av väntad diftong se Åström Lj. s. 64, Moberg Diftongförenklingen 

(Nysv. St. 33 s. 103). 
7  Nybildning till prat. av tälja (Cdt)? 
8  Om härledningen se Hellquist. 
° Av okänd härledning. Möjl. till väga med /-suffix och anknytning till snegla? 

1° Se Lindgren Gr. s. 64, jfr Markström d ffr u s. 101. 
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där Stenberg har e. Ibland skiljer sig det nutida målet både i Nordmaling och 
Umeå från Stenbergs material. Det gäller vid enken häl härda järmt(a) — i det 
sistnämnda ordet har Stenberg också ett alternativt uttal med ä — skärr stäv 
(EL ce, Norgren o. Söderström stäva) väft. Ibland har Norgren o. Söderström e 
som Stenberg, medan EL har ce, i något fall a. Det gäller vid därna ensi (där 
Stenberg har ett alt. uttal med ä) gägar (EL: a) nätting stel stelna. Också det 
motsatta förhållandet att EL liksom Stenberg har e men Nordmaling te före-
kommer, så vid lena läder teg häst ärende — i det sistnämnda ordet har Stenberg 
ett alt, uttal med ä. 

Materialet tyder på att det vid många ord funnits och kanske fortfarande finns 
en vacklan i uttalet. Denna vacklan framträder redan i Stenbergs eget material 
och blir ännu tydligare, om man tar med de ord, där Stenberg använt ä som 
beteckning. Att EL använder ce i åtskilliga fall där Stenberg har e kan tyda 
på att i umemålet e efter Stenbergs tid ofta har öppnats. Uttalsvariationen 
fanns dock tydligen _redan hos Stenberg. Troligt förefaller alltså att öppnare och 
mera slutna varianter rätt länge funnits vid sidan av varandra men att de 
öppnare varianterna så småningom i större utsträckning har föredragits. Se 
vidare under ä. 

Historiskt sett är vokalen i t c-e (se Åström Lj. s. 32 24 55 53) och i några fall 
ei, som givit monoftong (eka led lekan lekar lera skena sleka teg tena, jfr Åström 
Lj. s. 64, Moberg Diftongförenklingen s. 103). Ordet skrep har tydligen missupp-
fattats av Stenberg, i nuvarande mål har ordet som synes diftong. 

i almöke ahlmitkj ahlmytkj almyls &intik bickel bi'tkjåll — — jfr busa 
Sävar (Larsson aa s. 49) blistra baster bPstar — byricka bgri,' ck by'n'ekit — 
bärskit bcirciskjit — — jfr sit ?it dike clikj dik clik dingel clingghl — — 
dingla dingMl dinga! — jfr dingla Multrå (Ordb.) dins a dins dins dins di s s a diss 

— jfr diis 'vagga' Vb. (Rietz) ditdärna di'ttdbinci dittana — ditt ditt ditt 
dett jfr dett f 'något som endast är som en prick' Arnäs de'tt Burträsk (Ordb. 
jfr Gr. s. 196) ditt ()Kalix (Pihl 1 s. 144) ditta ditt ditt dett divla difwl dual 
divcel drällskit drållskiit — — jfr bärskit ovan dåltita cleihtdi'tt — — jfr 
dcittil t Burträsk (Gr. s. 100) eda idä «Zu &la eldsindra ålsi'nn& astinnar — jfr 
sinar f 'en liten smula ...' en niaa fattskifte fåtåski' ft fcetasil  ft fcr tafift 
fickla fickghl — fikkg jfr fikkäl 'fuska' Vb. (Rietz)1  fimper fi'mp& — — jfr 
fi'mpcer Stensele, limper 'qvick, lustig' Aug. 'munter, fiffig' Vb. (Rietz)2  
finhyllt fi5nhylt — — jfr fin fin- finhyllt Vb. (Rietz)3  finna finn finn finn 
fiska fisk — fiskj fisk fisk fiskgjud fiskju' — — jfr föreg. fli (upp) fli fliöpp 

— jfr ?fhli Set 'försörja sig' n. Ång. (Sidenbladh) ffi 'hantera illa' Multrå 
(Ordb.) flia 'uppvärma något fruset, så att det uppmjuknar' Uppl. (Rietz, jfr 
SAOB F 795) flina flin flin flin flister fli'sför fiti star fit'star flistra fast& — 
fisstar jfr &tar Burträsk (Ordb.) fhlisträ 'tunnt utbreda, smått snöga' n. Aug. 

i Jfr SAOB F 496. 
2  Jfr SAOB F 551. 

Jfr SAOB F 560. 
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(Sidenbladh) frästvint fråstwint — — jfr ,swant kvant 'bofink' förfitta 
förffitt — — jfr titt fatt 'cunnus' forint sa Burträsk (Ordb.) förmindre förminnft 
— — jfr minnar minnar gickel -- jfr gikkel 'ruckel, ostadigt verk ...' 
Vb. (Rietz) gickelmakare iichlalma'kår — — jfr föreg. gickla gickghl 
jakka! — jfr gikkäl 'bygga ovaraktigt ...' Vb. (Rietz) gifta gift jift jtft giga gig 

— jfr jaga Arnäs jiy Burträsk (Ordb.) djiig Vb. (Rietz) gigstör gigstår — — 
jfr föreg. o. gigstör Vb. (Rietz) gil gi'll jcel jall jel Arnäs ja/ Lövånger Nysätra 

al Byske Malå Norsjö (Larsson aa s. 34) gila gill id!jall jela Arnäs ginnas 
ginn& jamas — jfr planas Degerfors (Åström Lj. s. 113) ginnäs 'gråta, 'vara 
okynnig' Nb. Vb. Ång. (Rietz) ginnut ginnit't — — jfr ginnet 'okynnig' Nätra 
(Rietz) jannut Burträsk o. övr. (Ordb.) glimmer gli'mm& — — jfr glimmer 
'glans, skimmer' Vb. (Rietz) glinger gliinggr — — glingra gan& — — 
jfr ffingar v 'om sådana människor som har »mycke olika rörelser på öga» 
Arnäs glink gli'nk — — glir — — jfr Or Sorsele gli 'liten fisk ...' 
(SAOB G 555)1  gliver gli' fw6r glivar — jfr g!a' var n 'glad o. munter person' 
Burträsk o. övr. (Ordb.) glivra gafwgr Oxar — Grimmelin Gri'mmdin 
— —hav sskir hitfssk-ir — — jfr Or ;sar hilka Ulk hilk — jfr hilk f (Unander) hink 
hi' nkj hank hank hinka hinkj hink hank hithärna hi' ttj &nå ht' tjana — hovliten 
1u5fli'tn — — jfr /i'tta /ity, hålla till — — jfr dal dill i i a t 8 
iliggande ddyn i'laggan ilågan ill i'/ — — jfr al Bygdeå (Lindgren 
Ordb.) illflin 7//an — — illgärdsam ilggrat'm illkepa Imm iljapai mm 
illpliktig gag — — illsniktig asni gag — — jfr i kt 'lömsk, med 
böjelse att göra illa' Umeå illstat i ktt Burträsk (Ordb.) illthåge 

'(små)värk' jfr a` lita' ya Burträsk (Ordb.) ilsk (ut) i' sk(ut) tsk askut 
Lsk — im i'm — jfr am Nordmaling Nysätra Sävar (Larsson aa s. 88) importera 
inf6rte'r innfotelr — inefter i'madt — i'itat insjö ;,nsjö' — — instrument 
isträme'nt — — isand ;An — — jfr as as isflen ;,sMin — — jfr föreg. 
isickel 7,ssi'cUhl — jfr istkkg Degerfors (Åström Lj. s. 30) o. föreg. — 
issarv "iseirf — — jfr föreg. juxvin2  juckswin — — jfr jiik,smin Vännäs 
(Larsson aa s. 100) jusminne n. Ång. (Sidenbladh) jusmanne. Multrå (Ordb.)3  
karsskid(a) kässkji' — — jfr p, n ,a'a bfpl kecka kickii — jfr lerkikku Umeå 
(Rietz) — jp`kkale'r 'jäslera' Arnäs keva kji' fedi pavn pgva kickra kji'ckgr — 
jfr paikkar pikkar f kippa k4p Opp papp kippskodd kjippsko'dd pippskodd 

kiss kis — — kiss n. Ång. (Sidenbladh) kass Skellefteå (eg. uppt.) kissa kiss 
kiss kass klina kan — gan jfr khlinti ra. Ång. (Sidenbladh) klingra klingar --
jfr kling& 'tumla, rulla' (Unander) khlingrä 'rulla, tumla' n. Ång. (Sidenbladh) 
gangar Burträsk (Ordb.) klint kli'nt galat klant klippera kappe'r — — klit 
kli'tn bfsg 14at — jfr khlith6s 'dum människa' n. Ång. (Sidenbladh) kramsill 
krämsill — — jfr sill sell kricka krick krick — Kricka Kr7,ck — --fifr Krick 
(eg. uppt.) Skellefteå krimme krim krim kram krimskrams kamskränts 

— krimskrams Sorsele krita kaki bfsg git gat kvick qwi'ck kunkk knick 
kvira qwr kwir kvar kångvis4  kångwis kcingvis — käppskrind kj'dppskri'n 

jfr skratt — skrann lid /i' la la ligga i liggi — — jfr följ. ligga å liggå 

1  Från Nordmaling uppges ggy 'små barn', vilket väl är besläktat med vårt ord men en annan 
bildning ( < *gawa Torp). 

2  Om ordet se Dahlstedt Vilhelmina 1 s. 170. 
*njuisminne. 

4  Se Åström Lj. s. 72. 
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ligga' lagga' lingbäri linnbe'r linnbe Ir limmbar linka link — — jfr le' kngk 
()Kalix (Pihl 1 s. 151) linknock linknö'ck — jfr linvei pp 'okrossad frukt av 
lin' — if we' nk 'ställe där lin lägges till rötning' ?blond ck Arnäs lisa f /gsd 

— jfr lisa Sorsele lisa v /7,8 /is — lissko aska' — — jfr ltisskol  Burträsk 
(Ordb.) lita at lit lit långgrimma långgrim kenggrim lcenggrim löplist 

— — jfr list list maktsliten mag' — — jfr Witt Wt,i mesa 
m;,ssii mu» m6se, miga mig — mig jfr mig Burträsk (Ordb.) mingla langad 

ming4 minka mink mink — jfr minkä n. Ång. (Sidenbladh) miskas 
gask& miska,s maskas misse misse/ — — jfr M288e. 'ovisst' Burträsk (Ordb.) 
Nicke fflatkj— — jfr nick (eg. kännedom) n. Vb. Nickus — — niffla 
niffäl — nåfal jfr niffläs 'stöta till hvarandra' Vb. (Rietz) Nils Nings — — jfr 
?tings Degerfors (Åström Lj. s. 72) nordanvädersspigg nöhlåwärspigg — — 
jfr nolave,' gspeggan Sidensjö näverskid (a) näfwärski — — jfr karssid(a) ovan 
nötvidj n,6jtwiri — — jfr virj verj 'vidja' obilligt &Ulla obila olidug 
öadii — — ormsnipa örmsnip — — jfr ja'ddsnil p 'liten gädda' Nordmaling 
Nysätra Sävar (Larsson aa s. 70) ormsnärva örmsnirr — — jfr jeddsna'rv 
Bygdeå (Larsson aa s. 71) pannpining pånnpining — — jfr pin pin v 
pick pick — — picka f pick — pe,ck (Larsson aa s. 80) jfr pikk Degerfors 
(Åström F. s. 9) picka v pick — — jfr föreg. pilka (av) pilk pilkå' pakta' 
pelkei pilla pill — — pill Sorsele jfr ta'skptill 'grodunge' Nysätra Vännäs 
(Larsson aa s. 75) pillra pillär pillar pallar pimper pimpär — — jfr pimpär 
Vb. (Rietz) pining pining — — rinka rink — — jfr rink Vb. (Rietz) rinsel 
rinllh — — jfr refyy/3  Burträsk (Lindgren Gr. s. 124) ripa rip — jfr rip 
Vännäs (Larsson aa s. 70) rip Nordmaling (Larsson a. st.) risbråte risbr6'tå 

— jfr ris ris riska f risk — — jfr riska n. Ång. (Sidenbladh) riska v risk 
risk risk rissel ri'llh rissal re.2.2 rita rit rit rit rivas rifwäs rivas rivas romfil 
rämfil — — jfr fil fil o. rcemmfil Burträsk (Ordb.) sickel sikkähl sikkal 
se'kkal sickla sikkähl stickal sekkal sindra f sinn& ~nar ~nar sindra v 
sinn& sinnat. ~nar sinne sinn sinn sinn, sint sint sint sint Sissa ass — — 
Sissel gissa/ — — sisselskit sissäls(k)it sisselasit sesal9i't skimla slamma/ 
— — skimmel skimmähl — — skina skin sin on skir skir fir or gira bfsg 
skria skri skri skri skrida skri skri — skridstång skrista'ng — — jfr föreg. o. 
skri' stak NKalix skrin skrin skrin — skrind skrin skrin skrinn skripa skap 

— jfr skrip 'remna i träd' Malå (Larsson aa s. 70) skära skira, ;syra era. jfr 
gira Bygdeå Nysätra (Lindgren Gr. s. 88)4  slimmer5  s/i'mragr — — jfr slimrer 
'trasor' (Unander) n. Ang. (Sidenbladh) slimra slimmär — limmar 'krypa och 
fjäska' jfr slimrä 'visa sig fjäskigt god, krypa (om hundar)' n. Ång. (Sidenbladh) 
slinka slink f!ink alink slinkomfot slingmfo't — — jfr föreg. slinkus 
slinkits — — slip(a) sup P,p m 8lip3a f jfr .21ip m (Larsson aa s. 25) slipa 
[fl slipän bfpl — — jfr dip f 'släpredskap' Sävar (Larsson aa s. 70) slipän f 
bfpl 'släpa' Vb. (Rietz) slira sar — ilir slire sar dbr m llir f jfr slira f n. Ång. 
(Sidenbladh) dir n Sävar (Larsson aa s. 101) smicka smick — — jfr smikka 

1  Om ordet och dess utbredning se Dahlstedt Vilhelmina 1 s. 56 tf. 
2  Även drmsne'rf. 
8  l:et är muljerat och tonlöst. 
4  2- och y-vokalen beror säkerligen på den en gång existerande affrikatan. Annorlunda 

Lindgren a. st. 
5  Om härledningen se dina (Torp). 
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'slå lätt och hastigt ...' u. o. (Rietz) smiska smisk — — jfr smiska 'slå sakta ...' 
allm. (Rietz) smita f smit — — smita v. smit — — jfr smit 'slå' Burträsk 
(Ordb.) smita 2. 'slå ...' Vb. (Rietz) smitter smitte'r smittar smittar sni sni sni 
— jfr slit Skellefteå (eg. kännedom) sommarskrind såmmeirskri n -- jfr skrind 
spikand spikån — — spila spill — spela (Larsson aa s. 68) jfr spin Degerfors 
(Åström Lj. s. 30) spilj a spiljci bfsg spila — sprint sprint sprint — sprinta 
sprint sprint — sprintus sprint& — — stavarlid — — jfr lid 
ovan sticken sti'ckgn stajon — jfr snaWil kan, stig stig stig stig stilla still 
still stelt stinta stint stint stint strila stril stril — strina skin — — svicke 
schwkk — — jfr svikk m 'tapp, tunntapp Vb. (Rietz) tick(e)1  ti'ck 
tt' kka — tidd ti'dd ticld Udd tik ti'k tik — tilj ti'li — jfr tåa Degerfors 
ti/j Nordmaling (Larsson aa s. 84) till all dill dill tina f tin tfn tin tina 
v tin tfn tim, jfr tim n (Unander) HM. n. Ång. (Sidenbladh) tingla tingehl — — jfr 
tanga! Nysätra (Larsson aa s. 82) tissa ass — — jfr följ. o. tissa 'dia' Ang. 
(Rietz) tisse fiss tf ss m tiss f tummasfinger tämmeisfiing& — — jfr finger 
tingar tvika tiak — — jfr tviik Vb. (Rietz), ä. nsv. tvi(j)ka tvint twint 
§wtnt »vint tvinta twint pwint 'vara rask i vändningarna' — jfr tvatt 'sprida 
(hö) jämt' Nordmaling vecka wickic vikku vgka vickel hwi'ckghl — — jfr 
hvikkel m 'vacklande ... person' Vb. (Rietz) vickla litacka,/ — — vid wi' 
vt vi vidj wirj virj verj jfr vire Degerfors (Åström Lj. s. 29) vida 
Bygdeå o. n. Vb. varj Nysätra (Larsson aa s. 64) vill wi'// vill vill villa 
f uy-i// — — villa v tv-ill — — jfr vill 'afdraga skinnet af djur ...' Vb. (Rietz) 
villa av, på eallå' wg//på' — — villgoda wilgö villgodning 
wilgo'ning — villgolning jfr vfellgol neing Burträsk (Ordb.) villre 

vimpling wimpling — — vin wi'n vin gvin 'vina ml vin — 
2vina hwZn — pin vinda tarm — — vindnav are winna' fwär — — jfr 
föreg. vinding winning — — vingskäckel wingskjä'ckail — — jfr ving 
ving 'vinge' vinkel winka — vinkel vinn2  wi'nn vinn vinn Nordmaling o. 
Vb. (Larsson aa s. 30) vinster winste'r — — jfr vänster nedan vinster f Vb. 
(Rietz) vinta wi'ndt — — vitter wi'tgr vitar vitar viva om hwilåni — — 
jfr gviv 'svänga fram och åter, vifta' Vb. Ang. (Rietz) vriand — — jfr 
vrict Inn Sorsele, vriand f 'brunnacke, Anas penelope' Vb. (Rietz) vrid wri' yrt 
yrt vrinsk vri'nsk vrinsk vreffk vrinska wrinsk vrinsk — vrinskhäst 
wrinskhe'st — — jfr föreg. vädervilla wårwill — vänster wi'nstgr 
vi'nster vinster ångbiten ängattin — — jfr Utta baa sup. äta i' ta, sup. 
dta ceta ömskint ömskint o`mgin't — örsnipa årsnip o'gnip o'snil p övergiven 
6fwergi — dvarjil van j`varjeva,n. 

Stenbergs i motsvaras i jämförelsematerialet avizeayce. Nuvarande umemål 
har i allmänhet i. Stenbergs ii ett (en n.) representerar en äldre form, nuvarande 
umemål har 6..3  Skillnaden kan bero på att vokalen i svagton är diffus. Evert 
Larssons ce motsvarande Stenbergs i i gil(a) är säkerligen en yngre form, övriga 
dialekter i Västerbotten har i. Troligen beror EL:s form på påverkan från 

1  Jfr Zetterholm Dialektgeogr. unders. 4 s. 41. 
2  Uppslagsordet ändrat från vind. Ordet hör samman med no. vinn 'strEeben', se Torp. 
3  Former med i finns i dialekterna, se Anna Larsson Vadstena klosters två äldsta jorde-

böcker s. 131. — Från s. Vb. anför Unander hist 'häst'. 
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rspr. gäl. Stenbergs i i skära är den väntade formen, som också uppträder i 
Bygdeå och Nysätra, jfr gil<gel. 1 båda fallen har i säkerligen uppkommit som 
en följd av affriceringen, jfr giva (WesfAn Sv. språkhist. 1 s. 30). Evert Larssons 
form med y i skära kan möjligen vittna om en svag tendens till sammanblandning 
mellan i och y, jfr att långt y i n. Västerbotten gått till i, se Larsson Subst. s. 12. 
En sådan tendens till sammanblandning skulle också förklara att Stenberg 
har både i och y i det oklara ordet almöke. 

Stenbergs beteckning stämmer alltså på det hela taget väl med nuvarande 
förhållanden i umemålet. 

Historiskt sett är vokalen (gil skära) och ej (en n.). 

o bedonlig bgdöjli — — jfr bedd vla Burträsk (Ordb.) bosshumla bössho' m-
mghl be'ssholmme4 m 'person som skräpar omkring sig' — bukgjord binchjöhl 
lyielcjoi! — domt do'mt domt domt (Larsson aa s. 62) dum n do'mt — — jfr domm 
'dövstum' Burträsk (Ordb.) dunge däng cl6ng dong eldbendosa ölbOnclo's 

— jfr dös dos 'foder fo'r for for f orda föhl — — jfr 161 Burträsk (Ordb.) 
foke sä 'ta för sig duktigt av mat (om människor)' Multrå (Ordb.) fotbossa 
fötbit'ssii — — jfr fot fot °Idtbu.ssu Sorsele framf os främlös froemmfos frv'mmfos 
freda bo frgbo' — — jfr bo bo fångfoder fängför Icengfol r fcingfol r förfot 
färfo't — — jfr fotbossa o. fdrfolt Arnäs gnola gnöhl v6! — gonas göngs 
gonas — jfr govas Vb. (Lindgren Ordb.) grov gro', grov grov grovhyllt 
gröfhy'lt gro'phyl lt gro'vhylt gräddspo grliddspo' grceddspoll grce'ddspo' gump 
go'mp gomp gomp gumpa gömp — — jfr föreg. o. gomp 'skumpa, guppa' 
Vb. (Rietz) gompä lunsigt hoppa' n. Ång. (Sidenbladh) gärdseltrod 
gjeillhtro' jce`.211rol  jv'.2.2rol  hondärna ho'ndgnnit — — jfr honn honn honhärna 
ho'nhjlinnd — — jfr föreg. horti ho'htt hott hott hov ho' f hov hov hovas 
höfw6.9 h,ove.9 — h0v1ig2  häfh — — humla ho'mmal homm4 hörn4 hårnot 
hårnöt — — jfr ha'tcol t Sävar (Larsson aa s. 31) Jon Jön — — Jonke Jönk 
jern,k jonk jordbär jöhlbe'r jo'lbe Ir jofter klora klär 146r — jfr k166r 'draga sig 
fram' (Unander) kloriro klo'r.46 — — jfr föreg. kloter klo't6r 14o'tgr — jfr 
go'tar Arnäs klummers kloimm'e'r klo'mmar klo'mmar knort4  kno'htt vott 
vott knovlig knöfwåli ovala — kosa kös — — jfr kds f n. Vb. (Larsson aa 
s. 77) kosa f Nb. Vb. Ång. (Rietz) krok kro'k krok krok kummel kömmghl — — 
jfr ko'mmaj Nysätra (Larsson aa s. 104) kåda5  kö Wel ko husmor(' ljfismo'r 

— jfr mor mor ljusmör (Unander) ju'smoir Arnäs lo lo' — lo jfr 16 (Unander) 
lo Arnäs lod 16 lod lo lok lökön bfpl lokan lokan lokstad lökstet' lökstal  
matredstom mätrgsto'mm — — jfr tom nedan mol möhl — — mo! Sorsele 
mumla mömmOil momm4 momm4 no no' no no noa nä n6 — jfr n6 'lida brist' 
(Unander) nor nöhr — — jfr nor Bjurholm Degerfors (0AUd) 92,6r (Unander) 
nordan nöhlii nola nola nordefter nöhkt no7at — noska f nösk — — 
noska v tiösk — — jfr noskä n. Ang. (Sidenbladh) nosk 'smålugga' öKalix 

1  Om vokalen se Åström Lj. s. 51. 
* Jfr SAOB H 1293 f. 

Jfr Åström Lj. s. 44. 
Jfr Åström aa s. 39. 

5  Jfr Åström aa s. 51. 
Om härledningen se ljosmoder (Torp). 
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(Pihl 1 s. 174) notta no'tt n6tt 'vidröra' — obilligt 
obyggande öby'ddjgn — — jfr obyddjen 'slösaktig' Vb. (Rietz) ofallen 
«all& faillan ofcaltz ofantlig öfa'nsiili, — — ofrågen öfrå'ijgn — Omigen 
ogreda ögretij o'grcel jj ogrce'jj ogredare ögrä'ijcir — — jfr föreg. ogredlig 
ogräijäli — — ogredug ögrdijdit — jfr o'gre0e. — ogäv ögäl — — jfr 
o'jeiv Sorsele ohovlig — — jfr o'hovit Sorsele hovlig ovan ohåppa 
öhä'pp o'hce I pp ohce'pp oknytt ökny'tt o'vyltt okny'tt olidug ölidii — — 011e 
öll 611 ou (SS) omage ~gå dmaI ga omiega omaglig önza'gcili — — jfr 
o'mal ga4 Burträsk (Ordb.) omaglundom önza'gdldnnöm — — jfr omagalönndm 
Vb. (Rietz) omäglig ömeiga, — — onämn ~bin— — oskönsam öskjö'neeim 
o'foInnsam — otokt ötcact — — otoktug öta'ktit öta I kta — otytt öty'dt B 
o`tyl tt oty'dd otöld ötåhdd — otekkl jfr o`ts'Ala bfsg Arnås oäven öti'llogn 

— oVven Sorsele oävig oäfwi -- pot po'tn bfsg — — jfr pot m 'lustig 
ture, fiffig person' Vb. (Rietz) potlig pöttia, potala potalat 'hemtrevligt' jfr 
pote4a 'rolig, lustig' Burträsk (Ordb.) prekator priikdto'r — — ptros ptro's 

— 1r0 rö ro' ro ro rolig rga rola. rok, romläderl römle'r — — roska rösk 
rösk rosk roskas röskäs — — jfr föreg. rost ro'st — — jfr rost n. Ång. 
(Sidenbladh) r6st m Nysåtra (Larsson aa s. 53) °rost Sorsele rosta röst — —rote 
röt r6t rot rotskap2  rösketip — — rumpb and römpbän — — jfr följ. rump-
gjord römphjöhl ro'mpjol! römpjd! rödfol(a)2  rbuwfo'hl — — skov(a) 
sköl A sköf B --jfr sk6v Vb. (Larsson aa s. 71) skumpa skömp-- slasbrok 
slcesabro'k da'sabrol k .21asabro'k slod s/o' — — jfr do ho slo Vb. (Larsson aa 
s. 60) s/o m 'följe' Vb. (Rietz) smunga smöng — — jfr sm69zg 'kasta, slunga' 
Burträsk (Ordb.) sno snö sno sno snop4  sno'p — — snopa4  snöp — — sort 
so'htt Borta söhtt — — jfr s6# Vb. (Larsson aa s. 75, Lindgren Gr. s. 131) 
stor störgn [a sbst. pl] stor stor stumla stömmgh/ -- stumme stöm st6mm 
stomm .Y.an stumskrake stömskra'kei — — stumskråeka stömskrä'ck — — 
jfr föreg. stummel5  stömmghl sto'mmal sto'mm4 1sum1a6  sömmghl — — jfr 
sommk. Multrå (Ordb.) summel Vb. (Rietz) 2sum1a5  sömmghl — — summel 
so'mmghl — — jfr so'mma! m (n.) 'sölig person' Multrå (Ordb.) summel n 
'försumlighet, långsamhet, tröghet' Vb. (Rietz) ticke1o7  tickido' — — tjumpa 
tjömp — — jfr jp6mp Skellefteå (eg. kännedom) tjump(us) tjo'mp(d8) — — 
tom toimm tomm tomm tommom to'möm to'mmdm tommom — tor thörn tota, 
totz 1-2toster to'stgr to'ster to'ster 'småtokig person' jfr to'ster 'pjollrig, sjåpig 
person' Lövånger Nysåtra (Larsson aa s. 106) tostra töstgr — jfr today 'jollra' 
Nonlmaling, tostre, 'gnistra' Multrå (Ordb.) tove töfwgn bfsg — tov t6v 
Burträsk Malå Nysåtra (Larsson aa s. 52) tumla (s) tömmghl tömlgss tomme; 
tomm4 ugn o'mn omn omn uppnedå öpne'd öppnel o — jfr v`ppnel  uppställd 
öpstält o'ppste'lld — villgoda wilgö villgodning 

1  Jfr rom m 'rem af hvalfiskhud, som nyttjas i rankdon Vb. Fl. (Rietz), ro'om f 'läder-
rem varmed lokan fastbindes vid fimmelstången' oKalix (Pihl 1 s. 237), fi. ruoma 'dragrem 
i rankor' (Saxån i Sv. lm. 11: 3 s. 214). 

2  Jfr roteskap (SAOB R 2661). 
3  Jfr no. fot 'daare' (Torp). 
4  Om härledningen se Hellquist under snopen. 
6  Om härledningen se L. Elrnevik i Nysv. st. 1965 s. 5 ff. 
6 Om härledningen se sumla (Torp). 

Jfr Tiggs, tigge rove i ramsa från Ang. (Nordlander i Sv. lm. 5: 5 s. 190). 
4 — 732482 Widmark 
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ning — ?ung jfr vft'llgol  nfangl Burträsk (Ordb.) vorden wöldi — — 
jfr votta våta sup. vrå ro' ro ro våg2  m wo'g — — jfr följ. o. vög (Unander) 
voy m Burträsk Degerfors (Larsson aa s. 38) våg2  f wo'g vog vag vågmat 
wögmet't gmal  t va' gmal  t vågmor wögmör gmot  r — vårpryppa wörpry'pp 
— — jfr vor vor 'vår' väga wo'g ipf. vog — (vegd) yra upp gro' pp -- jfr opp 
app ålunge ählöng — — jfr ång ong. 

Stenbergs o motsvaras i jämförelsematerialet vanligen av o, av a i våg f 
Nordmaling, av zi i upp Nordmaling. Stenbergs beteckning stämmer helt med 
förhållandena i nuvarande umemål. 

Historiskt sett är vokalen ö och å (i förbindelsen vc7-) och u ffr m +kons. och 
ng samt i upp, se Åström Lj. s. 44. 

u bakstuga b6ckåstftgil kustul  — jfr stu'a baneknut bånäknitt — — 
bd naknui t örträsk barstuga3  bårsstugu bct'gtul  btr'stu — bossa bfissft 
bussu bilsa brodera bfirclgr — — brotta [1] bru'ttft briettu brö'ta (Larsson aa s. 
68) brotta [2] — — jfr bruttu Vb. (Larsson aa s. 67 f.) brännpotta br'dnpättit4  

— bubänsa bftbåns — — jfr buba'ns Bygdeå Lövånger (Lindgren Ordb.) 
buffel bu' — — buffla bftfla — — buföra bil//gr bu//ar buföring 
bftflr7,ng bu' flo' ?ting — jfr betel' rangslvi  ss Nordmaling bu' ffanang Nysätra (Larsson 
aa s. 84) b u k gj ord bftkhjöhl bu' kjol! — bult bu' it bfdt bult bult bulta bfdt bitit — 
burdus bfirdits bukklul  s budui  s — buskskräcka bfiskskrä' ck — — jfr bitsk Bur-
träsk Nysätra busk Nordmaling (Larsson aa s. 54) busse bftssn bfsg --jfr buss 
'duktig karl, tuggbuss' Vb (Larsson aa s. 53) de va bussa 'det var något ovanligt, 
utmärkt, framstående' n. Ang. (Sidenbladh) but bu't but — jfr but 'jordkoka' 
Arnäs bälj hund Mita/tu' n — — jfr hunn hun drasut drds dra' ssu't—drucken 
drftckgn5  — — jfr drucken Sorsele drunkna drfccUn druckn drungkcen duka sig 
duk-säg — — dura dar dr — jfr din- 'slumra' Burträsk (Ordb.) duur 'slumra in 
för en stund ...' Vb. (Rietz) durväder dftrwår — — jfr du'rvei r Burträsk 
(Ordb.) durut därät dumt — jfr durut Lövånger (Lindgren Ordb.) duva dit f 

duv jfr clitv Burträsk (Ordb.) duven dftfwgn duvan duvan fiskj gud fiskju' 
— — jfr fsv. gifter no. (fiske)gjucl fj u k a 'Kik fjitk — fjällmus fjällmu's — — 
jfr mus mus fotbossa fötbu'ssii — — jfr bossa ovan ful ffthl fu! fu fähus 
alt. Rhfts 'dys fus jfr j5.1,9 n. Vb. (Larsson aa s. 101) gjuta jyt jitt — gnu gnå — 
gnu jfr gnu Burträsk (Ordb.) gnu Arnäs gruta grftt gråt grut guds död gu'stei 

— (jfr följ.) gudslån gu' slån gu'sslal  Ta' sslan gullskred g ftllskrå — — 
(jfr följ.) gulltyppa gftllty' pp gu'lltyi pp gu'lltyl pp Gunnel Gftnnel — — jfr 
gunnal Skellefteå (eg. kännedom) guva gu' guvu gova (Larsson aa s. 67) 
hosa hu' såt' hus» hilse. huckra hfzcke'r hukkar hukkar huk hu' k — — (jfr 
följ.) huka käk Ititk — jfr huk nA sä 'huka sig ned' Multrå (Ordb.) huld 
hu'll hull hull hullagn2  huilägn — hulla' ngn jfr hu'llai ngan Burträsk (Ordb.) 

1  /:et är muljerat. 
Jfr Åström Lj. s. 51. 

3  Se Orelstudier s. 96. 
4  Till påta v. Jfr Bueht i o. 6. s. 158. 
5  Möjl. är drucken här obetonat i ssgn drucken-man. 

Om bildningen se s. 16. 
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hum hu'm humm — hurvas harlwös harvas karvas husbondhuld sbönnhu'll 
— (jfr huld) huva iihw'ci u'humi — hVva jfr hou'wwa Vb. (Lindgren Ordb.) 

hårdlut' h,ählat — — jfr halutjcelkt åker, Teg, Umeå julsven jahlschwan 
— jfr ju'- ju jungfrubär jamfrabe'r — — jfr jumfra Umeå, jungfrubär 

'svarta blåbär' Stensele (ULMA 20728) juxvin juckswin — — (se s. 45 ovan) 
kjuka kjak åsick Duk klavbunden kläfbu'ncln — — jfr bon= böna. sup. 
knut knat vut vvut kullra kallgr kullar kullar kuse kas kusv, bfsg kus kuslig 
bida, kusala — kut ku't — kut Nordmaling s. Vb. (Larsson aa s. 31) lkuta kat 

— (jfr föreg.) 'kuta kat kilt kut laxmus läxmas — — (jfr fjät/mus ovan) 
ljumma ljum jiimm jumm ljumske ljamsk ljask jumsk jumsk äv. Pisk Vb. 
jusk Nordmaling (Larsson aa s. 54) lj u sm or ljasmo'r — — jfr ljusmör (Unander) 
ljut ju't jul jtzt lur lur lur 'lur kar — — lur Degerfors (Wadström Kvarn- 
termer s. 189) /uv, bfsg Arnäs luras lags — — jfr bår 'rulla ihop ...' Vb. 
(Lindgren Ordb.) /teg. 'rulla sig' Arnäs lurus lu'ras — — jfr lu'rus Malå 
(Larsson aa s. 48) lustlig lastetat lustak — lutsa ned' lasne' — — luten 
lu'ttin — lisltan jfr luten 'hugad, sinnad' (Unander) luttån 'böjd, hågad för' Vb. 
(Lindgren Ordb.) luva laf — — luvas tiifwgs tuve.8 — jfr luvas Vb. 
(Lindgren Ordb.) längstju längstja lcengst ju — martull möratu'll mo'ratu'll 

jfr tull mudd3  mu'cld mudd — mule indht — — jfr mit/ Burträsk (Ordb.) 
mur mu'r mur mur musbränd masbrä'nt — — jfr mu`sbroeint Arnäs 
mushuggen mit,shb'ggin — — (jfr föreg.) nypa njap vj vv itp nysa 
njits vas — rud ru'(d) rud 'stenbit' — jfr ru f 'agnfisk' Mo ruga riega rugu 
rna rusa ras rits rus ruva raf rv ruv sjuda Sia fit ML skjutas på sjasspå,' 
.(1.ss 'skjutsa' fiG8 po pres. 'brås på' skorvluva skbrflu' — — (jfr luva ovan) 
%kulla skall — — jfr skull Burträsk (Ordb.) skull' (uu) 'synas stor' (Unander) 
2skulla skall skull skull skåra skara — skara (Bucht d ock ö s. 157) 
s1umma4  slam — — smuga snygga smugu smä(v)a jfr smuga m Arnäs snut 
snu't snut — snöbut snau't — — (jfr but ovan) sput spu't sput — sputa 
spat spizt — strocka stru'eka stracku strika strugna stragn strangn — stussa 
stäm — — jfr stitss 'snygga sig' Burträsk (Ordb.) 'stut stu't stut — bje'nstu't 
'Angelica silvestris' 'stut stu't — — jfr 'stu't Burträsk (Ordb.) %tuta stiit 

— jfr stut 'ropa i vallhorn' Vb. (Rietz) 2stuta stät stat — jfr stut' (nu) 
'studsa' (Unander) stuv stu'f stuv stuv suga sa sik su sula 8amas 84 814 
sur su'r sur sur sursopp sarsa'pp — — (jfr föreg.) taslus tåseilas — — 
jfr lus lus tjuka6  kjak litk kuk tjuppe kju'ppli — — tjut tju't — — 
trussera trasse'r trzesse r trasse'r 'trut tru't — — 'trut tru't trut trut 
trut en7  tru' tan tuga täga tugu tua tull tul/ tull tull tulla f tät/ ta tull tulla 
v tall tizll — umma 92m m — jfr um 'låta illa ...' Degerfors (ULMA 88: 61 s. 71) 
umma 'om idioters oartikulerade läten' Arnäs utbörding atbö'hang u'tbot Ang 
u'tbal ltng utefter atlit u'tat 'nitat utände lit n4 — — jfr u'tanda Arnäs 

1  Se Ordstudier s. 100. 
2  Infinitiven har omdanats efter presensformen, jfr Pihl Verben s. 137 ff. 

Om ordet se Dahlstedt Vilhelmina 1 s. 196 ff. 
4  Rotbesläktat med slumra? 
5  Om ordet se H. Jonsson i MASO 11 s. 35. — Formerna i Umeå och Nordmaling tyder på 

riksspråkslån med anpassning till dialektens system. 
Lån från fi., se Saxån i Sv. lm. 11: 3 s. 267. 

7  Jfr fsv. thrutin 'uppblåst, öfvermodig'. 
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utändes dtgnnås — — jfr utänndes Vb. (Rietz) vedhus ve'ahu's 
vg`ahu's yra fihl ipf. 14— i4 — jfr Åström Lj. s. 92. 

Stenbergs u motsvaras i jämförelsematerialet i allmänhet av ii (kort) och 
u (långt). Denna skillnad mellan kort och lång vokal har Stenberg inte betecknat. 

Stenbergs beteckning stämmer med förhållandena i nuvarande umemål. 
Ett undantag är ordet klavbunden, där EL i varje fall vid supinumformen bundit 
har benne.. Denna form är säkerligen den genuina. Stenbergs u vittnar sannolikt 
om att ordet lånats från riksspråket. I fähus har Umeå diftong, se under 6i. 
Övriga undantag hör samtliga hemma i Nordmaling. 

Historiskt sett är vokalen å och iii (nypa nysa se Lindgren Gr. s. 120). 

y blyska blgskh blg'ss bkss bygga (p)å — — jfr hgoi bojj -,bogg byricka 
bgri'ck by'r1,1eku — jfr by det di, dg dat. — — jfr for (ly" för det' Burträsk 
(Ordb.) dryfta drgft äv. dröft — — jfr drift Bygdeå (Lindgren Ordb.) drööft 
Nb. Vb. (Rietz) drykt(a) f dry'gt äv. drggt drgkt drgkt drokt dylji dy'li, — — 
dyll(a) dy'll dll — jfr jetingdel l dyngdraga elgngdriuwit dy'yyjdrogu — jfr 
dyng 'dynga' dyssen dgasn -- dyssj a dgssi, dgss dy sf jfr dyss4 (alt.) Vännäs 
(Larsson aa s. 83) finhyllt finh,y'lt — — jfr grovhyllt nedan f1ycke2  /vaj — 

flygel stat sjåt lit'vfflyl gal ya! flytt(j)a Stkj Sk flytt flyttja 
sek sht ipf. fiej§ flyttj e figthi — jfr flop Nordmaling flytt n 'timmerflottning' 
Nysätra (Larsson aa s. 100) fry dig3  fry'd4g — — jfr fry 'utmana, egga 
någon till slagsmål, brottning' (Unander) »Fry däg hit.» 'kom hit om du vågar' 
Vb. (Rietz) Burträsk fry' Bygdeå Lövånger (Lindgren Ordb.) fyrbörding 
Igrbö'hling — — jfr fgr fyr 'fyra' fyrsprång fy'rspreing — — jfr föreg. 
glystra glgstgr Oystar gkstar gny(a) gnga bf — — jfr vy n Degerfors vvy n 
Sävar (Larsson aa s. 98)4  grissla gryllh — — jfr grill' Holmön grovhyllt gröt-
hy'lt gro'phy'llt gro'vhylt gulltyppa gallty'pp gu'lltyl pp gu'lltyl pp gys5  gy's 

— gym Skellefteå (eg. kännedom) humör hitmy'r hvemmeilr humdr hyda 
hg — — jfr hyda '... slå (barn) med ris' (SAOB H 1597) hy Vb. (Rietz) hyllra 
hgllgr hyllar hyllar hympel hy'mpa — — hyta5  hgt ht hyt hyvd7 — 
hervd Degerfors Nordmaling hyvd Lövånger Sävar (Larsson aa s. 61) hölster 
hylstgr — — hy'lstar Sävar (Larsson aa s. 106) kny18  kngl — — kägelryva 
kjiiggh/ry7 — — Asce`gekl Iv Burträsk (Ordb.) laxtyppa läxty'pp — — jfr 
typpa nedan lillmyrgörel lflmyrgra — — jfr myr nedan llyda lg ly' 
ly ly »lyda ry-- lymmel lgmnigl lymmal löntal lyng ly'nj lyyyj lyvvj lynka 
lgnkj — — jfr tgut§ Nysätra (Larsson aa s. 81) lynk m 'veck i söm, bukt på 
något' Vb. (Rietz) lynkas lgnkjgs lyn§as — lyr ly'r — — jfr lKyra bfsg 

Jfr no. dyla f 'liten fordypning i landskapet' (Torp). 
2  Jfr no. flykkja 'skinke' (Torp). 

Uppslagsordet ändrat från fria, jfr fry norrl. dial. (Hellquist). 
4  Stenbergs form kunde vara bfpl av detta ord. 
5  Jfr Zetterholm Dialektgeogr. unders. 3 s. 59 f. 

Bildat till huta. 
7  Jfr Ordstudier s. 99. 

Jfr ä. nsv. knyt, se Hellquist under knöl. 
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()Kalix (Pihl 1 s. 248)1  lyssen ly'ssn lyssnan bfpl — jfr lysnan Nysätra Vännäs 
(Larsson aa s. 51)2  'lytt ly'dt lytt lytt 21ytt ly'dt — — Kytt ly'dt — — jfr 
va`nlytt 'vanför' my my' my my myr3  my'r mgr myr 3a myrgörel mgrgö'ril 

— my'rjel ral Vännäs (Larsson aa s. 49) myrmäckra mgrmä'cicgr — 
my'rmal ckar Nordmaling Vännäs (Larsson aa s. 83) myskrank mgskrånk 
my'skralnk my'skrank niffla ngffal — nåfal obyggande öby'ddign — — 
jfr bygga [p]å ovan otytt öty'dt äv. öty'dt ötyitt oty'dd pryppa prgpp — — 
pylt- py'lt — — jfr följ. pylta pglt pelt py'lt pylt pynga — — jfr penj shop 
'lappa ihop' Arnäs pynj 'sy illa ...' Vb. (Rietz) pyr py'r — — jfr pyr 
'tråkigt småarbete ..., besvär' Vb. (Rietz) pyra pgr — — pyr(n)ing pgring 
pyrning — — pytt py'tt pytt — ryggås — — jfr rygg — rydd3 regg rykt 
ry'kt — — rykta rgkt — rykt ryva rg/ — ryv Nordmaling, jfr rgv Vb. 
(Larsson aa s. 71, Lindgren Gr. s. 120) sjutton sgttån guttan suttan syttan n. 
Ang. (Sidenbladh) skryp skrgp skryp skryp skylta för1  sky'ltfö'r — jfr sgu 
'skylta' — skyra f skjgr sgr syr skyra v skjgr — syr jfr skyr 'göra tvär-
huggningar ...' (Unander) skyyr 'af hugga (stockar), göra skyror' Vb. (Rietz) 
skyssen skjgssn — — jfr skyssnu(t) 'missnöjd, °belåten Vb. Ång. (Rietz) 
skyssnas skjgssngs — — jfr föreg. slaglyr slbufunihly'r — — jfr lyr ovan 
snyta sngt sngt snyt strandstykel strånstry'tkja — stra'nstrgikal strycke 
strgtkj — — style stgia stgl styl styra styr stgr styr syda2  8g(d) — — jfr syd 
'luta något åt sidan ...' Vb. (Rietz) syn sy'nå bfsg sy'na sy'na syssy sy'ssg 

— syt sy't — — Byta 8gt 8gt syt tjuvsparr tjgfspeirr ky'vspai rr — jfr 
kyv ty ty -- tyckas tgss ty/a3 typs tyg ty' —jfr ty(g) 'räfsskaft' Nordmaling 
Bygdeå Nysätra (Larsson aa s. 95) tyla tgm — — jfr tyr (yy) 'dröja ...' 
(Unander) t/,° draga ut på tiden ...' Burträsk (Ordb.) tyll a tgll tgil tyll tyllas 
tgllås" — — jfr tgll 'rulla ihop av sig självt' Umeå tynga av tgnjå' ty'ngtal  
'slumrade in' — jfr teyvj m 'tyngd' Nordmaling tgnnj 'slumra' Bygdeå (Lind-
gren Ordb.) typpa tgpp tgpp typp tyta tgt tgt tyt yla gm — yl jfr yla 'tjuta' 
Arnäs ylj — elj Nordmaling ylj s. Vb. (Larsson aa s. 65) yra upp gröpp 

— jfr gr yr yssel jssll yssal gsal ystre gstgr ystar yster. 

Stenbergs y motsvaras i jämförelsematerialet nästan alltid av y, i Nordmaling 
i några ord av o. Stenbergs syttan 'sjutton' motsvaras dock av §uttan. Stenberg 
anger själv den uppgivna formen som sällsynt och med all sannolikhet tillhör 
den ett äldre skikt i språket. Formen sytt(h)an uppträder i fsv. (Sdw. suppl.) Det 
kan vara en danism. Om dess förekomst i nordliga dialekter vittnar syttan (Siden-
blax1h) och möjl. några yngre ångermanländska former (ottan Arnäs guttan Multrå). 

i Enl. Pihl en neutral -ia-avledn. till *liudher, enl. Larsson aa s. 94 till lura 'inveckla, 
linda omkring'. Annorlunda Hesselman Stafvelseförl. s. 86. 

2  Enl. Larsson ett lysnad bfsg. Snarare kasen, jfr iOnan bfpl Nora, Ang., ä. nsv. lysn 
'sken, flamma' (Dahlgren). 

3  Rspr.? Som synes har dialekterna svaga former. 
4  En ombildning av skyttla jfr 04.2.2 'skjuta stängerna i en gärdsgård 1. grind för att öppna 

väg' Burträsk (Ordb), skyttla 'nedtaga eller uppsätta skyfflarna eller de trinda stängerna i ett 
gap (öppning på gärdesgård)' (Rietz), f 'vidja i skrindbalk' Byske (Larsson aa s. 82). 

5  Bildat till sud 'båtkant' (Larsson aa s. 60). 
s Se liellquist ity. 
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Dessa former är möjl. en kontamination mellan ett ur syttan utvecklat %ottan 
och den nutida riksspråksformen. 

Enda undantaget i jämförelsematerialet f. övr. är e i getingdylla Nordmaling. 
Stenbergs form är den ursprungliga, jfr Åström Lj. s. 83, Lindgren Gr. s. 126, 
och nordmalingsformen får anses på något sätt urspårad. 

Stenbergs beteckning stämmer alltså med förhållandena i nuvarande umemål. 
Historiskt sett är vokalen g och iu. 

å att å' o o (obetonat) av å' a a barn' bå'n ban ban barna bån bfn — 
barnut bå'ndt banat bökat blån blå n b!an — bås bas bas draga av drågd å' — — 
jfr av freda på fr8på' — — jfr pet po frå,brägd — — jfr fra'brcei ggd Bygdeå 
(Lindgren Ordb.) fråbräj 'het, hastig till lynnet ...' Vb. (Rietz) fråbrägdug 
fråbrä'gdit freegbrce I ggda frobrce'jda fyrbördingsbåt fyrböhlings båt — — 
jfr bat bat fårstymmel får,stö'mmgh/ — — jfr far far fåställd låstä'lt — — 
fått få'tt — — jfr fått Finl. (SAOB få 1 2 F 1931) *fått öb. (Vendell) fått 
Haparanda (SoSt 17 s. 24) förlåt fållåt taket godlåtas gölaas — — 
jfr bit lat 'låta' grådug grådd grada — jfr gradu Bygdeå (Lindgren Ordb.) 
gudslån gu'slån guissleett gu'sslegt gårdsnate gå'rsnåtå go' ffnct Ita go'ggnatan 
bfsg gårlig gli gala gala gåt gå't gett gat hå hå' — ha jfr ha Degerfors (Åström 
Lj. s. 50) håband hå'bån — honan jfr föreg. hårnot h,årnöt — jfr kir-
hovail ha`mp It Sävar (Larsson aa s. 31) jå hjå j& ja jåning hjåning — — jfr 
föreg. jåp hjå'p — jfr ~Wall) (Larsson aa s. 26) j'åp n2  'småfjollig ... person' 
Vb. (Rietz) klockare klakår gokkar gokkar kråkhacka kraha'ek kra'kh,ctikk 
kraUcal kk kånka av kånkå' — — jfr av ovan kåt kå't kat kat ligga å ligg& 

— måla måhl — — jfr måla3  (SAOB M1802) målstång malsta'ng — — 
jfr föreg. mård mig/ — jfr ma! Degerfors (Åström Lj. s. 52)2  ma! Nordmaling 
(N-S) ma4 Nordmaling (Larsson aa s. 30) nå nå net na nåk mik nak luzk 
or ålig öråldi — — jfr no. raal 'urydde, roten, rusk' (Torp) pilka av pilkå' lk a 
pelk a reda av4  råjå' — — jfr av ovan rå rå'd — — jfr ra Nysätra (Larsson aa 
s. 99) rå vid råwå ra ... va — rålikes rå'hlickgs reelylkas — skjå 
skråla skral — — jfr skrål (Ut) (Unander) skrå! Burträsk (Ordb.) slått stå'tt 
-- jfr flott Bygdeå (Larsson aa s. 32) små små' sma — jfr ~dt 'liten fot' 
spörna kråka spånnkråk — — jfr krdk krak starva av stårfå' stcerva a' ipf. 

jfr av ovan stönkråka stöhnkrå'k — — jfr lora kretk sto`v,kreika örträsk 
taga pås tåpå' nu taapo sn å 'nu börjar det snöa' ha tå'po meg tjå tjå §et 
tott tå'tt tott tott trå trå tra tra tråpa tråp — — tåg tåg — jfr töj 'tåga' 
Umeå teigber Nordmaling tåla f tåhlå bfsg — ta jfr tg Sävar (Larsson aa s. 78)6  
tåla v trih/ — — jfr föreg. o. tåg v Vb. (Rietz) åbälde ribg/ — — jfr abcel 
Degerfors (Åström Lj. s. 83) ceba'll Burträsk (Lindgren Gr. s. 28)7  åd å'd — — 

Vokalen diskuteras av Åström Lj. s. 24, där han antar u-omlj. i pl. Former med 
ci-vokal har emellertid stor utbredning, även på östsv. område. Jfr Gun Widmark u-omlj. 
s. 245 ff. 

2  Enligt Abrahamson — Rietz III m. 
3  Om ordet se Widmark aa s. 203 f. 
4  Jfr reda av (SAOB R 533). 
3  Jfr G. Holm Syntaxgeografiska studier s. 78 ff. 
I  Larsson a. st. sammanställer ordet med fvn. ta 'list', vilket ger god mening. 
7  Om förleden se Hellquist under åbäke. 
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jfr eda bfsg Sävar (Larsson aa s. 60) ådgåde ågö'elå — — jfr eigul da Sävar 
(Larsson aa s. 56) ågående ägetign — — jfr ga ga åkrede åkre' enrei  enrcel jj 
ålunge åhlöng — — åmma åm — — jfr östsv. åm(a) (Vendell) ås å's as as 
åt å't at at åtan ittå — — jfr åtkommen nedan åti — — jfr at at 
åtkommen åtkömmgn a'tkoImman eitksimman åtöver &över — — jfr at at. 

Stenbergs å motsvaras i järaförelsematerialte av a (långt) och o (kort). Denna 
skillnad har Stenberg inte funnit nödvändigt att beteckna. 

Historiskt sett är vokalen å eller ö. 

backträlg biickträ'ha — — jfr träig nedan benling bålång bcshng bcgling 
bjäbbel bjä'bbghl bjcebba! — bjäbbla bjetbbehl bjcebba bjz,bbe4 bjällra 
bjållgr bjcellar bjellar björn bjänn biff]. (jfr Åström Lj. s. 36) bion bremsom2  
bråmsöm brcemsom bramsiim (Larsson aa s. 119) bränna brä'nn3  brånnå bfsg 
brcgnn — jfr bränn (Unander) brännboll brånböll brcennboill — jfr bren v 
'bränna' brännpotta bränpött branpiittii — — jfr föreg. brästa bråst brckst 
— jfr brctst Bygdeå (Lindgren Ordb.) brä,st' (Unander) brätt brä'tt brcgtt n 
britt n brättas brått gs — — jfr brattas Vb. (Lindgren Ordb.) brättets n. Ång. 
(Sidenbladh) bubäns bfibä'ns — — jfr bu`ba Ins Burträsk bubens Bygdeå 
Lövånger (Lindgren Ordb.) bubänsa blibåns — — jfr beebans Burträsk 
bukens Bygdeå Lövånger (Lindgren Ordb.) buskskräcka biiskskrä'ck — — 
bäckalmöke bäck-ahlmytkj — — jfr bcel§ bceck bäckel bä'ckghl — 
balka! Vb. Nordmaling (Larsson aa s. 103) bäckla blickat bcekka! &Vek4 
bäckra back& — — jfr följ. o. bcekkar Sorsele bäckre bä'ckgr bcekkar bakar 
bälj a breha, — bce!j jfr bcek Vb. (Lindgren Ordb.) bälkas betlkjgs bcebses — jfr 
bältjäs bälkjäs (Unander) 'bänd bä'nn — — jfr bcgnn4  Umeå 2b änd bäinn bcgnn4  
bann (Larsson aa s. 99) bända bån(n) — — bärling bahang — — jfr bärling 
(SAOB B 4831) bärra barr brr — jfr bixr bgrr Vb. (Lindgren Ordb.) det hit' 
h h det-därna hieddnå hiedgnnå — e diena jfr haddana hanna Degerfors 
(Åström F. s. 37) haiddatux Burträsk o. övr. (Lindgren Ordb.) det-härna 
hgjnå hä'hjånnii h,cenna hinna e heena jfr hajjana hinna Degerfors (Åström F. 
s. 36) djävesken gjåwåskgn — — jfr frevalsk jwval drevling drå fang — — 
jfr drefling 2. 'ett slags stor spik' (SAOB D 2088) drälla dråll drämna 
dråmn drcgmn dremn dänj a d'dhni — — jfr cheta Burträsk (Ordb.) elak gj'dhlåck 
jajak glak Elsa Itså — — alsa (eg. kännedom) Skellefteå ensis ånxi cengsa 

enskas åhnskgs — — jfr ankos Burträsk (Ordb.) enskut 'dhnskiit — — 
jfr emirat Vb. (Lindgren Ordb.) enträgas gintrågås — — jfr trcegen Burträsk 
(Ordb.) fjällmus fj'dllmu's — — jfr fjcell fje'llbo fjällråtta fjällröitt — — 
jfr föreg. fjärd fjä'hlå pl. (alt.) fjce fja! jfr fjce! Degerfors Sävar 
Vännäs (Larsson aa s. 30) fjärkas6  fjarkgs &ricos -- jfr fjärkäs (Unander) 
fråbrägd7  fråbrågd — — jfr fra'brcei gd Bygdeå (Lindgren Ordb.) fråbäj 

1  I ssgr bjcenn- bienn-, vilket tyder på ett ä. förhållande, jfr Bjänn- i ortnamn is. Vb. 
a Jfr no. brirnea 'te sig som forstyrret, fara om med heftighet' (Torp). 
i Om formen se ovan s. 12. 

Ett bände n. 
3  Om härledningen se Pihl 1 s. 267 f. 

Om härledningen se Hellquist ANF 14 s. 17. 
Jfr sv. helbrägda (SAOB H s. 666). 
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'het, hastig till lynnet ...' Vb. (Rietz) fråbrägdug frarä'gdii freigbrcei ggclu 
frobrce'jda fågelälde föghnehdd — — jfr älcle fänika feenkk — — färd 
m lä'hl — — färd f fä'hl ice7a bfsg (!) 'fotspår' Umeå ta! kt 'färd, resa' 
fc4 fakc 'fotspår' Nordmaling färdig färdug rcila fählii fcekt fak fässla fällh, 
kg.2.2l fce.2lar obpl fävel fce'v4 — jfr fe'vg n. Vb. (Larsson aa s. 103) 
förträga förtrågå — — jfr för trega 'förtreta, förarga' Stigsjö (Rietz) glänta 
glänt gOnt gkent gran grähnl gren gran (jfr Fries Trädnamn s. 220 ff.) 
gräddspo2  gråddspo' grceddspoi! grceddspoi  gräfta gräft gileft grceft gräsand 
gråsän — — jfr grcesa Inn Sorsele o. grces gres gräslig gråsåli, — — gräv 
grå/ grev grcev gäll gjäll — — jfr ;90We:II Burträsk Lövånger Nysätra Sävar 
(Larsson aa s, 91) 'gälla gjåll — — jfr jcells. 'kastrera' Arnäs gälla v 'kastrera, 
snöpa' (SAOB G 1591 f.) 2gälla gjåll jcll — gängla gjängghl jce'ng4 jcengal 
gänglig gjä'ngjåli B — — gärda gj'åhl jcg! ja gärdsel gjä'llh — — jfr följ. 
gärdseltrod gjällhro' ggillhtro' jce'2.21rol  j12`.21ro' gäsk3  gjä'sk — — jfr jcesk 
'korna när de bara äter vallhö; de blir less och tappar matlusten, när de får bara 
en sorts hö' Vilhelmina helg hena hceik h,ce!j hälla håll hII — här hjär — jfr 
jcer Vb. (Lindgren Ordb.) härken4  h,årtkjgh leran — jfr harkan »gruvsam» 
Vb. (Lindgren Ordb.) härn ha'rn hcen, hvn härna hjä'nnå jce'nna hena härva 
Mr/ hcgrv hvrv härvtyg Mr/ty' h,cervtyl g hätt(a) hä'tt — — jfr hått Vb. 
(Larsson aa s. 74) jäckla gjä'ckghl jceckal jag jänta gjånt jcgnt jcent järmt 
hjärtn äv. hje'rtn bfsg jcett jcett järmta hjårt äv. hyrt jcgft jigtt jått järmttapp 
hjärtteipp äv. hjårttet'pp — — jfr föreg. kittelträ kjålltre' — — jfr tja'ltre' 
Burträsk (Ordb. under kält-) kläpp kläipp kkepp kkepp kräckla f kreeckghl 
— — jfr krakke4 'dragg av trä' Norsjö (Larsson aa s. 82) kräckla v kräckghl B 
kråckghl A (?felskr.) — — krävla kräfughl krcev4 — jfr krev4 Vb. (Lindgren 
Ordb.) kångsäck ktingsdek kcenkscel  kaingsceck kägla kjägg'hl §cege4 j§ce' ga! 
m käll kjä'll §cell scell källa f kält §egll kcell källa v kjåll §cgll »cell kälta 
kjedt — — jfr tjeit Sorsele käppskrind kjecppskri'n — — jfr ,,scepp fåscepp 
käring kfflang §celtng jåsegltng käxa kjåx — — jfr käks fast 'haka fast' 
Vb. (Rietz) käxe5  kjåx — — jfr j§aks Sävar j§cekse, bfsg 'redskap varmed 
fiskare fånga upp fisk ...' Arnäs körtel° kjechtta cettal m Mita/ m jfr »åla f n. 
Vb. (Larsson aa s. 82) lägga om 1ägg6m lceggolnint — jfr lceggsi pp 'lägga upp' 
lämma /åmm. — — jfr /imm Burträsk (Ordb.) lämmen7  lä'mmgn lcemman 
/ammans längstju långstjfc lcengst ju — jfr a la`ngstjus  Vb. (Lindgren Ordb. 
under hju) längta långt Ungt lengt länning lån'ing länning — legntng jfr 
ba'aceinfäng n. Vb. (Lindgren Ordb.) musbränd niiisbrä'nt — — jfr bregnn 
brcenn 'bränna' myrmäckra mgrmä'ckgr — my'rmcgkar mäckra måckgr 
mcekkar mikkar mähä(' — — nämn nä'mn — — jfr nämn 'fallen för, 
duglig, skicklig till' (Unander) nond 'fallen för, duglig' Burträsk (Ordb.) 

1  Stenberg har även gråhn se ovan s. 38. 
2  Jfr Lindgren Gr. s. 174. 
a Jfr no. Oms 'stolt, storagtig, fordringsfuld, kreesen' (Torp). 
4  Om härledningen se Torp under hark herkja. 
3  Jfr käx(a) käre SAOB K 3773. 
6  Om den växlande vokalismen se Nat. Lindqvist i Bidrag t. nord, fil. s. 368 ff. 
7  Jfr Dahlstedt Vilhelmina 2 s. 11, Pihl ()Kalix 1 s. 75. 
8  Formen med ca är förmodligen bildad på lämia 'slå, mörbulta' (Söderwall), nordmalings- 

formen är en annan bildning, se Dahlstedt a. st. 
8 Jfr SAOB M 1903. 
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ncehmb 'begåvad, kvicktänkt' öKalix (Pihl 1 s. 150) näska nåssk — — jfr 
nä88ja 'djerft titta fram (liksom sticka näsan fram), våga, vidröra, drista sig' 
His. Vb. (Rietz) nässja (SAOB N1154 f.) näst nä'at — — jfr nast Malå 
(Larsson aa s. 33) näst f (Unander) indst (SAOB N1161) nästgärd nås` sgj'dhl 
nce'stjcel! — jfr ne' stjcel! Burträsk (Ordb.) nästgöra nas` sgö'rei — — jfr nestjel  ra 
Burträsk (Ordb.) nästa näst ncgst — jfr mesta fa'st Multrå (Ordb.) näv nä'/ 
mev ncev ohäppa öltä'pp o'h,cet  pp ohce'pp onämn önåmn — — jfr nämn oäven 
öä' ftvU — — o'ceivan Sorsele oävig — — Pelle Päll P'dnei — — 
Skellefteå (eg. kännedom) rensa rängs rcgngs rcengs rem rev n rå/ äv. re' f — — 
jfr rev n 'revbensspjäll' Burträsk (Ordb.) 8celare'v n 'sår, tillfångat av säl' 
Sävar (Larsson aa s. 87) rå vid rctwä' äv. re'cwå ... ra ... va — jfr ve vce va' 
'vid' prep. räck räitkign [dat. sg] — — jfr ra'kan Bygdeå Larsson aa s. 119 
räcka råtkj rcgbs rek räckjärn råtkjjärn rätkjjärn — — jfr rceknal ga! 
'dets.' Umeå jcett Umeå Nordmaling rägla — — rce'gai Sorsele jfr 
räggla (SAOB R 3750) räka räka rceka rcvka rämja råna rema rcemj rämna 
f rtimn — — rämna v dann rcgmn remn ränna ränn rcgnn rcenn rännbacke 
rånnbeick rce' nnba' ck — jfr föreg. rärl rä'r — — rmr Sorsele jfr re/a bfsg Arnäs 
rävel rä'fwg/ — r&al sempra sämpgr scempar — skranugväxt skröhniiwåxt 
skr& tiavcel  kst — jfr veks 'växa' skränja skråhni — — skrävel2  skrafwghl 
skrce'vag skrce've4 skäck3  skjä'ck skäft skjält sceft — skäfta skjå ft segft fceft 
skälj a skjetha — — jfr ce'ffsalj jfr scek Degerfors (Åström F. s. 10) slamssäck 
slämsä'ck — — jfr sceck seck slägd slä'gd dcegd .21cegd slämma dämm — — 
jfr skimra' (Unander) slänta slänt slånt — slänligt slåntait — — jfr 
släntelit 'behändigt' Vb. (Rietz) smäcka smäck — — jfr smäkka allm. (Rietz) 
snälla snäll sncgll — sparrspänning spårrspä'ning — — jfr följ. spänning 
spåning spcentng spogntng stenskräcka ståjnskräitkj — — stumskräcka 
stömskrä'ck — — ställig stäTiai — — jfr stcgll stcell 'ställa' stämn stä'mn — 
stcemn jfr stämm stämn (Unander) stemmatt n. Vb. (Larsson aa s. 63) sådärna 
sä'dnei sä'dgnnet — — jfr sce seg säddäna sänna Vb. (Rietz) sanna Bjurholm 
(utan acc.-beteckn.) sälter sä'ltgr sceltar 'bollspel' — sätta sått scgtt scett 
'sätta' test tä'st test — tjärn kjä'nn ,scenn kcenn trägas trågås — — jfr 
trcegan Burträsk (Ordb.) trcegal Bygdeå (ibid.) trägas 'eftersträfva, ifrigt arbeta ...' 
Vb. (Rietz) trälg trä'ha tm'k, tra!j tämlig tämmait tcemmalt I gan — tämming 
ganing — tee'mtng jfr tcemtng Bygdeå (Larsson aa s. 45) täxta tlixt — tcekst jfr 
last Burträsk (Ordb.) täk8t' (Unander) uppställd öpstålt o'ppstceild — 
uppsätt öpsätt ppscel  tt kippsceft vad hwä'h — — vadmal wåmmechn 
vcemmff vefinalt vara så gjä'rså pres. jeo — verklig wä'rkjåli vcerkla — 
vesäll hwä'llh° — — vigg5  wä'gg — — jfr vafgg Byske (Larsson aa s. 39) 
villug° wälUi vcella — vingskäckel wingskjä'ckgh/ — — jfr .51.,tpal Nysätra 
(Larsson aa s. 50) vägg wä'gg voegg vcegg väggsmed wäggsme' ggsmel  
vce'ggsme' väl wä'hl vcd vcek- v4 välforor wechlfoWn bfpl vce'lfolran — jfr 
föreg. välende våhlån «km vgan vält wält vcelt vcelt välv huka/ — — jfr 

Om ordets etymon se Hellquist. 
2  Uppslagsordet ändrat från skrävla. 
8  Väl bildat till ekekkja 'vrmnge, vride el. stot° noget så det blir skjsevt' (Torp). 
4  Om accentbeteckningen se ovan s. 18. Jfr fsv. väga, no. vesall (Torp). 
5  Uppslagsordet borde kanske ha varit vägg, jfr fsv. vcegge se Hellquist. 
8  Kanske ordet är påverkat av väl 'bene'. Jfr dock fsv. välhugha. 
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vcg!v 'välva' Umeå gvahlv 'rund, trind' n. Ång. (Sidenbla,dh) vänas' 
wechnis — — jfr mettts Burträsk Bygdeå (Lindgren Ordb.) ven& 'hoppas ...' 
(Unander) vändb orr e hwånb6'rr — — jfr vce`nnboi rr Holmön Sävar (NoB 
1961 s. 161) vänj as wähnis — — jfr tkeve 'vänja' Umeå vcem 'dets.' Burträsk 
(Ordb.) vännas hwånnes vcennes gvienee värd Will vce! — värmd wårmt 
wårt vet vincf vätta hwdttii äv. hwe'tt hv6ittii2  vettu — jfr gmett 'bryna' äck a ack 
åkk kkk — ägna ågn — — älas åhlis ekcs — jfr gja 'skumma åt sig det bästa' 
Nordmaling älde åhdd e(14 e ad4 la jfr add Degerfors (Åström Lj. s. 98) älsken 
asken ceman emen ämbar hä'mper äv. amper åmmer (emma: emmer ärende 
årån äv. åren åren eran ceran är vs am eirfugwdm3  — — jfr e'rveutimm Burträsk 
ättad äta — — ävja å/w cvj cevj ävlas å/l es avlas cevks ödkänd iiukä'nt 
ciywpce snn s'gpcent örsnärva örsnärf äv. årsne'rf — — jfr e'rmsnairr Vännäs 
(Larsson aa s. 78) överhävel ö' fwerhåfwel verhel veg 

Stenbergs tt motsvaras i jämförelsematerialet aveateeavaa— de tre 
sista vokalerna i Nordmaling. 

Olikheterna mellan Stenberg och EL är små. EL — liksom N-S — har den 
yngre formen bjor kem, där Stenberg har den äldre formen bjänn, ännu väl 
styrkt i ortnamn. EL:s jakck 'elak' emot Stenbergs gjahllick torde kunna förstås 
som en sorts sen tilljämning. Efter j (och ffr !) synes emellertid också på Stenbergs 
tid ä ha varit instabilt. Stenberg har fja'hl 'fjärd' men i plur. alt. fidh/ei, där EL 
enbart känner till w. Nordmaling har dock a. EL:s he gentemot Stenbergs häl 
(det) beror säkert på att ordet brukar uppträda i svagton och därför fått en oklar 
ljudkvalitet. 

Att Stenberg och EL i övrigt stämmer överens är föga överraskande. Nord-
malingsmålet visar däremot betydande olikheter gentemot Stenberg och EL. 
Dessa olikheter bidrar till förståelsen av den variation mellan e och ä i umemålet 
som ovan s. 44 har konstaterats. Nordmaling har i några fall ä (ce) som Stenberg 
och EL. Den vanligaste motsvarigheten är dock e. Ofta förekommer emellertid 
också z. a, någon gång t. o. m. a. Denna växling är inte historiskt betingad. 
Den naturliga förklaringen till den synes vara att språket ägt en delabialiserad 
främre vokal med en mycket vid uttalslatitud. Den fonetiska ställningen kom att 
spela en stor roll för valet av variant. Om man ser på Stenbergs material för e och ä 
är det tydligt att e oftast är långt, ei, oftast kort. Där EL har ce gentemot 
Stenbergs e rör det sig i åtskilliga fall om ord med kort vokal. Också som kort kan 
dock e utan klar regel kvarstå. Det kan observeras att Stenberg t. o. m. i ett fall 
har en alternativ form med i (ormenärva -8nirf) och EL likaså alternativ form med 
ii det kärna (hinna jfr Unna Degerfors, Åström F. s. 36). Långt ä synes framför 
allt uppträda ffr ! r och supradental. Jämför, att i de fall där nordmalingsmålet 

Jfr fvn. vcena 'giva en udsigt til, haab om noget'. i-vokalen i s. stavelsen verkar för- 
bryllande. Inflytande från vänjas? 

2  Om detta ord se Markström å ffr u s. 45 f. 101. 
i Dessutom finns en form med å i första stavelsen. Felskrivning? 
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har v a a gentemot umemålets e ce står vokalen praktiskt taget alltid i denna 
ställning. 

Även i andra delar av Vb. uppträder en svårförklarlig växling mellan e och ce, 
se Åström Lj. s. 24 if., Lindgren Gr. s. 87 if. Lindgren konstaterar (s. 87) att 
det synes »hopplöst att inom målets egna ljudlagar söka någon förklaring för den 
olika behandlingen av samma ljud ...». Förvirringen är kanske inte fullt så stor 
som Lindgrens yttrande ger vid handen — delvis kan orden med ce förklaras 
som beroende av den s. 89 if. behandlade tilljämningen av J ffr a, delvis kan 
de bero på riksspråkspåverkan. Variationen mellan e och ä blir mera begriplig 
om man gör klart för sig att växlingen i västerbottensdialekterna aldrig tycks ha 
en ordskiljande funktion. Det kan under sådana förhållanden ha existerat bety-
dande individuella skillnader i användningen av ljuden. Den regellöshet som 
Lindgren ansett sig stå inför bör ses mot den bakgrunden. 

Det är naturligt att Stenberg använde skriftspråkets e och ä för att utmärka 
uttalsvariationen. Vokalerna stod så att säga gratis till hans förfogande. Det är 
emellertid också naturligt att de distinktioner han gjorde inte i alla avseenden 
stämmer med uppteckningar från nutida umem.ål. Möjligheterna till en vokal-
förskjutning inom dialekten stod helt öppna. Till det kommer att både på Sten-
bergs och EL:s tid variationen inom umemålet kan ha varit större än deras 
uppteckningar ger vid handen. 

Stenbergs beteckning stämmer i stort sett med förhållandena i nuvarande 
umemål. 

Historiskt sett är vokalen J ät och si. 

ö andsöns iihnsöhns ciffolks brådgör brågjö'r breijoir — jfr 
bra' jo Ir Burträsk (Ordb.) bröd brö' bro bro bröstval bröstwethl bro'stval 
bro'ssvall bönna Vann — — jfr bann' (öö) (Unander) bann Burträsk (Ordb.) 
börding böhling — jfr litbAng Umeå biltng 'docka' Nordmaling börel 
böra — börd jfr börrell 'liten oxe ...' Skellefteå (Rietz) Börka Börk — — jfr 
boris ()Kalix (Pihl 1 s. 156) bös ba's bos bos dryfta drÖft äv. drfift — — jfr 
drbft Bygdeå (Lindgren Ordb.) drömlai drömmell — — drömme12  drö'mmail 
— — dröna dröhn drh — jfr dra?? Burträsk (Ordb.) eldföre el/år — — jfr 
el/or 'flinta och stål' Burträsk (Ordb.) enstötting Onstö'tting — — jfr stötting 
nedan fjäril före'l(1) lord fjard — lord fröken fråkgn freon froken fröst 
fra'st frost frost fyrbörding ffirbö'hltng — — föga annat fö'gånnå — fo'gan(a) 
förna f föinn fånn fonn förna v lönn — — jfr fann 'låta myren ligga i träde ...' 
Vb. (Lindgren Ordb.) förnsjäl fönnskjähl — — jfr föreg. o. fo'nngcetv, bfsg 
Holmön getstymmel gäjtstö'mmelil — jetstol mme4 gigstör gkstår — — 
jfr stor stor gröva gröf — — jfr grav 'dika' Bygdeå (Lindgren Ordb.) gubböl 
gabÖhl — — jfr 0/ o1 gudmöderlig giimöclaig gunuidek. — göla gjÖht — — 
jfr gol' (Unander) jl Bygdeå (Lindgren Ordb.) Göli Gölu Gt51t 0ö1u3  — — 

1  Uppslagsordet ändrat från drumla. Tydligen har ordet sammanställts med drömma. 
2  Jfr föreg. not. 

Från Berg i Jtl. har jag antecknat ett gekt. 
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gör gjö'r jo jor görja 0514 jon. jorj hemdöme hkimdåm — — höka lu5k 
hojp jfr helig f 'plogfot' Arnäs hönsbär hånsbår h,o'beir ho'nsber insjö 

nsjö' — — jfr OJ ø kattögla kättågad ka`ttol gal levtteigal klösa klös gås 
klos klötter klått& — — jfr gottar Burträsk (Lindgren Gr. s. 69) getter n 
Arnäs klövfett klö' fött go' fett ge'Rt jfr go' fett Arnäs knoster knä' ste'ri — — 
köling kW:ng 4904ng — jfr ha7vjåsol!tng 'halvvuxen pojke' n. Vb. (Larsson 
aa s. 44) kölna kjöhn — — körma kj5rm — — fi. lånord?, jfr kirma 'liten 
släde' (Rietz) kövan kj5fwån §e'valn Ovanhu'n lymt lö'mt lymt f tomt m 
Nordmaling n. Vb. (Larsson aa s. 32) lök lö'k — — jfr lok Vb. (Larsson aa s. 40) 
11öra2  lår — — 21öra lör — — jfr lora f 'knut el. trassel som fisk slår på nät vari 
han fastnat' Sidensjö je'ddlora f 'hoptrasslat stycke på nät' Trehörningsjö 
mjölvacke mjählwaick mjeqvalck mjs7valek imöla må/il mö! mo! not nö'tre'r 
obfpl no'ttar — nögla — — jfr noga! Vb. (Larsson aa s. 82) no'ga! 
f Arnäs nörd nå/il nera nu/ nöta nåt — — jfr nåt Burträsk (Ordb.) oskönsam 
öskjö'nsåm o`,5o Innsam — otöld ötålald — otv'dd jfr dat n. Vb. (Larsson aa 
s. 61) o`tal dda bf Arnäs pös pö's — pos Nordmaling Vb. (Larsson aa s. 36) 
pösa pös ps — jfr ps Burträsk (Ordb.) pöslera påsle'rå bf — — jfr föreg. 
rympel rö' mpghl ro' mp4 ro' mpa! rympla römpell — — jfr föreg. rättsöns 
ratåhns rdttgol ff reto'ff skaföttes skåffitte's A skitfö'ta's B skaVolttas skyloittas 
skynda skj5ns4 — ,5ynn tsonn jfr gtsmns Burträsk (Ordb.) skyndel skjö'nna 

— jfr .5onna./ 'fart' Byske (Larsson aa s. 65) skölj skjö'hlZ, — — jfr soY 'korg, 
kasse' Malå Nysätra Sävar (Larsson aa s. 65) tsok Umeå .54j Nordmaling 'skölja' 
v slöra slår dår Ror jfr .2lora f Arnäs dår o.d. Vb. (Larsson aa s. 78) snöbut 
sn5bu't — — jfr sno sno snöra snår snar snor son såhni obfpl solijar uttar jfr 
son Bygdeå (Lindgren Ordb.) spörna spönn spann sponn spörna kråka 
spönnkrcik -- jfr föreg. spörnträ spönntre' — — jfr spörna stymmel stömma 
stammat stövla stödj4  stö'di — — stödja staa stod a — stök stök stok — 
stöling staling stoltng — jfr ketstol kång 'lätting' Burträsk (Lindgren Gr. 
s. 117) stöna stå/in ste¥ stoy, stönkråka stöhnkrå'k — — jfr sto'lzkral ka 
Örträsk stött stött — — stötting stö'tting stotttng ståttn,g 'syfta sålt — — 
jfr sått Burträsk (Ordb.) 2syfta sålt — — syfte sålt saft soft synd sö'nn sonn 
sonn synda sånn sann — syndastraff sånnstra' f so`nnstral  ff soinnstrvf 
synk sö'nk sonk — synka sånkj sank sontp synke sånkj 8t5v§ sonj§ söd sö' 
so so sömma söm såmm — jfr såmm Burträsk (Ordb.) somma Multrå (Ordb.) 
tjör kjö'r §or for tjörstång kjärsta'ng — — jfr föreg. tömna gran — — jfr 
tommsn Burträsk (Ordb.) törel tåra toral t4ra2 töte tåt — — jfr tota n Multrå 
(Ordb.) tötä töte His. (Rietz) töva töf tv — jfr töv Burträsk (Ordb.) utbörding 
gtbö'hling u'tbol kng titbiiitng åkerspöke cilcgrspö'tki — — jfr spå» spopas v. 
öga åga bfpl oga oga ögla f —oga! jfr oga! Arnäs ögla v ågal ogs/ ogg öbe 
SM 1 - jfr l Vb. (Larsson aa s. 101) ömseledes 8msk.ss — — jfr o'rnsk I ss 
Arnäso`mskI I8 Burträsk (Ordb.) ömskint 5msUnt e' nt — örra årr — gvorr jfr 
arr Vännäs (Larsson aa s. 78) örsnipa örsnip örsnär va årsner'f 

— öst ö'st-- jfr ost Sävar Malå (Larsson aa s. 33) överdel 5fwe'rde'l vadel l 
jfr e'vadell o'vdel l Arnäs övergiven öfwrgi'fwgn dvarjt Ivan — jfr o'var-

P:van 'förvånad' Burträsk (Ordb.) överhet ö'fwgrhEjt — — jfr dvarhet 

Kan reflektera ett knyster jfr Hellquist under knoster. 
2  Jfr Ordstudier s. 101. 
3  Fel för Onn? 
4  Till stödja 'ljustra'? 
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Burträsk (Lindgren Gr. s. 34) överhävel ö' fwårhäfughl varkrei  va! — övervåld 
öfwårwåll — — jfr Arnäs. 

Stenbergs ö motsvaras i jämförelsematerialet av o och (ibl. i Nordmaling) a, äv. 
av e (kövan, delabialisering?) och y (lymt, skymt?, jfr EL:s gymt). 

Historiskt sett är vokalen 'g och ä. 

alderl d'hddgr okklar Alar aldersparr öhddårspå'rr dclagparr cfcfaspul  rr 
bakstuga böckstagii kustul  biike, (jfr Markström å ffr u s. 23) bensågad 
bejnsöga — — se såga(d) nedan) bogsköt2  böckskö'jt böcksköit bo` g- bo` g-
borr(e) bö'rr borr barr borstling börsang — — jfr boffing Degerfors (Åström 
Lj. s. 94) bossa v böså bosa bisa bosshumla bösshoimmåhl bo` ssholmma! — 
jfr bås n 'boss' bottenskorv böttnskörf — — jfr bo'tto ba'ttv, skorv skarv brasa 
gösit blam brösa bro ska brösk bråsk brask brottas brötås brotas britas brån 
bröhn — jfr bre, f 'eldbrand' brai bråte brö'tå brota — jfr bröttahoega m 
'gärdesgård af sammalagda trän med deras qvistar' n. Ång. (Sidenbladh) 
bråtsam brötåsa'm-- brännboll brånbö'llbrcennboill —jfr ball brännpotta 
bränpött — — jfr pått patt f 'potta' buffel bölla — — jfr bo//el '... om grof o. 
ohyfsad 1. obelefvad person' (Rondeletius 1614, SAOB B 4547) buffla böffål 

— jfr föreg. burras börrås — — jfr borräs 'göra sig yfvig, pösa' n. Ång. 
(Sidenbladh) birras 'visa hotfull uppsyn' Arnäs buss kiss — — jfr buss 
'packning' n. Ang. (Sidenbladh) boss 'dets.' Nysätra (Larsson aa s. 36) 
bussa böss — — jfr föreg. bågas på bögas-på — — jfr boga b'åga m 'båge' bål 
böhl Url bal börda böld bål by•l bördstång böhlstång — — jfr föreg. och 
bo' ;sto' nga bfsg örträsk domdera dömde'r do‘mmdeir da`mmdelr dott3  dött 

— jfr datt m 'liten smula av något' Arnäs dubb döbb dobb (Larsson aa s. 25) 
dubb dubba sig döbb-säg — — jfr &ebb Degerfors Åström Lj. s. 85, dobba 
'dyka om fåglar, flöten som gå under vattnet' Arnäs durra dörr dkr darr 
dynta (lönt dånt dant dåka dökå deka dika dåna döhn,å dom dånfock (a) 
döhnåfö'ck doa vale' kk då` vals' kk dörrb ä c k4  döråbä' ck do' rabcel p dö' rabcel  kk 
enkunnas åjnk6'nngs 4nkoInna9 enkal  nnas fjällråtta fjällrött — — jfr 
rått rott5  förrene förönii — /kana jfr feravg. Bygdeå (Lindgren Ordb.) fösk 
/6' sk / ask n fssk m gloppa glöpå g!opa gra'pa gorma görm gårm gsrm gosse gössöm 
dat. gåss gass gott6  gö'tt gått gutt gove göfwå — jfr gova v giva grubba 
gröbb gråbb grabb gubbe göbb gåbb gabb gubbsten göbbstäin — — jfr föreg. 
gubböl göbböhl — — jfr föreg. gåla göhlå gogi gs!ct gök gök frk goyk gak 
haka hökfi hoku We hocken hö'ckån lusIckan knalt holk hak — jfr hk 
v holk Degerfors (Åström Lj. s. 38) 1/4k Nordmaäng Nysätra (Larsson aa 
s. 42) hål n hö'hl hal hl hål a lui'hl — ha1 höra höhl ipf. — ha! illthåge 
06'0' — jfr t'/h,ol gas v 'vara orolig för att inte hinna med tillräckligt av arbete' 
iltaga klasug kröså — — jfr goso 'hal, halkig' NLuleå (Markström aa s. 41) 
klotter kkYttgr — k!o'ttar (Larsson aa s. 105) kfrttar (N-S) klottra klöttår — 

ttar klove klöfwå k!sva giva klubb klö'bb — klobb (Larsson aa s. 25) jfr gåbb 

1  Om ordet se Fries Nysv. st. 1958 s. 5 ff., jfr Gun Wielmark u-omlj. s. 242 ff. 
2  Ordet har säkerligen haft efterledzbetoning, jfr alt. beteckning. Se närmare under 61 s. 66. 
2  Jfr no. dott 'tot, visk ...' (Torp), äv. i västl. sv. 
4  S. led, är ett assimilerat bänk, jfr fvn. bekkr. 
5  Uttalet påverkat av rspr. 
5  Uppslagsordet borde kanske hellre vara gotta, jfr umeformen med cirkumflex. 
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f 'klubba' Umeå klumsen klömsin kkonsani go'nzszt knock knö'ck pock 
'knock knossa krtöså — — jfr kn6sa 'krossa, packa ihop' n. Ång. (Sidenbladh) 
knåsa 'krossa, sammantrycka' Vb. (Rietz) knåda knödå goda vvilda knåde 
knåda goda — jfr knua Stigsjö Säbrå -s- Sidensjö (Bucht o. ö s. 68) knåpa 
knöpå gapa ggåpa ko1a2  kl ei ko/a — jfr kokt (å?) v 'roa sig tillsammans' 
(Unander) kolbåd köhlböd — — jfr bo 'bud' Umeå kolk kei/k — — jfr 
kållk 'lax-not Vb. (Rietz) kolka kölk — — jfr föreg. och Pihl 1 s. 168 
kolv k6'11 kok kuk (Larsson aa s. 28) kommas kömmas' — — jfr komma 
Urna kont keint kont kont konter k6'ntår — — jfr följ. kontra köntår konter 
kurder koxa kögs köks koks kåra körå — — jfr kora (Unander) k6ra n. Ång. 
(Sidenbladh) kåta kötå kokt kåta köra kögår koger kur linknock linknd ck 
— — jfr knock ovan lomhörd lömköld lo'mmh411 lo`mmhul! lum 16'mm lomm 
lumm långskott långs& tån pl — kingskult jfr skott nedan lägr om läggöm 
ke` gg-o' mm — mar a mörii mora m'dra mo e kru m m6' ckröm mo'ckro mm mukre'mm 
morke mörk — — jfr mårk (Unander) kro'rkan Skellefteå (NoB 1957 s. 91) 
mosk mb'sk mosk music moska måg — ~sk munrede mönnree j — — jfr 
mo'nn- minn- i ssgr mushuggen mfishgggin — — jfr Ange Agge sup. 
måkare3  mökår — — måta munnen rn6kim6'n — — jfr mirtta mUn, v '... att 
man tyckte att något var gott och började göra munrörelser emot det' Arnäs, 
mu`ta mun 'göra till munnen f. att tala ...' Resele (Bucht aa s. 100) 2mö1a 
mögghl meg4 mu1 mör m6'går mo'ger mur mört m6'htt mott muff nockra4  
n,öckår — — nåd mi'd nod —  jfr no Multrå (Ordb.) nåda5  nödei noda nåda 
ockla öckålt1 — — jfr o'ckel m Malå Skellefteå (Larsson aa s. 49) 6kke1 m Nb. 
Vb. (Rietz) okunn(ug) ckeind 5k6'natt — — jfr u`kkenne 'främmande' 
Arnäs sicken 'dets.' Multrå (Ordb.) o-könnu etc. Hrj. Jtl. His. Ång. (Rietz) 
omåglir önu5' gg' — — ormsnipa 6rmsnip — — ormsnärva örmsne'rf — 
u'rmsnce rr jfr oirmunce'll Umeå u'rrn- Nordmaling rmsnce'llen7  bfpl Arnäs orv 
6' rf orv orv potta pott pött putt pund p6inn — — jfr ponn Holmön fce/poinn n 
'medförd kost under säljakt' Nysätra Sävar (Larsson aa s. 90) pyntsidbrok8  
p6'nsi,brök — — jfr po'ntnel  'smutsa ned' Umeå pont 'pynta' Nordmaling pont& 
'fara illa med, ställa till oreda' Arnäs påta pötei — — jfr påta m 'ett slags 
stickning' risbråte r;sbr6it4 — — jfr bråte ovan rodda rödd — — jfr rodda 
f 'spö, ris' Vb. Ång. (Rietz) romsa rims rinns roms jfr roms Vb. (Larsson aa 
s. 77) rumstegug römste'gii — jfr ramm 'rum' — jfr ru`mmtcent 'som har glesa 
tänder' rån röhn — — jfr ninam (dat.) Nysätra (Larsson aa s. 43) rån 
'kättjefull ..' Hrj. His (Rietz) rån(n)e m 'fargalt' sv. dial. (Hellquist under orne) 
rök rö'k — — jfr rå Nysätra (Larsson aa s. 40) självs- skj6'rsdån etc. — — jfr 
§.ok guk sjst',9,5 Burträsk (Ordb.) skadhå11en3 — — jfr hons halls sup. 
skolva skölv — — jfr sksk f 'spricka mellan isstycken' Nysätra Sävar (Larsson 
aa s. 60) sk61v f 'flisa i en sten' Lövånger 'skorv skeirl skorv skorv %korv 

1  Man väntar sig kkfm,san jfr nordmalingsformen. Se Åström Lj. s. 44. 
3  Jfr no. kula 'sitta taus ...' (Torp). 
3  Jfr SAOB M 1778. 
4  Troligen till nukka 'rykke sma,at el. sagts' (Torp). 
5  Jfr SAOB N 954. 
8  Hör väl samman med (för)md. 

Jfr ormsnä(r)la SAOB 0 1310. 
8  Uppslagsordet ändrat från pyntsigbrok, jfr at 'lång, nedhängande' Burträsk (Ordb.). 
a Osäkert uppslagsord. Om ordet hör till skada väntade man tvåstavig förled. 
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8k6'rf — skorv jfr skorv Skellefteå (eg. kännedom) skorvluva skörflu'l — — 
jfr föreg. skorvug skörfwii — — jfr skorv skossla sköllh — — skott slaYtt 
—skett jfr skott Sävar (Larsson aa s. 43) skottkolv sk5ttk6//-- jfr kolv o. skott 
ovan, sköttkölv 'pik, speord' Norrl. (Rietz) skranug skröhnii skrorto skruttet 
(jfr Markström aa s. 33) skrobbug skröbbil — — skråbock skr6'b6ck — — 
skra'bokk &näs (skråpuk i Umeå) skylta för' skfiltfö'r — — jfr u`tfeir &tior 
'i vägen' skål sköhl skol — jfr ske! n 'ljud av nedrinnande vatten' Resele 
(Bucht aa s. 16) skåla sköhlii skola — jfr skola (Unander) skala Burträsk 
(Ordb.) skåpa sköpå skopa skåpa skår skör — skår jfr sker Degerfors (Åström 
Lj. s. 38) skåra v skorå — — jfr skera Bygdeå skara Burträsk (Ordb.) slonta 
8lönt — — jfr il'ent Bygdeå slant Burträsk (Ordb.) släta .91,60 g!ota slita jfr 
slota (Unander) akta Nordingrå (Bucht aa s. 101) slätning slötålang — — 
smutt ~åt smott — smutta 81716tt Mått — SMål 81716h1 — 8M81 Nordmaling 
Sävar (Larsson aa s. 95) sm6h1 n. Ang. (Sidenbladh) småla smala-  mola smila 
-snopp(a) — — jfr snlypp f Byske (Larsson aa s. 70) sn6ppa 'fästmö' His. 
(Wennberg) solla sön såll sal 'solv 86'lf sok suk sorpa2 f sörp siPrp corp sorpa 
v sörp eisirp — språte spröta' spreta spreta stava stikfwii stovvo stim. (jfr 
Markström aa s. 49) stubbstrumpa stöbbströmp stöppströmp — — jfr 
stu`ppstromp f 'strump utan fot' Resele ståka stöka — ståla jfr steka 'stulta' 
Bygdeå (Lindgren Ordb.) ståka 'gå stötande ...' Vb. (Rietz) ståpa stöp'd — 
stripa ståpe stöpå — — jfr stapa m Burträsk stepa Bygdeå 'svallis ...' 
(Lindgren Ordb.) stopa 'stöp af is-sörja' Vb. (Rietz) ståta stötå — ståta jfr 
steta 'stava sig fram' Bygdeå (Lindgren Ordb.) sudd 86'dd — sudd Nordmaling 
m. fl. (Larsson aa s. 29) surra sörr siarr sira å. surr y. svalg schwö'ha fWeli 
SVVY svälja schwöhl wole sv4j3  såga4  sögå — — sågad skit' — — jfr sega 
'sugen, hungrig' n. Ång. (Sidenbladh) saga Trehörningsjö si-Lica/ 'svårt, påkostande' 
(Pihl 1 s. 111 f.) sågal sögålt — — jfr föreg. lsåla söhlå sola s'åla %åla sökki 
sola sila sålare söhlår solar — såra sörå — — jfr sera 'bildas issörja' 
Lycksele (Bucht aa s. 93) såre sö'rå — såra jfr syra m 'issörja' Vilhelmina 
(Bucht aa s. 92) sora-vatten 'dets.' (Unander) ssra m 'dets.' Årnäs sör 86'går 
so'gar ser jfr 8e'gar Degerfors (Åström Lj. s. 81) talug tölL/4 (-)tokt (Markström 
aa s. 31) — timmerskorv timmgrskö'rf tinime4kolry ttniefku'rv tocken t6' ckån 
tokkan tåkan trada tr6dii — — jfr tra'a Torp Med. (Bogren s. 30) trana tröhnd 
tro?» trea trydja6  (tryga) trödi — — tvara twörft voro kara undan 
6'nnå mima 'dna under öndr6m (dat. pi) °inner intar vark e(n) hw6'88k0 
varken — jfr wo'rken öKalix (Pihl 1 s. 123) vobb hwö'bb vobb 'hundvalp' — 
jfr pa'klcwol bb 'pojkvasker' Malå (Larsson aa s. 25)6  vobba hwöbb — — jfr föreg. 
volga hwöhli vula — jfr wa'lå f Malå Norsjö (Larsson aa s. 65) wa'A n Byske 
(Larsson aa s. 97) valje. f 'slem ...' Sidensjö välja f 'slem ...' Äng. (Rietz) 
vorka f hwörkå [bfsg] — — jfr w6rk f Byske Malå (Larsson aa s. 82) vorka 
hwörk v verk gvurk vorre hwö'rr vårr gverr vår wörn vor — tim vor jfr vore vem 
Degerfors (Åström F. s. 36) vårfrudag wel ffårdåg vo' Ifecla'g vVfe4agan 

1  Ombildning. Jfr skyttla (OM) 'skjuta stängerna i en gärdsgård 1. grind ...' 
Burträ,sk (Ordb.). 

2  Jfr ä. nsv. sorpa (se Hellquist under sörpa). 
a Väl ett *svalga, jfr gwalå Burträsk (Lindgren Gr. s. 75). 

Till kortstadiet av suga, jfr Pihl OR'siliv 1 s. Ill f. 
3  ?Nybildning till pl. trydjer Vb. (Rietz). 
I  Labialisering av ett vabb, jfr Lindgren Gr. s. 74f. 
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v ändb orre hwånbd'rr — — jfr mennbeirr Holmön Sävar (NoB 1961 s. 161) 
vätta hweittii (äv. hweittii hwä'ttil) vcettu gurett jfr vsttce Anundsjö vottelag Grund-
sunda wii'du ()Kalix (Markström aa s. 46) vörda wöhl — jfr sekts velas svl 
vört wö'h,tt — — yrke örk grkl 'yrke' ork jfr örk Vb. (Larsson aa s. 101) 
yrkdag örkda' g eirkda'g o'cidal g ådgåde köidå — — jfr eigsl cla Sävar (Larsson 
aa s. 56) åtkommen iitkömmgn eetkelmmen eitks Iniman, ödug dil — — ör ö' Or 
— sr (Larsson aa s. 37) e'yar Degerfors (Åström Lj. s. 68) s'gar Vännäs 
(Larsson a. st.). 

Stenbergs ö motsvaras i jämförelsematerialet av e e s, av a i knåpa Umeå 
(rspr.), av o i bogsköt (y. form?). 

Evert Larsson använder i allmänhet e för att beteckna s. k. grumligt å-ljud. 
Märkligt nog använder han inte e, som brukas av Åström. I en text från Umeå, 
utskriven av EL, återges dock hans beteckning med 5 i ÖNB (m6rafflått s. 37), 
»lmalf. v, och e» (s. 8). Vid / använder EL symbolen v i bål hål klove och ffr r i 
utför, se skylta för ovan. 

Enligt Seth Larsson (Västerbotten 1927 s. 126) förekommer »ett öppet 
grumligt å-ljud» t. o. m. Bygdeå och Degerfors i norr i kortstaviga ord, i långsta-
viga ö.2  

Fil. kand. Gunnel Westerström, barnfödd och uppvuxen i Degerfors, har 
meddelat att hon använder e i kortstavingar och e i långstavingar. Åström 
(Lj. s. 38) använder emellertid e i både lång. och kortstavingar.3  

Norgren o. Söderström använder s både i lång- och kortstavingar. Ibland 
använder de e. Det gäller t. ex. brasa dörrbäck huggit hållit sorpa, alltså både 
lång- och kortstavingar. 

De motsägande uppgifterna är förbryllande. Ett äldre förhållande med samma 
ljud i både kort- och långstaviga ord representeras av Stenberg och Åström. Det 
är bevarat i Nordmaling och finns — kanske i anslutning till detta mål — också 
hos Evert Larsson Som kort tycks det emellertid i sen tid ha övergått till e. Ten-
densen kan beläggas redan hos Stenberg. En jämförelse mellan de av Seth Larsson 
i Västerbotten 1927 nämnda orden visar att ett av de ifrågavarande orden har ö 
hos Stenberg, nämligen brunn (bränn under artikeln källa). 

Historiskt sett är vokalen å genom tilljämning (typen ladu) eller labialisering 
(varke[n] vobb svälja), ä eller ö (vanligt, Åström Lj. s. 38), ö (bogsköt genom 

1  Uttalet påverkat av rspr. 
2  Larsson uttrycker sig något oklart. Att han verkligen här avser ett rent ö-ljud framgår 

av hans material i Substantivböjningen. 
en transkriberad inspelning från Umeå 1956 (ULMA 25325) använder utskrivaren sym-

bolen 9 i två fall, pesa 'påse' och legamt 'lagomt'. Däremot pssana bfpl, rs`gbullar 
'rågbullar'. Det bör tilläggas att intervjuare är Evert Larsson. Inspelningen gjordes i byn 
Överboda, c. en mil från Larssons hemby (Hössjö). 
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förkortning), au (löskl- köra 2m,ö1a mör sär ör Åström aa s. 68), å (vår/ruslag 
genom förkortning och labialisering), ey (lomhörd höra ipf. Åström aa s. 69), y 
(börda bördstång dynta /örrene pyntsidbrok vörda yrkdag yrke). Utvecklingen i de 
sistnämnda fallen är delvis svårförklarlig. I långstavingar med nasal +kons. 
väntar man sig o, jfr Åström aa s. 47. Orden med kakuminal efter vokalen kan 
jämföras med samma ord i Burträsk, där vokalen är a, vilken i Degerfors 
motsvaras av e. 

ej ej «Oj bandrede bånråj bcenrcet jj lires  jj barmhet2  bårmIgit ba`rmhel  ht 
by'rmhet beds a° båjs bOs — -bene bejn se eldbene bjugbent bjfibåjnt — — 
jfr kan ben c'bju'bce Int Sorsele bred a brä'ij brcejj bre —brcejj breda bråij 
brcO bre — brcejj eldb ene lbejn — — jfr e'llb§ I  41.1, Burträsk (Ordb.) eldbendosa 
el,b6ndo's — — eldbengjuta elbeinju't — — enkunnas Onk6'nn& eanke`nnas 
enksInnes enstötting Onstö'tang — — jfr föreg. enträgas gintrågås — — 
flen fle'jn Hen flenros flijnro's — — jfr föreg. gemen ggm4n4  jemel n 
jemen getstymmel gäjtstö'mmå'l — je'tstolmm4 jfr jekteg 'getöga' Umeå 
greda graj grej grcejj gredare gr'dijcir — — jfr föreg. gredlig gr'åijita, — — 
jfr greda gredug gretijii — — jfr greda greve gråif grov grev gubbtsten 
göbbståjn — — jfr step, sten hemdöme hjimdöm, — — jfr hemmby he'mrrial kar 
klema klgim äv. klåjm km kim kvesa qwå'js jfr kweks5  kves leta igjt 
Ut let lete ljt lOt let medrand mOrd'n — — mes mgjs mes 'bärställning' 
mes 'dets.' (Larsson aa s. 36) met me'jtn bfsg — — jfr mOt met 'meta' v meta 
m4t — — jfr koime'fta Sävar (Larsson aa s. 73) munrede mimnrä'j — — 
jfr banclrede ovan nystbene n'ysta ny'stabelkn ny'ssbeIn ogreda ögr'åij 
&gre j  jj ogre'jj ogredare ögrä'ijär — — jfr föreg. ogredlig ogräijäli — — 
jfr föreg. ogredug ögråijclii o'grelkda — jfr &grå. Arnäs reda r'åj rcåjj re 
reda (n) råj — — jfr redan Umeå rev m Kjf — jfr revan bfpl rev rida rä'ij ipf. 
ridd re ridd se ngör säingår se' piet  r — jfr se'nbcel r 'om ko som kalvar på hösten' 
skalmeja skållme'ijä — — snes 892,0 sugs snes m stenskräcka ståjnskrtetkj 
— — jfr step, sten svep schwe'jp — — jfr guygfp Sävar Larsson aa s. 26 teg° 
tä'ign bfsg te'gsx tceigan tce'jan tep(us) te'jp(as) te4p — tep te'pus tepa 
tåjp — — jfr föreg. tesa tåjs tés — jfr tes n 'omspullet ylle' tvet twe'jt pwakt 
livet ägel Eijel äijel cejja! &ja —4je,l överhet ö' fwgrigjt — — jfr sivarhal  
Burträsk (Lindgren Gr. s. 34). 

Stenbergs beteckningar motsvaras i jämförelsematerialet av ek ek ej och e°. 
Diftong uppträder i Nordmaling endast före slutljudande d som fallit och vid för. 
mjukning av g. 

Historiskt sett motsvaras diftongerna av ej egh (ägel) och e (reda[n]). 

1  Åström aa s. 68 ansätter *foskr, vilket är onödigt, eftersom både Burträsk och OKalix 
har former som utgår från au, se Lindgren Gr. s. 116, Pihl 1 s 275. 

1  Se Lindgren Gr. s. 114. 
Infinitiven har omdanats efter presensformen, jfr Pihl Verben s. 137. 

4  Diftongen är hyperdialektisk. 
3  Seth Larsson har svaga former (aa s. 76 ff.). 

Om ordet teg se s. 43. 
5 - 732482 Widmark 
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iii blöt b16jt goyt got bogsköt böcksk69t böcksköit bo'gskoyt bögsksit bök 
b69k -- jfr följ. böka bbjk 149 yk bok hågen' frå'ign — — jfr traj« Bygdeå 
(Lindgren Ordb) fragan Årnäs fähus töjs töjs /bys fils  hös höjs äv. hbus hop 
hos löp /6'ip /69.73 — lop jfr knop Sävar (Larsson aa s. 26) löplist lbjpli'st — — 
jfr föreg. löpa löip lby:p lisyp lop löplig iojph1  — — jfr föreg. löt m 16' jt byt kg 
nötvidj nöjtwi'ri äv. nöjt- — — jfr not not ofrågen ofr6'ijgn — — jfr 
o' fra' jzn Burträsk (Ordb.) pojke pöjk pojk pojk2  röta röjt rbkt rot. 

Stenbergs 61 6j motsvaras i Umeå av sy sy oj, i Nordmaling av s u (fähus) och oj. 
Beteckningen stämmer med nuvarande förhållande i umemålet. 
Historiskt sett motsvaras symbolerna av ä (trägen) och au, se Moberg Diftong-
förenklingen s. 105. 

äu du avund 6'uwän cevonn — jfr ogasu'k 'avundsjuk' draga3  dr-buwii drrigu 
driga drömma dröm dremm dromm dyngdraga dgngdrbuwii — — jfr draga 
döv döuw dop dov dövklämd döuklti'mt — — jfr föreg. göde göuw ginv gog 
gödut gbuwiit — — jfr golvat Bygdeå (Lindgren Ordb.) göve4  göuw — — hös 
höus äv. höjs hop hes kröma krum kroym — jfr kro`mlass 'som ständigt 
klagar och jämrar sig' Krömberg krbumbgri — — jfr föreg. Krömus krbumiis 
— — jfr kröma nödbråte nbubrö'tii no`pbrolta no'brita nödug nbudi. — — 
jfr naudu Burträsk (Ordb.) röd rå'uw rop mg jfr ron Degerfors (Åström Lj. 
s. 67) rödfol(a) rbuwfo'hl — — jfr föreg. röma5  rbum — — slaga° slbufwg 
slogu ilsga slaglyr slbufwäly'r — — jfr föreg. slagval slbufwitwa'hl ..skegvall 
ll'irgaval! snöd 8n,6uf sneyv ~og ödkänd öuktent o'ywpce Inn n'ocent. 

Stenbergs bu 6u motsvaras i jämförelsematerialet av andra diftonger, oh sy, 
ibland av o a (det senare i Nordmaling), av a i avund (rspr.). Efter Stenbergs tid har 
alltså skett ett sammanfall av du och 6j, ibland i stället en monoftongering, jfr 
Moberg. 
Historiskt sett motsvaras diftongen av å ffr u (avund) och au. 

ö(i)j iii dö dö'ij doyy — do do döda döij dbjj — flöja /16ij fi6,4  fiejj frösa 
fröis /röjs /rys tros lösa fas löp fås los jfr fös f 'tofs, bandrosett' Nb. röjs Vb. 
(Rietz)7  köj asa kjilijgs pojjes Asisije,s löt (e) /69/ /60 'vägstycke' Ist -`a 
'hjullöt'3  röj rö'ij rår rojj. 

1  Jfr fvn. frår, frå(r) His. Dal. (SAOB F 1632) frågen (ib. 1642). Att ordet har 6-vokal 
beror säkerligen på att det fått sekundär kortstavighet, jfr accentbeteckningen och s. 9 
ovan. I samband med förkortningen har å > d. 

2  Rspr. Jfr Åström Lj. s. 42. 
3  Jfr Markström aa s. 17. 
4  Jfr no. gauv m 'stram av drivende stov, sne o. likn.' — Avljudande till guva (Torp). 
5  Jfr no. rauma 'blasse svakt ...' (Torp). 
8  Jfr Markström aa s. 21. 
7  Jfr /0'0 ( < *Mysa) 'tofs, bandros' ()Kalix (Pihl 1 s. 282). 
8  Jfr no. keyast 'va3mmes' (Torp). 

Se Elmevik i Sv lm. 1965 s. 114 ff. 
10 Den svaga formen är förbryllande. Omgivande dialekter har stark böjning, jfr Larsson 

aa s. 66. 
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Stenbergs ö(i)j öi motsvaras i Umeå av 0 y g ej, i Nordmaling av ø s oj. 
Historiskt sett är diftongen ey öy och au. 

2. Vokaler i trycksvag ställning 
a Utom i ord med trycksvag förled, t. ex. adertonde cittintn affekt eife'ct, 
används a som slutvokal i orden kövan, välende och ärende, i verb av typen fara 
och i best. singularis av svaga maskuliner och starka samt långstaviga svaga 
femininer, dessutom i pluraler. Nuvarande mål har a. Stenbergs motsvarighet 
till denna vokal är annars å, jfr nedan. Stenberg har emellertid i dessa fall inte 
funnit skäl att särskilja bakre och främre a, kanske inte ens reflekterat över 
skillnaden eftersom dialekten härvidlag inte skilde sig från det lokala riksspråket. 

Beteckningen finns i ord med obetonad förled, t. ex. bärskit b4reiskjit 
framfos främfös skadhållen 8kah6'lan uppstådläder öpstide'r ärvsam 
iirtugsaa'ml, dessutom i varda åstad wählstä. Nuvarande mål har a. 
Ordet ärvsam är ej belagt i Umeå och Nordmaling. Burträsk har a i första 
stavelsen. 

e Beteckningen finns i vedhus ~fis och i ord, där e står i sluten stavelse, 
t. ex. balkas MURA, alltid i best. plur. av femininer på -en., t. ex. land crnnba. 
Beteckningen förekommer aldrig i °betonat slutljud. Nuvarande mål har e i 
vedhus, i övrigt a, jfr nedan under ä. 

i Finns i obetonad förled och i ändelser samt i obest. art, ett, jfr ovan s. 44. 
Evert Larsson använder i de sistnämnda fallen e. Troligen uttalades ett med 
något spetsigare e-ljud på Stenbergs tid än numera, jfr ett Degerfors (Åström 
Lj. s. 65), e Burträsk (Ordb.). Dessutom förekommer i som sonantiserat j i många 
ord. Materialet ges nedan. 

anddörja dnnyU backträlg beickträ'hU äv. bäckträ'hlj balja beiha borga 
bäri bälja bahU bäljhund baliku'n dorg da'r‘ äv. da'rj dylj dyssja 
dilssi dänja detha följa fäha görja 0824 helg hä'ha Krömberg krbumbC-ri 
stödj stö'd7. stödja stöds sölja Oka tilj trydja trika2  'Eilgblåst lihab/41at 
ävja ettia. 

I nuvarande mål uppträder här alltid a. Det kan vara en sen företeelse. I t. ex. 
dyssja uppträder a i slutljud fr. o. m. Vännäs t. o. m. Norsjö, se Larsson aa 
s. 83. 

o Förekommer i följande ord: 

?Fel för rfw6ssa'm som också finns. 
2  Av uttalet att döma en kontamination av frack (trödii) och trydja, som skulle ha behållit y, 

jfr dysaja. 
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bremson br'dmsöm (fel för briimsöm jfr brcemsom) doklament dökkime'nt 
doktorera döktöre'r fli upp //iöpp godlåtas gölkes nordanvädersspigg 
nöhleiwårspi'gg uppstådläder öpstäle'r. Nuvarande mål har o. 

u Förekommer i ord med obetonad förled eller obetonad första stavelse 
(broderning bubäns bud- /undernacke humör husbondhull kullerkamsa), dessutom i 
best. sing. och plur. av svaga kortstaviga femininer och i adjektiv på -ug och -ut. 
Nuvarande mål har n. 

y Finns endast i syssy (sy'ssy"). 
å Förekommer i följande ord med obetonad förled: 

avrape aräpd byrtyr Mht låtersken lcittgrskje'n åkerspöke ctUrspö'tkj 
åtforor &lögn bfpl åtåbak citaCik. Nuvarande mål har o och a. 

ii Förekommer ofta i trycksvaga förstavelser och regelrätt i best. sing. av neut-
rer. Inuti ord står ä vanl. i öppen stavelse och särskilt ofta i adj. på -hg. Fallen 
med ä inuti ord är följande: 

bedonlig bdönåU bickel pl bäckre bä'cldirå A bä' ckgrii B 
det-därna hitd,änna äv. djävesken gjilwöiskin farlämmen fårllimm'en 
fävel fä'weihl förrene förlinå gredlig gr'dijeia, gänglig gjä'ngjelei han-därna 

han-härna ha'nhjånn,å hit-härna hi'tthjlinnei hon-därna ho'n- 
dnad hählrii'mmås inefter knovlig knöfwiiri kuslig 
kilsåhi lostlig lastäli löplig bojpåhi nosklapp nystbene ny'stlibijn 
ofantlig öfa'nslia, okunn ckånii potlig pökia, ställig stä'lleia tickelo 
ackliki tämlig tämmä/it utefter utåt utände &ad verklig wä'rkjtiti. 

Nuvarande mål har a. Stenberg skiljer alltså mellan e och ä också i svagton. 
Den åtskillnad han gör är troligen fonetiskt motiverad men så obetydlig, att 
Evert Larsson inte funnit anledning beteckna den. 

ö Beteckningen finns i omagdöme önia'gadöm överdel öfwe-rde'l övergiven 
6fw&gi' 

Nuvarande mål har e och e. 
å Beteckningen finns i några obetonade förleder och andra svagtonsformer: 

aldersparr ähdclårspecirr burras b6rr'6's doktorera datöre'r dubb ch5bb 
dånfock(a) döhncifeick dörrbäck d6råbä'ck fågelälde fögghlä'hdd förfitta 
fc5rfi'tt för-mindre förmi'nnft gosse gassbm låtersken lött&skje'n, skott-
kolv sk5ttk6'lf skråbock skrd'böck så gott som göttsöm. 

Nuvarande mål har e. 

3. Konsonanterna 

I [Förord] Anm. 5 skriver Stenberg: »För at så mycket bättre uttrycka ljudet 
af orden så brukar jag som gamla swenskan h midt i orden och n i slutet af dem 
etc. samt j efter g och k, när ljudet är lent.» 
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Med h vill Stenberg beteckna kakuminal eller supradental. Fallen är följande.1  
hl ala f åh,14 ala v akt' almöke ahlmitkj axol åral backträlg bäckträ'hli 
balja bälta bane banän baneben bähnaöin benling bähling bjäbbel 
bjä'bbghl bjäbbla bjå'bbghl blavel blciwehl (däremot bletlki bfsg bletfla bfpl) 
blavla blawghl bosshumla bössho'mmghl brån bröhn bröstval bråstwal 
bukgjord bitkhjöhl bål böhl bäckalmöke bäck-ahlmytkj bäckel bä' ckghl 
bäckla bäckghl bälja betha bäljhund bältaltu'n bärling baling börda 

bördstång böhlstäng börding Wang dangel da'ngghl dangla clångghl 
drangel dra'ngghl drömla dråmmghl drömmel drö'mmghl elak gjähläck 
farlig fena fickla fickghl fjäl fja'hl fjärd fjähl folk fa'hlkj f orda föhl 
fork la'h1kj2  ful /92h/ fyrbörding fgrbö'hang fågelälde fögghlältdd fäl 
fghlgn bfpl färd fä'hl färdig tälta fävel fä'wahl äv. följa/åh/i förnsjäl 
fånnskjal gavel ga' fwghl gickelmakare gickghlmce kär gickel gi'cleghl B 
gi'ckel A gickla ggckgh/ gnola gnöhl gubböl göbbåhl gåla göhlii gärda 
gjähl göla gjöhl hammel ha'mmghl helg hitha, humla ho'nimad hål kal 
hård hal hårdlut habit hårdremmas htih/rä'mmeis häl he'hl höra 
hMl ipf. ijonst ja'hnst isickel «issi'ckghl jalma jalm jordbär jöhlbgr 
jäckla gjä'ckghl kackel ka'ckghl kattögla kättågell kolbåd köhlböd kräckla 
f krä'ckghl kräckla v krä,ckghl krävla kräfwghl kummel ko'mmghl kvård 
qwähl kångel ka'ngghl kångla kängghl kägla kjagghl kägelryva kjiigghlry' f 
käl tja'hl köling kjöhling lomhörd l&mhöhl mal mal mol möhl måla mithl 
målstång måhlsta'ng mård mal Imöla ntöhl 2möla mögghl nordan flak' 
nordanvädersspigg nöhleiwörspi'gg nordefter nöldeit nästgärd nässgjal 
nögla nö'gghl ockla öckghl rumpgjord römphjöhl rympel rö'mpghl rympla 
råmpghl rålikes rå' hack& rägla rä'gghl segel se' gghl sickel si' ckghl 
sickelkrage sickghlkra'gå sickla sicka' själ skjal skakol ska'ckal skala 
ska'hlä skalhake 8k%hlha'lcd skalme 8lcähim skavla skåltvghl skel- skjghl 
skimla slammghl skimmel ski'mmghl skråla skral skrävel skräfwghl 
skål sköhl skåla sk,öhlä skälja skjaa skölj skjö'ha smål smöhl småla 
smöhlä solv sal/ stel stghl style stghl stöling ståTtling sula sähtä sumla 
sömmehl summel so'mmgh/ svale schwählä svalg 8chw6'ha, svamla schwärnmgh,l 
svammel schwa'mmghl svälja schwöhli såla 86hI4 sålare söhlär sölja saa 
taltrast töhliiträ st talug taki träig trä'hli, tumla töm,mghl tyla tghl tåla 
f glaci tåla v tal tåla töhl utbörding fttbö'hang wcehl 2va1 hwähl 
vappla hwa'ppghl varda wal vickel hwi'ckghl vickla htackghl vingskäckel 
wingskjä'ckghl volga hwöhli vorden wöhli vägla htvggghl väl wä'h/ välforor 
wählförgn välende wakin välv hwä'hlf värd Isen' vörda wöhl yla ghl 
yra dhl ipf. ålunge jthlöng ård ahl ärda ahl 'idas ählås älgblåst åhlifblå' st 
ögla f ågghl ögla v ågghl öle öhl överhävel ö' fwgrhåfwghl. Nuvarande mål 
har /. 

hd alder d'hdclgr aldersparr öhddgrspci'rr fågelälde fögöltlit'hdd mald 
mcatdel otöld ötähdd älde add. Nuvarande mål har c I. 

hn hin ands öns ansåhns armån årman brån bröhn dädan dan dänja 
dala enskas anskg,s enskut anskiit falnas /nås fordnadsskap fangs-
skdp gan giihn gran gran grande gra'hns Hans(e) Hichns hönsbär 

1  Ord inne i artiklarna medtas inte. 
i  En växling mellan ! och r är vanlig i Västerbotten, jfr Lindgren Gr. s. 174. 
a Ordet kan givetvis inte ha 7.1, jfr strand (stran). Stenberg återger här tidens stavning av 

rlandshöfdinge ladugården* Gran i Umeå, som fått sin gestalt på kameral väg, jfr ovan a. 13. 
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höhnsbär B kane ka' hnå kvalnad qwächnän bfsg kvalnas qughnäs kvård 
qwähln bfsg kölna kjähn mal main bfsg mån ma'hn mån i ma'hia, rån 
röhn rättsöns råltöhnsi sedan san skranug skr-länd skranugväxt 
skröhnuwäxt skränj a skrähni, son sähn söhn'i såhnjän stelna stähn stöna 
stöhn stönkråka stähnkrå'k trana tröhnii tranbär tranfibe'r trantrast 
tråhnfitrå'st vänas w'dhlas vänjas wählds. Nuvarande mål har tt. 

ht bortav bähtta bortyr båhti dåltitadåhtdiltt hort ho'htt kart ka'htt mört 
m(Yhtt körtel kj'dhttäl sort so'htt sorta söhtt torftug ta'httii vart-efter-
annat hwåhttättånnå. Nuvarande mål har tt. 

I ganska många ord saknas h, där man väntar det och där umemålet nu har 
kakuminal. Fallen är följande: 
balkas balkut blaka blavel bfsg bfpl blavla bleck blistra blyska blöt brasa bosshumla 
bfsg bfpl bälkas drevling drömmel bfsg bfpl flabb flacka flasa flatt flaxa flen flina 
/lister flistra flocka flycke flygel flytt(j)a flyttje flöja fäl sg fävel obfsg B bfsg bfpl 
gickel obfsg A bfsg bfpl glesas glimma glimmer glinger glingra glink gliver glivra 
gloppa glystra glänta hammel bfsg bfpl humla bfsg bfpl is/len isickel bfpl jäckla 
bfsg bfpl kalvrage kark karka kattögla bfsg bfpl Klabbström kladd kladda klasug 
klavbunden klema klina klingra klint klippera klit klockare klomna klom(n)ved 
klora kloriro kloter klotter klottra klove klovträd klubb klummer klum,sen klumsh,ake 
kläpp klösa klötter klövfett kola kolk kolka kolv krita kräckla f bfsg bfpl kummel 
bfsg bfpl mala nögla bfsg bfpl ockla bfsg bfpl ohovlig omåglig pladask rolig 
rympel obfsg ofpl segel obsg obfpl sickel bfsg skolva skrävel bfpl solv 'svala' 
solvgare vickel bfsg bfpl älgblå st (efter b) ävlas ögla bfsg bfpl. 

Som synes är det mest efter konsonant som h saknas. Förklaringen kan vara 
den att ! i denna ställning var så vanligt i lokalt riksspråk att Stenberg inte ansett 
sig nödsakad beteckna ljudet med hl. Å andra sidan har Stenberg hl ibland, där 
det inte hör hemma i dialekten. Det gäller orden style tyla yla, jfr Åström Lj. s. 103. 

Ibland använder han en mer eller mindre vanlig ortografi för att återge 
kakuminalen/supradentalen: 
andor ('annårn) barnslig (håna) barstuga bodförning borstling broderning Ers 
fundernacke fyrsprång förbärsam gaphals (gåpåhce rs) gårdsnate hals (ha'rs) hårnot 
illgärdsam (ilgärsa'm) järmt (hje'rtn bfsg) järmta (hjärt) järmttapp (hjärttå'pp) 
kars(a) kontersam kvarnkall matta (märt) pyrning räckjärn torn.2  

Tonlöst 1 återges med h efter 11: fässla fällh grissla grgllh gärdsel gjei'llh 
passla på'llh rinsel rinllh rissel ri'llh skossla sköllh vesäll hwei'llh. 

Med j efter g och k anges förmjukning Fallen är följande: 
almöke ahlmitkj ahlmitkjä balkas MWs bickel bi'tkjga buskskräcka 
buskskräckj äv. bg,skskrä'ck bygga (p)å bgddjpå byddjå bäckalmöke bäck-
ahlmytkj bäck-ahlmytkjä bälkas bålkgs dike dkj dikjå fiska fiskj äv. fisk 
flycke flgtkj flgtkjii flygel frgjeit äv. sea frågen fråi'jän fröken 
fråkjän fösk fö'skjän bf gammgång gämga'ngjän bf gänglig gjä'ngjåa hink 

1  Sie-ljudet i -söm har bortfallit genom dissimilation. 
2  Beteckning för supradental saknas i falske, jfr tåg (Larsson an s. 54). 
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hi'nkj hi'nkjån hinka hinkj härken hilrtkjån höka hiikjå bfsg äv. håldi 
håkjån bfpl äv. hökån kark ka'llojån bfsg kolk kölkjån bfsg äv. 
kångsä ck kångsletkjån bfsg äv. kångsä'ckån käring kjillingjån äv. kjålingån bfpl 
köling kjåhlingjån äv. kjöhlingån lyng ly'nj ly'njd lynka lgnkj lgnkjå lgnkjån 
lynkas lgnkjås lök /ö'Icjgn mask mårkj äv. mårk må'rkjån äv. må'rkån, 
nätting ngtingyn bfsg äv. nEtingån obyggande öby'ddgn ofrågen öfrd'ijgn 
pannstycke pånn,sty'tkj pånwty'tkjd pånnsty'tkjä pining piningjån bfsg äv. 
piningån pynga pgngj rålikes rå'hackj6s räcka råtkj räckjärn riltkjjtifm, 
rök relkjgn bfsg äv. rö'kån slamssäck slämssdtkjån bfsg sparrspänning 
spårrspäiningjån bfsg äv. spiirrspä'ni,ngån sprynga spingj äv. sprgng spregjä 
äv. sprgngå sprgngjån äv. sprgngån spänning spåningjån bfsg äv. spåntngån 
stenskräcka ståjnskrä'tkj stäjnskrletkjä ståjnsskrä'tkjån strandstrykel strån-
stry'tkjåll strånstry'tkjaln stränstry'tkjållä stumskräcka stomskrätkj äv. stäm-
skrä'ck stömskrä'tkjei stömskrdtkjån äv. stömskrä'okån stäk ste'tkjån bf synk 
sönkj äv. sö'nk synka sönkj synke sönkj sönkjd sånkjä sädesmask såsmårtkj 
såsmd rtkån tagg(e) tådj äv. tå'dj tågg tådjit äv. tå'ggli teg tdijån bfsg torvigg 
thörwä'ddj tjörwä'ddjån tynga av tgnjå' verklig wä'rkjIlli, vigg wä'ddjån bfsg 
åkerspöke dkårspö'tkj clkårspö'tkjil ägel äijel 

Som synes finns ganska många former utan förmjukning. Den är numera på 
retur i umemålet. I n. delen av landskapet är den vanligare. 

J-ljudet tecknas med: 
g: ene (gån) gelag gåläg gemen gåmåjn en gen gere ge'rei getstymmel 

gåjtstö'mmål gickel gickelmakare gickama'kår gickla gickghl gifta 
gift giga gg gigstör gigstår gil gi'll gila gifl ginnas gkng8 ginnut 
gi'nniit gitta gåttå gägar gågår gitta gåt gätare gåtår gäv ge'/ gävast 
gåwdstå illgärdsam ilgårsa'm jet gåt jättu gåta lekatt gåldat lillmyrgörel 
lUmyrgrel myrgörel mgrgö'rål nästg öra nåssgårå ogäv ögåf sengör 
såingår övergiven öfw'årgi' fwån. 

gj: brådgör brdgjö'r djävesken ggivliskån gängla gjångåhl gänglig 
gjä'ngjdli, gäll gjäll gärda gjähl gärdsel gjei'llh gäsk gjä'sk gäta gjet 
göla gjöhl gör gjö'r görja gjårt jäckla gjä'ckåhl I gjå jänta gjånt nästgärd 

'nåssgjahl. 

Att Stenberg använder dels g, dels gj bör ses mot den bakgrunden att skrivningar 
med gj framför främre vokal förekom ännu i slutet av 1700-talet (och kanske 
senare). I Afhandling om svenska stafsättet (Leopold 1801) skriver N. v. 
Rosenstein i Företal s. 19: »Det dubbla ljudet af g har emedlertid i stafsättet 
åstadkommit några felaktigheter. Detsamma som har händt genom det lindrigare 
ljudet af k och sk, har äfven här inträffat. Man har orätt trott sig behöfva skrifva 
gjenljud, gjespa ... eller ock gienljud, giespa ...», jfr Leopolds uttalande aa s. 181: 
»G framför vokalerne e, i, y, ä, ö, ljuder alltid j, t. ex. genom, gi/va ... J tillägges 
således alltid oriktigt framför någon af dessa vokaler.» 

hj: bukgjord bickhjöhl hädan hjån här hjår härna hjä'nnä jap hjä'p 
jå hjd jåning hjdning järmt hje'rtn bf järmta hjårt järmtapp hjårttå'pp 
rumpgj ord römphjöhl äv. -jöhl. 

(i)j: jaka jäka jäkel jäkä gjuta jat hjall jalma Mim Janke Jank 
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Johan Jäh,ån Jon(ke) Jön(k) jordbär jöh,lbgr j ulsven jalschwän 
jungfrubär Konfriibe'r juxvin juckswin Krömberg kröumberjen köjas 
kjöij69 ljut ju't pjasare pja'sår reda råj reda(n) råj rumpgjord römpjöhl 
äv. -hjöhl skalmeja skållme'ija röj röj rö'ij ägel åijel. 

lj: ljumma /jitm ljumske /j12m8k ljusmor /jf.tsmo'r längstju långstlja 
läsa /Ps 'lätt ljeitt lätta /jat. 

Tje-ljudet tecknas med: 
k: kecka Cickii Kerstin Kårsan äv. Kjårsan kickra ki'ckår äv. kji'cUr 

köra (up)på kör ä på körpå ödkänd ciukä'nt. 
kj: keka kjacå Kerstin Kjårsan äv. Kerstin keva kji' fwii k ickra kji'cldr 

äv. ki'cUr kippa kjipp kippskodd k4psko'dd kittelträ kj'ålltre' kjuka 
-kynnes kjönnå.'s kägelryva kjåOhlry'f kägla kjecOhl käll kjä'll källa 
f kW källav kj'åll kälta kjält känna åt kjän åt käppskrind kjecppskri'n 
käring kjål7,ng käse kjgs kätt(e) kje'tt käxa kjåx käxe kjåx köjas 
kjöijgs köling kjöh,l'ing kölna kjöhn köra fast kjör fåst körma kjörm 
körtel kjåhttgl kövan kjöfwån tjuka kjiik tjuppe kju'ppå tjärloppa 
kjåriila,'pp tjärn kjä'nn tjör kjö'r tjörstång kjörsta'ng verklig wä'rkgili. 

Om förhållandet mellan k och kj som tje-ljud se v. Rosensteins uttalande ovan 
s. 71. 

tj: käl tja'hl tjumpa tjömp tjump(us) tjo'mp(us) tjut tju't tjuvsparr 
tjgfspå'rr tjå tj rå tät tje'tt täte tjått. 

tkj: varköm hwärtkj5m. 

Sje-ljudet tecknas med: 
sj: insjö 7insjö' sjuda sjå skjutas på sjfksspå' skjå sjå, stjuv- 
sk: drällskit drållski't fattskifte fåttåski' ft havsskir hålsslar näver- 

skid(a) n«tvC-rski' oskönsam öskö'nseim äv. öskjö'nsilm sisselskit sissaski't 
skimla skimmghl skimmel ski'mmghl skina dan skir ski'r skära skkii 
skylta för slcgltfö'r skyra skgrå bfsg äv. skjgrd skäft skä' ftn bfsg äv. skjd ftn 
ömskint örnslant. 

skj: bärskit bäråskjit förnskäl fÖnnskjähl karsskid(a) ktisskji' låttersken 
lött6rskje'n oskönsam öskjö'nsåm äv. öskö'nscim själ skjeih/ självs- skjö'rs-
skena skjgn skel- skjähl- skev- skjäf- skynda sig skjönsiig skyndel 
skjö'nal skyra f skjgr äv. skrå bfsg skyra v skjgr skyssen skjgssn 
skyssnas skjgssnU skäck skjä'ck skäft skjä' ft äv. skä' ftn bfsg skäfta 
skjält skäl skjåhl skälja skjilha skär skjår skärr skjär skälj skjä'hli 
stätt skje'tt stätta skjat vingskäckel wkgskjä'ckghl. 

Förhållandet mellan sk och skj nämns av v. Rosenstein, se ovan s. 71. 
sch: svale schwäki svalg schwö'ha, svamla schweimmal svammel 

schwa'mm6hl svege schwågå svep schwe'jp svicke schulick svälja schwöhli. 

Användningen av sch +w tyder kanske på att Stenberg velat beteckna ett 
bakre sje-ljud, jfr Lindgren Gr. s. 179. Evert Larsson gör ingen skillnad mellan 
sje-ljudet i skina och svale utan använder j  i bägge fallen. 

sskj: varke(n) hwö' sskjå. Här föreligger enligt min mening ett sie- +ett 
tje-ljud. 
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Labiovelart v återges med kw. Detta v-ljud är ofta sekundärt och utgår alltså 
inte alltid från hv , jfr Lindgren aa s. 189. Fallen är följande: 
2val hwähl jfr B. Lindén DNO 1:3 s. 67 vand hwä' nn se Lindgren a. st. 
vappla hwa' ppghl jfr Hellquist 1-2vasa hwäså jfr no. vasa 'forvikle, rere i hop' 
(Torp) vase hwäsei jfr föreg. vatt hwee tt jfr no. vand 'vanskelig' (Torp) vavel 
&vd fw6h1 jfr följ. vavla hwilfwghl jfr no. vavla lalle, tala utydelig' (Torp) 
veka hwäldi jfr no. vika 'bevwge sig i siksak' (Torp) vesäll hwä'llh jfr ovan 
s. 57 vickel hwi' ckghl jfr följ. vickla htv-ickal väl till vicka viva om 
hw7,16m jfr no. viva 'omvikle' (Torp) vobb hw6' bb jfr följ. vobba hwöbb jfr 
no. vabba 'gaa vadende og vraltende' (Torp) — labialisering efter w — 
volga hwöhli. jfr no. oka 'fele kvalme' (Torp) vorka f hwörldi bf vorka v 
hwörk jfr Lindgren a. st. vorre hed6' rr jfr Lindgren a. st. våm hwa' ra jfr 
Lindgren a. st. vägla htvågghl jfr no. vaga 'ligge el. staa usikkert' (Torp) 
vändborre hwtinbef rr till vända jfr ovan s. 58 vännas hw'dnngs till fvn. 
vandr 'ond'. 

I nutida umemål är w i ifrågavarande ord sällsynt. Däremot är det vanligt i 
n. Västerbotten. I Nordmaling mosvaras det av gv. 

v återges med f, w och fw. 
Övriga konsonanter ger inte anledning till någon kommentar. 



III. Till formläran 

Stenbergs iakttagelser stämmer i stort sett med nuvarande förhållanden. Endast 
ett fåtal fall fordrar en kommentar. 

Substantivens pluralformer avviker delvis från den bild av språket som 
Seth Larsson ger i Substantivböjningen. 

I [Förord] Anm. 10 skriver Stenberg: »Om nomina i plurali hafwa nominativus 
indefinitus, som i wissa ord brukas, så är han mäst altid lika med nominativus 
indefinitus i singulari, t. ex. jag h,cif nager ek gårn onystä, d. ä. jag har några små 
passmar garn onystade. Se ordet ek.» 

Vad man har anledning att i denna mening fästa sig vid är dels att obest. 
form plur. brukas bara i vissa ord, dels att denna form i stor utsträckning är 
identisk med singularen. Det är lätt att med hjälp av Seth Larsson exemplifiera 
detta senare påstående. Formerna i obest. sing. och obest. plur. är identiska i 
åtskilliga typer: piga humla lada hässja ko (aa s. 108). Till typen piga hör 
Stenbergs a (no. ej/ca se Torp). 

Då Stenberg talar om att den obest. plur. bara brukas »i vissa ord» skulle det 
möjligen kunna tolkas så, att det bara är i vissa ord som den obest. pluralen 
skiljer sig från obest. singularis. Det torde vara en del av sanningen men knappast 
hela. Evert Larsson ger ibland som obest. plur. dubbelformer, en som överens-
stämmer med singularen och en som överensstämmer med den be st. pluralformen. 
Det är otänkbart att EL på denna punkt har missförstått språkbruket. Se 
närmare nedan. De bestämda formerna måste helt enkelt i stor utsträckning 
ha samma funktion som de obestämda. Seth Larsson nämner detta (s. 175). 
K.-H. Dahlstedt framhåller att de norrländska målen i stor utsträckning använder 
»bestämd form i ställningar där rikssvenskan har obestämd» (ÖNB s. 281). För 
Dahlstedt är emellertid övervikten för bestämd form delvis en syntaktisk före-
teelse. Åström ger emellertid — som EL — ibland två pluralformer (F. s. 9 f) 
och menar att den bestämda formen trängt in i språket, därför att ett förtydligande 
varit nödvändigt (s. 82). Vad som skett är således enligt Åström en förändring 
i morfologien. 

Stenbergs yttrande — liksom EL:s material — stöder Åström. Det bör 
observeras att Stenberg anger uteslutande bestämd form också i sådana fall, 
där dialekten i det nutida språket skiljer mellan bestämd och obestämd. Det bör 
också observeras att EL använder bestämd form lika med obestämd också vid 
neutrer. Man har emellertid inte anledning att tro, att det rör sig om en full- 
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bordad morfologisk förändring. Det är kanske troligt att under riksspråkets 
inflytande skillnaden mellan bestämd och obestämd form numera oftare upp-
rätthålls än på Stenbergs tid. 

I ett fåtal fall anger Stenberg vilken form det är fråga om. Det gäller gran 
obfpl greilingn bfpl), spilancl (splIrd'nn& obfpl ndrgn bfpl), vriand 

(wri'dnn& obfpl wri' dnr& bfpl) och son (s (söhrg, obfpl sÖhnjgn bfpl). 
En egendomlighet för umemålet hos Stenberg är det alternativa längsköttän, 

(jämte langskötana), bfpl av långskott. Den förra formen tillhör n. Vb., jfr rcevary. 
(Larsson aa s. 108). Man vågar inte bygga några hypoteser på detta enda fall, men 
onekligen tyder det på att en tendens till apokopering i best. plur. funnits i s. 
Västerbotten också vid starka kortstaviga maskuliner. 

Evert Larssons pluralformer är så pass avvikande från den gängse bild man 
har av pluralböjningen i Västerbotten — framför allt genom Seth Larssons 
avhandling — att det är befogat att närmare granska EL:s former. I det 
följande redovisas av dessa de ord som också finns hos Stenberg. Om den 
bestämda formen är identisk med den obestämda anges detta med =. Där en 
form saknas utsätts ett streck. Orden ges med grov beteckning. 

Maskuliner Starka längst. afton aftana = aldersparr scklersparra = 
axol alcsala = benling bcelinga = björn björ björa bult bulta = but buta = 
ditt ditta = ettergadd ejtergadda = fjärd tjäla = gätare jetara = hals 
haffa = hammare hammara = hink hinka = kam kama = kart katta = 
kläpp gäppa = knut vuta = kont Tomta = krok kroka = kvård kwata 
= kång kanga = kånk kanka = lum lsmma = lur lura = lymmel 
lymla = mudd mudda = mur mura = mör ms'ger ~gra msgra nabb 
nabba = nedandel neadela = nystbene nystebejna = pojke pojka = 
skorv sksrva = trälg trä& = överdel öveckla =. 

Formerna stämmer med Stenbergs utom betr. björn och mör, där EL:s former 
väl är kollektiven 

Starka kortst. borr börra = bröstval bröstvcda = dag daga dagana 
fjäril företa = gavel gavkt = nätting nätinga = skakol skack* = 
stavar stavara =. 

Formerna stämmer med Stenbergs. Tydligt är att vissa kortstavingar i best. pl. 
har anslutit sig till de långstavigas böjning. Man borde enligt Seth Larssons 
mönster (aa s. 108) ha väntat sig former på -ana hos alla kortstavingar. Så har 
inte skett med de flesta av orden, endast dagana överensstämmer med Seth 
Larssons uppgifter. 

Svaga långst. bäckre bäckra = dunge doong donga göde gsjva = kabbe 
kabba = kätte tjetta = vorre vsrra = 

Formerna stämmer med Seth Larssons och Stenbergs. 
Svaga kortst. ave avana = bråte breta(na) brstana bäre barana = grepe 

grepana = hage haga(na) ktgana jätte jettuna = klove kkvana kkvana 
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knape vapana = nare naran,a = rage raga ragana rankbåge rankbegana = 
skrake skraka(na) skrakana. 

Som synes har de flesta orden samma form i best. som obest. Detta har inte 
nämnts av Seth Larsson. EL:s uppgifter stämmer med Stenbergs. Det är 
tydligt att den best. formen nästan helt och hållet slagit ut den obestämda. 
I vissa fall finns dubbelformer. 

Femininer Starka långst. affekt alce'kter ake'kten alder tKlcfren land 
anner annen fäl fel(er) felen grov grov(er) groven gåt gåter gåten lagn lagner 
lagnen rissel rissel — skål skåkr skgen solv 'svala' ssk(er) ssken sör ss' ger 
ss' gren. 

Här föreligger en markant skillnad mellan Seth Larsson och EL. Hos den 
förre bildas pluralen genom accentförändring i de flesta av fallen.' EL har 
däremot ibland en form utan cirkumflex och ibland en form på -er, den vanliga i 
Nordmaling och det övriga Ångermanland. Tydligt är att umemålet rönt infly-
tande från Nordmaling. I vissa fall (fäl grov solv) kan det vara fråga om kollektiver 
och den uteblivna cirkumflexen kunde bero på inflytande från Nordmaling, där 
som bekant denna accent saknas. Stenberg har endast best. former. EL:s former 
tyder på att umemålet fört in obest. former i sen tid. 

Starka kortst. brån 'eldbrand' brön(er) — das dass(er) dassen fjäl figer) 
fjäkn gran grän gränjen kas kaser kasen skrävel skrävler skrällen. 

Här gäller samma förhållanden som i föregående grupp. 
Svaga långst. a ndd ö rj a anyljer anyljen balja bak bayer bayen bosshumla 

busshomkr2  — bränna bräänn — dylla dyller dyllen dyssja dyyss doser 
dysen fösa föser lösen grubba grööbb gröbber gröbben, gulltyppa gulltypper 
gulltyppen hilka hiilk hilker hilken härva häärv härver härven höka 
höker höken kamsa kaams kamser kamsen kickra kicker kickren kägla 
tjägkr tjäg!en matta maaft matten maften myra 'myr' myrer myren nagga 
nagger naggen romsa =ser ~sen rusa ruser rusen röja röjjer röjjen sin dra 
sinner — skira ;sär siren skyra ,syyr ;syren slöra slöör slörer stören sölja 
sak saYer saYen. 

EL:s former stämmer till stor del med Seth Larssons. Vi finner således 
pluralformer med cirkumflex men också former på -er, de senare säkerligen 
påverkade av ångermanländskan, dessutom former på -e, (balja sölja), jfr Seth 
Larsson s. 83 f. Stenberg har fortfarande endast best. former. 

Svaga kortst. bakstuga bakustuguna = boss a bussu(na) bussuna brasa 
bksu(na) bksuna draga drugu(na) druguna haka hskuna = hosa hussuna = 
kaka kaku(na) kakuna keva tjivuna = nattskata nattskatu(na) nattskatuna 
smuga smugu smugun,a. 

1  S. 112 aa ger Seth Larsson exempel på plur. på -ar från Bygdeå, Sävar och Vännäs. 
Han räknar med ett inflytande söderifrån. 

2  I sing. är ordet maskulinum. Betydelsen är 'person som skräpar omkring sig'. 



77 

Liksom vid de svaga maskulinerna finner vi här ofta bestämd form i obestämd 
funktion. Så också hos Stenberg. Ibland ges dubbelformer. Seth Larsson har inga 
exempel på detta vid ifrågavarande grupp. 

Neutrer bandrede banräjj(a) banräjja barn Mina = 2-3b ett betta = 
bogsköt bogsköjta = brandbär branber(a) branbera bröd brö brö'a dike 
diik e•-• dika dika fattan fatan(a) fatana 1-2foder fo'r(a) fo'ra fähus fööjs- föjsa 
löpa gräv grei'v(a) grä'va hammel ha'mm4 ha'nbla ha'n4a hogst ha'ksta - 
hål hsRa) hs'la jordbär jo!ber(a) jolbera kloter go'ter klo'tra klummer 
klo'mmer go'mra go'mra lad la'd(a) la'da lingbär linnber(a) linnbera näv 
ngv(a) nä'va orv e'rv(a) n'rva rodde (rodd Stenberg) raddl - radda radda 
rympel rs'mp4 rs'mpfa rs'mpla seltyg seltyg(a) seltyga style styyl styla 
styla ståd sta'd(a) staVa åkrede åkre(a) åkrea överhävel överhäveg - 
överhäqa överhäqa. 

Som synes har EL ibland bestämd form i obestämd funktion, men ofta 
dubbelformer, en identisk med obestämd singularis, en annan identisk med 
bestämd pluralis. Stenberg har alltid best. form. 

Genomgången ger vid handen att Seth Larsson troligen gjort sitt mönster fas-
tare än det i verkligheten är. Helt klart synes detta gälla för starka kortstaviga 
maskuliner, där både Stenberg och Evert Larsson redovisar former som anslutits 
till långstavingarna. Troligt förefaller också att Seth Larssons samvetsgrant ut-
satta obest. former kan ha en svag ställning i språket. För Evert Larsson känns de 
tydligen i många fall som obefintliga och Stenbergs ordalag tyder på att han har 
haft samma känsla. Oberäkneligheten i Evert Larssons uppteckningar liksom 
Stenbergs oprecisa påstående att obest. pluralformer som är identiska med singu-
laren förekommer »i wissa ord» tyder på att osäkerheten i systemet på denna punkt 
är stor, något som kan ha banat väg för formerna på -er söderifrån. Om denna 
osäkerhet i systemet vittnar också Evert Larssons alternativa form med cirkum-
flex i dunge; maskulinerna kan alltså attraheras av femininerna. 

1  Fel för raadd, bfsg har gravis. 



IV. Ordförrådet 

1. Ord hos Stenberg som saknas i nuvarande mål 
och i omgivande mål 

Stenberg har c. 1 800 ord under eget uppslag och c. 1 400 inne i artiklarna, 
tillsammans 3 200 ord. Det rör sig ofta om ord av konkret eller (skämtsamt) 
karakteriserande slag. En jämförelse med dialektmaterial i Umeå, Nordmaling 
och det övriga Västerbotten samt norra Ångermanland har givits i det föregående. 
Ibland har jämförelsen utsträckts till Norrbotten och Lappland, särskilt Lycksele 
lappmark, varifrån ett stort material finns. Jag har använt mig av uppteckningar i 
ULMA och OAU, dessutom av ordböcker och dialektavhandlingar. Det framgår 
av det presenterade materialet att Stenberg har åtskilliga ord som inte kan 
beläggas. Anledningen kan vara att orden gått ur bruk sedan Stenbergs tid men 
också att de aldrig upptecknats. Följande ord hos Stenberg har inte kunnat 
återfinnas inom det nämnda området.1  

amplas backträlg balkut baneben bensågad bottenskorv brandstake bred s. 
brodera broder(n)ing bråtsam buffel buffla buskskräcka bussa busse bygga-på 
bågas-på bäckalmöke bäljhund bända bärskit bärling dangel dingel djävesken 
doklament draga-av drällskit drömla drömmel duka-sig dum dylj dyssen dänja 
efteråtlack eldbendosa eldbengjuta enstötting enträgas Erk(e) ettergnadd 
farlämmen fiskgjud fjällmus fjällråtta flenros fli-upp flycke fordnadsskap freda-bo 
freda-på-ngt fräs frässpärr frästvint fyrbördings(båt) fågelälde fårstymmel 
fåställd fänika förgånga förmindre gammgång gelag gickelmakare gifta-toska 
glinger glink gnabbas 3gadd gnarr gny(a) godlåtas gredare gredlig gredug 
Grimmelin gräslig gubbsten gubböl guds-död gullskred gänglig Göli Gölu 2hack 
hafs hallfattad handgångas Hans(e) havsskir hemdöme hovliten hovlig husbond-
huld hympel hålla-till illflin insjö instrument isand isflen issarv jap julsven 
juxvin jåning jåp järmttapp kackel Kajsa 2ka11 kapitalt karsskid(a) kasta-
grubba Kata Klabbström klavbunden klippera kloriro klovträ klumshake 
kolbåd kommas konter(sam) kramsill kräckla v Krömberg Krömus kullerkamsa 
kvalnas kånka-av käppskrind kölna laxmus laxtyppa lekar llera lett ligga-å lill-
myrgörel lost lostlig lurus 21yda 2lytt långfångom längten löplig löplist 11öra 
maktsliten mala manka maras Marget matgrann matredstom Matt(es) medrand 
met miklament munrede musbränd mushuggen måkare måla målstång naggt-om 

1  Avgränsningen av jämförelsematerialet är problematisk. Det är diskutabelt om det 
rätt avlägsna överkalixmålet bör dras in i detta. De ord som Stenberg endast har gemensamt 
med överkalix är dock fä. 
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nattvaka näverskid(a) nötvidj ofantlig ogredare ogredlig olidug omåglig onämn 
ormsnipa ormsnärva °rälig otokt oävig padd panka pannpining pannstycke 
pick pining pladask prekator pryppa ptros pylt- pyntsidbrok pyr(a) pyr(n)ing 
pöslera 2ragg rank s. rank a. lravel reda-av reda(n) (råj) rev n risbråte romläder 
rosta rotskap rumpband rumstegug ryggås rykt rympla räckjärn rävel rödfola 
röma Bagge saltkar sickelkrage Sissa Sissel skadhållen skakvagn skalhake skalmeja 
skarr skel- skimla skimmel skorvluva skorvug skossla skrabba skrobbug skumpa 
skylta- för skyssen skyssnas skåra skäck slabbra f slabbra v slafs slamssäck slapper 
slaskbracka slinkomfot slinkus slumma slätning smita snop(a) snöbut socke solv-
gare sommarskrind sort spank(a) sparrspänning spikand språtmat spörna-kråka 
spörnträ starva-av stenskräcka stjuv- strina strycke stumla stumskrake stum-
skräcka 2stuta städa ställig stätta stödj stött sula (st7h/fi) 1-2sum1a summel 
sursopp 2syfta syssy syt säga(d) sågal såra sädesmask tagas-om taslus tepa tickelo 
timmerskorv tjumpus tjut tjörstång torvigg trada trantrast trantus truten träpa 
ty vad vagn valacka 2vara vartefterannat vesäll vickla villa vimpling lvina 
vind vinding vinclnavare vingskäckel vinta vobba vrinskhäst vårpryppa vört 
yljbacke ålunge åmma ångbiten ägna ödug örsnitrva överhet. 

Det rör sig om c. 340 ord som saknas i nutida jämförelsematerial — alltså c. 
en femtedel av Stenbergs uppslagsord. En intensivundersökning av nutida 
dialekt skulle säkert minska skillnaden. I enstaka fall har Stenberg i sitt material 
fått med ord som var/är mer eller mindre riksspråkliga. Det gäller t. ex. buffel 
gelag gnabbas gräslig hovlig insjö Kajsa Kata kapitalt klavbunden lera måkare måla 
pladask rev n ryggås rykt saltkar sädesmask valack(a) vört. 

Det är begripligt att dessa ord inte upptecknats. Att Stenberg uppfattade dem 
som dialektala tyder på att det språk han beskriver var hans eget. Gränsen 
mellan dialekt och lokalt riksspråk var i det något flytande. Mycket ofta utgörs 
materialet av s. k. tillfälliga sammansättningar som undgått upptecknarnas 
uppmärksamhet. 

Att en så pass stor del av Stenbergs uppslagsord saknas i nutida omgivande 
dialekter tyder dock på att rätt stora förskjutningar skett i ordförrådet sedan 
Stenbergs tid. Orddöden är i enstaka fall förståelig. Själva företeelsen kan ha 
försvunnit som vid t. ex. eldbendosa eldbengjuta. De flesta ord synes dock ha 
försvunnit utan annan orsak än att de är dialektala. 

2. Låneord 

Ett intressant drag i Stenbergs ordsamling är att den rymmer många lånord. 
Den ger således en viss uppfattning om i vilken utsträckning det utländska 
inflytandet på svenskan nått västerbottniska dialekter o. 1800. 

1 det följande ges en sammanställning av lånorden. Många av dem, särskilt de 
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från mlty. inlånade, är allmänt svenska. De upptas emellertid nedan. Den fsv. 
formen, det äldsta nsv. belägget och formen från det långivande språket anges.' 

A. Ord som lånats från tyskan: affekt (adfecter 1628, ty. affect) akta (fsv. akta, 
mlty. achten) ala (mlty. adele, Åström Lj. s. 13) +allvarsam (jfr fsv. alvar, mlty. 
alwär) Annika (Anneke 1465, mlty. Anneken, Sveriges medeltida personnamn) 
ansikte (y. fsv. ansikte an,sykte, mlty. ansichte) arbeta (fsv. arbeida arbeta, mlty. 
arbeiden)± arbetsam (jfr föreg.) + arbetsstrocka (jfr arbeta)balja (y. fsv. balia, mlty. 
ballie balge) barstuga (fsv. borghara stova, ty. burgstube) bedonlig (jfr don 1674, 
Ity. dön[t] n)+begäran (jfr fsv. begära, mlty. begeren) bliva (fsv. bliva, mlty. 
baven)+bläekdott (jfr fsv. bläk, feng. blcec) bomull (fsv. bomul, mlty. *bomwulle) 
+branog (jfr braa 1621, Ity. brav) braska (fsv. braska, mlty. braschen brasken) 
+brännpotta (jfr fsv. potta, mlty. pot) bräss (bresse 1736, bris 1730-55, briss 
1755, ty. dial. bries[el] brieschen) buffel (fsv. böffel, mlty. buffel) +buffla (jfr Ity. 
bu//en, buffla SAOB B 4546) bullerbas (1741 jfr da. bulderbasse, holl. bulderba,st) 
bult (y. fsv. bult bolt, mlty. bolte[n]) bulta (jfr föreg.) burdus (burdus 1678, da. 
bardus, mlty. pardues) buss (busthen bf 1620, hy. busse, holl. bus bos) bussa (jfr 
föreg.) busse (-burser 1640, mlty. burse) bös (fsv. bös, mlty. bös, ty. böse) daler 
(daler omkr. 1530, ty. taler) dansa (fsv. danza, ty. tansen) doktorera 1770, ty. 
doctorieren) domdera2  duka sig (jfr fsv. under däka, Ity. underduken) dunderberg 
(jfr dunder 1541, mlty. dunner donder) +eldbendosa (jfr dosza 1638, Ity. döse) 
evig (ewogh 1525, mlty. ewich) fallera (/alliera 1616, ty. fallieren) farlig (fsv. 
farliker, mlty. varlik) +fattan (jfr Ity. fat[t]en) +fattskifte (jfr föreg.) fel a 
(fel 1525, mlty. feil fel) +fjällråtta (jfr fsv. rotta, mlty. rotte) flabb (flabb 1640, 
mlty. vlabbe) +flenros (jfr ros 1569, ty. rose) fli upp (mlty. va[g]en) flygel (ty. 
&gel) 2foder (fsv. fodher, mlty. väder) fork (mlty. vorke) fort 1613 (mlty. vort) 
? +fundernacke (jfr mlty. /undren, jfr /undra sv. dial., se v. Friesen i Språk o. 
stil 1901 s. 233 ff.) +fåställd (jfr mlty. stellen) fänika (fsv. fänika, mlty. veneken) 
färdig (f sv. färdigh, mlty. verdich) +färdug (fsv. färPogher, mlty. verdich) färga 
s (fsv. fcergha, mlty. verwe varwe) färga v (fsv. fcergha, mlty. verwen varwen) 
+föga annat (jfr mlty. vöge) förlåt (förlåt[h] 1527, mlty. vorlät) gast (gaster c. 
1685, östfris. gäst) gelag (gelage 1682, ty. gelag[e]) gemen (geme[e]en 1540, mit. 
gemen[e]) +gickelmakare (jfr fsv. -makare, mlty. maker) +glasbär (jfr fsv. glas, 
ty. glas) grassera (grassera c. 1600, ty. grassieren) greve (fsv. grevar pl mlty. 
greve) grott (fsv. grot, mlty. gröt) +grovhyllt (jfr fsv. grover, mlty. grop gräslig 
(fsv. gräsliker, mlty. greselik) +gyekellundom (gökkel 1592, mlty. gokel) gänglig 
(gcenligh 1525, gäng- geng- 1528-c. 1755, mlty. genklik) 1-2hack (Ity. hacke) 
hackdel +hallfattad (jfr Ity. fat[t]en) Hans(e) herrskap (fsv. härskap, mlty. 

1  Med + betecknas ord som delvis bygger på lån. — Även ord inuti artiklarna har 
medtagits. 

2 Om verb på -era, se Dahlstedt Vilhelmina 2 s. 171 ff. 
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herscap) +herrslod (jfr fsv. kärra härre, fsax. herro) hilka (ty. dial. hilche) hink 
(mlty. henneke hinke) binka (jfr föreg.) hitsa (fsv. hitza, mlty. hitzen hissen) hoppas 
(fsv. hopas, mlty. hopen) hyvel (hyvel 1596, ty. dial. hywel) häring (hering[h] 1589, 
mlty. h,erink) +hårvtyg (jfr fsv. tggh, mlty. «ich) +illpliktig (jfr mlty. plicht) 
importera (importer pres. 1619, ty. importieren) just (just 1619, ty. just) +justsom 
(jfr föreg.) +kackdel (jfr hackdel ovan) +kakelugn (jfr Ity. kachel) klippera 
(jfr krepera 1666, ty. krepieren) kloter (jfr klot 1538, mlty. klot) knekta (ty. 
knechten) knock (ty. knocke) kosa (ko[o]sa 1538, mlty. kouwes[ch]e) kosta (kosta 
1527, mlty. kosten) krimskrams (ty. krimskrams) krita (kreta klita 1581, mlty. 
krite) +kråkhacka (jfr mlty. hacken) köksmur (jfr kiöch 1599, mlty. koke o. fsax. 
mir) +lapphandske (handsk 1600, mlty. hantsche) lappri (y. fsv. lappari, mlty. 
lappen) laska (1690, Ity. laschen) +ljusterfork (jfr /ork ovan) lurus (jfr lura 
y. fsv., mlty. karen) lymmel (lym- 1688, ty. lämmel) lära (lär 1621, mlty. ',gren) 
lärk (fsv. kerikia, mlty. lewer[i]ke) maka (fsv. maka, mlty. maken) makt (fsv. 
makt, mlty. macht) +maktsliten (jfr föreg.) +manka (jfr Ity. mankeren) Marget 
(jfr fsv. Margareta, ty. Margarete) matta (fsv. matta, mlty. matte) men (y. fsv. 
mcen men, mlty. men) mil (fsv. mila, mlty. mile) mumla (fsv. mumbla, mlty. 
mummelen) mur (fsv. mar, fsax. mär) måkare (holl. moker) måtta (fsv. 
mat[t]a, mlty. mäte) mössa (mösser 1556, mlty. mutze musse) +nedandel (jfr fsv. 
del, mlty. del) nödvändig (nödvändig 1807 ty. notwendig) obillig (obillig 1561, ty. 
unbillig) otokt (jfr ä. nsv. tokt, mlty. untucht) pass (ity. pass) penning (fsv. 
pen[n]inger, fsax. pencling) plaska (plaska c. 1635 mlty. plasken) potta (fsv. 
potta, mlty. pot) prata (1651, mlty. praten) pris (fsv. pris, mlty. pris) prost (fsv. 
pro[e]st, mlty. provest) präst (fsv. prcester prester, fsax. prestar) päls (1603, mlty. 
pels) rasa (1536, mlty. rasen) +reda(n) (fsv. re:dha rådho, mlty. rede) resa (fsv. resa, 
mlty. reisen) riktig (rihht[t]ig 1591, mlty. rich,tich) +rockskruv (jfr mlty. 
schrike) rost (ty. rost, fhty. rost) rosta (jfr föreg.) +rotskap (jfr mlty. rote 'skara') 
råka (fsv. räka, mlty. råken) +rännfänika (jfr fänika ovan) +sickelkrage (fsv. 
kraghi, mlty. krage) skalmeja (fsv. skalmeija, mlty. sch,almeide) +skottkolv (jfr 
kolv ovan) slafat (jfr Zetterholm i Sv. lm. 1945 s. 92 if) + (vad för) slag (jfr fsv. 
slagh, Ity. slag) ?slipa f (jfr mlty. slipen) slut (slut 1700-t., mlty. alfa) + smakdott 
(jfr fsv. smaker, mlty. smak[e]) +smaksmula (jfr föreg.) +spetsig (jfr ty. spitz) 
spis (spijsar pl. 1635, mlty. spise) stat (fsv. stat, mlty. ståt) stoppa (fsv. stoppa, 
fsax. stuppön) +stubbstrumpa (jfr mlty. strump) svicke (swicker 1581, mlty. 
mik) sviskon (swetzkon omkr. 1640, ty. zwesken) +sålare (till kräla v.) ?taska (fsv. 
taska, mlty. tasche) tattarpojk (jfr y. fsv. tathere, mlty. tatere tarter) +tattarslod 
(jfr föreg.) +tegelugn (jfr mlty. tegel) tina s (1549, mlty. tine) tratt (1538, Ity. 
trachter) tröja (fsv. tröia -o-, mlty. tröye troie) tämlig (fsv. tämeliker, mlty. 
tem[m]elik) valack (1627, mlty. wallacke) verklig (ty. wirklich) vinkel (fsv. vinkil, 
mlty. winkel) +vithilka (jfr hilka ovan) vört (wördt 1539, Ity. wört) + åkerspöke 
(jfr fsv. spok, mlty. spök späk) ämbar (fsv. embar, fsax. mbar) äntligen (1593, 
jfr fsv. cenddika, mlty. endeliken). 
6 — 732482 Widtnark 
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B. Ord som lånats från andra språk än tyskan: Anders (fsv. Anders Andres etc., 
grek. AndHa,$) argulera (?ombildning av fr. arguer 'förklara för falskt, draga 
slutsats') brodera (1764, fra. broder) broder(n)ing (jfr föreg.) +bävelsäck (jfr 
feng. sce,cc) doklament (ombildning av dokument) Elsa (ombildning av Elisabet) 
enal +finhyllt (jfr fsv. fin, ffra. fin) fräs (1834, fra. fraise) galant (fra. 
galant) ?galigant (fra. galant) +gätarkont (jfr kontti, Saxen i Sv. lm. 
11: 3 s. 152) +halsfräs (jfr fräs ovan) instrument (1630-t., lat. instrfimentum) 
Jakob (fsv. Jakob, hebr.) Johan (fsv. lohan grek. Bcinnås) +Jon(ke) (jfr 
föreg.) juxvin (se Dahlstedt Vilhelmina 1 s. 170) +Kajsa (jfr grek.-lat. 
Cath,ctrina) kapitalt (jfr fr. capital) +Karin (jfr grek.-lat. Catharina) kark 
(la., se Dahlstedt aa s. 174) karka (jfr föreg.) kars (fi. karsina, se Saxen aa s. 139) 
karsa (jfr föreg.) +karsskid(a) (jfr föreg.) +Kassa (jfr Kajsa) klötter (lat. 
creätåra) kolk (fi., se Saxen aa s. 251) kolka (jfr föreg.) kors (fsv. kors) korsögd 
(jfr föreg.) Krömus (lat. -us) kyrka (fsv. kyrkia kirkia, feng. cyrice cirice) +käng-
säck (jfr feng. scecc) körma (fi. kirma, se Saxen aa s. 148) lappkont (jfr gätarkont 
ovan) lappmudd (fi. o. la., se Dahlstedt Vilhelmina 1 s. 199 f.) lappsäck (jfr 
kångsäck ovan) +lapptäve (jfr fsv. lapper, fi. lappalainen) Lars (fsv. Lare[n]s 
etc., lat. Laurentius) lok (fi. luokka, se Saxen aa s. 254) Malin (fsv. Malin, grek. 
Magdalön4) Mats (fsv. Mat[t]s, grek. Matthias) Mattes (jfr föreg.) +Mattsson 
(jfr Mats) miklament (ombildning av medikament, jfr lat. medicamentum) 
+mjölvacka (jfr fi. vakka, se Saxen aa s. 236) mudd (la., jfr Dahlstedt aa 
s. 199) + Nicke (jfr fsv. Niklis Niklas, lat. Nikolaus) Nickus (jfr föreg.) +Nilsson 
(jfr Nicke) +näverkont (jfr gätarkont ovan) +Pelle (jfr fsv. Pcer, lat. Petrus) Per 
(jfr föreg.) Pet (jfr Pelle) +piphös (jfr fsv. pipa, mlat. pipa) pojke (fi. poika) 
pojs (fi. pojs 'bort') predika(n) (jfr fsv. predika, lat. predicåre) prekator (jfr föreg.) 
pund (fsv. pund, lat. pondo) +Pylt-Mats (jfr Mats ovan) rank (fi., se Saxen aa 
s. 206) +rankbåge (jfr föreg.) +renskinnmudd (jfr mudd ovan) +romläder (fi., se 
Saxen aa s. 263) romsa (fi., se Saxen aa s. 212) ?roska (fi., se Karlén i Språk o. 
stil 17 s. 22 f.) +runkarank (jfr rank) saltare (fsv. [p]saltari, lat. psaltårium) 
+Sissa (jfr lat. Cecilia) +Sissel (jfr föreg.) +slamssäck (jfr lappsäck ovan) 
+slinkus (lat. -us) soldat (it. soldato) +sprintus (lat. -us) +storkyrka (jfr 
kyrka ovan) tattarpojk (jfr y. fsv. tathere, fi. poika) +tepus (lat. -us) tjuka (fi., 
se Saxen aa s. 267) +Tok-Abraham (jfr hebr. Abraham) Tomas (grek. Thömås) 
+trantus (lat. -us) trussera (fra. trousser). 

Sammanlagt utgör lånorden c. 8 % av materialet, varav de tyska utgör 
c. 5,6%. 

Se Ordstudier s. 97. 



V. Ordstudier 

bäre m bård 'trollnystan'. 

Ordet b(j)äre bjära bara etc. betecknar i nordisk folktro ett väsen, som för sin 
ägares räkning tjuvmjölkar kor. Stenberg ger för begreppet en utförlig beskriv-
ning, som i stort sett gäller inte bara för Norrland utan även för andra områden. 
I Meddelanden från Landsmålsarkivet i Uppsala 1 s. 23 ff redogör Åke Campbell 
för detta väsens benämning i Sverige. Vi finner bjära bjäre bara bära bärare, 
dessutom puke trollkatt tuss mjölkhare etc., se Campbell aa karta 1. 

I Norge finns dragdocka smör' katt trollkatt och trollnoa,1  på Island tilberi 
och snakkur, i Danmark dragedukke,påBornholm (smorr)bara,2  i finskspråkiga 
områden pa(a)ra,3  nordligt även rulli, i svenskspråkiga områden i Finland 
bjära.4  På lapskt språkområde möter smieragahtto o. likn. samt biira.3  

Campbell ger i sin skrift även en karta över tjuvmjölkande väsens gestalt. 
Över hela Norrland är gestalten ett nystan, fr. o. m. Mellansverige i allmänhet 
en hare. Dessutom finns blandformer. Nystanet eller redskapet överhuvudtaget 
tillverkar ägarinnan under iakttagande av vissa riter, varvid hon förskriver sig 
åt djävulen. Häxan kan också mjölka ur en kniv, en gärdsgårdshank etc. 

I Norge är motsvarigheten till bjäran ett nystan, en ullvante eller en katt, 
i Danmark — frånsett Bornholm — förvandlar häxan sig själv eller någon annan 
person till ett mjölkande väsen (katt, hare). På Bornholm tillverkas bären av 
ett gammalt strumpskaft, som försetts med ben. I Finland möter ett nystan 

1  En översikt av benämningarna i Norden ges av Heurgren Husdjuren i nordisk 
folktro s. 216, där förf. från Norge uppger ett bjärgaaa, vilket verkar förbryllande. Uppgiften 
beror på en lapsus. I Heurgrens litteraturförteckning upptas ett arbete av Knut B j örgaas 
(Or gommol ti). Personnamnet har — i förändrad form — kommit med bland materialet. 
Heurgrens framställning är på flera punkter onöjaktig, jfr Pape i Folkkultur 5 s. 115. 

2  Evald Tang Kristensen (Da. Sagn 5: 2 s. 184) uppger från Bornholm amerbarrer pl., 
vilket enligt cand. mag. Å. Rohman (brev 3.3.1963) beror på felaktig citering (jfr Skougaard 
Beskrivelse s. 111, där formen amorbarer [!] finns). Brevets innehåll har delgivits mig av 
fil. lic. Asa Nyman. 

3  Se härom Holmberg-Harvas arbete Para. Vertaleiva tutkimus. 
4  Forsblom i Hembygden 1916 s. 37 ff. 
5  Qvigstad (Lehnw.) uppger ett baran från sv. Lappland. I Qvigstads källa (Lindahl & 

öhrling) står: »Baran, Vestrobot. bdran, lactis per artem veneficiam ereptor, Lapp on.ibus 
ign o t a» (spärrat av mig). — Drake (Västerbottenslapparna s. 347) uppger från Lule 
lappmark smer-katto baran Gällivare, och bäran amerkatto Kvikkjokk. Går man till Drakes 
källa, de Nens6nska samlingarna i 1JUB (R 649) visar det sig, att såväl baran som bäran 
är Nens6ns översättningar. Drakes framställning är således missvisande. Grundström 
Lulelapsk ordb. upptar endast ordet amierkahttö, jfr no. araörkatt. — Ordet bära uppges av 
Nielsen och tycks endast förekomma i norsklapskan, jfr fi. pa(a)ra, se nedan s. 95. 



84 

(vanligt), men väsendet kan även ha djurgestalt, iller, fågel, orm osv., t. o. m. 
vara människoliknande, se Holmberg-Harva aa. 

På kontinenten finns också tjuvmjölkande väsen. Kvinnan kan mjölka ur 
ett trästycke, ett rep eller något annat föremål. Vanligen förvandlar hon sig 
själv till ett mjölkande djur, jfr Wuttke Der deutsche Volksaberglaube s. 160: 
»... als Katzen und Hasen saugen sie [häxorna] den Kiihen ... die Mich aus ...» 
Från senare hälften av 1100-talet uppges från keltiskt område, att kvinnor 
förvandlar sig till harar och suger korna: »Vetulas quasdam tam in Gwallia 
[Wales] quam in Hibernia et in Scotia se in leporinam transmutare formam, 
ut adulterina sub specie ubera sugendo lac alienum occultis surripiant, vetus 
quidem et adhuc recens frequensque querela est.» (Giraldus Cambrensis i 
Topographia Hiberniae. — Cit. efter Wilhelm Hertz Der Werwolf. Beitrag zur 
Sagengeschichte s. 113). 

Jag återkommer senare till det utomnordiska materialet. 

I Folkkultur 1945 s. 84 ff. har John Pape visat, att de äldsta vittnesbörden 
om mjölkharen på svenskt område ges i kyrkomålningar från 1450-talets 
mitt. I Ösmo kyrka (Södermanland) ses haren både som mjölkare och som 
utspyende den burna mjölken. I Lojo kyrka (Nyland) Finland, finns en målning, 
som enligt Pape illustrerar en liknande situation. 

Ösmomålningarna bekostades av fru Brita Olofsdotter Thott på Hammersta, 
dotter till en av de kända Axelssönerna. För kyrkans prydande inkallades 
utländska målare, bl. a. en viss Peter, lärare till den sedermera så berömde 
Albertus Pictor. Det är möjligt, att kostnärernas gestaltning av tjuvmjölkaren 
hänger ihop med föreställningar på kontinenten. 

De äldsta svenska litterära beläggen på tjuvmjölkning är från 1500-talets 
slut, där vi emellertid inte får någon uppgift om väsendets gestalt. I handlingarna 
till Abrahamus Andreas Angermannus visitationsresa i Östergötland och 
Småland (1596) finns ett belägg bierernari. I en rannsakning från Söderala 
(Hälsingland) 1597 (RA) har väsendet kattgestalt, men man får ingen upplysning 
om benämningen. I 1598 års saköresregister för Västerbotten finner vi »Troll-
konones bekännelse förr än de gingo till döden och hvari de haf va lärt samma 
konst och huru det först begyntes.» En hustru Malin i Jämteböle hade lärt en 
»läsning» enligt följande: 

Jungfru Marija gånger på vassare gröne löthe 
letha sina velsignade raiohumbla sothe. 
Huad lether thu? sade Ihesus. 
Mijn ko ter mostulin oc miolkestolin. 
Aer hon skemd? sade Ihesus. 
Jag ear then hogste i råde, 
vij skole henne signa både 
med vigde salt 
oc julemalt 
med eegh oc aerelle smiol. 
Vår Herre signe them både ifrån baransuge, 

1  Cit. efter SAOB [bjäre]. 
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ifrån vither thugu, 
ifrån messe kåne, 

Av tingsprotokollet framgår vidare, att »Fjärde gången, när han [satan] 
kom till henne, måtte hon besvärja honom med kropp och själ, och då ref han hål 
på hennes kropp och 'belesthe' in den onde anden, och sedan gjorde han henne 
en trollkatt ...».1  

Trollharen uppträder i skrift tidigast 1617 i kommentarer till en översättning 
av M. Joh. Coleri Oeconomia, översatt och kommenterad av Isac Erici, 
kyrkoherde i Ö. Stenby, Östergötland: 

Een Part uthsenda sina Tiänst-Andar [i marg:] Hwilkas Hampn the 
giöra uthaff Solfwagam, Sållebottnar och annat sådant mehra Lapperij, och 
läggia thet några Nätter uthi Jorden, effter hwilken Tijd skeer med thenna 
Hampnen en unio diabolica ex pacto cum Dcemone och fogar sig sig thenne Anden 
här uthi och wältar här med til wägz uthi een Rara Lijknelse under Kona och 
utdhissar den bästa Mjölken ...2  

I Rondeletius Judas Redivivus finns en bekant episod, där djävulen (Karick) 
hjälper häxan att få smör genom att skaffa henne en tjänsteande, som emellertid 
blott kallas »han som smöret bär» eller »then som smöret skall dragha». 

Det finns i folktron en rik flora av föreställningar rörande tillverkandet av 
tjuvmjölkande väsen. Jag kan här inte närmare gå in på detta utan hänvisar 
till Forsbloms framställning, jfr Holmberg-Harva i Rig 1927 s. 161 if. 

Att tron på mjölkharar o. dyl. har samband med djävulstron är uppenbart. 
Kvinnan sluter alltid en pakt med satan. Detta behöver emellertid inte betyda, 
att föreställningen tillkommit med kristendomen. Tron på s. k. dragväsen 
i en eller annan form är säkerligen urgammal. Vi står här inför vad Linderholm 
(Nordisk magi 1 s. 16) kallar dem o ni s ti sk magi. Jag citerar: 

»I den demonistiska magin tillkallas onda makter, i hednisk tid underjordens 
makter, onda gudar eller demoner av olika slag, i judendomen ock likaså i 
kristendomen satan eller djävulen. Hos oss i Norden svara särskilt de mytiska 
onda väsen, som nämnas troll, emot orientens ock i allmänhet den gamla 
världens demoner ock ge ända in i senaste tid åt ett flertal magiska handlingar 
hos oss namnet trolldom, vilket alltså betyder en blott med trollens makt ock 
jälp möjlig gärning. 

Det är denna demonistiska magi vilken, såsom tillika mästadels präglad av 
ett ont syfte, företrädesvis blivit kallad 'svart magi'. Den har därför ock av 
gammalt betraktats ock straffats såsom 'maleficium' såväl i hednisk som 
kristen tid.» 

Linderholm menar vidare, att det »är medeltidens krassa ock tillspetsade 
djävulstro som sätter sin stämpel på det dåtida häxväsendet. Likvisst kan 
djävulstron icke sägas ha värkat i egentlig mening nyskapande, ty i det nya 
kumulativa häxbegreppet upptagas ock samlas allsköns från hednisk tid, särskilt i 

1  Cit. efter Nordlander Norrl. sam!. 1 s 357 f. 
Cit. efter SAOB [bjäre]. 
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alpländerna bevarade demonistiska föreställningar, med vilka förenas åtskilliga 
litterärt fortplantade former av gammal svart magi. Det nya är sammanfatt-
ningen, anhopningen av en mångfald magiska föreställningar ock åtgärder, 
varigenom häxan — det är nu mästadels alltid fråga om kvinnor — blir ett 
inbegrepp av all tänkbar ondska ock gudlöshet. Det nya ligger — det bör kanske 
tilläggas — vidare däri, att den onda andevärldens mäktige furste själv nu 
kommer att spela den roll, som hedendomens många olika smådemoner tidigare 
innehaft i denna värld av villor. Onekligen innebär detta ett förvärrande, men 
något principiellt nytt tillkommer icke. Det är blott det gamla som samlas, 
koncentreras ock systematiseras» (s. 19). 

Det finns andra dragväsen, t. ex. galgmannen eller alrunan, ursprungligen 
roten av en växt, mandragora, vidare spiritus (spirtusse sp(j)ertus o. likn.), 
som har insekt- eller spindelgestalt och förvaras i en liten ask. I Tyskland och 
Estland möter bl. a. Bilwiss, en ande som far över fälten med skäror på 
fötterna och mejar ned säd, som sedan hembäres. 

Mycket intressanta är dessa föreställningar i Estland. De har behandlats av 
Saareste i en uppsats, Tulihänna nimetustest. Han visar, att esterna har 
sammanlagt 24 benämningar på ifrågavarande företeelse. Tre av dessa har 
nordiskt ursprung, kratt (jfr sv. dial. skratte), päär (jfr bffläre) och tont(ti), 
väl sammanhörande med sv. tomte. Orden kratt och päär finns på Dagö, tont(ti) 
i nordost. I sydost finns puuk, motsvarande sv. puke. Både päär och puuk 
sätts i samband med tjuvmjölkning. Det vanligaste estn. ordet är tulihäncl 
'eldsvans', egentligen benämning på kulblixten. Enligt Holmberg-Harva 
(Rig 1927) skulle bjärans klotform (nystanet) kunna förklaras genom att man 
tillskrivit kulblixten vissa magiska egenskaper. 

Enligt Saareste nämns den estniska eldkulan redan av Adam av Bremen 
(1100-t.), således långt före esternas kristnande. (Företeelsen finns även på tyskt, 
lettiskt och storryskt område.) Begreppet har sedan blandats med tyska och 
nordiska föreställningar och kommit att beteckna ett dragväsen, som man 
framställer, se härom Saareste s. 18, jfr Loorits Grundziige 1 s. 275 ff. 

Av det sagda synes det mig uppenbart, att folktron rörande tjuvmjölkning 
och tron på dragväsen överhuvudtaget har en avsevärd ålder. Ordet b(j)äre etc. 
är också relativt gammalt, även om det nog bör avgränsas till särspråklig tid, se 
t. ex. Emil Olson Appell. subst. s. 10. Det får inte anses alldeles uteslutet, att 
ordet funnits över hela Norden. Utbredningsområdet, Island, i Sverige från 
Norrbotten till Blekinge, Bornholm, sv. Finland talar härför. I mycket stor 
utsträckning har enligt min mening ordet överlagrats av andra benämningar, 
som dels framhäver förbindelsen med det onda (tuss jfr fvn. 'mrs 'troll', 
fi. rulli, jfr sv. troll, puke 'djävul', estn. kratt, jfr sv. dial. skratten 'den onde'), dels 
mera påtagligt upplyser om väsendets utseende och funktion (dragdocka 
mjölkhare trollkatt smörkatt). De nya benämningarna kan i stor utsträckning ha 
uppkommit i samband med att begreppet inplacerades i kristen föreställningssfär. 
Den i stort sett sydvästliga utbredningen av ordet mjölkhare torde ha samband 
med kontinentala föreställningar. 

Språkligt sett är de flesta benämningarna genomskinliga. Vid b(j)äre etc. 
stöter vi dock på många språkliga problem. Ordets vokalism är i dialekterna 
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starkt växlande, vilket lett till en i den folkloristiska litteraturen skiftande 
ordgestalt. Dialektmaterialet redovisas nedan, jfr karta 1.1  

Lappland bara Lycksele bara, baran bsg Arjeploug (K 25) baran bfsg Stensele 
(2475: 2: 22) bara (»träsk bara Sorsele °bara (M5) (bjära 3827: 3) Tärna bjara 
Dorotea Vilhelmina bjaran bfsg Åsele bjäran bfsg Fredrika (7125: 29) bärarn 
bfsg. Arvidsjaur (K25); Norrbotten beran bfsg öKalix (Pihl 1 72) bc-erann 
bfsg NKalix Töre (K 25) baxar bcerar NLuleå berän bfsg (K25) bära Norrfjärden 
bära'n bfsg Piteå (K 25) bärarn bfsg Norrfjärden (K 25) Piteå (8589: 6) bärare 
Edefors (1835: 85) berarn Råneå (K 25), Västerbotten bcera (Lindgren Gr. 86) 
bceran bfsg (K 25) Burträsk bara Bygdeå Degerfors Nysätra Vännäs (Larsson 
Subst. 57) Holmön Umeå bära (ä.) baran bfsg Bureå (K 25) bcerar barar berar 
Byske Malå Norsjö Skellefteå (jfr Larsson aa 47) Jörn Lövånger; Ångermanland 
bara Multrå Namn bfsg Häggdånger (M 5) Högsjö Resele baran bfsg öLännäs 
(3169: 1: 58) båran bfsg Nordmaling baran bfsg Högsjö Säbrå (M 5) °baran bfsg 
Bjurholm (3520:1: 17) Stigsjö (449) bäran bfsg Dal (NM 14252) Nora Skog 
Ullånger (M 5) YLännäs (8882: 1) bjera Arnäs Trehörningsjö bjeran bfsg Anundsjö 
Grundsunda °bjera Mo (28000: 2) Nätra (NM 13629) °bjeran bfsg Björna (2335) 
Gideå (NM 13626) Sidensjö (1286: 6) Själevad (460) Skorped (NM 19099) 
Sollefteå (2271: 8) Ullånger Vibyggerå (M 5) bjara Edsele Fjällsjö Multrå 
Ramsele (226: 1) bjaran bfsg Graninge (M 5) Resele Tåsjö bjära Bodum (K 25) 
Ådalsliden (68: 3: 7) bjäran bfsg Junsele (68: 3: 11) Nordingrå Vibyggerå (M 5) 
bjäradynga Sånga (2209: 1: 2); Jämtland °baran bfsg Bräcke Fors Hftsjö 
Hällesjö (K 25) Uran bfsg Ragunda (B. Flemström) bjäran bfsg Frostviken 
(K 25) bjara Ström (Jessen 42); Medelpad bara Hässjö Tynderö (jfr Vestlund 
79) bara bara Attmar Borgsjö Holm Indal Indalsliden Ljustorp Selånger (jfr 
Vestlund a. st.) Torp (Bogren 29) baran bfsg Skön Timrå °baran bfsg Alnö 
(4152: 1) Njurunda (M 5) Sättna (1489: 3: 7) Tuna (9559) °baradillen bfsg 
Njurunda (NM 10720); Hälsingland baran bfsg Alfta, bararusaf 'exkrement efter 
en bardill' Gnarp, °bara Ramsjö Gästrikland baran bfsg Ovansjö 
(ULMA inspeln. 1954); ö v D alarna bårs Älvdalen Mora Ore Orsa (jfr Bergfors 
s. 72); Dala-Bergslagen beru f Grangärde (Envall s. 166); Västmanland 
beru f Ljusnarsberg berudynga f NKopparberg; Uppland °bara Fasterna 
(VFF 619; jfr dock nedan not); Södermanland mjölkbärä f Aspö (VHAA 229) 
Dunker (NM 9538) bärare Mellösa (10166: 929); ö sts v. mål bjerin bsg 
bjära kära bjäre bjcera bye' ra bjära (jfr Vendell Wessman) big ran bfsg Sund (SLS 581) 
bjerarin bfsg Petalax smörbjärarn bfsg öja. — östliga sv. landskap förutom 

1  Materialet har hämtats huvudsakligen ur sedessamlingar (ULMA OAU DAUM DAL), 
dels ur 4:to och foliohandl. (ULMA), dels ur frågelistor med beteckningarna M 5 och K 25 
(ULMA) dessutom från samlingar i Nordiska mus6et (NM), Vitterhetsakademien (VHAA) 
och hos Svenska Litteratursällskapet i Finland (SLS). — Proveniensen anges inte, då 
materialet hämtats ur sedessamlingar. — Grov beteckning anges med °, om den inte framgår 
av skriften i övrigt. — Misstänkta former har ibland uteslutits, ibland kommenterats. Från 
Fasterna i Uppland uppges ett °bare (VFF 619), som står helt isolerat och som man fördenskull 
inte bör bygga på (meddelat av fil. lic. Åsa Nyman). Att ordet bära funnits i nordlig upp-
ländska styrks kanske av ett tingsprotokoll från 1600-talets början: »Jöns Erichssons Piga 
i Gryttby Ella hade brent Bärs skarn om sen Söndagzmorgon med 9 hande slagz wedh» 
(Vendels sockens domb. 1615-1645 s. 19). 
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de ovan nämnda: bjäre bjära m f Gotland Östergötland' Öland Småland (Kalmar 
län, Östbo hd i Jönk. län) Blekinge (Augerum i Östra hd). Danmark bara 
smorrbara m f Bornholm (Espersen). 

Formväxlingen är i vissa avseenden lättförklarlig. Formen bärare (n. 
Västerbotten Lappland Norrbotten) är en ombildning av bäre, likaså det 
gästrikska barare. Det hälsingska och medelpadska bar(a)dill är kanske en 
sammansättning av bära och till, men bildningen är mycket besynnerlig och jag 
kan inte förklara den.2  

På ett begränsat område (Gotland Östergötland Södermanland Dala-Bergsla-
gen) finns genusväxling. Ordet har ibland feminint genus, jfr Törnqvist Substan-
tivböjn. s. 45. 

Påfallande är de många brutna formerna. Vi möter dels ett norrländskt område, 
dels ett götiskt. Ett nomen agentis ben i — jfr isl. h,ornberi 'Friggjargrås' tilberi, 
reykberi 'rökgång' — skulle visserligen, om det existerat vid brytningen av *, 
ha fått brytning i de oblika formerna och brytningsprodukten kan då ha införts i 
nominativen. Samhörigheten med verbet bära bör i alla fall ha varit så stor (jfr 
Emil Olson Appell. subst. s. 10), att substantivet inte gärna i sin ljudutveckling 
bör skiljas från detta. Man måste i första hand söka efter brutna former av vb. 
bära. 

Sådana finns också i begränsad omfattning (Dalarna, Gotland, i östsv. mål, 
i fgutn., i fsv. i ÖGL och i smål. dipl.) Utbredningen av de brutna formerna stäm-
mer inte helt med substantivets gestalt, men jag ansluter mig här delvis till John 
Svensson (Diftongering s. 173), som skriver: »De medeltida urkundernas belägg 
[av verbet] bevisa direkt och förekomsten i dialekterna av substantivet bjäre, jäta 
o. dyl. att de diftongerade verbformerna i äldre tid haft större spridning än nu. Det 
visar sig också, att substantiven i allmänhet bevarat j-formerna bättre än verben.» 
Substantiven är, menar Svensson vidare, typiska allmogeord, vilket hindrat 
utjämningar. Bortfallet av j i verben beror enligt Svensson på analogiska 
utjämningar. 

Det stora språkliga problemet är emellertid bedömningen av de ordformer, som 
förefaller gå tillbaka på en sidoform med ä. a i stammen. Detta gäller t. ex. dal-
målsformerna. Bergfors (Tillj. s. 72) för Dalarna, likaså Vestlund för Medelpad 
(s. 79) ansätter ett bare. Också ö. Jämtland, Gästrikland, Hälsingland (det 

Ett stort material ges av Törnqvist Substantivböjningen s. 45, jfr Svensson 
Diftongering s. 173. 

2  I uppt. från Gnarp (Bogren 1932) anges, att »bardillen såg ut som en tordyvel fast var 
något större. Den som skulle skapa en så',darl, skulle ta ett nystan av silke och ris av nio 
olika träslag. Sedan skulle man göra upp en eld, och i denna skulle nystanet kastas. Härvid 
skulle man säga: 'Nu skall du för mig springa och jag för dig i helvetet brinna.' — Former med 
g i stammen (Lappland: Sorsele) (Ångermanland: Högsjö Säbrå) torde bero på utjämningar 
i dial., ev. felaktig uppt. Jfr att i Högsjö a-vokal förekommer i annan uppt. 
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isolerade ba(i'll?), Ångermanland och södra Västerbotten tycks vid ett hastigt 
påseende visa former, som kan sammanföras med en dylik grundform.i 

En antydan om hur a-formerna bör förstås får man, om man går till s. 
Västerbotten. Formen bara kan här inte gå tillbaka på ett *bari -a. Såväl Norr-
som Västerbotten visar en mycket regelbunden tilljämning a:a—a:a, co:a—o:a, 
se Larsson Subst. s. 9, Dahlstedt Pitemålet s. 23, Rutberg NKalix s. 69, Pihl 
öKalix s. 56. Sydgränsen går i Umeå. Redan i grannsocknen Nordmaling möter 
typen tiga. Visserligen har Stenbergs material viss anslutning söderut, som jag i 
andra sammanhang visat, men Bygde- och Nysätra-. liksom Degerforsformen 
talar ett tydligt språk. Redan 1888 sammanför också Åström (Ljudl. s. 13 29) 
degerforsmålets bara med andra dialekters bära(re) och menar, att vi måste utgå 
från en grundform med kort e. Men bör således pröva, om inte utgångsformen 
är ben i -a över hela området. 

I och för sig är en grundform *bari -a inte otänkbar. Den skulle kunna förklaras 
som ett nomen med snarast instrumental innebörd, jfr Emil Olson Appell. subst. 
s. 193 200. Parallellerna är emellertid få, det enda jämförbara ordet är skare, 
som dock inte betecknar något levande väsen.2  Det verkar också egendomligt, 
att både ett ä. ben i och *bari skulle finnas blandade på ett mycket begränsat 
område. A priori är man benägen att sammanföra formerna. 

Enligt min menig kan också det antagna *bari utan svårighet undvaras. Vi står 
här inför en mera ovanlig men långtifrån ensamstående och regellös övergång 
e>a a etc, framför a. Herman Geijer (Tilljämningen) har särskilt för Jämtlands 
del pekat på denna övergång. Bergfors har för dalmålens del visat en tilljämning 
e:a—a:a i vissa ord, t. ex. näve, och han sätter också in denna företeelse i ett 
större sammanhang. Hans framställning avser inte att ge en fullständig 
utredning av med denna tilljämning förenade problem, och jag skall därför ta 
upp den på en bredare bas än han gör. En någorlunda fullständig materialredo-
visning för nordligare dialekter skall här lämnas, inte bara för de av Bergfors 

1  Detta gjordes redan 1882 av Bugge i Sv. lm. 4 s. 14 not 1. Er stammen *baran- ved 
suff. -n udvidet af stammen *bara-, svarande til gr. q>opo- i 7roXup6pog m. m.? Tör med bari 
sammanstilles oldtysk otivaro, mit. aclebar, holl. oijevar (ved siden af oldtysk odebero) 
— Fhty. ödebero, mlty. adebar etc. är namn på vita storken. Schade (under odebero) ansätter 
ett *audabaira 'der Gut und Reichtum trägt', syftande på storken som lyckobringande fågel. 
Tolkningen har länge accepterats. I 19:e uppl. av Kluge Et. Wb. tolkas ordet annorlunda, 
som en ssg *uda-faran>odafaro>odabaro av *ud (jfr ags. wadum(a) m 'våg, ström, hav') 
till verbalst. ier. åudh-'feuchten, fliessen', varav 'sumpig plats, fuktig äng' och faran 'gå'. 
Betydelsen anges vara 'Su.mpfgänger', vilket ger god mening. *Frät> ist sein Name zu 
ödaboro 'Segenbringer' (aus aaächs. öd, ahd. öt, anord. auår 'Gläck Reichtum') umgedeutet 
worden.» F. leden *ud- ingår i böjd form i ty. Uttenschwalbe 'svart stork', jfr sv. oden(s)svala. 

2  Ordet mus-skara 'näbbmus' (Västerbotten) kan vara en ombildning av .skara-mus 
'mus (som springer) på skaren', vanligt i lappl.-sv. dial. — Dylika omkastningar är kanske 
inte helt ovanliga, jfr borrsväng och svängborr (SAOL). 
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anförda näve och släde utan även för sele och några andra ord. Jag skall även 
behandla former av vissa verb, bl. a. bära. 

näve 
Lappland neva Arjeplog Arvidsjaur ncevavass a 'som är stark i händerna' 
Lycksele nava Sorsele ncevan bfsg Åsele njava Vilhelmina njavafylla f Dorotea; 
Norrbotten nava NKalix Töre (Rutberg s. 58) Norrfjärden na'va ()Kalix 
(Pihl 1 s. 73) nava NLuleå Råneå; Västerbotten neva Burträsk (Lindgren 
Ordb.) Byske Degerfors (Åström Ljudl. s. 28) Holmön Jörn Norsjö Nysätra 
Skellefteå (jfr Larsson Subst. s. 55) nava Hörnefors; Ångermanland neva 
näva Nordmaling ngeva Arnäs Grundsunda njeva Trehörningsjö nava Anundsjö 
nivasfyll 'grabbnäve' Bjurholm ncevan bfsg Grundsunda njceva Nora Sidensjö 
nava Edsele Fjällsjö Grundsunda Gudmundrå, Viksjö navan bfsg Tåsjö njava 
Fjällsjö Gudmundrå Nordingrå njava Multrå (Nordlander Ordb.), njava 
Resele (jfr Hesselman Västn. stud. 1 s. 57 not 3); Jämtland neva Borgvattnet 
nava Föllinge Häggenås Mattmar Mörsil Offerdal Revsund näva Ragunda 
navv Lit nvvvn bfsg Hammerdal nvvv Ström näva Fors nava neFrostviken 
°novvo övFrostviken nava Åre; Härjedalen navamum 'om man sätter fram 
handen och bjuder någon t. ex. på snus, så kallas det att få n.' Hede nava Lillhärdal 
Vemdalen (Reitan Vemdalsm. s. 42) Storsjö mem Älvros (Nordlander Ordbl.); 
Medelpad nceva v Holm =eva Ljustorp Selånger nava Torp nava 'gripa efter' 
Selånger (Vestlund s. 74); Hälsingland neva Färila mera Alfta nava Delsbo 
Norrala nava Bollnäs Segersta nvtrn Skog; ö v Dalarna nivi Boda Rättvik 
navi navn Rättvik nvva -a -v Siljansnäs Leksand Al Djura navom (bf. dat.) 
Lima Traru3trand (se Bergfors Tillj. s. 90, där beläggsorten ges mera detaljerad); 
Värmland nav Dalby ncev- NNy; östsv. mål nava näva nav (Vendell 
Wessman). 

sele 
Lappland silapi' nn Arjeploug se lapi' nne Dorotea sela Sorsele se la Vilhelmina 
(Pettersson Ordb.) selan bfsg Åsele örträsk; Norrbotten ena NKalix 
Töre (Rutberg s. 58) Norrfjärden, si'kt öKalix (Pihl 1 s. 35) sala NLuleä sila 
Piteå; Västerbotten sela Burträsk (Lindgren s. 201) sela Bygde Degerfors 
(Åström s. 76) Holmön Lövånger Norsjö Nysätra (Larsson Subst. s. 56) 
Skellefteå; Ångermanland sela Arnäs Bjärtrå °Ed Edsele Fjällsjö °Gud-
mundrå Högsjö Multrå (Nordlander Ordb.) Nordingrå Ramsele Sidensjö Ullånger 
Viksjö sela Nora selan bsg Anundsjö Nätra sila Bjurholm sila Nordmaling 
(Larsson Subst. s. 56), Ma-pol  ng Trehörningsjö selakro'ken bsg. Tågsjö; 
Jämtland selapinn Alanäs sela sala Bodsjö, sila Borgvattnet, sala Föllinge 
Hackås Revsund Sunne scda Hallen svla Hammerdal sala Kall Kyrkås Mörsil 
Offerdal Åre sv'lapci nn Laxsjö salapcinn Lit sela Oviken sida  Ragunda »iv 
Rödön svkc Ström; Medelpad scela Attmar Borgsjö Holm Indalsliden Ljustorp 
Selånger Timrå Torp Tuna Tynderö sela Haverö; Hälsingland sels sela o. dyl.; 
Härjedalen segö Linsen (Nordlander Ordb.) salu Tännäs sela Älvros (Nordlander 
Ordb.), sallapi'n« Hede scelasticke Lillhärdal. 

1  Vokalen kan enligt Nordlander an s. 2 även återges med tt. 
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släde 
Lappland slceda Arjeplog Malå slcea Lycksele Sorsele ska Vilhelmina ficean 
bfsg Åsele ska Tärna; Norrbotten slåra NICalix Töre (Rutberg s. 58) sle' ra 
öKalix (Pihl 1 s. 85) slada NLuleå lc da Norrfjärden Piteå slada Råneå; Väster-
botten slect slce(d)a o. dyl. (Larsson subst. s. 56) skia Umeå Stenberg 1804; 
Ångermanland lim Anundsjö Arnäs Sidensjö Skorped Trehörningsjö .21ceda 
dyngslada Säbrå Mai Bjurholm /Ma Nordmaling /ken Bjärtrå dyngslceen bsg 
Ed .2lcean bsg Grundsunda .2lån bsg Bodum sia- Boteå .2laassa [bfsg'] (slädäcka) 
'slädspår' Edsele .2lae Gudmundrå .21ae Multrå (Nordlander Ordb.), litta 
Nora lltta Nordingrå aktar obpl Nätra .2laa Ramsele Viksjö .2laa Ullånger 

Vibyggerå Högsjö foratim 'fodersläden' Tåsjö; Medelpad .2/a6t Attmar 
Tuna 1.rta Indalsliden Selånger Tuna .dodetan bfsg 'släde med slo, dvs, stång som 
bindes över att kvarhålla lasset' Tynderö dan bfsg Holm ilcea Borgsjö hlaa 
Torp skett Haverö Timrå; Jämtland .2lea Bodsjö slibnå Borgvattnet, slc 
Rödön .!tta Hackås slada Åre, slit Hallen Mörsil Häggenås Mörsil Oviken 

Sunne skta Ragunda 'slädfäll' Lit .262 Ström .263n bfsg Alanäs Laxsjö 
.2lakrotjen 'slädkroken' Hammerdal .2l5do övFrostviken; Härjedalen skida 
Hede Lillhärdal Storsjö Tännäs alcedce Älvros (Nordlander Ordb.) alcea Över-
hogdal; Hälsingland &ked Alfta .2lea Ljusdal slcea Arbrå .2lcea Enånger Färila 
Norrala Be& Forsa .2keda Söderala slcece Voxna slys slceme 'slädmed' Skog sia-
Bollnäs Segersta; öv Dalarna slitdi Boda Rättvik .2/adv -a .2lådi Rättvik 
linda -v Leksand Djura siva Al (se Bergfors Tillj. s. 90, där beläggsorten ges mera 
detaljerad); Värmland 8/4 SFinnskoga. 

verb 
I den mån uppteckningar funnits redovisas nedan infinitiver och presens singu-
laris av bära läsa skära veta äta. 

Jämtland Alanäs ata et; Alsen vakt; Berg bara; Bodsjö lcesa scera vatta ceta; 
Borgvattnet bira ber lesa les scg ra ser ceta et; Fors båra såra våta; nFrostviken 
vitta ata et; öFrostviken boro bar loso l(i)es tsoro sar otto; Föllinge bara fara vatta 
ata; Hackås bara ber lasa les sara vatta ata; Hallen lasa las bara ber sara vata 
ata; Hammerdal bvra ber lysa lces svra fcer vvtta yta et; Häggenås bara bar 
para ,ser vitta nuna ata et; Kyrkås bom vntv vta; Laxsjö vra; Lit barn ber lasv les 
sarv ser; Mattmar lasa les vata ata at; Mörsil bara bar lasa sara vata ata; Näskott 
&era ber sara ser; Offerdal bara ber lam les sara ser vakt ata et; Oviken bara ber 
lam les fara ata; Ragunda bitra ber laga lces sära ser vita vet ceta et; Revsund 
bara ber lesa les scera fer vatta; Rätan gara scer vatta ata; Rödön bnrn °ber vntv; 
Ström bom bcer lysa les svra ser vatta vta et; Sunne bara lasa ata; Åre bara ber 
lasa les gara ,,er vntni; Medelpad Attmar bara lcesa tura veta ceta; Borgsjö 
bara bar lasa las gara ata veta; Haverö bara bar kesa lces para ceta; Holm bara 
fara ceta; Indal lcesa veta; Indalsliden bara lcesa sara ceta cet; Ljustorp kesa 
gara veta ceta; Selånger bara bar lem lces sara ceta; Skön veta; Timrå gara; Torp 
bara lcesa les gara vcetta eta (jfr Bogren s. 93); Tynderö bara lcesa lces veta; Tuna 
bara lcesa; Ångermanland Anundsjö bcera less vetta <sta; Arnäs bcera lcesa fara 

1  Tpl. 1906. Vokalen är säkerligen kort, vilket dock inte markerats. 
2  Kvantitetsbeteckning saknas. 
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veta; Bjurholm bcera lasa scera veta vet ata; Bjärtrå bcera lesa scera ceta; Bodum 
bara ser vetta; Boteå bera bcer les lcesa gcera veta ceta; Ed bcer sara sar; Edsele 
bara bcer lcesa lces veta vet ceta; Fjällsjö bara bcera bcer vet ceta et; Graninge barbåra 
bsg. veta vet ata cet-opp; Grundsunda cera veta; Långsele ceta; Junsele bcer sera; Mo 
gra veta ceta; Multrå bara bar lcesa fara sar veta ceta; Nora bara bcera ber 
lusa kesa sara sera ceta et; Nordingrå bara bar; Nordmaling bee'ra bira ber lisa 
lces siera scer vita vet c'eta cet; Ramsele bara bara lasa las sara ata, eta; Resele bara 
bar lasa las sara veta ata ata et; Sidensjö bara lasa scera vetta ata; Själevad bara 
lcesa sara veta ceta et; Skorped bcera ber era ser vetta vet eta et; Sånga bcera/ör; 
Säbrå bara bcera lcesa ceta; Trehörningsjö bcera bcer lcesa lces cera ceta; Tåsjö lcesa 
sara-ut veta vet; Ullånger bara ber lcesa les lces gara veta eta; Vibyggerå bcera sera 
eta eta; Viksjö bara bara lasa fara sar; Lappland Arjeploug bara lcesa lces 
sera vetta eta; Arvidsjaur lasa stjara veta eta; Dorotea bena kesa les vettasjuk 
eta; Fredrika bara vet et; Lycksele bcera lcesa scera veta eta; Sorsele bcera lcesa sera 
vetta ceta; Stensele lcesa eta; Tärna bcera sara vattå vetta vet eta ceta; Vilhelmina 
bcera ber lcesa scera ser vetta vet eta ceta et; Åsele bcera lcesa sera ger vet eta; 
örträsk bee'ra blar siera vita: Norrbotten och Västerbotten I samtliga mål 
finns endast e- a- och ce-vokal i ifrågavarande ord. 

dädan 
Norrbotten ()Kalix (Pihl 1 s. 58) dan NKalix (Rutberg s. 145) (IM diran döran 
()Luleå dedan NLuleå deran Norrfjärden Piteå clie'da. Västerbotten dea (Ordb.) 
Burträsk Holmön je dä å'dan 'ge dig iväg' Sävar dav, Umeå dan (Stenberg). 
Ångerma n1 and Bjurholm dav, Nordmaling dan Boteå Multrå Resele Vibyggerådtgt 
Ed daav, Högsjö dmmn Nora daav Edsele datt Långsele dvv, Medelpad Selånger 
dån diin. Jämtland Berg dån Hammerdal dem Häggenås dvvn Mörsil Åre 
dada Föllinge Oviken dån Ström dian. Hälsingland Alfta dajktng Ovanåker 
dajjan. 

Pihl a. st. menar att överkalixformen utgår från ett Jadan, vilket styrks av 
östsv. tan (Vendell) och doran NKalix. Tilljämnade former av dädan kan föreligga 
fr. o. m. Holmön och söderut. Att vokalen ibland är a beror förmodligen på att den 
intervokaliska dentalen tidigt fallit, jfr slå 'släde' hos Stenberg. 

hädan 
Norrbotten Edefors hadan NKalix (Rutberg s. 145) /taran NLuleå sedan 
Norrfjärden Piteå jee'da ()Kalix (Pihl aa s. 58) noa' n öLuleå hedan. Västerbotten 
Burträsk (Ordb.) jea Holmön jan Bygdeå (Lindgren Ordb.) jåay, jea Umeå jdn. 
Ångermanland Bjurholm java 'hädanav' Bodum Dal Edsele Resele hav, 
Nordmaling jan Ed harm, Gudmundrå haev, Högsjö hväv, Nora hciv,> a Själevad 
håv,. Medelpad Borgsjö h,angna 'hädanav' Holm Selånger Mn. Härjedalen 
Sveg hadana 'hädanav'. Jämtland Berg hån Mörsil Åre hada Ragunda håna 
'hädanav' Ström han Föllinge han. 

Tilljämnade former finns fr. o. m. Holmön söderut. 

medan 
Norrbotten ()Kalix (Pihl 1 s. 59) man NKalix (Rutberg s. 145) maran Norr-
fjärden mida Piteå lada öLuleå medan. Västerbotten Burträsk Jörn 
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Lövånger Norsjö mea Holmön Umeå Vännäs meda Nysätra mean Umeå män 
(Stenberg). Ångermanland Bjurholm man Nordmaling man mean men Bodum 
Edsele may, Ed maa7), Gudmundrå maev, Högsjö mvv Multrå män. Medelpad 
Attmar man. Jämtland Frostviken modd,o Häggenås Mörsil Offerdal man 
Föllinge Lit Mattmar Ragunda Ström Åre man. Hälsingland Delsbo mcejja. 

Tilljämnade former uppträder i Umeå 1804, i Ångermanland, Medelpad och 
Jämtland. 

sedan 
Norrbotten ()Kalix (Pihl 1 s. 59) san NKalix (Rutberg s. 61) saran Hortlax 
Norrfjärden såda NLuleå sulan Piteå Oda ()Luleå sedan. Västerbotten 
Burträsk Jörn Malå Norsjö sea Byske Umeå seda Holmön sedan Umeå sähn 
(Stenberg). Ångermanland Boteå Multrå Resele dn Ed saary, Högsjö 

Edsele Ramsele san Gudmundrå saen. Medelpad Indalsliden Tynderö 
sann Selånger dn. Jämtland Föllinge Håsjö Häggenås Mattmar Åre san 
Laxsjö sim Ragunda Revsund san Ström sim. Hälsingland Bergsjö scen. 

Tilljämnade former uppträder i Umeå 1804, i Ångermanland, Medelpad och 
Jämtland. 

Samtliga dessa ord visar sporadiskt en öppning av stamvokalen, om än 
företeelsens utbredning är olika i olika ord. I Nordmaling, på gränsen till 
Västerbotten, finner vi ett näva (jämte nava). Fortsätter vi längs Bottenhavs-
kusten söderut, möter nava (jämte ncevan) i grannsocknen Grundsunda, a-vokal i 
verb fr. o. m. Själevad söderut. Samma vokal finns på ungefär samma område i 
släde. Med de ångermanländska a-formerna kan sammanföras de medelpadska 
a- a-formerna, som uppträder redan i Tynderö.1  Efter Ljusnans dalgång finns 
också a-vokal i släde och i verben, former som fortsätter in i ö. Jämtland och som 
i landskapet blir regel, ju längre man kommer mot väster och norr. Även i Torp, 
Borgsjö och Haverö finns a och a i släde och i verben, i Torp även i näve. I det 
centrala Ångermanland och Ådalen, vidare mot Jämtlandsgränsen (Edsele 
Ramsele) är a-vokal vanlig i dessa ord. 

Minst skönjbar är övergången i läsa sele veta och äta. Vad sele beträffar tror 
jag, att man kan förklara den uteblivna öppningen så, att ordet utgår närmast 
från sik, -a, dvs, från en form utan a-omljud, jfr fvn. sili seli. (Även av släde 
finns i-form i fornspråket, jfr fsv. slcePi, sliPi, — och i dial. Ovansiljan, — 
men övergången har i detta ord lättare kunnat göra sig gällande, eftersom 
den intervokaliska konsonanten dh i många mål tidigt fallit.) Vad verben be-
träffar får man räkna med utjämningar, orsakade av presensformerna. Detta har 
också inträffat vid bära, ehuru i mindre utsträckning, möjligen beroende på ställ-
ningen ffr r. Å andra sidan har ibland infinitivens vokal påverkat presensvo- 

1  Om förhållandet mellan ångermani. a och medelp. a a, se Vestlund s. 78 ff. 
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kalen. Som synes av materialet uppehålles emellertid i stor utsträckning ännu 
skillnaden mellan inf. bara och pres. beer. Stickprov företagna på vokalen i 
subst. bär (fvn. ber) visar i berörda områden ingen öppning. 

Det är inte alltid som öppningen fortskridit så långt, att e och a sammanfallit. 
Stamvokalens karaktär, som den framgår av materialet, kan ibland bero på 
olika upptecknarvanor. a och n t. ex., även a, t. o. m. a används ibland för samma 
ljud. Tilljämningsprodukten kan också variera, rätta sig efter målets vokal-
system.' 

Öppningen av e ffr a har tydligen, jfr Bergfors, gjort sig gällande över ett stort 
område. Sitt intensitetsmaximum har den i Jämtland, i synnerhet i det s. k. 
opplänningsmålet jfr Geijer Tillj. s. 21 if., i Härjedalen (Reitan Vemdalsmålet 
s. 42) och i Norge i södra Österdalen och inre Namdalen. Den finns också, fastän 
något sparsammare, i östjämtska, de medelpadska dialekterna närstående mål.2  

Utanför detta område uppträder öppningen endast i vissa ord, i Västerbotten, 
Ångermanland och därifrån utgående lappländska mål, Medelpad, Hälsingland, 
Värmland, Finland, se Bergfors s. 95 if. Som Bergfors (s. 97) gör gällande är det 
tendens en till tilljämning, som funnits över ett större område. 

Återvänder vi till ordet bäre kan vi konstatera, att formerna med a a etc. 
som stamvokal utan vidare kan förklaras som tilljämnade. Endast dalmålsfor-
merna låter sig inte utan vidare infogas i detta schema. Att anta att dessa skulle 
ha ett speciellt ursprung, vore alltför djärvt. Deras form får i stället anses som 
bevis för att de inte är genuina i målet utan inlånade.2  Varifrån de lånats vet vi 
inte, men de kunde vittna om de gamla kommunikationerna med Hälsingland 
och Medelpad.4  Det är också möjligt men mindre sannolikt, att en tilljämnad 

1  Svårbedömda är de ångermani. och från dem utgående lappländska formerna njava o. dyl. 
Hesselman (Omljud s. 47) menar, att brytning är sällsynt efter gammalt hn-. Förutom i 
Ångermanland finns former med nj- på Gotland. Gustavson (Gutamålet 1 s. 58) konstaterar 
»diftongering», jfr Svensson aa s. 180. Hessehnan. (Västn. stud. 1 s. 57) föreslår en grundform 
*niva, vilket dock avvisats av Geijer. I Tillj. s. 26 menar han, att vi här har att göra med ett 
slags brytning, jfr jämtl. saga o. dyl. 'stege'. 

2 1 kritik av Bergfors efterlyser Gösta Holm (Sv. lm. 1962 s. 80) tilljämning i vb. tegas 
'vara sinnad, varsla'. Av uppt. i ULMA att döma finns ordet inte i centrum för tilljämning 
e:a—a:a. I Jämtland är ordet belagt endast i öster, där med uttalet tegas tagas. I andra, i 
detta sammanhang berörda områden är stamvokalen e eller (e; detsamma gäller stege (fvn. stig°. 
Man har inte anledning att i perifera delar av tilljämningsområdet vänta sig en form med 
öppnad stamvokal. 

a Ordets innebörd i övre Dalarna tyder också på inlån. Föurutom 'trollhare som drog mat 
m. rn. till sin ägare' finner man betydelser som 'tomtegubbe som drager till huset; tomtegubbe 
som drager till gården men som kan draga från gården, om han förolämpas'. Helt 
urspårade är betydelser som 'person som sätter sig på tvären; efterhängsen person, efter-
hängset djur; gubbe eller gumma som trots hög ålder är livlig och verksam'. Traditionen 
verkar i hög grad grumlad. 

4  Dalkarlarnas handelsfärder gick ofta över Hälsingland norrut, se Levander Älvdalskt 
arbetsliv s. 282. 
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form av ben i -a uppstått i övre Dalarna, jfr förhållandena i Västerdalarna 
(Sjödahl s. 10 f., jfr Bergfors s. 90), där dock ordet bärs saknas. (I stället finns 
tuss, pukhare, puke.) En bildning till vb. bära borde dessutom i övre Dalarna 
haft brytning av stamvokalen, eftersom verbet alltid har bruten vokal i 
Ovansiljan, jfr även bur° f. 'ok' Venjan. En inlånad form bara skulle i övre Dalarna 
ge bär& o. dyl., vartill — efter i Ovansiljan rådande böjningssystem — nybildats 
en nominativ båri.1  

Det bornholmska bara m f kan även det återgå på ett ben. Enligt Thomsen 
(Espersen s. 11) finns på ön en övergång iä >a ffr r. 

En särskild utredning kräver det fi. pa(a)ra. Värdefulla upplysningar om ordet 
har erhållits från Sanakirjasäätiö i Helsingfors. Som synes av karta 2 finns ordet 
över hela Finland med undantag av svenskbygderna, dessutom i finskspråkiga 
områden i Sverige. Formen är para, förutom paara i Egentliga Finland och v. 
Nyland. Vokalförlängningen får väl förklaras av inflytande från den närbelägna 
svenskbygden. Följande upplysningar har dessutom erhållits från Sanakirjasäätiö: 

»Finskans para är oftast ett trollväsen, som anses kunna öka boskapsprodukter; 
någon gång har man talat om sädespara eller penningpara, men med ordet para 
menas i regel rnaitopara (mjölkpara) eller voipara (smörpara). 

Man har trott, att para skulle bära till sin ägare boskapsprodukter, som den 
vanligtvis har hämtat från grannarnas ladugårdar. Husmödrarna har genom 
trolldom själva tillverkat sina para. Trolleriet har ägt rum t. ex. i en ria eller i 
bastun. I en sädesvanna, yllekorg eller ett såll har man skakat t. ex. en oblat, 
som har varit ett av de vanligaste redskap, eller 9 garnnystan (i man), en slända 
och ett lomskinn (i Rovaniemi), endast en slända (Ltd), några garnnystan (i 
Lappajärvi) m. m. Det har förekommit också andra trollredskap, t. ex. kärn-
stavar, och någonstans har man tillverkat dockor, som har haft en legel 1. ett 
nystan som mage. Trollkvädet var av följande lydelse: 'Synny, para, synny, para, ej 
ole korvaa kuulemassa, ej ole silmää näkemässä' eller 'Synny, para, symiy, 
para, voita, maitoa kantamaan' (Uppstå, uppstå para, här finns inget öra som 
hör och inget öga som ser' 1. 'uppstå, uppstå para för att bära smör och mjölk'). 
Till utseendet var para oftast en fågel, som hade en stor mage och endast en fot». 

Ordet har som ovan framhållits ansetts vara nordiskt lån (Qvigstad Lehn-
wörter, jfr Kanten i Folkmålsstudier 10 s. 369). I Suomen kielen etymologinen 
sanakirja s. 489 står: (övers.2) »para, (Egentliga Finland, västra Nyland) paara 
'en varelse, som man föreställt sig i form av en katt, groda, orm, fågel el. något 

1  Analogiska nybildningar av ovan antydd art påpekas av Levander 1 s. 289. Till ett 
drös° (<*drusa) 'dråse, tröskad men ej kastad säd' har nom. drasi bildats, likaså brati 
nom. till &råg (<*bruta). — I Petrus Holmbergers ordlista förekommer Bäri -in och 
Bärosmytir 'trollsmör'. Formerna är överraskande och svårförklarliga. Christopher Borg, 
samtida med Holmberg, uppger det väntade barin och ssg. båräsmiöräd bfsg. Troligen har 
Holmberger missuppfattat ordet. 

2  övers, gjord av doc. Tryggve Sköld. 
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annat djur och framställd genom trolldom, som bar mjölk, som den diat av 
andras kor (maito-, voipara <mjölk-, smörbara>), eller annan rikedom (do-, vilja-, 
rahapara <gröde,- spannmåls-, penningbara>) till sin ägare; till samma samman-
hang hör (bildligt) para 'svagt utvecklat el. olydigt barn (Savolax-dial., Öster-
botten); smeknamn på ett lindebarn (Sonk. Lip. Enonk.); docka (Lip.)'; paara 
'rufsig och dåligt klädd människa' (Lojo: »du är som en p.»); däremot tycks 
paara 'kortväxt, tjockmagad människa osv.' ursprungligen vara ett särskilt ord 
(se paara), som likväl delvis har blandats samman med den ifrågavarande my-
tiska varelsens namn; paran-, paaranpaska, paranvoi, -oksennus 'en slemsvamp, 
Fuligo', paranmaito 'Euphorbia' (fi. >karelska para 'bara, rådare, som mjölkar 
kor /Vuokk.: giiöpi kuin, para <äter som en bara>, även Uht., Korpis., Suist./; 
skällsord för barn /Uht./; docka /Rep./'; votiska para 'bara'; norsk-lapska bära 
id., Kuolejärvi pärre, puarre 'mara') <nordiska språk, jfr sv. dial. bl. a. 
(Dalarna) bari, baran ( >svensk-lapska baran'), (finlandssvenska) bjära (fsv. sg. 
ack. *biara) 'bara'.» 

Betydelsemässigt stämmer fi. pa(a)ra med sv. b(j)äre. Det gäller ett redskap, 
som tillverkas under iakttagande av vissa riter, niotalet, som ofta uppträder i 
detta sammanhang, är även representerat. Vi finner också ett slags besvärjelse. 

Formellt är det däremot svårt att med sv. b(j)äre etc. förena det fi. ordet. 
I Finlands svenskbygder har substantivet bjäre, bjära(re) och vb. bära (med få 
undantag, se Hultman Efterlämnade skrifter 2 s. 126) bruten stamvoka1.2  Att 
ett tilljämnat bara — från Ångermanland och s. Västerbotten — skulle ha 
erövrat hela det finsktalande Finland är inte troligt, snarast uteslutet.3  

Man har all anledning att i fi. pa(a)ra 'trollväsen (tjuvmjölkare)' se ett inhemskt 
ord. Rimligen bör även i Finland ha funnits ett primitivt dragväsen. Såväl 
Holmberg-Harva (Rig 1927 s. 168) som Saareste (aa s. 18) bekräftar detta. Den 
mycket skiftande gestaltningen av fi. pa(a)ra tyder enligt min mening på att vi 
här har att göra med gamla föreställningar, som blandats med yngre. 

Frändskapen med det sv. bjäre etc. bör ha tillkommit via finlandssvenskarna. 
Till den inhemska föreställningen har fogats ett begrepp om ett tillverkat 
dragväsen — jfr förhållandena i Estland, se ovan s. 86 — så gott som identiskt 
med det nordiska. Häxprocesser och kyrkligt inspirerad vidskepelse kan ha 
bidragit till spridning av föreställningen. 

barstuga f 'barnenas hwardagsrum' 
bårsstugu ... (af barn och stuga) barnenas hwardagsrum, 

El har uttalet bce ggtul  bs'dul  
Äldre belägg: j borghara stowonne EG 1400-talets senare hälft. Enl. Söderwall 
'det rum på en borg, i hvilket besättningen el. de vapenföre tjenarne samlas och 

1  Något sv.-lapskt baran finns inte, se ovan s. 83. 
2  Jfr Huldön Verbböjningen 1 s. 121. 
3  Om utbredningen se karta 2. 



97 

hvarest domsrätt öfver dessa utöfvas'. ett smelle loss för borg stugunn 1549 
bouppt. Nynäs (Bidr. t. Finl. hist. 3: 328). Thet skall och ingen ... sittie och 
dubble och dricke nätterne igienom i Borge,stuene 1544 (GVR 16: 667). Vthi man-
gården gillar jag efter mitt förstånd at thessa kallas tar//hus: borstugu, herrestugu 
(Boethius Murenius Acta Visitationis 1658 Jomala). borgstuga 1599 Julita, 
1555 Norsholm (Erixon Sv. byggnadskultur s. 299). hwardagsrum som ock kallas 
barstuga d. ä. barnstuga (Nordenström Beskr. öfver Stöde 1769 s. 77). Barstuga 
'bondens hwardagsrum ...' Medelpad (Hiilphers 1771 s. 125). 

Dialektmaterialet: Hälsingland barstuga f 'hvardagsrum' (Wennberg), 
ba'stuggv 'bagarstuga, oftast belägen i den på gården stående mindre byggnaden 
och använd som sommarkök' Skog, ba'stua [uppslagsord barn-] 'sängkammare el. 
dyl., rummet närmast köket' Norrala. Västerbotten barstugun 'köket' Deger-
fors (Löfgren Ordalista 1878), barstu f 'hvardagsrum, kök' (Rietz), Barstuen 
kallas hvardags- och boningsrummet Linder (ULMA 149: 21), Barstuga 
'kök, hvardagsrum' Linder (ULMA 149: 22). 

Stenbergs ord har här betraktats som identiskt med det ovannämnda borgstuga 
i ä. handlingar, jfr no. borgstova f 1) 'dagligstue, huusbondens egen stue' Valdres. 
2) 'tjenerstue, arbeidsfolkenes hus paa de store gaarde' Bergens stift Nordland 
(Aasen), da. borgestue 'dagligstuen i en borg, nu: tjenerstue, mlty. borchstove 
botgvertshus [Liibben]' (Kalkar). Från högreståndskulturen har ordet spritts 
bland allmogen. Förbindelsen org har i Västerbotten givit an i o. dyl., jfr Stenbergs 
borg (en) (bärjå). Sammanställningen med barn är folketymologisk. EL ger 
översättningen 'bolstuga, vinterstuga'. 

ena m 'en art liten not ...'. 
Ordet har ringa utbredning på svenskt område. Rietz uppger ena f från Nb. 
Vb och Hls. samt från öarna i Kvarken på finländskt område. Genusuppgiften 
är knappast korrekt för hela det uppgivna området. 

Det upptecknade materialet är följande: Lappland ena Arjeplog ey,a 
Arvidsjaur (bägge mask.) ena f Sorsele. Norrbotten 'd'na m öKalix (Pihl 1 
s. 14) g' na v 'dra not efter sik' ()Kalix (Pihl a. st.) 'dna m NKalix Töre ana m 
NLuleä.1  Västerbotten ~In bfsg Norsjö Malå Sävar (Larsson aa s. 56) 
ena m Holmsund. 

Från Hälsingland anförs ena f 'liten fisknot utan kil' (Wennberg). 
I Österbotten 2  finns ina m Oravais Vörå Maxmo, an,a m Björkö Replot 

Solv, e:n m Petalax, enar m Replot. 
Från finskspråkigt område har jag erhållit uppgifter om ordet från 

Sanakirjasäätiö i Helsingfors. Man finner där ina 'p(u1s)not' i kusttrakterna i 
Åbo och Björneborgs län samt i kustbandet i Uleåborgs län och i det inre av 

1  Dessutom finns i ULMA ett n f från NLuleå. Troligen felaktigt. 
2  Materialet har ställts till mitt förfogande av FolknAlskommissionen och utgör ett utdrag 

av Olav Ahlbäcks MS till den nya dialordboken över finlandssv. mål. 
7 — 732482 Widmark 
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Lapplands län. I Lapplands län finns också ett verb inata 'draga (puls)not'. 
Ordet ina är även antecknat från Gällivare. Se karta 3. 

Ordet har behandlats av T. E. Karsten i Folkmålsstudier 4 s. 443 f. Han 
menar att ordet hör till roten i en(e) 'Juniperus' och att ordet har en avsevärd 
ålder. Jag citerar: »Avljudet i det urnordiska *ainia- 'en': man- 'not av enbast' 
bevarar alltså spår av en germansk språkform från en tid, som i varje fall ligger 
långt före Kr.» 

Karstens förklaring verkar äventyrlig för att inte säga otrolig. Den har inte 
heller accepterats. Ahlbäck anser härledningen oviss. Toivonen anser ordet vara 
lån från svenskan. 

Eftersom ordet är vanligast på rent finskspråkigt område (jfr karta 3) bör 
det snarast förstås som finsk-ugriskt. Ordet har på finskspråkigt område även 
betydelsen 'en smula, hum om något' och 'bråk, bemödande, åliggande'. 

Man vill snarast se det sv. ena som ett lån från finskan, jfr karsina och pata. 
Fisketermer har i stor utsträckning lånats därifrån. Ordets utbredning på sv. 
område talar också för ett lån. 

ene m On 'en, enris, Juniperus communis'. 
Ordet motsvarar fvn. einir,  , no. einer etc., innehåller således gammal diftong. 
Det intressanta är härvidlag att ordet inte har diftongen kvar i övre Norrland 
utan omvandlats till ett je. 

Materialet ges nedan:' 
Lappland jen Arjeplog Arvidsjaur Sorsele Stensele Örträsk. fan Arvidsjaur 

Vilhelmina jena Dorotea g7.1, Åsele. Norrbotten jgn Norrfjärden gn Piteå. 
Västerbotten gn Degerfors Sävar (Larsson aa s. 53) P'kk Burträsk Byske 
Malå Norsjö (Larsson a. st.) Jörn Lövånger Skellefteå ken Holmsund ja' nnbzisk 
Hörnefors je' nbet  r Holmön. Ångermanland jekte, Bjärtrå jetta Arnäs Edsele 
Multrå Skorped Trehörningsjö Ullånger Vibyggerå jene Nordingrå jetia Resele 
jektce Fjällsjö Ramsele Viksjö an Mo jglk bf Boteå Sidensjö Själevad jgn bf 
Bodum Stigsjö kAkk Ed jen, Bjurholm Nora Nordmaling je' nbal  ra bfpl Anundsjö 
je' nb cel  sdrieka Grundsunda je' nia' gan bf Graninge. Medelpad jence Attmar 
Holm Indals-Liden Selånger je' nbui  ske Ljustorp. Hälsingland jene (Rietz). 
Jämtland ja' vital  gen bfsg 'rep av en' Hammerdal. 

Förklaringen till det uddljudande j:et torde vara den, att ej monof-
tongerats. Detta e har sedan följt med i den vanliga diftongeringen av ä i 
Västerbotten och delar av Ångermanland, se Lindgren Gr. s. 128, Åström Lj. 
s. 56, jfr Fries Stätta s. 23 50. 

En god parallell är ordet tena 'mjärde', som hos Stenberg har formen tjen. 
Multråordboken har tjev,e, 'stor mjärde av hopbundna grankäppar'. Från Ed i 

De uppl. formerna medtas inte här eftersom utvecklingen av gammalt ei där resulterat i fe. 
— Materialet har ställts till mitt förfogande av prof. S. Fries. 
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Ångermanland uppges te tta obfsg, §eva bfsg. övriga ångermani. mål har form 
utan j. »I Ang. tycks diftongeringstendensen ha varit svagare än i Vbott.» 
(Fries aa s. 23). Jämför även O:t 'skena' Burträsk (no. skeina). 

hackdel n heickcle'l ... 'hacka, qwarnhacka, huggjärn, hwarmed qwarnar 
uphuggas 
Ordet har behandlats av Lindgren Gr. s. 170, där han sammanställer det med isl. 
£61 och konstruerar ett isl. *ta. Förklaringen är inte nöjaktig. 

Material: h,celckdell Burträsk hce ckte7 Bygdeå (Lindgren Ordb.) hcekktell 
Degerfors Lövånger hd Ickte11 Nysätra kvattclel Edsele Gudmundrå kv& vde11 
Resele kwcitxlell Trehörningsjö. 

Ordets s. led är enligt min mening ett urspr. däxel 'yxartadt verktyg för 
åstadkommande af konkava ytor 1. fördjupningar äfvensom af plana ytor på 
horisontela arbetsstycken hvilkas läge icke medgifver bekväm användning af 
vanlig yxa' (SAOB D 2546). Som hantverksterm har ordet lånats från tyskan. 
Dessutom finns ett inhemskt ttixkc osv., jfr täckel f 'ett slags yxa, tväryxa, 
skaftet vinkelrätt mot eggen, användes för upphackning av tråg och hoar' 
Borgvattnet, Jämtland. Se vidare Rietz s. 773. Orden kan ha blandats eller också 
har d > t i hackdel efter tonlös konsonant. 

Senare ledens däxel *täxel kan ha givit *dä'.2.2 el. likn. och blandats med del. 

hjall m sgt jaill ... 'sårskorpa etc.'. 
Nuvarande umemål har svag form, iså/i. 

I övrigt finns ordet från Nordmaling och Sävar, jan m 'smutsig beläggning. t. ex. 
på gris, hinna på mark, som nyss blivit bar' (Larsson aa s. 34). Rietz uppger från 
Västerbotten hjall m 'ett slags hinna eller nät, som stundom betäcker rågbrodden, 
då snön om våren aftinat'. Han sammanställer det med fvn. hjalmr 'eg. betäckning, 
hölje'. 

Det är frestande att sammanföra ordet med ier. kel 'bergen, verhiillen' 
(Pokorny s. 553), som antas ingå i sv. hjelm Schale', jfr hjelm 'omhölje, 
hylster, (hvari hafrekornet sitter)' Rietz. Genom brytning av ett *hela- får vi 
*jal, men det progressiva i-omljudet saknas och jag kan inte se någon faktor, 
som skulle förklara dess uteblivande. Betr. kons.-längden förhåller sig hjall till ett 
väntat *hjal som fvn. skiall n. 'hinna (på ägg)' (se De Vries) till skal. Ordet måste 
dock ses som dunkelt beträffande härledningen. 

hyvd f hy'ld 'fägårdsport eller likasom förstuga för fähuset'. 
Material: Västerbotten hävd f 'ställe dit gödsel utkastas, gödselrum stall-
hyvd f 'rum för stallgödseln' hävd f 'sjelva stället, der gödseln samlas' (Rietz) 
havd f 'gödselrum' Degerfors hyvd f 'dets.' Lövånger Sävar (Larsson aa s. 61). 
Ångermanland havd f 'dets.' Nordmaling (Larsson a. st.) dynghavd 'gödselhög' 
Bjurholm. 
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Dessutom uppger Rietz huv m 'öfverbyggnad öfver en gödselstad' Vb. Med. 
även 'sjelva stället där gödseln samlas, gödselrum' Vb. (Nordmaling). 

Ordet kan vara en -id,ö-avledning på roten i huv. De olika vokalerna kan 
bero på att det långa y:et tidigt förkortats i vissa områden och givit (3-vokal. 
Betydelseskridningen 'skydd för stallgödsel' till 'ställe där gödsel samlas' är 
förståelig. 

hårdlut f sgt. kal& hähltä ... 'så heter den oinstängda plan, som omgifwer 
gårdarna i byar, som är öppen för all boskap och tjänar så wäl till gata som upplags 
plats för timber och wed 
Ordet har kommenterats av Dahlstedt i Vilhelmina 2 s. 122 f. Han menar att det 
ångermanl. Hageletta — enligt hans mening en ssg. av hagel och (ett 'äga, område, 
ställe' — ombildats. Jag citerar: »Den ogenomskinliga förleden hag4- har sanno-
likt tidigt utbytts mot ha el dyl 'hård', som ger god betydelse, och efterledens e 
kan genom naboopposition ha ersatts med u, eftersom Ång e i ändelser ofta svarar 
mot Vb u ...» Dahlstedt anför fyra belägg från Ume socken. Utöver dessa finns i 
Bullmark, Sävar, ett ortnamn hOul  ta, en odling. 

Jag tror att Dahlstedts förklaring av». leden bör omprövas. Försvagningen av det 
vb. u-et gäller endast betonad vokal. S. leden i det vb. ordet har starkt bitryck och 
kan inte genom naboopposition försvagas. Efterleden är enligt min mening 
det lut(a), som vi har i medlut(a) och motlut(a). Man kan jämföra med ordet löt 
'beteshage' Vb., också det hörande till roten i luta. 

hära f håra [bfsg] 'ängborst, ett för lian styft och hårdt grässlag Nardus 
strictus v. Linné'. 
Ordets etymon är klart, jfr SAOB H 2071. Genusuppgifterna skiftar starkt i 
norrländska mål, vilket ger anledning till en utredning.' 

Materialet är följande: Lappland hera m Lycksele hera f Sorsele hera 
Örträsk he'ra bfsg Tärna hera Vilhelmina. Västerbotten hera m Rietz hera 
m Bygdeå Degerfors Lövånger Mal& Nysätra Skellefteå Vännäs (Larsson aa 
s. 57) hera f bfsg Holmön Lövånger Skellefteå Mr f obfsg Holmön Lövånger 
heran m bfsg Degerfors Vännäs hgv, Byske. Ångermanland hera f Arnäs 
Graninge Själevad hem. Sidensjö Ullånger hitre f Gudmundrå hera bfsg Nord-
maling ;tara bfsg Häggdånger Vibyggerå kära bfsg Nordingrå, hera m Trehörning. 
sjö kära obfsg Grundsunda. Medelpad kära m Haverö kära f Holm Indals-
Liden Ljustorp 5e1ånger2  håra Borgsjö. Härj edalen harg Tännäs kära f 
Lillhärdal. Jämtland Mr Näskott hera f bfsg Hammerdal Laxsjö Revsund 
Rödön Ström hera Kall hgr Frostviken Mattmar Åre h,cela Borgvattnet. 

Ofta saknas genusuppgift. 
2  Uppt. skriver: »Av formen att döma förefaller ordet att vara ett kortet. mask ... men pron. 

hu 'hon' brukas när ordet åsyftas.» 
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övDalarna ara håra etc. f. Dala-Bergslagen hcera m Hedemora Norrbärke 
Söderbärke håra m Säter. Hälsingland hcera f Arbrå Delsbo Hassela Järvsö 
Segersta hcera m 'ängsull' Bollnäs Norrala hara f Skog /tara f Alfta Färila Ljusdal 
hera f Gnarp. Gästrikland hertt Järbo. Västmanland hcera f 'vissa gräs bl. a. 
Anthoxanthum odoratum' hära 'Nardus stricta' Norberg.' 

Andra namn på växten är hoemngcen NKalix la' pphcol r NKalix withare öLuleå 
withcirce NLuleå finnskägg Närke Idre Särna fnjugg Närke kaffeskägg Småland 
stålgräs Skåne (Rietz). 

Ordet är från början en feminin svag långstaving, jfr SAOB. Den best. formen 
har på sina håll uppfattats som obest. mask., vartill bildats en best. form Uran 
o. dyl. Eftersom växtnamn i allmänhet nämns endast i best. form i Västerbotten 
är genusövergången märklig. 

göra f lår 'ståckar eller åsar under broar, som ligga mellan stenkaren och 
hwarpå broträna läggas'. 
Ordet har ej anträffats på annat håll. Min tolkning måste därför bli osäker. 

Ordet kunde vara en -iön-avledning på fvn. Mår m 'stok, stam i alm), jfr 
lur 3. m. vagns-lur, m. träet som sammanhåller bakkärran. Lur-stång, f. stång 
som sammanhåller fram- och bak-kärran. Vg. (Vadsbo). (Rietz). Utvecklingen 
skulle vara *Wriön>lgara>löåra>ler. Genom bortfallet av dentalen har 
vokalen förlängts, jfr står) ( >staana) år> aårir 'andra' vgr < viåra, jfr Lindgren 
Gr. s. 134. Om öggn 7  >0, jfr Lindgren aa s. 97 ff. 

1  Jfr II. Ståhl i Norberg genom 600 år s. 111. 



Register över ord där härledningar ges 

ala 37 armån 32 bitrstuga 97 bremsom 55 brännpotta 50 bunor 10 bäre 89 das 38 dott 
61 drömla 59 drömmel 59 dylja 52 dörrbäck 61 ena 97 011131 55 fickla 44 fimper 44 fjärkas 
55 flycke 52 fordnadsskap 38 fråbrägd 55 frågan 66 fräs 41 fått 54 fäl 41 följa 37 fösa 66 
fösk 65 gen 41 gimman 10 gly 45 gys 52 gägar 42 gäsk 56 göve 66 hackdel 99 hassla 38 
hort 48 hovlig 48 hullagn 16 hyta 52 hyvd 100 hårdlut 100 hårdremmas 19 häl 42 hära 
100 härin.g 42 härken 56 jaka 33 juxvin 45 jäckla 12 jättu 42 %all 33 kallas 38 knyl 52 
kola 62 kångvis 45 köjas 11 ljusmor 48 lost 34 lyr 53 långgrimma 34 lämmen 56 löra 101 
rna! 34 morke 62 nockra 62 omåglig 62 pikut 11 prekator 26 pyntsidbrok 62 'ragg 34 
rand 34 raning 34 rock(a) 34 romläder 49 rossbärris 39 rotskap 17 rär 57 rödfol(a) 49 
röma 66 saltare 35 sigg 42 skylta för 53 skäck 57 skena 43 2s1eka 43 slimmer 46 snop(a) 
49 spank 35 stäk 43 stätt(a) 43 stödj 60 sula 51 sumla 49 syda 53 såga 63 sölja 37 
tick(e) 47 tjuka 51 trott 35 truten 51 tyla 53 tål 54 täla 43 vadmal 36 2vasa 36 veka 43 
vesäll 57 vigg 57 villug 57 vindborre 18 vinn 47 vägla 43 vänas 58 värmas 11 vätta 43 
yssel 11 



Zusammenfassung 

Pehr Stenberg wurde 1758 in der Landgemeinde Umeå (d. h. der fik die ländliche 
Umgebung zuständigen Kirchengemeinde) geboren, studierte an der schwedischen 
Universität zu Turku (Åbo Akademi) in Finnland, wurde 1786 Geistlicher und 
promovierte 1789. Er kehrte in die Heimat zurfick, hatte geistliehe Åmter im 
Bistum und wurde 1804 Pfarrer in der Landgemeinde. In dieser Ssellung verblieb 
er bis zu seinem Tode im Jahre 1824. 

Sein Wörterbuch, das den ersten Teil der vorliegenden Abhandlung ausmacht, 
ist 1804 datiert. Es ist in zwei Handschriften erhalten; die eine gehört Kungl. Vit-
terhets Historie och Antikvitets Akademien in Stockholm, die andere der Redak-
tion von »Svenska Akademiens ordbok» in Lund. Die letztere Handscluift ist eine 
Reinschrift der ersteren. 

Hinsichtlich der Prinzipien fiir die Ausgabe des Wörterbuches wird auf die Ein-
leitung S. vi ff. verwiesen. 

Stenbergs Wörterbuch ist von besonderem lnteresse, weil es so alt ist und weil es 
sich um die Mundart eines Kirchspiels handelt. Eine entsprechende Arbeit filer 
ein verhältnismässig begrenztes ländliches Gebiet erschien erst 1878 mit Adolf 
Noreens »Ordbok öfver fryksdalsmålet samt en ordlista från Värmlands älfdal». 
Fiir Norrland gibt es keine Entsprechung, bevor Johan Nordlanders »Ordbok över 
multråmålet» 1933 herauskam. 

Hinsichtlich der Mundarten von Västerbotten ist Stenbergs Besehreibung die 
mit Abstand älteste. Die meisten späteren Beschreibungen sind ohne Kenntnis von 
Stenbergs Werk gemacht worden. Dies gilt fiir Ferdinand Unander: »Allmogemålet 
i södre delen af Vesterbottens län» (1857), Per Åström: »Språkhistoriska studier 
öfver degerforsmålets ljudlära» (1888), dessen »Degerforsmålets formlära jämte 
exkurser till ljudläran» (1893) und J. V. Lindgren: »Burträskmålets grammatik» 
(1890). In Seth Larssons Abhandlung »Substantivböjningen i Västerbottens län 
jämte en exkurs till ljudläran» (1929) ist jedoch Material aus Stenbergs A-Hand-
schrift benutzt worden, ebenso in Karl-Hampus Dahlstedt: »Det svenska vilhel-
minamålet, 2» (1962). In: »Kvantitetsutvecklingen i norrländska mål» (1972) hat 
Sven Söderström die 1966 erschienene Ausgabe benutzt, ebenso Valter Jansson in 
Wortstudien. 

Die Sprache, die Stenberg beschreibt, ist offensichtlich seine eigene. Als in der 
Landgemeinde Umeå aufgewachsener Bauemsohn war er mit dem Dialekt wohl-
vertraut. Die örtliche Schriftsprache muss zu Stenbergs Zeit auf eine sehr kleine 
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Gruppe beschränkt gewesen sein. 1795 hatte Umeå 921 Einwohner (Hälphers 
»Westerbottens städer», S. 14). 

In dem mm vorliegenden Kommentar wird Stenbergs (phonetisches) Bezeich-
nungssystem beschrieben und ein Vergleich mit heutigem Dialektmaterial von 
Umeå und den umliegenden Gebieten, vor allem der Mundart von Nordmaling, 
durchgefiihrt. Kapitel I behandelt Akzent- und Quantitätsbezeichnungen bei 
Stenberg. Er ist der erste der versucht, eine ausfiihrliche Beschreibung von Akzent 
und Quantität in einem schwedischen Dialekt zu geben. Aus einer Analyse geht 
hervor, dass die Mundart von Umeå um 1800 hinsichtlich Akzent und Quantität 
grosse Ähnlichkeiten mit der heutigen Mundart von Nordmaling zeigt — Kurzsil-
bigkeit in zweisilbigen Wörtern und Betonung des Endglieds in Zusammenset-
zungen. In Kapitel II wird Stenbergs Bezeichnung der Vokale vor dem Hin-
tergrund der heutigen Volkssprache von Umeå und den Nachbargebieten behan-
delt. Stenberg verwendet das gewöhnliche Alphabet, komplettiert mit einigen ej-
genen Zeichen. Auf diese Weise wird eine Bezeichnung fik jeden Sprachlaut ge-
geben. Stenbergs Bezeichnungen stimmen im grossen ganzen gut mit den Verhält-
nissen der heutigen Mundart iiberein. Kapitel II behandelt auch Stenbergs Bezeich-
nungen der Konsonanten. Er verwendet gewisse Spezialbezeichnungen, um Kaku-
minale/Supradentale zu kennzeichnen. Im iibrigen verwendet er das orthogra-
phische System der Zeit. Kapitel III gibt Auskunft -Liber die Formlehre in Stenbergs 
Manuskript. Seine Beobachtungen stimmen z umeist mit den heutigen Verh ältnissen 
des Dialekts iiberein. Kapitel IV vergleicht Stenbergs Wortschatz mit dem heu-
tigen. Viele Wörter können heute im oberen Norrland nicht belegt werden. In 
Kapitel V habe ich eine Anzahl von Wörtern diskutiert, die mir von besonderem 
Interesse zu sein schienen (barstuga bäre ena ene hackdel hyvd hårdlut kära lära). 
Unter bäre wird eine bisher wenig beachtete Angleichung e:a > a:a untersucht. 

Ein wichtiges Resultat ist, dass sich die Mundart von Umeå als seit Stenbergs 
Zeit relativ unverändert erweist. Der wesentliche Unterschied liegt in Akzent und 
Quantität, in denen Stenbergs Sprache ältere Zilge und Zusammengehörigkeit mit 
der Sprache von Nordmaling zeigt. 
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