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D ,  lärdaste språkforskare hafva behandlat den vigtiga frågan, om de Germaniska, d. v. s. de Tyska och Skandinaviska, nominal-rötterna härstamma från de s t a r k a  v e r b e r n a 1, eller tvärtom ; eller 0111 så väl verbal-som  nom inalrötter äro ursprungliga livar för sig, och att således såväl nomina utgått från de förre som verber från de senare. A tt detta sista är fallet under språkens yngre utvecklingstid, derpå kan icke tviflas; men om^detta också gäller för de uräldsta tiderna har varit starkt satt i 
fråga. Säkert är emellertid, a tt denna fråga alldeles icke kan lösas endast med tillhjelp af oss nu bekanta äldre och yngre Germaniska språk, utan moste man vid ett sådant försök gå tillbaka genom språkens hela kedja så långt hon räcker genom alla Indo-europeiska iungor. Och 
då det icke är syftet med denna afhandling att anställa en så vidlyftig och djupgående undersökning, hälst livarken förmåga eller utrymme dertill skulle vara tillräckliga, så leinnas ordens ursprung helt och hållet å sido. Men 
0111 också icke detta spörjsmål här kan besvaras, så är det icke desto mindre afgjordt, a tt de starka verberna i alla fall intaga ett ganska vigtigt, ja , kanske rent af det vigtigaste rum bland alla ordklasser, särdeles i de Germaniska, och således äfven i de Skandinaviska eller Nordiska språken. Denna deras vigt beror nämligen på den mängd af både substantiver och adjektiver m. m., som från dem onekligen hafva sitt ursprung, med eller utan till stammen fogade afledningsändelser. Till bevis härpå kan det vara nog att anföra bara ett enda slikt verb med 
dess afkomlingar. Af fa ra  komma: -farare, förfaren, färja , fä rja , fä rd , färdas, ä  färde, färdig, färdsel, fa r t;  fora ,

1) S t a r k a  V e r b e r  eller vcrber med s t a r k  b ö j n i n g  kallades fordom  oftast o r e g e l b u n d n a ,  R a s k  benämnde dem s l u t n a  (”lukte”); de s v a g a  kallade man derem ot r e g e l b u n d n a ,  R a s k  ö p p n a  (”aab- ne”). Benämningarna s t a r k  och s v a g  iiro forst nyttjade a f  G r i m m , och på den grund, att de starka ordens rötter ega styrkan eller förm ågan att till en del åstadkom m a böjningen utan tillägg eller suffix, en d ast genom  vokalens förändring efter en v iss regel, hvilket han ga f  nam net a f l j u d  (”ablaut”) , t. ex. brinna, brann, brunno. V id  den sva ga böjningen behöfves derem ot ett sådant suffix, t. ex. ka lla , kallade, böja, böjde, spä , spädde — D etta i korthet.



forsla, forsling, in-försel, föra , förare, fövning, före  och 
vapem /or, m. il.

Man ser af det anförda exemplet, hvilken ordalstran- 
de kraft de starka verberna kunna ega och huru d jupt 
de ingripa i språket. Men oaktad t denna deras vigt, icke 
allenast för ordbildningen och det säkra igenkännandet 
af ordfränder, utan äfven för det skarpare betecknandet 
af tanken genom olika ordformer, ja , för språkets fäg
ring genom ljudens vexling och mångfald; — oaktadt 
detta, är det likväl en oförnekelig sak, a tt de nyare N or
diska språken visa en bestämd sträfvan att frigöra sig 
från de så fulltoniga starka verberna, antingen helt och 
hållet eller åtminstone från vissa af deras former, för 
a tt i stället låta dem öfvergå till de klanglösare svaga. 
D etta är för språket en så mycket känbarare förlust, 
som det intransitiva verbet derigenom ofta alldeles för
blandas med sitt eget afledda transitiva verb. P å  det
ta sätt har Svenskan redan förlorat icke få af sina star
ka intransitiva verber, för att i stället endast liafva a tt 
tillgå den fordom blott transitiva formen, så väl för den 
intransitiva som transitiva betydelsen. Det kan visserli
gen någon gång vara beqväint för en poet att få skrifva: 
’ Han stridde som Rolf Krake stred”, men det är hvarken 
rä tt eller vackert. Deremot är det både rä tt ,  vackert 
och framför allt tydligt a tt säga: Han smällde med pi
skan, så att det small som ett skott; fångarne svulto, 
med det var icke fångvaktaren, som svälte dem: han 
rö k te 1 med pipan, sä att det rök som ur en ugn. F rå 
gar jag: Hvem smalt och hvem smälte? så kan det på 
det första svaras: snöbållen, och på det senare: solen; 
men skall man i båda fallen bruka den svaga formen 
sm älte, så nödgas man tillgripa en längre omskrifning, 
för att icke missförstås. Till de nyss anförda exemplen 
äro likväl sådana ord tagna, i livilka man ännu kan nyttja 
båda formerna, äfven om de smaka en och annan något 
gamla: men i huru många andra fall har icke vårt språk 
förlorat sina starka verber så långt ur minnet, att det 
icke allenast stö ter, men förefaller nutidens fina öra nä
stan löjligt, om man bara skulle exempelvis anföra dem. 
Eller hvad tyckes 0111 ett sådant uttryck: Han tötte var- 
garne bort från gården? d. ä. han lät hornet tjuta, så 
att vargarnc bortskräm des; — tö ta , tö tte , tö tt, Isl. þeg-

1) Det allra nym odigaste är eljest att bruka det hiskliga ”r o k a d e ! ,J



ta, peylta, peyttl, låta (något) tju ta , är afledt från tjuta, 
tjö t, tjöto (äldre: tö t, tuto), Isl. pióta, paut, putum, potit,

Likaså fanns fordom skillnad mellan löpa, lopp, lu- 
pen, intrans., ocli löpa, löpte, löpt, trans., låta löpa, Isl. 
Jilaupa, hlióp, hlaupinn ocli lileypa, hleypla, hleyptr2. Nu 
börjar man efter handen säga: utgiften belöpte (belopp) sig 
till tio riksdaler.

Stundom hafva likväl starka verber försvunnit ur 
språket för så lång tid sedan, att vi icke igenfinna dem 
ens i våra allra äldsta skriftliga minnesmärken på sten 
eller på skinn: men vi kunna likväl med full vissliet slu
ta  till deras forna tillvaro i vårt tungomål deraf, att de 
funnits eller ännu finnas hos våra språkfränder, t. ex. hos 
T yskar, Engelsmän, m. fl. Men stundom kan man icke 
uppvisa den starka formen af ett verb , 'hvarken i några 
lefvande tungomål eller i äfven deras allra fornaste skrif
te r, och likväl har den nyare språkforskningen satt oss 
i stånd att på det mest öfvertygande sätt bevisa, att en 
sådan någon gång moste hafva funnits. Mången tör un
dra, huru sådant kan vara möjligt, och är snarare böjd 
a tt antaga, att allt dylikt allenast är ett löjligt påhitt och 
tomt lingvistiskt grillfängeri. Det är oekså verkeligen ur
säktligt, om mången skulle döma så hos oss, der kun
skapen om den nyare Germaniska språkforskningen är så 
litet eller nästan intet utbredd. Saken är dock i sig sjelf 
ganska enkel, ocli det sä tt, hvarpå språkforskaren der- 
vid går tillväga, har en viss likhet med L e v e r r ie r s  be
räkningar, för att finna den ännu osedda planeten Nep
tunus, eller snarare dermed, 0111 ett framtida astronomiskt 
snille skulle kunna sluta till en ännu aflägsnare planets 
tillvaro, men livikens stora afstånd, ljussvaghet, 111. m. 
städse skulle göra honom osynlig för våra jordiska tuber. 
T y likasom den stjernkunnige har visat sig kunna sluta till 
en osedd planets tillvaro af hans verkningar, så sluter 
äfven språkforskaren till ett u tdödt ords forna lif af 
dess verkningar. Och ett sådant ords verkningar visa sig 
för oss uti dess afkomlingar, d. v. s. de afledda ord , som 
det fordom alstrat, och hvilka fortfara att lefa i språket 
i århundraden och årtusenden sedan moderstammen dött

1) Gotländskan eger det m otsvarande taita , tå tti, tatt.
2) Djfl. lupa, lep, och läpa , läfte , G otl. laupa, laup, ocli tenpa, låipti•



ut. Någon gång liar vetenskapen på slika grunder ock
så redan antagit e tt sådant stark t verbs forna tillvaro, 
hvilket man sedan lyckats att hitta i något hittills okändt 
landskapsmål såsom ännu lefvande, och vissheten varder 
då så mycket mera afgörande. Det är egentligen sådana 
fall, som ega den största likheten med L e v e r r i e r s  upptäckt.

Det kan här vara på sitt ställe att genom ett exempel 
af hvartdera slaget tydligare visa, livad som menas. Till 
en början vilja vi taga ett tillvarande stark t verb, men 
likväl låtsa som om verbet sjelft vore (lödt och endast 
betrakta de förmodade afkomlingarne såsom lefvande. 
Tagom då t. ex. orden: iöv-faren, med de om ljudnafärja, 

fä rd , och fora . forsla, med de omljudna föra, in-försel, 
hvilka alla till betydelsen sammanhänga. Man ser då lätt, 
att det egentligen endast är två grundvokaler, som spela 
liufvudrollen, nämnligen a, med sitt omljud ä, och o, med 
sitt omljud ö. Det blifver således omöjligt annat än att 
komma till det starka verbet fa ra , fo r , faren , såsom den 
förenande grunden för dem alla, och vi se till på köpet, 
att vi redan uti adj. för -faren egde det verkliga participet 
till det sökta verbet. De adjektiver, som ändas på -en, äro 
ypperliga visare vid sökandet efter förlorade starka verber, 
emedan de säkerligen, med få undantag, ju s t äro dessa 
verbers gamla participer. Låtoin oss t. ex. på försök taga 
adjektiverna trumpen och krampen. Enhvar vet. att trumpen 
betyder nedslagen, ovillig, olustig m. m .; men är detta 
också dess urbetydelse? Nej; ty se här: verbet trampa 
är onekeligeu befryndadt med trappa (p p = m p ), hvarföre 
det också på Ilelsingska heter trampa; häraf blir det lättare 
a tt till denna stam äfven föra verbet trippa. Det varder 
häraf troligt, a tt Svenskan i forntiden eget ett verb: trimpa, 
tramp, trumpo(m), trumpen, hvilket sistas urbetydelse således 
egentligen är: förtrampad, kufvad och derföre nedslagen, 
olustig, tvär. Först sedan vi tro tt oss kunna såsom 
säkert antaga ett sådant verbs forna tillvaro befanns, att 
Gotiskan (Möso-Götiskan) verkeligen egde e tt trimpan, 
tramp, trumpans. P å samma sätt kunna vi sluta till, att 
det funnits ett verb krimpa, kramp, krumpen betydande: 
vara krum, krokig, af orden kram p1, krämpa, krumpen, 
krumpna, krympa, krympling (Isl. krypplingr, D. kröblmg),

1) I H elsingskan finnas: kramp, adj., sjuklig, k r a m p  m., kramp; 
sad e lb o g e; 1 Gotl. krampur, adj., krokig, krappur, Isl. krappr, tiang, 
tät (om böljogång).



hvartill man kan ställa Dal. kripp, barn; — påtaglig vissliet 
får inan genom det MHTysk. krimpfen, krampf vara krum 
(E. crump). Genom en sammanställning af för handen 
varande elementer antager R y d q v i s t  b  att både tugga och 
brygga fordom måste hafva haft stark böjning i Svenskan, 
utan a tt han likväl då egde någon kunskap 0111, att de 
verkeligen ännu lefde på Svensk tunga. Vi hade likväl 
redan då i Dalarne funnit den starka böjningen: tugga, 
tdgg, tiiggum, tagg (1. togg), tuggum, tuggjin, och man 
har nyligen i Gotländskan hittat brägga, bräggur, bragg 
(bruggo?), bruggen. P å  lika sätt förmodar Gunni 2 ett 
försvunnet Gotiskt verb dirnban, damb, dumbans, ett verb, 
som, ehuru hittills allenast sporadt i M IITyskan också 
för några år sedan fanns i full kraft i Dalskan: dimba, 
dimb, damb, dumbið, ryka med (våt) ånga eller (torrt) 
dam, stoft; hvilket är så mycket säkrare inhemskt der, 
soin det är omgifvet af en talrik afvel, såsom dimba, f ., rök, 
töcken, darnba, f. och verb, dam, damma, dumba, f. och verb, 
imma, dimma, med de motsvarande adjektiverna dimbun, 
dambun, dumbnn, samt dämba, f., rykande fors, dessutom 
har ännu senare i Ilels. blifvit funnet: dimma, damm, 
dummi, damma, imma, ånga. A tt R y d q v i s t 3 också har 
fullkomligt rätt, när han icke vill gilla G rim m s förmodan, 
a tt detta torde vara samma ord som det Sv. dimpa, damp, 
dump it, —  bevisas bäst deraf, att Dal., jäm nte dimba, 
äfven eger dimpa, damp, ditmpum, dumpið, falla tungt, dimpa.

Af dessa få exempel, som kunde flerfaldigt förökas, 
om sådant här vore syftet, kan man lätteligen inse, dels 
af hvilken vigt och m ärkvärdighet de starka verberna äro 
för språkundersökningen, och dels huru mycket de ofta 
förbisedda och ringskattade landskapsmålen kunna upplysa 
de förnäma skriftspråken, särdeles om de äro så rena och 
forntrogna som Dalskan och Gotländskan hvar för sig i

1) Svenska språkets Lagar, I. s. 231. — Författaren hänför likväl 
der dessa tvänne verber till 4:de konjugationens 6:te klass; men att 
de rätteligen höra till samma konjugations 4:de klass, bevisas redan  
deraf, att d e hafva k o r t  vokal i rotstafvelsen  (då 6:te k lassen alltid  
har lå n g ,  åtm instone ursprungligen), hvilket är ett vida säkrare känne
märke, än att de ihafva u och y  uti infinitiven, jf. sjunga, sjunka, fordom  
singra, sinkva. T roligen  hafva de om talade verberna först haft formen 
t ig g  va, frriggva, kanske tingva, bringva, så att de kunna vara slägt med  
tunga, i., och bringa, v. a., jf. D anska talspr. bririge, brang, brungen.

2) Deutsche Gramm. II. (1826) s. 50.
3) Sv. Spr. Lagar, I. s. ‘202; jfr det der anförda stället hos Gbimm, 

I. ss. 940, 1029.



många afseendcn äro. Till ytterligare upplysning liäraf 
må läsaren hålla till godo ännu ett par exempel. Vid 
forskningar i D alspråket hittades det i början alldeles 
enstaka stående ordet liodur, n., fördjupning efter en skada 
på ett växande trä, som håller på att gro igen. Vid slika 
enstaka och slägtlösa ord önskar man gerna att från 
deras enskilda betydelse kunna uppdaga det allmänna 
begrepj), hvarifrån denna utgått; men detta ord m otstod 
likväl länge alla dylika bemödande, tills ändteligen adj. 
luden, Isl. lodinn, med ens framstod och skalläde ljus 
i saken, livarvid detta adj. vid återskenet tillika sjelft 
upplystes och med detsamma vardt till ett starkt particip 
af ett förloradt verb, som skulle låta på Svenska ljuda, 
löd, luden, Isl. lióða, lauð, ludum, lodinn, Got. liudan, laup, 

ludum, ludans, växa, af hvilken stam förut endast finnas 
Got. liudip, 3 sg. pres., laups, mann, menniska, Isl. liód, f ., 
lýdr, m., Gotl. Lag. lypir, pl., Gotl. löid, folk. Luden betyder 
således i sjelfva verket: bevuxen, livilket vidare upplyses 
af ludd och Isl. lodi, skinnpels, samt Gotl. lydi 1. lydje, m., 
vårull; troligen hör äfven hit Sv. vidloda (icke: lada), Isl. 
loda, hänga vid såsom något utvuxet, ludet, samt lödder, 
Gotl. ludur, hastigt uppväxande vattenperlor, skum. Det 
andra exemplet är detta: uti Snorre Sturlesons eller den 
Yngre E d d an 1 läses detta verspar:

R eiðr stód Ilösku bróöir, Y red stod  Raskas broder ( =  T lijalfi),

Vä gagn fadir Magna. M agnis fader ( =  Thor) högg sig till seger.

Enär detta slags Fornnordiska vers ovillkorligen fordrar, 
a tt två ord i första raden skola liafva samma begynnelse- 
bokstaf som första ordet i andra raden, och då här så 
icke är, så hafva alla tolkare allt ifrån R a s k  och till 
S v e i n b j ö r n  E g i l s s o n  (i 1848 års upplaga) på olika sätt 
försökt att bortförklara denna oöfverensstämmelse, livilket 
naturligtvis icke kunnat lyckas, då de händelsevis icke 
hittat på det rätta. R a s k  föreslog att sätta ra för va, 
livilket bara försämrar meningen, och E g i l s s o n  sökte 
a tt försvara den rimstaflösa versen dermed, att han på 
ett annat ställe äfven upptäckt ett enda verspar utan 
rimstafvar! Isländskan har nu och har länge haft den 
egenheten att bortkasta v framför r  i början af orden, t. ex. 
reidr, vred, reka, vräka, m. m. och de nuvarande Isländske 
lärde påstå a tt så alltid varit, åtminstone så länge Isländsk

1) Snorra Edda, I. Hafniæ 1848, s. 254 (U ppsala-edit. s. 101).



skaldskap öfvats. Men att så icke varit i den äldsta 
tiden, utan att man då brukade vr, bevisas bäst af denna 
och många andra skaldeverser. Låtoin oss omskrifva 
versen sålunda:

Vreiðr stóð Rösku bróðir,
Vä gagn faöir Magna, 

så få vi åtminstone en bistaf i första raden, som rimmar 
mot vd i den andra. Finge vi nu bara sätta VrösTcu i 
stället för Rösku, så vore versen alldeles fullkomlig; men 
det våga vi ännu icke. Röskva är ett substantiviseradt 
femininum af adj. röskr, rask, och det betyder alltsa: den 
raska. Detta adjektivum hör till en särskild klass af 
ord i Isl., som hafva den egenheten, att ett v upp
dyker i vissa deras böjningar näst efter rotstaivelsen; det 
heter sålunda: röskr, röskvari, röskvastr. Der jämnte linnes 
i Isl. ett adj. roskinn, kommen till mogen ålder, vuxen, 
till hvilket vi sedan skola återkomma, sedan vi först tagit 
några ord i skärskodande, af hvilka ett par vid första 
påseendet ju s t icke synes kunna stå i något sammanhang 
med de föregående. 1 Svenskan ega vi ett ord riska (en 
ätlig svamp, Agaricus deliciosus), som torde vara mera 
bekant för läckermunnar, än för språkforskare, samt ruska, 
löfruska. Ställa vi dessa tillsammans med adj. rask, så 
få vi en fullständig Grimmsk afljudsrad (ablauts-reihe), 
som hänvisar på ett förloradt starkt verb, hvilket på 
Sv. nu skulle låta riska, rask, rusko, rusken, på Isl. riska, 
rask, ruskurn, roskinn (och här råka vi oförmodadt på adj. 
roskinn!) eller (med ledning af v i röskvari) ett äldre Isl. 
riskva (senare röskva) rösk, ruskurn, roskvinn. P å Gotiska 
bör detta ord ovillkorligen hafva låtit riskvan, raskv, 
ruskvum, ruskvans. Se vi nu etter i detta fornspråks 
ordförråd, så finna vi visserligen intet sådant verb, men 
derem ot ett mycket nära liknande, nämnligen på ett enda 
ställe vriskvand1, hvilket hänvisar på ett vriskvan, bära 
frukt, vara mogen. Då ordet icke linnes mer än denna 
enda gång, kan man icke se, om det haft svag eller stark 
böjning; men på grund af den Nordiska af ljudsraden, 
kan det icke betvillas, a tt det haft stark, och således 
lå tit vriskvan, vraskv, vruskvum, vruskvans, samt att äfven- 
ledes i den äldsta Nordiskan varit ett vriskva, vrösk, 
vruskum, vroskvinn2, och haft betydelsen: växa, komma

1) I)er står egentligen ga-vriskvand  (Lucas 8 k. 9 v.)
2) A tt det något senare troligen hetat vrö-skva, m. m ., förbigås här.



till mognad, vara stark, rask. Ifrån denna stam liafva de 
ofvan uppräknade orden alstrats, nämnligen: Isl. röskr, 
r oskinn, Sv. riska, hastigt växande svamp, rask och ruska, 
frodigt löfbevuxen gren; men det blir tillika tydligt, a tt 
den äldre Isl. formen vruskr fordrar trälinnonamnet Vröskva. 
och dermed är ändteligen, ehuru sent, skalden E iu f  räddad  
ifrån att liafva skrifvit en felaktig vers och Edda-tolkarena 
slippa att onödigtvis öfva sin skarpsinnighet på gissningar, 
emedan det nu visar sig, att den ursprungligen varit skrifven:

Yreidr stóö Vrðsku bróðir,
Vd gagn fadir Magna.

Utom nöjet att liafva befriat en af våra äldsta och 
vigtigaste fornböcker från en ofullkomlighet, utgör detta 
ännu ett bevis mera för — hvad som månge ä n n u  vilja 
förneka — att den Isländska egenheten att bortkasta v 
framför r icke varit rådande ens i den första , skrifttiden, 
men först senare börjat göra sig gällande. Annu ett är 
vunnet genom denna undersökning, nämnligen att dym edelst 
blifvit kastadt åtminstone så mycket ljus på det dunkla 
Got. vriskvan, att det nu är mera troligt att dess imperf. 
varit vraskv, än vriskvaida, d. v. s. att det haft s t a r k  
och icke s v a g  böjning, såsom man förut antagit. Tillika 
innebära dessa få här anförda exempel de tydligaste och 
äfven för den uti detta slags undersökningar mindre 
bevandrade fullt öfvertygande bevis på sanningen och 
tillförlitligheten af den utaf Grimm upptäckta a f  1 j u d s-lagen. 
Denna utgör likväl endast en enda länk i kedjan af detta 
utomordentliga språksnilles glänsande upptäckter, m edelst 
hvilka han gifvit särdeles den Germaniska språkforskningen 
en snart sagdt alldeles ny gestalt, samt en säkerhet i 
undersökningarna, som nästan kan jäm nföras med den, 
som tillhör naturvetenskaperna.

Läsaren bedes ursäkta denna kanske nog långa utflygt 
från det egentliga ämnet — men det är icke allom gifvet 
a tt förena korthet med tydlighet, särdeles uti en sak, som, 
ty  värr, är långt ifrån att vara så känd som hon i sanning 
förtjenar. Dessutom har afsigten med det föregående varit 
a tt ännu en gång återkomma till ett annat och här redan 
förut omnämndt förhållande hos de starka verberna: de äro 
ett utdöende slägte. 1 vår språkstam s äldsta tider lefde 
de ett kraftigt lif, deras rö tter genomväfde språkmarken 
i tusen riktningar, de sköto beständigt nya ordskott och 
alstrade ordgrenar, som åter utvuxo i qvistar och blad,



af något olika skaplynne, men förnimbart sammanhängande 
livar ined sin stam genom alljudets lä tt igenkänliga 
slägtskapsband. När dertill i en jäinnförelsevis senare 
tid kom o m l j u d e t ,  vardt en blomstring af ännu större 
mångfald och fägring. Af t. ex. det förmodade starka Got. verbet fadan, fop, fadans, uppstodo kanske fader, foder och 

foster, ocli från dein utgingo, genom omljud f ä d e r n e ,  
f ö d a .  m. il. De äro ett tusenårigt grundkapital, om 
livilket man, genom en oändlig småfördelning, brukning 
oeli utlåning genom hundratusentals händer, sluteligen icke 
vet, hvarifrån det kommit, och bokföringen deröfver är 
vorden så invecklad, a tt mödan blifvit för stor att så noga 
hålla reda på, till hvilken grundstod hvarje liten lånesumma 
ursprungligen hört. Sålunda utnötas ordens slägtskaps
band, familjerna upplösas och fränderne igenkännas icke. 
Så länge verbet skjuta hette och uttalades, som på Isl., 
skiåta, skaut, skutam, skotinn (läs: skåtinn), var det lätt att 
igenkänna sammanhanget mellan skiótr. snabb, skiót, häst 
(hvaraf skjutsa), skant, utskjutande flik. skört (I). sköd), 
sköte, skuta, fartyg, skutr, bakstam, skot, pil, skott, skxjti, 
sky tt, skeyta, skarfva (Sv.Landsk. sköta); men detta låter sig 
icke så lätt göra, sedan man, i stället för skiuta sköt, skuto, 
skuten, börjat att säga shuta, shöt, shöto, shuten. Och ännu svårare lär det komma att falla sig, när äfven denna 
ljudvexling börjar kännas allt för stark och man tycker, 
att det är mycket regelmätigare att säga shuta, sínitade, 
shutat (jfr ljudade, rökade)! Hvem faller t. ex. på, att 
adj. sd t, vänlig, eg. förlikad, eller t. o. m. \\ö-sdte och 
för-s<?/, koinma af sitta, sedan man böjer det, sitta, satt, 
suto el. sutto, saten el. sutten? Men slägtskapen var lättare 
insedd så länge det böjdes sitt/a, satt, sd/o, säten 1. seten, 
i öfvercnsstämmelse med Isl. sitia, saf, sd tum, setinn, hvaraf sdta, hösåte, sdttr, såt, förlikad, och sdt, försåt.

Svenska språket har sålunda på de sista århundradena 
förlorat en mängd starka verber, antingen helt och hållet 
eller till en del; men det har på hela denna tid nästan 
icke förmått alstra ett enda ny tt1 af detta slag. Men då

1) Det enda skulle möjligen vara hinna, hann, hunnit, som  icke finnesi I s l . , da ännu i B k l lv ia n s  tid någon gång se s hinna, himle, hint; men  det är icke dermcd afgjordt, att det icke kan hafva haft stark böjning  hela tiden i någon landsända, liksom dimba, damb, m. fl. Sådana verber 
som  klinga, ldang, pipa, pep, skrifva, skref, in. fl., äro derem ot rena lan 
från T yskan under en m ycket yngre tid.



det alltså är afgjordt, att dessa verbers antal länge varifc 
i aftagande, åtminstone i skriftspråket; så bör inan likväl 
vänta sig, a tt vida flere skola kunnat hålla sig vid lif i 
landskapsmålen, särdeles i de mera afsides belägna och 
derföre i de tlesta fall forntrognare. Vid undersökningen 
af sådana m unarter finner man också, att det så i sjelfva 
verket förhåller sig.

Man har derföre tro tt att göra en tjenst och kanske 
ett nöje åt vännerne af såväl allmän språkforskning som 
särskildt af den Nordiska och Svenska, genom att lemna 
en uppräkning och ordnad uppställning af de starka verber, 
som ännu lefva i D a l sk  an  och G o t l ä n d s k a n ,  samt att 
dervid låta dem stå jämnförande vid sidan af hvarandra. 
Det tör ock bidraga till en större åskådlighet att upptaga 
hvarje verbs hela thema: infinitiv, presens i sing. och p lu r., 
imperfekt, likaledes i sg. och p l., saint supinum. Det kunde 
möjligtvis hafva varit välkommet att först uppställa ett 
Dalskt och ett Gotl. verb fullständigt med alla dess böjnin
gar; men dels moste det här sparas på rummet så mycket 
som görligt är, och dels får detta en lämpligare plats i de 
språkarbeten, som förberedas öfver dessa landskapsmål, 
och der det med mera fullständighet kan ske. Dessa verber 
fördela sig sjelfva efter afljuden i 6 klasser, likasom i 
Isl., och samma ordning följes således hufvudsakligen här 
som finnes i R y d q v i s t s  S v . Spr. Lagar, I. s. 149 — 239 med 
afseende på de Fornsvenska verberna; endast med den 
skillnad, att de uppställas i alfabetisk ordning efter be- 
gynnelsebokstafven. Det visar sig också genast häraf, på 
hvilken gammal grund vi befinna oss, när det alldeles icke 
skulle gå an att nedbringa dem till endast 2 klasser, såsom 
det skett med de Nysvenska i det nyss anförda arbetet 
(s. 249—258). De trånga gränsorna för denna afhandling 
tillåta i allmänhet icke att ingå på några jämnförelser med 
andra landskapsmål eller äldre språk. Likväl upptagas 
några få verber, som hafva stark böjning i Vester-Dalskan, 
men svag i Oster-Dalskan, hvilket då hvarje gång särskildt 
angifves.

livad  den här följda rättskrifningen angår, så bedjes 
läsaren att i allmänhet uttala orden såsom de äro skrifna 
och med bokstäfvernas verkliga och allmännast brukliga 
ljud. Det skrifves således här skava, skov, icke skafva,



skof; och inan får underkasta sig den olägenheten att, 
särdeles ined afseende på de Gotl. orden, ihogkomina, a tt 
g ocli k alltid uttalas hårdt (liksom i Danska och Tyska), 
äfven framför len vokal. När det står Gotl. giva, gikk; 
gälda och Dal. g ålid, moste det så också uttalas, icke: 
jiva, jick, jälda, jälid; likaledes säges Dal. kämiö, icke tjämiÖ, 
och skävin, Gotl. skära, icke shävin. sliära som i Svenskan. 
Gotl. är således ganska lätt att komma tillrätta med, ty  
det torde finnas få språk, i hvilka en så stor regelmätigliet 
och bestäm dhet råder med afseende på ljuden, som uti 
henne. I Dalskan må man deremot märka sig följande 
egenheter: hon har nämnligen från forntiden bevarat det 
Isl. ð, ett adspireradt d, med samma ljud som i det lena 
Engelska t/i (t. ex. i with). Vidare uttalas v i början af 
orden alldeles såsom Engl. w framför alla vokaler, och 
det betecknas derföre här städse med w; äfven detta är 
säkert ett uråldrigt arf från den äldsta Nordiska forntiden. 
G framför len vokal, äfven inne i orden, uttalas i Dal. i de 
flesta tillfällen (dock ej alltid) som dj, gg som ddj, och 
detta ljud betecknas här städse med gj och ggj. I öfverens- 
stäminelse härmed uttalas k och kk framför vokal som {/'och 
itj (fullkomligt som i Svenskan), hvilket här skrifves kj och 
kkj; således läses Dal. skjärd som stjärd, icke shärd. 1 stället 
för qv skrifves kv eller Iciv och för ck sättes kk. Gotl. biära, 
iiiaupa, Dal. biärd, niopa, uttalas bägge tvåstafvigt. men 
icke fullkomligt som på Sv. bjära, njopa, utan med ett 
litet mellanslag mellan i och den följande voklen, dock så, 
att deraf alldeles icke blifver två stafvelser. Ehuru ljudet 
h öfverallt har försvunnit ur Dalskan bibehå lies det likväl 
här, ehuru bara som ett skrifvet tecken, som icke får höras, 
och likaledes utsättes h framför v eller iv och j, fastän det 
då lika litet höres i Dalskan och Gotl. som i Svenskan. 
I Vester-Dalskan ljuder dock hv som gv, och i N. Helsing- 
skan som gw.

Sluteligen anmärkes vid både Dal. och Gotl., att de 
här uppträda uti sina ålderdomligaste ännu lefvande mun
arter eller sockenmål, nämnligen den förra såsom hon 
talas i E l f d a l e n  eller Osterdalarnes nordligaste egnd och 
den senare såsom hon låter p å F å r ö ,  Gotlands likaledes 
nordligaste socken. Likväl är det äldsta målet icke in
skränkt endast till dessa två socknar, utan talas nästan 
lika rent äfven i llefe andra, särdeles uti de tillgränsande. 
Härigenom förklaras de olikheter, som läsaren lätt upp



täcker mellan Dalskan här och den soin förekommer i Sv. 
Språkets Lagar, hvilkas Förf. hufvudsakligen följt det 
kanske icke fullt så fornrena Moramålet; — samt dc något 
större olikheter, som märkas emellan Gotländskan här 
och uti en afhandling, som kallas: Bemærkninger over Oen 
Gotland, dens Indbyggare og disses Sprog af C a r l  S ä v e , 
uti Historisk Tidskrift, red. af C . M o l b e c il  IV. s. 187—252, 
författad för omkring 12 år sedan, i hvilket sistnämnda 
arbete dessutom åtskilligt annat förekommer, som bör 
ändras till följe af författarens utan afbrott fortsatta under
sökningar. — När uti ett teinpus ingen ljudförändring eger

1. KLASSEN.
(Afljutl i G o t iskan :  f, a, €, i  el

Bida (I. bidia, bedja). bid—um, bad 
Dräpa (I. drepa, dräpa), dräp—un
Fräiå (I. frata, sv., pedere),frät—um,
Gjäta (I. geta, omtala), gjät—um,
Gjäva (I. gefa, gifva), gjäv—um,
Jäsa (T. gähren, gäsa), jä s—um,
Jäta (I. eta, äta), jä t—um,

Dal.
it,

u m , bädid 1. 
drap—um, dräpid. 

fr a t— um, frätid. 
gat—um, gjätid.
gav—um, gjivid. 
ja s—um, jäsid.1 
ja i—um, jätid.

bedid.

Kwädd (I. Jcväda, qväda), kwäd—um, kivad—um, kwädid.
Ligga (I. liggia, ligga), ligg—um, ldg — um, Iciid.
Läsa  (I. le sa, läsa), läs—um, las—um, läsid.
liäkd  (I. reka, vräka), rak—um, rak—um, räkjid.
S i t tja (l. sitia, sitta), sitt—jum, sdt—um, sätid.
Sid  (I. sid, se), sir, sidum, sdg—um, sit 1. sitt.
Wdrd (I. ver a, vara), ir—um, war—um, wärid.
Wägå (l. vega, väga), iväg—um, wag—um,- wääd 1. wäjid.
Wävd (I. vefa, väfva), wäv — um, vo av—um,- wävid.

B iärd  (I. bera, bära). bär—um, bar—um, burid.
Skjärd (1. skera, skära), skjär—um, skar—um, skurid.
Stiäla (I. stela, stjäla), stjäl—um, stal—um, stidid.

Kumd (l. koma, komina), kumb—um, kam—um, kumid.3

1) Jäsa  böjes äfven starkt i H elsingskan.
2) Hafva i Vänjan och på Sollerön  uti imperf. w og, vcogum och iroc, 

w ovum , efter 3 K lassen.
3) I O rsa: kämid.



rum mellan sing. o chp lu r., utan den senare bildas endast 
genom att lägga u eller um till den förra, tecknas detta, 
för korthetens skull, sålunda: Dal. hägg -  um, hjägg—um, i st. 
f. hugg, huggvm, o. s. v. Ar en dubbelform vidsatt, utmärker 
det, a tt äfven denna höres, ehuru mindre allmänt, t. ex. 
Gotl. impf. pl. gritu (1. grelu). Det näst efter infinitiven satta 
Isl. ordet är, åtminstone till formen, det samma som det 
Dal. eller Gotl., om också icke ju s t alltid till betydelsen, 
hvilken åter angifves af det vidstående Svenska. När det 
motsvarande Isl. verbet icke har stark böjning, angifves 
detta genom tillsatsen af tecknet ”sv.” (svagt).

Gotl. 1. KLASSEN.
m ed ursprungligen lång rotvokal.)

Bida,
Dräpa (slå),

G i ta 1. gitta (gitta),
Giva 1. G i,

Jita,

Liga  1. ligga,
Läsa,
Räka (vräka; räfsa), 
Sita,
Sä i 1. sai,
Vara,

bidur, bide, bad—u, bidi.
dräpur, -pe, drap—u, dräpi.

gitur, -te, gal—n, giti l. gitti.
gir, give, gav—u, g iv i.

jiiur, -te at —n, jili.
kräkur, -ke, krak—u, kräki.

ligur, -ge, lag—u, ligi.
läs—e, las—u, läsi.
räkur, -ke, rak—u, räki.
situr, -te, sat—u, siti.
sir, si, sag—u, säii (1. siti t).
jä r—u, var—u, vari.

Biära, biär—e, bat— u,x buri.
Skära, skär—e, skar—u, skur i.
Stici/a, stiäl—e, stal, stulu, stuli.
Iräda, (I. troba, träda, tråda), trädur, -de, fr ad, trudu, trudi. 
Syca, (I. sofa, sofva), syvur, -ve, svav—u, sy vi.2
Åuma, kumbur, kume, kvarn—u,3 kumi.

1) N ågon  gång i pl. buru.
2) Annu höres stundom : sviva, svivur, -ve , svav— u, svivi; men äfver sy  va , sy vu r , säv— u, syvi.
3) Impf. kvarn, kvam u, börjar utträngas a f kämrn, kamu 1. kämu.



2. KLASSEN.
(Afljud i G otiskan: ai, ai-ai, n i ,  in. fl.

Blåsa (I. blåsa, blåsa), blås—um, blisX. bles—um, bläsid. 
Få (I. fa , få), får, fåum, Jikk, jingum, fa id .1
Fålla (I. falla, falla), få ll—um, fjä ll,—um, fällid. 
Gråta (l. gråta, gråta), gråt—um, gritX. gret—tim, grät/å. 
Gä (I. g ang a, gå), går, gaum, gjikk, gjingum, gaid.'1 
Ilågga (I. högg ca, hugga ),hågg—um, hjägg,—um, häggjid.

Hålda (I. halda, hålla), håld—um, hjält, hjäldum, häldid. 
Lopa (l. hlaupa, löpa), lop—um, lep—um, läpid.
Låta (I. lata, låta), låt,—um, Ut (l. let) — um, lätid.
Läka (I. leika, leka), läk—um, lik (1. lek) — um, läkjid.
RåÖa (I. råda, råda). råd—um, rid—um, rädid.

3. KLASSEN.
(Afljud i G otiskan: a, o, o, a,

Drågå (I. draga, draga), drar, dragurn, drog—um, dra'id.
Däa (I. dega, dö). dur, däum, do—um, dääd?
Fårå (I. fara, fara), fa r —um, fo r —um, färid.
Gnågå (I., Sv. gnaga, sv.), gnar, gnagum, gnog, — um, gnaid.
Gråvå (I. gr afa, grafva), grav—um, grov—um, grävid.
Gålå (I. gala, gala), gal—um, gol—um, gälid.

Häva (I. hefia, hälVa), häv, hov, hävi (V. Da!.)4

L ä a (I. Iceia, le), lär, läum, lo—um, länd?
Målå (I. mala, mala). mal—um, mol—um, mälid.

Skåvå (I. skafa, skafva), skav — um, skov—um,
Slå (I. sid, slå), slår, slåum, slog—um,
Standa (I. standa, stå), stand—um, stod—um,
Swära (I. sveria, svärja), swät— um, sor—um,

1) B öjes i Mora: F å , f å r ,  f å m , fikk , Jingum, fängjid.
2) B öjes i M ora: Gånga, g å r , gångnm, g jikk , gjingum, gängjid.
3) I Mora: D ä ia , dä ir, däium, do—um , däiid.
4) I E lfdalen: häva, har svag böjning.
5) I M ora: L ä ia , lä ir , läium, lo— um, läiid.

skävid.
sla'id.
ständid 1. städid. 
sorid 1. surid.



Gotl. 2. KLASSEN.
m ed öm som  låag och kort rotvokal och redupl. imperf.)

Blasa, blas— e, bles—u, blasi.
Fa, far, fae, fk k , Jingu, fa i.
Falla, faldur, falle, fjä ll  (1. fjält), -llu, falli.
( ', rata, yratur, -te, gret, gritu (1. gretu), grati.
(Ja, gar, ga’é} gikk, gingu, gali.
flagga, Väggur, -ge, hjägg—u, haggi.
IJaita (I. heita, heta), kaitur, -te, hait, hitu, haiti.
Ifalda, haldur, -de, hjält, hjäldu, haldi.

Lata, latur, -te, let—u, lati.
Laika, laikur, -ke, laik, lika, laiki.

Valda (I. valda, vålla), va/dur, -de, vält 1. valt, (—Idul) valdi. 
G ana (A.-S. ganian, gapa, glo), ganur, -ne, gan—u, gani.
Vaksa (I. v ax a, växa), xaksur, -se, vaks, vuksn (1. vaksiä) vaksi.

3. KLASSEN.

Dräqa,
med lång rotvokal.) 

drägur, -ge, drog—u, drägi.
Ddi, ddir, dåiu, do 1. dog—-u, doi.
Fara, fa r —e, fo r —u, fari.

Gräva, grävur, -ve, grov—u, grävi.
Gala, gal—e, gol— u, gali.
Gdi (I. geya, latrare), gåir, gdie, go—u, goi 1. g dii}
IIäva, hävur, -ve, hov—u, hävi.
Jaga (I .jaga, sv., jaga), jagur, -ge, $1 jagi.
Läi, läir, läie, lo 1. log—u, läii.
Mala, mal—e, mol—u, mali.
Na (I. nå, sv., nå), nar, nae, nod (1. no) —u, nat.
Rada (råda),
Raka (råka, hända),

radur 1. rar, rade, rod—u, radi?
rakur, -ke, rok—u, raki.

Skvala (sqvala), tkval—e, skvol— u, skvali?

Sia, dar, slaS, slog—u, slai([)t slagen).
Sta, itar, stae, stod—u f stat (pt. standen).
Svära, svär—e, sor—u, sori 1. suri.

1) På andra stä llen : G n ia , gnide, g å it, sv.
2) I)al. rå d a , Isl. råda, st. efter 2 K lassen.
3) Skvåla , skvål, skvol, skvåli, höres äfven.
4) F ör imperf. stod, p i stodu, höres stundom  äfven sto , pl. stou, (sto -u ), 

hvartill väl orsaken är likleten med dåi, do , dou.



Sdvd (I. so/a, sofva), 
Tå gå (I. taka, taga),

sdv—um, 
tar, tagum,

soo — um, 
tog — um,

Dal.
sorið 1. suvid. 
ta'ið.

Aka (I. aka, åka), ak—um, ok—um,

4. KLASSEN,
Afljud i Gotiskan *, a ,  u , t l ,

Binda (I. binda, binda), b Ut, bindum, bott(batt), bundum, bundið. 
Brinna (I. brenna, brinna), b rid, brinnum, brann, brunnum, brunnid. 
Brista (I. bresla, brista), brist—um, brast, brustum, brustid.

Dimbä (mht. dimpfen, ånga), di.mb—u, dainb, dumbu, dumbid.
Dimpa (dimpa, falla tungt), dimp—um, damp, dumpum, dumpid.
Drikka (1. drekka, dricka), drikk—um, drokkfdrakk), drukkum, drukkjii\ 
Dätta (I. detta- falla lätt), dätt—um, datt, duttum, duttid. 
Dölpa (omstjälpa, hvälfva), (dölp?) (da/p?) dulpi(Vänj.)1
Finna (I. finna, finn i), Jid, funnum, fann, funnum, funnid.
Glätta (halka, slinta), glätt—um, glatt,gluntum, glunti (Vänj.)2
Gnälla (gnälla), gnäll—um, , gnall, gnullum, gnullid.

Hinna (hinna, jf. I. inna, sv.), hinn—um, hann,hunnum, hunnidiQvsddf

Gvälva(I.hvelfa,sv.,hvälva), gvälv, gvalv, gvulvi(Y .D.)4
Hänga (I. hanga, eft. 2 Kl., hänga), häng, häng, hängt{X
Klinga (I. klingia, sv., klinga), kling—um, klang, klungum, klungjid.5

Knäkka (knäckas, brista), knäkk—um, knakk,knukkum, knukkjid. 
Krälla (kräla, hvimla), kräll—u, krall, kruttu, kruttid.
Läkkja (I. leka, läka, läcka), läkk—u, laldc, lukku, lukkjid.
Nägga (stånga; jf. I. hnöggra, sv.), nägg—um, nagg, nuggum, nuggjid. 
Rinna (I. renna, rinna), rid, rinnum, rann, runnum, runnid.
Räkkja (räcka, räcka till), räkk—um, rakk, rukkum, rukkjid.
Sikka (I. sökkva, sjunka), sikk—um, sokk(sakk),sukkum, sukkjid. 
Simma (simma), simm—um, samrn, summum, summid.

1) Mera är häraf ännu icke funnet (i Vänjans socken); i Elfdal. går det 
svagt: dopa , dofte, d o ft, men på A .-S ax . starkt: delfan , dealf, dulfon, dol/en, grr.fva.

2) Så är det funnet; men i H elsingskan mera regelrätt: glm ta, 1. g lo r ia , 
glant, konj. glunte, glunti.

3) Icke annorstädes i Dalarne än i Orsa; det låter naturligtvis inna, ann, livil- 
ket möjligtvis är ursprungligare i N orden än hinna, jf. dock Got. Ilinpan, hanp,ianga.

4) H välfm  böjes sv. i Ö .Dal.
5) Klinga, är icke funnet i E lfdalen; men upptages efter R yd q u ist, anf.st. s. 184.



Taka 1. ta,
Vada (I. vada, vada), 
Väga, (I. v eg a, vä^a), 
Väva (I. ve/a, väfva), 
Aka,

Binda,
Brinna,
Brista,

takur 1. tar, take, tok—u, taki 1. tai.
vadur, -de, vod—u, vadi.
vägur, -ge, vog—u, vägi.
vävur, -ve, vo v—u, vävt.
akur, -ke, ok—u, aki.

4. KLASSEN.
med kort rotvokal.)

bindur, -de, bant, bundn, bundi.
brindur, brinne, brant, brunnu, brunni,
bristur, -te, brast, brustu, brusti.

Brägga (I. brugga,sv., brygga), bräggur (-ge?), bra gg, bruggu, bruggi.

Dimpa,
Drikka,

Dälpa,
Finna,

dimpur, -pe, damp, dumpu, dumpi.
drikkur, -ke, draJck, drukku, drukki.

dälpur, -pe, dalp, dulpu, dulpi.
Jitidur, jinne, fant, funnu , funni.

Gnälla, gnäldur, gnälle, gnall, gnullu, gnulli.
Gälda [l.gialda, gälda), gäldur, -de, galt. guldu. guldi. 
Hinna, hindur, hinne, hant, hunnu, hunni.
Hjälpa (I. hialpa, hjelpa), hjälpur, -pe, halp, hulpu, hulpi. 
lívalva, hvälvur, -ve, hvalv, hvulvu. hvulvi.
Hänga, hängur, -ge, hank. (hungu?), hungi.

Kläkka (l. klökkva; kläcka, ips.), kläkkur, klakk} —
Knäkka, knäkkur, -ke, knakk, knukku, knukki.

Läkka,

Rinna,
Räkka,
Sinka,
Simma,

läkkur, fakk,-

rindur, rinne, rannt. runnu, runni,
räkkur, -ke, rakk, (rukkuf), rukki.
sinkur, -ke, sank. sunku. sunki.
simbur, -me, samm, summu, summi.

1) k lä k k a , är iinpersonelt; i H els. finnes klikka, klakk, klukki, m isslyckas
(klikka), med det deraf alstrade klukkna 1. klokkna, börja gråta, Isl. klökk-
na (monne icke rättare klokkna?), tappa m odet, blifva rörd.

2) L äkka, är iinpersonelt; i I le ls . , efter 1 K l., läka , läk , luk, konj. lake,
lukji, sippra, likasom Isl. leka, luk, lekil.



Singa (klinga), sing—u, sang, sungu, sungjid.
Skrälla (skrälla, braka), skräll—u, skräll, skmllu, skrullid.
Skräppa (I. skreppa; knalla), skräpp, skrapp, skrupp*( V. D al.).
Skwäkkja (sqvätta), skmäkk—u, skwakk, skwukku, skmukkjid.1
Skwälla (I. skella, skalla; löpna2),skwäll—«, skivall, skwulln, skwnllid. 
Skwätta (sqvätta), sk mätt— u, skioatt,-uttu, skwutlið(Mora,Orsa).
Skjävä (I. skialfa, skälfva), sÄyVfv—wm, sÅrrm—um, skävid.3
Slinga (I. slyngia?; vackla), s/m#—mtt, s/a/i# (1. slaung), slungum, slttngjid. 
Slinka (slinka), s/mÅ:—mto, slank(\.slannk),slunkum, slunkjid.

Slippa (I. sleppa, slippa), s/tpp—urn, slapp (l. slopp), sluppion, sluppid.

Smälta (smälta), smält —nm, smalt, smultum, smultid.
Snärta (I. snerta; ila bort), snärt, snart, snurti (V.Dal.).
Snätia (ila snabbt bort, förbi). snÆtó—m ,  snaW(l.snott), snnttum, smittid.* 
Spiänna(\. spirna, spjärna), spiänn—» ,  spann, spunnum, spunnið. 
Spinna (I. spinna, spinna), spid, spinnum, spann,spunnum, spunnid. 
Sprikka (I. springa, spricka), sprikk,—tim,sprok/c{\.sprakk),sprukkum,sprukkjið.

Spritta (I. spretta, spritta), spritt—nm, spratt(l. sprott), spruttum, spruttid. 
Stikka (1. stinga, sticka, stinga), stikk—nm, stakk, stukkum, stukkjid. (Mora). 
Stikka l. stäkfcja (I. stökkva, stänka), stikk—nm, stokk( 1. stakk), stukkum, stukkjid. 

Stinga (1. stinga, sticka, stinga), sting—tim, stang, siungum,5 stungjid.

Stälpa (stjelpa), stälp—um, stalp, stulpum, stulpið.

Swinna (försvinna), swið, swinnum, swann,stcunnum, swunnið.
Swägn (l. scelgia, svälga), swäg—um, smag, smugum, swujid (Orsa).
Swälla (I. sr el/a, svälla), swäll—nm, small, swullum, swnllið.
Smälta (I. svelta, svälta), smält—nm, sivalt, smultum, smultid.

Tugga (I. tyggia, tugga), tägg—um, tagg(\. togg),tuggum, tuggid. 
Winna (I. vinna, vinna, liinna), icid, minnurn, wann, munnum, ivunnid.
Wälla (I. vetta, välla), mätt—nm, watt, mullum, mullid.
Wälfa (I. ve It a, välta), mält—urn, malt, wultum, wultid.

1) Skw äkkja; jf. Got], skrukka, sk;»ka iliop , —- eller hör detta till skaka?
‘d) S kw älla , skalla; löpna (om filmjölk).
3) Skjåvu; alla verbets vokalforhållanden äro vanställda genom  det i Dal. 

vanliga bortfallet a f l framfor v.
4) Snätta , snutta , snudda förbi, m otsvaras i Gotl. af det liktydiga sn itta , sv.
5) Impf. stang, stungum, låter äfven stakk, stukkum, liksom i Isl.



Singa (I. syngia, sjunga), singur, -ge, sang. sungu. sungi.
Skrälla, skräldur, -lie, skräll,1 —

Skälva,
Slinga (slunga), 
Slinka,
Slinta (slinta, halka), 
Slippa,

skälvur, -ve, 
slingur, ge, 
slinkur, -ke, 
slintur, -te, 
slippur,

Släkka (Lslökva, sv, släcka), s/äkkur, -ke, 
Smälla (I. smella, smälla), smäfdur, -lie, 
Smälta, smältur, -te,

skalv, skulvu, skulvi.
slang, slungu, slungi.
slank, slunku, slunki.
slant, sluntu, slunti.
slapp, sluppu, sluppi. 
slakk, slukki (l.sluki)
small, smullu, smulli. 
smalt, smultu, smulti.

Spinna, spindur,-nne, spant, spunnn, spunni.
Sprikka (spricka), sprikkur, -ke, sprakk, sprukku, sprukki.
Springa (T. springen, hoppa), springur,-ge, sprank, sprungu, sprungi. 
Spritta, sprittur, -te, spratt, spruttu, sprutti.
Stikka, stikkur, -ke, stakk, stukku, stukki.
Stinka (fara snabbt undan), stinkur, -ke, stank, siunku, stunki.

Stritta (fara a f snabbt3), strittur, -te, stratt, struttu, strutti.
Stälpa, stälpur, -pe, stalp, stulpu, stulpi.
Svinga (T,schwingen, svinga), svingur, -ge, svank, svungu, svungi.

svunni. 
sulgi. 
sulli. 
sulti. 
trilli*

Svinna,
Svälga,
Svälla,
Svälta,
Trilla (trilla),

Vinna (vinna), 
Välla,

svindur, -nne, svant,4 svunnu, 
svälgur, -ge, svalg, sulgu, 
sväldur, -lie, svall, sullu, 
svältur, -te, svalt, sultu, 
trildur, -lie, tralt,

vindur, -ne, vant, vunnu, vunnL
väldur, -de, vall, vullu, vulli.

1) Skrälla; de dcrtill horande impf. pl. skrullu och sup, skr ulli, halva än
nu icke funnits.

2) Släkka, slakk (jämnte släkka, släkkte, sv.) har nyligen blifvit funnet.
3) Stritta  sä g e s oftast om en fin vattenstråle.
4) I st. f. impf. sg. svant, höres oftare den besynnerliga formen: dä svanst burt.
5) Trilla; detta  verbs starka böjning är troligen icke gam m al, ln ilket tyc

kes visa s ig  af part.



Wärda (I. v er da, varda), tvärd—um, warl, wurtum, wurtid.
Värpa (I. verpa, värpa), värp, varp, vurpi (V.Dal.).

5. KLASSFN.
(Ailjud i Gotiskan: ei, ai, i, i,

Baida (I. bida, bida), baid—um, bed, biäum, bidid.1

Baita  (I. bita, bifa), bait—um, bet, bitum, bitid.
Draita (I. drita, cacare), dr ait—um, di'et, dritum, dritid.
Draiva. (I. drifa, drifva), draiv—um, drev, drivum, drivid.
Faisa (pcdere), fa is—um, fes, Jisum, Jisid.

Giiaida(A.-S.gnida, gnida).ýnatd—um,gned, gnidum, gnidid.
Graina (grina: jf. I.grina,sv.),grain—um,gren, grinum, grinid.
Graipa (I. gripa, gripa), graip—um, grep, gripum, gripid. 
llwaina  (I. hvina, hvina), hwain—um, hiPen.hwi.num, hwinid.
Klaiva (I. klifa, klifva), klaiv—um, klev, klivum, klivid.

Laida (I. lida, lida), laid—um, led, lidum, lidid.
Maiga (I. m ig a, mingere), in a ig—um, meg, migurn, migjid l. mijid.

Raida (I. rida. rida), raid—um, red, ridum, ridid.

Baiva  (I. rifa, rifva), raiv—um, rev, rivum, rivid.
Rwaida (I. rida, vrida), rwaid—um, rwed. rwidum, rwidid.2 
Rwaina (småböla), ricain—um, rveen, rwinum, rwinid.3
Skratda (I. skrida, skrida), skraid—um,skred,skridum.skridid.

Skaina (I. skina, skina), skain—um, skjen, skjinum, skjinid.

Slaila (I. slita, slita), slait—um, slet, slitum, slitid.
Smaida (I. smida, smida), smaid—um, smed, s mi dum, smid id.*

1) Baida är hcmtadt hos R y d q c i s t , s . 212, der det skrifves: la ida , baid, bed, 
bedid.

2) Ru a ida, i Orsa: W aida, iraid— um, wed, widum, widid.
3) Rwaina  heter i Vänjan: Vräina, vräin, vren, vrini, jf. Isl. hrina, firin,

hrein, hrinit, skrika, A .-Sax . hrina; man kunde tänka sig ett förmedlande A .-Sax.
hw rtna, liksom hwreópon, för hredpon, a f hrrpan.

4) Dal. Smaida  är hcmtadt hos R y d q c i s t , s . 213, der det skrifves: sm aida, 
sm a id . smed. smedin.



Varda, 
Värpa,

v ardur, -de vart, (prt. vördinf).1
tä r pur, -pe, varp, vurpu, vurpi.

5. KLASSEN.
med lång rotvokal.)

B/äiva (T. bleiben, blifva), 6<?*’r, 6/dt, blaic, blivu, blivi?
Bäita, bäitur, -fe, 6a*7, 6*7w, 6*7*.

Dräiva, dräivur, -ve,
Fäisa, fäisur, -se,
Gläida (A.-S. glidan, glida), gläidur, -de, 
Gnäida, gnäidur, -de,
Gräina, g rä in - e,
Gräipa, gräipur, -pe,
Ilväina, hväin—e,
K/äiva, Jcläivur, -ve
Knäipa (I. knipa, knipa), hiäipur, -pe,
Kväida (I. kvida; qvida), kväidur, -de.
Läida, läidur, -de,
Mäiga, rnäigur, -ge,
Päina (I. pina, sv., pina), päinnr, -ne,
B  Aida, räidur, -de,
Bäita (I. rita, rita), räitur, -te,
Bäiva, räivur, -ve,
Bräida, bräidur, -de,

Skräida,
Skräika,
Skäina,
Skäita, (X. skita, cacare), 
Släita,
S/näida,
Smäita(Got. smeitan,-smita), 
Sträida ( T. streiten, strida),

skräidur, -de, 
skräikur, -ke, 
skäin—e, 
skäitur, -te, 
släitur, -te, 
smäidur, de, 
smäitur, -te, 
sträidur, -de,

draiv, drivu, 
fais. Jim, 
glaid, glidu, 
gnaid, gnidu, 
grain, grinu, 
graip, gripu, 
hvain, hvinu, 
klaiv, klivxi, 
knaip, knipu, 
kvaid, kvidu, 
laid, lida, 
rnaig, migu, 
pain, pinu, 
raid, ridu, 
rait, ritu, 
raiv, rivu, 
braid, bridu,

skraid, skridu, 
skraik, skriku, 
skain, skinu, 
ska it, sk i tu, 
slait, slitu. 
smaid, smidu, 
smaif, smitu, 
straid, stridu.

drivi.
Jisi.
glidi.
gnidi.
grini.
gripi.
hvini.
kliv i.
knipi}
kvidi.
lidi.
migi.
pini.
ridi.
r iti*
r iv i.
bridi.

sb'idi.
skriki.
skini.
skiti.
sliti.
smidi.
smiti.
stridi.

1) \a r d a ;  då livarken pl. af impf. eller part. äro säkert kända, kan inan 
ick e  beståm dt afgöra, om icke detta verb snarare borde hänföras t i l l '2 K lassen .

2) Bluiva  gar äfveri: bläi, bläir, blai, blio, blivi.
3) I Helsingl. (H ögdal) finnes ett K lip \ klip, klep, konj. kleppe, kleppi = Isl. 

khpa, klip , klriP', klipa, klipit, knipa.
4) Bäita-, rita, rep a , rista; hit höra G otl. ru ita , sv ., plöja första gån g  om  

varen, I. reita (ógras úr akri; Björn H ald.), reitr, trägårdssäng, Sv. v r e t , V re- 
ta (kloster), in-rita sig , m. m.



Staiga (I. stiga, stiga), staig—um, steg. stigum, stigjid 1. stijid.
Swaiða (I. svida, svida), swaid—u, sweð, swidu, swidid.

Stcaika (I. svika, svika), swaik—um, swek, swikum, swikjid.
Sdiga{l.siga. siga, sjunka), säig, seg, sigi. (Vänj.).
Traivas (I. prifast, trifvas), traivs, traivums, trevs, trivums, trivids.
Waika (I. vikia, vika), waik—um, wek, wikum, icikjid.

6. KLASSEN.
(Afljud i Gotiskan: iu, au, u, u,

Bioda(I. biöda, bjuda), biod—um, bod, budum, budid.
Briota (I. briöta, bryta), briot—um, brot, brutum, brutid.
Driopa (I. drixipa, drypa), driop—um, drop, drupum, drupid.
Flioga (I. fliúga, flyga), fliog—um, flog, flugum, flujid.
Fliota (l.flióta, flyta), flio t—um, flot, flutum, flutid.
Fniosa ( l.fnysa, sv., fnysa),/mos—um, fnos, fnusum, fnusid  (Mora).1 
Friosa (I.friósa, frysa), frio s—rim, f r  os, frusum, frusid.
Gjota (I. giöta, gjuta), gjot—um, got, gutum, gjutid (Mora).2
Gliopa (glupa, sluka), gliop—um, glop, glupum, glupid?
Griopa (grofinala, gröpa), griop—um, grop, grupum, grupid.*
Kliova (l.kliúfa, klyfva), kliov—um, klov, kluvum, kluvid.
Kriopa (I. kriúpa, krypa), kriop—um, krop, krupum, krupid.

Lioga (I. liúga, ljuga), liog—um, log, lugum, lujid.

Lauta (I. lúta, luta), laut—um, lot, lutum, lutid.
A7topa(nypa; jf. Got. hniupan),niop—um, nop, nupum, nupid.
Niosa (I. hniósa, nysa), nios—um, nos, nusum, nusid.
Niota (I. nióta, njuta), niot—um, not, nutum, nutid.

Riota (ryta; jf. I. lirióta), riot—um, rot, rutum, rutid.

1) Dal. Fniosa är hem tadt hos R y d q t i s t , s . 237, der det sk rifves: fn e o sa ,  

fn c o s , /n å s ,  fnusid.
2) Gjota  böjes svagt i Elfdalskan, när det nägongång nyttjas.
3) Gliopa; att detta verb någongång haft, stark böjning uti Isl. syn es al

gliúpr, adj., glupna, v. n ., och gleypa, v. a. Ä fven i Sv. talspråket höres på

flere ställen både ipf. g löp och sup. glupit.
4) Dal. griopa, gröpa, mala gryn, Gotl. g ryp a  1. gröipa, sv., I. grópna, inörna

af öfvermognad och grópinn, adj., pipig> lös, kunna möjligen höra hit, men dc
böra då skrift as gropna  och gropinn; jf. M. Ii. T ysk. grieben, group, grytsteka,

och griefen, g ro u f  gripa?



Gotl.
Strdika (T. streichen, stryka), sträikur, -ke, siraik, striku, slriki.1

stäigur, -ge, staig, stigu, 
sväidur, -de, svaid, svidu, svidi. 
sväigur, -ge, svaig, svigu, svigi. 
sväikur, -ke, svaik, sviku, sviki. 
säigur, -ge, saig, sigu, sigi. 
träivs, träives. traivs, trivus, trivis. 
väikur, -ke, vaik, viku, viki.

la,
Svfiida,
Sväiga, (svigta, böjas), 
Sv t'i i ka,
Säiga,
Ttäivas,
Vciika,

6. KLASSEN.
med liing rotvokal.)

Biauda (Gotl. Lag. biaupa), biaudur, -de, baud, budu, 
Brauta (Gotl. L. briauta),

budi.
brautur, -te, braut, brutu, bruti. 
draupur, -pe, draup, drupu, drupi. 
flaugur, -ge, flaug, flugu, flugi. 
flautur, -te, flaut, flutu, fluti.

fraus—e, fraus, frusu, frusi. 
giautur, -te, gaut, gutu, guli. 
gläupur, -pe, glaup, glupu, glupi.

Draupa,
Flaug a (Gotl. L . Jliauga),
Flaut a,

Frausa,
G iauta,
Gläupa,

Klauva (Gotl. L. kliaufa),
Kräupa,
Laupa (I. hlaupa; gå),
Liauda (ljuda; hlióða, sv.),
Liauga.
Lausa(göra lös; jf. Got. Husan), lausur, laus, (lusuf), 
Liauta (I. hlióta, ljuta, få), liautur, -te, laut, (lutul),

klauvur, -ve, klauv, kluvu, kluvi. 
kräupur, -pe, kraup, krupu, kncpi. 
laupur, -pe, laup, lupu, hipi'} 
liaudur, -de, laud, ludu, 
liaugur, -ge, laug, lugu,

ludi.
lugi.
(prt. lusin).3 
(lut#)*

Niaupa,
Niausa,
K  iauta (Gotl. L. niauta), 
Ranka (I. riitka, ryka), 
Rauta (ryta. skrika),

niaupur, -pe,naup, nupu, nupi. 
niaus—e, naus, nusu, nusi.
niautur, -te, naut, nutu, nuti.
raukur, -ke, rauk, ruku, ruki.
rautur, -te, raut, rutu, ruti.

1) Gotl. 8träika m otsvaras af Dal. strioka, se  6 K lassen.
2) (Jotl. L aupa  iir öfvergånget till denna från ‘2 k lassen; se Dal. lopa.
.1) Gotl. Lausa  (borde egentl. vara Liausa), göra lös, luckra upp (jord).
4) Gotl. Liauta  (Gotl.Lag. liauta) höres ej ofta; t. ex. hann liautur (laut

ald/i liva, han far (fick) aldrig lefva



Sioða (I. sióda, sjuda), sioð—um,
Skjota (I. skióta, skjuta), —m ,

Smia (I. smiúga, smyga), smi,

soð, suðttm, .o/d/r).
s&of, skutum, skutið.

smou, smuji (V.Dal.).

Strioka (I. striúka, stryka), striok—um, strok, struicum, strukjið.

Sauga (I. siúga, suga), saug,—um, sog, sugum, stijið.
Saupa (I. íiíjaa, supa), saup—um, sop, supum, supið.
Tiota (I. þióta, tjuta), tiot—um, Iulum, tutið.

Anom ala Verher.
Kunna (I. kunna, kunna), kann, kunnum, kund —um, kunnað. 
Tords (töras, jf. I. pora), tors, (torumsl) tworst'—«m, torlðs.
Uln (Got. skulan, skola), a/, ulum, u ld —wm, w/ad.1

(I. wYia, vilja), ícíY/, voilum, twYcf—um, wilað.
Witrf (I. tuta, veta), ttWl. witum, wisf 1. wiss—um, witdö.

Sluteligen upptagas här några H e l s i n g s k a  s t a r k a  
v e r b e r ,  som antingen icke med slik form finnas i Dal. 
eller G otl., eller ock på annat sätt äro märkeliga, äfven- 
so in e ttp a r  dylika V ä r m l ä n d s k a .  — Härvid anmärkes, 
a tt när Isl. i ett verbs pl. af iinpf. eller i supin. har oac
centuerad vokal (men lång och accentuerad i infin.), så har 
Hels. i vissa tillfällen afgjordt k o r t  vokal, hvarföre den 
följande konsonanten då skrifves dubbel. Hels. har för
lorat den plur. formen, men har i stället bevarat iinpf. i 
konjunkt.; presens är väl tvåstafvigt, men utljuder på vo
kal, utom i Ljusdal, der det är enstafvigt. I Helsinge-målets 
hufvudsoknar, Delsbo och Bjuråker, uttalas y  som i och 
ö som e : men y  och u användas likväl här så mycket 
hällre, som dessa vokaler eljest öfverallt i landskapet be
varat sitt rä tta  ljud; men d i ordinidten och ordslutet är 
försvunnet från nästan allt Helsingland.

pres. ipf. ind. ipf- konj. supin.

1. Kl. Jäsa (gäsa 1. jäsa), jäse, jas , jase, jässi,
Kräka (krypa), kräke, kr a k  krake, kräkkji.
Kräla (kräla), kräle, kral, krale, krälli.
Läka (I. leka, läka), läke, lok, lake, läkkji.

1) Elfdal. Via, skola, Gotl.Lag. al, ulu, pres.; men i M ora: «kula, skall, 
skumm, skull— um.



Siauda (Gotl. L. siaupa), siaudur, -de, saud, sudu, mdi.
Skiauta (Gotl. L. skiauta), skiautur, -le, skant, skutn, skuti.
Släuka (sluka, I. slúka, sv.), slankur, -ke, slank, sluku, sluki.

Sprauta (spruta; jf.T. sprieszen],sprautur, -te, spraut, sprutn, spruli.1

Stäupa (stupa, jf. I. stúpa), stäupur, -pe, stanp, stupu, stupi.
Säuga, säugur, -ge, saug, sugu, sugi.
Säupa (supa; äta soppa), säupur, -pe, sm/p, supit, mpi.
Tiauta, tiautur, -te, taut, lutu, tuti.
Trauta (I. prió'.a, tryta), trautur, -te, traut, trulu, truti.

Anomtila Verber.
Kunna, kann. kunnu, kundi, -du, kunna 1. kun t.
Törsa, 1. tårsa, törs 1. tåss, törsti 1. tåssti, törst 1. tåsst.
Skula, skall, skulu, skuddi, -d//, skutt.
I ila (1. vilja), vill, vilu, viddi 1. villi, -du, 1. -lu, vitt.
Vita, vait, vitu, visti, -stu, vist.

Vräka (vräka),
.3. Kl. Flå (Isl. flå, ilå),
Klå  (I. klå, klå),
4. Kl. Dimma (Dal. dirnba),
Glinta (halka; ilå fel),
G/välla (I. hvella, återskalla),
Gjälla (I. gella, skalla, ropa), 
Klikka (klicka, slå fel),
Knästa (knysta, knittra, jf. 1. g nes ta), 
Skrälla (skrälla, Dal. skrälla), 
Skwitta (sqvätta),
Stimma (imma, ånga, Dal. stimba, sv.),
5. Kl. Klipa (I. klipa, nypa), 
Skriva (skrifva),

vräk,
f å r ,
klar,
dimme,
g lin te,
gwälle,
gjälle,
klikke,
knäste,
skrälle,
skwitte,
stimme,
klip
skrive,

vrak,
fog ,
klog,
damm,
glant,
gwall,
g all,
k/akk,
lenast,
skräll,
skwatt,
stamm,
klep,
skrev,

vrake, 
fioge, 
kloge 
dumme, 
glunte, 
givulle, 
gulle, 
klukke, 
kuuste, 
skrulle, 
skwutte, 
stumme, 
kleppe 
.skrev ve,

vräkkji. -
flö ji
klöji.3 
dummi. 
glunti. 
gmdli. 
g ulli. 
klukkji. 
knusti. * 
skrulli. 
skwutti. 
stum m i. 5 
kleppi. 6 
skrevvi.

1) Gotl. S prau ta; äfven höres spräuta.
2) H els. vräka, vrak, i Ljusdal, men eljest ipf. vrok, vrokc.
3) Klå, klog, v. a., men klia, och Dal. kläa, klia, kiägde, kläkt, v. n.
4) K nästa;  jf. kny, knysta, och Isl. g  nes ta, gnast (N iåls Saga, k. 158), bra

ka, samt gnista, sv .,  jf. M edelpad (vid ITelsinge-gränsen) knätta, knätt, knatt, knutti, prassla, knäppa.
5) Stimma, Dal. stimba, stimbeð, stimbað, A .-Sax. steman 1. stgm an, -m de, 

E. steam, jf. Sv. stimma, Dal. stimba, f . , imma, töcken, samt H els. stamma, sv ., dunsta, stinka, lukta.
6) K lipa, i H ögdal; men eljest H els. knipa, knipa.’



Smia (Gotl. smäida, smida), s-mie, sme, smee, smei.
0. Kl. Glypa, 9fype-> 9^Pi glöppe, glöppi.
Skryta (skryta), skryte skrot, skrötte, skrötti.

Sist dessa 3 Värmländska st. verber:
Skaka (I. skekia, skaka), skaker, skok, skak i. 1
Skräkka («lida med ryck), skräkker, skrakk, skrukki. 2
Smätta (slinka undan, in), smatter, smatt, smutti.3

De här ofvan uppräknade starka verber lefva nästan 
alla med full kraft i åtminstone tvänne af Sveriges rena
ste landskapsmål; ty det är allenast om ett liögst ringa 
antal af dem, knappast 6—8, om hvilka det kan sägas, 
a tt de befinna sig i ett utdöende tillstånd. Deras fort
farande lifaktighet stödjes också af talrika afledda ord 
efter deras särskilda vexlande afljud, så att det är att 
förmoda, att de länge skola kunna bibehålla sig emot 
skrift- och det finare talspråkets ödeläggande inverkan. 
Det hade utan tvifvel varit af vigt att här på samma gång 
kunna anföra dessa deras afledda ord, äfvensom att ingå 
något vidlyftigare på jäinnförelser med slägtspråken; men 
det moste uppskjutas till andra och utförligare arbeten. 
Författaren vill likväl ej förneka, att ju  icke detta un
derlåtande är icke så litet påkostande. E huru här icke 
varit tillfälle att upptaga mer än några få af Helsingskans 
starka verber, kan det likväl i förbigående anmärkas, 
att detta landskapsmål derjämnte äfven eger de allra fle
sta af dem, som tillhöra Dalskan och Gotländskan.

De hittills funna starka verberna i Dalskan äro 157 
och i Gotländskan 171, bland hvilka hela antalet sär
skilda verber, som de två målen ega till sammans, utgör 
202. Läggas härtill de här upptagna Helsingska, 3 Värtn- 
länska och 1 Medelpadiskt, som icke finnas i Dal. och Gotl., 
så varder hela antalet 214. Af dessa verber är det följan
de, som man skulle kunna kalla för Svenskan nya eller förut

7) Värml. skaka, v. a. och n . , deraf skakal, adj., skakig (väg), och 
trol. äfven skak, pl. skjäker, f . , skakel, skackcl.

8) Skräkka, v. n ., med skräkka, skräkkle, skräkkt, v. a ., Gotl. 
skräkka, sv. v. a. och n ., sam t H els. ski'ikka, sv ., halka, Dal. skrikk- 
sko, skridsko; — a f samma stam äro väl ock: skrynka (skrinka, R y d -  

q v i s t , s. 18(j)  och T . erschrecken, s t .,  m. fl., på Got. troligen skrigqan 
(skrinkvan), s t ., fara samman (af skräck), skrynkas.

9) Smätta, jf. smutta (och smitta?), sam t Isl. sm etti, m ., snabel, 
smotta, fl, halsöppning (på kläder).



icke riktigt kända, enär de ieke upptagas af R y d q v i s t  i 
Sv. Spr. Lagar bland nu lefvande Svenska ord, åtminsto
ne icke uttryckeligen ocli med alla deras former och i n 
om sina urgamla ailjudsklasser:
1 Kl. D. F r ä t a , H. K l i k  k a ,  D. G. kläkka,

D .,  H. J ä s a , D . ,  G . ,  II. K n ä k k a ,
G . ,  H. K r ä k  a, H. K n ä s  t a ,
H. L ä k a , M. K n ä t t  a,
G. T r ä d a , D . ,  G. L ä k  ka,
H. Vr äka ,  G. räka,  D. räka, D. K  ägg  a,
D. Wägå , V. S k r ä k  ka .
- Wä v å , D . ,  G . ,  II. S k r ä l l a ,

2  k l .  G. L a i k a , D. läka. D. S k r  ä p p  a ,
D. R å d a  (G. råda, 3  K l .) , -  S k w ä k k j a ,
G. G a n a , H. S k w ä l l a ,
-  Val da . G. S l ä k k a ,

3 k l .  G. G å  i, V. S m ä t t  a,
II. Fl å , D. S n ä r t a ,
G. J a g a , -  S n ä l l a ,
H. K l å , H. St i tnrna,
G. K a , G. S v i n g a ,
-  Raka , - T r i l l a ,

V. S k a k a , D. Tugga.
G. S k v a l a , 5  k l .  II. K l i p a ,
- Vada. G. P ä i n a ,

4 Kl. G. B r ä g g a , -  R ä i t a ,
D. D i m b a ,  II. Dimma, - S  t r ä i  k a ( D .  slrioka, 6  K l . ) ,
G. D ä l p a ,  V. D. dölpa, -  S v ä i g a ,
-  G j ä l l a , -  S ä i g a ,  H. sig a,

H. G l i n t a \ .  g l ä n t a , Ð.glätta, V. D. V r ä i n a ,  D. ricaina.
- G w ä l l a  ( e g .  hvälla), G Kl. D. Gliopa, G. gläupa, H. glypa

G. II v ä l v  a ,  V. D. gvälva, - G r i o p a .

Samlandet af materialet till denna fåbladiga afliand- 
ling bar icke kunnat ske på få år, och icke utan vid
sträckta resor och någon möda. Likväl hafva omstän
digheter g jo rt, a tt författandet most företagas på en 
teinmeligeu kort tid. — Skulle författaren detta oaktadt 
kunna hoppas, att hans lilla arbete kunde föranleda en 
eller annan att medverkande inträda på den fosterländ
ska språkforskningens rika, men ännu så föga allmänt 
bearbetade fält, så låge deruti hans käraste belöning.




