
Gæra 
orla 
(verb)

De e orla som man kan sätte te (att) frammaför. Dom täla om vô som håll på å vô som 
nôgun gær
Jamska ha måång forma ta verba man ha tege bort onödu ændelsa å gjort e förenkling. 
Hærri måång orl ere bærre grundstammen ta verbe som annvænnes
Vokaln vål dåbbulbetone på de verba. På e finar e orl cirkumflex. Dåbbulbetoninga e 
myttje vanlen ti jamsken. Förutsættinga e atte förste stavelsa e lång.  å atte vokaln ti 
ænre stavelsa kan försvinn

Genomgående för einstavig verb e atte dom får dåbbulbetoning i grundforma om dom it 
sluut på vokal. 
Dåbbulbetoningen försvinn næ orle etterat 
e betone.

att dela Te deeil Deil allst

att skriva te skriiv
Te skriv 
på

Tingorla å kan ha 
dåbbulbetoning E laamp (lampa)

E kæær (kärra)

Verba kan deiles opp i tvo gruppa, stærsk å veik e benning (böjning)
Stærske verba kan deiles opp i seks klassa presis som herri 
islænsken
Stærske verba ha olik orl för infinitiv, presens, å 
imperfekt.

Stärsk e benning

Klass 1
Verba som ha diftongen -ei för orlom som hannel om vô je gjoorl i 
går. (imperfekt)

Te gæra 
(infinitiv)

Je gjär i 
dag 
(presens)

Je 
gjoorl/gorle 
i går 
(imperfekt)

Je ha gjort 
(perfekt 
particip)

Je haad 
(pluskva
mperfekt)

Ske gära
(futuru
m) imperativ

bita biit bit beit bete bete biit
grina griin grin grein grene grene griin
rida ri ri rei rede rede ri
riva riiv riiv reiv reve reve riiv
skina skiin skin skein skene skene skiin
skriva skriiv skriv skreiv skreve skreve skriiv
svida svi svi svei svede svede svi



Klass 2
Verba som ha diftongen -au för orlom som hannel om vô je gjoorl i 
går. (imperfekt)

Te gæra 
(infinitiv)

Je gjär i 
dag 
(presens)

Je 
gjoorl/gorle 
i går 
(imperfekt)

Je ha gjort 
(perfekt 
particip)

Je haad 
(pluskva
mperfekt)

Ske gära
(futuru
m) imperativ

bjuda bjö bjö baug bjöde bjöde bjö
bryta bryyt bryt braut bröte bröte bryyt
flyga flyyg flyg flaug flöge flöge flyyg
flyta flyyt flyt flaut flöte flöte flyyt
frysa fryys frys fraus fröse fröse fryys
höra höör hör haul haule haule höör
ropa kauk kauk kauke kauke kauke kauk
krypa kryyp kryp kraup kröpe kröpe kryyp
ljuga ljuug ljug ljaug ljöge ljöge ljuug
rök ryyk ryk rauk röke röke ryyk
rö (falla 
smått) rö rö rau röde röde rö
skuta skjuut skjut skaut sköte sköte skuut
skjuta skjuut skjut skaut sköte sköte skjuut
smyga smyyg smyg smaug smöge smöge smyyg
supa suup sup saup söpe söpe suup
sy sy syr saume saume saume sy

Klass 3
Te klass 3 ræknes verba som ha -i hell -e ti grundform å ha -a ti orlom som 
hannel om vô je gjoorl i går. (imperfekt)

Te gæra 
(infinitiv)

Je gjär i 
dag 
(presens)

Je 
gjoorl/gorle 
i går 
(imperfekt)

Je ha gjort 
(perfekt 
particip)

Je haad 
(pluskva
mperfekt)

Ske gära
(futuru
m) imperativ

Sticka biin binn bann bönne bönne biin
dricka dreek drekk drakk drökke drökke dreek
hitta fiin finn fann fönne fönne fiin
ge ge ge ga gjedd gjedd ge
rinna riin rinn rann rönne rönne riin
spricka spreek sprekk sprakk sprökke sprökke spreek
sticka stiik stikk stakk stökke stökke stiik
falla deett dett datt dötte dötte deet



Klass 4
Te klass 4 ræknes verba som ha -æ ti grundform å ha -a orlom som hannel om vô je 
gjoorl i går. (imperfekt)

Te gæra 
(infinitiv)

Je gjär i 
dag 
(presens)

Je 
gjoorl/gorle 
i går 
(imperfekt)

Je ha gjort 
(perfekt 
particip)

Je haad 
(pluskva
mperfekt)

Ske gära
(futuru
m) imperativ

bära bæra ber bar böre böre bæra
skära skæra sker skar sköre sköre skæra
stjäla stjæla stjel stal stöle stöle stjæla
sova sæva söv sav söve söve sæva
slippa slææpp slæpp slapp slöppe slöppe slææpp

Klass 5
Te klass 5 ræknes verba som ha -æ hell -e ti grundform å ha -a hell -å ti orlom som 
hannel om vô je gjoorl i går. (imperfekt)

Te gæra 
(infinitiv)

Je gjär i 
dag 
(presens)

Je 
gjoorl/gorle 
i går 
(imperfekt)

Je ha gjort 
(perfekt 
particip)

Je haad 
(pluskva
mperfekt)

Ske gära
(futuru
m) imperativ

brinna brææn brinn brann brönne brönne brææn
ligga letje ligg låg litje litje letje
läcka læka lek lak leke leke læka
läsa læsa les las lese lese læsa læsan
sitta sete sitt såt sete sete sete sættan 
äga æga eg åg ege ege æga
jäsa æsa es as ese ese æsa
äta æta et åt ete ete æta ætan nu

Klass 6
Te klass 6 ræknes verba som ha -æ ti grundform å ha o- ti orlom som hannel om vô je 
gjoorl i går. (imperfekt)

Te gæra 
(infinitiv)

Je gjär i 
dag 
(presens)

Je 
gjoorl/gorle 
i går 
(imperfekt)

Je ha gjort 
(perfekt 
particip)

Je haad 
(pluskva
mperfekt)

Ske gära
(futuru
m) imperativ

fara færa fer for före före færa
gnaga gnæga gnag gnog gnege gnege gnæga
gräva græva grev grov greve greve græva
gala gæla gal gol gôle gôle gæla
göra  gæra gær goorl gjortt gjortt gæra
hjälpa hjæælp hjæælp holp hölpe hölpe hjæælp
hänga hææng hæng hong hönge hönge hææng
mala mæla mal mol möle möle mæla
stå stå står stog stått stått stå
svärja svære sver svor svöre svöre svære
ta ta tar (teg) tog tege tege ta
väga væga veg vog vege vege væga



Veik e 
bennin
g

Veik bænning vål på tri sætt.

Klass 1
Te klass 1 räknes verba som ha dåbbôlbetoning ti infinitiv å i presens. För de meste sluut
orla mæ e -e i infinitiv

Te gæra 
(infinitiv)

Je gjär i 
dag 
(presens)

Je 
gjoorl/gorle 
i går 
(imperfekt)

Je ha gjort 
(perfekt 
particip)

Je haad 
(pluskva
mperfekt)

Ske gära
(futuru
m)

Less höör
(imperati
v)

binda 
djur bees bees bææst best best bees
dela deeil deeil deile deile deile deeil
festa duurr duurr durre durre durre duurr
elda eel eel elle elle elle eel
flina fliin fliin fliint flint flint fliin
gå an flööj på flööj på flöje på flöje på flöje på flööj på
fria frii frii friid fridd fridd frii
fråga frååg frååg fråågd frågd frågd frååg
råma gaaul gaaul gaaule gaaule gaaule gaaul
gråta gliip gliip gliift glift glift gliip
glo glååm glååm glååmt glåmt glåmt glååm
släppa 
hår haamn hamn hamne hamne hamne haamn
heta heeit heeit heite heite heite heeit

hoppa hååp hååp hoppe hoppe hoppe hoop
håppan 
nu

höra höör höör höörd hörd hörd höör
kasta kaast kaast kaste kaste kaste kaast
ropa kaauk kauuk kauke kauke kauke kaauk
springa kuut skuut kute kute kute kuut
köpa kööp kööp kööft köft köft kööp
köra köör köör kaul körd körd köör
lära leer leer lærd lærd lærd leer
tugga maaul maaul maule maule maule maaul
klottra raal raal rale rale rale raal
skvallra raal raal ralle ralle ralle raal
ropa roop roop rope rope rope roop
ränna 
omkring rææn rææn rænne rænne rænne rææn
värk rææn rææn rænne rænne rænne rææn
sömma saaum saaum saume saume saume saaum
skratta skraat skraat skratte skratte skratte skraat
släpa sleep sleep slepe slepe slepe sleep
slipa sliip sliip sliift silift silift sliip
sparka späärsk späärsk spærske spærske spærske späärsk
stoppa 
(strumpo
r) stuup stuup stuppe stuppe stuppe stuup
trösta trööst trööst tröste tröste tröste trööst



Klass 2
Te klass 2 ræknes verba som ha dåbbôlbetoning ti imperfekt å shluut på -d hell -t ti 
imperfekt o perfekt

Te gæra 
(infinitiv)

Je gjär i 
dag 
(presens)

Je 
gjoorl/gorle 
i går 
(imperfekt)

Je ha gjort 
(perfekt 
particip)

Je haad 
(pluskva
mperfekt)

Ske gära
(futuru
m)

bo bo bor bood bodd bodd bo
följa fale fal fåård fård fård fale
städa mm fli flir fliid flidd flidd fli
flytta flöte flöt flööt flött flött flöte
stirra glo glor glood glodd glodd glo
ha ha ha haadd hadd hadd ha 
klyva klyyv klyv klyyvd klyvd klyvd klyyv
lyda ly ly lyydd lydd lydd ly 
spörja spöre spör spoord spord spord spöre
sy sy sy syydd sydd sydd sy
så så så såådd sådd sådd så
sälja sæle sæl sææld sæld sæld sæle
sälja sæle sæl saald sald sald sæle
sätta sætte sætt sææt sætt sætt sætte
tro tro tror trood trott trott tro
tycka tyttje tytje tyykkt tykkt tykkt tyttje
bli våål vål våårt vårte vårte våål
välja væle væl væærd værd værd væle
välja væle væl væærd værd værd væle
veta vætta veit viist vist vist vætta
äga ååg åg åått ått ått ååg
uppföda æle æle æærd ærd ærd æle

Klass 3
Te klass 3 ræknes verba som ha dåbbôlbetoning ti imperfekt å presens. All shluut på -d 
hell -t ti imperfekt o perfekt

Te gæra 
(infinitiv)

Je gjär i 
dag 
(presens)

Je 
gjoorl/gorle 
i går 
(imperfekt)

Je ha gjort 
(perfekt 
particip)

Je haad 
(pluskva
mperfekt)

Ske gära
(futuru
m)

stå sig på
maten bii bii biidd bidd bidd bii 
breda breei breei breeid bredd bredd breei
flina fliin fliin fliint fliint fliint
fria frii frii friid fridd fridd frii
hojta hööy hööy hööyd höyd höyd hööy
leda leei leei leeid ledd ledd leei
skruva skruuv skruuv skruuvd skruvd skruvd skruuv
släppa sleep sleep slææft slæft slæft sleep



Klass 4 Te klass 4 ræknes verba som e lik ens i all fårmom. Infinitiv, imperfekt, perfekt å presens.

Te gæra 
(infinitiv)

Je gjär i 
dag 
(presens)

Je 
gjoorl/gorle 
i går 
(imperfekt)

Je ha gjort 
(perfekt 
particip)

Je haad 
(pluskva
mperfekt)

Ske gära
(futuru
m)

baka baka baka baka baka baka baka
festa duur duur duur duur duur duur 
hoppas hoppes hoppes hoppes hoppes hoppes hoppes
flämta hæse hæse hæse hæse hæse hæse
jaga jaga jaga jaga jaga jaga jaga
klaga klaga klaga klaga klaga klaga klaga
peta, 
röra kæra kæra kæra kæra kæra kæra
lyckas lykkes lykkes lykkes lykkes lykkes lykkes
använda nöte nöte nöte nöte nöte nöte
räfsa raka raka raka raka raka raka
skrika ræme ræme ræme ræme ræme ræme
smacka smæka smæka smæka smæka smæka smæka
spela spæla spæla spæla spæla spæla spæla
svara sværa sværa sværa sværa sværa sværa
tala tæla tæla tæla tæla tæla tæla
göra väg væga væga væga væga væga væga

Oregelbundna verb, Greinlausingan

Te gæra 
(infinitiv)

Je gjär i 
dag 
(presens)

Je 
gjoorl/gorle 
i går 
(imperfekt)

Je ha gjort 
(perfekt 
particip)

Je haad 
(pluskva
mperfekt)

Ske gära
(futuru
m) imperativ

vissla blister blister blistre blistre blistre
bessla bese bæssl bæsle bæsle bæsle bese
drunkna drak’n drak’n drakne drakne drakne drak’n
göra väg gjæra gjær gjoorl gjort gjort gjæra

måste gjætte te gjætt gatt gôtte gôtte
ske je 
gjette

hugga hååg hågg hågg högge högge hååg

kunna kuune kan kunne kunne kunne
ske je 
kunne

mumla måmmôl måmmôl måmle måmle måmle måmmôl
se si sir såg sitt sitt si
söla sutter sutter suttre suttre suttre sutter

sätta sætte sætt sææt sætt sætt sætte
sættan 
dekk

säga sææj sæj saa sagt sagt sææj
tordas toles törs toles toles toles toles
ramla tuller tuller tullre tullre tullre tuller
välja vele vill ville ville ville ville
vilja vele vill ville ville ville vele

komma koma kom komme komme komme koma
komman 
nu

skjuta på skuuv skuuv skuve skuvd skuvd skuuv



Utipåfallatt (konjunktiv)
De vo artut te råkes                                 Det vore kul att 
träffas
De ging 
fel om je 
fekk færa.

Det ginge 
väl om jag 
finge fara.

Beinlausing 
(passiv)

Finns it ti jamsken. Bærre nyorla som stæll te 
tökke. Ettesom bå genitiv s o passivt s saknes ti
jamsken bygges meiningan opp ænelånns.

Passiv 
skrivs 
med s

Passiv vål skreven 
mæ s

Patriks 
bil 
vändes

Biln hans Patrik vårte vänne hell Biln at’a Patrik vårte 
vänne

Karins 
bil 
vändes

Biln hænn Karin vårte vänne hell Biln at’n Karin vårte 
vänne

Verba som styr 
dativ

följa fale Je ske fale’n heim Jag ska följa henne hem
hjälpa hjæælp Ha du hjælpe a? Har du hjälpt honom
tacka taak Ha du takke’a Har du tackat honom
tro tro Du må tro’n Du måste tro henne
likna liken Du liken’a Du liknar honom
börja begynn Les frå begynna Läs från början
möta mööt Ha du mött’a Har du mött honom
hälsa hääls Hælls’a frå meg Hälsa honom från mig
gratulera gratulér Mæ gatt gratulér’n Vi blev tvungna att gratulera henne


