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Förord, 

Det folkmål, vars ljud- ock formlära följande avhandling 
omfattar, talas i det lilla ökåpellet Kökar, beläget i sydöstra 
delen av den åländska skärgården, i yttersta havsbandet. 

Språkområdet är såväl till areal som till innevånarantal 
mycket litet. Kapellets råm byar, Karlby, Överboda, Finnö, 
Helsö ock Österbygge, upptaga tre små, skoglösa öar ock 
bebos av omkring 700 personer. 

På dessa utklippor har befolkningen intill de senaste år-
tiondena bevarat sitt i många avseenden märkliga språk ock 
sina egendomliga sedvänjor från främmande inflytelse. Men 
den på senare tider växande bildningen har, förmedlad av 
handel ock sjöfart (icke skolor), avslipat en del karakteristiskt 
i såväl tal som seder. Den gamla Kökarsdialekten har i likhet 
med många andra folkmål så småningom fått ge vika för ett 
yngre språk, moderniserat med nysvenskan som mönster. Detta 
yngre idiom är nära nog det enda som nu användes i hemmen. 
Ännu kan en ock annan sitt äldre modersmål, men det an-
vändes sparsamt, man blyges för det »råa» talet, ock följden blir 
en viss osäkerhet i ljud ock former. Den gamla kökarskan 
betraktas därför rättast som en utdöd dialekt, vars egen-
domligheter leva kvar som sägner i egna ock kringliggande 
bygder. 

Det är emellertid denna gamla form som ligger till grund 
för min avhandling. Fyra somrars vistelse i Kökar (första 
gången 1886, då jag med understöd ur »fiscus rectoris» begav 
mig dit) har gjort mig förtrogen med den enkla ock natur-
friska befolkningen ock givit mig tillfälle till vidlyftiga an- 
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4 	 KARSTEN, KÖKARSMILET. 	 XII. 3 

teckningar, gjorda under den dagliga sammanlevnaden. Mina 
största samlingar äro dock de, vilka gjorts med den gamle, säll-
sport minnesgode kyrkoväktaren Erik Rosenblad som sagesman. 

Rosenblad är född 1802, tog afsked från sin tjänst 1890 
efter 61 års tjänstgöring (1829-1890) ock erkännes allmänt 
vara den grundligaste kännaren av den gamla Kökarsdialekten. 
Fyra särskilda somrar har jag genomgått mina samlingar med 
honom, ock jag har ej haft anledning att göra några avvikelser 
av vikt från de ursprungliga anteckningarna. Senast har jag 
sommaren 1890 arbetat tillsammans med honom i ock för 
transkription av mina äldre samlingar till det lundellska alfa-
betet, varmed prof. LUNDELL i maj månad s. å. under min 
vistelse i Uppsala godhetsfullt gjort mig för ändamålet närmare 
förtrogen. 

Det ur målet hopbragta materialet har jag efter bästa 
samvete ock förmåga bearbetat så, att Rosenblads uppgifter 
utgöra avhandlingens egentliga innehåll, det s. k. Kökarsmålet 
(kkm.), medan däremot de övriga anteckningarna betraktas som 
nykökarska (nkk.). Att svårigheter i enskilda fall skulle uppstå 
ock mellanformer yppa sig, var ju att förutse; men hoppas 
jag, att dylika ej skola bereda läsaren alltför många olägenheter. 

Anordningen av materialet skiljer sig i ett par avseenden 
från den i tidigare avhandlingar följda. Den descendenta ety-
mologien utgör en integrerande del i arbetet, alldenstund 
assimilationerna (bortfallen) blott behandlas i denna del. De 
enstaka ord, vilka jag ej kunnat inrymma i huvudreglerna har 
jag i allmänhet som (för mig) »etymologiskt oklara» sammanfört 
på ett ställe. Jag beklagar, att de till antalet stundom äro 
ganska många, men detta missförhållande har jag ej kunnat 
avjälpa med de resurser, som stått mig till buds i Uleåborg. 

Vid jämförelserna har i regeln nominativen av fornsvenska 
ock isländska ord citerats, utom då det speciellt varit fråga 
om slutljuden eller om företeelser, som ansetts bero av dem, 
varvid ackusativen, som kkm. överhuvud generaliserat, använts. 
— I formläran har isländskan alltför mycket måst anlitas, ehuru 
det säkert för behandlingen av Kökarsmålet varit fördelaktigare, 
om även här fornsvenskan mera kommit till sin rätt. Detta har 
naturligtvis berott på att någon lämplig fornsvensk grammatik 
ej funnits att tillgå, då NOREENS ej ännu utkommit. 
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XII. 3 	 FÖRORD. 	 5 

I vad förhållande Kökarsmålet står till Föglö dialekt, mitt 
barndomsspråk (Kökar hör som kapell till Föglö moder-
församling, avståndet mellan kyrkorna är fyra mil), hoppas 
jag senare komma i tillfälle att omtala. 

Kökarsmålet har icke tidigare varit föremål för veten-
skaplig behandling. Enstaka sparsamma uppgifter påträffas hos 
RIETZ i hans dialektlexikon. RIETZ' sagesman var kyrkoherden 
i Jomala, prosten F. P. v. KNORRING. Orden, till ett antal av 
omkring 2o, anges särskilt vara från Kökar. Jag har ett par 
gånger genomgått RIETZ' lexikon för att samla de få orden 
ock funnit följande: 

bladdrerska f. storpraterska s. 37,1; 
bladdrå m. väderhane s. 37,1; 
båbbor f. pl. sår s. 69,1; 
fjätt m. karl (pl. -år) s. 143,2; 
färil m. öppen led för färja ock båt 

mellan isen s. 129,1; 
go(d)lik adj. duglig S. 207,2; 
göit m. barn s. 220,2; 
hjädan adv. härifrån s. 259,1; 
inn part. att s. 293,1; 
kdbb (pl. -ar) m. mindre klippa som 

ej översköljes av vattnet s. 342,1;  

kvannan adv. varifrån s. 369,2; 
lojk f. sköka s. 411,1; 
näsu-glasa pl. glasögon s. 462,1; 
ravlå vb. storprata, skrävla, prata dum- 

heter s. 520,1; 
svämndk adj. sömnig s. 709,1; 
söt m. kyss s. 759,2; 
utbåda n. namn på ett skär vid Kökar 

på Åland s. 69,2; 
uttah f. får s. 785,1; 
värrin m. def. hin onde s. 832,1. 

TÄRNSTRÖM upptager i sin De Alandia 1745 några ord 
från Kökar (däremot nämner HALLBORG i sin disputation De 
Alandia, Abox 1730, icke ett enda). RADLOFF nämner i sin 
Beskrilning öfver kand (Åbo 1795, s. 248) en del ord från 
Åland, av vilka några gott kunna vara kökarska, emedan även 
jag påträffat dem: skolfva gunga, anf. arb. s. 249, sud sidan 
av ett fartyg eller en båt, ågga ström av vågor. Om språket 
i det hela säger RADLOFF »Föglö ock Kumblinge inbyggare 
bryta ännu mera, ock Kökarsboerne äro vid många tillfällen 
svåra att förstå.» I Östsvenska monografier av HERMAN VEN-
DELL, Helsingfors 1890, ingår slutligen ett litet antal Kökarsord, 
meddelade av mig. Ett par smärre ordförteckningar från Kökar, 
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6 	 KARSTEN, KÖKARSMILET. 	 XII. 3 

gjorda av d:r K. A. BOMANSSON ock fil, kand. J. E. VEFVAR 
äro införlivade med svenska landsmålsföreningens i Helsingfors 
samlingar. 

Till alla dem, vilka på ett eller annat sätt varit mig be-
jälpliga vid mina undersökningar ock vid materialets bearbetande, 
frambär jag mitt järtliga tack. Särskilt vill jag framhålla den stora 
förbindelse, i vilken jag står till landsmålstidskriftens redaktör, 
professor J. A. LUNDELL, professor ADOLF NOREEN ock lektorn, 
d:r J. V. LINDGREN för värdefulla metodiska anvisningar. Till 
prof. LUNDtLL står jag i ökad tacksamhetsskuld för aldrig 
svikande intresse, välvillig uppmuntran ock stor jälp vid den 
svåra korrekturläsningen ock för därunder meddelade råd. 

Uleåborg i maj 1891. 

Anton Karsten. 

Avhandlingen har den lo september 1891 offentligen 
granskats för vinnande av filosofie licentiatgrad vid Käjserliga 
Alexanders-Universitetet i Helsingfors. Arken 6--io innehålla 
smärre rättelser, vilka icke hunno ingå i disputationsupplagan. 
På samma gång jag för flere av dessa rättelser erkänner den 
förbindelse, vari jag står till professor A. 0. FREUDENTHAL ock 
docenten H. A. VENDELL, nödgas jag med ledsnad tillägga, 
det en av göromål mer än vanligt upptagen tid ej tillåtit mig 
att i tidskriftsupplagan utförligare behandla formläran, så som 
annars var min avsikt. 

Uleåborg i mars 1892. 

ÅK. 
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2) sammansatt: 

mediopalatal frikativa med hela främre delen av tungan höjd 
ock med labial modifikation 	  (tonlöst) f 
Anm. 1. Postdentalerna i målet bildas med tungspetsen mot 

övre framtändernas bas ock äro således tämligen höga. 
Anm. 2. Vid supradentalernas bildning böjes tungspetsen 

uppåt ock ansättes mot tandvallslistens mellanyta'. De äro lätta att 
skilja från kakuminalerna, vilka i målet äro mycket höga ock bildas 

1) Lyttkens-WulfEs Ljud!. s. 23. 
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genom att tungans främre del böjes bakåt ock kommer upp mot gomtaket. 
Dentalerna i 7/484a nsv. mörda ock htd nsv. hyrde särskiljas gott. 
Angående kakurninalerna förtjänar att framhållas, det målets r-kakumi-
naler äro lägre än Z-kakuminalerna. 

Anm. 3. Dentip alatalern a bildas med främsta delen av tungans 
övre yta mot tandvallslistens bakre kant. Passet ligger således bakom 
alveolarvinkeln. Här anmärkes, att postdentalerna ofta, särskilt i slut-
ljud, uppträda som svagt dentipalatala, utan att därför övergå till rena 
dentipalataler. I avhandlingen utmärkes denna palatalisering med ^ 
över postdentalen. 

Anm. 4. Med laryngalen h betecknas här ett ljud, som man kunde 
utmärka med d, den tonlösa vokalens tecken 1,  t. ex. naht fsv. nat. 
Utandningstrycket är mellertid, då ljudet står emellan tonlös explosiva 
ock föregående kort vokal, i särskilda fall så starkt, både i betonad 
ock obetonad stavelse, att målet måste anses ega laryngal frikativa. 
Även mellan lång tonande konsonant ock följande tonlös explosiva höres 
i betonad stavelse2  ett tonlöst övergångsljud, liksom i nyss beskrivna 
fall framkallat genom regressiv assimilation från explosivan. I av-
handlingen betecknas detta ljud med V  efter den tonande konsonanten, 
t. ex. fa479a. fsv. silki, hcenivta fsv. htemta, men kanfcert nsv. kamfer. 
Mellan tonande konsonant ock följande icke-explosiv tonlös har jag tyckt 
mig höra ett svagt tonlöst element, vilket dock här lemnas obetecknat 3. 

Anm. 5. J'-ljudet har i målet en synnerligen vidsträckt användning. 
Det har benägenhet att ersätta kakuminalt (supradentalt) $ ock användes 
i äldre kkm. regelrätt även för postdentalt s. 

Anm. 6. För övrigt hänvisar jag till L11 Sv. landsm. I, 201T. 
§ 2. Vokalerna i kkm. äro, ordnade efter det akustiska 

intrycket (L11 Sv. landsm. I, 84), följande: 
imeac totao 

1.9 	61 	8. 
Anm. 1. Av vokalerna har e, en stor latitud åt e- ock ce-hållen, 

vadan det stundom faller sig svårt att bestämma värdet på a-ljudet. 
Före långt t bar a en benägenhet att närma sig e. 

Anm. 2. a har isynnerhet före kakurninaler ock framför de kon-
sonantförbindelser, före vilka vokalförlängning eger rum 4, stark dragning 
åt a. Jämför härmed L11 Sv. landsm. I, 109. 

L11 Sv. landsm. I, 86. 
I obetonad stavelse höres mellan tonande konsonant ock tonlös 

explosiva, åtminstone sporadiskt, ett mycket svagt tonlöst element, liksom 
mellan tonande konsonant ock följande icke-explosiv tonlös. Detta lemnas 
obeteckn at. 

Också i andra dialekter utövar en tonlös konsonant (särskilt ex-
plosiv) invärkan på föregående tonande, varigenom denna antingen helt ock 
hållet eller delvis blir tonlös. Se Å:m Dfs.1j., s. 9, 101 if.; Lindgr. Btr. s. 10. 

Se längre fram § 71,2 B a —c. 
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Anm. 3. y förekommer blott sporadiskt som ersättning för 2; y 
finnes blott i förbindelsen ny, likaså 2 blott i diftongerna g ock a,k. 

Anm. 4. ut är norskt u. Det förekommer ock i andra finnländska 
dialekter, se t. ex. Frth. Vöråm. s. 5. 

Anm. 5. Beträffande vokalerna för övrigt hänvisas till LI1 Sv. 
landsni. I, 82 if. 

I kkm. förekomma följande diftonger: ct,k, g, ny. 
Anm. I diftongen g är den senare komponenten starkt öppen, 

vadan den kommer nära e. 

B) Kvantiteten. 

Av konsonanterna äro i, t, 	n, d, n endast korta. 
De övriga kunna vara såväl korta som långa. 

Av vokalerna äro 2., y ock o blott korta; 8 endast 
långt. Alla de övriga kunna vara både korta ock långa. 

Kkm. uppvisar numera under tonvikt blott kombina-
tionerna kort vokal + lång konsonant eller konsonantförbindelse 
ock lång vokal + kort konsonant.,  Efter kort sonant är varje 
konsonant, som följes av annan, lång. Denna längd lemnas i 
avhandlingen °betecknad. 

C) Akcenten. 

Expiratorisk akeent. 
1. Det expiratoriska trycket uppvisar i målet följande 

tre grader: 
fortis (huvudtonig stavelse); 
s e rn ifortis (starkt bitonig stavelse); 
1 eviss imus (obetonad stavelse). 

Anm. Målets semifortis svarar mot KOCKS svaga semifortis (se Kock 
Akc. II, 27 if.). 

'2. Den expiratoriska akcenten är i målet blott enspetsig. 

1) I svagt betonad stavelse ock vid hastigt tal jämväl i stark sta-
velse kan dock kombinationen kort vokal + kort kons. förekomma. 

11 
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Den musikaliska akcenten är i målet blott enkel, 
d. v. s. tonen bibehåller under hela stavelsen samma höjd på 
tonskalan eller stiger från lägre ton till högre eller faller från 
högre ton till lägre (jfr Lindgr. Btr. § 9). 

Kkm. har blott enstavighetsakcentuering (akc. 1), 
d. v. s. den huvudtoniga stavelsen har i expiratoriskt avseende 
enspetsig ock i musikaliskt avseende enkel akcent 

Anm. 1. Kkm. saknar således både akc. 2 ock akc. cirkumflex. 
Anm. 2. Akcenten utmärkes i det följande med akut (') på fortis-

stavelsen blott då, när ordet tillika har en starkt bitonig stavelse eller 
huvudtonen faller på annan stavelse än den första. Semifortisstavelsen 
utmärkes med . Obetonad stavelse lemnas obetecknad. 

Anm. 3. KOCKS akcentterminologi har följts (Kock Akc. II, 27 If.). 

1) Angående nykökarskans musikaliska akcent skall jag ej uttala 
mig. Dock vill jag hava anmärkt, att även den saknar cirkumflex. 



Kap. II. 

ASCENDENT ETYMOLOGISK ÖVERSIKT. 

A.) Kvaliteten. 
Konsoriantevna. 

a) Enkla. 

I. Explosivor. 

01) Tonlösa. 

p. 

§ 10. Kkm. p represent 
1) fsv. p, utom då detta 

kkm. par fsv. panna 
pap or 	pipar 
pkg 	plagg 
pZogo 	plagha 
pogg 	punger 
prceft 	prwster  

erar: 
stod före t, t. ex. 

kkm. drqp fsv. drap 
jtavpa 	hitelpa 
lacehp 	klEepper 
kohpor 	kopar 
ohp 	op 
romvpo 	rumpa 

fpodo 	spadhi 	 fahp 	skip 
fpayo 	spini 	 fkopo 	skapa 
fproto 	sproti 	 vopaii 	vapn. 

1 ordet yofahp Josef representerar p likaså fsv. p: N:n 
Ark. VI, 336 anför fsv. formen Josep. p i igkohp Jakob 
kan antingen bero på lån från tyskan eller vara inkommet 
från gen. (N:n, Föreläsn.). För övrigt äro dessa namn under 
ovan anförda former ej sällsynta i de svenska dialekterna. 
Se t. ex. N:n Fryksd. 1j. § 109, 110. Lindgr. Btr. s. 23 upp-
tager formen Jakop, men däremot Josef med f i st. f. pl. 

1) Å:rn Dfs. 1j. s. 83 anför pkcop. 
13 



§ 10-11 	 KARSTEN, KÖKARSMÅLET. 	 XII. 3 

futinuf sjöbod är en djärvt kontraherad form av sjö-bod-hus. 
Den tonlösa laryngalen har, sedan den genom synkope kommit i 
omedelbar närhet av ton, explosiva, förvandlat denna till tonlös. 

Anm. 1. Före t övergår fsv. p i kkm. till f (§ 22,2). Undantag 
från regeln bildar ordet kcihptaii nsv. kapten, vilket väl torde få för-
klaras som ungt lånord (fr. eapitaine). 

Anm. 2. Förbindelsen ps förekommer i regeln i kkm., liksom fallet 
är i det nysvenska riksspråket 1, blott i former bildade med ett in-
hemskt s av sådana ord, där stammens slutkonsonant är p. I övriga 
fall har målet övergången p --> f i likhet med nsv. De få ord, där p 
i annat fall än det nyssnämnda uppträder före s, torde i kkm. böra 
betraktas som lånord': fnapf Ity. snaps klunk brännvin ock fnypfa 
klippa hår (jfr eng. snip avskära, avklippa). Kanhända är även det 
senare ordet lån från Ity.3  Säkert är, att ordet är lånat, ty kkm. känner 
i egna ord lika litet Sr som förbindelsen ps. 

2) nsv. b i följande oklara fall: pargif rspr. bagage, tör-
hända beroende på någon folketymologisk ombildning, ock pohta 
rspr. butelj. Det senare ordet uppvisar i ett stort antal sv. 
dialekter former med börjande p (se t. ex. N:n Fryksd. 1j. § 
109; VII Nyl. I, s. 175, Sv. landsm. II. 3, s. 39 från Runö). 

t. 
§ 11. Kkrn. t representerar: 
1) fsv. t 

i framljud, utom då det står före i + vokal (se § 14,1), t. ex. 
kkm. to 	fsv. ta 	kkm. trzyvtofi 5  jfr nsv. trind 

tggo 	taka s. 	 trodo 	fsv. tropa s. 
tambro jfr fsv. timber 	 tor 	 tunna, 

i in- ock slutljud, utom då fsv. t efterföljes av 1 (se 
§ 42) eller föregås av r, 1 eller f-ljud (se § 12, 13), t. ex. 
kkm. gwfut 	fsv. gata 	kkm. 2403 	fsv. utan 

(ctvan)hdit 	-holt 	 vakt 	 vikt 
naht 	nat 	 vato 	 vita 
rot 	 rot 	 vatna 	 vitni. 

I gifte nsv. spilta representerar t knappast ett äldre p, 
utan får väl t förklaras hava sitt upphov i ett äldre t, antingen 

Tamm Fon. känn. s. 39 if. 	2) Jfr Tamm a. st. 
3) TAMM anför i nyssn. arb. s. 40 ett knipsa av Ity. knipsen. 
4) Jfr V11 Sv. lit.-sällsk. förh. o. upps. 2, s. 155. 
5) trtyvtofi förekommer blotti uttr. vara po tripoii vara havande. 

I Svealand kan trind. även ega denna betydelse (se Rietz 751,2). 
14 



XII. 3 	ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: EXPLOS. p, t, t. 	§ 11-12 

så att adv. stilla har invärkat på ombildningen av detta ord, 
eller så att ordet är en kontaminationsform av nsv. (eller fsv.?) 
spilta ock värbet stilla fodra kreatur (se N:n Dalm. s. 202). 

fsv. i (th) i uddljud utom före i + vok. (se § 14,2), t. ex. 
kkm. tak 	fsv. pak 	kkm. tut 	fsv. Ju 

tay 	peir 	 tinga 	tvinga  
taft 	pin tvr 	pvcer re 
tri 	prir 	 kor 	Ner. 

Kkm. t uppträder utan fsv. motsvarighet i namnet adolt 
rspr. Adolf. Namnet torde få anses bildat genom tillskott av t 
(jfr § 12,2) ock således förutsätta en form *Adolft (om bortfallet 
av f se § 77). I nys, förekomma ock av allmogen användas 
en mängd namn på slutande t, t. ex. Albert, Evert o. 8. v. 
Man finge då hos detta ord antaga en analogibildning lik den 
som förekommer i kkm. &mald rspr. Emil efter Evald. Formen 
Adolt uppträder i en stor mängd dialekter, såväl norrl. som 
mellansvenska. Föglödialekten på Åland har adolt. 

t. 

§ 12. Kkm. t representerar: 
1) fsv. t 

efter r, då r ock t genom bortfall av en konsonant 
kommit att stå omedelbart invid varandra eller tillhöra olika 
delar av ett sammansatt ord, t. ex. 
kkm. fdrti 	nsv. fartyg 	kkrn. fgervtaf nsv. snärjdes 

thrvtig 	fyr(a)tio 	 ftarvt fsv. starkt 
lcprt 	fsv. leeript 	 fury 	nsv. sörjt 
~ryt 	myrkt 	 vcervt 	värkt. 

Anm. I ett par enstaka ord: mortel' nsv. mortel isl. mortil 
(Vid.) ock karyttafil nsv. kattun har rt i strid med regeln § 13,2 
givit rt  i st. f. 

efter f-ljud, t. ex. ftiver nsv. styv, fost fsv. fyrst. 
2) Kkm. t förekommer utan motsvarighet i fsv. i en del 

advärb efter s 2, t. ex. 

Om r-inskottet se § 35. 
t-tillägg i förevarande fall är uppvisat i flere dialekter (se t. ex. 

Frth. Vöråm. § 86, Nyl. § 43 anm., VII ONukk. § 104). 
15 



12-13 	 KARSTEN, KÖKARSMILET. 	 XII. 3 
kkm. furyåoceft nsv. förgäves 

grcitift 	gratis 
hoftaft 	i höstas 
ionft 	i jåns 

t (urspr. t) är tillagt i 

kkm. i kvcekst nsv. i (går) kväll 
moroft 	i morse 
fonzoft 	i somras 
vzeraft 	i vintras. 

kanfcert nsv. kamfer, kanske i 
analogi med de många främmande ord på -ert, som finnas i 
nsv.: klyvert, skonert, standert ni. fl. (L.-W. Ljudl. s. 300). 

Etymologiskt dunkelt är t i ct etabdIkohp nsv. ärkebiskop 
som möjligen har fått sitt svårförklarliga t genom lån; jfr flit. 
erzibischof, nedl. aartsbisschop, ags. arcebiseop (Kluge Et. 
wb.4  73). 

t. 

§ 13. Kkm. 4 representerar: 
fsv. It eller rp-t, i de fall då såväl 1 som rp enligt målets 

lagar skulle övergått till Z. Övergången it —> t eger rum även 
då 1 ock t genom bortfall av konsonant först i målet kommit 
att stå omedelbart vid varandra. T. ex. 
kkm. dobaht nsv. dubbelt kkm. jakt 	nsv. jälpt 

futt 	fsv. fult 	PEQ8 sköljt fsv. skolt 
got gult 	golt 	bot snålt 	analt 
haht 	nsv. halvt 	toht 	tolft 
hot 	fsv. harp-t 	zot 	valt. 

Inf. laka nsv. sälja ger sup. fot. 
fsv. rt, när r ock t icke genom bortfall av någon kons. 

kommit att stå omedelbart invid varandra, t. ex. 
kkm. dst fsv. dyrt 	kkm. l&zt nsv. lärt (lära) 

fQ4 nsv. fort mitgaht magert 
,Qt gjort mört (mör adj.) 
jaka fsv. hiEerta 190 fsv. porter 
hit hyrt (hyra) Mo *skiortal (skiurta) 
hoht hvart f2)(24 118V. sport 
7E6)4 nsv. kort s. vahkaht fsv. vakert 
Jat fsv. keert akt cert. 

Enligt denna lag förklaras t i orden «kök nsv. igelkott 
ock kohto nsv. kotte (om r-inskottet se § 35). 

1) I starkt betonad stavelse före r + kons. övergick u i fsv. efter 
år 1350 regelrätt till o: N:n GPhil. I, 478. 
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XII. 3 	ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: EXPLOS. t, t, f. 	§ 14 

1. 

§ 14. Kkm. j förekommer blott i förbindelsen ig, ock 
denna representerar: 

fsv. ti efterföljt av vokal, t. ex. 
kkm.Mygo fsv. tiugha 	kkm.gvalya isl. hvetja 

Jr4gu4 	tiughu 	 ni/ra 	nytj a 
J§Tcher 	thisedher 	 vi/sa 	vitja. 

fsv. pi i framljud efterföljt av vokal, t. ex. 
kkm. hsohkwr fsv. piokker 	kkm. jola 	fav. picell 

/styv 	piuver 	 Isafiia 	pina. 
fsv. palatalt k (d. v. s. kl efterföljt av vokal eller k + 

palatal vokal'), utom när det föregicks av s i uddljud, t. ex. 
kkm. balka fsv. bik-it 	kkm. kr(3iy fsv. krok-in 

dtkpa 	dikia 	 orvjyal nsv.*orkel3  
drohjya 	drukkit 	 rty`fpo fsv. rynkia 
Pipa 	flkia 	 flaWa isl. sleikja 

ft.3.,9a 	flskia 2 	 vljya 	fsv. vikit 
foZ19a 	folk-it 	 a919a 	senkia 
»ana isl. kirelki 	 atk,so 	setikia. 

Formerna drzy§a nav. dricka, fpriktpa nsv. spricka, ftiltba 
nsv. sticka förutsätta fsv. *drikkia, *sprikkia, *stikkia, former 
som jag i den mig tillgängliga fsv. litteraturen ej påträffat. 
Möjligen kunde kkm:s former förklaras som uppkomna genom 
analogibildning efter sådana ord som clgjka, fiftya o. s. v. 

Anm. Om s + palatalt k -- > f i inljud (mayfa fsv. maenniskia) 
se § 43. 

Även efter s i uddljud övergår fsv. kl efterföljt av vokal 
sporadiskt till bs, t. ex. fbsigta fsv. skiuta. Liksom några 
österbottniska mål (Frth. Vörärn. § 83) uppvisar kkm. (i följd 
av analogi från fj,,styta o. d.?) sporadiskt fly även för si- ock 
-ssi- (nsv. f-ljud) i ord sådana som fjpgda fsv. siupa, fj,,sagga 
nsv. suga (genom mellanformen flyga med s —> f enligt § 43), 
rifjpo nsv. ryssja, bogfjpbr nsv. bonjur m. fl. 

Svarabhaktivokal värkar ej palatalisering. 
Men däremot fifkare, nsv. fiskare; jfr fsv. fiskia ock flskari. 
Betyder »simpa». 

17 • 



§ 15 	 KARSTEN, KÖKARSMÅL ET. 	 XII. 3 

k. 

§ 15. Kkni. k representerar: 
fsv. k, när detta står före postpalatal vokal, 

vokal eller konsonant (utom konsonantiskt i), t. e 
kkm. kantora 	fsv. kamare kkm. kaugzu fsv. 

kar 	 kanna 	afko 
Nav° 	 klavi 	 bok 
laohko 	klokka 	 fon 
kniv 	 kniver 	lakat 
knodo 	knodha 	il ahka 
konto 	 koma 	 ncekucr 
kohpor 	kopar 	 fak 
krok 	 kroker 	takta mit. 
krayiia 	*kil 	&sia 	fsv. 

Formen ddpfögvk nsv. dopfunt kunde vara ombildad efter 
moik fsv. munker 2. 

Anm. »Nykökarekan» uppvisar sporadiskt k före prepalatal vokal 
eller kons. i uti inljud, t. ex. fiskin fsv. fiskin, forka fsv. folkit, vika fsv. vikit, dika fsv. dikia, rzglo fsv. rynkia; detta genom in-
värkan från nsv. 

fm-. g, när detta står före tonlös konsonant, t. ex. 
kkm. bikt 	nsv, byggt 	kkm. nök-kety nsv, nog kan 

Nkfb kd 3  jfr isl. ftaug 	 fkökfbcihka skogsbacke 
ht4kf4or 	nsv. högfärdig 	 fidkfmcs 	slagsmål 
hskt 	 högt 	 trikt 	fsv. tryggt4. 

Etymologiskt oklart är k i ordet kalö.for galoscher (jfr - 

Jfr hy. krana. 
Kökar har varit platsen för ett franciskanerkloster, stiftat före 

år 1472: Schybergson Finl. list. I, 170. 
Betyder flaggen på flaggstången. 
Redan fsv. ock ist. hade k-ljud : Rydqv. IV, 267; N:n Isl. gr. s. 70. 

Övergången g 	k egde rum före s ock t i isl., blott före t i fsv., 
där denna teckning är inskränkt till särskilda handskrifter (Uppl.L., Cod. 
Bur., Bjärk.R.). 

Kökarsborna företaga varje år handelsresor till Reval. Kanske 
kunde ordet på denna väg ha lånats från ryskan. Jfr Schag. Vätöm. 
5.35. 

svarabhakti-
x. 
kuna (kona) 
aska 
bok 
folk 
lakan 
nakki 
nakudher 
sak 
takel 
vika. 

Fy. icartonia 5). 
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XII. 3 
	

ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: EXPLOS. k, b. 	g 16 

;9) Tonande. 

b. 

§ 16. Kkm. 
1) fsv. b, 

gammalt f 
kkm. ban 

bof 
bato 
bigkda 
bkko 
book 
bridp 
Ufo 
chi..mbcdvikut 
jarnbcer 

Kkm. fn,aba 
bildning efter adj 

yngre fsv. 
kkm. ggmbZa 

grimbcer 
hamb4a 
hombkc 

b representerar: 

förbindelsen nib), t. ex. 
kkm. goba nsv. gubbe 

kaba4 Ity. kabel 
kamb Ny. kamber 
lamb 	lamb 
naba isl. nabbi 
nob 	nsv. nubb 
roba 	rubel 
fabM 	sabel 
trombo fsv. trumba 
vamb 	vamb. 

snappa upp är en folketymologisk 

kkm. kombcer fsv. kombeer 
-famber 
fa,mber 
ambcer 

-sambor 
simbaer 
ömber. 

sv. b (även i 
fsv. balker 

bas 
biti 
blupa 

isl. blaka 
boäi 

fsv. bryggia 
byssa 

isl. dymbilvika 
gimbr 

ohp nsv. 
. snabb. 
b inskjutet' emellan ml ock mr, t. ex. 

fsv. gamblar 
grymber 
hambla, 
humbli 

Anm. 1. Alldenstund subst. i kkm. förlorat now. r, har ock 
b-inskottet gått förlorat hos dem; sålunda: dom fsv. domber, orm fsv. 
ormber, lam fsv. limber. 

Anm. 2. Lagen om b-inskott i ovannämnda fall har även utsträckts 
till nya lånord, t. ex. frcemNigg främling, filmbZ0 semla, ficimbcer 
slammer. Fsv. eufoniskt b har i nsv. ock en stor del dialekter bort-
fallit, »assimilerats» 2. I en del allmogemål (t. ex. Nylandsmålet 3, Vörå-
målet4, Fårönaålet3) kvarstår dock b-inskottet ock har liksom i kkm. 
inträngt i yngre lånord. 

Anm. 3. I ordet järtbatcer salpeter föreligger icke någon växling 
mellan p ock b, utan ordet är en folketymologisk bildning av salt ock 
adj. bitter (Sv. landsm. I, 682). 

Inskottet egde rum redan »vorliterarisch» enligt N:n 0-Phil. I, 
434, 487. 

2) Tamm Fon. känn. s. 18 If. 	3) Frth. Nyl. § 58. 
4) Frth. Vöråm. § 35. 	 5) N:n Fåröm. § 12. 
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16-17 	 KÅRSTEN, KÖKARSMÅLET. 	 XII. 3 

2) åtminstone skenbart andra ljud i orden futlgik supplik 
ock botera votera. Kanske b i fiabUk beror på analogibild-
ning efter det i målet förekommande pu4bUk publik? Eller 
föreligger här en art av regressiv assimilation, i det tonande 
1 har förvandlat föregående explosiva till tonande? 

d. 

§ 17. Kkm. d representerar: 
1) fsv. d, 

gammalt fsv. d, även i förbindelserna nd ock 1d', t. ex. 
kkm. dag 	nsv. dagg 	kkm. od 	fes. odder 

da 	fsv. dagher 	 ajdcer 	aldr(igi) 
dik 	diki 	 andaf 	andas 
Mer 	dottir 	 band 	band 
drogIna drunkna 	hond hunder 
dropo 	dropi 	 mijder 	milder 
dropja 	drypia 	 mold 	muld  
duk 	duker 	 fand 	sander 
d8nia 	döma 	 vtider 	vilder 
dverg 	dveergher 	vtyd 	vinder 
gad 	gadder 	 anda 	tendi. 

yngre fsv. d inskjutet i grupperna hr ock nnr 2, t. ex. 
kkm. brIndcer fsv. brinder 	kkm. folder fsv. fulder 

&per 	falda3r 	 grader 	grander. " 
Anm. Lagen om d-inskott i ovanberörda fall synes även hava 

utsträckts till unga lånord, t. ex. bjqdro nsv. bjällra, ptidcer nsv. 
piller, tajdrihk nsv. tallrik3. 

2) sådant fsv. p, som i yngre tid övergick till dh4, utom 
i förbindelserna rp resp. rdh (se § 18 ock 32) ock pi + vok. 
(§ 20), t. ex. 
kkm. byyda fsv. biupa 	kkm. lavda fsv. lifpi 

bad 	blap 	 lad 	up 
bkd 	blop 	 nadafi 	nipan 
/*rad 	friPer 	 fkado 	skapi. 

1) Jfr § 18,3, 19,1. 	 2) Se not 1 å s. 19. 
3) Fsv. talerk, förekommer under formen tallrik hos P. Svart s. 81: 

Rydqv. VI, 451. Jfr Kluge Et. wb.4  under Teller, likaså Rydqv. IV, 453. 
4) N:n GPhil. I, 435; Rydqv. IV, 293. 
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XII. 3 	ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: ExPLOS. b, d, 4. 	g 17-18 

Kkm. d representerar även i framljud fsv. p, nämligen hos 
pron. ock pron.-adv. Formerna med p ock d, enligt LEFFLER 
ock NOREEN härstammande från det nordiska urspråket, där 
ljudutvecklingen p -± d berott på relativ akcentlöshet, anses där-
emot av KOCK (Fsv. 1j. s. 111 if.) ha utvecklats i de skilda nor-
diska språken på grund av akeentlöshet. I kkm. användas 
d-formerna isynnerhet av den yngre generationen, kanske be-
roende på inflytande från nsv. Härmed vill jag ingalunda ha 
förnekat tillvaron av d-former i det äldre språket i antydd ställ-
ning, fastän mina anteckningar ej lemna nödig ledning i denna 
fråga. Jfr härmed dessutom N:n Sv. landsm. I, 303, 305. 

På akeentlöshet beror väl också d i hced fsv. hit. For-
merna tid dit ock /ud hit förekomma i de flästa finsk-svenska 
dialekter, utan att jag sett d +- t förklarat. 

Kkm. d förekommer utan äldre motsvarighet i amajd 
nsv. Emil (se § 11,$). 

Etymologiskt oklart är d i ordet Inftydalpöfi visitation 
(jfr Frth. VöråEn. s. 192). På folketymologi bero i målet de 
i sv. dial. vanliga orden licydcervcerfatat nsv. universitet ock 
fivdanåd nsv. syndaflod (N:n Sv. landsm. VI. 5, s. 34, 36). 

(1. 

§ 18. Kkm. I representerar: 
1) fsv. d (p) efter r, 

när r ock d genom bortfall 	 att 
stå omedelbart invid varandra, t. ex. fncer/ 
fsv. syrghpi. 

uti en del enskilda ord (lånord), som det synes utan 
regel, t. ex. 
kkm. garclift nsv. gardist 

icircicer 	gördel 
kartfcfo 	kardus 
komfcert I kofferdi 
lckrcln 	lärdom 

kkm. orclåyvtlift 
vdrcici 
vorcicer 
vart 
4tintrcl 

nsv. ordentlig 
vardag 
värd adj. 
vördig 
åtbörd. 

    

av en konsonant kommit 
nsv. snärjde, for(l 

1) Jfr Schag. Vätöm. ordl. s. 40. 
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18-19 	 KARSTEN, KÖKARSMÅL ET. 	 XII. 3 

Formen vcirget nsv. vardag berättigar kanske icke till an-
tagandet, att rcl lagenligt inträder, när r ock d tillhöra olika 
delar av ett sammansatt ord'. 

rd ((sv. rp) i en del (lån)ord, som det vill synas utan 
regel, t. ex. 
kkm. ak6c1 	nsv. ackord 	kkm. lcpciter nsv. lärd 

f46/6n 	fordom 	 mgtela 	mörda 
feidra 2 	*färdera 	 /3Q- cllifi 	nordlig 
forhdclar förhärdad 	 ficla skörda 
ihcbclor 	ihärdig 	 fv044222 	svordom 
jQclzfj§cer jordisk 	 vce(Ickra värdera 
kacla 	karda 	 vceli 	värdi. 

Anm. Övergångarna rd -› rcl ock rd -› I äro i det yngre språket 
mycket vacklande. 

fsv. d efter 1, företrädesvis efter postpalatala vokaler 
(jfr § 17,1 a ock 19,1), t. ex. 
kkm. fal 4 	fsv. falder 	kkm. kaleicer fsv. kalder 

fll 	feld kelda 
hala. halda 	

.49@/40 
val' 	vald 3. 

d. 

§ 19. Kkm. d representerar: 
1) fsv. id, 

i svaga preteritiformer, t. ex. 
kkm. dQd 	fsv. dolde 	kkm.f4d5 	fsv. *skolde 

fid 	folde 4 	 tad 	twlghpe 
kvad 	kvalde 	 vad 	valde. 

Inf. faga sälja ger pret. foM. 
i följande enstaka ord: boda fsv. boldi, jod fsv. kyld, 

344 fsv. styld (jfr härmed § 17,1 ock 18,3). 

3) 1 Fryksdalsmålet övergår i regeln rd till d, när r ock d tillhört 
olika delar av ett sammansatt ord eller genom konsonantbortfall samman- 
stött; i övriga fall till 	(N:n Fryksd. lj. § 173, 188). 

Göra färdig. 
För vall vore man nästan frestad att teckna vad. 
Se Södw. Ordb. under fylghia. 
Sköljde. 
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XII. 3 
	

ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: EXPLOS. d, 4. 	§ 19-20 

2) fsv. ria (resp-. rdh) i pret. av svaga värb, såframt r ock d 
ej först genom yngre bortfall kommit att stå omedelbart invid 
varandra (jfr § 18,1 a), t. ex. 
kkm. fid 	fsv. före 	kkm.bsgd 	nsv. körde 

.10 	giorpe 	 fP0 	fsv. sporpe 
hud 	 hörpe 	 nsv. yrde. 

d• 

§ 20. 4 förekommer blott i förening med g, ock denna 
förbindelse 4 representerar: 

fsv. p + kons. i (efterföljt av vokal), t. ex. 
kkm. hata 	fsv. bipia 	kkm. finadgo fsv. smipia 

mato 	mipia 	vato 	vipia. 
fsv. gg + kons. i (efterföljt av vokal) i de allra flästa 

fall ock gg + vok. i (e), t. ex. 
kkm. brzto 	fsv. bryggia f. kkm. vcetaSt fsv. weggin 

brita 	bryggia v. 	lzta 	t *lyghit 
ceta 	bd. eggja 	 fniutd3R, 	smughit 
tara fsv. tiggiare 	/tita 	stighit. 

fsv. g efterföljt av konsonantiskt eller vokaliskt i uti 
förbindelsen ngi, t. ex. 
kkm. aydgalifia fsv. Angelina kkm. hGyta fsv. htengia 

armyta arvingiar koytty kun(un)gin 
drGyta drEengiar 1.4Vt6' lmngi 
cityt° d3nagia rabytzy nsv. relingen 
fkgY40' fangi hyta fsv. p3rngia 
4945.61f4 flengilse trgyta prfflngia. 

Etymologiskt oklart är 4 i oydga 2  fsv. undi. Beror 
månne t på progressiv assimilation, framkallad av det denti-• 
palatala y (jfr § 40,2 a)? Ordet förekommer i en mängd sam-
mansättningar: öytaeirm osv. underarm, öytaliv nsv. under-
liv, 6ytavifa nsv. undervisa m. fl. 

iz9ka ock dess likar ansluta sig närmast till fsv. former med 
förlängd kons.: N:n GPhil. I, 487. Jfr vidare § 70 ock 89. 

höres här som ett »svagt förslag» före 	d. v. s. det är redu- 
cerat. Jfr Frth. Nyl. s. 52, Närp. s. 66. 

Sv. landsm. XII. 3. 	 23 	 2 



21 	 KARSTEN, KÖKARSMÅLET. 	 XII. 3 

g. 
§ 21. Bkm. g representerar: 

fsv. g (resp. gh) utom före prepalatal 
samt förbindelserna gg + kons. i, gg + vok. 
(§ 20,2), t. ex. 
kkm. go 	fsv. gala 	kkm. fqgcer 

gaka 	galghi 	 frcembZing 
gyetia 	gata 	 kring 
ece4p 	g1e3pia 	 lago 
gnIfta 2 	*gnisti 	 friger 
(br()gri2,10 grisla 	 faga4 
dag 	fsv. dagg 	 vigga 	vingi. 

Även efter 1 ock r har g i målet, i likhet med vad för= 
hållandet är i flere andra dialekter3, bibehållit sig, där ej pre-
palatal vokal följer (§ 30,2), t. ex. 

bceka fsv. bEelgha(r) 	kkm. borg 	fsv. bicergh 
tak 	talgher 	 ferga 	feargha. 

Fsv. gli + kons. i har efter 1 ock r uti målet blivit g, 
t. ex. fina fsv. syrghia, taka fsv. teelghia (jfr § 30,1 b). 

I analogi med ovannämnda ock liknande ord har g inkommit 
i ord, där fsv. ej egt denna konsonant'', t. ex. foga fsv. skylia, 
jaka osv. sälja, vaka fsv. voalia. I dylika fall vacklar dock 
dialekten, i det att det yngre språket även uppvisar former 
med j: foZja, faZia, vaja m. fl. 

Ordet grobo krubba sammanställes med fht. gröba dial. 
gru.bbå f. urholkning; se Rietz 219,2. 

Anm. 1. I nkk. kvarstå g ock gg + vok. i (e), t. ex. vc§gin vägen, 
stiga stigit skgin, skogen. 

fsv. h uti framljudsförbindelsen hv, utom hos pronomina 
ock pronominala advärb, t. ex. 
kkm. gvaZvp fsv. hvalper 	kkm. gvgta 	isl. hveiti 

gvak 	hvalf 	 gvalso 5 	hvetja 

I) Svarabhaktivokal värkar ej som prepalatal vokal, ej häller cc upp-
kommet genom omljud av a. 

Betyder »gnista»; jfr isl. gneisti. 
Jfr t. ex. Frth. Vöråm. § 45,2, Närp. § 64, 65; VI1 ONukk. § 68. 
Liknande företeelse uppgives också från Vöråmålet (Frth. § 45). 
Brynsten. 

vokal' (§ 30) 
i (e) ock ngi 

fagher 
osv, främling 
fsv. kring 

loghi 
trygger 
sighl 
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XII. 3 	ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: EXPLOS. g, FRIKAT. f. § 21-22 

kkm. gval§all isl. hvetja v. 	kkm. gvitcer fsv. hviter 
gmfka fsv. liviska 	 gvcela 	hvcesea. 

Målets gvervpa värpa förutsätter fsv. hveerpa, vilken form 
jag varken i fsv. eller i isl. påträffat 2. 

Anm. 2. Konsonantförbindelsen gv, uppkommen ur äldre hv, är förut 
uppvisad i svenska dialekter, dock icke i finnländska. Leffler Kons. 
s. 49 anför några folkmål med denna ljudövergång. I finnländska mål 
påträffas eljest övergången hv 	kv (Frth. Nyl. § 53, Närp. § 61). 

Anm. 3. Om förhållandet hos pron. ock pron.-advärb se § 27,1 b. 
fsv. k i åtskilliga ord, där uppkomsten av g berott på 

dess ställning i relativt obetonad stavelse3, t. ex. 
kkm. bagora fsv. bakari 	kkm. rogo 	isi. hroki 

hoZga 4 	holika 	 fg 	fsv. sik 
Cig 	iak 	 tog° 	taka, 

mg 	mik 	 tag 	pik 
inga 	pika 	 toka 

I nkk. träffas g i st. f. d i några enstaka ord: trcefag träffade, 
kg lade, rQga sag roa sig. Jfr Rydqv. IV, 268; Schag. Vätöm. § 
173; N:n Col. Ordesk. s. 7. 

II. Nediana frikativor. 

a) Tonlösa. 

§ 22. Kkm. 
1) fsv. f, t. e 

kkm. fl 	fsv. 
fana 
fcera 
fager isl. 
fztiut 	fsv. 
Aba 

f. 
f representerar: 
x. 
falder 
falna 
farit 
feigr 
fina 
fikia 

kkm. futrut fsv. 
tjecker 

isl 
fig fsv. 
frift 

fura 
liwDer 
fieinn 
fiaug 
fru 

fniufk dial. fnusk 3  

Vässa, fsv. hvletia. 
Sidenbladh, Allm. i n. Ängml. s. 10, anmärker, att ett »falskt g» 

inskjutes på sina ställen. »Falskheten» är antingen att söka i analogibild-
ningar eller beror den på äldre icke uppvisade former med begynnande hv. 

Kock Fsv. ljudl. s. 350 fE. 	4) N:n GPhil. I, 505. 
5) Rietz s. 157 upptager denna form. 
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§ 22 	 KARSTEN, KÖKARSMÅLET. 

kkm. gZceffa nsv. gläfsa 	k k m. IcZt3ffol 
groct grovt 	 rafsa 
haff gen.  havs 

I kkm. förekomma dessutom ord 
såsom långt). Dylika ord äro där 
betrakta som lånord3; t. ex. 
kkm. gafaZ 	mit. gaffele 4  

kala 	nsv. kaffe 
rutt 	mit. röf nedi. roef 
fkafa 	schaffen 

2) fsv. p i förbindelsen pt, 
kkm. aftofi 	fsv. apton 

tyft 	djupt 
jaft 	gipt 
kneft 	nsv. knäppte 
foft 	köpte 
/oft 	fsv. lopt 
lufta 	lypta 
ofta 	opta 

Som härav synes, står 
följande t. Dess ställning i förevarande fall är dock ej säkrare, 
än att det kan bortfalla, varvid målet följer lagarna i § 12,1 
ock 13,1, t. ex. told fsv. tolpt ock fkarvt fsv. skarpt. 

Att dömma av det gängse bruket av ord, hos vilka f 
kvarstår eller bortfaller i förevarande fall, torde för kkm. den 
regel kunna uppställas, att f bortfaller efter Z, men kvarstår efter 
r, 	således i regel: jah t nsv. jälpte, men fkarft nsv. skarpt. 

Anm. Samma lag, pt —> ft, förklarar väl också kkm. varft varmt 
ock grofta grymta. Som bekant egde p-inskott rum i gruppen mt 
uti fsv., men detta blott sporadiskt (N:n Germ. phil. I, 488). Man får 
således antaga äldre fsv. *varmpt ock *grympta. M-bortfall är för det 
första ordet uppvisat av Å:m Dfs. 1j. § 93. Åven i det senare ordet 
måste man antaga ett m-bortfall, i fall man ej för bägge orden före-
drager en utveckling mpt --> nit -÷ vft -÷ ft. 

Klase. Södw. Ordb. anger mask. formen klifse. 
Fritzn.2  I, 378. 
Tamm Fon. känn. 21 if. Jfr härmed den mängd romanska ord, 

som, förmedlade av tyska dialekter, inkommit i svenskan. Tamm Främm. 
ord förmedlade genom tyskan 3 if. 

Fev. gaffel: Rydqv. VI, 152. 	5) Skovel. 

XII. 3 

fsv. *klifsa 
rafsa 

Jpfla 	isl. kyfia 2. 
med intervokaliskt f (blott 
liksom i nysvenskan att 

fveft 
toft 	fsv. 
vcefi 	isl. 
(bdt)töft 

f även mellan 1 ock 

kk in. fota 5  
«Nita 
f6faZ 
ftrafa 

t. ex. 
kkm. f karft 

f kaft 
fkraft 
ftakft 

nedl. sohoffel 
mht. schuffen 
Ity. sehfiffel 
mit. straffen. 

nsv. skarpt 
fsv. skapt 

skript 
steypta 
sveipta 
tolpt 
veptr 
topt. 
r samt ett 
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XII. 3 
	ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: FRIKAT. f, s, ts. 	§ 22-24 

3) i några oklara fall, åtminstone skenbart, andra ljud: 
filagrdf nsv. telegraf. 
faagrdm nsv. telegram. 
frrgamåyvt nsv. pergament. 
loft° nsv. lykta. Den »exempellösa övergången» k 	f 

påträffas i samma ord hos N:n Fåröm. § 19 ock Frth. Närp. § 57. 

s. 

s förekommer i kkm. blott sporadiskt (om dess er-
sättning f se § 43). Några bestämda regler tror jag mig ej 
kunna ge ock tvivlar på att sådana kunna ges. När former 
med s stundom förekomma även i de äldres tal, torde de i alla 
fall böra betraktas som lån från de yngres språk (ock nsv.), 
t. ex. kkin. st  (fsv. sia), sko (fsv. sko), raso nsv. rasa, r4dls'swr 
nsv. redlös, rtjestrcitor nsv. registrator. 

I det yngre språket har s, antagligen genom inflytande 
från riksspråket, vunnit allt större spridning, ock de användes 
nu allmänt, där riksspråket har s, t. ex. st  nsv. se, sko nsv. sko. 
Även i förbindelserna st, si, sv, sm, sn, där många svenska 
folkmål, vilka eljest bevarat bruket av s, dock hava ett f-ljud 2, 
använder den yngre kökarskan en postdental tonlös median 
frikativa. 

ts• 

Kkm. ts representerar fsv. s, när det i målet kommit 
att stä efter kakuminal (Z), så framt denna ej med följande s 
sammansmält till ett ljud (§ 25,1 a), t. ex. ikspaii, nsv. ilsken, 
z kma,st nsv. i (går) kväll, pdincerndhko nsv. palsternacka. 

Förekomsten av j i kkm. är för övrigt blott sporadisk: det 
ersätter stundom, utan regel, a. I den yngre generationens 
språk representerar det nsv. s efter r, t. ex. frrb.kcer Ny. 
faarsker, år,smckso nsv. ersmässa, vd/mans/Av vadmalsväv fsv. 
*vallmarsvItv. 

Jfr vidare § 43. 
L11 Sv. landsm. 1, 76. 
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§ 25-27 	 KARSTEN, KÖKÅRSMÅLET. 	 XII. 3 

s. 

§ 25. Kkm. s, representerar: 
1) fsv. is resp. rps 

i gen. ock pass., när 1 (rp) enligt målets lagar skulle 
bliva kakuminalt 1, t. ex. 

	

kkm. bos 	fsv. bors- 	kkm. gQg 	fsv. garps- 

	

fs 	föl(je)s 	 ftQs 	stols. 
i några enskilda ord: 

kkm. dask° fsv. dylska kkm. has, fsv. 	hals 
fas,ko nsv. falaska hds,t(å9  nsv. halvstop 
fasher fsv. falsker as/ca älska. 

2) fsv. rs, t. ex. 
kkm. 	118V. *barslig 

	kkm. m6s,m4r 2  
fe& 	fsv. fors 	 Msk 
fas,kcer 	frsker 	tOs,c14g 3  fsv. 

yas 	nsv. gers 	 togtor 	nsv. 
h8s, 	hör(e)s 	t64 

Även i det äldre kkm. torde s, i fallen 1 a ock 2 ofta hava 
ersatts av ks ock f. -  Jag kunde således ock teckna ftQZ,s-, ftQf-
fsv. stols-, fefkcer fsv. flersker. Likvisst tror jag, att reglerna 
i § 24, 25 ock 43 för 	ock f-ljuden tämligen troget av-
spegla det gamla språket. 

Js• 

Kkm. ,s förekommer blott i förbindelsen J. Om 
denna se § 14. 

h. 
Kkm. h 

1) representerar fsv. h: 
a) när detta stod i uddljud före vokal, t. ex. 

kkm. hagaZ fsv. haghl 	kkm. has, 	Ny. hals 
hcelow 	haka 	 hamor 	hamar 

Bet. »barnslig». Jfr i fråga om n-bortfallet t. ex. Frth. Vörårn. § 67. 
Jfr Frth. Vöråm. s. 169. 	3) Stundom td.Stc_ig. 

mor(s)mor 
torsk 
porsdagher 
törstig 
törs. 
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XII. 3 
	

ETYMOLOGISK ÖVERSIKT : FRIKAT. s, y, h. 	§ 27 

kkm. ha),ma isl. heima 	kkm. hog 	fsv. hug 
hoy 	hey 	 Mul 	hus. 

b) när det stod före v i pronomina ock pronominala ad-
värb, i vilket fall det äldre va i målet övergått till o, t. ex. 
kkm. hodoft fsv. hvapan 	kkm. hos, 	fsv. hvars 

hor 	hvar 	 hoyfor nsv. varför 
hoht hvart 	 1261W/år:a vartdera. 

Anm. 1. Det yngre kkm. använder formerna va t vars, vars vars o. s. v. 
2) förekommer efter kort vokal uti målet utan fsv. mot-

svarighet framför de tonlösa explosivorna, när dessa i fsv. äro 
geminerade i inljud eller stå i slutljud: 

a) i huvudtonig stavelse 
i urspr. långstaviga ord, t. ex. 

kkm. drohjya, fsv. dru.kkit 	kkm. foht 	isl. sött 
goht 	isl. gått 	 fvaht blod 	sveit 
kahta nsv. katta 	 trohkZa nsv. trockla 
knahpal fsv. *knappi (knapper) tthiga fsv pykkia 
lihko 	lykka 	 tahpo 	peekkia 8. 

Anm. 2. På grund av förändrad akcentuering inträder h ljudlags-
enligt i orden kcihptg kapten, dh_ptd,kk apotek, kdhpatciZ kapital. 

Anm. 3. Före ursprungligen kort tonlös explosiva + annan kon-
sonant uppträder icke tonlös laryngal, t. ex. vakt fsv. vikt, vatna fsv. 
vitni, gvalp isl. hvetja, fnapf Ity. snaps. 

A i urspr. kortstaviga ord i sluten stavelse, t. ex. 
kkni. bahk 	fsv. bik 	 kkm. fahp 	fsv. skip 

baht 	bit 	 ftra,hk 	strik 
ohp 	op 	 vaht 	vit. 

Anm. 4. Genom analogi har h inkommit i orden fahpora fsv. 
skipare ock kohpor fsv. kopar. 

Anm. 5. I urspr. kortstaviga ord i öppen stavelse inträder icke 
tonlös laryngal (tonlös vokal), således: 
kkm. dropo fsv. dropi 

	
kkm. oter 	fsv. oter 

grtpa  
gerut 

hce _ut 	haka 	 vakut 	vika 

gata 	 papor 	pipar 
gripit 	 vcitut- 	*vatu 

*lata 	 ceto 	inta m. fl. icetut 2  
t. ex. regelrätt i bitonig stavelse, 

kkm. anahko nsv. almanacka 	kkm. devthipo4  fsv. dyvikia 
pohta  butelj 	 hoggroht3  hungroght 

I) Betyder »knapp», subst. 	2) Betyder »lättja». 
3) Svicka. 	 4) Se vidare § 88. 
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§ 27-28 	 'CARSTEN, KÖKARSMÅLET. 	 XII. 3 

kkm. urtid nsv. ivrigt 	 kkm. tajdrihk nsv.tallrik 
y akohp 	Jakob 	 vahkah4 	vackert. 

Anm. 6. Undantag: ftrap nsv. sirap. 
Anm. 7. De i mom. 2 a, b framställda lagarna hava i det 

yngre Kökarsmålet blivit något rubbade, dels därigenom att laryngalen 
i språket hos personer, vilka stå på gränsen emellan det äldre ock det 
yngre Kökarsmålet, kunnat inkomma i ord, för vilka den ursprungligen 
varit främmande, t. ex. hcehkut fsv. haka, pahpor fsv. pipar, vilka 
lika ofta förekomma utan laryngal, dels därigenom att den hos den 
yngre generationen allt mera försvinner, t. ex. vakat nsv. vackert. 

fig Tonande. 

v. 

§ 28. Kkm. v representerar: 
fsv. v regelrätt, t. ex. 

kkm. veto 	fsv. vipia 	kkm. kvQdo isl. kvåäa 
&em 	vika 	 lavo 	fsv. liva 
vrafflcer isl. vrei 	 ncevwr 5r 	 neever 

nkk. von 	nsv. vem 	 fkvcao isl. skvala 
kkm. gvztr 	fsv. hviter 	 fovo 	fsv. sova 

Murat 	huvup 	 Runt« 	stuva 
kviydcermc'efo qvindermeessa i 	 fvago isl. svigi 
kniv 	kniver 	 tvzya fsv. tvinna. 

Ordet brökticv, fällucka framtill på byxorna, sammanställer 
jag med fsv. brok pl. bröker isl. bråk ock nedi. kuf 2  (jfr Ity. 
kaffe isl. koli sv. dia]. kove (Rietz 315 b) liten kammare nsv. 
kyffe: Tamm, Främm. ord, s. 15). ftcerva dö (om kreatur) 
återger nedi. sterven. knavo skötknape vari båtskot angöras 
är eng. knave: Kluge Et. wb.4  176 b. 

Etymologiskt oklara äro: tvafilgg tinning, fritavogcer 2  
hornlös (om nötkreatur), täftvckvai fältväbel fht. weibil mht. 
weibel (ur mht. weiben röra sig av ock an, jfr isl. veifa: 
Tamm Fon. känn. s. 21, Kluge Et. wb.4  378 a). 

Schlyt. Ordb. 
2) Rietz 648 a anför formerna snuvngur, snuvva, snuvveko. Han 

sammanställer dem med dial. snubba skära av så att det blir kortare. 
Jfr Frth. Vöråm. s. 116 sniibuketu. 
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XII. 3 	ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: FILMAT. h, v, 	j. 	§ 29-30 

§ 29.. Kkm. 	förekommer blott i förbindelsen 4. Om 
denna se § 20. 

3. 

§ 30. Kkm. representerar: 
1) fsv. kons. i, 

när detta stod ensamt före vokal eller 
bindelse i framljud utom si-, sti- (se § 43) 
(§ 14), t. ex. 
kkm.,Q4 	fsv. iorp 	kkm.pyf ka 	fs 

icemncer baroner 	pyftro 
jon 	isern 	 bytyda 
jcerver dicerver 	 myykcer 
pypcer diuper 	 mjcaa 
)464 

 
hjul 	 f19.1146t 

paPa 	hicelpa 	 fvll 
när det stod i inljud utom förbindelserna si-

ti-, ki- (§ 14), ni-, ggi, ngi (§ 20), t. ex. 
kkm. borya fsv. byria 	kkm. faija 	fsv. skilja 

fmatrja 	smyria 	 fvcerja 	svseria. 
I Germ. OH. I, 484 anger NOREEN, att spirantiskt j i fsv. 

redan i förlitterär tid inträtt i st. f. g framför i ock e, samt att 
denna spirant tecknats med gh, ghi ock i. Följande exempel 
ock deras vederlikar falla således under ovanstående moment: 
kkm. kaj° fsv. bylghia 	kkm. tisai a 	fsv. fylghia 

boja 	böghia 	 783 af 	*loghias I. 
Anm. 1. Jfr härmed § 21,1. 
2) fsv. g 
a) före prepalatal vokal, utom förbindelserna ggi- ock ngi-

(se § 20), t. ex. 
kkm. dcejZifi, fsv. dmghelighin 2  kkm. ja 	fsv. gterna 

jafta 	gipta 	 m6tjZzfi 	möghelighin 
'aro 	giva 	 rvaftnitornsv.registrator 

Jfr fsv. loghas. 
Rydqv. II, 428; Kock Fsv. 1j. s. 35 if.; Tamm Ty. änd. i sv. s. 26. 

i konsonantför-
ock ti-, ni-, ki- 

v. liuski 
liustra 
biupa 
miuker 
micerpi 
spjut 
spieeld. 

(§ 43), 
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30-31 KARSTEN, KÖKARSM1LET. XII. 3 

kkm. ray.cfro DM regera kkm. ta,Zpy fsv. talghin2  
fkoity fsv. skoghin 1  varyty varghin 3  
fP9a7  speghil V VM vteghin 4  

Anm: 2. I förbindelsen ngi övergår g i det yngre språket till j 
efter lång vokal, t. ex. sanian nav. sängen, fkinja nsv. fånge, /Gno, 
nav. länge. Undantag bilda värben på fsv. -ngia, t. ex. haja fsv. 
htengia. Jfr § 20,3. 

b) emellan prepalatal vokal ock fsv. p, t. ex. froyd fsv. 
fryghp, frceyd fsv. frEeghp (N:n GPhil. I, 484). 

3) Etymologiskt oklart är j i orden 6waf6rm nsv. uniform 
ock jlkara nsv. kikare. 

III. Likvidor. 

7) Tonande. 

/. 

§ 31. Kkm. 1 representerar fsv. 1: 
när detta stod i framljud före vokal, t. ex. 

kkm. lako 	fsv. laki 	kkm. lutko 	fsv. luka f. 
land 	land 	 loggo 	lunga  
lad 	1i 	 lihko 	lykka 

le lamna 	lina 	 fo m 	 lEesa 
logo 	loghi 	 lgpa 	löpa 
lohpa 	loppa 	 lapa isl. hleypi. 

när det stod i intervokalisk ställning eller i slutljud 
ock icke övergått till Z, i, j (§ 32, 33, 34). I denna ställning 
uppträder 1 palataliserat. Sporadiskt kan denna palatalisering, 
särskilt efter kort vokal i utljud, vara så stark, att 1 blir denti-
palatalt, t. ex. gamla] fsv. gamul, yevuti fsv. diEevul (jfr § 40); 
lag är detta dock ingalunda. Ex. 
kkm. h/ 	fsv. fil 	 kkm. mil 	nsv. mil  

gmla 	isi. hvila 	 patara fsv. pilari 
zjk 	fsv. il 	 falo 	is!. spi 
knito 	knyla 	 tal 	fsv. 

1) Obest. skogher. 	 2) Obest. ta1gher. 
3) Obest. vargher. 	 4) Obest. vtegher. 
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Kkm. 1 i intervokalisk ställning representerar dessutom 
fsv. il  uppkommet av äldre 61 (jfr N:n Altisl. gr. § 257), t. ex. 
brtitIep fsv. brullöp (bruplöp), Jzg nsv. killing (fsv. kiplinger). 

Kkm. 1 i slutljud representerar vidare skenbart fsv. 11 
uppkommet av äldre 1R (urgerm. 1 + z, jfr N:n Isl. gr. 257). 
Detta fall stämmer fullkomligt med det i mom. b anförda, ty 
kkm. har generaliserat sing. ack. icke blott hos svaga subst. 
(§§ 65, 65) utan även hos de starka (se § 37,1 b), t. ex. 
kkm. apifal nsv. epistel 	kkm. fpalal fsv. speghil 

jcevud fsv. ditevul 	 nij§8,1 nsv. nykil 
verval iSI. hvirfil(1) 	mkfal 	vigsel. 

I orden kol.° fsv. 	Migg fsv. skillinger, tvaligg fsv. 
tvillinger representerar kkm. / fsv. 11, äldre 11. Jfr härmed § 34. 

Anm. Palataliseringen saknas i det yngre Kökarsmålet. 
c) efter postpalatal vokal i ordet fmaker nsv. smal. 
I såväl Fryksdals- som Degerforsmålen har för detta ord 

postdentalt 1 uppvisats i st. f. en väntad kakuminal (N:n Fryksd. 
1j. § 187,a a, lem Dfs. 1j. § 121, anm. 4 b). 

1. 

§ 32. Kkm. 1 representerar: 
1) fsv. 
a) när detta stod efter labialer ock mediopalataler (även 

då 1 genom svarabhaktivokal blivit skild från den föregående 
labialen eller mediopalatalen), t. ex. 
kkm. bkko isl. blaka 	kkm. lana i sl. klifa 

b1adccer 	bleikr 	 p1ag 	fsv. plagg 
Ra2:43 	fieinn 	 p1ohka 	plokka 

ft6 	 im% iSl. kytta 
g1la jfr isl. gljå 	 trohlaa nsv. trockla 
ghma fsv. giöma 	ogo 	ögla 
k1ovo fsv. kiavi 	 faga Z fsv. sighl. 

Anm. 1. I några ord, där enligt § 31 b ett postdentalt / kunde 
finnas, uppträder i stället 1: bed buffel, kaka kabel, nigiia1 Emanuel, 
roa 1 rubel, faba1 sabel, fa12ia1 Samuel foict1 skyffel, fpakika1 spek-
takel, m. fl.2  

Nätmärke; jfr hy. kolli. 
I dessa ord ock deras vederlikar använder kkm. stundom 1. 
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såväl i intervokalisk ställning 

kkm. mj84 
roZzfa 
fuzo 

ftQ 
icao 

Jaa 
g4 

fsv. miöl 
nsv. rolig 
fsv. *ski1fia 2  

stieeia 
stol 
ili 

öl. 
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b) efter postpalatala vokaler 
som i slutljud, t. ex. 
kkm. aZa. 	fsv. ali(fughl) 

foo 	isi. foli 
fgvho 1 	fsv. fyl(s)ka 
gqZo 	isl. gala 
goZ 	fsv. gol 

kiöl 
muda 	is!. mån 

när fsv. 1 stod emellan en postpalatal vokal ock en labial, 
prepalatal eller mediopalaial konsonant (i vilket fall Z:s senare 
hälft i målet förlorar stämtonen före tonlös explosiva), t. ex. 
kkm. d4n2c)ga fsv. almoghi 	kkm. j,po4vo 3  is!. kylfa 

baZjo 	nsv. balja 	 mjo 7c fsv. miölk 
ban 	fsv. balkar 	 mcam 	malmber 
faja 	fylghia 	 /cal" 	silki 
gav 	nsv. golv 	 fiedv.29a 	stia3lp a 
hahn 	fsv. halmber 	 ton kil 	tolker 
gvarp 	hvalp er 	 to Zy 	tolf 
hag 	hselgh 	 taka 	tEelghia. 

Efter vokal har 1 icke sammansmält med följande n till r, 
(§ 39), utan kvarstår som i orden: hona vilka, tana sådana, 
mioZnara mjölnare, ftcana stelna, kan teln. 

efter prepalatal vokal i orden: hq.Z häl, 1,24A ijäl, iZköht 
igelkott, iksj§iii ilsken, fl4 syl, vzrkor villkor, vå,Zznko välmåga. 

Anm. 2. Enligt mina anteckningar förekommer sporadiskt ett post-
dentalt / i de under a—d anförda ställningarna. Detta uttal tillhör dock 
blott den yngre generationen, som likvisst i regeln använder kakuminalt 
1 i dessa fall. 

fsv. rt utom i de i § 18, 19 nämnda fallen, t. ex. 
kkm. bomakra uSv. bombardera kkm. je_a jäst fm-. gcert 

bo 4 fsv. bort hgZ harp er 
Indo byrpa iorpa 
fja4zgg flEerpunger mjaZa miEerpi 
ft/4 feeri) mo4 morp 
for nsv. fårdig nokii n orp an 
04 garper fvo4 svarper. 

1) Slem (på stenar o. a. i vatten). 	2) Isl. skiöla. 
Järnskodd stav som begagnas vid skridskoåkning. 
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3) fsv. r i åtskilliga ord, där tillvaron av 	torde bero på 
ljudfysiologiska skäl: närvaron av labial eller mediopalatal ock 
r:s strävan att övergå till kakuminal, vilket efter mitt sätt att 
uttala kkm. ger Z: 
kkm. ghfia 	nav. grina 	kkm. 6hpfavckra nsv. observera 

hdrokletik harkrank 	pta 	pruta 
k4iggZo 	kringla 	pkika 	pränta 
Nit° 	krita 	 dvårleaii 	åvärkan. 

Anm. 3. I flere av dessa ord har också Degerfors (Å:m Dfs. Ij. 
§ 134) 	i st. f. r. 

1. 

§ 33. Kkm. i representerar: 
1) fsv. 1 

i förbindelsen si, alltid i framljud ock ofta i inljud, t. ex. 
kkm. flo 	fm sia 	kkm. bafltitt nsv. beslut 

flakta 	slakta 	apiflzy 	*epistlen1  
ficehpa 	skeppa 	foila 	forsla 
flggeer 	slögher 	 jmJ7a 	gömsle. 

Anm. 1. fl synes mig regelrätt förekomma i inljud, när si (äldre el) 
i målet kommit att stå efter lång vokal, efter konsonant, eller efter 
kort vokal i fall e ock 1 först i målet sammanträffat. Jfr de ovan 
anförda exemplen. Kkm. bUa fsv. *bezle (fsv. bezl, isl. beisl) samt 
några andra ord i § 42 tala ingalunda häremot, emedan 2 i dessa ord 
återger äldre t (jfr isl. bitull av bita). Se vidare § 42. 

i förbindelsen id utom de uti § 17, 19 ock 34 upptagna 
fallen, t. ex. 
kkm. g,14 	fsv. cider 	kkm. kv4./c/ 	fsv. qvselder 

flcl 	falder 	 ./§4/40 	keelda 
fg/c/ 	fwlder 	 fPG/4 	spixeld 
hala 	halda 	 fosgt1 
kcticlwr 	kalder 	vald 	vald. 

Anm. 2. Formerna kalt kallt ock kit 2  höll, i strid med regeln 
i § 13,1, ge vid handen, att, om i ord med förbindelsen -N- den 

Episteln. 
Detta värb är det enda som i kkm. bibehållit fsv. t E- d 

i pret. av starka värb. Jfr N:n Fåröm. § 26, Schag. Vätöm. § 118. 
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tonande dentalen (supradentalen) under böjningen ersättes av en tonlös, 
denna nya förbindelse icke ger 	(enligt § 13,i), utan it genom pro- 
gressiv assimilation. 

när fsv. 1 stod emellan prepalatal vokal ock prepalatal 
konsonant, t. ex. fata fsv. skilja, pcerfibo nsv. persilja, vavitbo 
nsv. evangelium. 

Anm. 3. Om i detta fall pret. d övergått till t i målet, få vi 
förbindelsen it (ock icke 4), t. ex. faivief nsv. skildes. 

Anm. 4. Dessutom förekommer i efter postpalatal vokal i ~Anm 
medalj ock amcilya Amalia. 

fsv. 1 efter r i följande ord: 
kkm. herlifi 	nsv. härlig 	kkm. ftcjr14k nsv. storlek 

Pcei4 	fsv. kterald 	öyffifctrlijaft ungefärligen 
jOrld,Åk nsv. kärlek 	vchicerlakk 	väderlek 

rörlig 	cerlift 	ärlig. 
fsv. rl i följande ord: 

kkm. falz 	nsv. farlig 	kkm. mcelo 	märla 
görlig 	PT/0 	nsv. pärla 

(fv,M4a1)keil -karl 	vqii 	varlig. 
fsv. dl' i orden 

kkm. befaltfi fsv. beskedligher kkm. fa 	fsv. sapul 
bödhil 	 .41 	nsv. sedel. 

§ 34. Kkm. j representerar: 
1) fsv. 11 utom de i § 31 b nämnda orden, t. ex. 

kkm. balo 2 	fsv. *bella 	kkm. kala 	nsv. Kalle 
drtja 3  jfr mht. drillen 	koja 	fsv. kulli 
ap° 	fsv. ellifu 	milaft 	fsv. millan 
fala 	falla 	 atoller 
vigla 	i sl. gnella 	taj 	nsv. tall 
joja 	nsv. julle 	tro) 	fsv. trol; 

dessutom vaimar fsv. *vallmar (vapmal, i yngre handskr. av 
StadsL. valman Rydqv. VI, 496). 

i kan i detta fall stundom höja sig till kakuminal. 
Getingbo; jfr isl. boll; bellir. 
Förekommer i uttrycket: dn/a Om niOrkmagafifiaii klappa om 

brösten. Jfr härmed Rietz 98,1 drilla f. juver hos suggor. Kluge Et. 
wb.4  59 har mht. drillen, drellen »abrunden»; pte. gedrollen rund. 
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2) fsv. 1, 
när detta står emellan kort vokal ock dental explo-

siva', t. ex. 
kkm. cidoft 	nsv. Adolf 	kkm. gap 	 fsv. galter 

art 	 fsv. alt 	 haftcer 	halter 
biajdro 	nsv. bjällra 	Mtidcer 	milder 
bojcicer 	fsv. bulder 	mj apa 	mimiti 
borta 	 bulta 	 mojd 	muld 
(60)fcildcer fsv. -falder 	 fttft 	stut 
foicher 	fulder 	 fimpa 	svwita. 

Formen böltmcikora buntmakare är säkert en folketymo-
logisk bildning efter värbet bulta. 

Anm. 1. Dentipalatalt (prepalatalt) 1 har ej uppvisats i många 
dialekter. Av finnländska är Närpesmålet det enda 2  som uppgivits ega 
detta ljud (Frth. Närp. § 43) i st. f. 11. Emedan de nordsvenska dia-
lekterna i mångt ock mycket ega paralleller med de finnländska, torde 
det förtjäna anmärkas, det Burträskmålet i Västerbotten likaledes eger j, 
att dörnma av exempel hos Lindgr. Btr. t. ex. sid. 125 (jfr vidare LII 
Sv. landsm. I, 43). Det förtjänar kanske också anmärkas, att Närp. 
(Frth. Närp. § 52 b) har tonlöst .2, mellan kort vokal ock t, således i 
samma ställning, där kkm. berövar 1 tonen i dess senare del. 

Anm. 2. Jag nödgas för 1 särskilt framhålla, huru stämtonen förloras 
i dess senare hälft före tonlös explosiva, oaktat lagen generellt redan 
angivits i § 1 anm. 4. Den tonlösa delen av ii kkm. är så betydande, att 
man vore frestad att teckna ,L J. Konsonantens början är dock tonande. 

när detta står efter kort vokal i utljud: § 31 b. 

r. 

§ 35. Kkm. r representerar: 
1) fsv. r, utom i särskilda fall när detta stått omedelbart 

före en dental3; t. ex. 
kkm. arv 	fsv. arf 	 kkm. bara nsv. bara 

arm ber 	armber 	 britt fsv. bryet 

I) Jfr härmed § 18, 19, 33. Efter skrivsättet allt, deilld o. s. v. 
i Isl. ann. (Sturl. ed. Vigt II) skulle detta mom, sammanfalla med mom. 1. 

2) I Houtskärsmålet (Fagerlund Korpo o. Hout. s. 132) förekommer 
j i de fall, där kkm. i regeln palataliserar 1 i slutljud. 

3) Om r + dental se § 12, 13, 18, 19, 24, 25, 32, 33, 38, 39, 43. 
Om r först i målet sammanträffat med en dental, eller om r ock den-
talen stå i särskilda ord, se § 12, 18, 33, 38. 
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fsv. hvar 
nsv. härlig 
fsv. mYrkt 

röper 
tropa 
bryta 
%Ta. 

kkm. borja 	fsv. byria 	kkm. hor 
drav 	drif 
	

hcerlifi 
cergas nsv. ergas 	 moryt 
fara 	fsv. fara 	 redcer 
fixe. go 	frenha 	trodo 
grombcer 	grymber 	trita 
hay a 	isl. heyra 	vro 

'2) fsv. p i ett par enstaka ord före k: b °ryk fsv. bupker 
ock krthip fsv. 	ladhika. 

3) Kkrn. r förekommer eller förutsättes utan fsv. mot-
svarighet i ett antal etymologiskt oklara fall: gkölit igelkott, 
nricer gördel, kartaft kattun, kolit° kotte, pargejf bagage, 
ddcerkol6gg' eau-de-Cologne. 

Anm. Om stämtonen före explosiva gäller även för r vad som 
sagts om (§ 34 anm. 2): man vore frestad teckna 7. 

m. 

§ 36. Kkm. 
kkm. mago 	fsv. 

mab 
mato 
milo 
injiaker 
bkmo 
bro nif 
damba 
dramna 3  
g anm 
gri.mo  
haZin 

m representerar regelrätt 
maghi 	kkm. harnor 
maki 	 /domna 
mipia 	 lamb 
myssa 	orm 
miuker 	p afma 
*bloma2 
	

famo 
bryms 	 fm ad 
damba 	 fmaga 
*drimna 	 ftamn 
glima 	 ftcemno 
grima 	 tima 
halmber 	varin't  

fsv. m, t. ex. 
fsv. hamar 
isl. klomna 
fsv. lamb 

ormber 
nsv. pasma 
fsv. sima 

smiter 
smygha 
stamn 
steamna 
timi 

nsv. varmt. 
Formen kom fri kofferdi är väl en folketymologisk bild-

ning efter värbet komma (ock färd?). Formen med m är upp 
given för Nyl. (VII Nyl. I, s. 116) ock Vätöm. (Schag. s. 80). 

1) Jfr Schag. Vätöm. § 147. 	2) Isl. blömi. 
3) Bet. »smälta» (om salt), dfs. dråmn: (Å:m Dfs. lj. § 86); jfr 

fsv. drif isl. drafna. 
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Anm. Den tonande labiala spiranten b (i inljud tecknad med f) 
övergick före n i de flästa fsv. dialekter till nasalt b redan i förlitterär 
tid. Ur detta b framgick sedan omkring år 1300 ett ml. Jag har 
därför låtit m i förbindelsen -mn- återge gammalt in, icke f. Enligt 
samma ljudlag via mn förklaras romn fiskrom ur fsv. *rovn rogn. 
Om förhållandet mellan dessa båda former se N:n Isl. gr. § 265. Isl, 
hrogn återger urg. -3n-, som stod i Vernerskt växelförhållande till urg. 
-hwn- varur is1.-fsv. -fn- utvecklats (N:n Isl. gr. § 175 ock 265). 

n: 

§ 37. Kkm. n representerar: 
1) fsv. n 

i framljud före vokal ock i framljudsförbindelser utom 
det i § 38,2 b nämnda fallet, t. ex. 
kkm. naba 	isl. nabbi 	kkm. lapat 	fsv. nykil 

nahka 	fsv. nakki 	 fnuifk jfr nsv. fnöske 
naVkaf 	nalkas 	gnogo 	fsv. gnagha 
naht 	nat 	 gngto 2 	gnista 
nadafi 	nipan 	knodo 	knodha 
noa ft 	norpan 	knoola 	knx. 

i in- ock utljud med undantag av de i § 38-40 anförda 
fallen (d. v. s. utom efter r, s-f ock 14, i förbindelsen nu, före 
dental 	explosiva efter kort vokal i målet, samt före pre- ock 
dentipalataler). 	1 	intervokalisk 	ställning ock i slutljud efter 
vokal uppträder n dentipalataliserat (muljerat)3. 	Ex. 
kkm. aftofi 	fsv. apton 	kkm. mi'n fem. isl. 	min 

dali(ghi)n morgofi fsv. morghon 
danfa dansa raylZift redheli(ghi)n 
Ralf4  ftein(n) fccnd sander 
hamn hamn Mut sina 
ha fio hani ftamn stamn 
hodofi hvapan ftemno stxmna 
krifia isl. 	kr3'rna ftrand strand 
ktafiut fsv. kuna tanda 4  *tandi 
lonfker lönsker tidi ii ns v. tidig 
mofia mani tti3 fem. isl. 	Pin 

l) N:n GPhil. I, 467, 483. 	2) Jämte gnkfta. 
Härvid gälla samma lagar som för ii denna ställning, se § 31 b. 
Betyder ljus- eller lampveke. 
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kkm. tre 	fsv. trana 	kkm. tanda nsv. tända 
trofitå 	nsv. tranig 	 vaii 	fsv. vin. 

Anm. 1. De substantiv, vilka i fsv. ock isl. ändades på nn (äldre na, 
uppkommet ur urgerm. nz:  N:n Isl. gr. § 254), höra under detta 
moment, alldenstund de ha generaliserat ackusativen. Kkm. n repre-
senterar således hos dem ett äldre n, icke nn (jfr § 31 b). Hit höra ock 
adj. på fsv. -igher isl. igr 1. Däremot följa pers. ock poss. pronomina 
samt den vidhängda artikeln i mask, sing. icke denna lag (jfr § 40,1). 

Anm. 2. Skenbara undantag från den i § 40,1 angivna lagen synas 
adj. på -inn ock subst. på -ing (t. ex. tvafizgg tinning ock /6,3ng linning) 
vara. Emedan de förra även i ack, ändades på -inn, väntade man hos 
dem y (<— nn enligt § 40,1). Förekomsten av n beror säkerligen på 
förkortning i svagt betonad stavelse av nn före överg. nn 	y. Subst. 
på -ing ha tidigare haft suffixbetoning (jfr Tamm Ark. II, 345, Kock 
Akc. II, 496, N:n GPhil. I, 456 samt nedan § 46,s B anm. 3). 

äldre -g-ljud i pInft nsv. pingst ock konkial nsv. kon-
kurs. I det förstnämnda ordet föreligger tydligen ett fall av 
assimilation, i det att den mediopalatala nasalen före dental över-
gått till dental nasal (jfr härmed § 40,2 b). En dylik assimila-
tion har just i detta ord uppvisats i Vätömålet (Schag. Vätöm. 
§ 131) samt i ett par andra ord i Fårörnålet (N:n Fårörn. § 44) 
ock Fryksdalsmålet (N:n Fryksd. lj. § 150). Svårare torde det 
vara att förklara den dentala nasalens tillvaro före k i konkticf, 
alldenstund kkm. annars liksom andra dialekter ock fornspråket 
just i detta fall eger mediopalatal nasal. Det torde förtjäna 
anmärkas, att Vätömålet i detta ord uppgives ega såväl medio-
palatal som dental nasal (Schag. Ordl. s. 40), varemot Btr. enligt 
muntligt meddel. av doc. LINDGREN eger blott dental i könkats. 

Utan fsv. motsvarighet förekommer eller förutsättes kkm. 
n i några etymologiskt mer eller mindre oklara fall: kkanhölt 
bokträd (i analogi med dvanhöft 1. -hojt ebenholts), kanfiert 
kamfer 2, samt i ord på -an, troligen bildade efter övriga i nsv. 
förekommande ord på denna ändelse, t. ex. 
kkm. bigankniv n sv. *byggankniv3  k k tn Ugantict n sv. *i äggantid 5  

biydan6Z 	*bindannål4 	timantid 	limantid 6  
gy2maii 	gom 	 fvakjaii 	svalg. 

') Jfr härmed den å s. 31 not 2 angifna litt. 
Jfr t. ex. Schag. Vätöm. till. § 118. 
Kniv varmed strömtningsskötar repareras (»byggas»). 
Nål varmed strömmingsskötar knytas (»bindas»). 
Den tid på kvällen, när strömmingsfisket är inne. 
Hararnas parningstid, jfr fsv. timas: Rydqv. VI, 459. 

40 



XII. 3 	ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: LIKV. n, n, 	 g 38-39 

n. 

§ 38. Kkm. n representerar: 
fsv. Ml, utom de i mom. 2 ock de i § 39,2 nämnda 

orden, vare sig r ock M tidigare stått eller först i målet 
kommit att genom bortfall stå invid varandra, t. ex. 
kkm. bp/ 	fsv. barn 	kkm. kv (02, fsv. qvcern 

b a„Ickgzgg I  nsv. *begärdning ponigg nsv. kärning(smör-) 
bon 	fsv. biörn 	QVgg 	ordning 
fontid 	nsv. forntid 	 fttylona 	stintorna 
Agn 	hörn 	fia 	surna 
Jel, 	fsv. kern 	 tOn , 	fsv. porn 
kona 	nsv. korna best. pl. vana 	nsv. varna; 

dessutom det folketymologiskt ombildade, mycket gängse ordet 
tOnoickg fsv. *torndyffuel (fakt. tordyffuel). 

fsv. n 
efter r i en del ord, vilka mellertid i målet kunna på-

träffas även med n, ‹.- rn, t. ex. 
kkm. fernifa nsv. fernissa 	kkm. f kuovg g nsv. skurning 

iciyvtd?rno 	lantärna 	vcirncigaZ 	varnagel. 
Det finnl. riksspråket har antagligen invärkat på dessa ord, 

av vilka helt visst flere äro lånord från detta. 
regelrätt efter f-ljud, t. ex. 

kkm. hin 	 kkru. Ag  a 	nsv. tystna 	 nsv. snö 
inuti 	snus 	 Qfil  a 	åsna. 

n. 

§ 39. Kkm. n representerar: 
1) fsv. ln utom de uti § 32,1 c anförda orden, vare sig 

1 ock n tidigare stått eller först genom bortfall kommit att i 
målet stå bredvid varandra, t. ex. 
kkm. an 	fsv. aln 	• kkm. fana 	fsv. falna 

anahko nsv. al(ma)nacka 	gana 	nsv. galna pl. 
bona 	fsv. bolna 	 gona 	fsv. golna 

1) List (på båtar), bård. 
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kkm. mor, fsv. moln 	kkm. fvana nsv. svalna 
mona 	molna 	 vona 	vålnad. 

Anm. 1. Nkk. använder former med reducerat Z, således c4n, 
gana o. dyl. 

2) ni i orden: Pan nsv. flarn, hon nsv. horn, Nana nsv. 
klarna, Nona nsv. klorna, kon nsv. korn. 

Anm. 2. I allmänhet är dock språkbruket i fråga om övergången 
rn --> n  (n) vacklande ock detta synnerligen hos den yngre generationen. 
Former sådana som korg korn, ngttobs&rgo nötkärna, fem° stjärna 
o. s. v. kan man nog höra. Ja, till ock med ett postdentalt n efter r 
är ej alltför sällsynt: jerna gärna o. s. v. 

§ 40. lam. y representerar: 
I) fsv. nu' (jfr § 37,1 b) i såväl in- som slutljud, t. ex. 

kkm. ay 	fsv. an 	kkm. mty 	fsv. min in. sg. 
bodoy isl. boäann best. 	moy 	munder 
bogoy fsv. boghan best. 	nalikay 	nakkan best. 
bra y 	bran. im pf. 	ray 	ran im pf. 
brzya 	brinna 	 pahkay 	pakkan best. 
broy 	bronder 	 layer isl. sannr 
advay nsv. Edvin 	 ,f9, 	fsv. sin m. sg. 
fiya fsv. finna 	 fpay 	span impf. 
graya 	granni 	 hy 	pin in. sg. 
hay 	han 	 toyo 	tunna 
vay 	*huann.2 	voy 	dial. vonn 3  
may 	iSI. menu 	 ay a 	fsv. nni. 

Ordet möyvtdtf mustasch företer i målet liksom i flera andra 
sv. dialekter (N:n Folketym. s. 23) en folketymologisk bildning 
(kkm. moy nsv. mun). 

Anm. 1. Genom analogi har y kommit att spor adi skt 4  representera 
äldre n hos urspr. långstaviga svaga fem. i slutartikeln ock hos adj. på 
-igher resp. -ighin (§ 37,1 b anm. 1), t. ex. 

i) Angående skrivningen av n i st. f. nu i fsv. se  Rydqv. IV, 322. 
Betyder: var (interrog. adv.); jfr N:n GPhil. I, 505, § 189,6. 
Varn ack. sg. mask.: Rydqv. II, 486. 
Sidoformer med ji förefinnas likvisst. 
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kkm. Moy 	nsv. gatan 	kkm. btjty 	nsv. billig 
rgdlty pgpoy 	pipan 	 redlig 

tor 	tunnan 	 cprity 	årlig. 
Anm. 2. I slutartikeln ersättes y numera vanligtvis av n. 
Anm. 3. I finni. dialekter har prepalatalt (dentipalatalt) n uppvisats i 

Närpesuaålet (Frth. Närp. § 46) som ersättningsljud för nn samt i Hout-
skärsm. (Fagl. s. 132) för n i slutljud. FREUDENTHAL uppgiver, att 
samma ljud även förekommer i de dialekter, som talas av innevånarna 
på vissa öar i Kvarken (anf. st.). Sporadiskt synes det förekomma 
även i estsvenska dialekter (Vll ONukk. § 87). Om dess förekomst i 
Härjedalen se L11 Sv. landsm. 1, s. 67. 

2) fsv. n 
före explosiv postdental efter kort vokal, som i målet 

bibehållit sin kvantitet, t. ex. 
kkm. band fsv. band impf. kkm. ayda fsv. Eendi 

boyda bundit bakciyvter nsv. bekant 
graydcer grander heta' fsv. hemta. 
hoyd hunder layvtcer 2  dial.lannter 
miydor myndogher mlyvt nsv. mynt. 

Kkm. la,yvta nsv. längta beror naturligtvis på att den medio-
palatala nasalen före postdental övergått till postdental nasal, 
som i sin tur på grund av ovanstående lag blivit dentipalatal 
(jfr pknft pingst § 37,2). 

när n i målet kommit att stå före de dentipalatala för-
bindelserna 4 ock fp eller före prepalatal, oberoende av om 
den föregående vokalen i målet förlängts eller bibehållit sin 
ursprungliga kvantitet, t. ex. 
kkm. diy4p fsv. dyngia kkm. doyfpe,3 

 
dial. dunken 

fgYta 	fangi 	 frayypa fsv. *freenkia (freenka) 
hayka hmngia foY".1.)9a sjunkit 
foVta• 	sjungit 	vaypbo nsv. evangelium 
fl)roY44 

 sprungit nkk. favalsa 	fängelse 
tray4a preengia layja 	länge. 

Anm. 4. Lagen om n 	i de under mom, 2 nämnda fallen visar 
i det yngre språket spår till vacklan. Sålunda har jag ock antecknat: 

Betyder: taga upp strömmingsskötarna från deras torkställningar. 
Ordet är en parallellform till hEemta nsv. hämta, beroende på att den 
labiala nasalen före dental utbytts mot dental nasal: Rydqv. IV, 317. 

Ett slags kortspel: Rietz 392,2. 
Betyder: unken. Jfr Rietz 105,1. 
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bbndcer blind, sonder sönder, and vind, vanylio evangelium, lama 
länge m. fl. Även i det äldre språket har y svårt att bibehålla sig i 
obetonade stavelser, t. ex. kkm. ohtonda, nsv. åttonde. 

c) när detta står efter kort vokal i utljud i särskilda fall: 
§ 40,1 anm. 1. 

g. 

§ 41. Kkm. g representerar: 
fsv. g-ljud (tecknat med n före g ock k), t. ex. 

kkm. qggcer 	fsv. anger 	kkm.fpragg fsv. sprang 
baickrogg nsv. *begärdning 	 ftigga 	stinga 
kZogvk 	klunk 	 ftig(sprituts) stinkspiritus 
kger fsv. langar 	 firqggcer 

	stranger 
Qvgg 	nav. ordning 	tigg 	ping 
fogyka 	fsv. sjunka 	44zgg 2 	*ta3linger. 

Formen iglca ömka utgår från en form ynka, som förekom 
dialektiskt redan i fsv. (se Rydqv. IV, 317, Rietz 835,2 ock 
jfr vätöm. yogka Schag. Ordl. 92). Det oklara, antagligen folk-
etymologiskt .ombildade 6dcerkol6gg eau-de-Cologne uppvisar i 
vätöm. en liknande form (Schag. Vätöm. § 187) ock är med g 
antecknat även för Btr. (medd. av doc. Lindgren). I ordet fogl 
(dop)funt är g framkallat genom regressiv assimilation, se § 15,1. 

fsv. g, gh före n, t. ex. 
kkm. agn 	fsv. aghn 	kkm. rcegna 	fsv. ra3ghna 

logn 	lyghn 	 vagn 	vaghn. 
Denna utveckling har redan i fsv. tagit sin början, som 

synes av de fsv. skrivningarna pirengn för pia3gn m. fl. (Rydqv. 
IV, 334). 

Etymologiskt oklart är det i sammansättningar ingående 
tgg- ögon-, t. ex. iggbrifto ögonbryn, iggl6hk ögonlock, iggvr4 
ögonvrå. Fsv. ögha isl. auga motsvaras av kkm. 4ga. g har 
möjligen inkommit ur en form *yghnabryn: jfr fsv. öghnabrun 
(se vidare § 44,5). Huru g i cilm4gt nsv. allmänt skall för-
klaras, är osäkert. Möjligen ha de många sammansättnings-
formerna med värbet mänga i bemängt, inmängt m. fl. utövat 
någon invärkan. 

List (kant) på båtar. 
Tärning. Jfr fsv. talonger jämte telninger: Rydqv. VI, 452. 
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ig) Tonlösa. 

a,. 

representerar fsv. t (—> § 42. Kkm. .2, 
in- ock slutljud uti ett stort 
kkm. Mai 	fsv. *bezle 

gri2,1a 	nsv. grissla 
fsv. ga3rps1 

ha.2, 	hasl 
/012 	*katli 

fistel 
	

*krisl 
,699-13 
	

*kiortli 
//,2, 	 litle 

/ i ordet d8.2,/oy,a (vara 
återgår likaledes på äldre 
är en nominalbildning på  

s) eller a före 1 i 
antal ord (jfr § 33,1 a), t. ex. 

kkm. mallagg nsv. mässling 
nallo 	fsv inleda 
praUa 	prassla 
rolla 	rossla 
t4 tistel 
	

*pisl 
tralla 	nsv. trassla 
fpralla 	sprattla 
valla 	fsv. vatli. 

i d8.22ona befinna sig i dödskampen) 
t (5), alldenstund fsv. &Mor f. pl. 
-sia av isl. dauär fsv. dopen Se 

Rydqv. IV, 305 if., Hellqu. Ark. VII, 86. 
Anm. Kanske förbindelsen 1,/- förekommit jämväl i framljud, ty 

jag har antecknat såväl /keit som fidfcit (ett litet, med lock försett 
tråg utan handtag), llaffa jämte flatfa dricka (om hundar), ock en 
föregående forskare4  i kkm. uppger formen 2,/afat. Denna hypotes 
kunde kanske få stöd av att 2,1- är vanligt i öbott. folkmål, med vilka 
kkm. i många fall eger mycken likhet (Frtb. Närp. § 52, Vöråm. § 62). 

b) Sammansatt. 

f. 
§ 43. Kkm. f representerar: 
1) fsv. s utom de uti §§ 24-25 ock 42 nämnda fallen% t. ex. 

kkm. famo fsv. sama 	kkm.fte„kpa is!. ateypa 
famvpo nsv. simpa 	 fvahtcer fsv. avarter 
fomor fsv. somar 	 brafta nsv. brista 
foycla 	sun(nu)dagher 	 frlfa 	fsv. frysa 
Reck 	sltepi 	 lf 	isl. lSrss 
fpriggg 	sprang 	 mtio 	fsv. myssa 
fproto 	sproti 	 nipa 	rispa. 

1) Betsel. 	 2) Kittel. 
Kjortel. 
Kand. WEFVAR, i Sv. landsm.-föreningens samlingar i Hfors. 
Jfr härmed mom. 2. 
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fsv. si-, sk- före len vokal, ski-, -ssj-, sti-, t. ex. 
kkm. futda fsv. stupa kkm. fuga fsv. skjuta 

feav silver Mo *skiula 1  
fgigg sing rifo nsv. ryssja 
fr nsv. sjö fa Zypa fsv. stiacipa 
fahp fsv. skip /ken o stimma 
fzjdor skyldogher fah4 stiaerter. 

Härtill kommer, att f ganska ofta (utan regel, så vitt jag 
kunnat finna) användes som ersättningsljud för is ock rs uti 
de i § 25,1 a ock 2 nämnda fallen, t. ex. bpj- 	nsv. bords, 
fof nsv. fors, kof nsv. kors. Dessa former äro icke särskilt ny- 
kökarska, utan tyckas förekomma parallellt med rs, 	s, i 
det äldre språket. Jfr § 25. 

Anm. 1. I inljud övergår -ski- till -ii"- (§ 14). Undantag: 
mayfa fsv. mwnniskia. 

Anm. 2. Förefinnes över huvud i kkm. något fall, däri icke upp-
träder för s, torde det möjligen vara i sammansatta ords senare led, när 
bägge lederna begynna med s-ljud, t. ex. ftigspritias stinkspiritus. Att 
detta dock ej är genomgående, visa sådana ord som ftrikftihko nsv. 
strykstioka, itifffi nsv. styvson, ni. fl. Även kan f  förekomma i 
såväl framljud som slutljud av samma ord: im/ nsv. skjuts, ktuf 
nsv. snus m. fl. 	 - 

2. Vokalerna— 

I. I betonad stavelse. 

00 Enkla vokaler. 

2. 

§ 44. Kkm. z representerar: 
1) fsv. 1 regelrätt, t. ex. 

kkm. bita 	fsv. bita 	kkm. fria 	fsv. Mia 
bZicher 	bliper 	 fr2fIcer nisl.friskr 
dr2ftor 	dristogher 2 	 fsv. gin 
ffnfkajor flinskalloter3 	griino 	grima 
Isl. skj61a. 	 Mht. dristioh. 
Södw. Ordb. 259. 
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kkm. gha i 	fsv. "glia 	kkm.pgfko 	t'sv. piska 
ginta 	hvila 	 rim 	isl. rim 
gvitcer 	hviter 	 fima 	sima 
gber 	ister 	 (6d)fkrio2 fsv. *skria 
tt lil fingda smipa 
hk lik tima isl. 	timi 
mgfi isl. 	min f. sg. tri Prir 
pipo fsv. pipa vrgfta 3  fsv. *vristi (vrist). 

ni8'ga näjonäga torde vara en folketymologisk ombildning 
efter nto nio ock 8ga Öga. Jfr härmed det tyska neunau.ge. 
Även i detta ord återgår således i på fsv. i (fsv. niu isl. niu). 

I itakcer elak representerar t likaledes äldre i. Jfr no. ilak 
ock dial. ilaker (t. ex. Ny!. I, 96). 

fkriva skriva har i likhet med nsv. t i stammen. Formen 
är märklig så till vida, som den bestyrker antagandet av en 
isl. form skrifa (Ä:rn llfs. 1j. § 17 anm. 2). Skulle vokalen 
återge äldre I, skulle kkm.-formen *fkravo uppstå. Jfr fsv. 
giva kkm. japo, fsv. liva kkm. lavo m. fl. (se § 46,3). 

Anm. 1. Om övergången 1 —> y se § 53. 
2) regelbundet fsv. y, t. ex. 

kkm. brifia 	isl. brStni 	kkm. hida4 	isl. hirai 
brita 	fsv. bryta 	 knito5  fsv. *knyla 
bita 	byta 	 hi 	isl. 1STss 
drggcer 	drygher 	nt 	fsv. nyr 
figga 	flygha 	 ftnga 6 	*stryga 
frga 	frysa 	 fifi 	syn 
fira 	fyra 	 ila 	isl. Srla 
grifi 	gryn 	 tra 	fsv. yra. 

Anm. 2. Tidigare har övergången y --› I uppvisats bland dialekter 
på denna sida Bottenhavet i Borgåm., som i likhet med kkm. alldeles 
saknar y (Frth. Nyl. § 10 anm. 2). Även estsvenska dialekter visa 
samma företeelse. Sålunda uppgives för Orms.-Nukköm. (VII ONukk. § 
26,7), att dessa måls i »ofta ock regelrätt» representerar fsv. Sr. Ljud-
övergången förekommer dessutom i flera dialekter i Sverge. 

Glänsa, isl. glyt. Jfr isl. sjå. fsv. sia, isl. frjn, fsv. friia. 
En sina ägg berövad, kringflygande äjderbona. 
Vrist (på foten). 
Okvädinsord, begagnas om barn i uttrycket: tut jg. akt lida; 

hi i Jones. Ordb. 
Knöl. 
Gäla (ränsa) strömming. Jfr da. strige. 
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3) fsv. 
A) hos ursprungligen 1 ångst avig a ord i följande fall: 

före 11 ock 1 + kons. (utom j), t• ex. 
kkm. bzity 	nsv. billig 	kkm.paider nsv. piller 

drala jfr mht. drillen 	Mig 	fsv. skillinger 
nsv. "kadrill 	 fttivt 	nsv. stillt 

.4)924g 	fsv. kiplinger 	trzikcer 	trilsk 
mzjolcer 	fsv. milder 	 viZ'kor 	villkor. 

Genom östnordisk kontraktion övergick 3:el till 5, ock detta, 
som i regel bibehölls, ersattes sporadiskt av 1, förkortat före 
dubbelkonsonant ock vid reduktion av akcenten 2. Denna lag 
förklarar z hos några Kökarsord. Så har kkm. 1 uti gngfto 
fsv. gnista (isl. gneiste) ock daker elak (jfr N:n Ark. I, 
172). Orden hilgaht hälgat3  (jfr isl. heilagr), iggifi, ingen isl. 
einginn., vrtnfkcer vrensk ock ty"ta inte stå på stadiet I. Månne 
hgra längre får föras hit? 

Även Btr. visar, att ett ursprungligt j icke eger förmåga 
att bibehålla i uti föregående stavelse4  (Lindgr. Btr. 37,2 B 
anm. 1 e). Kkm. familj nsv. familj har väl sitt i genom in-
flytande från nsv. 

Anm. 3. Om de skenbara undantagen se § 46,3 B anm. 3 (3 ock 48,2. 
före fln ock n + kons., t. ex. 

kkm. bZzycicer 	fsv. blinder 	kkm. menft 	nsv. minst 
bnya 	brinna 	 nya 	fsv. rinna 
fty"titii 	nvs. fintlig 	fzy skinn 
grtycl 	grind 	 tty 	isi. pinn in. sg. 
kviydasmdfo 5  qvin.dilsmsessa 	vzycl 	fsv. vind 
nny 	isl. minn m. sg. 	myvter 	vinter. 

Anm. 4. Om de skenbara undantagen se § 46,3 B anm. 3 f3. 
före ss ock s + kons., t. ex. 

kkm. fifk 	fsv. fisker 	kkm. hafMzii nsv. hisklig 
pta 	nsv. gissa 	 gnfka fsv. hviska 
(brir)gri.11o6 fsv. grisla /Pfo 	nsv. kista. t 

Anm. 5. Om de skenbara undantagen se § 46,3 A a ock B. 

Kadrilj. 
N:n GPhil. I, 476 §, 131 II a. 
hilgaht vak fiht namn hälgat varde ditt namn. 
Om i --> a„ när j finnes i följande stavelse, se § 46,3. 

6) Även kviydcermiefo. 	6) Brödspade. 
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före tt ock t + kons., t. ex. 
kkm. jihta 	nsv. gitta 	kkm. nzlitofi nsv. nitton 

jphta 	kitta 	 fmthta 	smitta 
kvihtra 	kvittra 	 titel 	titel. 

Anm. 6. Angående undantagen se § 46,a A a. 
Orsaken till att i uti dessa fall bibehållits, torde få sökas 

i 1, ii, s ock t:s palatala bildning (se vidare Lindgr. Btr. 
s. 82 if.). 

före mediopalatal geminata eller nasal, t. ex. 
kkm. brig 	nsv. brigg 	kkm. rinko 	nsv. rynka 

drihjpal f'sv. *drikkia 	 fzhlazfi 	skicklig 
Niko 	n v. ficka 
	 Ål° 	skinka 

iksr. ingin 
	

flglsa t'sv. *slinkia 2  
lig° 	nsv. ligga 	 tigo 	nsv. tigga 
rithko 8. 	nicka 	 tigg 	fsv. ring 
ing 	pigg 	 vigga 	vingi 
PgYift 	pingst 	 viyvjyal 	vinkil. 

i några enstaka ord, hos vilka inflytande från nsv. eller 
något annat språk torde få antagas: dimbo fsv. dimba, ftmvpai.  
nsv. simpel, ~Par nsv. vimpel jämte det tidigare omnämnda 
familj nsv. familj. 

B) hos ursprungligen kortstaviga ord, när i eller u i 
målet bevarats i följande stavelse, t. ex. 
kkm. bita 	fsv. bitit 	kkm. kiva 	fsv. klivit 

blivit 	 mils& 	mikit 
drivit 	 fzii ta 	sinu 
finu 	 fifia 	skinit 

Anm. 7. Också andra folkmål, vilka uppvisa övergången i -± e, 
bevara sitt i uti förevarande fall (Lindgr. BU. § 37,2B anm. 1 e, Å:m Dfs. 
lj. § 16,2, Frth. Vöråm. § 7,3 ro. fl.). 

4) fsv.'Y i ursprungligen långstaviga ord utom de i § 55,2 
nämnda fallen, t. ex. 
kkm. bri4o fsv. bryggia 	kkm. bifo 	fsv. byssa 

infta3  isl. bylta 	 bzhto 	bytta 

3) Dricka. 	 2) Slinka. 
3) Bet.: vara länge uppe om kvällarna ock syssla med något. 
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bZiva 
driva 

gripa gra 
k vita 

dessutom i 

givit 	 viku 
gripit 	 vi/pa 	vikit; 

firap sirap, vilket får betraktas som lånord. 
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kkm. brift 	fsv. bryst 	kkm. rzylso fsv. rynkia 
dann 	dyghn 	 rifjp nsv. ryssja 
daydr 	dyngia 	 tiy4a fsv. pyngia 
»fa 	nsv. kyssa 	 tzgra 	pyngri 
Wik° 	fsv. lykka 	 ildpa nsv. ympa 
laityvt 	nsv. mynt 	 ivka 	fsv. ynka 
ng 	fsv. rygger 	 try,a, 	yrki. 

griyo grund visar tillbaka på en fsv. form 'grynna, väl 
icke anträffad i den mig tillgängliga fsv. litteraturen, men 
däremot uppvisad såväl i norskan (Aas. Ordb. 249) som i sv. 
dial. (Rietz 217,1) ock som utginge från en arg. form *grunpiem. 

I fsv. förekom en växling mellan u ock y, t. ex. skuld 
ock skyld (Rydqv. IV, 75). Månne på grund härav jäm-
sides med fsv. skuldra får antagas en form *skyldra, vilken 
skulle givit upphov åt kkm. fijdro? Även första stavelsens i 
uti &raki,° tapp i en båt I. balja visar tillbaka på 	Rietz 
114,1 anför dyvika från flere dialekter. 

Anm. 8. Flere ord, vilka ljudlagsenligt (§ 55) uppvisa övergången 
--> 0- i närheten av en labial eller labialiserad kons. (Kock Språkh. 

22), följa jämväl den ovan angivna lagen cy 0, t. ex. kkm. gram ber 
fsv. gr3rmber, kkm. krimvpa fsv. krympa. 

5) Etymologiskt oklart är a uti ing- ögon- (§ 41,3) ock 
lira längre. z uti ing- kunde återgå på y. Rietz 852,1 
anför från Ångm. formerna yge s., ygja v. ock ygjen adj. 
Svårförklarligt är a uti tilagrdm 1. filagrcim telegram, taagrcif 
1. filagrcif telegraf ock tilagraindra telegrafera. 

Kkm. a förekommer blott i förening med a i dif-
tongen a. Om denna se § 57. 

a. 

Kkm. a representerar: 
1) fsv. 82).  när detta är äldre e (urg. ä, isl. Q), 
A) i urspr. långstaviga ord före dentaler i följande fall: 
a) före 11 ock 1 + kons., så framt 1 i målet icke blivit 

kakuminalt (jfr § 48), t. ex. 
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kkm. bajol 	is!. "bella 
barta 	fsv. brelti 
Del 	fl 9311 (fiall) 
fl pret. 	feelpi 
hGlcira 	ht:eldar  

k km. Ji 
JasGiclo 
»Vara 
mjalta 
fmajta 

is!. *katli 
kaelda 

nsv. källare 
fsv. milti 

smaelta. 
b) före nn ock n + kons., t. ex. 

kkm. brev, fsv. breanna 	kkm. mayfa 
brayvafi nsv. brännvin 	pagga 
draggc fa 	dränkte sig 	taggcer 
fanftcer 	fenster 	Ggg 

e) före tt ock t + kons., t. ex. 
kkm. lafaråht nsv. lasarett 	kkm. kZahtra 

maht 	mätt 	 nallo 
pohtrght 	porträtt 

	tahjyo 2  
gvajpo is!. hvetja 	 ahtcer 

B) i urspr. k ortstaviga ord i enstaka 

fsv. m renniskia 
nsv. pängar 

tänger 
fsv. wng. 

nsv. klättra 
fsv. nEetia 

pcekkia S. 
ceptir. 

fall, t. ex. faZ nsv. 
själ (isl. selr), ha nsv. häl (på foten), 2.943 is!. ihel, jg, fsv. 

vGg is!. vegr. 
Anm. 1. I de ovan anförda fallen är förekomsten av a fullkomligt 

säker. Jämför härmed vad i § 2 anm. 1 blivit sagt om latitudsgraden 
hos målets a. Jfr vidare § 48 anm. 

2) fsv. Ue, när detta i sluten stavelse3  representerar äldre 
diftong (isl. el ock ey) eller lång vokal (6 ock Eb), 

före geminata, t. ex. 
kkm. braht 

	is!. breitt 	kkm. r(dldht jfr is!. rauöleitt 
draht 
	

fsv. dreet isl. dråttr 	 fia,ht 	isl. slåttr 
faht 
	

isl. feitt 	 fve,g, 	sveinn 
rakt 	r6tt 
	 trahtcer 	preyttr; 

samt på grund av analogi i ordet tvahta isi. pveetta. 
i enskilda ord före de i mom. 1 nämnda konsonant-

förbindelserna: 
kkm. arkcer is!. Eirikr 	kkm. frayda is!. frtendi 

aylsa enka "einkia 	 frayta fsv. frEenka 
fralla 	fsv. fra3lsa 	 halfa v. isi. heilsa 
fralfara 	freelsare 	halfo s. 	heilsa; 

samt på grund av analogi i ordet ttmotg nsv. timotej. 
Anm. 2. OmETe i övriga fall se § 47 och 57. 

34ttggsbdio getingbo. Jfr isl. bak, balar. 
2) Tak. 	 3) N:n Lång vok. + lång kons. s. 2. 
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3) fsv. I 
A) i ursprungligen kortstaviga ord i följande fall: 

regelrätt i öppen stavelse, utom när i (a) eller u (ta) i 
målet bevarats i följande stavelse (jfr § 44,3 B), t. ex. 
kkm. bato 	fsv. biti 	 kkm. mdlatdr »sv. militär 

cleivoddra nsv. dividera 	 patara fsv. pilars 
yavo 	fsv. giva 	 papor 	pipar 
gZamo 	glima 	 fal() 	sill 
grapo 	gripi 	 fahpora 	skipar() 
ha,to 	hiti 	 .ftago 	stigi 
lavo 	liva 	 fvago 	svigi. 

Enligt denna lag förklarar jag övergången I --> a i orden: 
krafna nsv. kristna, jafyia nsv. gistna, gZatra nsv. glittra, vatna 
nsv. vittna. I kkm. lan inf.-ändelsen bortfalla, ock gör det 
också vanligen i dagligt tal. Efter detta bortfall har konso-
nanten anslutit sig till den följande sonantiska likvida» (jämför 
kkm. nakna ock rekaii nsv. räkna). a har sålunda uppkommit 
ur en stavelsedelning *krz-sn, *vz-tn, *glz-tr o. s. v.1  

regelrätt i urspr. sluten stavelse, t. ex. 
kkm. bahk 	fsv. bik 	 kkm. fata 	fsv. 

baht 
nkk. Nai. 
kkm. dagcer 

lad 
mato 
mag 
r åt, (b d pi) 
faga 

minaler (§ 47 
kkm. cinfd,kta 

jakt 
jafta 
grafal 
graft 

ock 48) ock de 
fsv. ansikte 
nsv. gikt 
fsv. gipta 
nsv. griffel 
fsv. gript 

i § 44,3 A a—f nämnda fallen, t. ex. 
kkm.pamb fsv. *kimb 2  

k knep 	klimper 
laahpa 	klippa 
laafskcer nsv. klipsk 
lamypo 	limpa  

    

Doc. LINDGREN (Btr. s. 82) har i sitt mål förklarat en mängd 
ord på detta sätt. 

Fht. kimm: Rydqv. III, 98. 

bit 	 fmad 
blik 	 Ja/ja 

iSI. digr 	 fahp 
fsv. lip 	 tGg 

milda 	 tagaZ 
mik 
rif 	 vaht 
sighl 	 vad 

f4g 	 sik 	 vato 
B) i ursprungligen långstaviga ord utom 

sitia 
smiter 
skilja 
skip 
Pik 
tighl 
tul 
vit 
vipor 
vipa. 

före r ock kaku- 
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ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: BET. VOR. a, ce. 	§ 46-47 

kkm. fafta 	fsv. skipta 	kkm. llahpa fsv. slippa 
ikraft 	skript 	 tam bra 	timbra. 

Anm. 3. Såsom i § 44,3 A a—f nämnts, kvarstår i regelrätt i vissa 
fall i ursprungligen långstaviga ord. Några enskilda ord göra undantag 
från regeln. Sålunda har fsv. 	--> 

oc) före Il i ordet tvaitgg nsv. tvilling. Företeelsen beror därpå, 
att orden på -ing i fsv. ock isl. varit formellt sammansatta ock såsom 
sådana haft semifortis eller fortis på denna ändelse (Kock Fsv. lj. 229fE., 
Akc. II, 318 if.), varigenom första stavelsens i kommit att stå i 
ljudsvag stavelse. 

I kval& fsv. *kvilla (sjuk mage) beror väl ock ljudövergången på 
ställning i ljudsvag stavelse. 

P) före nu i orden tvaggg nsv. tinning ock iefugg nsv. linning. 
Förekomsten av a förklaras här likasom i föregående fall. 

y) före ss ock s + kons. i orden feafkoft nsv. sviskon, 14,fp6yd 
nsv. lispund, båfk6hp nsv. biskop, håltörio nsv. historia ock i 
prefixet Mak miss-. a i fvelkofi torde bero på inflytande från riks-
språket 2, lafpöyd, bgfköhp ock mak torde ha sitt a på grund av 
tidigare akcentuering (lisptnd ock bisköp3). 

ce. 

§ 47. Kkm. ce representerar: 
1) fsv. 	när detta är urg. ö eller isl. Q, 
a) i ursprungligen kortstaviga ord utom före kakumi-

nal4  i såväl öppen som sluten stavelse med undantag av de i 
§ 46,1 B nämnda orden, t. ex. 
kkm. boro 	fsv. bira 	kkm. drcego fsv. drcegha 

bovcer mit. bever 	 fcem 	feem 

Rietz 372,2 anför kvilla v. rinna upp, välla upp ock antar en 
grundbetydelse »svälla». Utom de av Kluge Et. wb.4  269 upptagna mht. 
quällen fht. quällan nämner Rietz ags. oällan med samma betydelse 
på grund av ett subst. cilie (oylle) buk. 

I Åbotrakten ock, så vitt jag känner till, även i det övriga 
Finnland uttalas ordet sveskon. 

Kock Akc. II, 322 anför från Skyttsmålet (s. 240) akcen-
tueringen biskbp. Jfr vidare Lindgr. Btr. s. 19. 

Se § 48,1. 
Södw. Ordb. e har säkert inkommit från pass. ptc. drce2a (se 

mom. 3 b). Ordet är under denna form ingalunda sällsynt i finnländska 
mål, förekommer bl. a. även på Gottland: N:n Fåröm. § 103. Ex ana-
logia har ce sedan inkommit i drogora fsv. draghare. 

53 



§ 47 

kkm. grcef 
grcefi 
jero 2  
hceptfi 
cemfi 

kreko 
krcemora 
lcefo 
mcedafi 

bekkr 	kkm. pceft 
främling 	rcegn ags. 
fa3rgha 	 ftemno fsv. 
qwern 	 fveri a 
kärra 	 vcekfa 
Loggia 	 mervk 
nästa 	 embar fsv. 

redan i 1200-talets runinskrifter sporadiskt övergått 
fastän övergången först efter år 1300 blivit fullständigt genom- 

Emedan a i fsv. förbindelsen ja genom progressivt 

förd 3, hänför jag under denna lag även följande ord: 
kkm. bjerl dial. bjeerk 4  

bcerga fsv. biEergha (biarga) 5  
diEerver (diarver) jcervcer 

jr 	hien' (hiar) 
jcemncer 	icemner (iamner) 

kern (iarn) .7011 
folio 	stieerna (stiarna). 

Kkm. har följt samma utveckling som nysvenskan, d. v. s. 
i obetonad ställning har a efter föregående j bibehållits, likaså 
uti främmande lånord 6  (se vidare härom § 49). 

Södw. Ordb. Ordet förekommer i flere•dial. under denna form: 
N:n Fåröm. § 103; Frth. Vöråm. § 20,8, 25,3; Schag. Vätöm. § 29. 

Ordet är med denna rotvokal vanligt i finnl. ock estsv. dialekter. 
N:n GPhil. I, 474. 
Frth. Vöråm. § 22,7; kin Dfs. lj. § 9,1. 
Om 1-bortfallet se § 89 ock 93. 
Tamin Fon. känn. § 3. 

KARSTEN, K 

gra3s 
grän (thrä)1  
gEera 
häpen 
jävig 
krEeka 
kreamare 
kesa 
mtepan 

b) i urspr. långstaviga 
46,1 A, t. ex. 
kkm. bcehk 	isl. 

frcembhgg nsv. 
fcerga 	fsv. 
kvgn 
»gro 	nsv. 
leta 	fsv. 
ncefta 	nav. 

fsv. 

II SV. 

fsv. 

ÖKARSMÅLET. 

kkm. nceo 	isl. nefi 
ngv 	nef 
9"61321 	nsv, räv 
reko isl. reka 
fekcer mit. seker 
Reedo fsv. simpi 
tcedofi 	Jean 
pceruc 	timra 
vcevo isl. vefa. 

ord, utom de som nämnts i § 

osv. päst 
rkign 
stoemna 

isl. sverja 
lim växa 
mht. Oro 

rembar. 
omljud 
till 93, 

XII. 3 
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fsv. c73, när detta representerar isl. å (i-omljud av å) 
eller ei i sluten stavelse (före annan konsonantgrupp än de i 
§ 46,1 A nämnda) i orden: 
kkm. bcefkcer 	isl. beiskr 	kkm. hcemvta isl. heimta 

frejd 	freegä 	mteft ara 	meistari 
hemfkcer 	heimskr 	moft 	*meistr (mestr). 

Anm. 1. Om äldre Ja i övriga fall se § 57. 
fsv. a, 

a) när u bevarats i följande stavelse utom före kakuminal 
(§ 48), t. ex. 
kkm. beelpu-' fsv. *baku- 	kkm.ncekuir fsv. nakudher 

ficediar 	stapugher 
trceijut 	tranu obl. 
troligt nsv. trasa 

keguon 2 	laghum 	trcepar 	trasig 
lcetia 3 	*Åtti 0 bi . 	vcetia-4  fsv. vatu-. 

Enligt samma lag förklaras ock e i orden fpcedm spade 
fsv. *spapu (spapa), krcegia krage fsv. *kraghu (kragha) ock 
mcepa mage fsv. *maghu (magha) m. fl. Orden hava i kkm. 
liksom i den mindre vårdade finn!. nysvenskan bytt om genus 
ock hava som femininer varit underkastade lagarna för kort-
staviga fem. ön-stammar. De genom kontamination mellan 
dessa ock de regelbundna formerna fpgdo, krggo, mggo upp-
komna fpceolo, kneg° ock mcego uppvisa ock ce i roten. 

Anm. 2. Om kalsza fsv. kaka ock fog° fsv. saga se § 49. 
Anm. 3. Denna märkvärdiga övergång, antagligen betingad av den 

följande stavelsens u 5, är träffad uti flere fina ock estsv. dialekter. 
För Närpesmålet (Frth. Närp. § 10) är övergången angiven, likaså för 
VörånAlet (Frth, Vöråln. § 20,8), där dock a (icke ce) anses förekomma i 
st. f. a. I Nylandsdialekten eger likaså övergången a —> ä i kortstaviga 
fem. -ön-stammar ruin, fastän uttryckligen framhålles, att denna är 
sällsynt (Frth. Nyl. § 15,1). Även där förekommer i denna ställning 
samma ä-ljud, som i målet representerar äldre i, t. ex. leva isl. lifa. 
Ock likaså lär övergången förekomma i Gamlakarlebyrnålet 6. Bland est-
svenska dialekter med samma företeelse må nämnas Rågö- ock Wichterpal-
målen (Frth. RW. § 12) samt Ormsö-Nukkömålen (VII ONukk. § 22,2). 

bcatatigH brödspade. 	2) Lagom. 
3) Lättja. 

T. ex. vcbtmföht fsv. vatusot. 
Den förekommer just i ord, som i isl. hava u-omljutt a (2). 
Se numera Hagfors Gkb. § 31. 

Sv. landsm. XII. 3. 	 55 	 4 

gtetm 
hcekia 
lcedut 

gatu obl. 
haku obl. 
lapu obl. 



kkm. faht 
fvcdya 
jpelZa 
ag 
aska 

f sv. sticerter 
nsv. svälja 
fsv. imli 

celgher 
nsv. älska. 

g 47-48 	 KÅRSTEN, KÖKARSMÅLET. 	 XII. 3 

b) i det passiva participiet av starka värb, när i-a finnes 
i följande stavelse, utom före kakuminal, i följande ord: 
kkm. drceja fsv. draghit 	kkm. tcela 	fsv. taghit 

f farit 

	

varit. em 	 «e ra 
fice.26, 	slaghit 

Anm. 4. Utom i finni. ock estsv. dialekter, förekommer denna över-
gång bl. a. även i Vätömålet (Schag. Vätöm. § 36 c). 

e) i ncevora nsv. navare, 6dcerketora åderlåtare fsv. *apor - 
latare ock icetnfo ,  fsv. 

Av de i mom. b ock c nämnda orden kunde några återföras 
på äldre Q : drce,la 	dregit, Rola isl. slegit, tceja isl. tekit, 
va is!. verit; 6dcerlc'etora kunde utgå från ett fsv. 71,perleetare, 
bildat av ett värb 'lita (förkortat av lie- ta med omljud från pre-
sens Ifåtr liksom drcpgora dragare ock drcpgo draga av *dräga 

*dräga ur presens dra3gr is!. dmr)2. 
Anm. 5. I följd av invärkan från nysvenskan behandlas i det yngre 

Kökarsepråket dessa grupper av ord som långstaviga, sålunda: gato 
gata, traso trasa, trano trana, ncifpn naken, fftddor istadig, taja 
tagit m. fl. 

fsv. I före r i det uti § 46,3 B nämnda fallet, t. ex. 
kkm. fcerlsai nsv. cirkel, vcery9e, fsv. virki, vcervaInsv. virvel. 

Etymologiskt oklart är ce i orden hed det fsv. hit 3  ock 
ofieyvtla (biform till offiyvtla) ofantligt. 

a. 

§ 48. Kkrn. a representerar: 
1) fsv. 	i såväl kort- som långstaviga ord före kakunii- 

naler, t. ex. 
kkm. jedvpa fsv. hicelpa 

jaha 	hicerta 
paZ'ka 	kicelki 
fo 	stila 
far'pa 	sticelp 	a 

Betyder: en liten nedre lave. 
Även ett vbottniskt mål förutsätter ett värb Utta; jfr Lindgr. 

Btr. § 25 anm. 4. 
Schag. Vätörn. § 223 anm. 3. 
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XII. 3 	ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: BET. VOR. ce, a, a. 	48-49 
Kkm. has hals förutsätter en äldre form *hwls. Denna 

skulle förhålla sig till äldre hals, liksom fsv. gffirper (äldre 
Vg.L.) förhåller sig till garper, d. v. s. vara en kontaminations-
form mellan hals ock ett som senare sammansättningsled be- 
gagnat htelsi. Om dylika sammansättningsformer se Kluge 
GPhil. 1, 396. 

Kkm. fvediaii svalg har sitt a i analogi med fvaZia svälja. 
fsv. i, när konsonant följer, som i målet övergått till 

kakuminal, t. ex. kkm. faZIsa fsv. silki, kkm. ftavcer isl. 
Emedan före I + kons. i ju i regeln (§ 44,3 A a) kvarstår, 
får man antaga, att övergången försiggått i ljudsvag stavelse. 

fsv. a före kakuminal, i fall i (a) eller u (ta) bevarats i 
följande stavelse (i perf. ptc. ock svaga -6n-stammar), t. ex. 
kkm. nuaa, fsv. malit, fvaZza fsv. svalu obl., matar fsv. *valu.dher. 

Anm. Av de lagar, vilka i § 46-48 blivit framställda rörande 
förekomsten av ä-ljud (äldre e, t samt i några ord tk, e ock ej) i /lökars-
målet, framgår, att kvaliteten av ä-ljudet är beroende av följande kon-
sonant. Sålunda uppträder a före 1-, n- ock t-geminata eller 1, n, t + 
konsonant, varvid a före tt ock t + kons. visar benägenhet att närma 
sig e. Framför r förekommer ce ock före kakuminaler a. I andra fall 
ersättes äldre ze av ce i målet, fastän man före övriga dentaler, denti-
ock inediopalataler stundom kan vara ganska tveksam om vilketdera ljudet, 
a eller ce, som bör antagas tillhöra målet. Jag har stannat för ce ock 
är för min del livligt övertygad om att detta är det riktigaste, fastän 
jag ingalunda vill bestrida, att a kan förekomma sporadiskt eller stundom 
förekommer parallellt med ce, t. ex. kkm. vcedcer 1. vadcer nsv. väder, 
vcetaii 1. va4afi nsv. väggen. 

a. 

§ 49. Kkm. a representerar: ' 
1) regelrätt fsv. ä utom 

fallen, t. ex. 
kkm. an 	fsv. aln 

armbcer 	armber 
afp 	asp 
ban 	balker 
banda 	banda 

1) Jämte formen vaZift nsv. (d)valen frusen. 
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de uti § 47,3 ock 48,3 anmärkta 

kkm. bon  fsv. barn 
damb 	damb 
fagyer 	fagher 
fana 	falna 
falifi nsv. farlig 
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kkm. fag 	isl. flag 	 kkm. gvar'p 	fsv. hvalper 
gaZga fsv. galghi 	nkk. kga 	nsv. karta 
gagg 	gang 	 kkm. Nav° 	fsv. klavi 
hal a 	halda 	 lako 	laki 
habn, 	hembar 	 nagaZ 	naghl 
haZyp 	halp 	 pafma nsv. pasme 1  
hambk 	hambla 	 vald 	fsv. vald 
haro 	hari 	 vahto 	varta. 

Från den i § 47,3 angivna lagen avviker kkm. kakm fsv. 
kaka. Jag antar, att detta alldagliga ord rönt inflytande från 
nsv. ock för den skull uppvisar a i st. f. väntat ce. Kkm. 
fag° isl. saga torde vara lånat med lång vokal, emedan det 
följer balanslagarna för ursprungligen långstaviga ord (§ 65,2). 

Som i § 47 framhållits, har i fsv. a efter kons. i övergått 
till te i starkt betonad stamstavelse. Några ord hava likvisst 
bibehållit a, ock beror detta 

dels på ställning i svagt betonad stavelse: ya nsv. ja 
(svarspartikeln ock i analogi därmed nkk. ja.ka nsv. jaka) ock 
jag nsv. jag (denna form är nu i målet den betonade ock ja 
den obetonade, liksom i nsv.); 

dels på lån efter övergången la 	ise: jago t'sv. jagha, 
jakko f. nsv. jacka (mit. jakko), jänzacira nsv. januari, »ags 
kurtis eng. chance samt därav vb. »ara, jakohp fsv. Jakop 
ock kanske något ytterligare2. 

Bland yngre ord med förbindelsen la- må nämnas jamo 
nsv. jama. 

Ordet damypa nsv. dimpa har sitt a från pret. Dylika 
»perfekt-presentia» äro ej ovanliga, jfr t. ex. N:n GPhil. 1, 
509 tf. ock Lindgr. Btr. s. 92 (fsv. halpa : hicelpa, isl. frata : 
freta, fsv. magha got. magan : isl. mega m. fl.). 

2) fsv. å i förbindelsen å + geminata, när å redan i forn-
svensk tid förkortats3, t. ex. kkm. naht fsv. nat, nkk. gat 
isl. gått. 

Förekommer som mask. hos Lind (1749) ock i no. (Aas. Ordb. 43). 
Pasma är ursprungligen ett slaviskt lånord (pasmo n.). Talmi] Sv. 
ord belysta gen. slav. o. balt. s. 6 anser ordet vara kommet till Sverge 
över Finnland (fl. pasma). 

Jfr härmed 'ramm Fon. känn. § 3. 
Förkortningen inträdde omkring 1350: N:n GPhil. I, 487. 
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3) Etymologiskt oklara äro följande ord: dbe,låt nsv. oblat, 
mdrhör nsv. morrhår, ftata nsv. ståtal. Övergången o -› a är 
en mycket oklar företeelse, som i vidsträckt mån påträffats i 
norrl. dialekter 2. Den eger huvudsakligen rum i närheten av 
1, m, n ock r, men förekommer också i andra fall. 

o. 

§ 50. Kkm. o representerar: 
1) regelrätt fsv. ö utom när detta stod före rp, rdh, rt ock 

rn (se § 52,2), t. ex. 
kkm. bodo 	isl. boäi 	kkm. hoZypa, 

bogo 	fsv. boghi 	 komna 
bohk 	bokker 	laohko 
boda 	boldi 	 logo 
bona 	bolna 	 mo 190 
bofka 	boske 	 mona 
dogZiii 3  jfr fsv. doga 	 7220M 
dorg 4 	iSI. dorg 	 mor"kna 
droht,sa 	fsv. drokkit 	mofo 
droikna 	dronkna 	oci 
dropo 	dropi 	 orm 
foga 	foghl 	 °teer 	isl. 
for"ka 	no. forka 	 fproto 
fo.,s 	fsv. fors 	 jpohkeer fsv. 

g"(2 	 gol (gul) 	av jfr fht. 
Jfr med detta mom. här nedan mom. 3 samt Rydqv. IV, 

60 ff. angående den vacklan emellan u ock o, som i fsv. visade 
sig. Även kkm. fö reter dubbelformer, t. ex. dugli3 ock dogitfi 
jfr fsv. dugha ock dogha, lokt ock bukt fsv. lokt Ock lukt, 
borl ock blarvk fsv. bupker. Över huvud taget har dock kkm., 
som av ovanstående exempelsamling framgår, utgått från former 
med ö. Jfr vidare § 51. 

Rota kunde vara nsv. stata (denom. av subst. stat i samma 
betydelse som stat). 

Ånn Dfs. lj. § 26; Lindgr. Btr. § 46. 
Duglig. 	 4) Skräp, sopor. 

5) Kluge Et. wb.4  390. 

fsv. holpit 
klomna 
klokka 
loghi 

is!. moka 
fsv. molka 

moln 
morkna 
mosi 
odder 
ormber 
otr 
sproti 
piokker 
wolf 5  
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§ 50 	 KARSTEN, KÖKARSMÅLET. 	 XII. 3 

Kkm. hovet visar på mit. hovel, medan hava återger nsv. 
hövel. Kkm. fofaZ går tillbaka på ndl. sehoffel nsv. skovel fsv. 
skovil, som utgått ur ags. scoti 	urg. *skoblå; detta sista är 
åter en biform till urg. *skilfilå, varav mit. sehilfel, som givit 
upphov åt kkm. fufa4 1. 

2) fsv. å regelrätt, t. ex. 
kkm. oka 	fsv. åkag 

	
kkm. got° 	isl. gåta 

otcer 	åter 2 	 gro 	 grår 
QV 
	 riV 2 
	 gZomogcer4  jfr isl. glåma 

QVOT 
	 åvogher 2 
	

kvodo 
	

fsv. kväpa 4  
dvealaii 
	

*åveerkan 3 
	

lorzkto 6 	lådikkia 
ohto 	isl. åtta 	 nor 	 når 7  
bot 	fsv. bater isl. båt 	poval 

	
Pavals 

bZor 	isl. blår 	 pZogo 	 plågha 2  
bZoft 	blåstr 	 &of% 	flit, trång 

dåligr 	 v6kanht4f jfr fsv. vakn 
I mddermc'efo mormässa (d. 8 sept.) torde o böra förklaras 

antingen av nsv. moder eller av Mariall. 
Kkm. ofga nsv. åsna har ett oklart o 12. För så vitt kkm. 

eger någon bevisningskraft rörande fsv. ljudlagar, finge man 
utgå från fsv. tima ock således före s + nasall3  antaga fsv. 
förlängning, vilken förlängning även skulle förklara 1 uti ordet 
vgfila isl. visna nsv. vissna. 

Tamm Fon. känn. § 10; N:n Orddubbl. s. 14. 
2) Kock Fsv. 15. 407 if. 	 3) Jfr isl. åverkl. 
4) Nsv. glåinig. 	 6) Kock Fsv. lj. 381 if. 

Låda, fsv. fakt. lådika. 
Kock Fsv. lj. 407 if.; N:n Dalm. Ordb. 136; Frth. Vöråm. 171; 

Schag. Vötöm. § 73. 
ISI Påll. 	 g) Rydqv. III, 216. 

1°) Isl. våpn. 
11) »Efter reformationens införande hos 098 upphörde man efter hand 

att fira följande Mariedagar: Vårfrudag d. 15 aug. till minne av Marias 
död ock himmelsfärd (lat. 'Assumtio Mari' d. ä. Marix upptagande, 
nämligen till himmelen); — — Mormessa (eller Mårmessa) 8 sept. firad 
såsom Marie födelsedag ock benämnd så, emedan katolikerne kalla Maria 
»Guds moder» eller emedan Märmässa är fördärvat uttal av Mariemässa: 
så förklaras ordet av BERGSTRAND, Grunderna för den kristna tideräkningen, 
Örebro 1861, s. 129. 

Kock Fsv. Ij. 412. 
Jfr härmed N:n GPhil. I, 481. 
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kkm. kobo 
momfa 
nob 
romvpo 
jzohpe, 
ftromvpo 
ftoba 
trombo 

fsv. klubba 
nsv. mumsa 

nubb 
fsv. rumpa 

sluppit 
nsv. strumpa 
fsv. stubbi 

trumba. 

XII. 3 	 ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: BET. VOK. 0. 	§ 50 

Redan i fsv. förlängdes bl. a. a före 1.6 (kanske riktigare 
rr6)2. Från en sådan förlängd vokal (ä) utgår kkin. o före 

fsv. rp, t. ex. 
kkm. go 	fsv. gärper 	kkm. cifton(926) fsv. värper 

ho Z 	härer 	volas 
fvoZ 	svärp er 

Kkm. tr6fgo3 tröskel förutsätter en form *trossgarper4, ock 
är väl en folketymologisk bildning. 

Anm. 1. Däremot utgår kkm. icke från å före kons.-förbind. id, nd, 
ng, mb, t. ex. hctila fsv. halda, hcatd nsv. hand, gigg fsv. gang 
ock damb fsv. damb, utan tillhör vokalförlängningen i dessa fall en 
yngre tid (dialekten?), oaktat den i fornsvenskan annars uppgives hava 
egt rum ungefär samtidigt med förlängningen före rp 5. På äldre å 
återgår ock vokalen före rt: vahto fsv. varta 6. 

fsv. u i ursprungligen långstaviga ord före labial gemi-
nata eller labial + konsonant, t. ex. 
kkm. boraZ 	nsv. buffel 

grol2o7  no. grubba 
goba 	nsv. gubbe 
goma 	gumma 
gomvp isl. gumpr 
gomfa, nsv. gumse 
homba fsv. humbli 
jomfria 	iumfru 

Anm. 2. Jfr härmed mom. 1 ovan. Om enstaka undantag se § 51,1. 
Etymologiskt oklar är (den redan i fsv. vanligas) över-

gången va —> o i kkm. hos pronomina ock pronominala ad- 
värh, t. ex. 
kkm. hor 	fsv. huar 	kkm. hos, 	fsv. hvars 

hoht 	huart 	 höhtc/Kra 	hvartperra 
hocloft 	livapan 	 hoy vart 	huan. 

Anm. 3. Jfr härmed N:n GPhil. I, 505. Huär skulle lemna 
stöd för antagandet, att man finge ansätta ett äldre å, som i kkm. 
först utvecklats till Q samt sedan förkortats i icke-huvudtonig ställ- 

Åtminstone omkring 1350: N:n GPhil. I, 481. 
Kock Fsv. 1j. 425. 
Märke för strömmingsskötar (nätmärke). Jfr fsv. varpen 
Jfr Frth. Vöråm. 189; VII Nyl. I, 254,2. 
N:n GPhil. I, 481, 	 6) N:n anf. st. 

7) Krubba i stall. 	 8) Rydqv. IV, 66. 
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S 50-51 	 K ARSTEN, KÖKARSMILET. 	 XII. 3 
ning 	hodofi fsv. hvaPan talar häremot, alldenstund sättet, varpå 
vokalbalansens lagar tillämpats, förutsätter kort rotvokal (§ 64 ock 65). 
Kanske dess o i ändelsen kunde förklaras som uppkommet genom analogi 
med tcedoii fsv. papan? Jfr härmed fåröm. Mr livar adv.2  

Anm. 4. Pronomina ock pronominala advärb hava dessutom även 
en annan utveckling i målet; jfr gen. vas, (vars) hvars, voty var adv., 
vdtoldya vartdera. Denna utveckling tillhör det yngre kkm: 

tu. 

§ 51. Kkm. ut representerar: 
1) fsv. 

uti ursprungligen långstaviga stammar utom de uti § 
50,3 ock 52,3 nämnda fallen, t. ex. 
kkm. aguifte, nsv. augusti 	kkm. bukt 	nsv. fukt 

brud k fsv. brusk 	 puka Z 	puckel 
buchka 	bukka 	 Putif 	puls 
&af kor nsv. duskig 	 flczada 	skudda. 

chugZafi visar på ett fsv. adj. *dugligher, liksom dogZifi, på 
ett fsv. *dogligher. Jfr härmed de fsv. viirben dugha ock 
dogha: det sistnämnda har givit nsv. odåga, medan däremot 
värbet duga i nav. är att härleda från det förstnämnda. 

ktamaft kummin, som enligt § 50,3 borde hava o i stammen, 
är väl inkommet från nsv. 

ltaf ka löska har väl sitt u genom association med lus. 
muljvcid mullvad har sitt u från riksspråket. 
nuVaii nyss torde få anses vara en bildning på nu. 'Jfr 

härmed de talrika advärben på -nan, t. ex. jayaii härifrån, 
ttyafi därifrån m. fl. 

I prövnikftaro, provryttare föreligger säkert en folketymo-
logisk bildning (jfr nav. rusta). 

Anm. Nkk. använder ut i många ord, där man skulle vänta 0, 
t. ex. fm] föll fsv. ful, rutbaZ rubel, pub a gubbe. 

regelrätt i ursprungligen kortstaviga ord i såväl öppen 
som sluten stavelse, t. ex. 
kkm. Nada 	fsv. bupit 	kkm. fetma fsv. fura 

Nara, 	burit 	 påta 3 	gutit 

N:n GPhil. 1, 481, 487. 	2) N:n Fårörn. lj. § 119. 
3) j har inkommit från pres. eller inf. 
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XII. 3 	ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: BET. VOK. 0, Ut. 	§ 51 

kkm. hutvut fsv. huvup 	kkm. ftutvu 	fsv. stuva 
Imma 	kumit 	 futcla 	supit 
ktuftut 	kuna 	 Pmgm 	tiughu 
mata' 	nutit 	 hattar 	p ulugher 
ruthii 	rutin 	 w  hp 2 	up. 

Namnet ficirktitter Starkoder torde vara en folketymologisk 
ombildning, beroende på inflytande från nysvenskan, alldenstund 
det enkla ordet oter i kkm. utgår från fsv. oter. 

I rutbad (biform till robaZ, jfr § 50,3) lim rubel beror 
naturligtvis u på inflytande från nsv. eller ryskan. Däremot 
förstår jag ej u i ordet miabaZ möbel. 

I analagi med uthp är uthpe,ft 1. ittpuft öppen bildat. 
fsv. ii regelbundet, t. ex. 

kkm. bityda fsv. biupa 	kkno. miak 	isl. min 
brud 	brup 	 rutko 5 	fsv. *riika 
butk 	buker 	 rutm 	181. råm 
'typer 	diuper 	 fuao 6 	fsv. *skiula 
friftköft 	frakoster 	burna 	*piimi 7  
huj 	hus 	 fn ut v og ce r 8 	*snavogher 
krutfia 3 	krlini 	 fl,suthtoft 	siatan 
halco4 	isl. låka 	 fkutm 	isl. skåra. 

Etymologiskt oklart synes målets ut vara i några ens-
taka ord: butkfor 9  byxor, ffitufk 10  fnöske, fuirvtiu fyratio, tukf 
yxa, uttra" yttre ock titkfc'eta högsäte. 

1 futptuf sjöbod skulle jag vilja förklara ffi som resultat av en 
regressiv assimilation: av sjöbo(d)hus har genom vokalsynkope 
uppstått sjöbhus 12, som genom regressiv konsonantassimilation 
givit *sjÖphus, varur sedan målets nuvarande form futptuf framgått. 

j har inkommit från pres. eller inf. 
Jämte ohp av fsv. op. 
Krona. Jfr fsv. krtna. 	4) Lucka.  

5) Rynka. 	 6) INljölkstäva; isl. skjäla. 
Jfr ty. daumen. Kluge Et. wb.4  51 ger mht. «une, fht. &mo, 

ags. p uma. 
Hornlös (om kor). 	 9) Jfr da. buser. 
Ordet återger måhända ett äldre *fnjusk, identiskt med fnjäskr. 
ut möjligen från ut, ute. 
En dylik vokalsynkope är i kkm. mycket vanlig: sprttuts nsv. 

spiritus, kakto ur nsv. *kitjtita, pcplmo nsv pärlemor m. fl. Jfr 
N:n GPhil. I, 482. 
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Kkm. vmmufi, fem. sing. av pron. vår är oförklarat, likaså 
jutfitum fsv. gönum, ifall man ej vill tänka sig en regressiv 
vokalisk assimilation, lik den vi antagligen ha i fmputf. 

bur% kork har uppvisats med u i sydsv. mål, i dalm. ock 
Vbott. (N:n Dalm. Ordl. 100, Lindgr. Btr. s. 80); detta samt 
ftkticrya (nkk. siguiria) cikoria ock matuirja (biform till matårjo) 
materia äro svåra att förstå ock hittils oförklarade. 

o. 

§ 52. Kkm. o representerar: 
regelrätt fsv. slutet ö (isl. å), t. ex. 

kkm. bZ6mol iSI. *blåa 	kkm. goht 
bo 	fsv. bö 2 

	
kfto 

bok 	isl. båk 	 LSQ-2  jfr 
boyda 	båndi 
	 ko 

bro 	fsv. brö 2 
	

krok 
dom 	isl. dåmr 	 ro 
Mer 	döttir 	 rot 
fzQ 	fiå 
	

foto 
fidter 	fåstr 
fot 	fåtr 	 foht 
gomaii, jfr isl. gåmr 	 tro 

fsv. 6 regelrätt före rp, rdh, rn, rt, 
kkm. bo 	fsv. borp 

	
kkm. nolaft 

f./QZ 	fiordh 	 oZ 
ho» 	horn 	 PQ4  
jQZ 	iorp 
	

fmod 
kon 	korn 	 fPQa 
kot 	kort 	 fPQ4  

fsv. u i följande fall: 
a) före B-ljud, t. ex. 

kkm. boka fsv. bunki 
jogga4  

isl. gått 
fsv. *hösta 3  
fsv. kiortel 
fsv. kö2  

kroker 
risv. ro  
isl. råt 
fsv. skjorta 
isl. såkn 

sått 
fsv. trö2. 

t. ex. 
fsv. norpan 

orp 
porter 
smordhe 
spordhe 
sport (spörja). 

kkm. loggo fsv. lunga 
mogle 	munker 

Även bZomo; jfr isl. blömi. 
Om förhållandet mellan vno. ii ock öno. ö, jfr N:n Urg. judl. 

s. 19 if. ock GPhil. I, 425. 
Jfr isl. hösti. 	 4) Förskärarekniv. 
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XII. 3 	ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: BET. VOK. Ut, 0, y. 	§ 52-53 

	

kkm. foga fsv. sjunga 	kkm. toggo fsv. tunga 
fogvka 	sjunka 	oggcer 	ungen 

före gammalt gg, t. ex. 
kkm. dog 	nsv. dugg 	kkm.fogyer sv. dial. skjugger 

gnoga 	gnugga 	 foga 	nsv. sugga 
hog 	fsv. hug 	 togo s. 	tugga. 

före 11, id, it, t. ex. 
kkm. bolla 	nsv. bulta 

	kkm. fkojd 	nsv. skuld 
»Joy 	fsv. muld 
	 foltfi 

	
fsv. sullin 

mortna nsv. multna 	oj 	 ull. 
före nu, nd, nt, t. ex. 

	

kkm. boyda fsv. bundit 
	kkm. moyvher nsv. munter 

broa 	brunnit 	oydaii 
	

fsv. undan 
foya 	funnit 	 roydcer nsv. rund 
koyo 	nsv. kunna 	foyda 	sun(nu)dager 
ntåyvtlifi nsv. muntlig 	 fproyd 	sprund. 

Anm. Såsom redan tidigare framhållits, förefanns en vacklan emellan 
n ock o i fsv. Av § 50,1, 51,1 ock 52,3 framgår, att kkm. ej alltid 
utgått från den form, som i fsv. anses vara den vanligaste (1.tydqv. 
IV, 60 1141. Jag har i alla dessa fall trott mig vara berättigad att 
använda de fsv. former, med vilkas tilljälp de motsvarande orden i 
kkm. lättast kunnat förklaras, fastän jag ofta tvungits att tillgripa den 
mindre vanliga fsv. formen. 

y. 

§ 53. Kkm. saknar i likhet med Borgåm. i Fiunland 2  i egna 
ord regelrätt y, vare sig som långt eller kort. Huru man bör 
uppfatta det y, vilket i enstaka ord uppträder som långt i st. f. 
äldre i, kan vara osäkert. De ord, som jag antecknat med 
långt y, äro: try tre fsv. prir, dy nsv. di ock styl nsv. sti13. 
Som kort förekommer y i orden fruga klippa bär, ock jymaft 4  
1. )yfiom biformer till judiumn genom. Det förra är helt säkert 
ett lånord, ock troligen hava även de senare från någon dialekt 
inkommit i målet. 

I) Se dessutom N:n GPhil. I, 438. 
Frth. Nyl. ss. 19, 32. 
Är troligen ej att fatta som utgånget från ett äldre styl. 
Jfr härmed de många olika former, ordet har i fsv. (Södw. Ordb.). 
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§ 53-55 	 KARSTEN, KÖK ARSMILET. 	 XII. 3 

Möjligen är orsaken till y:s sporadiska förekomst i kkm. 
ett försök att tala nsv. riksspråk, om vars skiljaktignet från 
dialekten i detta avseende Kökarsboarna måste antagas vara 
medvetna. Ett stöd för riktigheten av detta mitt antagande 
anser jag ock ligga däri, att övergången i 	y i de anförda 
orden tillhör den yngre generationen, som genom livlig be-
röring med andra trakter i landet nu mer än tillförene strävar 
att tillegna sig nysvenskan. Att försöket icke utfallit väl, 
måste anses bero på samma psykologiska företeelse som t. ex. 
»rospiggarnas» oriktiga h-anslag1. 

Kkm. y förekommer blott i förbindelsen sy. Om 
denna se § 58. 

o. 

Kkm. o representerar: 
1) fsv. ö regelrätt, t. ex. 

kkm. bos, 	nsv. börs 	kkm.ftov0 fsv. stövii 
dr 	fsv. dör 	 tOh1cno 4  nsv. löckna 
jok,a 2 	gölia 	 torvka 5  fsv. pörka 
holaona 3  jfr isl. hökull 	 joht 	kiöt 6  
Moht 	nsv. mört 	 trall- 	nsv. tröst. 

I kkm. brotop fsv. bruplöp torde rotvokalen antingen bero 
på regressiv vokalisk assimilation eller på inflytande från nsv. 

Anm. 1. Fallen äro få ock jämförelsevis osäkra, alldenstund redan i 
fsv. förefanns en vacklan emellan ö ock y (Rydqv. IV, 96 if.). 

Som bekant anses Roslagsdialekterna egentligen' sakna h (åt-
minstone Vätömålet). Men icke desto mindre insmyger sig i det sam-
manhängande talet ofta ett h, vare sig ett sådant finnes i rspr. eller 
icke (Schag. Vätötn. § 99 not 3). 

Kräkas. 
Blott i uttrycket: komo po hokZoria komma på benen. 
Töcken, dimma. 
Schag. Vätöm. § 56 b. Jfr fsv. törkestnga torkhus: Schlyt. 

Ordb. s. 765. 
Kan ock tänkas utgå från fsv. kyt. 
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§ 55 XII. 3 	ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: BET. VOK. y, y, o. 

2) fsv. Sr 
i ursprungligen kortsta viga ord regelrätt, t. ex. 

kkm. boria 	fsv. byria 	kkm. fporya fsv. spyria 
doja 	dylia 	 fiorYa 3 	styria 
foZia 	fylial 	 ftota 4 	StyPia 
Nova is). klyfja 	 fog& 	synir 5  
ronija 2  fsv. rymia 	 pryo 6 	iSI. syrja. 

Hit hör det folketymologiskt ombildade tc_ivickg isl. tor5-
yfill samt ba9a7  bedja ur ett fsv. *bypia, biform till bafta 
fsv. bipia. 

i långstaviga ord i följande fall mellan tautosyllabiska 
konsonanter: 

mellan k ock labial eller labialiserad konsonants, t. ex. 
kkm.h9ofia is). kyfla 	kkm.f9oZmor jfr fl. kylmä (kall) 

j§oZvo fsv. kylva 	 jOrlso fsv. kyrkia. 
mellan labialiserat f-ljud ock en labial eller labialiserad 

konsonant, t. ex. 
kkm. forp a 9  fsv. "skylpa 	kkim. fambZo dial.*symbla 

fomb 1° dial. skymla 	 forvpo no. syrpa. 
mellan labiala eller labialiserade konsonanter eller i 

närheten av labial, t. ex. 
kkm. bromf fsv. bryms 

dOsko 12 	dylska 
dtmboviiu dymbilvika 
fiska° slem fylska 
forkor 	*fylskogher 

kkm. fouko IS1. fyrnska 
fUt 	fsv. fyrst 
grombcer grymber 
gromvta 	grymta 
jorpa 	gylpa 

    

vatna det är rosk (smuts) i vattnet (efter storm). 
4) Ljustra. 
6) Issörja. 

Ordet förekommer med ö i roten även uti Roslagen: Schag. 
Vätöni. § 49. 

I likhet med KOCK (Språkh. 21 if.) anser jag kons. r, 1, m 
ock n i vissa fall ha varit labialiserade. 

6) Urholka. Vöråni. Ordl. s. 126 har foZp hålmäjsel. 
to) ha fornbar for ggofiaii det skymmer för ögonen. Jfr Rietz 607,1. 

Semla. Dialektiskt förefinnes en form simbZu (Frth. Vöråm. 
§ 7,3) ur simb4t, som med i -> y (Rydqv. IV, 83 if.) gåve symbla. 

Vårdslöshet. 
Slemmigt: hced ya so forkoht. 
Betyder gräs, som om våren tages åt kreaturen på utklipporna. 

i) Södw. Ordb. 
hced romjar 
Stör (fisken). 

5) 	Dfs. lj. § 34. 
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kkm. krovk' fsv. *kryfla 	kkm. lofta 	fsv. lypta 
krtimvp a 	krympa 	romvp0 2  jfr is!. rympill 
lonfkor 	lynsker 	vidltiftor nsv. vidlyftig; 

dessutom /61fto lykta fsv. lypta ock gned grymta fsv. 
*grympta. Södw. Ordb. uppger både lifna ock lympna; den 
förra formen ligger till grund för kkm. lamna, den senare har 
utvecklats till kkm. 

3) Etymologiskt oklart är r8nfa ränsa, om man ej får an-
taga en äldre fsv. form *rynsa, växelform till ett 'rinsa3  som 
åter i sin tur skulle utvecklat sig ur is!. hreinsa genom öst-
nordisk kontraktion i svagt betonad ställuing 4; likaså mat6rjo 
materia, lupp dricka (om kattor), jpgvka (biform till ',ana) 
kälke ock torle turk. 

Anm. 2. Redan i § 44.4 har genom exempel visats, huru fsv.'Y i 
ursprungligen långstaviga ord utom i de fall, som här ovan nämnts, övergått 
till i. Kkm. grombcer grym ock kromvpa krympa vackla emellan dessa 
lagar, alldenstund de ega dubbelformer i målet: gramb(er ock krzmvpa, 
vilka dock ej kunna anses utgå från fsv. grimber ock fsv. *krimpa 
(dessa gåve *grambcer ock kramPa enligt § 46,3); likaså kramvpZing 
ock krunpZigg krympling. 

8. 

§ 56. Kkm. 8 representerar: 
1) fsv. ö regelrätt, 

	

a) när det är = is!. 	t. ex. 
kkm. b8ker 	isl. bfirkr 	kkm. f8tcer 	is!. fåtr 

bån 	 fsv. si.06  
dr8g 5 	fsv. drögh 	 fl4gcer7  is!. slågr 
&åror isl. dåtr 	 fsv. anka 6. 

Dels gräva (för att söka något), dels krypa (om barn). 
Lat människa. Jfr isl. rympill. 
Rydqv. IV, 83. 
N:n GPhil. I, 476. Jfr vidare Lindgr. Btr. § 27,2. 
Ett slags släde. 
iö övergick i fsv. till 10 omkring 1350: N:n GPhil. I, 477. 
Klok, förståndig, även uti ironisk betydelse: ja, tut figcer? är 

du klok? (d. v. s. från förståndet). 
68 



XII. 3 	ETYMOLOGISK ÖVERSIKT: BET. V OK. 0, 8. 	§ 56 

Enligt § 57 ock 58 har isl. ey (0y) bibehållit sig som 
diftong utom före m ock tt'. Undantag synas lera höra ock 
Mra köra bilda. Isl. heyra ock keyra gåve enligt § 58,2 

kkm. *bara ock *Jpa),ra. Orden hava säkert pävärkats av ny-
svenskan. 

när det är = isl. au, t. ex. 
kkm. gga 	isl. auga 	kkm. /8k 	isl. laukr 

dtaii 	austan 	 928t 	naut 
kyld 	'bjau6 (bauä) 	reder 	rauär 
bre 	brauä 	 refta 2 	*rausti (raust) 
drgm 	draumr 	 feta 3 	skauti 
fkg 	flaug 	 ftnim 	straumr 
gret 	gr autr 	 t8m 	taumr. 

Hit hör d8.2,/ona i uttrycket: hav ya 2 dellona han befinner 
sig i dödskampen. Ordet återger fsv. dozior4  f. pl., som åter är 
en nominalbildning på -sia av isl. dauär fsv. doper. 

Kkm. bitio silltunna skulle enligt målets lagar vara att 
härleda ur ett fsv. *baukia isl. boykja; jfr härmed no. bau.k 
grävning i jorden. 

svarande mot isl. ey, när detta står före ra, t. ex. kkm. 
drema isl. dreyma, g4ema isl. gleyma; dessutom i refi nsv. 
rönn gr isl. reynir. 

(Sv. ö, när detta står före rn, t. ex. bin fsv. biörn, 
hgn, fsv. hörn, gn fsv. öm. 

fsv. y, när detta står före rp ock id, vare sig den 
förra konsonantförbindelsen i målet övergått till Z eller till d 
(cl, rcl). t. ex. 
kkm. bgio fsv. byrpa 	kkm. va 	fsv. vyrpa 

bgd 	byld 	 Ma 	styld 
b90 	kyld 	 fila 	nsv. skörda 
ma 	myrdha 	 jgrIcer 	gördel. 

I mg mig torde ock g utgå från fsv. y: *myk, som i så 
fall skulle vara en biform till fsv. mik'. Det yngre kkrn. an-
vänder regelrätt formen mg. 

l) Se mom. c ock § 46,2. 
2) Röste, takresning. 	 3) Skot i segel. 

Södw. Ordb. ock Hellqu. Nominalbildn. s. 86 anföra med fråge-
tecken denna form, som kkm. synes bekräfta. 

Jfr Rydqv. IV, 83 if. 
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i9) Diftonger. 

§ 57. Kkm. g representerar: 
1) isl. el såväl i öppen som i sluten stavelse, utom i de 

under § 46,2 ock 47,2 nämnda fallen, t. ex. 

	

kkm. bgii 	je bein 	k km. Id a,mor2  jfr i si. kleima 
by 	beit 	 1 a,,r 	leir 
br gd cer 	breiär 	lgt a 	Akta 
bra,kda 	breiäa 	1 a,,k1co'n 3  jfr fsv. lekan 
data 	deila 	 mgd 	isl. meiär 
gd 	°lär 	mara 	meira 

	

1 	ein(n) 	mg, fo 	* meisa (mejas) 
faner 	feigr 	 ram . 	reim 
f eyii 	ileinn 	 f9d 	skeiä 
fr gft a 	freista 	f lom 	*sleimr 4  
j g fpa 	geispa 	 ft9b9a 	steikja 
gr gil 	grein 	 ta,Å, 	peir 
hay 1 cer 	heiär 	 tgfi 5 	teinn 
habii jfr isl. heilagr 	v g,po 6 	veipa 
hgm a ft jfr isl. heimr 	var, 	no. veiv 
gva,kta 	is]. hveiti 	vr ayl er 	fsv. vröper 7; 

vidare i avledningsändelsen -hat, lånad från mit., t. ex. ging-
ht nsv. evighet, frihgt nsv. frihet, samt i -/af fsv. -lepis, 
t. ex. clydcerldf fsv. andralepis. 

Orden lgfriar lyssnar ock tra,V7ccer tredsk torde få föras 
hit. På äldre diftong hänvisa dessa eller dylika ord i flere 
(sydsvenska) mål, vilka ha ai i st. f. el: Bill. Åsb. lj. s. 124, 
Rietz s. 750,2. 

Anm. 1. Det yngre kkm. bar i alla dessa ord regelbundet monof- 
tongiserat diftongen: ban ben, yGt get o. s. v. 

I) Ordet förekommer också utan diftong: 	enligt § 46,2. 
n voZvisa'n ja so id gmo mjölken är vattnig. 
Leksak; isl. leika. 
Avljud till slim slem, fsv. slembr. 

6.) 1 sammansättningen kiignficiko laddstake. 
6) Yllelakan. 	 7) Isl. reiär. 
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isl. ey, utom när detta stod före tt eller m eller när det 
stod i slutljud (§ 46,2, 56,1 c ock 58), t. ex. 
kkm. datia 	is!. deyja 	kkm. rghsa 	is I. reykja 

dra' 	*dreygja 	 fn.9.,Pa 	sneypa 
ey5i 	 ft9.29a 	steypa 

ara 	eyra 	 teygja 
fta 2 	S.G3rti 	trgyo 	treyja 
faga 	no. foysa 	trgia 	pre3rta. 

Ordet gfa ösa isl. ansa har erhållit diftongen från den 
omljudda presensformen 3. Påvärkade av detta ord, ha orden 
Agtasfic_a brädet på »östen»4  ock åilkcir öskar fått ak. En isl. 
form *hleypi (av blaupa) återges av kkm. lapa nsv. löpe. 
lada lördag är väl en omljudsform av fsv.. laughardagher; 
likaså fpgda av en form lik no..spaud5  (nsv. spö fsv. spödhe). 
Omljud föreligger väl dessutom i fpra,),ger spröd, skör ock 
fpZgta krafsa (om höns). Kkm. lgtnciyvt löjtnant har en full- 
komligt regelbunden utveckling med g, 	öj. 

Anm. 2. Om undantagen se § 56,i a. 
Anm. 3. Den yngre generationen använder i detta fall oftast vo-

kalen 8. 
äldre å, ö såväl i öppen som i sluten stavelse utom de 

i § 46,2 ock 47,2 nämnda fallen, t. ex. 
kkm. brao 	nsv. brev 	kkm. /4,fetmlker fsv. ledhsamber 

fafficer 	feber 	laktpara 	nsv. läkare 
fra,),fior 	frän 	 raplara 	fsv. "remare7  
forjåoceft 	förgäves 	trad jfr isl. trös 
lagda, 	kläde 	 ta,),tcer 	nsv. tät 
kna„ge,jfr is!. kils') 6 	j§a„kfia 	fsv. piwna. 

Anm. 4. Denna företeelse, diftongering av långt e, har sin mot-
svarighet i flera sv. dialekter ock även i finnländska (N:n Fåröm. s. 348; 
Frth. Nyl. § 6 not 6, Närp. s. 41, Vörlun. s. 22). 

Anm. 5. Även i detta fall har nkk. G i st. f. diftong, t. ex. 
brav nsv. brev, tra nsv. trä, Jana nsv. tjäna. 

2  i) Dröja. 	 ) Flöte.  
Jfr härmed Lindgr. Btr. § 51. 
»Östen» är den fördjupning i aktern på båten, som uppsamlar 

vattnet. 
Aas. Ordb. 732. 	 6) Knä. 
Bet. a) dryckeskärl, b) märke för grund; nav. remmare. 
Fsv. trädh. 
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Kkm. oy representerar isl. ey i slutljud ock i en-
staviga ord utom före tt (§ 46,2), t. ex. 
kkm. doge isl. dey(ja)' 	kkm. mine 	isl. mey 

og 	ey 	 rine jfr isl. reyrr 
h6np 	hey 	 ttsty 2 	nsv. tö. 

I fru/0 groda torde föreligga ett omljud, jfr isl. fraua 
(jfr ock § 57,2). fr oy frö har sin dittong3  genom analogibildning 
(jfr hag isl. hey). 

Kkm. ~fa pösa är oklart; går väl närmast tillbaka på isl. 
*peysa4, hörande till det starka värbet pysa pös svälla: Rietz 
516. Enligt målets lagar hade man väntat *pa ja.  Kanske ha 
de närliggande labiala (labialiserade) ljuden utövat någon in-
värkan. Oklara äro även de i dial. ofta förekommande orden 
gsgt gosse ock /ned syd. 

Anm. Åven i andra finnländska mål påträffas dift. 6ty 	isl. ey, 
ock synes i dem hava en vidsträcktare användning (jfr Frth. Nyl. § 
28; Närp. § 24; Vöråm. § 30). 

g, representerar fl. ock sv. ai, aj, t. ex. 
kkm. Imma nsv. kaja 	 kkm. kgto 	nsv. kaj(u)ta 

kgma fl. kaima 	 Pa0 	fl. patta. 
Kkm. pcipiodua nsv. papekoja beror naturligtvis på folk-

etymologi. Märkligare är kkm. vg,mar vadmal (sällsynt bi-
formtill valmar), som vanligast blott ingår i sammansättningar, 
t. ex. vc4masych nsv. vadmalsväv. Oklart är etymon till kkm. 
f6nder4,2ar sönderbråkad. 

Kkm. även dama, se § 57,2. 
hced j4 tget vcedwr det är töväder. 
Jfr härmed N:n GPhil. I, 448. 
Tillvaron av ett dylikt värb är så mycket troligare, som även 

Lindgr. Btr. s. 119 för sitt mål nödgats uppställa en sådan form. 
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II. I obetonad stavelse. 

2. 

§ 60. Kkm. z representerar: 
1) fsv. i, 

när det i målet föregås av en konsonant, som till sin 
natur är palatal, t. ex. 
k k in. figcir 	nsv. cigarr 	kkm. mapftrcit nsv. magistrat 

fiktitria 	cikoria 	 svit. 	 sigill 

nkk. jpnd,s 	kines 	 fircit 	sirat. 

Anm. 1. Det bar visats, att i flere sv. dialekter ock även tyska 
en följande palatal hindrar övergången i --> e.2  Här vore det åter den 
föregående palatalen som skyddade det följande i (jfr härmed § 44,3 
samt enskilda exempel i § 61,2). 

i särskilda (avlednings)ändelser: 
-ing (-ingi, -ning), t. ex. 

kkm. armyfta, fsv. arvingi 	kkm.pertgg 	nsv. käring 

baychigg 3  nsv. begärdning 	 tgg 	linning 

gghydya,4  fsv. *galing(i)e 	tvagigg jfr nsv. tinning 
pi tigg 	nsv. killing 	 tåtZty4p, jfr nsv. tärning. 

Anm. 2. Orsaken till att i kvarstår är att söka i en tidigare akcen-
tuering med fortis på andra stavelsen. Detta bekräftas av det i Skytts-
målet ännu brukliga arvinge arvinge ock Älvdalsmålet diatieg geting 
(N:n Ordl. s. 60); se Kock Åkc. II, 318, Fsv. lj. 227 if. 

hos adjektiv på -igher (-ighin) ock -isker, t. ex. 
kkm. civgijatfk nsv. avgudisk kkm. jiydzfjpeer fsv. iudhisker 

nkk. ainn 	evig 	 mOtfk 	nsv. mordisk 

kkm.prii 	girig 	 fcatii 	 salig 

j(2(tfj,cer 	jordisk 	 fkbit 	sjuklig. 

i fsv. ändelserna -irska ock -isk, t. ex. 
kkm. kok2fIca5  fsv. *kokirska kkm. tvahtzfka fsv. tvsetirska 

m842fka 6 	*mördhirsk a 	vcemfka 8 	*wevirska 

taht2fIca 7 	lattirska 	hgnifk 	harnisk. 

I detta ord omges i av palataler. 
Bill. Åsb. Ij. s. 13, 23; Lindgr. Btr. s. 81 if. 
Bård, list på en båt. 	 4) Galning. 

5) Kokerska. 	 6) Mörderska. 
7) Tatterska. 	 8) Väverska. 
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Anm. 3. Orsaken till att i kvarstår uti dessa fall kan vara av 
olika slag. Antingen får den sökas uti en tidigare akcentuering med 
fortis eller semifortis på ändelsen, eller beror företeelsen på det följande 
palatala ljudet eller ock på analogibildning. Kom har (Fsv. lj. 301 if.) 
utförligt behandlat bruket av i ock e i ändelser i fsv. ock nsv., ock 
emedan de av honom uppställda lagarna över huvud taget även gälla 
för kkni., hänvisas i förevarande fall till det citerade arbetet. 

d) uti slutartikeln hos mask. subst. i sing., t. ex. 
kkm. armty 	isi. arminn 	kkm. oclty 	isl. oddinn 

botz 	btitinn 	 ormzy 	orminn 
hcefity 	hestinn 	 fmacilty 	smiainn 
rlOPY 	hringinn 	avg jfr isl. lfinn. 

Lika regelrätt som i bibehålles uti den mask. slutartikeln 
i sing., lika regelrätt övergår vokalen i fem, ock neutr. till a 
(§ 61,2). 

C) uti ett antal ord, vilka delvis torde få betraktas som 
lånord i målet: 
kkm. intght nsv. biljett 	kkm. kemi° 2  fsv. *lavisia 

dt/2212001  dial. dyvika 	 ratthjpo nsv. rättika 
tytråfa nsv. intresse 	tajdrthk 	tallrik 
pthhip kibitka 	 triciyta/ triangel. 

Anm. 4. Om i:s bibehållande i ändelsen -ika se Kock Fsv. 1j. 307. 
2) äldre e 
A) i några ord i närheten av y: 

efter j i orden: 
kkm. vayitlio nsv. evangelium kkm. plåt 	nsv. gesäll 

iirciZ 3 	general 	maitftg0 	majestät. 
före j i orden: 

kkm. ri2angyvta3 nsv. regemente kkm. rtydro 	nsv. regera 
rti 4,0 	regent 	 rijaftrdtor 3  registrator. 

Anm. 5. I detta fall är övergången e —> i betingad av j:ets assimile-
rande invärkan. Även andra dialekter uppvisa samma företeelse, se t. ex. 
N:n Fryksd. 1j. § 10,3. 

B) i kkm. ft-20 nsv. fregatt, vilket ord synes mig svår-
förklarligt. 

3) äldre y, t. ex. kkm. breri nsv. bryggeri, kkm. trthjyari 
nsv. tryckeri. y förekommer i denna ställning sällan (L.-W. s. 68). 

1) Tapp i båt eller tunna. 	2) Betyder: en liten nedre lave. 
3) övergången e -> i har egt rum i obetonad stavelse, ock ordet 

föres därför lämpligast hit. 
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6. 

§ 61. Kkm. a representerar: 
1) fsv. e utom före r ock kakuminaler, t. ex. 

kkm. bagora nsv. bagare 	kkm. dualfa, nsv. döpelse 
bakdyler bekant 	 fidalfa födelse 
barghta 	berätta 	mat« 	metall. 

Hit 	höra ock orden på -an i med fortis på ultima, t. ex. 
kkm. bagari nsv. bageri, kkm. frzari nit. frijerie, kkm. pahtari 
mit. ketterie. 

2) fsv. i utom de i § 60,1 nämnda fallen', t. ex. 
kkm. arva 	nsv. Arvid 	kkm. manuit nsv. minut 

banda fsv. bandhit 	pdhpar612 	*pappeross 
droktse, 	drokkit 	.29aftd 4 	pistol 
gradotift nsv. gridelin 	polkabigi 	postiljon 
hamit 	kummin 	 filtkZa, 	sjukligt 
megatasr 	militär 	 tctlya 	fsv. pakit 

miljon 	 vafft 	nsv. visit. 
Den feminina slutartikelns i har likaledes övergått till a, 

troligen därför att den ej varit skyddad av en följande palatal 
konsonant, utan blott av en palataliserad 3, t. ex. 
kkm. ducktaii, nsv. duktig f. sg. kkm. rotaft 	fsv. rötin 

ja0Cri, 	is!. geitin 	 nsv. sjuklig f. sg. 
modraii nsv. modren 	 västlig f. Sg. 

Ursprungligen långstaviga substantiv, som äro namn på 
levande varelser, generalisera icke som målets övriga substantiv 
ack., utan utgå från nom., t. ex. 
kkm. goba 4 	fsv. *gubbi 	kkm. gornfa nsv. gumse 

graya 	granni 	 okfa, 	fsv. oxi. 
3) svarabhaktivokal före n, ifall k, p, t eller s föregår, t. ex. 

kkm. 18fa,h, 	fsv. lösn 	kkm. vdkanlatitf fsv. väknhus 
rekaii nsv. räkna 	 vapaii, 	vapn 

nkk. takan 	tecken. 	vateäi 	vatn 
Anm. I fsv. uppträder svarabhaktivokal först omkr. 1500, där- 

emot tidigare i jutskan (N:n GPhil. I, 482). 

Om några enstaka ord, hos vilka övergången i ---> o påträffas, 
se § 65,4. 

Papyross. 	 3) Jfr § 60,1 B d. 
4) Gubbe. 
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äldre a i orden tucfand fsv. usand ock paagrim fsv. 
pilagrimber. 

Utan motsvarighet ftirekommer a som bindevokal, t. ex. 
mihtabato den mellersta toften i båten nsv. *mittbetta, samt i 
pret. hos starka värb ock i det pass. sup., t. ex. 
kkm. baraf 	nsv. bars 	kkm.fartaf 	nsv. skilts 

bodaf 	bads 	 fjotaf 	sköts 
grovaf' fsv. grofs 	 Aohtaf 	snotts. 

ce. 

§ 62. Kkm. ce representerar: 
äldre e (ä)2.  när detta står fire r med undantag av mellan-

stavelser (§ 61,t), t. ex. 
kkm. fcernifa nsv. fernissa 	kkm. novd.  mbcer nsv. november 

komfcert kofferdi 	 fcergamgyvt pergament. 
fsv. i, när detta i målet står före r, t. ex. kkm. over 

fsv. yfir, kkm. f66'2,cer fsv. synir. Det älsta kkm. synes i dessa 
ord följa en annan lag, som redan fsv. följde, nämligen lagen 
om vokalharmoni (jfr § 68). 

svarabhaktivokal före r, t. ex. 
kkm. dagcer isl. digr 	kkm. kombcer fsv. kombeer 

higcer 	fagr 	 viker 	isl. råstr  
&der 	gla5r 	 fambcer 2  fsv. simbeer. 

Anm. I detta fall uppträder i fsv. svarabhaktivokal sporadiskt 
redan i förlitterär tid, men i flere trakter först i 13:de århundradet. 
Däremot är denna jälpvokal i fsv. ingalunda konstant, såsom den är i 
målet, utan uppträder än som Ee (i synnerhet i den älsta tiden) eller e 
(i synnerhet i yngre tid), eller ock i harmoni med rotstavelsen (N:n 
GPhil. I, 481). 

a. 

§ 63. Kkm. a representerar: 
1) äldre e (ä), när detta står före sådant 1, som enligt 

målets lagar övergått till kakuminal, t. ex. kkm. mua Z nsv. 
möbel, kkm. rukba nsv. rubel. 

1) Grävdes. 2) Simmar. 
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fsv. i, när detta står före 1, som i målet blivit 4, t. ex. 
kkm. donibaZ- 	fsv. dymbil- 	kkm. ft ova4 fsv. stövil 

rompaZ 1  isl. rympill 	t6n,16vaZ nsv. tordyvel. 
Anm. 1. Jfr härmed § 68. 

svarabhaktivokal före 1 -÷ t. ex. 
kkut. fogaZ 	fsv. foghl 

ngged 	naghl 
	kkm. jaga Z 	fsv. sighla 

faka4 2  no. sikl. 
svarabhaktivokal i fsv. först efter år Anm. 2. Före 1 uppträder 

1400 (N:n GPhil. I, 482). 

a. 

§ 64. Kkm. a representerar: 
1) fsv. a 

regelrätt i förstavelser, t. ex. 
kkm. årnbafada'r nsv. ambassadör kkm. kartitfo jfr nsv. kardus 

garclift 	gardist 
	 lafarght 	lasarett 

karböylpar 	karbunkel 	paftOr 	pastor. 
i efterstavelser: 

a) i avlednings- ock böjningsändelser hos urspr. längsta- 
viga 
kkm. 

nkk. 

ord, t. ex. 
aikara 
bahka 
bandar 
filare, 
grQta 
hcticia 
kambari 
nekandas 5  

fsv. ankare 
bakka obl. 
bandaper 
*friare 3  
gråta 
halda 
*kambaper 
*nekkande 

kkm.p2a 	fsv. *pinna 6  obl. 
rzit 	*ria 7  Obl. 
roandas isl. rciandi 
frroda fsv. smipa 
fta,kfia isl. stelnar 
tima 	tima obl. 
aga 	oga 
aga 	eyra. 

Som av exemplen framgår, ha de svaga maskulinerna gene-
raliserat ackusativen. Detta gäller dock blott om sådana, 
vilka icke utgöra namn på levande varelser (se § 61). Beteckna 
dessa ord levande föremål, utgå de från nominativen. Samma 
regel gäller för de svaga fetnininerna, t. ex. 

1) Bet, en lat människa. 
2)1 sammans. iMfd.kaZ kråkskrämma på gärdeseårdar. 
3) Jfr fsv. v. frita. 	 4) Kammad. 

Pres. part. av v. neka simma (om foglar). 
Nsv. pinne. 	 7) Nsv. ria. 
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kkm. groda nsv. groda 	kkm. rohta 	nsv. rotta 

gona fsv. gumma 	 foga 	sugga 
htaftra 	'hustrual 	tahka 	tacka 
kahta 	nsv. katta 	 ogZa 	uggla. 

b) i ändelser hos urspr. kortstaviga ord, ifall den korta 
rotvokalen stått i urspr. sluten stavelse, t. ex. 
kkm. borja 	fsv. byria 	kkm. doZja 	fsv. dylia 

dropja 	drypia 	 fmorja 	smyria. 
2) Etymologiskt oklart är a i några fall, dels i förstavelse 

i orden 6hpfaZvcbra nsv. observera, piatiftcer nsv. pietist ock 
moamgy't nsv. monument; dels i efterstavelse i orden: mcedaft 
1Sv. man nsv. medan, nadafi fsv. nipan nsv. nedan. I de 
två sista orden skulle man på grund av de i målet gällande 
vokalbalanslagarna vänta *mcedoii ock nadofi (§ 65,3). 

o. 

§ 65. Kkm. o representerar: 
1) äldre o regelrätt 

i förstavelser, t. ex. 
kkm. kompdf 2  nsv, kompass 	kkm. ordåylltii nsv. ordentlig 

konkulf 	konkurs 	poftito 	postilla 
krokodil 	krokodil 	hmotå 	timotej. 

i efterstavelser, t. ex. 
kkm. aftoil 	fsv. apton 	kkm. lajofi 	fsv. lejon 

hajofi 	nsv. hallon 	 fvafkoii nsv. sviskon. 
2) regelrätt fsv. u (o) som böjnings- ock avledningsändelse 

efter urspr. lång stavelse, t. ex. 
kkm. afko 	fsv. asku obl. 	kkm. goto 	fsv. gätu obl. 

ohtonda 	åttunde 	 karticfo 3 	*kardusu obl. 
Mo 	byrdhu obl. 	kohko 	klokku obl. 

Jfr fsv. husfrua. 
Rörande detta ord meddelade mig kyrkoväktaren ROSENBERG, att 

de gamla på den tid ban var ung sade komPofiy. I så fall utginge 
detta ord från isl. kompass, som regelrätt genom övergången ä ---> o 
§ 66,3 givit kkm. *kompof, vilket genom akcentflyttning blivit konepoj, 
sedan den långa vokalen förkortats i icke-huvudtonig ställning. 

Kardus. 
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kkru. korr fsv. kunnugher kkm.fa.go 	nsv. saga 
kvgdo 	kväpu obl. 	 fipor fsv. skyidugher 
jokcefkol 
	*kökersku o bl. 	 ftemno 	stEemnu obl. 

loriktp 	lädhikiu oh 1. 	trombo 	trumbu obl. 
monde, 	niunde 	toggo 	tu.ngu obl. 
nihtoht 	nyttugt 	too 	tunnu 
plog° 	pläghu obl. 	valgo 	vartu obl. 
romvpo 	rompu obl. 	zmnor 	ympnugher. 

Anm. 1. Denna av KOCK (Fsv. lj. 2151E) för det fornsvenska 
riksspråket fastställda vokalbalanslag, tillämpad från mitten av 1300-talet 
till omkring 1500, har i kkm. blivit följd med stor konsekvens, ock har 
jag som undantag antecknat blott ett ock annat lånord, t. ex. kkm. 
fzkuirja nsv. cikoria. 

Anm. 2. Angående vokalbalansen torde böra nämnas, att det yngre 
Kökarsspråket icke tillämpar lagen om u som ändelsevokal efter urspr. 
kort stavelse, utan använder o, t. ex. nkk. ggto fsv. gatu, nkk. trgno fsv. 
tranu. Företrädesvis synes detta röra ord med a som rotvokal (jfr § 66). 

3) fsv. FL 2  
a) i (avlednings- ock böjnings)ändelser hos ursprungligen 

kortstaviga ord, när den korta rotvokalen stått i öppen sta-
velse, t. ex. 

	

kkm. bggora fsv. 	 kkm. /ogo 	fsv. logha obl. 
bod° 	is!. 	 lov° 	lova 
bero 	fsv. 	 malso 	maka obl. 
dog° 	isi. 	 -malsora 	-m akar e 
dre.go fsv. 	 ncevora nsv. navare 

rekondaf fsv. reekandi 

	

fatno 	sima 
fomor 	somar 

	

fpgdo 	spapa obl. 

	

fpar 	spina obl. 
peapan 

	

tor 	nsv. talar 
tglo 	talat 
vato 	fsv. vita 

	

vev° 	vwva. 
Namnet tomof Tomas torde enklast förklaras ur en form 

Thömas (C1.-Vigf. upptager under artikeln massa det nämnda 

i) Så kallas Kökarsmålet av Kökarsboarna. 
2) N:n GPhil. I, 475. 

drcepo 
ggpo 
kantor 
haro 	isl. 
holoi 
	

fsv. 
ggpo 	nsv. 
javo 	fsv. 
kantor 
klgvo 
lakat 

bakari 
boa obl. 
hem 
daga(r) 
dreegha 
dimpa 
gapa 
hamar 
hara(r) 
hvapan 
gapade 
giva 
kamar 
klava obl. 
lakan 
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namnet utan kvantitetstecken på o). Man blir, ifall man utgår 
från en sådan form, icke tvungen att förklara tillvaron av o som 
resultatet av progressiv vokalisk assimilation' (se Karlsson Ark. 
V, 166). 6dcericbtora återger ett fsv. *låtars, fastän kkm. lota 
går tillbaka på fsv. bita (§, 47,3c). o i lzgo nsv. ligga har inkommit 
från part. pass. ligath, vilket haft kort rotstavelse. Det samma 
torde förhållandet vara med kkm. tzgo nsv. tigga ur fsv. 
Även o i kkm. hato isl. heita nsv. heta ville jag förklara på 
samma sätt ur ett fsv. *hitath. Däremot känner jag ej till 
någon förklaring för o uti orden koyo fsv. kunna ock nio bd. vilja. 

Hit hänföras de fall, då o förekommer som bindevokal i 
sammansättningar, när första sammansättningsleden är en urspr. 
kortstavig stam, t. ex. fifiofift tSv. sonason, fdfiohnkftra son-
hustru fsv. *sonahustra, hciroNdik harkrank fsv. *haraklank. 
Kkm. Igtojasckgo nsv. nötkärna torde vara bildat i analogi med 
dessa ord. 

Svårförklarliga äro ra,),doii redan, la,kkoft leksak, rofio rodna 
ock ranfo (biform till ~fa) rä,nsa. Alldenstund den ursprung-
liga rotvokalen hos dem måste betraktas som lång — raffloft 
av isl. rei5an ack. sing. mask. av reibr, lgkoft av fsv. Inkan 
(Södw. Ordb.) jfr isl. leika kbm. laka — hade man väntat a 
i avledningen enligt § 64,1 B. 

b) i räkneorden 13-20, t. ex. 
kkm. traktat  fsv. prsettän 	kkm. fipuhtoft t'sv. sititån 

botat 	fiortrm 	 nthtofi 	nian 2. 
Hit föres lämpligast kkm. ohto isl. åttä.. Att den obetonade 

vokalen varit lång i äldre tid, bevisas dels av got. ahtau, dels 
av fsv. ohto, vilken form Södw. Ordb. s. 68 anför från svenskt 
diplom atarium. 

Anm. 3. övergången ä --> 6 har naturligtvis förmedlats genom stadiet 
långt å, (N:n GPhil. I, 475), ock vokalen har förkortats på grund av 
dess ställning i svagt betonad stavelse (anf. arb. s. 481). 

4) Etymologiskt oklart synes mig o vara i orden etronddtor 
nsv. arrendator, Mfitkomethk nsv. binnikemask, ddvoddra nsv. 
dividera, graddifi nsv. gridelin, fdbrocira nsv. februari, moff,,981 
nsv. musköt. 

Även Gamlakarlebymålet tomos synes bestyrka tillvaron av äldre 
6 (Hagfors Gkb. § 56). 

N:n GPhil. I, 508. 
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?B. 

§ 66. Kkra. ut representerar: 
1) fsv. u 

i förstavelser regelrätt, t. ex. 
fundering, kkm. yetfitudra nsv. januari. 

i efterstavelser: 
a) i böjnings- ock 

kkm. fundctrtgg nsv. 

till ursprungligen avledningsändelser 
kortsta viga ord, t. ex. 
kkm. _apat 
	

fsv. apull 
	

kkm. lcekutr 3 
	

fsv. *lakuper 
bekta- 2 	baku- 	Mut 	sinu 
ycet2tal 
	

disevul 
	 fp434 4 	*spilu 

finu 	 ftodiur 
	staleugher 

furut 	furu 	 ftutvut 	stuvu 
gatt_tutl 
	

gamul 
	

fvtaut 	svalu 
getut 	gatu 	 fostugiu 

	tiughu 
jtagutm jfr fsv. gönum 	 j§certa 	p iEeru 
hcelstu 	fsv. haku 	 tre-åta 	tranu 
kakla 	kaku 	trcefut å 	*prasu 
kutfiut 	kunu 	trceftar 6 

	.p r as ugher 
leclut 	lapu 	 tuatur 	p ulugher 
lcegtant lagom *laghum 	vetta-7 	vatu-. 

Anm. I kkm. gäller således samma lag som, enligt vad KOCK upp-
visat, tillämpats redan i fsv. (fr. omkr. 1350), nämligen att n brukas 
som ändelsevokal efter ursprungligen kort rotstavelse. 

b) i urspr. långstaviga ord hos följande pronomina i fem. 
sing.: telutii, denna, anrudi annan, tggittii ingen, vtartati vår, 
adrutfi eder. I analogi med dem torde formen ainttaii allmän 
vara bildad. 

I några tvåstaviga ord synes den °betonade vokalen i efter-
stavelsen övergå till kvalitativt samma ljud som förstavelsens, 
t. ex. gumma.  gudmor. Samma företeelse visar sig ock uti 
Föglömålets frtukutst frukost (egna anteckn.). Jfr härmed § 68. 

i) Se Södw. Ordb. 	 2) biikutfjdZ bakspade. 
an leistur bot en båt som läker. 
Bet, en liten sticka, t. ex. fprg,gg tut fptlutii tag ut stickan (ur såret). 
Trasa. 	 6) Trasig. 

7 ) viettaferg nsv. vattenfärg. 
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2) Etymologiskt oklart är ut i johcigiaf Johannes. Vad som 

invärkat på övergången e -› u i detta ord är svårt att förstå. 

§ 67. Kkm. o representerar äldre slutet o: 
i förstavelser, t. ex. 

kkm. civokdt nsv. advokat 	kkm. novåniber nsv. november 
bokfcbra 	bogsera 	 bo Zdral 	polera 
krokodil 	krokodil 	pokital 	potatis. 

i efterstavelser i olika ställningar, t. ex. 
kkm. nto 	fsv. niö2 	kkm. filtrytio 	nsv. fyrtio 

ho 	Ulf/ 2 	ukk. kinto 	kvitto. 
Kkm. adop nsv. Adolf förekommer jämte adop. 
Anm. Räkneorden utbyta redan i det äldre ock vanligast i det 

yngre kkm. sitt 0 mot a: således nia, fuirvtia. 

0. 

§ 68. Kkm. o representerar 
fsv. ö, där det i ett ock annat ord förekommer, t. ex. 

kkm. bra:0p fsv. bryllöp 3. 
fsv. i uti en mängd, som det synes, enstaka fall. I alla 

de ord, som jag antecknat, kan likväl stå ock står också van-
ligtvis ett ä-ljud i st. f. det äldre i. Vokalen o synes blott då 
ersätta i, när föregående stavelse innehåller ett ö-ljud (jfr här-
med § 61, 62 ock 63). Ex. 

kkm. bulor 	 nsv. beder 
bondrofi jämte bondraii 	bönderna 
dorofi 	dorafi 	f sv . dyrin 
jokoZ 	joka4 

 
nsv. gyckel 

romPoZ 	ronepa4 	isl. rympill 
ft&P-61 	ii°92,514 	fsv. stövii 
fogo 	 loger 	synir 
45_9%/62;64 	t4nAtivetZ nsv. torndyvel 
&Mor 	&Mer 	örter. 

5 b beror på association med kkm. b03 fsv. bort. 
2) N:n (+Phil. I, 508. 	 3) Södw. Ordb. 
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Anm. Kanske beror 0 i dessa fall, jämte de tidigare omnämnda 
(§ 66,1 B b), på samma assimilation mellan den betonade rotvokalen ock 
den följande tonlösa svarabhaktivokalen, som redan i fsv. i ett par hand-
skrifter från Östergötland ock Skåne har uppvisats (N:n GPhil. I. 481) 
ock som förekommer i sv. dialekter (LI1 Sv. landsm. I, 136 K). 

En art av progressiv vokalisk assimilation föreligger väl 
ock uti fe'bofvedo nsv. sjö-bods-svale. 

Enligt samma lag vore jag benägen att förklara 61 i ordet 
boto fsv. biti. Ordet förekommer vanligast i sammansättningen 
brtiftbOto fsv. brölnbiti. Ett ytterligare bevis för att återger 
äldre i uti icke-huvudtonig ställning är stavelsekvantiteten. 
Stavelsen borde (enligt § 71,2 A b) vara lång, men har (på grund 
av § 70,1 B c) förkortats'. 

B) Kvantiteten. 

Alldenstund kkm. under tonvikt förlorat förbindelsen 
kort vokal + kort kons. (jfr § 6), förstås av sig självt, att 
kkm., ifall det bibehållit den ursprungligen korta vokalen, för-
längt konsonanten. 

Kkm. korta vokaler representera: 
1) äldre kort vokal 
A) i förbindelsen urspr. kort vokal + geminata eller kon-

sonantgrupp (med undantag av vissa vokaler före särskilda 
konsonantförbindelser, se § 71,2 B a-1), t. ex. 

a) armbcer fsv. armber 	kkm. gnela isl. gnella 
ban 	balker 	 hiya 	fsv. hinna 
bra y 	bran impf. 	 jaCpa 	hitelpa 
bohk 	bokker 	 ng 	isl. hryggr 
/nita 	dial. bylta 2 	gvalsa fsv. hvetja 
bog, 	nsv. börs 	 /domna 	klomna 
danf fsv. dans 	 korg 	korgher 
ftfk 	fisker j4staZvo 	kylva  
fcerga 	fiergha 	 per° nsv. kärra 

Jfr N:n GPhil. I, 487. 
Vara länge uppe om kvällarna ock syssla med något. Jfr Rietz 68,1. 
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kkm. ma43.o fsv. mipia 

»valla 	miiti 
micerga 
moid 

b) Likaledes 

kkm. molit 	nsv. mört 
fmorja fsv. smyria 

miserghi 	 veft 	isl. veptr 

	

muld 	 va0p fsv. 
har kort vokal bibehållit sig uti en del sådana 

ord, i vilka d ock g ursprungligen följdes av sonantiskt 1 
eller r, d. v. s. den ursprungligen korta konsonanten har i 
målet förlängts t. ex. 
kkm. ked-er 	isl. ler 

vcecicer 	veär 
fogat 	fsv. foghl 

Anm. 1.. Om de fall, 
länges se § 71,2 B f. 

e) Även i ord, där den ursprungligen korta vokalen efter-
följdes av t med följande sonantiskt 1 eller r, har konsonanten 
förlängts, t. ex. kkm. vatafi fsv. vatn, botafi, fsv. botn, °ter 
fsv. oter. Före k följt av sonantiskt 1 har den korta vokalen 
bibehållit sig i orden kraka nsv. krakel, knagaZ i Ramknetga 
ispiggar, krakkA sjuklig, svag jfr isl. kraklegr, falsca no. sikl. 
Om k + son. 1 i övriga ord se § 71,2 B i. 

före av it uppkommet t förlänges i regel föregående vokal 
(§ 71,2 B d). Men ifall t har uppkommit av it efter bortfall 
av mellanliggande konsonant (p, f, v), är vokalen icke för-
längd, t. ex. 
kkm. haht 	nsv. halvt 	kkm. yetht 	nsv. jälpt 

haht 	hälft 	 tad 	tolft. 
Den korta vokalen har i detta fall haft stöd i sidoformerna: 

haft, haft, jaZft, to4ft 2  o. s. v. (jfr § 22,2). 
Även före n (-<-- 1n) ock d (<--- 1d) har vokalen förlängts 

(§ 71,2 B d). Uti några enstaka ord har ln mellertid icke över-
gått till n, ock i dessa har den ursprungligen korta vokalen 

hona vilka, modnara nsv. mjölnare, ftaZna nsv. 
stelna, toZna sådana ock t(an nsv. teln. Likaså bibehålles den 
ursprungliga vokalen, när ld icke övergått till d: ftaWer stel 
fsv. *stelder ock fod nsv. sålde. 

5 Om konsonantförlängning i särskilda fall redan i fsv. se  N:n 
GPhil. 1, 487. 

2) Även i andra dialekter, vilka hava förlängd vokal före 4 ‹— It, 
bibehålles i enstaka ord den ursprungliga vokalkvantiteten: Lindgr. Btr. 
§ 66 anm. 1. 
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Ordet hambra hamra har emot regeln i § 71,2 B b kort 
vokal, antagligen i följd av association med hattor hammare. 

Före av rt uppkommet kakuminalt 4 kvarstår den korta 
vokalen emot regeln (§ 71,2 Be) i orden: 
kkrn. jahta 	fsv. hicerta 	kkm.fvakcer fsv. avarter 

hoht 	hvart 	 vahto 	varta 
faht 	stiaprter 	ah t 	nsv. ärt. 

B) i förbindelsen urspr. kort vokal + kort konsonant i 
följande fall: 

när följande stavelse innehållit ett u eller i, t. ex. 
kkm. Mya 	fsv. blivit 

	kkm. leduc 	fsv. lapa 
budai 	bupin 	 fucckft 	supin 
Nara 	burit 
	 trceguc 	trana 

fiera 	isl. farit 	 vcetuc- 	vatu- 
futruc 	fsv. fura 	 vcera 	isl. verit 
gebit 	gata 	 vtl_cuc 	fsv. vika 
hcekuc 	haka 	 vceva 	wevit 
ktaiiut 	kuna 	 ceta 	rutit. 

De mask. -an-stammar, vilka bildat sidoformer i analogi 
med de fem. -ön-stammarna (§ 47,3), uppvisa enligt ovan an--
förda kvantitetslag kort vok. + lång kons.: kkm. fpceduc *- 
fsv. apapa (-u) jämte fpado fsv. spaPi, krcegiu 	fsv. *kragha 
(-u) jämte krago fsv. kraghi, ~gut 	fsv. *magha (-u) jämte 
mago fsv. maghi. De av dessa ord uppkomna kontarninations-
formerna uppvisa samma kvantitetsförhållande: fpcedo spade, 
krego krage, hceko haka, mcego mage. 

1 detta fall torde konsonantförlängningen kunna förklaras 
så, att konsonanten förlängts uti icke-huvudtonig ställning, 
varifrån förlängningen sedan inkommit i den huvudtoniga 

Anm. 2. Undantag från ovan angivna lag äro: kkm. mak nsv. 
malit, kkm. kultur fsv. pulugher, kkm. fig_aut nsv. svala, kkw. veducr 
frusen fsv. *valudher ock möjligen ännu något. 

Anm. 3. I ovan anförda fall har konsonantförlängning ock egt ruin 
i de norrländska målen: Å:in Dfs. lj. ss. 128, 129; Lindgr. Btr. s. 133. 

före m, v ock j, t. ex. 
kkm. gamuct fsv. gamul 	kkm. kamor fsv. kamar 

gkmo 	glima , 	komo 	korna 
hamor 	hamar 	 famo 	sama 2  

I) Jfr N:n GPhil. I, 481, 487. 	2) Obl. kas. av iii. samt. 
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kkm. fa,m, o 	fsv. sir» 	kkm. nevora nsv. navare 
y (avtal 	dicevul 	 ncevo 	fsv. nEevi 
javo 	giva 	 ravo 	riva 
hOva4 	nsv. hävel 	 ftova4 	stövil 
lemfo i fsv. *lavisia 	 dre2a 	isl. dregit 
lavo 	liva 	 tceya, 	tekit. 

Formen yavo kunde ock förklaras så, att. v inkommit från 
Java fsv. givit, liksoni eto ur formen eta fsv. tit. Biformerna 
jg, ock eto förekomma dessutom i målet. 

c) i en stor del andra ord, till största delen svaga mask. 
I allmänhet synes det vara tonlös explosiva som blivit förlängd, 
ock eger denna förlängning2  rum såväl i sluten som i öppen 
stavelse. 	T. ex. 
nkk. at 	fsv. at 	 kkm. 
kkm. bara 	nsv. bara 

mcedaft 
na,dafi 

fsv. man 
isl. 	nipan 

bahk ist 	bik ohp fsv. op 
boto3  biti papor 6  isl. 	piparr 
bogo fsv. boghi faro 7  Siii 
dropo isl. 	dropi /nyp nsv. sirap 
dr-  fsv. dyr fahp fsv. skip 
drav isl. 	drif fpalgo isl. 	spini 
drago fsv. *draghi dragg fproto 8  sproti 
foto isl. 	 fioti ftalsog fsv. staki 
hodoii hvaaan fiago stighi 
lad hliä ftr-ahk isl. 	strik 
hohp nsv. hopp ftroko " nsv. stråke 
jpht fsv. köt fvago n isl. 	svigi 
lalco4  nsv. lake tced-oft fsv. peepan 
lo go fsv. loghi taii isl. 	tin 
lohp bp vad vi& 
rna/co isl. 	maki vaii, vinr 
-makors fsv. -makar vato vita. 

En nedre liten lave. 
N:n &Phil. I, 487 anger, att denna förlängning egt rum i fsv. 

mellan 1350 ock 1450. 
breb6to fsv. bropsbiti. 	4) fciiål_co saltlake. 
filmålsor sadelmakare. 	6) fvidpdpor starkpeppar. 

7 ) stpo.r11cAlo kyrksele. 	 8) tcikfpröto takbjälke. 
bcindftetko stake, varav band kring käril förfärdigas. 
/5-0.kstr6ko fiolstråke. 	11) htisefvdgo is]. heysvigi. 
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d) när vokalen står före bl (skilda av svarabhaktivokal), t. ex. 
kkm. Inba4 	nsv. bibel 	 kkm. nziabaZ nsv. möbel 

kabaP 	kabel 	 robaZ 	rubel. 
Undantagen (se § 71,2 B g) torde bero på inflytande från 

främmande dialekt. 
2) äldre lång vokal 
A) i förbindelsen lång vokal + lång konsonant (geminata) 

i sluten stavelse, t. ex. 
a) Noht 	isl. blått 	 kkm. naht isl. nått 

braht 	breitt 	 niht 	nSrtt 
draht 	dråttr t'sv. dreat 	rakt 	råttr 
faht 	feitt 	 roht 	hrått 
goht 	gått 	 Rakt 	slåttr 
gviht 	hvitt 	 foht 	sött 
hf 	Vas 	 tz m. 	inn 
mg ra. 	minn 	 trahtcer 	preyttr. 

övan angivna lag följa ock participialformerna (»supi- 
num»), t. ex. 

braht nsv. brett av isl. breiäa kkm. broda 
fod foht nsv. född fött av nsv. föda kkm. fida 
&ht nsv. glott av isl. glåa kkm. gZo 
fkraht nsv. skrätt av nsv. skräda kkm. fkroda. 

Preteritalformer, sådana som kkm. fod isl. rådda, hof isl. 
håtta m. fl. följa på grund av analogi denna regel, fastän man 
efter lagen i § 71,i B skulle vänta lång vokal + kort kons. 

I anslutning till kkm. tvaht fsv. thvcetter isi. pvåttr har 
isl. pvEetta givit kkm. tvehta. Av yngre ursprung är den korta 
vokalen i ohto isl. åtta2. 

I sluten stavelse har vidare vokalen blivit förkortad i 
kkm. fvaii isl. sveinn. Ordet förefaller att vara ett undantag, 
när det jämföres med NO isl. fteinn, ffai isl. steinn, fto4 isl. 
ståll rn. fl. Men man bör ihågkomma, att de sistnämnda orden 
jämte deras vederlikar utgått från ack., där vokalen icke stod 
före geminata, varemot fvaii såsom varande namn på en levande 
varelse utgått från nom., där vokalen ursprungligen stod i sluten 
stavelse före geminata. 

,  1) No. kabbel: Aas. Ordb. 338 a. Jfr vidare särskilda dialekter, 
t. ex. Lindgr. Btr. § 66,3 anm. 2. 

2) N:n Lång vok. + lång kons. s. 10 (Ups. univ. årsskr. 1880). 
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uti några enstaka ord, där den långa vokalen i forn-
språket stått före konsonantgrupp t. ex. 
kkm. 691%2  iSI. *einkja 	kkm. h,cemvta is!. helmta 

fr cej d 	tinne 	 halta 	hellsa v. 
frayda 	friondi 	mettara 	meistare. 

i förbindelsen lång vokal + lång kons., som efterföljdes 
av en obetonad vokal, i några komparativformer, t. ex. kkm. 
fcera 	fehrri, ftora isl. stårri. 

i förbindelsen lång vokal + kort kons. I detta fall 
synes konsonantförlängningen (resp. vokalförkortningen) hava 
försiggått uti starkt bitonig stavelse (jfr ovan 1 B), t. ex. 
kkm. balata fsv. bileeti 	kkm. h6kfc'eta 3  nsv. högsäte 

halvata is!. helviti 	 fcimvdta nsv. samvete. 
i särskilda böjnings- ock avledningsändelser i urspr. 

kort- ock långstaviga ord, t. ex. 
kkm. ohto 	got. ahtau 	kkm. hodofi fsv. hvapån 

bcero 	fsv. bEerå 	 logo 	loghå obl. 
dago 	daghår pl. 	-makora 	-makåre 
faro 	farå 	 falo 	isl. sllä obl. 
fcemlofi 	ftemtån 	trahtofi fsv. prEettån. 

Emedan denna vokalförkortning inträtt i följd av reduk-
tion av ändelsernas starka biton (N:n GPhil. I, 481), kunna 
hit även föras ord, vilkas förkortade rotvokal beror på relativ 
akcentlöshet i satsen, t. ex. nkk. vam isl. hveim, kkm. hor fsv. 
hvär, kkm. vay fsv. hvän. 

i den förra kompositionsleden av ett sammansatt ord. 
Före två eller flere konsonanter förkortas stundom i detta fall 
den långa vokalen (lång i målet, ifall orden icke ingå i sam-
mansättning), t. ex. 
kkm. bofmay nsv. båtsman 	kkm. hdkfceta nsv. högsäte 

ddkfrailo dagsresa 	r6tfc'erga rödfärga 
dtkraijkcer 	dödssjuk 	rofida 4 	Rödsida 
förhiict 	fårhus 	 clabatfdl 	debetsedel. 

Emot dessa exempel kan å andra sidan uppföras en stor 
mängd andra med bibehållen lång vokal i förra kompositions- 

]) Jfr N:n Lång vok. + lång kons. s. 7 if. 
EnkA.  
Även förekommer formen gickfcbta. 
Konamn. 
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leden, t. ex. s'i/g0.taii nsv. örngått, hu1tffårh8'r nsv. husförhör, 
h4mf8'rcicer nsv. hemförd, varav synes, att kkm. icke konsekvent 
genomfört lagen om vokalförkortning före två eller flere kon-
sonanter (jfr Lindgr. Btr. § 70, A.:m Dfs. lj. § 157). 

§ 71. Kkm. långa vokaler representera: 
1) äldre lång vokal, 

såväl när denna står i utljud som när den är efterföljd 
av enkel konsonant, varvid är att märka, det sonantiskt 1 ock 
r räknas till följande stavelse, t. ex. 
kkm. bita 	fsv. bita 	kkm. huf 	fsv. iiis 

bok 	i sl. bök 	 ni 	isl. nr  
briffid 	fsv. bråp 	.2Aogo fsv. plågha 
bi 	 byr 	 r8fi jfr isl. reynir (nsv. rönn) 
b8Za 	böla' 	r8tcer isl. råtr 
dr8mbcer 	drömber 	 fod 3  fsv. säj) 
Rayfi 	isi. fieinn 	 fko 	skö 
ocker fsv. göper 	to 	tä 
gra») 	isl. greip 	 ta,k 	isi. peir 
kroka äv. kråka 	tntma4  fsv. 

Anm. 1. I förra kompositionsleden förkortas stundom den långa 
vokalen (§ 70,2 F). 

i förbindelsen lång vokal + geminata, ifall efter konso-
nanten vokal följde, med undantag av de i § 70,2 A—C nämnda 
fallen, t. ex. kkm. trgta isi. prEetta, dotter isi. dåttir. 

Ifrån en äldre tvåstavig form har kkm. tot (kdbaZtöt kabel-
tåt) isl. pattr utvecklat sig. Som bekant har ordet i nsv. kluvit 
sig i tvänne särskilda ord: tåt ock tott, varvid det senare ut-
gått ur en enstavig kasus5. 

Anm. 2. Den av NOREEN i hans arbete Lång vokal 4- lång konsonant 
s. 2 för bl. a. fsv. angivna lagen lyder: i sluten stavelse (d. v. s. 
om den långa konsonanten slutade stavelsen eller följdes av ännu en kon-
sonant) har vokalen förkortats; i öppen stavelse (d. v. s. om 
efter den långa konsonanten följde vokal, i vilket fall den förra kunde 
dragas till nästa stavelse) har vokalens längd bibehållits, men 
den följande konsonanten förkortats. Även i målet kunna liksom 
i fsv. de skenbara undantagen förklaras som beroende dels på analogi-
bildning dels på utjämning. 

i) Isl. banla. 	 2)Isi. dranmr. 
3) Sovel. 
*) Tumme. Jfr ty. daumen: Kluge Et. wb.4  51. 
5) N:n Lång vok. + lång kons. s. 11. 
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C) när den långa vokalen i fsv. efterföljdes av två eller 
flere konsonanter, med undantag av de i § 70,2 A—C nämnda 
fallent. ex. 
kkm. bZgftra isl. blis tra 	kkm. jonfla 

b8krafi, 	båk rin(ar) 	hQfto 
drgftor fsv. dris togher 	loft 
drQkf nsv. dro ge 	 Pkfter 
frgfkcer fsv. fris kor 	 ftyk?zfi 
g48mdcer isl. gleymdr 	 fo.knor 

2) äldre kort vokal i följande fall: 
A) i förbindelsen kort vokal + kort konsonant 
a) i sluten stavelse, t. ex. 

kkm. bor 	fsv. bor 	kkm. mg 	fsv. "myk (mik) 
da Z 	isl. dalr 	 rat 

	
isl. hrat 

gor- 1 	fsv. gor- 	 f 	sik 
ked 	hit 	 fQa 	sonr 
lok 	lok 	 ta,g 	fsv. pik 
mag 	isl. mik 	 vag 	isl. vegr. 

Anm. 3. Om dessa ord i sammansättning se § 70,2 F. Rörande 
de skenbara undantagen från denna regel se § 70,1 B a—c. 

nsv. gömsle 
hosta 
köpt 

fsv. plåster 
nsv. sjuklig 
isl. Banar. 

b) i öppen stavelse, t. ex. 
kkm. a k 	isl. ali(fugl) 

gpo 	fsv. api 
bagora 	bikari 
bZako 	blaka 
bero 	bittra 
cl(ggo 	dagha(r) 
drTgo 	drregha 
drcepo 	dreepa 
fQ3o 	isl. foli 
frQfo 	frosi 

fsv. giva 2  

kkm. jcpro 	iSv. ga3ra 3  
hafio 	isl. hani 
jamo 	nsv. jama 4  
ldavo 	fsv. klavi 
knodo isl. knoäa 
kramo nsv. krama 4  
lavo 	fsv: lavi 
lcefi o 	bona 5  
lcefo 	isl. lesa 
mofo 	mosi 
reko 	reka 

T. ex. kkm. &flöt ett okvädinsord (sv. *gorr-flåt), gdrvårg 
ett skymford fsv. gorvargher. 

Också javo. 	 3) Rydqv. III, 75. 
4) Enligt § 70,1 B b kvarstår regelrätt den korta vokalen före m, 

som i stället förlänges. Undantag bilda jcano ock kramo, vilka väl äro 
lånord eller nybildningar: Tamm Fon. känn. s. 10. 

4) Rydqv. VI, 259. 
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kkm. rogo 	isl. hroki 	kkm.fijZo 	fsv. etitela 
fkopo 	skapa 	 fvoZo 	svall 
fmako 	smaka 	 trodo 	isl. tro5a 
fovo 	fsv. sova 	 voiio 	vani 
fpado 	isl. epa5i 	 reto 	eta. 

Undantag från denna regel äro de i § 70,i B nämnda fallen: 
före m, v ock j i kortstaviga ord, när i eller u finnes i föl-
jande stavelse, samt en stor del enstaka ord, i vilka kon-
sonantförlängningen försiggått i icke-huvudtonig ställning ock 
den urspr. korta vokalen bibehålles. 

B) i förbindelsen kort vokal + konsonantförbindelse i föl-
jande fall: 

Före äldre id = kkm. 	ock nd förlängas äldre a ock 
te, ifall konsonantförbindelsen står i slutljud eller efterföljes 
av vokal, t. ex. 
kkm. band 	fsv. band 	kkm. voici 	fsv. vald 

kiNda 2 	banda 	 brand nsv. brände 
falder 	 Gi4 	fsv. celder 

hala 	halda 	 fklci 	feelder 
hand 	hand 	 handa 	laganda 
koller 	kalder 	 kvq 	qveelder 
fond 	sander 	 .4P-4/40 	keelda 
tonda 3 	pan.di 	 fonda nsv. sända. 

Anm. 4. Däremot kvarstår den korta vokalen, när konsonant följer 
efter konsonantförbindelsen, t. ex. kkm. ajdcer fsv. aldr(igh)4, bjejdro 
nsv. bjällra, hancicer isl. hendr, paidra nsv. pallra, vaj dra nsv. 
vandra. Icke häller inträder vokalförlängning, när d är yngre inskott 
mellan 11 ock r eller nn ock r, t. ex. kkm. braydcer nsv. bränner, 
kkm. faider nsv. faller, kkm. fnajdcer nsv. 

Anm. 5. övriga vokaler bibehålla sin ursprungliga kvantitet före 
id ock nd, t. ex. kkin. meidcer nsv. mild, moid nsv. mull, vzyd nsv. 
vind, foyd nov. sund. 

Före mb förlänges a, vare sig denna konsonantförbindelse 
efterföljes av vokal eller av annan konsonant eller står i slut-
ljud, om icke association hindrar, t. ex. 

Förekommer jämte teto (ur sup. ceta ätit). 
Förse ett käril med band. Jfr fsv. bandi vidja. 
Ljus- eller lampveke. 
Enligt Kock Akc. II, s. 323 skulle ä möjligen bero på en äldre 

akcentuering aldrig. 
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kkm. lgmb 
lomber 
fGmbZa 
firnbra 
vamb 

Ny. lamb 
lamber 
sambla 

nsv. slamra 
fsv. vamb. 

kkm. damb fsv. damb 
damba 	damba 
hambZal 	hambla 
kamb 	kamber 
kamba 	kamba 
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Anm. 6. I följd av association med andra former av samma ord 
bibehåller målet stundom den korta vokalen, t. ex. kkm. gamba fev. 
gambla, kkm. -famber fsv. -samber. 

Anm. 7. Om ordet hambra nsv. hamra se § 70,1 A f. 
Anm. 8. övriga vokaler förlängas icke före mb, t. ex. kkm. 

tambra usv. timra. Som undantag har jag antecknat rambZtft nsv. 
rimlig, c5barimbhfi nsv. *oberimlig (orimlig), »amb nsv. kim ock 
~ber isl. dumbr. 

Anm. 9, I detta fall egde konsonantförlängning dialektiskt rum 
i den yngre fsv. (omkr. 1350): N:n GPhil. I, 481. 

c) Före ng förlängas a ock a3, vare sig konsonantförbin-
delsen står i slutljud eller efterföljes av annan vokal eller av 
konsonant, t. ex. 
kkm. cmgcer 2  fsv. anger 

Gggra 	angra 
f40Ya 	fangi 
gg 	gan.ger 
1Ggger 	langer 
1Gggs 	langa 
m0gger manger 
fprcigg 	sprang 
fogg 	sang 
ftrogger stranger  

kkm. tqgga3  fsv. angi 
drogg 	dreenger 
he'Vta 	haengia 
1Gggra 	leengre 
fpro,y4a 	spreengla 
ftroy4py streengin 
fGgg 	sceng 
troyda 	prwngia 
troggra 	prcengre 
Ggg 	 eang. 

Anm. 10. Före urnord. ng  förlängdes särskilt i fsv. vokalen (omkr. 
1350): N:n GPhil. I, 481. 

Anm. 11. Uti de i denna § under B a—c nämnda fallen är vokal-
förlängning ganska vanlig i finnländska dialekter. Den omnämnes för 
Närpesmålet (Frth. Närp. §§ 12,1, 13,2), Nylandsmålet (Frei. Ny!. §§ 
5,2, 6,3) •ock likaså för Korpo- ock Houtskärsmålen (blund KH. s. 124). 
Även i estsvenska dialekter förekommer företeelsen, nämligen i Rågö- ock 
Wichterpalmålen (Frth. RW. § 5) ock i Ormsö-Nukkömålen (V11 ONukk. § 
24,3, 25,7, 28,2, 30,1). Däremot är vokalen i dessa fall ej förlängd i 
Vätömålet i Roslagen. 

Bet.: a) famla; b) söka efter något med händerna. 
hav ya so Ggger han är ångerfull (sorgsen). 
drtGgga handtag i äran. Jfr fsv. rang. 
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d) Före rp, id, in ock it förlänges föregående vokal, ifall 
dessa konsonantförbindelser i kkm. övergått till kakurninaler 
(, d, n, t, jfr § 70,1 A), t. ex. 
kkm. bo

bo 
 

for 
"pk 
mQ 
book  

fsv. bort 
byrpa 

nsv. färdig 
fsv. naiwrpi 

morp 
boldi  

kkrn. ft4 d fsv. styld 
fkQd2 	*skolde 
fvad 3 	*svalde 
bona 	bolna 
fana 	falna 
mon 	moln 

bkid 	byld 	 fkQt 	skolth 4  
dod' 	dolde 	 tett 	nsv. täljt. 

Före av rd, rt, ri ock rn enligt målets lagar uppkomna 
supradentaler eller kakuminaler förlänges i regeln föregående 
vokal, t. ex. 
kkm. akdcl 	nsv. ackord 	kkm.fiyt nsv. surt 

furhctclar 	förhärdad 	to t 	torrt (torr) 
JO 	gjorde 	 peio 	pärla 
ter 	lärd 	 nia 	görligt 
m8cla 	mörda 	 kel hane karl° 
fnggler 	smord 	 b.crg 	barn 

1284 	hört 	 bj4n, 	björn 
Mo 	fsv. *skiorta 5 	fian fsv. flarn 
fW 	nsv. styrt (styra) 	 fcpri 0 	stimma. 

Anm. 12. I övriga fall kvarstår den korta vokalen, t. ex. kkm. 
Tn0rvi nsv, mörkt, ftar't osv, starkt, ftirvt nsv. sörjt. 

Anm. 18. Före av rt uppkommet kakuminalt kvarstår den korta 
vokalen i enstaka ord: § 70,1 A g. 

Före g ock v följda av sonantiskt 1 eller r förlänges 
över huvud taget föregående vokal, speciellt a7, t. ex. 
kkm. ava 	fsv. atla 	kkm. moger fsv. magher 

fager 
&gra 8  
gZader 
havra 

fagher 
*faghra 
gladher 
hafri 

nagaZ 
nav k 
rogZo 
tegaZ 

naghl 
nafli 
reghla 
taghl. 

     

i) Dolde (av dölja). 
3) Sväljde (av svälja). 
5) Fakt. fsv. skiurta. 

Jfr härmed § 70,1 A g om 
detta fall i ett antal ord. 

Bli vackert (säges om  

2) Sköljde (av skölja). 
4) Sköljt (av skölja). 
6) fvhafkdl svärthane. 

bibehållandet av den korta vokalen i 

vädret). 
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Före bl ock br (se § 70,1 B d) är vokalen lång i orden: 

fabaZ fabel, fabcer feber, fgabaZ snabel; likaså före dl i ma,kdat 
medel. 

Före av 61, 6n ock 6r uppkomna postdentaler ock supra-
dentaler förlänges föregående vokal, åtminstone i följande ord: 
kkm. adcer 	isl. aärir 	kkm. fal 	nsv. sadel 

bvl 	nsv. bödel 	 fl 	sedel 
rata 	rodna 	 ftaiia 	isl. staäna. 

Före k ock p följda av 1 ock n förekommer lång vokal i 
ett antal ord, vilka kanske få betraktas som lånord i målet': 
kkm. frcekait nsv. fräken 	kkm.ftaped nsv. stapel 

kakk 	kackla 	 taka (-aZ) tackla 
rek« (-CA) räkna 	 Jmlt. takel 
fkakaZ 	 takaZ skakel 	 nsv. tackel. 

k) Före s + nasal synes i kkm. en vokalförlängning hava 
egt rum. Enligt denna lag förklaras den långa vokalen i orden: 
fafga nsv. fastna, pafma2  nsv. pasma, vgfna nsv. vissna. 

Kkm. krafga nsv. kristna (vilket ord för övrigt kan ha rönt 
inflytande från annat häll) talar emot lagen. Ock kkm. yafga 
nsv. gistna visar genom sidoformen jafga, att den uppställda 
lagen ej är genomgående. 	 • 

Anm. 14. Även före s -i- k synes vokalförlängning ha egt rum i 
målet, t. ex. fvafkoh usv. sviskon, fkr4f10. nsv. skridsko. 

1) I några enskilda ord förekommer i kkm. lång vokal i 
st. f. den i nsv. brukliga korta: 

kkm. cirahk nsv. arrack fr. arack 
figclr 	cigarr 	cigare 
fmgc_it 	fregatt 
kompcif kompass compas 
krftd 	kristall 
mat44 	metall 	mkal 
4prafg 	operation 
tilagram 	telegram 

ock kanske ytterligare några. 

Jfr Lindgr. Btr. s. 134. Se vidare ovan § 70,1 A. 
I detta ord kan dock den långa vokalen anses ursprunglig: 

Tamm Sv. ord belysta genom slav. s. 6 anför lett. pasma. Dock anser 
även Lindgr. Btr. s. 135, att vokalförlängning kan hava egt rum i 
btr. före s 	sonantiskt n. 
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Anm. 15. Den långa vokalen torde väl i flere av de anförda orden 
få betraktas som ursprunglig, emedan orden äro lånord. Även i andra 
dialekter är denna kvantitativa företeelse långt ifrån ovanlig (jfr t. ex. 
Lindgr. Btr. s. 136, VII Nyl. I). Särskilt vill jag framhålla likheten i 
dessa ord mellan Kökarsmålet ock Vätömålet i Roslagen (Schag. Ordl.). 

C) Akcenten. 

I. Unkla, ord. 

Enkla svenska ord hava i kkm. liksom i fsv. huvud-
tonen på första stavelsen, t. ex. 

kkm. cirgyer fsv. argher 	kkm. 1W/1c° fsv. klokka 
brifto 	bryggia 	kömo 	korna 
cl(dcer 	döper 	nkk. hsökligg nsv. kyckling 
cl(ma 	döma 	kkm. lcHio 	fsv. hena 
414a 	elda 	 myhkcer 	miuker 
Metra nsv, fortare 	 nökfi 	norpan 
fdrga fsv. feargha 	 r4doii nsv. redan 
gcimuti 	gamul 
	 filjgg 	fsv. skillinger 

gdder 	goper 	 tima 	timi 
h'gra 	höghre 	 u'ttaft 	utan. 

Anm. I de fall, då uti fsv. huvudtonen uti enkla ord vilade på av-
ledningsändelsen, har kkm., såsom av exemplen framgår, flyttat huvud-
tonen bakåt till rotstavelsen, t. ex. kkm. påffigg fsv. pa3ninger, tvang 
fsv. tvilinger. Såsom tidigare framhållits, bero dock några ljudöver-
gångar på en dylik äldre akcentuering (jfr § 46,3): N:n GPhil. I, 456. 

Enkla utländska lånord akeentueras på följande sätt: 
1) med huvudton på första stavelsen, ifall orden hade 

denna akeentuering, när de upptogos i målet, t. ex. 
kkm. drna,$ 	nsv. amen 	kkm. kc4ma 3  fl. kaima 

drahk 1 	arrak 	 hinfcert nsv. kamfer 
bibak 	biblisk 	 fyibihiyo 	kibitka 
divikyo dial. dyvikka 2 	 idraf§0 fsv. ladhikka 
kcifa, 	nsv. kaffe 	 ldkraf nsv. lakrits 

Ordet är neutrum i målet: best. sg. draktfia,. 
Svicka, tapp i balja: Rietz 114,2. 
Namne, kamrat. 
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kkm. mörtai nsv. mortel 	kkm. tdjdrihk nsv. tallrik 

firap 	sirap 	 t6bahk 1 	tobak. 
Anm. 1. Tvåstaviga ord på -or, vilka i likhet med andra ord, som 

hämtats från latinet, haft huvudton på första stavelsen (Kock Alm 
II, 454), erhålla i kkm. huvudtonen på ultima: paftår nsv. pastor, 
doktör nsv. doktor, rakt& nsv. rektor. 

Detta akcentueringssätt av orden på -or är icke alldeles främmande 
för svenskan. WESTE 2  uttalade fosför, prior etc., oaktat akcentueringen 
med fortis på första stavelsen är ursprungligare (jfr lat. phosphörus, 
Tåt. phösphor). Sörbygdmålet uppvisar pastor. Den nyss anförda 
akcentföreteelsen anser KOCK bero av påvärkan från ord sådana som major, 
tenör m. fl. (ifall akcentflyttningen försiggått i svenskan); men ock från 
pluralformerna på -orer med fortis på penultima. Även nht. dialekter 
uppvisa en akcentuering pastor. 

2) med stark biton på första stavelsen ock huvudton på 
den ursprungliga fortisstavelsen, ifall ordet vid upp- 
tagandet i målet icke hade akcenten på första stavelsen ock 
är mer än tvåstavigt, t. ex. 
kkm. cimciija nsv. Amalia 	kkm. hdr(liya nsv. herdinna 

drondcitor arrendator jetfizacira januari 
CiguVta 	Augusta 	maatdr 	militär 
biltfaröft 	bussaron 	pilagrim 	pilgrim 3  
ddvoddra dividera 	prinfala prinsessa 
fabrocira, 	februari 	tilagrcif 	telegraf. 

Anm. 2. Semifortis utbytes ofta mot fortis, ock fortisstavelsen har 
i stället stark biton. 

Anm. 3. Tendensen att på lånord tillämpa inhemska akcentlagar 
har i norden vitt ock brett gjort sig gällande. Lindgr. Btr. s. 17 
anför en hel mängd dialekter — även finnländska ock estsvenska — 
vilka i större eller mindre grad genomfört denna förändring. 

Anm. 4. Undantag från den angivna regeln bilda: 
orden på -era ock -en, vilka i målet bära akcenten på den 

ursprungliga fortisstavelsen, t. ex. kkm. vcereldra nsv. värdera, bagari 
nsv. bageri; vidare ordet lal,kcimafi nsv. lekamen ock orden på -entlig, 
t. ex. kkm. ordgyllifi nav. ordentlig, figyvtlifi nsv. fientlig. 

några enstaka ord, vilka alltid hava huvudtonen på första sta-
velsen ock bitonen på den gamla fortisstavelsen: 
kkni. dhptk nsv. apotek 	kkm. kcihpatea nsv. kapital 

båfmdtft 	bessman 4 	kcihptdii 	kapten 
Ordet 1. neutrum i målet: best. sg. t6bahjga. 
Kock Åke. II, 459. 
Å.-nsv. pelegrim (Aurivillius Gr. 12). 
Fsv. bismän (Kock Akc. II, 325), ry. bezmön. 
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kkm. kcishetko 	nsv. kosack 	kkm. pcapcbr i nsv. papper 
cib. al at 	oblat 	 pcihpar6f 	papyross. 

Anm. 5. Enskilda lånord med ursprunglig huvudton på icke-första 
stavelsen ha antagit målets akcentueringslagar, d. v. s. hava huvudton 
blott på första stavelsen ock ingen biton, t, ex. kim. vcimbo nsv. 
evangelium, kcikto nsv. kajuta. 

3) med huvudtonen på den ursprungliga fortisstavelsen. 
Detta akcentueringssätt bibehåller målet i en stor del, måst två-
mera sällan flerstaviga, yngre lånord, t. ex. 
kkm. aköl 	nsv. ackord kkm. konkuif 	nsv. konkurs 

akfdii 	auktion 	mat dZ 	metall 
pargdf 	bagage 	PaftdZ 	pistol 
pokal: 	butelj 
apfel 	epistel 	

pmb4k 	publik 
pcerfiljo  pärsilja 

garclift 	gardist 	Nliftcer 	register 
kamrdt 	kamrat 	 ftrdt 	 sirat 
karciticfo 	kardus 	 fmbZflo 	supplik 
kompdf 	kompass 	valit 	visit. 

II. Samman.satta ord. 

§ 74. Sammansatta ord akcentueras på följande sätt: 
1) i regel med huvudton på första sammansättningsledens 

fortisstavelse ock semifortis på andra sammansättningsledens 
akcentstavelse, t. ex. 

kkm. 61c1cerd4m 	 ts's alderdomber 
ciNicka 	 almoghi 
ciycicerfd 2 	 • andrafri) 
b6kftciv 	 bokstaver 
böhtgb'md 	 EM bortglömd 
brdtgdm(a) 	 fsv. brupgumi 
dgbatjä/ 	 nsv. debetsedel 

nkk. detSfq 	 dödsfall 
kkm. 6,),gand6m 	 egendom 

ånfiljdor 	 enfaldig 

pappör (Arvidi, Tiällmann); Weste har papp'er, da. papir, 
nht. papier. 

Andra gången. 
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kkm. gnfcimifi 1 	 nsv. 'ensamen 
fif kr6mn 	 fsv. fiskrogn 
frcimfatcer 	 nsv. framsatt 
friitköft 	 frukost 2  
fl4rM 	 fyratio 
fd,g16. 	 fankol 
gOditd),t 	 godhet 
hålvate, 	 is 1. helviti 
hkmfercicer 	 nsv. hemförd 
initffoThAr'r 	 husförhör 
hgtfhöbfka 	 fsv. hushallirska 3  
kårbckri a 	 hearbterghi 
htsikfc'eta 	 höghseete 
kdrytuotstrk2o 	 nsv. kattunströja 
kviyfpcefcrri kvinnsperson 
fOrldkk 	 fsv. kfflrleker ,  
Obafdlzfi 	 nsv. obeskedlig 
ömbetråeker 	 ombetrodd 
d k9/ 6-622 	 fsv. ordhateef 

nkk. ötscigg 	 ottusanger 
kkm. nigyga 4 	 nsv. nio-öga 

pcklmoknechp 	 pärlemoknapp 
rgilkdp 	 redskap 
166844h, 	 skorsten 
fkrdfle(j 	 skridsko 
fimafi 	 symaskin 
6hpfkv 	 uppskov 
ömi dyj e, 	 umgänge 5  
varå 	 fsv. vildibradh 
v6Ziccif 	 nsv. värdkas 
irdmAkcer 	 tbv. öpmiuker. 

Anm. 1. Denna redan i fsv. tillämpade akcentlag (N:n GPhil. I, 
456, 457) har vunnit en större utsträckning i målet, alldenstund den 
mängd fsv. ord, vilkas första sammansättningsled utgjordes av ett prefix 

1) Ensam. 	 2) Mit. vrökost. 
Av ord på -are finnas en mängd motsvarande femininer på 

-erska fsv. -irska. Ett sådant är ock hushallirska, vilket utgått från 
ett äldre hallars hållare, yngre form till haldare: Rydqv. VI, 176. 

äjonöga. 	 5) Fsv. omgange. 
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ock vilka över huvud taget i fsv. hade huvudtonen på den senare sam-
mansättningsledens rotstavelse (N:n anf. arb.), i kkm. följer den all-
männa akcentlagen för sammansatta ord, t. ex. måltihjya fsv. misPykkia 
ock andra ovan anförda ord. 

2) med huvudton på senare sammansättningsledens akcent-
stavelse ock ingen biton på första sammansättningsleden i 
följande fall: 

A) komposita med prefixet be-, t. ex. 
badrd 	1 kkm. badrTgo 

kkm. balsimbffir nsv. bekymmer nsv. bedraga beigt-å 	beskedlig 
bagnivo begrava bafija beskylla 
Uff bese bafilåt beslut 
baychtggl *begärdning balldlotar besläktad 
bakdyler bekant bafvdr besvär. 

Undantag äro båtata fsv. bi1Eeti 2  ock bihteao fsv. bitala, 
vilka hava huvudton på prefixet ock stark biton på senare 
kompositionsledens huvudstavelse. 

I enskilda ord kan prefixet sporadiskt få biton, t. ex. 
kkm. bdrata nsv. berätta. Orden förekomma dock även utan 
biton. 

komposita med prefixet för-, t. ex. 
kkm. f6ircirga nsv. förarga 	kkm. fovhdrclar nsv. förhärdad 

foridoceft förgäves 	 ftswh8'r 	förhör. 
Undantag: kkm. fårbah6lfam nsv. förbehållsam, f(5rbe'n 

nsv. förbön, f(5rmiyclara nsv. förmyndare akcentueras enligt 
mom. 1. 

komposita, i vilka första sammansättningsleden egent-
ligen är en preposition, som sammanvuxit med det följande 
ordet 3  : 
kkm. våfi nsv. igän kkm. j4 nsv. ijäl 

th6p ihop Omköj omkull 
nJ ijåns nkk. hbcilso tillbaka. 

Bård. 
Som känt har man för fsv. biketi att utgå från prefixet bi- ock 

icke från en stam bel-, bil-: J. A. A. Qvantitetslära s. 30. Kluge 
Et. wb.4  s. 30 rubriken Bild anser, att »Ableitung von einem Stamm 
bil- ist haltlos». 

Kock Akc. II, 65. 
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3) En del sammansättningar, vilka av 
längre uppfattas som sådana, akcentueras 
§ 72), t. ex. 
kkm. cibor 	nsv. abborre 	kkm. kcinfa 

dkrzy 	fsv. akrin 	 kloral 
cavar 	alvar 	 ncintzgg  

	

nsv. alltid 	nkk. önsda 
bciftut 	bastu 	kkni.pcklmo 
böfmay 	båtsman 	rtifzda 2  
fdtgi 	i SI. fåtgiskr 	 fi422 uti 
föftig 	nsv. förstu 	 ticia 
glimmar 	gudmor 	vilikor 
guVtiu 	Gustav 	 viOrty  

XII. 3 

nsv. kanske 
lakrits 
någonting 
onsdag 
pärlemo 
Rödsida 
sjöbodhus 
usel 
villkor 

fsv. vintrin 

spräkkänslan icke 
som enkla ord (se 

jönzfruc 	jungfru 	&m bar nsv. ämbar. 
Vidare höra hit adj. på 	t. ex. kkm. rdltfi nsv. 

redlig, kkm. (Stf?, nsv. ärlig. 
Anm. 2. I det yngre kkm. ock i det dagliga bruket antaga dess-

utom räkneorden fr. o. m. 30 t. o. m. 90 jämte veckodagarnas namn 
enkla ords akcentuering (jfr § 74,1 bland exemplen). 

Anm. 3. Anledningen till att den senare kompositionsledens svaga 
biton, som blott är en reducerad stark biton 3, försvagats till levissimus4, 
synes vara dels ordets förekomst i svagt betonad ställning, dels en mer eller 
mindre långt driven synkopering, dels ock andra förändringar, vilka gjort 
senare kompositionsleden oigänkännlig (Lindgr. Btr. s. 44). 

Fsv. pterlomodher mit. perlemoder, jfr nht. perlmutter. 
2) Konamn. 	 3) N:n GPhil. I, 458. 
4) Företeelsen påträffas redan i fsv.: N:n anf. arb. s. 457. 



Kap. III. 

DESCENDENT ETYMOLOGISK ÖVERSIKT. 

1. Konsonanterna. 

p. 
§ 75. Fsv. p har 
A) i regeln bibehållits: § 10,1, t. ex. fsv. pipar kkm. 

papor. 
- B) övergått: 

--> f i förbindelsen pt (ock ps): § 22,2 ock 10,1 anm. 2, 
t. ex. fsv. skipta kkm. fafta (Ity. rapsen kkm. raffa). 

sporadiskt -› b (supplik): § 16,2, ock f (pergament): 
§ 22,3. 

C) bortfallit eller assimilerats: 
mellan 1 ock t, t. ex. fsv. hiselpt kkm. jag. 

Anm. 1. p e kan även kvarstå i denna ställning, utan att formen 
därför behöver anses tillhöra den yngre generationens språk, vilket regel-
bundet bibehåller p (f), t. ex. fsv. hiEelpt kkm. jeaft. 

mellan r ock t, t. ex. nsv. skarpt kkm. fkarl, fsv. 
*hvierpt kkm. gvcervt värpt. 

Fsv. keript kkm. lcert har mist sitt p genom progressiv 
assimilation ock är således närmast att härleda ur mellan-
formerna iäritt --> lärett, uppvisade av Rietz s. 398,21. 

Anm. 2. Mellan r ock t kan p (f) även kvarstå i målet, således: 
fkarft, gvcerft. Jfr § 22,2. 

i fsv. antir kkm. ahtcer. Om den vanliga assimilationen 
i detta ord se Leffler Kons. s. 61. 

1) Se vidare Leffler Kons. s. 61; N:n GPhil. I, 486. 
101 



76-78 	 KARSTEN, KÖKARSMILET. 	XII. 3 

b. 

§ 76. Fsv. b har 
i regeln bibehållits: § 16,1 a b, t. ex. isl. gymbr kkrn. 

itmbceri, fsv. hambla kkm. hambla. 
Anm. Om b-inskottet hos nya lånord se § 16,1 anm. 2. 

övergått sporadiskt --> p (bagage, butelj): § 10,2, ock 
v (snubbig, fältväbel): § 28,2. 

bortfallit som yngre inskott i nom. sing. hos subst.: 
§ 16,1 anm. 1, t. ex. fsv. limber kkm. lei, fsv. ormber 
kkm. orm. 

f. 

§ 77. Fsv. f (cp) har 
A) i regeln bibehållits: § 22,i, t. ex. fsv. farit kkm. fcera. 
C) bortfallit mellan 1 ock t, t. ex. nsv. hälft kkm. haht, 

nsv. *Adolft kkm. adoll Adolf, fsv. tolpt kkm. toks. 
Anm. I detta fall kvarstår dock f (utom i cidojvt) tämligen all-

mänt (jfr § 22,2), t. ex. fsv. tolfti kkm. tafta, Elev. hälft kkm. haft. 

"V. 

§ 78. Fsv. v har 
i regeln bibehållits: § 28,1, t. ex. fsv. stuva kkm. Meta. 
övergått (sporadiskt) ---> b (votera): § 16,2. 
gått förlorat: 
hos pron. ock pron. advärb 2: § 27,1 b, t. ex. 

fsv. hvapan 	kkm. koda, 	fsv. hvar 	kkm. hor 
nsv. varför 	hov for 	hvart 	 hoh4. 

genom regressiv assimilation i de vanliga orden 3: 
fsv. hafpi4 	kkm. had 	nsv. styvdotter kkm. fticktcer 
nsv. styvbror 	 ftibr4r• 	styvmor 

Sidoform till yambcer isl. *gimbr (gymbr). 
Jfr härmed Å:in Dfs. 1j. § 91. 
Se Leffier Kons. s. 62. 
Assimilationen var vanlig redan i fsv.: Södw. Ordb. 471. 
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c) i enstaka ord: nsv. hovtång kkm. hötagg, nsv. juver 
kkm. ityr nsv. Gustav kkm. gtaftm. 

§ 79. Fsv. m 'har 
i regeln bibehållits: § 36, t. ex. fsv. hamar kkm. hamor 

fsv. sta3mna kkm. ftcemno. 
(sporadiskt) övergått 	n (kamfer): § 37,3. 
bortfallit (assimilerats) i några få ord: 

nsv. almanacka kkm. anahko fsv. *slampsa 4  kkm. Raffa 
(sv. *grympta 	gr6tf ta 2 	* varmpt 	varft 5. 

*skvamba3  nkk. skval2a 
Anm. I fsv. liuski kkm. pafka får väl in-bortfallet anses vara 

gammalt (jfr Rydqv. IV, 410), alldenstund en mängd varandra i flere 
fåll olika folkmål visa tillbaka på denna fsv. form ock icke på fsv. 
liumski. Jämför i antytt hänseende Ols. Lugg. Ij. § 185, Bill. Åsb. 1j. 
§ 194, VII Run. § 100, N:n Fryksd. Ij. § 121 m. 

P. 
§ 80. Fsv. p har 

aldrig bibehållits, utan 
övergått: 
-› t i uddljud utom pi + vok.: § 11,2, t. ex. (sv. pak 

kkm. tak. 
.÷ d = yngre sv. dh utom • rdh: § 17,2, t. ex. fsv. skapi 

kkm. fkado. 
i + vok. 	§ 14,2, t. ex. fsv. piwu kkm. bsaM. 

-pi + vok. -± 	§ '20,1, t. ex. fsv. bipia kkm. ba4a. 
sporadiskt -› r (fsv. bupker): § 35,2. 

Anm. Om rp se § 86 B a. 

Jfr N:n Fryksd. Ij. § 131 b. 
Grymta. Se § 22,2. 
Skvalpa. Jfr dial. skvamba, Rietz s. 610,1. övergången inb -->- 

bb är ganska vanlig: nsv. klubba 	klamba, nsv. fubbla <- fumbla: 
Leffler Kons. s. 59. 

Nsv. slamsa; bet. dricka (om hundar): N:n Fåröm. 1j. § 16. 
En mindre allmän biform till varml nsv. varmt. 
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C) bortfallit: 
som slutljud efter vokal i två- ock flerstaviga ord, t. ex.. 

nsv. alltid 	kkm. afta 	fsv. huvup 	kkm. Ampla 
Arvid 	arva 	kallapi 	kala 

fsv. bitidha 	bthta 	nsv. Konrad 	konra 
hundra') 	hoydra fsv. manaper 
Anm. 1. I enstaviga ord synes d i allmänhet bibehållas uti slutljud, 

t. ex. fsv. blap kkm. bktd, fsv. blop kkm. bd, fsv. nap kkm. nod, 
fsv. praper kkm. trod. Mot dessa ord kunna dock uppställas fsv. stater 
kkm. Ja, fsv. nuep kkm. mcp, fsv. laghpi kkm. la, fsv. saghpi kkm_ 
J, fsv. villebradh kkm. vilbrO., samt kanske några andra. 1 fråga on. 
enstaviga ord synes kkm. bekräfta FREUDENTHALS antagande (Vörånt_ 
§ 41), att bortfallet av d i finni. dialekter icke är underkastat några 
bestämda regler. Jfr Schag. Vät. § 123. 

som inljud mellan vokal ock följande kons. (utom i, 
§ Ni). I detta fall har antingen en regressiv assimilation 
egt rum, eller har p i förening med följande kons. övergått ti.11 
ett nytt ljud. T. ex. 
fsv. agadher kkm. agor 	fsv. -ledhis 	kkm. -lakf 

bastuva 	baftut 	mapker 	mahk 
nsv. brådska 	brgfko 	nakudher 	ncekuir 
fsv. brupgumi 	brutgom 	nsv. rodnad 	rofta  

bryllöp 	brobp 	fsv. *rödhlighin2 	rehit 
nsv. fradga 	 fra go 	nsv. rödfärga 	reerga 

till freds 	tt-fråf 	Röd-sidan 3 	raftdati 
glödga 	gZo.ga 	fsv. tu skadhis4 nkk. tt-skcis 

fsv. gops 	 gof 	nsv. stadga 	staga  
gupfapir 	pular 	fsv. stapna 	kkm. ftafia 
gups-knös' 	gu'On4f 	nsv. studsa 	 ftutfcg 

nsv. gödsel 	Rid 	 städsel 	 ftc-efar 
hedning 	hafttgg 	tids-nog 

titag kl 	 kZag ädning 	 fsv. vredhgas 	vregaf. 
I orden nsv. beskedlig kkm. baf4ltft, fsv. bödhil kkm. 
fsv. sapul kkm. fl,  nsv. sedel kkni. fg/ föreligger väl 

ock en art av assimilation (§ 33,3). 
Anm. 2. Jfr med detta mom. Leffl. Kons. s. 65 tt, Ä.:rn Dfs.1j. s 91.. 

I) Svordom; sv. dial. knös Rietz 342,1, isl. knanss Fritzn. 306,1, 
fsv. knös Södw. Ordb. 671,1. 

2) Rödaktig. 	 3) Konamn. 
4) N:n GPhil. I, 520. Jfr uttrycken till skogs, till lands o. s. v.. 
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t. 

§ 81. Fsv. t har 
A) i regeln bibehållits: § 11,1, t. ex. fsv. gata kkm. 

fsv. tunna kkm. toyo. 
B) övergått: 

-> t i särskilda fall efter r ock efter f-ljud: § 12,1 a b, 
t. ex. fsv. myrkt kkm. mor, fsv. fyrst kkm. fest. 

it, rt -> t; § 13, t. ex. fsv. analt kkm.frot, fsv. hia3rta 
kkm. jah4a. 

ti före vok. 	§ 14,1, t. ex. fsv. thiugu kkm. putgla. 

tl -> 	§ 42, t. ex. fsv. vatli kkm. valla. 
sporadiskt —> d (fsv. hit det, nsv. hit, dit): § 17,2; —> f 

(telegraf, -gram): § 22,3. 
C) gått förlorat (genom bortfall eller assimilation): 

mellan tonlösa konsonanter eller mellan tonlös kon-
sonant (s, p, k) ock följande likvida (1, n, r), t. ex. 
nsv. aktsam 	kkm. cikfimer nsv. ostlig kkm. 
fsv. aptnar 	 afna 	ostrännal 	*dy° 

fast(e)laghen nkk. fdslcion fsv. *siktskura 	 faskiåria 2  
fastna 	kkm. fofna 	nsv. tystna 	tzfti a 

nsv. maktlös 	mdhkl8fer 	västlig 
På grund av denna lag sakna apostel ock epistel t i målet. 

Kkm. aptial ansluter sig nämligen till den bestämda formen 
apiflty *epistlen, likasom apöld fsv. apostel till apöfliii. Det 
sistnämnda ordet förekommer även under formen apölta& 

mellan vokal ock ett följande, s, t. ex. 
nsv. båtshake 	kkm. böshetko nsv, matsson kkm. mafoft 

'blyhatspänna3 	Milzafpdyo 	matsäck nkk. mdsailk 
fästmö 	 fckfmy 	plats kkm.pZai 
lakrits 	 lakraf 	skjuts 	 fial 
lots 	 hil 	smutsigt nkk. smasoht 
låta 4 	 lof 	trotsa 	klut'. trop). 

Den ränna, varigenom mjölken rinner bort från ostformen. 
Betyder den skåra i bössan, utefter vilken man siktar; jfr flit. 

soora Rietz 608,2. 
Blyertspänna. 	 4) Pres. av värbet låtsa. 
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c) finalt i neutrum 
av suffigerade artikeln, t. ex. 

fsv. bikit 	kkm. bapa 	fsv. pakit 
folkit 	 falsa 	pingit 

av adjektiv (particip) på -en, t. ex. 
isl. bolgit kkm. baja, 	fsv. sluppit 
nsv. förskräckligt forfkråkbala, 	suffit 
fsv. galit 	gaZa 	 vakit 

XII. 3 

kkm. kW& 
tiyfta. 

kkm. flohpa 
fola 
valpa. 

av kalla-konjugationens part. pass., t. ex. 
fsv. aghat kkm. ago 	fsv. kambat kkm. kamba 

kallat 	kaja 	nsv. tråcklat 	trohk4a. 
i pron.-formerna fsv. *hokkit kkm. hohjya 1. hoa vilket, 

fsv. *thokkit kkm. tohlse, 1. tok sådant. 
i 2 sing. av ind. pret. hos de starka värben, t. ex. fsv. 

gaft kkm. gav, fsv. fort kkm. far. 
Anm. Saknaden av t beror på analogi från de övriga personerna. 

Jfr § 152. 
Fsv. t har i ställningen mellan likvidor reducerats i 

målet, t. ex. 
nsv. multna kkm. monna 	nsv. ofantlig kkm. ofciy"thfi 

fientlig 	NOWA 	ordentlig 
Anm. I nkk. kvarstår t hos adj. på -hg oreducerat, men i stället 

har ett tonlöst e inskjutits emellan t ock den följande likvidan, t. ex. 
fiåyvtalzn fientlig, gåyvtatht egentligt. 

d. 

§ 82. Fsv. d har 
i regeln bibehållits: § 17,1, t. ex. fsv. hundar kkm. hoyd. 
övergått: 
d -›- I efter r ock 1-1: § 18,1, 3, t. ex. nsv. kardus kkm. 

kardat:ib, nsv. värdera kkm. vcercickra, fsv. halda kkm. 
rd -->- I i lånord: § 18,2. 
id 	d i svaga pret. ock några enstaka ord: § 19, t. ex. 

fsv. dolde kkm. dod, nsv. yrde kkm. id, samt fsv. boldi 
kkm. bada, nsv. böld kkm. bad, fsv. kyld kkm. jod, fsv. styld 
kkm. ftad. 

i enstaka ord r (ladhika): § 35,2; g (träffade, lade): 
§ 21,4; 	(under): § '20,4. 
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C) gått förlorat: 
som framljud före kons. i, t. ex. 

fsv. diuper 	kkm.pyper 	fsv. dia3rver kkm.ycerver 
diur 	 par 	dimvul 	 jcevud. 

som framljud före v i fsv. dvali kkm. va4 ock fsv. dvalin 
frusen' nkk. vaZin. 

Anm. Om bortfall av d = dh i såväl in- som slutljud se § 80 C. 

8. 

§ 83. Fsv. s har 
A) blott undantagsvis bibehållit sig i kkm.: § 23, t. ex. 

nsv. sammet kkm. samaht. 
B) övergått: 

regelbundet s -› f: § 43,1, t. ex. fsv. myssa kkm. milo, 
fsv. somar kkm. fotnor; 

si-, sk- före len vokal, ski-, -ssj-, sti- 	§ 43,2, t. ex. 
fsv. siupa kkm. jzda, fsv. stimma kkm. 

s (ock rs) -->- cs: § 24, t. ex. nsv. palsternacka kkm. 
pcikstergako (Uv. fasrsker kkm. fertskor). 

Zs (rs) --> s: § 25,1, t. ex. fsv. borps- kkm. 	fsv. 
dylska kkm. dosko. 

rs -›- 	§ 25,2, t. ex. fsv. fors kkm. fos. 
f)•131 -> 	§ 42, t. ex. fsv. hasl kkm. ha.4 nsv. trassla 

kkm. tralla. Jfr § 81 B d. 
g) ski-, si-, -ssj- sporadiskt -› 	§ 14,4, t. ex. fsv. skjuta 

kkm. fjpyta, fsv. siupa kkm. »tyda, nsv. ryssja kkm. rik°. 
C) gått förlorat: 

mellan tonande (1) ock tonlös (k) konsonant i några 
enstaka ord: 
nsv. trilska 	k km. trzfko 	nsv. trilskas 	kkm. trifkaf 

trilsk 	 tniker 	fylska 	 fono. 2  
mellan k ock s i ordet sxl kkm. 
initialt i ordet skorsten kkm. kös,td,kft 3. 
Jfr härmed Rydqv. II, 402 ock IV, 365 samt Schag. Vätöm. § 123. 
Jfr härmed § 25,1 b. 
Samma ord har även i andra svenska folkmål förlorat sitt udd-

ljudande s; se t. ex. Schag. Vätöm. § 128, N:n Fryksd. lj. § 148, VII 
Run. § 118. 
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1. 

§ 84. Fsv. 1 har 
A) bibehållits som 1 i framljud före vokal, intervokaliskt 

ock utljudande i vissa fall: § 31, t. ex. fsv. laki kkm. lake, fsv. 
sju kkm. fao, fsv. nykil kkm. nipa 

B) övergått: 
1 -› 1 i vissa ställningar: § 32,1 a—d, t. ex. 

isl. blaka 	kkm. bkzko 	fsv. gala 	kk in . gaZo 
fsv. gol 	 gQ.Z 	 mjölk 	my an. 

1 -5- i i förbind. sl-, -1i-, rl, dl: § 33,1 a—d, t. ex. 
nsv. sadel 	kkm. fq 	 fsv. slakta kkm. fiakta 

skilia 	 falja 	nsv. ärlig 
rl 	i i en del ord: § 33,2. 
11 	J: § 34,1, t. ex. fsv. staller kkm. 
efterföljt av annan dental till följande ljud: 

1 + t -÷ t, när 1 skulle bli 1: § 13,1, t. ex. fsv. golt kkm. 
--> It efter kort vok.: § 34,2, t. ex. fsv. bulta kkm. borta. 
-› rt i enstaka lånord: nsv. salt kkm. salvtl. 

1 + d -->- d i svaga pret.-former ock enstaka ord: § 19,1, t. ex. 
fsv. valde kkm. vgd, samt fsv. boldi, nsv. böld, Uv. 
kyld, styld. 	 • 

efter postpal. vok.: § 18,3, t. ex. fsv. halda kkin. kolla. 
› id efter kort vok.: § 34,2, t. ex. fsv. milder kkm. nuid.fer. 

1 + 	,s, när 1 skulle bli 1: § 25,1, t. ex. fsv. dylska kkm. 
dos,ko, fsv. stols kkni. 

genom bortfall av s: § 83C a, t. ex. fylska kkm. fon°. 
› k 9: § 24, t. ex. nsv. i (går) kväll kkm. kval. 

1 + n -± n, när 1 skulle bli 1: § 39, t. ex. fsv. falna kkm. fana; 
ln i enskilda ord: § 32,1 c. 

e) sporadiskt 	r (gördel): § 35,3. 
C) gått förlorat: 
a) som framljud före i-j, t. ex. 

fsv. 1iu 	kkm.igtd. 	fsv. ljus 	kkm.yffif 
liugha 	'tyga 	 liuski 	pyfka. 

l) Ordet har uteglömts i den aseendenta etymologien. 
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b) som inljud i orden fsv. holkin ock polkin kkm. hohbstfi 

e) som slutljud i oakcentuerad ställning i orden nsv. skall 
-nkk. ska, nsv. skulle nkk. skut, nsv. till nkk. tt  (t. ex. nsv. 
tillbaka nkk. ttbcilso). 

n. 

§ 85. Fsv. n har 
A) i regeln bibehållits: § 37,1, t. ex. fsv. hand kkm. 

fsv. nakki kkm. nahka. 
B) övergått: 

rn -› 	§ 38,1, t. ex. fsv. barn kkm. Ing; 
n --> g efter r i lånord ock efter f, § 38,2, t. ex. nsv. 

untärna kkm. layvt4,ygo, isl. sneypa kkm. fgai,pa. 
ln -›- 	§ 39,1, t. ex. fsv. falna kkm. fkina ; 
rn --> r, i enstaka ord: § 39,2, t. ex. fsv. horn kkm. 
nu --> y: § 40,1, t. ex. fsv. brinna kkm. bnya; 
n --> y före d, t efter kort vok.: § 40,2, t. ex. fsv. bundit 

kkm. boyda,, fsv. mynt kkm. 
C) bortfallit i orden nsv. barnslig kkm. biJ7fi, nsv. barnsöl 

kkm. beifrfi ock nsv. kasern kkm. kafckr. 
Anm. Ett stort antal sv. dialekter uppvisa i de två första av 

dessa ord n-bortfall: Å:m Dfs, 1j. § 128, Schag. Vätöm. § 135, Frth. 
Vöråm. § 67. 

r. 

§ 86. Fsv. r har 
i regeln bibehållits: § 35,1, t. ex. fsv. grymber kkm. 

grombeer. 
övergått 

a) i förening med dental sålunda: 
+ p -> i en stor del ord: § 32,2, t. ex. fsv. bort kkm. 

-•>- d i svaga pret.-former i vissa fall: § 19,2, t. ex. fsv. 
förta kkin. fsd. 

-÷ 	i lånord: § 18,2, t. ex. nsv. ,värdera kkm. «eciebra. 

1) Den regressiva assimilationen lk -› kk i proklitiskt använda ord 
föreligger dialektiskt i fsv. i 15 årh. (N:n GPhil. I, 486). 
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> rcl i svaga pret.-former ock i vissa fall i lånord: 

§ 18,1, t. ex. fsv. syrghpi kkm. fur, nsv. gardist 
kkm. garlift. 

+ t -> rt i vissa fall: § 12,i a, t. ex. fsv. myrkt kkm. morvt,. 
nsv. fyratio kkm. fuietia. 

> t i övriga fall: § 13,2, t. ex. fsv. porter kkm. pQt. 
+ $ -> & i regel: § 25,2, t. ex. fsv. fors kkm. fo . 

-> j sporadiskt: § 24, t. ex. nsv. törstig kkm. twor. 
> f sporadiskt: § 43,2, t. ex. fsv. kors kkm. kof. 

+ 1 -›- i i enstaka ord: § 33,2, t. ex. nsv. farlig kkm. falti- 
> Il i enstaka lånord: § 33,1 d, t. ex. nsv. härlig Mun. 

hceritil. 
+ n -> g i regeln: § 38,1, t. ex. fsv. barn kkm. bqn. 

-> rg i lånord: § 38,2, t. ex. nsv. lantärna kkm. iciyvt(trgo.. 
--> n, i enstaka ord: § 39,2, t. ex. fsv. horn kkni. kr, 

b) -> t i enstaka ock oklara fall: § 32,s, t. ex. nsv. kringla. 
kkm. lazggZo. 

C) bortfallit i följande fall: 
i nom. sing. hos mask. subst., t. ex. 

fsv. balkar 	kkm. ban 	(sv. falder 	kkm. bli 
biskopar 	Mfköhp 	halmber 	kam 
dreenger 	dragg 	krymplinger kromvpZigg-.. 
Anm. 1. Hos adj. kvarstår däremot r i mask. nom, sing., t. ex. 

fsv. glaper kkm. &dar, fsv. repor kkm. r8der. 
i nom. plur. hos mask. subst. (i regel a- ock n-stam-

marna), t. ex. 
nsv. abborrar kkm. abora 	nsv. magar 	kkm. mago 
fsv. akrar 	 okra 	oxar 	 okfa 

bitar 	 bato 	råar 	 rQa 
gubbar 	goba 	pälsar 	palla 
grannar 	grava 	pinnar 	plya 
hamarar 	hamora 	skyar 	 fia 

fi hanar 	hao 	skötar 	 fjota 
harar 	 haro 	fsv. silar 	Mo 
heestar 	holia 	skoar 	 fkQa 

nsv. karlar 	kara 	skiparar 	 fahpora 
makar 	mako 	slaspar 	Redo 
månar 	mak 	isl. steinar 	it a.k3k- 
Anm. 2. Nkk. använder sporadiskt r i nom. pl. mask. 
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Anm. 3. Emedan substantiven i sing. hava generaliserat ackusa-
tiven, kunde man tänka sig, att här icke förelåge ett bortfall av r, 
utan en gammal ack.-form. Emot detta antagande tala dock de fem. 
substantiven, vilka i kkm. bibehållit den gamla ändelsen r ock vilka 
således ådagalägga, att subst. i plur. utgått från norn.i, t. ex. 
kkm. akZor 	nsv. (jul)axlar kkm. foknor 	nsv. sooknar 

fifitur 	fsv. finur 	 mbar 	fsv. vikur 
ncervor 	nsv. närver 	vikor 	nsv. vikar.  
Anm. 4. Hos adj. i kkm. skönjes ett alldeles motsatt generalisa-

tionssätt, i det att de i sing. utgått från nom., men som gemensam plural-
form antagit den gamla maskulina ackusativen, t. ex. 

inask. 	fem. 	neutr. 	 pl. 
nsv. frisk kkm. frifkcer frisk 	frgft 	frgfka 

tålig 	tokor 	too 	toZoht 	toka to4ohta 
slarvig 	 flarvor flarvo flarvoht flaringa -yoga -vohta. 
e) i suffigerade artikeln i plur., t. ex. 

fsv. bryggiurnar kkm. broa fsv. kunurnar kkm. ktufituna 
dagarnir 	 daga, 	isl. orrarnir 	orafie, 

fsv. hcestarnir 	heftafi 	fsv. sioarnir 	 fsafi. 
d) i enskilda ord: 

nsv. farbror 	kkm. farbro 	nsv. var 	kkm. va  (va) 
fsv. hiser 	 ./4 (ja) 	fsv. prir 	 tri 
Uv. morbror 	 morbro 	nsv. lördag 	lada. 

k. 

§ 87. Fsv. k har 
A) i regeln bibehållits: § 15,i, t. ex. fsv. korna kkm. komo, 

fsv. nakudher kkm. ncelsmr. 
B) övergått: 

kl —> 	§ 121,s, t. ex. fsv. dikia kkrn. kisa, fsv. kieelki 
hseavka. 

sk-, ski- 	 f: § 43,2, t. ex. fsv. skip kkm. fahp. 
k --> g i relativt obetonad ställning: § 21,3, t. ex. fsv. 

holika kkm. koka. 
sporadiskt till särskilda ljud: ---> f (lykta): § 22,3; 	t 

(ärkebiskop): § 12,3; -->- j (kikare): § 30,3. 
C) bortfallit: 
a) mellan vokal ock tonlös koris. i ordet nsv, spektakel 

kkm. fpatcika4 eller fpgkikaZ 2. 
1) Jfr N:n GPhil. I, 520. 	2) Jfr Å:m Dfs. lj. § 144. 
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b) mellan n, r, s å ena sidan samt t å andra, t. ex. 
fsv. blankt 	kkm. bkit 	fsv. myrkt 	kkm. mtslry 

friskt 	 frgft 1 	starkt 	 ftary. 
c) mellan tonlös kons. ock följande likvida i ordet nsv. 

vansklig kkm. vonfigi. 

g. 

§ 88. Fsv. g bar 
A) bibehållits i regel: § 21,1, t. ex. fsv. fagher kkm. foger, 

fsv. galghi kkm. gaZga. 
B) övergått: 

-› j före palatal vok.: § 30,2, t. ex. fsv. giva kkm. 0320. 
ggi (gi) före vok. --> 	§ 20,2, t. ex. fsv. bryggia kkm. 

bridgo. 
e) ng före i --> 	: § 20,3, t. ex. fsv. la3ngi kkm. 
d) -+ k före tonlös kons.: § 15,2, t. ex. nsv. högfärdig kkm. 

haf4Zor. 
e) sporadiskt k (galoscher): § l5,3; m (rogn): § 36 anm. 
C) bortfallit: 

i framljud före kons. i, t. ex. fsv. giuta kkm. ityta. 
i inljud i avledningsändelserna -ogher, -ugher ock -ighin 

(nsv. -ig) mellan vokal ock följande kons. (r ock t), t. ex. 
fsv. avogher kkm. ovor 	nsv. flitigt 	kkm. nittht 

blopugher 	bZodor 	fsv. hungroght 	hoggroht, 
samt i ordet morgnar kkm. mola. 

som slutljud i en del enstaka ord: 
nsv. aldrig kkm. aidcer 	 fsv. laghpi kkm. la 

badstuga 	bafto 1. baftm 	nsv. log 	/0 
draga 	drcel. drcpgo 	lördag 	lada 
dag 	da 1. d.ag 	 middag 	mida 
fartyg 	f4rt 	 fsv. saghld 	sa 
förstuga 	 fos,to 1. fos,tm 	nsv. slog 
jag 	 ja (obet.) 	 tyg 	t I. tig. 
Anm. Bortfallet av g i ett antal ord (vanligen i obetonad ställ-

ning) förekommer i flere, vitt skilda mål; jfr t. ex. Frth. Vöråm. § 48, 
Schag. Vätöm. § 175, VII Runöm. § 80 ock Å:m Dfs. lj. § 150. 

1) Jfr Södw. Ordb. ock Schag. Vätöm. s. 35. 
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§ 89. Fsv. kons. i har 
A) bibehållits i regeln: § 30,i, t. ex. fsv. iorp kkm. jo , 

fsv. spint kkm. fpigst. 
B) övergått: 

ti, i, ki -› 	§ 14,1-3 t. ex. fsv. tiughu kkm. 
Istugue, fsv. cenkia kkm. ay`f§ct. 

pi, ggi, gi efter n 	: § 20,1-3 t. ex. fsv. bipia kkm. 
beta, fsv. tiggiare kkm. htara, fsv. hoengia kkm. hayka. 

si-, sti-, ski- -4- f : § 43,2, t. ex. fsv. silver kkm. faker, 
fsv. stimma kkm. 

C) bortfallit i en mängd enstaka ord, t. ex. 
fsv. bioerg kkm. bwrg 	fsv. liggia kkm. hgo 
im% butelj 	pohtål 	sitta 	 fata 
fsv. flytta 	 fitta 	 spiceld  
nslr. kadrilj 	kadril 	stitelpa 	ftea:Pal, 
samt kanske i några andra. 

§ 90. Fsv. h bar 
i regel bibehållits: § 27,1, t. ex. fsv. hamar kkm. harpor, 

fsv. haka kkm. kapa. 
övergått till g i förbind. hy- utom hos pron. ock pro-

nominala adv.: § 21,2, t. ex. fsv. hvalper kkm. gvario, fsv. 
hytter kkm. gytter. 

bortfallit: 
före kons. i, t. ex. 

fsv. hjul 	kkm. ju 	fsv. hiwrne kkm. ycpna 
hicelpa 	 jaZpa 	hioerta 	yaha. 

i fsv. ordet hval kkm. vcd, som möjligen lånats från nsv., 
ock högsäte kkm. tickfc'eta2. 

Sidoform till fotZvpa. Formen är möjligen uppkommen på grund 
av analogi från pret. stalp. 

Biform till heikfeeta. 
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Vokalerna. 

L I betonad stavelse. 

a) Enkla vokaler. 

a. 
§ 91. Fsv. kort a har 

i regeln bibehållits som a: § 49,1, t. ex. fsv. laki 
kkm. lako. 

övergått: 
+ ce i urspr. kortstaviga ord, när u eller i finnes i föl-

jande stavelse: § 47,3, t. ex. fsv. gata kkm. gcetut, fsv. farit 
kkm. fcera. 

+ a före 	när i eller u bevarats i följande stavelse: 
§ 48,3, t. ex. nsv. malit kkm. mak. 

o i förbindelsen -va-: § 50,4, t. ex. fsv. hvapan kkm. 
hodoft. 

sporadiskt + ce (ofantligt): § 47,5. 
§ 92. Fsv. långt a har 

bibehållits som a i förbind. ä + gem.: § 49,2, t. ex. 
fsv. nat kkm. naht. 

övergått 	o regelrätt: § 50,2, t. ex. fsv. iivogher kkm. 
ovor, fsv. gärper kkm. go& 

e. 
§ 93. Äldre kort e (e) har 

bibehållits som ce i regeln i urspr. kortstaviga ord 
ock i vissa fall i långstaviga: § 47,1, t. ex. fsv. btera kkm. bero, 
fsv. steerana kkm. ftcemno. 

övergått: 
—> a före 1, n, t + kons. i urspr. långstaviga ord: § 46,1 A, 

t. 	ex. fsv. smEelta kkm. fmaf ta, fsv. brtenna kkm. braja, isl. 
hvetja kkm. gva,pa, ock i enstaka urspr. kortstaviga ord: 
§ 46,1 B, t. ex. isl. seir kkm. J. 

+ a före 14, när i eller u bevarats i följ. stavelse: 
§ 48,1, t. ex. fsv. stila kkm. faZo, fsv. stioerter kkm. fah4. 
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c) sporadiskt -> o (ränsa, kälke, läppja, materia): § 55,3; -> 
(längre, telegraf, -gram, -grafera): § 44,5; -> ut (materia): § 51,3. 

§ 94. Fsv. långt ce har 
bibehållits som ce i särskilda fall i sluten stavelse: 

§ 47,2, t. ex. isl. fron5 kkm. fred. 
övergått: 

a) -> a?.. i regel: § 57,3, t. ex. nsv. kläde kkm. lagda. 

1. 
§ 95. Fsv. kort i har 
A) bibehållits som t före 1, n, s, t + kons. ock mediopal. 

geminata eller nasal i urspr. långstaviga ord: § 44,3, t. ex. 
fsv. milder kkm. mtidcer 	f'sv. vika 	kkm. vtleut 

rinna 	rzya 	 vikit 	mi§a. 
- B) övergått: - 

-> a regelrätt i urspr. öppen stavelse ock i sluten utom före 
1, n, s, t + kons. ock mediopal. geminata eller nasal: § 46,3, t. ex. 
fsv. biti 	kkm. bato 	fsv. mipia kkm. mato 

lip 	lad 	 slippa 	MA/9a. 
-> e före r i urspr. sluten stavelse: § 47,4, t. ex. fsv. 

virki kkm. vcery,e,. 
e) -> a före 14 i urspr. sluten stavelse: § 48,2, t. ex. fsv. 

silki k k m faVpa. 
d) sporadiskt -> ce (fsv. hit): § 47,5. 
Anm. Om bortfall av kons. i i en del ord se § 89 C. Jfr Rydqv. 

IV, 53ff. ock 283. 
§ 96. Fsv. långt i har 

i regel bibehållits som i: § 44.1, t. ex. fsv. timi kkm. tgma. 
övergått sporadiskt -> 4 (mig): § 56,3; -› y (fsv. prir, 

nsv. di, stil): § 53. 	 • 

0. 
§ 97. Fsv. kort o har 

i regel bibehållits som o: § 50,1 , t. ex. fsv. loghi kkm. /ogo. 
övergått: 

a) -> o före rp (rdh), rn, rt: § 52,2, t. ex. fsv. bor p kkm. 
bQZ, fsv. horn kkm. 	fsv. porter kkm. 
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b) sporadiskt ---> a (oblat, morrhår): § 49,3: --> ut (kork): 
§ 51,3. 

§ 98. Fsv. långt o (isl. å) har 
regelrätt bibehållits som o: § 52,1, t. ex. fsv. kroker 

kkm. krok. 
övergått sporadiskt 	ut (cikoria): § 51,3. 

u. 
§ 99. Fsv. kort u har 

i regeln bibehållits som ut: § 51,1, t. ex. fsv. bukka 
buthka, fsv. burit kkm. butra. 

övergått: 
o före B-ljud, före gg, före 1 ock n + kons.: § 52,3, t. ex. 

fsv. lunga kkm. ioego 	nsv. ull 	kkm. o<1 
nsv. sugga 	 foga 	 undan 	oydaft. 

--> o före labial geminata eller labial + kons.: § 50,3, t. ex. 
nsv. buffel kkm. bota 	n sv. sluppit kkm. jzohpa. 
fsv. humbli 	hombk 	fsv. stubbi 	Rob.a. 

sporadiskt 	(turk): § 55,3; -± i (grund, skuldra): 
§ 44,4. 

§ 100. Fsv. långt u har 
A) regelrätt bibehållits sona ut: § 51,2, t. ex. fsv. luka 

kkm. 

y. 
§ 101. Fsv. kort y har 

bibehållits i enstaka lånord: § 53. 
övergått: 

e regelrätt i urspr. kortstaviga ock i vissa fall mellan 
tautosyll. kons. i urspr. långstaviga ord: § 55,2, t. ex. 
fsv. byria 	kkm. boria 	fsv. k yrkia kkin.jporl§o 

fylska 	 forko 	no. syrpa 	 forvpo. 
-> 8 före rp, id: § 56,3, t. ex. fsv. byrpa kkm. bo, fsv. 

byld kkm. bgcl. 
-> i regelrätt: § 44,4, t. ex. fsv. bryst kkm. brtft, fsv. 

yrki kkm. tejpa. 
sporadiskt -> ta (byxor, fyratio, yxa, yttre): § 51,3. 
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§ 102. Fsv. långt y har 
icke bibehållits: § 53. 
regelrätt övergått -> z: § 44,2, t. ex. fsv. flygha kkm. 

figga, fsv. yra kkm. 

§ 103. Fsv. kort ö har 
i regel bibehållits som a.: § 55,1, t. ex. nsv. börs 

kkm. be , nsv. mört kkm. mola 
övergått: 

8 före rn: § 56,2, t. ex. fsv. hörn kkm. h. 
sporadiskt --> m (fnöske): § 51,3. 

§ 104. Fsv. långt ö har 
i regeln bibehållits som 8 : § 56,1, t. ex. isl: dOtr 

kkm. d8tror. 
övergått sporadiskt —> g (ösa, »östen)), öskar, lördag, 

spö): § 57,2; —> ut (högsäte, sjöbodhus): § 51,3; —> i (ögon-): 
§ 447 5 - 

p) Diftonger. 

el. 
§ 105. Isl. ej har 

regelrätt bibehållits som g: § 57,1, t. ex. isl. brelär 
kkrn. bragicer, isl. feigr kkm. fancer. 

övergått: 
-> a före geminata: § 46,2, t. ex. isl. breitt kkrn. braht. 
-› e i enstaka ord: § 47,2, t. ex. isl. heimta kkm. hemvta. 
sporadiskt —> z: (gnista, elak, hälgat, ingen, vrensk) 

§ 442 3. 

ey. 

§ 106. Isl. ey (oy) har 
A) bibehållits som &y i slutljud: § 58, t. ex. isl. ey 

kkm. ey, isl. hey kkm. hog. 
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B) övergått: 
.÷ a),, regelrätt utom i slutljud, före m ock tt: § 57,2, 

t. ex. isl. eyra kkm. ajzra, isl. steypa kkm. ftgpa. 
--> 8 före m: § 56,1 c, t. ex. isl. gleyma kkm. gZ8ma. 
-÷ a före tt: § 46,2, t. ex. isl. preyttr kkm. tra,htevr. 

ai. 
Äldre al har 

A) bibehållits som n: § 59, t. ex. fl. kaima kkm. lecq,9no 
(sidoform till kgma), nsv. kaja kkm. kava. 

II. I obetonad stavelse. 

a. 
Fsv. a har 

A) bibehållits som a i urspr. långstaviga ock i kortstaviga 
i sluten stavelse: § 64,1, t. ex. fsv. byria kkm. borja, fsv. tima 
kkm. tyna. 

B) övergått: 
-› o i urspr. kortstaviga ord i öppen stavelse: § 65,3, t. ex: 

fsv. bakari 	kkm. bagora 	nsv. talat 	kkm. tcao 
drcepa 	drcepo 	fsv. vita 	 veto. 

a i enstaka ord: § 61,4, t. ex. fsv. usand kkm. twfand. 
C) bortfallit: 

inljudande i orden 
nsv. almanacka kkm. anahko 	nsv. kreatur 	kkm. krattar 

diamant 	damåyvt 	fsv. kcerald 	1,0161. 
slutljudande 
i suffigerade artikeln i nom. pl. hos urspr. enstaviga 

konsonantiska fem., t. ex. 
isl. båkrinar kkm. b8kra'93 	isl. goitrinar kkm. jg,trafi 

endrinar 	andrafi 	hendrinar 	handrafi. 
som inf-ändelse efter urspr. lång vokal', t. ex. 

isl. blåa 	kkm. bo 	isl. trla 	kkm. tro 
sj 	 fr 	 grja 

1) Spår av detta bortfall visa sig i fsv. redan före år 1300, ock 
efter 1350 äro former utan inf. vok. de regelrätta: N:n GPhil. I, 524. 
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ARM. Man jämföre härmed kkin. fria nsv. fria, kkm. gZia fsv. 
*glia (glänsa) ock kkm. kka nav. kläda. 

3) i orden fl. palta kkm. pat, fsv. manga kkm. mag. 

e, w. 
§ 109. Äldre e (oa) har 
A) bibehållits som a i regel, som ce före r, som a före 4: 

§ 61,1, 62,1 ock 63,1, t. ex. 
nsv. döpelse kkm. dualfa, 	nsv. möbel 	kkm. ~Abed 

kofferdi 	komfcercli 	rubel 	riabcd. 
B) övergått: 

2 i närheten av y: § 60,2, t. ex. nsv. evangelium 
kkm. vayyzijo, nsv. regera kkm. 

9, när o finnes i föreg. stavelse: § 68, t. ex. nsv. 

gyckel kkm. yo/co4. 
sporadiskt -› a (observera, pietist): § 64,2; --> o (arren-

dator, binnikemask, gridelin): § 65,4; -> ut (Johannes): § 66,2; 
---> z (fregatt): § 60,2 B. 

C) bortfallit i: 
nsv. emanuel kkm. maka 	nsv. papegoja kkm.pcipkkla 

operation 	6praföii 	dial. iärett 	lert, 
samt möjligen i ännu något. 

1. 

§ 110. Fsv. i har 
bibehållits i särskilda fall som i: § 60,i, t. ex. 

fsv. arvingi kkrp. arvzyta fsv. 	kkm. leinfo 
*kokirska 	kokifka 	nsv. sirat 

övergått: 
-± a i regeln: § 61,2, t. ex. nsv. Arvid kkm. arva, fsv. 

geitin kkm. ja0aft. 
-›- e före r: § 62,2, t. ex. fsv. yfir kkm. ovcer. 

a före 1 -÷ 4: § 63,2, t. ex. isl. rympill kkm. romvpa& 
tsk genom progressiv vokalisk assimilation: § 68, t. ex. 

fsv. stövii kkm. ftoi2o4. 
sporadiskt -› o (dividera): § 65,4. 
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C) bortfallit: 
a) inljudande 

i mellanstavelser.': 
fr. 	capitaine kkm keihptetfi 	fsv. mwmaiskia kkm. mayfa 
(sv. Eriker 	Grkcer 	nsv. officer 	offckr 

holika 	hoZga 	spiritus 	sprztias 
nsv. klarinett 	Enat 

	
fsv. polika 	toka. 

i komparativändelsen -arin2, t. ex. 
kkm. filtohtan nsv. flitigare 	kkm. Rarvohtan nsv. slarvigare 

man 	nyare 	 trcefiahtan 	trasigare. 
b) slutljudande 

i pret. av svaga värb, t. ex. 
fsv. kallapi 	kkm. kaja 	fsv. taelghDi kkm. tgoZ 

molkapi 	mona 	valdi 	 rqc& 
i suffig. art. i nom. pl • hos mask., t. ex. 

kkm. arma fi 	armarnir 	kkm. bogoft 	isl. bogarnir 
bahkaii 	bakkarnir 	helt afi 	hestarnir. 

i adjektivens svaga deklination, t. ex. fsv. gambli kkm. 
gamba, (sv. litli kkna. 14. 

o. 

§ 111. Äldre öppet o har 
A) regelrätt bibehållits som o: § 65,1, t. ex. nsv. kompass 

kkm. kompf,. nsv. sviskon kkm. foGfkofi. 
§ 112. Äldre slutet o har 

regelrätt bibehållits som o: § 67,1, t. ex. nsv. advokat 
kkm. cirokcit. 

sporadiskt övergått —> m (nsv. gudmor): § 66,1 B b; 
--> 	(sjöbodsvale): § 68,2. 

bortfallit i nsv. apotek •kkm. dhpt4k. 

u. 
§ 113. Fsv. u har 
A) bibehållits som ut efter urspr. kort rotstavelse: § 66,1, 

t. ex. fsv. finu kkm. fdiut. 
N:n GPhil. I, 482, Kock Språkhist. s. 55 if. 
Rydqv. II, 449; Leffler, Satser i nord. språkh., Tffil. NR. V, s. 75. 
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B) övergått: 

--> o efter urspr. lång rotstavelse: § 65,2, t. ex. fsv. asku 
kkm. af ko, fsv. ymnugher kkm. tmnor. 

sporadiskt --> o (februari, musköt): § 65,4; -± a (monu-
ment): § 64,2. 

C) bortfallit i orden: 
nsv. August kkm. agtaf( 	nsv. Emanuel Mua. mafiaZ 

augusti 	aguifta 	kajuta 	kax,to 
auktion 	akfg, 	Samuel 	 farna. 

Y. 
§ 114. Fsv. y har 

icke bibehållits, utan 
övergått ---> z: § 60,3, t. ex. nsv. bryggeri kkni. briMri 

ö. 

§ 115. Fsv. ö har 
A) bibehållits: § 68,1, t. ex. fsv. bryllöp kkm. brolop. 





FORMLÄRA. 
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1. Substantiv. 

Genus. 

§ 116. I likhet med fsv. uppvisar kkm. tre genus för 
substantiven, 

1) Kkm. maskuliner representera: 
fsv. mask. med undantag av de i mom. 2 b ock 3 b 

nämnda orden, t. ex. 
kkm. arm 	fsv. armber 	kkm. bogo 	fsv. boghi 

bcehk 	isi. bekkr 	 fomor 	soma,r. 
äldre fem. i enstaka ord': kkm. mnft nsv. vinst. 

2) Kkm. femininer representera: 
fsv. fem. med undantag av de i mom. 1 b ock 3 b 

nämnda orden, t. ex. 
kkm. alsal 	fsv. ax1 skuldra kkm. logg° 	fsv. lunga 

bro 	bro 	 vceg. 	vmg. 
fsv. mask. i enstaka ord i: kkm. t8m isl. taumr. 

Anm. 1. I de fall, då fsv. egde eller får antagas hava egt såväl 
mask. som fem, av samma ord (fem. vanligen tillhörande n-stammarna), 
har kkm. i regeln blott att uppvisa en f e mi n in form, t. 
kkm. bZomo fsv. bloma (blome) 	kkm. kohto fsv. *kotta (nsv. kotte) 

NI& 	'bryna ögonbryn . 	Ingfo 	*meisa (isl. =Ass). 
Anm. 2. Kkm. fem, ha vidare ökats med de urspr. kortstaviga 

svaga maskuliner, vilka i målet uppvisa fem. sidoformer, t. ex. 
kkm. hcetut fsv. *haka (haki) 	kkm. mceguk fsv.*magha (maghi) 

kr gut 	*kragha (kraghi) 	 ft aguk 	*stigha (stighi). 
ett äldre neutrum: vid nav. videträd. Ordet har i ana-

logi med övriga träds namn övergått till fem. 
3) Kkm. neutra representera: 
a) regelrätt äldre neutra med undantag av det i mom. 2 c 

nämnda ordet, t. ex. 

1) Oaktat jag ej funnit flera ord bland mina anteckningar än de 
ovan anförda, formulerar jag reglerna så, emedan det ju är troligt, att 
ännu något bytt om genus. 
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kkm. bo 4 	fsv. borp 
bragd 	braghpl 

b) följande äldre mask. 
kkm. arahk nsv. arrak m. 

ma 	man f. 
samaht 	sammet 2  
ftrap 	sirap m. 

KÖKARSMÅLET. 	 XII. 3 

kkm. aga 	isl. eyra 
mervbsa fsv. meerki. 

ock fem.: 
nkk. sos 	fsv. sås m. 
kkm. 	 staller m. 

tobahk nsv. tobak m. 

Kasus. 

§ 117. I motsats till fsv., men i likhet med nsv. har 
kkm. blott tvänne kasus kvar: nominativ ock genitiv. 

1) Nom. sg. i kktn. har i de fall, då denna kasus i forn-
språket egde kasusändelse i mask., förlorat densamma. För-
lusten kan dock vara blott skenbar, alldenstund det tydligt fram-
går av de svaga substantiven, att kkm. generaliserat ack., t. ex. 

kkm. arm 	fsv. nom. armber ack. arm 
fot 	isl. 	fåtr 	fåt 

steinn 	stein 
vag 	 vinr 	vin 

Jämför kkm. bahka fsv. 	bakki 	bakka 
bogo 	 boghi 	boghå 
goto 	isl. 	gåta 	gåtu 
Ruttna fsv. 	stuva 	stuvu. 

De svaga subst., vilka beteckna levande väsen, ha däremot 
bevarat sin gamla nom., t. ex. 
kkm. goba 	nsv. gubbe 	kkm. olja, 	nsv. okse 

goma 	gumma 	 ogZa 	uggla. 
Blott orden hagla fsv. kuna, faZut själhona, ödfkrio äjder-

hona som mist sina ägg, fimpa fsv. flugha, haro fsv. hari, 
trcefim nsv. trana, fvaZia nsv. svala ock kanske ännu något 
hava följt de allmänna generalisationslagarna. 

Anm. Jfr förhållandet i t. ex. de slaviska språken, vilkas deklina- 
tioner regelbundet skilja mellan levande ock livlösa, samt nsv. -a av 
gamla svaga mask. (i regeln blott livlösa). 

Bet. fiskbragd. Ordet uppgives av Södw. Ordb. 144 som n. eller f.(?) 
Ordet kan enligt Ak. ordl. även i nsv. vara n. 
Fsv. förlorade tidigt såväl genom generalisation av ack, som 

genom ljudlagsenligt bortfall nom.-ändelse (N:n GPhil. I, 519). 
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Nom. pl. i kkm. har i särskilda fall förlorat sitt r (se 
nedan § 119, 121, 124). Även i fsv. kunde nom. pl. samman-
falla med ack. Men de många fall i kkm., där nom. -r bibe-
hålles, tala emot att subst. även i plur. skulle ha generali-
serat ack. 

Genitiven ändas i kkm. 
i alla genus, t. ex. 
kkm. bondranf nsv. böndernas 

fraf 	freds 

på -f (resp. -s) i sing. ock plur. 

kkm.fkaf 	fsv. skadhis 
prceftznf nsv. prästens. 

Pluralbildning. 

§ 118. För substantiven i kkm. kunna liksom i fornspråket 
tvänne deklinationer uppställas: stark ock svag, omfattande i 
huvudsak samma ord som i fornspråket. Vardera av dessa kan 
på grund av målets ändelser i nom. plur. förete olika 
klasser eller typer. Så ger oss kkm. följande deklinationsskema: 

Stark deklination: 

II III IV V 
pl. -or pl. -cer (-a) pl. = sing. pl. 	-n. 

Svag deklination: 

Ib II a II b III 
-o pl. -or -tur PI. 	-n. 

Efter den första starka böjas blott mask., 
efter den andra blott fem., 
efter den tredje fem. ock mask., 
efter den fjärde neutra på konsonantslut ock mask. n- 

stammar på -an, 
efter den fämte neutra med vokalslut. 
Efter den första svaga böjas mask., 
efter den andra fem., 
efter den tredje neutrer. 
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A) Stark deklination. 

I. Hur. -a. 

§ 119. Denna deklination omfattar följande subst.: 
alla gamla mask. vokaliska a-stammar med undantag 

av de i § 121 d nämnda orden, t. ex. 
kkm. sg. afton. 	pl. afna 	isl. aptnar 

ober 	okra 	akrar 
arm 	arma 	armar 

"dom 	doma 	dömar 
hamOr 	hamora fsv. hamarar 
kamb 	kamba 	isl. ktimbar 
fta,kfi. 	 stelnar 
fr 	 fia 	nsv. sjöar. 

en del gamla mask. i- ock u-stammar (med undantag. 
av de i § 121 b nämnda): 

kkm. sg. baZ1 	pl. baZla 	fsv. balkar 
bak 	baka 	beenkiar 
bcehk 	bcehka 	boekkiar 
drggg 	drgyta 	draemgiar 
va Z 	 vaZct 	isi. hvalar 
kmft 	kvifta 	kvistir 
ftqv 	 ftgva 	stafar 
ftvqPg 	ftrgyta fsv. stroengiar 
vgg 	 vgga 	isl. vegar. 

Anan. 1. Att de hithörande orden uppvisa -a i pluralis i st. f. 
-cer (-a), som fornspråket gå.ve  oss anledning att vänta, sammanhänger 
förmodligen med att en del i- ock u-stammar redan i fornspråket bildade 
sin plural på -ar, ock att denna ändelse sedan i kkm. bevarats i en 
del ord. a-stammarna som den talrikaste gruppen ha attraherat de 
mindre grupperna (jfr I-u-stam. i got.-isl. ock fslav.-nyry.). 

följande urspr. enstaviga konsonantiska mask, stammar': 
kkm. sg. naged 	pl. nggZa 	isl. negl 

vtv'tcer 	mera 	vetr. 
Anm. 2. Nkk. använder ganska ofta plur.-ändelsen -ar i st. f. de 

äldres -a (inflytande från rspr.). 

1) Se Rydqv. II, 147 ock 168. 
128 



XII. 3 	 SUBSTANTIV: PLURALBILDNING. 	§ 120-121 

IL Pl. -or. 
§ 120. Denna deklination omfattar följande subst.: 
a) de gamla vokaliska fem. 6-stammarna, t. ex. 
kkm. sg. or 	pl. oror 	isl. ärar 

brud 	brutdor 	brii6ar 
&Lpor 	eyjar 

beder 	f7cedror fsv. fjcedhrar 
fåtfjedor jfrfsv.ficel, nsv. fjölar 

fru t 	 frutor 	nsv. fruar 
j§cartgg 	Isceriggor isl. kerlingar 
layer 	lavror 	lifrar 
rad 	. 	rador . 	iasv. rader 
ra,pn 	rgmor 	isl. reimar. 

b) Hit kunna hänföras enstaviga femininer på vokalslut, 
hos vilka i kkm. ändelsens vokal uppgår i rotvokalen, t. ex. 

kkm. sg. bro 	pl. _bror 	isl. brtiar 
kO 	 Nor 	nsv. klor 
ko 	 kof 	 kor 
vro 	 yror 	vrår. 

n) en del .enstaviga konsonantiska fem.-stammar (med un-
dantag av de i § 121 a nämnda), beroende på analogi: 

kkm. sg. do r 	pl. doror 	ist dyrr 
gZgd 	&dor 	g166r 
grzyd 	grtydor 	grindr 
fgg 	 fGggor 	scengr 
Vik 	 V? kor 	vikr. 

d) de feminina r-stammarna : 
kkm. sg. moder 	pl. ~drar 	isl. megr 

doter 	chitror 	dåtr 
fifter 	fiftror 	systr. 

III. PI. -er (-a). 
§ 121. Denna deklination omfattar följande subst.: 
a) de flästa enstaviga konsonantiska fem. (jfr § 120 c), 

isynnerhet de som i fornspråket fingo omljud i pluralis, vilket 
omljud även i kkm. bibehållits, t. ex. 

kkm. sg. bok, 	pl. bitker 	isl. bekr 
bot 	• bitter 	behr 
and 	 ander 	endr 
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kkm. sg. jakt 	pl. jakter 	isl. geitr 
hand 	handcer 	hendr 
»taft mast 	nuelleer 
naht 	naktcer 	neetr 
not 	 n8ter 	mistr 
rot 	 retcer 	råtr. 

Kkm. form är i dessa fall identisk med fornspråkets, blott 
med tillägg av svarabhaktivokal. 

Emedan i orden lif isl. lyss ock intf isl. myss r redan i 
fornspråket uppgår i s, har ej svarabhaktivokal kunnat inträda 
i målet. 

b) en del mask. i- ock u-stammar (se § 119 b). Gammalt 
(ock nytt) omljud i pluralis bibehålles i kkm. Exempel: 

kkm. sg. lad 	pl. ladcer 	isl. 
flg 	 flcpdcer 	nsv. städer 
/9-5 	 fogcer 	isl. synir 
vag 	 ve,iker 	vinir. 

Av hittils anförda exempel tyckes framgå, att de maskulina 
a-stammarna å ena sidan samt de maskulina i- ock u-stammarna 
å andra på ett väsentligt olika sätt bildat sin plur., i det de 
förra i målet förlorat sitt r, de senare däremot behållit det. 
Det finnes anledning att tro, att även de mask. i- ock u-stam-
marna bildat sin nom. pl. utan r. Pl.-formerna kkm. ftscho isl. 
synir ock lada isl. liair tala därför. Andra ord, som förutsätta 
en äldre pl. -jr med r-bortfall, äro: 
kkm. sg. kal 	pl. kala, jämte kgicer isl. karlar *karlir 

maldi 	malja& 	nsv. miljoner 
möy'tcif möyvteifa 	 mustascher 
.fg3 	f4Za jämte faker isl. selar *selir 
ftott 	Rota 	 *ståtar *stair. 

På grund av dessa exempel förmodar jag, att de gamla 
i- ock u-stammarna i kkm. i äldre tid 2  bildat sin plur. analogt 
med a-stammarna, men att de i följd av sitt fåtal haft svårt 
att undvika påvärkan av de med svarabhaktivokal före pl. r 
bildade fem. kons.-stammarna ock sålunda tidigare än de voka-
liska a-stamma.rna kommit att antaga r i pl. 

Själtiane. 
Kkm. fogo är den erkänt älsta formen. 
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följande konsonantiska stammar (icke n-stammar): 
kkm. sg. fot 	pl. feer 	isl. firtr 
kkm. sg. far 	fcedcer 	 febr 

bror 	breder 	 brr; 
samt stammarna på -nd, t. ex. 
kkm. sg. boyela pl. bonder 
enstaka mask. a-stammar: 
kkm. sg. kcii 	pl. lectia 1. koicer isl. karlar (banar) 

fala 1. faler 	selar. 
• 

IV. Pl. = sing. 
§ 122. Denna deklination omfattar följande subst.: 

de äldre neutra, som ändas på kons. (gamla a-stammar 
ock ja-stammar), t. ex. 

kkm. sg. ban 	pl. ban 	isl. börn 
bol 	 bol 	 bor5 
hon 	hon 	 horn 
htal 	hgtf 	 Mis 
land 	land 	fsv. land 
'met 	net 	nsv. nät 
faga l 	faga l 	isl. sigl 
ttgg 	ttgg 	fsv. ring. 

Anm. Den begynnande tendensen att införa -er i nom. pl., varom 
N:n 0-Phil. I, 519 talar, behöver ej förklara kkm. pl. bladcer av blad fsv. 
blap, ty denna enstaka stående form kan bero ock beror antagligen på 
ty. eller da. inflytande. 

mask. n-stammar på -an, t. ex. 
kkm. sg. dp.mara 	pl. domar& 	fsv. domarar 

garvare, 	garvara 	nsv. garvare 
pkara 	jikare, 	kikare 
rahkara 	rahkara 	rackare 
fahpora 	fahpora 	fsv. skiparar 
tt43nra 	ttftara 	tiggiarar 
torvpara 	torvpara 	»sv. torpare. 

K,km. ncevora pl. ncevora förutsätter ett äldre svagt *navari 
-a2. Isl. nafarr kkm. ncevor ger i pl. ncevora. 

fäZicciicer själhanar. 
Jfr härmed fsv. hamar, som därjämte uppvisar formen hamare: 

Södw. Ordb. 
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V. Pl. -n. 

§ 123. Denna deklination omfattar äldre neutra med 
vokalslut (ja- ock va-stammar), t. ex. 

kkm. sg. balk pl. bartaft isl. belti 
dkba jya,fi diki 
kna,kda kna,gdayii km5 
»i e 0,9 a, 
pikbal 

iner:tpaii 
pzhJeJi fl. 

merki 
piki? 

rd.)96. rtipah isl. riki 
trala tragda)fi trå. 

Anm. n som pluralmärke visar sig i fsv. hos vokalslutande neutra 
efter år 1450: N:n GPhil. I, 519. 

B) Svag deklination. 

1. Pl. -a ock -o. 

§ 124. Efter denna deklination böjas regelrätt fsv. mask. 
an-stammar. På grund av rotvokalens urspr. kvantitet sönder-
faller deklinationen i två klasser: 

sg. -a -a äldre a 	sg. -o äldre å 
pl. -a 	ar. 	pl. -o 	år. 

Pl. -a hava de urspr. lån gstaviga orden, t. ex. 
kkm. sg. abora 	pl. abora 	fsv. aghborrar 

arviy4a 	annydp 	arvingiar 
bahka 	bahka 	bakkar 
goba 	goba 	nsv. gubbar 
okfa 	okfa 	fsv. oksar 
tima 	tima 	 timar. 

Anm. Kkm. älskar den svaga deklinationen ock uppvisar en del 
subst., vilka i fsv. eller isl. icke påträffats med denna böjning, t. ex. 
kkm. tanda lampveke, isl. landi jfr isl. tandri kkm. roa nsv. ra, 
kkm. fia osv, sky, kkm. knahpa fsv. *knappi knapp, kkm. vrgfta 
fsv. "vristi vrist (jfr ovan § 116,2). 

Pl. -o hava de urspr. kortstaviga orden, t. ex. 
kkm. sg. bogo 	pl. bogo 	fsv. boghar 

dropo 	dropo 	dropar 

I) Spöke. 
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kkm. sg. haro 	pl. haro 	fsv. harar 
mako 	mako 	makar 
fpgdo 	fpado 	spapar 
fproto 	fproto 	isi. sprotar. 

Hit för jag också dago dagar isl. dagår ur sg. *dagi kkm. 
*dago. Plur. på -o har även ma,tio (jfr is!. meiss). 

II. Pl. -or ock -zur. 

§ 125. Efter denna deklination böjas regelrätt de fsv. 
fem. ön- ock an-stammarna. På grund av den urspr. vokal-
kvantiteteten dela sig även dessa subst. i tvänne klasser: 

A) sg. -o äldre o 	B) sg. -ut äldre u 
pl. -or 	or 	 pl. -mr 	ur. 

Pl. -or hava de urspr. långstaviga orden, t. ex. 
kkm. sg. brio 	pl. brltor 	fsv. bryggiur 

bo 	bor 	byrdhur 
p-mo 	grzmor 	isl. grimur 
laohko 	 fsv. klokkur 
kvodo 	 kväpa 
for`i§o 	jporvjpor 	kyrkiur 
loggo 	loggor 	lungur 
fturJa 	itor,or 	styriur. 

En del mask. an-stammar hava bildat kontaminationsformer, 
vilka höra hit, t. ex. 

kkm. sg. krcego 	pl. krcegor 	fsv. kraghar "kraghur 
fl3a4o 	fpceclor 	spapar 'spapur. 

Pl. -utr hava de urspr. kortstaviga orden, t. ex. 
kkm. sg. ftiiict 	pl. fificar 	fsv. finur 

Parm 	futrucr 	nsv. furor 
gcetut 	gcetuer 	fsv. gatur 
hcekm 	hektar 	hakur 
lcedta 	lceducr 	iapur 
faha 	flikar 	(nsv. själ) 
Mom& 	ftiavuir 	fsv. stuvur 
MUL 	 Vilotar 	vikur. 

Hit höra även de urspr. an-stammar, som bildat feminina 
sidoformer (§ 116,2), t. ex. kkm. mcegia fsv. *magha (maghi), 
kkm. ftaguc fsv. *stigha (stighi). 
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III. Pl. -n. 
Till denna deklination höra de neutrala subst., vilka 

i fornspråket böjdes efter den svaga deklinationen. Den om-
fattar i kkm. blott tre ord: 

kkm. sg. ara 	pl. gr ofz 	isl. eyra 
jaha 	jaha ii 	fsv. hiferta 
gga 	 8gofi 	 ögha. 

Anm. I pluralbildningen sammanfaller denna deklination med den 
5:te starka deklinationen. 

Artikeln. 

Den obestämda artikeln sammanfaller med räkne-
ordet ay, aÅfz, aht (§ 132). 

Den bestämda artikeln är antingen fristående eller vid-
fogad. 

den fristående artikeln är = detnonstr. pron. 1 (§ 136) 
med överallt förkortad kvantitet. 

Den vidfogade artikeln lyder i kkm.: 
sing. m. -ty, -y (-62,-222,-n) 	f. 	(-an, -n, -y) 	n. -a. 
plur. m. 	, -A, -n (-na) 	 -af t. 
A) Singularis: 

-2y (yngre -VA 1. -?n) erhålla alla mask. med undantag av 
de mask. an-stammarna, t. ex. 
kkm. annty isl. arminn 	kkm. hamorzy isl. hamarinn 

ing 	nsv. byn 	 r943.9 	hringinn 
fadrzy 	fadern 	 fkozy 	nsv. skon. 

-y (yngre 	I. -n) erhålla de mask. an-stammarna, t. ex. 
kkm. bahkay isl. bakkann 	kkm. iogoy 	isl. iogann 

bogoy 	bogann 	 faloy 	silann 
dropoy 	dropann 	hmay 	timann. 

e) -a, (yngre -an) erhålla alla feminina med undantag av 
de fem. ön- ock iin-starnmarna, t. ex. 
kbm. °raft 	isl. årin 	kkm. friaafz nsv. frun 

brutdaft 	bmiöin 	 jaAtafti isl. geltin 
eyin 	 koaft 	nsv. kon 
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-R (-y) erhålla de fem., som motsvara de äldre ön- ock 

t. ex. 
kkni. bridOR fsv. bryggiun kkm. heuti fsv. hakun 

b8Zoii 	byrDun 	 jory§oh, 	kirkiun 
gcettaii 	gatun 	 mIstah 	vikun. 

Anm. 1. I analogi med de mask, an-stammarna antaga stundom 
de urspr. långstaviga fem, fl-stammarna v: § 40,1 anm. 

-a erhålla de neutra, som ändas på kons., t. ex. 
kkm. bah/;a fsv. bikit 	kkm. neta 	isl. netit 

foVya 	folkit 	 fag a 	sight 
landa 	landit 	 hy4a, 

Ingen slutartikel erhålla de neutra, vilka ändas på vokal, 
t. ex. 
kkm. iga 	isl. augat 	kkm. ara 	is). eyrat 

dgjga 	dikit 	 rti.M 	rikit. 
B) Pluralis: 

-fl (yngre -n) erhålla regelrätt alla mask, utom ud-stam-
marna, t. ex. 
kkm. armas 	isl. armarnir 	kkm. hceftafi isi. hestarnir 

bogofi 	bogarnir 	ovai 	ålfarnir. 
Som särskilt anmärkningsvärt framhålles orafia isi. orrarnir, 

det enda ord bland mina anteckningar med bibehållet a. 
-na erhålla regelrätt fem. med undantag av enstaviga 

kons.-stammar, som tillhöra kkm. 3:dje starka dekl., t. ex. 
kkm. brindoga nsv. brudarna 	kkm. /if/urna is). finurnar 

br*oga fsv. bryggiurnar 	 foknoga nsv. sooknarna. 
erhålla: 

oc) regelrätt de enstaviga kons. fem.-stammar, vilka i kkm. 
höra till den 3:dje starka deklinationen (§ 120), t. ex. 
kkm. Im.kraft isl. båkrinar 	kkrn. gtrafi is). geitrinar 

andraft 	endrinar 	handraft 	hendrinar. 
p) mask. ud-stammar, t. ex. kkm. bondraft is). bdsndrinir. 
Ams. 2. Målets svarabhaktivokal i plur. bortfaller naturligtvis i 

best, form. 
y) regelrätt alla neutra, t. ex. 

	

kkm. dttya'RaR•nsv. dikena 	kkm. ~taft nav. näten 
hutfafi fsv. husin 	 olafi 	fsv. ordin 
landa fi 	landin 	 ftaja,fiail osv, ställena. 
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§ 128-130 	KARSTEN, KÖKARSMILET. 	 XII. 3 

2. Adjektiv. 

Kasus. 

Adjektivet i kkm. har av fornspråkets kasus blott 
bevarat nona., som nu ersätter samtliga äldre kasus. 

Am. 	Mina anteckningar uppvisa intet exempel pä gen. av adjektiv 
begagnat som substantiv. 

Deklination (i genus ock numerus). 

Kkm. eger i likhet med fornspråket i sing. olika 
former för vart genus. I plur. har den gamla maskulina ack.-
formen blivit enrådande, t. ex. 
fsv. goper 	kkm. sg. godcer 	god 	goht pl. goda 

nakudher 	ncettar 	ncekia ncekutht ncekuthta. 
Adjektivet eger två deklinationer, som formellt 

motsvara fornspråkets starka ock svaga. 

A) Stark deklination. 
mask. 	fem. 

1) sing. -cer 	— 
Så 	böjas 	adj. 	av 	den 	fsv. 

sluka, t. ex. 

neutr. 
-t (-ht') 	plur. -a. 

typen siuker sjuk sjukt pi. 

isl. brei5r kkrn. sg. bra,kdcer brayi braht pl. bra,kda 
fsv. fulder foidcer foi foft fola 

- grander graydwr grav grayvt grava 
goper godcer god goht goda 

isi. grår gror gro groht groa 
sjlikr fuaccer flak pakt fika 

fsv. trygger friger treg trzict triga. 
Efter denna typ böjes även pass. part., tillhörande andra 

ock tredje svaga konjugationerna, t. ex. 
nsv. plöjd kkm. sg. phvdcer p49.yd »Vt pl.pZ6vda 

skodd fkodcer fkoci fkoht fkocla 
snöpt fgailtcer frigft frigft fgailta. 

5 Enligt § 27,2 b. 
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2) sing. {-or 

Så böjas 

mask. 

-ur 
f-oht 	f-ohta (-oga) 
t-taht 	plur. t-zahta (-taga). 

i målet adj. motsvarande fsv. adj. på -ogher, 

fem. 	neutr. 
{-0 
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Hit hänför jag också kkm. sg. galyuct (-1) gatrukt (-J?) 
gannaft pl. gamba fsv. gamal. 

Anm. 1. Adj. på urspr. lång vokal sakna ofta ändelse i mask. sg., 
t. ex. fsv. nyr kkm. ni ni mitt pl. nia. 

-ugher, (-otter, -utter), t. ex. 
fsv. 

ävugher 	sg. ovor 
*ivrogher 	tvrorl 
*rakogher 	rakor 2  
skyldugher Mor !tido 
nakudher ncekukr ncelsta 
stapugh er 	 ftcedtar Medla 
*prasugher trceitar 3  trcefut 
pulugher 	tat bar 	tut bu 

kkm. 
Qvoht 	pl. Qvohta (-oga) 
tvroht 	tvrohta (-oga) 
rakoht 	rgkohta (-oga) 
ftjdoht 	fticimhta (-oga) 
ncektaht 	rkelsuchta (-taga) 
ftcedtaht ftcechahta (-utga) 
trcefutht 	trcebahta (-taga) 
tturucht 	hyttahta (-taga). 

ovo 
gro 
rako 

Anm. 2. De urspr. låugstaviga med palatal vokal i roten uppvisa 
dubbelformer på -th, 	-e, (se mom. 3), t. ex. Ivrtfi, -0„ -a, pl. -zga 
nsv. ivrig. 

Anm. 3. Mask. -r övergår hos denna typ ofta till fem., t. ex. 
kkm. rctkor rakor rgkoht IISV. rak. 

mask. 	. fem. 	neutr. 
-zga f -a sing. 	 -aft l-aht 	plur. -ohta 
-zhta. 

Si böjas adj. motsvarande fsv. adj. på -igher nsv. -ig, t. ex. 
kkm. 
bzitht (-a) pl. btftga 
hcpritht (-a) hTritga 
rdlzht (-a) reylllga 
roUt (-a) 	rOga(-ohta)• 

En liknande böjning hava även de adj., som i fsv. än-
(lades på -in, om man undantager att de i sg. mask. ej kunna 
ha -y samt att de i pl. få -a. Fallen äro fä. Ex.: 

2) Rak. 

DSV. 

billig 
härlig 
redlig 
rolig 

sg. hit (4i) 
ke-r/ ty KO 
reylity (-ih) 
roZth, 

bilat 
hcerlaft 
rayllah 

1) Ivrig. 
3) Trasig. 
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t'Sv. galin 	kkm. sg. ga4ii 	gaZah 	gaZa 	pl. gana 
(d)valin nkk. 	vahn 	vaZan 	vak 	? 

mask. 	fem. 	neutr. 
sing. -r 	-r 	— 	pi. -- 

Så böjas particip tillhörande den gamla kalla-konjuga- 
tionen, t. ex. 
fsv. aghaper k km. sg. agor agor ago pl. qgo 

bandaper bandar bandar banda banda 
nsv. förhärdad forhc&lari forh&clar forhcga forhd4a 
fsv. *kambaper kambar 2  kambar k amba kamba. 

Superlativens starka deklination ändas i kkm. på -aft 
(-ast) eller -ft (-st), utan skillnad i genus eller numerus, t. ex. 
kkm. hskft 	nsv. högst 	kkm. trcefgahtaft nsv. trasigast 

lthldigaft lyckligast fiarvohtaft slarvigast 
/Ge 	längst 	vahkraft 	vackrast. 

Denna form av superlat. användes som predikatsfyllnad, 
t. ex. milomostidzy ja grcefe, vahkraft midsommartiden är gräset 
vackrast. 

B) Svag deklination. 

Den svaga deklinationen hos adj. har i kkm. blott en 
form ock denna är lika med stammen, d. v. s. den gamla 
ändelsen (-i, -a) har fallit bort, varefter de förändringar inträtt. 
som fordras av ljudlagarna, t. ex. 
fsv. friski 	kkm. frgfk 	frgjk 	frgk pl. frgfk 

gambli 	garnka gamba li gambaZ .gambra 3  
litu /22, 	14 	 /3.2, 4  

nsv. vackra 	vahkcer 5  vahkcer 	vahkcer 	vahkcer. 
Komparativen är oböjlig, vare sig den ändas på -ara, 

-ana eller -an (jfr § 131). 
Superlativens svaga deklination ändas på -afta, -fta 

(resp. -asta, -sta), t. ex. 
kkm. hukfta nsv. högsta 	kkm. figtohtafta nsv. flitigaste 

kgfta 	längsta 	 fiarvohtafte, slarvigaste. 

1) Förhärdad. 	 2) Kammad. 
3) Se § 63,3. 	 4) Se § 42. 
3) Se § 62,3. 
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Denna form användes både som attribut ock som predikats-
fyllnad, t. ex. dan grsvfta gogstty den grövsta gossen, vikftrs'm 
ja Ritohtafta Vikström är flitigast. 

Komparation. 

sing., t. ex. 
filtohtaft 
llhkkaft 
ngaft 
fiarvohtaft 
trceitahtaft 
vahkraft. 

Adj. i kkm. kunna även bilda sin komparativ på -anal, t. ex. 
nsv. flitig kkm. fhtohtana 	nsv. god 	kkm. godana 

gammal 	gambkna 	vacker 	va hkrana. 
Adj. i kkm. kunna även bilda sin komparativ på -an, 

fsv. arin 2. 
nsv. flitig kkm. fiztohtan 	nsv. slarvig kkm.flarvohtan 

ny 	nian 	 tålig 	tuthaktan. 
Anm. De under 2) ock 3) nämnda sätten att bilda komparativ få 

icke betraktas som regel, alldenstund de förekomma mera sparsamt. I 
nkk. saknas de alldeles. I intetdera fallet är n palataliserat. 

En del adjektiv bilda sin komparativ ock superlativ 
med ändelserna -ra ock 	(resp. -st). Följande har jag an- 
tecknat: 

nsv. grov 
hög 

t'sv. langar 
nsv. låg 

stor 
tung 
ung 

Se Rydqv. Il, 449. 
Se Rydqv. II, anf. st. ock Leffier Tffil. NR. V. s. 75. 
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§ 131. 1) Adj. i kkm. bilda vanligen komparativ ock 
superlativ genom ändelserna -ara ock -a,ft (nkk. -ast), som hos 
adj. på urspr. -ogher (-ugher) tilläggas neutr. 

nsv. flitig kkm. Ratar 	fittohtara 
lycklig 	1Lhk 	lthkkara 
nyr 	ni 	mara 
slarvig narvor Rarvohtara 
trasig 	trelur 	trcefuchtare, 
vacker 	vahkcer 	vahkrara 

kkm. grovcer 
hsgcer 
lagg(er 
logyer 
ftorcer 
toggcer 
oggcer 

grsvra 
hsgra 
lzgra 
lagra, 
fOra 
ttgra, 
tyr& 

grsvft 
hokft 
luft 
la.kft 
fteft 
tlpft • 
iYft• 
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5) Oregelbundet kompareras: 
nsv. dålig k k n). dohy 	fcembra 	fomft 

elak 	9iakcer t 	vcera 	vceft 
fsv. gamal 	gama?' . ajdra 	alft 

goper 	goder I 	batcer 	bceft 
nsv. liten 	4frii 	mzydra 	mtnft. 

3. Räkneord. 

§ 132. Grundtal. 	§ 133. Ordningstal. 
1 ay (a), Rfi, aht WO 
2 tvo aydra 
3 tri tra,ta 
4 fira Nk 
5 fienii fceinvta 
6 feks fcehta 
7 .1¥ Punda 
8 ohto ohtonda 
9 mo (nio, nta) nionda, 

10 tio (tro, tia) tionde, 
11 ajvo alfta 
12 tag, toqta 
13 trahtoh trahtonda 
14 fjOoft flgtonda 
15 fenetofi fcentlonda 
16 fekstofi fcekstonda 
17 fjpiuhtoft e fjguchtonda 
18 qrtoit (yngre adrthton) artonda 
19 nihtofi nilitonda 
20 i.flagw »nutida 
30 tratia trahtionda 
40 ficirlia fturytonda 
50 fc'emlia fenettonda 
60 fekstia fcekstionda 
70 fjpichtia flyuchttonda 
80 öhtia ohttonda 

1) Även .regelbundet. 
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tor 
dor, dom 
(dom) 

n . {tatras7  datras 
taras, deras 

n. 

n. 

XII. 3 	 RÄKNEORD. PRONOMEN. 	 S 132-136 

	

90 	nihtia , 	 gMhtionda 

	

100 
	

hoydra 	 hoydrada 

	

1000 
	

tuffand. 	 tmlanda. 

4. Pronomen. 

§ 134. Minh personliga pronomen äro: 

	

sing. nom. 	 ) qg ('a) 	tig (tut, dm) 

	

ack. 	mg, mag (mc e , ma) tag (dce, da) 

	

plur. nom. 	vl (vi) 	 in (ni, nce, na) 

	

ack. 	cif,  of (of, os) 	4r, adel. (ar) 

	

sing. nom. 	m. hay (hav,  han) f. 	hug 	n. 

	

gen. 	hanf, hanfef 
	

hataf 

	

ack. 	haj, haff (han, ay, hafia, haija 
an, cen, y, 	n) 

	
(ren, fi, n, y) 

f4g 

hced 

hd (hce,ce,a) 

äro de °betonade 

matt 
hitt 
ftht 
voht 
adoht 

plur. nom. m. ta);  
ock 	tont, dom 
ack. 	(tom., dom) 

gen. ni. taras, dras 
1 taras. 

ta,traf, dgraf 

Anm. Formerna inom parentes 
gynnande d dessutom yngre. 

Possessiva pronotuen äro: 
f. mgh 	n. isl. minn sg. ni. ntty 

	

pinn 	 tift 
JU sinn 

	

vårr 	vo9 	martaft 
adrutfi 

	

fsv. ipar 	adoy 
Demonstrativa pronomen äro: 

	

1) isi. pann sg. m. han teg 
	

f. hon tefi 
hen te hin ket3 

	

(in ten) 
	

(n tcen) 
pl. m. dat, tatgr 	f. tom teet 

dat, taycer 
(dat 1. da tcen) 
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tat, 
tor, tom 
(torn) 
ftaras 
lda,ras 

ock de med be- 

pl. mffia • 
tifict 
Pfia 
vora (vor) 
adra. 

n. hce taht 
ce taht 
(a taht) 

n. tom tcefl 



§ 136-139 	 KARSTEN, K ÖKARSMÅLET. 	 XII. 3 

2) is]. pessi sg. m. hin tceftii 	f. hcen teeltaft n. hce Utah 
cen tcepft 	cen kalluft 

pl. in. 	da", tceftr 	 dom tcef. 
§ 137. Relativt pronomen: nsv. som kkm. fom, som. 
§ 138. Interrogativa pronomen äro: 

äldre: 	 yngre: 
isl. hvårr nom. hor, hor 	noni. vant, vant 

gen. hos., hof hons 	gen. vand., vems. 
sing. 	 plur. 

fnom. m. halv 	f. h—okfi 	ii. ho k 	jhoZga, hona, 
-214  .5 jgen. 	hohns 	hons 	 har,a 

a . inom. hohjytfi 	hohj 	hohjy 	hohka yaii 
gen. hohlyins hohj§ans 

ca c., 	 sing. 	 plur. 0 
›: ms m. hatndra Il h6hnd4ra n. hökda,rat hökadaya :4 si c 0 	-Ara 	-dåra 	-ddra ( -dåra. 4 

'5 

§ 139. Indefinita pronomen äro: 
sing. 	 plur. 

nsv. någon 	m. nan 	f. nan(?) ii. na 	nogra 
nsv. någondera nandakra nöndaya ncidaya ncidaya 
isl. einginn 	eggtfi -afi tggtaft 	igga 	ina 
fsv. annar 	avg (-fi) anrudi 	aya 	aydra 
Uv. hvar nkk. var 	var 	vas, vart -- 
fsv. hvilikin 	hon (i) hokft 	hoa 	hona) 
nsv. varenda 	höbfidfi 	hökfidft 	höaaht 

fhökftånda ihökAnda nsv. varenda 	höhfianda lhoknda iliganda -- 
toga 

fm poliker 	tgly (-ä) to kfi 	tok 	toZna 
tona 

tohlyifi 	tohjyaii 	tok/ya 	tohka 
fsv. silver 	 fa4yer 	faZv 	faqt 	faZva. 
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XII. 3 	 PRONOMEN. FÄRB: KLASSIFIKATION. 	§ 140-141 

5. "Värb. 

Klassifikation. 

§ 140. 1) De starka värben delas efter avljudet i kkm. 
följande klasser: 

pret. 

III 
II 

 

	

IV 	 a 

	

V 	 0 	 ce 

	

VI 	 gamla reduplicerade. 
2) De svaga värben indelas på grund af tillägget i kkm. 

preteritum i följande klasser: 

	

1 	Pret. -a eller -o 

	

II 	 -d(a) eller -t(a) 

A) Starka värb. 

Kkm. starka värb omfatta i 
undantag av de i § 148,1, 149,2 
ock äro följande: 

§ 141. Första avljudsserie 
fsv. bita 	kkm. inf. blta 	pret. 

bliva 	bliva 
bryta 	brital 
driva 	driva 

nsv. fisa 	 tga 
fsv. fiygha 	Riga' 

flyta 	 flita] 
frysa 	 frgfa 
gnipa 	gnida 
gripa 	giva 
kliva 	kliva 
knyta 	knital 
qvipn 	kvida 

huvudsak fornspråkets med 
ock 150,1 2 nämnda orden, 

a--t (in): 
bgt 	sup. bita 

bliva 
brakt 	brita 
drar 	driva 
fail 	fi.fa 
Rag 	f44P,  
flat 	flata 
fra,?f 	friala 
gnagl 	gnida 
gra),p 	gripa 
klar 	kliva 
knat 	knata 
kvad 	kvida 

1) Orden höra till denna avljudsserie enligt § 44,2. 
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lipa 
niga 

nsv. nysa 
fsv. pipa 

ripa 
riva 
ryka 

fsv. skina 
isl. skita 
fsv. skripa 

skrika 
skriva 

nsv. skryta 
fsv. slita 
nsv. snyta 
fsv. stiga 

stripa 
stryka 
svika 
svipa 
piia 2  

nsv. tryta 
fsv vighia 

vika 
vripa 

Hit hör 

fsv. 

risv. 
fsv. 

kkm. inf. lida 	pret. laid 
niga 	na,kg 
nifa 1 
	

f 
pipa 	.29a,U) 
rida 	rad 
riva 	rap) 
rika 	(ra„g,kt) 
fina 
flta 	j 6,0 
fkrida 	f kraml 
fkr ika 	fkragk 
f kri va 	fkraiv 
fkrita 	fkrgt 
flita 	flakt 
Agfa 	Agt 
ftgga 	f(a.tg 
ftrzela 	.ftrayl 
finka' 
	

ftra,lk 
finka 	fv akk 
faida 	fvagd 
tia 	tagg 
frita 	trt 
yva 	va„gg 
vika 	vgk 
vrida 	vra,,kd 

vidare det i fsv. 

avijudsserien, 8-1(G 
inf. bpgtda pret. bod 

pata 
kliva 	kv 
krgp a 	kru 
paga 	lig 
mua 	ngp 
npat a 	not  

sup. lida 
nita 
nifa. 
PIP a 
rida 
riva 
rqpit 
fi fia. 
fia 
fkri da 
f knjga 
fkrrea, 
fkrzta 
flita 
Alta 
.ft2ta 
ftrzda 
ftrif 
fe'Våsa 
fvid 
tiga 
frita 
vita 

(i): 
sup. bj lad e, 

pata 
'duna 
knap a 

niapa 

142. Andra 
bjupa kkm. 
giuta 
klyva 
krypa 
ljuga 
niupa 
niuta 

svagt böjda värbet fsv. fikia3  
kkm. inf. fgjp 4  pret. fa„kk sup. fijpa. 

Orden höra till denna avljudsserie enligt § 44,2. 
Rydqv. III, 224. 	 3) Södw. 

4) Skynda.. 
Ordb. 
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XII. 3 VÄRB: KLASSIFIKATION. 142-144 

fsv. siuga kkm. inf. fbstoga pret. fjpg sup. fjpag& 
siupa firoda fj,,94d kluck 
skjuta fjpota fbsgt fjpitta 
smiuga fmlga fine.  f9nutta 
supa fwpa fp fiapa 
piuta Mota Det Muta. 

	

§ 143. 	Tredje avljudsserien, a (o) — o (o, ut): 

	

fsv. binda 	kkm. inf. btyda 	pret. bad 	sup. bowla 

	

brinna 	briya 	 bray 	broya 

	

bresta 	 br(efta 	braft 	broft 

	

fsv. drikka 	drthf,ct 	drahk 	drohtpa 
finna 
hiEelpa 

flya 
icapa 

fay 
hca'p 

f°r, 
hottp 

rinna nya ray 9-09a 
sima fa-mo fam flityta 
-slunga foga fg f(d0r.' 
sjunka foika fag% .f6)0§a 
skrinna fkriya fkray fkroya 
sla3ppa ficehpa flahp flohp- 
spinna fina fpay f1)0Ya 

nsv. sprikka fpr-thipa fprahk fprohjga 
fsv. springa fprtgga knigg fProYM 

stikka Stinga ftzga ftthjp ftah,k f tohtpa 
stiEelpa ftaZ23a 1. faZypa ftaZP ftoZPa 
svaella fvaja (fvajd) fvoja 
svEelta fimpa Myt frolta 
vinna vga vay voya. 

§ 144. 
fsv. bipia 

bra 
drEepa 
giva 
korna 
la3sa 
skEera 
stila 

is!. vara 
fsv. *ta 

Fjärde avljudsserien, a (o) — 
kkm. inf .ba*ct 	pret. bod 

bcero 	 bar 
drgpo 	drop 
jalu) 	 ggv 
komo 	 kom 
lcefo 	 lof 
fcero 	 ikr 

ftcf 
va 

ceto 	 ot  

ue (114, (e, t): 
sup. blada 

bwra 
drcepa 
itva 
kuttya 
lcefa 
fk-ittra 
ftlY 
vcera 
ceta: 
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§ 145-148 

§ 145. 

KARSTEN, KÖKARSMÅLET. 	 XII. 3 
Fämte avljudsserien, o — e (a, la, o, o): 

fsv. drsegha kkm. inf. drego 	pret. drog 	sup. drceja 
deya (lama do doa 1. dova 
fara faro tk)r fera 
gala go go galia(?) 
greeva grevo grov greve, 
kneka kreko krok krcejya 
lxka lepko lok lcehsa 

nsv. le la lo loa 
fsv. mala rna4) nto mak 
isl. 	reka reko rok rcej§a 
fsv. sia .f/Q flQ flcela,  

svmria fverja 'vor fvtara(?) 
taka tago tog teja 

nsv. vada vedo vod veda 
fsv. vseva vevo 	. 9.16:221 Vceva.  - 

Sjätte avljudsserien, f. d. reduplieerande värb: 
isl halda kkm: inf. hala 	pret. holt 	sup. hccicia 

falla 	 faja 	 foi 	fala 
få 	 6 	 fihk 	(foht) 
gå,  I 	

g9. 	 .phk 	(goht) 
låta 	 lQta 	 lat 	tota 
gråta 	 grota 	 grat,t 	grQta 

fsv. hugga 	 hoga 	 (hogd) 	hota 
isl. hlaupa 	lwa 	 lohp 	hupa. 

Oregelbundna starka: 
isl. heita kkm. inf. hato 	pret. haht 	sup. (hato) 
t'sy. sia 	 ft 	 fog 	(fik) 

sova 	 fe,o 	 (foyd) 	 fucva 
liggia 	 ko 	 kg 	(llgo) 
sitia 	 fata 	 faht 	(fahto). 

B) Svaga värb. 

Första kanjugationen omfattar: 
1) regelbundet tonspråkets värb av 1:a svaga konjuga-

tioneu (jfr § 150e), t. ex. 
1) N:n 1s1. gr. § 416. 
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XII. 3 

fsv. inf. byria 
kalla 
tala 

isl. 	vitja 
vakna  

pret. byriapi 
kallapi — 
talapi 
vitjaaa 
vakna6a 

kkm. inf'. &Irja 
kaja 
taZo 
vlbsa 
vakna 

pret. &aria 
kaja 
tao 
vlbsa 
vakna. 

V ÄRB : KLASSIFIKATION. 	 148-150 

Anm. 1. Enstaka värb, vilka i fornspråket haft stark böjning om-
växlande med svag, antaga i målet den svaga ock tillhöra 1:a konj.: 
isl. inf. akal fsv. pret. "aka5a, (ök) kkm. inf. oka 	prat. oka 

blanda 	blanda5a (blett) 	banda 	Nanda 
gnaga 	gnaga5a (gno 	gnaga 	gnago. 

Anm. 2. Några värb, vilka i kkm. vanligen hava stark böjning, 
antaga dessutom svaga sidoformer, t. ex. fsv. mala kkm. inf. mcdo pret. 
nada, fsv. sima kkm. inf. famo pret. farna. 

enstaka värb tillhörande fornspråkets 2:a ock 3:e sv. 
konjugationer, t. ex.: 

	

isl. inf. sigla 	pret. 
hvessa 

följande värb 

	

kkm. Nako 	isl. 

siglda 
hvesta 
nr den 
blaka 2  

	

kkm. inf. fega 	pret. faga 
gvcela 	gvceta. 

gamla 4:e svaga konjugationen: 

	

kkm. lavo 	is]. lifa. 
gapa 	gapa 

§ 149. Andra konjugationen omfattar: 
regelrätt de värb, som i isl. böjdes efter 2:a ock 3:e 

svaga konjugationerna med undantag av de i föregående § 
mom. b nämnda 3, t. ex. 
fsv. inf. dylia 	pret. dolde 	kkm. int'. doja pret. dod 
is!. 	dreyma 	dreymda 	 dr8ma 	dr8md 

erfa 	erfaa 	 cerva 	cervd 
fsv. 	smyria 	smordhl 	 fmarja 	fmod. 

enstaka värb, tillhörande fornspråkets starka konjugation: 
isl. inf. vaxa 	pret. 6x 	kkm. inf. vcekfa prat. vcekft 

verpa 	varp 	 gvcer'pa 	gvcerft 
leika 	lek 	 1ka 	18,),kt. 

§ 150. Tredje konjugationen, i kkm. i saknad av 
infinitivteeken, saknar äldre motsvarigliet 4. De värb, som böjas 
efter denna konjugation, äro: 

N:n hl. gr. § 414, anm. 1. 
Ordet böjdes redan i fornspråket svagt. 
Jfr vidare § 141 ock 150,3. 
I fsv. bortföll inf. -a efter lång vokal sporadiskt redan före 1350, 

ock efter detta år visa sig former utan infinitivtecken i regel. Då till-
fogades som pret.-tecken -dd (N:n GPhil. 1, 523). 
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1) några i fornspråket reduplicerande värb av 2:a ock 3:e 
klasserna: 
isl. inf. bila 	pret. bjå 	kkm. inf. bo 	pret. bod 

gråa 	grera 	 gro 	grod 
råa 	rera 	 r0 	 red 
så 	 sera, 	 fQ 	fod 
snålt 	snara 

del värb, som i fornspråket tillhörde den 2:a starka 

pret. ffi> 
	

kkm. inf. flit 	pret. ftiq 
sPiå 	 fPg 	.fP24. 

värt), som fordom tillhört de svaga konjuga- 

pret. gmiöa 	kkm. inf. gno 	pret. gnod 
sktia6a 	 fko 	fkod 
spåäa 	 fPQ 	fpod 
traa 	 tro 	trod. 

Några enstaka ord hava bildat sitt supinum efter denna, 
men 
fsv. 
nav. f 	fo 	 foht 

Oregelbundna svaga: 
isl. kunna kkm. koyo pres. kaj 

villa 	 nio 	vi) 
fsv. vita 	 vato 	vakt 
nsv. hava 	 ha 	har 

Av vii° förekommer en form mak imp. pl. 1 p. 

Person ock numerus. 
Kkm. skiljer i värbet icke mellan olika numerus 

ock personer. Det har nämligen förlorat de ändelser i indik., 
som karakteriserade den gamla pluralen i presens ock prete-
ritum, ock använder tredje person sing. icke blott för hela 
singularis utan även för den gamla pluralis', t. ex. 
kkm. tut gav 	fsv. gaft kkm. ja kaja t'sv. kanapi 

ni gav gavin vt kala kallapum 
hay hgicicer haldwr ja krcekcer krkekwr 
ta), halleer halda vt krcekeer krsekum. 

1) Jfr N:n GPhil. I, 524. 

en 
konjugationen: 
isl. inf. flSrja 

spfia 
en del 

tionerna, t. ex. 
isl. inf. gnfia 

sktia, 
spå 
trim 

Anm. 4. 
sitt pret. efter den starka konjugationen : 
sia kkm. ft sup. fzht nav. gå •kitin. go sup. goht 

st 	flo 	ftoht. 

pret. kod sup. kor 
nid 	vijo 
vift 	vato 
had 	hava. 
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XII. 3 	VÄRB: PERSON OCK NUMERUS, TEMPUS. 	g 153-154 

Tempus ock modus. 
Kktn. eger egentligen blott två tempus: presens ock 

preteritum, det senare liksom i fsv. ock nsv. bildat antingen 
uenom avljud eller genom till stammen fogat -de, -te, -dde. 
övriga tider uttryckas genom omskrivning. 

Av modi eger kkm. läm: indikativ, imperativ, infinitiv, 
particip ock supinum. 

Konjugation. 
På grund av tidigare framställda lagar ger kkm. 

följande ändelseskema för dessa tempus ock modus: 

A) Indikativus. 
a) Presens. 

Starka varb: -ter, -r, 
r fa de värb, som ändas på vokal. Ingen ändelse erhålla 

de starka värb, vilkas stam sluta på 1, n, r ock al. Ex.: 
kkm. bzter 	nsv. biter 	kkm. gor 	nsv. går 

bimdcer ft:3r. biuper 	 jarpcer fsv. hiselpser 
far 	nsv. far 	 m 	isl. malr 
frgf 	isl. frSTss 	 fifi 	skinn. 

Svaga värb: -ar, -or; -er, —; -r. 
Ingen ändelse erhålla de värb av andra konjugationen, 

vilkas stam slutar på r eller a. Ex.: 
I kkm. agor 	fsv. aghar 	kkm. hajar fsv. kallar 

	

II 	braydcer 	brEennir 	 nsv. läser 

	

III 	 fr 	nsv. flyr 	 tror 	tror. 

b) Preteritum. 
starka värb med avljud (se § 141-147). Ex.: 

kkm. bgt 	isl. beit 	kkm. harp 	hl halp 
bod 	bauä 	 mo Z 	mål 
for 	får 	 skein. 

svaga värb: -a, -o; -d(a), -t(e); d(a). 
1) Södw. Sv. språk. utbildn. s. 28; N:n Is). gr. § 446. 
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De värb av andra konjugationen, vilkas stam ändas på 
tonande kons., erhålla till ändelse -d(a); de som sluta på ton-
lös, -t(a). Ex. 

I kkm.  ago 	fsv. aghapi 	kkm.  kaja fsv. kallapi 
II 	brand(a) 	breendi 	 hsgft nsv. köpte 

III 	Rld(a) nsv. flydde 	 fP261(6,) 	spydde. 
Kkm. har i en del ord bevarat det återgångsljud', som ut-

märkte is!. fsv. värb, tillhörande den andra svaga konjugationen. 
Dessa »dyrbara skapelser " från den mäst aflägsna forntiden» 
äro i kkm.: 

fsv. dylia  kkm.  doja 	dod 	dot 
geera 	 jtero 	 jQd 	JQ4  

isl. leggja 	lcega 	ict 
isl. setja 	fata 	faht 
fsv. skylla 	 foZja 	fkod 	fkot 

selja 	 faZja 	fod 	foY 
(sv. smyria 	fmor ja 	fmod 	fmot 

spyria 	 flxgrJa 	fpod 	fpQ4 
isl. veija 	?map 	vrid 	vat 
nsv. töras 	 todaf 

B) Imperativ. 
Starka vä.rb: 	 Svaga värb: 

kkm. fsv. 	 II 
sg. 2 — 	-a, -o -a 
pl. 1 — -um 	-um 
PI. 2  -ah 	-in 	 -in 

Ex.: 
2 sg. fsv. beer kkm. bcer 	2 pl. fsv. beerin kkm. bceraii 

nsv.  fly 	 nsv.  flyn 	fitah 
t'sv. kalla 	kaja 	fsv. kallin 	kajah 
nsv. köp 	Mp 	 nsv. köpen 	MPan• 

Som  av ovanstående skema synes, bar kkm. förlorat den 
gamla ändelsen för 1 pl. Denna ersättes genom formens om-
skrivning med vi ska  eller  via ock inf., t. ex. vuda, go tt not 
låtom oss gå till not (d. v. s. att fiska med not). 

1) N:n Tal. gram. § 63. 

-um 
-aft 	-in 

III 
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XII. 3 VÄRB: MODUS. 	§ 154 

C) Infinitiv. 
Starka värb: Svaga värb: 
kkm. 	fsv. 1 II III 

-a, -o 	-a -a, -o 	-a -a 	-a ..___ 	_a  
Såsom av ändelseskemat framgår, har kkm. bevarat in-

finitivändelsen. I det dagliga talet bortfaller den dock stundom 
ock särskilt i urspr. långstaviga ord, som hava 1, n eller r till 
slutkonsonant i stammen', t. ex. tom ska jaga Z 	dggcerbi de 
skola segla till Degerby. 

Ex.: 
a) fsv. agha kkm. cigo 	b) fsv. byria kkm. boria 

bra 	bero 	isl. heimta 	hcemvta 
geara 	icero 	t.817. kalla 	kaja 
tala 	tao 	nsv. köpa 	Mll9a 
~va 	vev° 	 spy 

Particip. 
Starka värb: 	 Svaga vät b : 

1 	 II 	 III 
-anda} 	ct - nda} -andi -andi -anda -andi 	-anda — -onda 	-onda 

Ex.: 
kktn. krcekonde fsv. kräkande nkk. nak. anda nsv. "nekkande 

fa,moncla simande 	roanda(f) roende. 
Detta particip förekommer vanligen i adverbial ställning 2, 

t. ex. fog Zly kombor famondaf fogeln kommer simmande; poxt,szy 
kombcer roandaf gossen kommer roende. Ex. på attribut ställ-
ning: aht krce.konde ban ett krypande barn. 

.Supinum. 

Starka värb: 	 Svaga värb: 
kkm. 	fsv. 1 II III 

-a 	-it -a -o 	-at -t 	-t -ht 
Härmed råttas 

sagts § 46,3. 
Jfr Rydqv. 

det missförstånd, som kan 	uppstå av vad som 

I, 	915 ff. 
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§ 155 	 KARSTEN, KÖKARSMALET. 	 XII. 3 

Supinum har sammanfallit med neutrum av värbens pass. 
particip ock hänvisas därför till § 130. 

Anm. Nkk. använder gärna -2 i sup. av starka värb, t. ex. nkk, 
«ert nov. varit, fcert nsv. farit. 

Passiv ock deponens. 
§ 155. I regel bildas passiv genom ändelsen -f (resp. -s),. 

som lägges till motsvarande aktiva form. Samma lag gäller 
även för deponentier, hos vilka jag ej funnit en från passivet 
avvikande form.' I fråga om passivet är för övrigt att märka: 

Presens r uppgår i det passiva -f (-s) enl. § 25,2. 
Svarabhaktivokal (a) inträder i preteritum ock supinum 

(§ 61,5), när dessa former ändas på konsonant i aktivum. 
e) Infinitiven bildas i 3:e svaga konj. med -af (-as). 
Anm. Detta bildningssätt tyckes vara karakteristiskt för en del finni. 

folkmål, ty det omnänmes både från Närpes ock Nyland. Jfr Frth. 
Närp. § 75, Nyl. ) 67. 

Imperativen, som förekommer ytterst sparsamt, är i 2 sg. 
lika med den passiva infinitiven. 1 pl. har jag ej påträffat.. 

	

2 pl. bildas med ändelsen 	(-asan)2, ock ha följande värt),  
antecknats i denna form: 

	

kkm. andafaii nsv. andens 	kkm.flejafaft4  nsv. 
kajafaii 	kallens 	nkk. ftayiasan 	stångens 
kk?,fafaii 	klösens 	 fjpcemsafi 5 	skämmens 
fkapafan 	*skapens 3 	cemsan 6 	sämjans. 

De sammansatta tempora omskrivas med värben täv. 
bliva bhva valz4 Noa (bZzht) eller nsv. är ja va «era,. Exem-
pel: poklyty vakt bagravor gossen begrovs; baga ha bZtva kamba 
barnet har blivit kammat. 

Paradigm för passivum ock deponens. 
Pres. inf. 	 ft,stataft 	fkapofs 	k Zax, fafg 	fn,Qaf 

incl. fjpttaf fkapof kkkfaf fnQf 
l) Jfr Frth. Närp. § 76. 
3) Göra fula miner. 

Synkoperat av *fj§cemasaii. 
Eller famsaft; synkoperat av 
Skjutas. 

6) Klösas. 

2) Jfr Frth. Närp. § 77. 
4) Av värbet slåss. 

Iftemasaft, *famasaft. 
»Skapas» (göra miner). 

10)  snos. 
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XII. 3 	 VÄRB: PASSIV OCK DEPONENS. 	§ 155-156 

Pres. imp. 2 sg. 	? 	 fkapof 
2 pl. 	? 	 fkapalafi 	 ? 

Pret. ind. 	fjRtaf 	 fkapof 	kZakftaf 	fnoc_laf 

	

part. fjpatifi 	 kkftor fnocicer 
Supinum Epitaf 	 kkftaf fnohtaf. 

Exempel på användningen av kkm. passiv: 
bana baraf i famniv barnet bars i famnen. 
magg foga ha fjottaf i or många foglar ha blivit 

skjutna i år. 
tom floaf som hoyd o kaht de slogos som hund ock katt. 
slo2afaii pgka, so mijpa m or'kar slåss pojkar, så mycket 

ni orkar! 
fkapafafi mohtla gören måttligt miner! 
fogby ha fnohtaf fogeln har flåtts. 

§ 156. Skema över värbaländelserna i Kökarsmålet. 

Aktivum. 

Starka: 
1 

Svaga: 
2 3 

Pres. inf. 	-a, -o, — -a, -o -a, — 
ind. 	-or, -r, — 
imp. 2 sg. 

-ar, -or 
-a, -o 

-or, — -r 

2 pl. 	-afi -afi -afi 
part. 	-anda,-onda -anda,-onda -anda (-anda) 

Pret. ind. -a, -o -d(a),-t(a) -c_(a) 
Supinum -a, -o -t -ht. 

Passivum. 

Starka: 	 Svaga: 
1 	2 	3 

Pres. inf. 	-af, -of 	-af, -of 	-af 	-af 
ind. 	-(a)f, -of 	-af, -of 	-af 	-f 
imp. 2 sg. -af, -of 	-af, -of 	? 

2 pl. -afaii 
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§ 156 KARSTEN, 

Starka: 

KÖKARSMILET. 

1 
Svaga: 

2 

XII. 3 

3 
Pret. ind. -af -af, -of -daf, -taf -af 

part. -tfi -ar, -or -cer -er 
Supinum -af -af, -of -taf -htal. 

Anm. 1 de ändelser f  ingår, kan enligt § 23 detta ljud ersättas 
med s i nkk. 
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