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Denna avhandling ventilerades för fil.-doktorsgrad vid Uppsala 
universitet den 29 maj 1901. På s. 73-166 äro i tidskriftsupplagan 
införda några ändringar ock rättelser, som ej hunno inkomma i dispu-
tationsupplagan. Därjämte hava tillagts s. 166-184, innehållande en 
kortfattad aseendent etymologisk översikt. 



Förord. 
Skuttunge socken tillhör Bälinge härad av Uppsala län. 

Socknen är ej stor; folkmängden uppgick vid slutet av år 1990 
till 1,090 personer (enligt benäget meddelande av kyrkoherde 
P. THÖRNELL). Folkmålet i Skuttunge är bättre bevarat än i 
kringliggande socknar, beroende bl. a. därpå att socknen varit 
vanlottad med avseende på kommunikationer. Ännu för 10 å 11 
år sedan fanns det gårdar, från vilka man hade över en halv 
mil till närmaste väg. På senare tiden ha emellertid förhål-
landena ändrats. Nu är det relativt få som tala Skuttungemål 
i egentligaste mening, d. v. s. som fullständigt bibehållit sitt 
gamla mål. Jag har naturligen vänt mig till den älsta genera-
tionen, ock det är den älsta åtkomliga formen av målet som 
ligger, till grund för min avhandling. Som även de äldres mål 
rönt inflytande från riksspråket, hava emellertid blandformer 
mellan äldre ock yngre mål stundom inkommit ock ej kunnat 
undvikas. 

Materialet till föreliggande avhandling har jag erhållit 
dels genom uppteckningar utförda under fåm somrar, 1896-
1900, med understöd från »Undersökningen av Upplands folkmål», 
dels genom att till landsmålsalfabet transkribera prof. A. ERD-
MANNS ganska rikhaltiga ordsamlingar från Skuttunge. Utom 
Skuttunge har jag gjort undersökningar, ehuru av mindre om-
fång, i grannsocknarna Bälinge, Jumkil ock Björklinge, vilkas 
mål nära överensstämma med Skuttungemålet, samt i Tensta, 
Viksta, Vendel, Tierp, Toffla ock under en kortare tid i Gästrik-
land. I avhandlingen letnnas några notiser om dessa trakters 
mål, då jag ansett dem vara belysande för Skuttungemålet. 

I kap. III utgår jag från fornsvenskan ock söker redogöra 
för huru de olika ljuden utvecklats i Skuttungemålet; yngre 
lånord jämföras med riksspråket. Möjligen kommer sedan att 
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följa en ordbok över målet, till vilken tämligen fullständigt 
material redan nu föreligger. 

Upplysningar om uppländska dialekter äro att finna i föl-
jande äldre källor: 

Bonden Rolles roll i två scener av PRYTZ COM. om Olof Skott-
konung, Upps. 1620 (avtryckta av Lundell i Sv. landsm. Bih. I. 1, 
s. 125f.). 

Bonden Rolles roll i PRYTZ COM. om Gust. 1 (se Sv., landsm. 
ibid. s. 48). 

Emma SCHRODERUS Lexicon latino-scondicum, Stockh. 1637, samt 
översättning av Comenius' Janua Ling-uarum, Upps. 16401. 

Twäntze UplandsdrängarS Samtal i Upsala Distingsmarknaden, 
Gefle 1765. 

Hor Dialectus Vestrogothica, Stockh. 1772, innehåller åtskilliga 
notiser om uppländska mål. 

Bröllopsskrifter på Upplandsdialekt.2  

G09-Glamm [vid Joh. Billingsleys ock Elisabeth Gaddes bröllop 
i Stockholm d. 21 maj 1691]. 

Bonden Måns Clemsson och Drängin Mattis glammas ~der 
[vid And. Grubbs ock Elisabeth Gödings bröllop i Stockholm d. 24 
nov. 1691]. 

Bröllops-kotter [vid Johannes Sondells ock Catharina Roslins 
bröllop i Stockholm d. 12 april 1692]. 

Drag av Upplandsdialekt i dessa bägge arbeten har jag be-
handlat i en uppsats i Sv. landsm. XVIII. 4. 

De säx först nämnda finnas på Kongl. bibl. ock äro förut om-
nämnda av G. ENESTRÖM i SV. landsm. II, s. xcv if.; de återstående 
(med undantag av nr 24 ock 27, som äro avtryckta av FIRMENIOR i 
Germaniens Völkerstimmen III, s. 860 if.) finnas på Univ.-bibl. i 
Uppsala bland personalskrifter ock hava av prof. LUNDELL godhetsfullt 
blivit ställda till mitt förfogande i avskrifter. De omständliga titlarna 
anföras i förkortad form. Den här meddelade förteckningen avser ej 
att vara fullständig; för att fullständighet skulle kunna ernås, måste man 
genomforska både Kongl. bibl:s ock Univ.-bibl:s stora samlingar av 
personalskrifter, vartill jag ej haft tillfälle. Jag har blott genomgått 
dem i TJniv.-bibl. från 1600 till 1710, men anför här dem, som varit 
mig tillgängliga ock som jag anser innehålla Upplandsdialekt, i tanke att 
detta bibliografiska bidrag kunde vara av gagn för kommande forskare. 

För att kunna citera mera effektivt har jag omtryckt säx bröllops-
skrifter, nr 1, 3, 5, 15, 16, 21 i Uppl. fornminnesför:s tidskrift B. IV, 
s. 322 if. De övriga äro mycket sparsamt citerade, då blott med utsättande 
av årtal, t. ex. Br.-skr. 1700 = nr 7, Jätt Lustut Bonde-Glam etc. 
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Ett Kårtwilligt Bondeglam [vid Abraham Latnoreurs ock Jo-
hanna Diurmans bröllop i Lagga prästgård d. 11 aug. 1695]. 

Bonde-Rifrz [vid Joh. Luthors ock Brita Liwins bröllop i 
Stockholm d. 7 febr. 1697]. 

Gicestebodz- Glam [vid Bengt Morbergs ock Brigitta Geniers 
bröllop i Stockholm d. 10 maj 1698]. 

fått Lust ut Bonde-Glam [vid Mårten Telins ock Margareta 
Kammeckers bröllop i Stockholm d. 10 jan. 1700]. 

Gee-Glam [vid Dan. Janson-Hedberghs ock Beata Thomasdotter 
Hedberghs bröllop i Stockholm d. 28 nov. 1709]. 

Då den Wälugha . . . herr Eric Burman mä . . . Anna 
Elisa Reftelia skulle täll å bli Brufålk [i Stockholm 1721]. 

10). Jetzfaldutt Smått Giässbås- Glam [vid Joh. Höjers ock Beata 
Mentsers bröllop i Börje 1725]; framg-räla tål Jercker i Byn i Broby. 

Vid Petter Enanders ock Anna Meyholms bröllop på Löfsta 
Bruk i mars 1725. 

Bröllops- Wälkummi [vid Pätter Bålds ock Hedvig Sandel-
hielrns bröllop i Stockholm d. 26 maj 1726]. 

När som . . . Mauritz Bång-e . . fnaska säg i Giftloka 
hop mä . . . Christina Serenia, _Rätt Tysdas Qwälln 1727. 

Eän Jänfaldug-  Meäning . . . täsammans skräfwin 
[vid C. J. Herkepeus ock Marja Nordenflychts bröllop i Stockholm 
1728]. 

Ienfallugt Glam . . . Ur jen Rospig-g-is Språk-Låda [vid 
Eric Gollstens ock Anna Swarts bröllop i Stockholm 17323 

Når som Kambriern . . . Nicolaus Burman [firade bröllop 
med Eva Reftolia i Läby år 1736]. 

Reseglam emellan Roslags-Böndra [vid Olof Tilläus' ock Kani 
Aulävills bröllop 1739]. 

Manerä på Bygda [vid Lars Braunerskjölds ock Catharina 
Frondins bröllop d. 14 aug. 1740]. 

Manerä på Bygda [vid Wilhelm Wallins ock Anna Myllers 
bröllop pingsten 1742]. 

Manerä på Bygda [vid Daniel Tilas ock Annika Kattrina 
Åkerhielms bröllop år 1743] på hä jenstacka Hemma Margretelund 
här bort i Roslagin. 

På Ståcklåms Manerä [vid Bengt Lollins ock Anna Enebergs 
bröllop år 1745]. Tryckt i Stockholm år 1770. 

Giwtermåls Kuntratt Mella . . . Jan Hansson Kåck å. . . 
Mali Wiberg . . . framskräwla tåw len Plumper Bondä Hienza Ii 
Roslagin [tryckt 1749]. 

fält lylli Rim-Blå hat [vid Daniel Lindbergs ock Kjersti 
Skånbergs bröllop julen 1751]. 

Når hd knaphändug-a Giftas Kuntracktä skulle fullbolas 
[vid Kal Fritdrik Payk(u)lls ock Biata Låtta Simmings bröllop 1752], 
se Firmenich Germ. Völkerstimmen III, s. 86011. 
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Giässbåss-Glam [vid Lars Höjers ock Rigina Lodes bröllop i 
Åkerby socken år 1752]. 

Oskyldug och g-iänfaldug Grationsskräft [vid Hans Wijk-
bergs ock Johanna Hunters bröllop i Stockholm d. 23 sept. 1755]. 

Jätt myckje jänfåldugt Glam [vid David L—n's ock A. M. 
W—g's bröllop i Stockholm d. 13 dec. 1764], se Firmenich a. st. 
s. 863 ff. 

Lyck-Önska . . . Tä Lasse från Norrgålen, När Han 
wigdes we Stina i Södergålen i Tors-Måna 1768. 

Hastug-a Rim [då Anna EdMan firade bröllop med en magister 
ock kyrkoherde från östergyllen i Uppsala i juni 1784], af Karl 
Persson i Wrån å Rospiglann. 

Yngre källor (för uppl. dialekter). 

J. E. WAHLSTRÖM, Uplandsdialekten, grad.-disp. 1848. 
H. G. BLUMENBERG, Korstamål, Uppl. fornminnesför:s tidskr. B. I, 

h. IV, s. 43; h. V, s. 127, fortsatt under titel Ur allmogens mål och 
seder i Kårsta med omnejd B. II, avd. 2, s. XLIX ock CXXXVII. 

J. BJÖRK, Allmogemålet i Alsike socken, Uppl. fornminnesför:s 
tidskr. B. II, h. VII, s. XXV. 

VIBÄRG, Sägner på Roslagsmål från Valö socken, Sv. forn-
minnes-för:s tidskr. VII, s. 177 IT. 

V. VENNSTRÖM, Från Vendel i Uppland [berättelser], Sv. landsm. 
I, s. 598 

AUG. SCHAGERSTRÖM, Upplysningar om Vätömålet i Roslagen. 
Sv. landsm. II. 4; Ordlista över V ätömålet i Roslagen, Sv. landsm. X. 1. 

G. BERGMAN, Alundamålets formlära, Sv. landsm. XII. 6. 
Om Skuttungemålet hava förut följande meddelanden offentliggjorts: 

P. LEFFLER, Skuttungemålets akcentuering, Sv. landsm. XVIII. 2. 
E. GRIP, Skuttunge- ock Björklingemål, folksägner, Sv. landsm. 

XVIII. 3. 

Otryckta källor (för uppl. dialekter). 

P. A. Säves samlingar i handskrift på Upps. Univ.-bibl.: dels en 
rikhaltig ordlista, 43 sidor 8:o, från Vätö, daterad febr. 1855 (signum 
R. 625,7); dels en mindre ordsamling, 5 sidor, innehållande ord från 
Vätö, Börstil, Hållnäs, [ö.-]Löfsta ock Vendel upptecknade år 1859 
(signum R. 625,5). 

Upplands landsmålsför:s samlingar, utgörande ett antal ordlistor, 
av vilka en mycket rikhaltig, med ord från olika delar av Uppland; nu 
införlivade med 

Samlingar åvägabragta genom »Undersökningen av Upplands folk-
mål»; de omfatta grammatiska »provordslistor» samt större ock mindre ord-
samlingar från nästan alla socknar av Uppland, förvaras å Upps. univ.-bibl. 
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Av förkortningar, som användas i detta arbete, må nämnas 
skm. = Skuttungemålet, Schrod. = Ericus Schroderus. Övriga 
förkortningar äro de i arbeten av denna art vanliga ock torde 
lätt förstås. 

Till alla dem, som främjat mina undersökningar ock mitt 
arbete, ber jag -att här få uttala min järtliga tacksamhet, främst 
till min lärare prof. AD. NOREEN, vilken jag har att tacka för 
många vägledande råd ock upplysningar; vidare till ledaren för 
Undersökningen av Upplands folkmål, prof. AXEL ERDMANN, som 
visat varmt intresse för mitt arbete ock godhetsfullt ställt sina 
egna ordsamlingar från Skuttunge till mitt förfogande. Prof. 
J. A. LUNDELL har jag att tacka för hans insiktsfulla jälp med 
den svåra korrekturläsningen ock min vän lic. B. HESSELMAN 
för mången värdefull upplysning, som han givit mig. 

Bland mina många meddelare i Skuttunge vill jag nämna 
f. kyrkvärden JAN ANDERSSON ock f. riksdagsmannen JAN ELIAS-
SON i Skuttungeby, vilka särskilt vid insamlandet av ordförrådet 
varit mig till mycket stor jälp. 

Uppsala i maj 1901. 

Elias Grip. 





I. LJUDFYSIOLOGISK ÖVERSIKT. 

Kvaliteten. 

§ 1. Vokalerna i Skuttungemålet äro följande, ordnade 
efter deras bildningsläge. Siffrorna angiva labialiseringsgraden: 
1 den lägsta, 5 den högsta graden av labialisering. Bokstav, 
som ej har siffra, betecknar vokal, som ej är labialiserad.,  

Dorso- 

alveolara kakuminala postpalatala 	velara 

    

y2 

bo2 

e02 

a62 

23,5  

04 

TG 	 et4 

a t 	e3  a 
82 a 

   

Främre 	 Blandade 	Bakre 

Anm. 1. 	j betecknar ett ljud, som närmast kan karakteriseras 
såsom ett svagt labialiserat 2. Det bildas med tungan något lägre ock mera 
tillbakadragen än vid 2. Populärt uttryckt kan det kallas ett i med y-färg. 

1) Jag använder i detta arbete i allmänhet prof. NOREENS fonetiska 
tärminologi. 

Sv. landsm. XVIII. 6. 	 2 
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Anm. 2. a har ganska stor uttalslatitud både åt e ock (e. Såsom 
kort närmar det sig ganska mycket Ce. 

Anm. 3. e är något slutnare än i riksspråket, ock på grund därav 
är differensen mellan 0 ock et ej så stor som i riksspråket. 

Anm. 4. a uttalas i slutljud efter labiala ock labialiserade kon-
sonanter med dragning åt 8, framför r med dragning åt ce. 

Anm. 5. Framför r ock " konsonanter bildade på samma artikula-
tionsställe som r närmar sig a något åt ce-hållet. 

Anm. 6. Skm. e sammanfaller ej fullständigt med det ljud, som i 
landsmålsalfabetet tecknas e. Såsom långt närmar sig skm. e något u, 
såsom kort närmar det sig 0. 

Anm. 7. a betecknar det finsk-svenska, allm.-europeiska a-ljudet; 
det ligger mellan a ock a, i skm. dock något närmare det senare. 

Anm. 8. Det ljud i skm., som jag betecknar med n, samman-
faller ej med riksspråkets korta u-ljud (typiskt u), utan bildas med 
högre tungställning; det närmar sig med hänsyn till det intryck det gör 
icke obetydligt norskt u (tu). 

Anm. 9. Kort 0 är något mindre labialiserat än 0 ock gör därför 
ej häller fullkomligt samma akustiska intryck. 

Anm. 10. Angående vokaltecknens valör hänvisas i övrigt till 
Lundell Sv. landstn. I, s. 82 IL 

§ 2. I skm. förekomma följande diftonger: 
x,a, stigande diftong; 
t-a, vilken kan karakteriseras såsom en serie av glid-

ningar där, så vitt med örat kan urskiljas, ingen av kompo-
nenterna har övervikt, är sålunda en s. k. »gleichschwebender» 
diftong. 

Anm. Sporadiskt förekomma även följande diftonger: 
ea, för ta (det bör anmärkas, att i grannsocknen Björklinge är 

den regelbundna motsvarigheten till skm. ta); 
a2, eller at för a.); 
&y för el; 
'asp för 02; 
69 föra. 

§ 3. Sonantisk funktion kunna m, yv, n, n, n, y, g, 1 
ock i erhålla, oftast efter homoorgan konsonant (ni, 92, 1 även 
efter heteroorgan kons., nämligen m efter s, n efter m-, k-, 
y- ock y-ljud, 1 efter f; n, y, g även före homoorgan kons.). 
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§ 4. Konsonanterna i skm. äro följande: 

Labio- Dorso- Apiko 
Dorso-palatala 

kalemninala post- 
Pah' tala labi- 

ala 
den- 
tala 

gingi- 
vala 

alveo- 
larm 

alveo- 
lam 

post- 
kak. 

pre- 
kak. 

med.- 
kak. 

post- 
kak. 

Ei 
g.  
3 
0 

pertonerade 
perspi rerade 
pertonerade 

n.  
5 
0 

pertonerade 
perspirerade 
pertonerade 

2" 
0 

pertonerade 
P, " 
0 

pertonerade 

pertonerade 

Y, - g 
0 

perspirerade
  

ö g, g 
0 

45 g- -, 
0 

i pertonerade 

pb--t 

2, 

s— 
d 

1 
§ 
_ 

jg 

_ 
ts 
.i 

1. 4 

— 
1 
r 

4 

8  
d 
— 

z 
k 

— 

2 
3 

,5 

_ 

— 

b•gk 
Y — 

g 
X 

1) enkla: 

Explosivor 

Frika- md  — 
tivor marg. 

Tremulanter. 

Resonanter___ 

Härtill komma h-ljuden, perspirerade glottala frikativor, lika 
många som vokalerna (om man•  frånräknar y, a ock 8, framför 
vilka h i målet ej förekommer). 

2) sammansatta: 
f, en perspirerad, dorsokakuminal frikativa med samtidig 

dorsogingival förträngning ock med labial modifikation. 
Anm. 1. Hit höra även de vid sandhi stundom uppkommande 

ljuden n., 717,„ n„, n„„ mu, n,. Indexbokstäverna angiva biartikulationen. 
Vid bildningen av n., n., ny, 91, intaga läpparna sålunda m- resp. 
v-ställning, medan tungan ännu är kvar i n- resp. se-läget; vid mu  börjar 
tungan intaga g-y-ställning, medan läpparna äro slutna; vid n u  börjar 
mellersta delen av tungryggen höja sig mot kakumen, innan tungspetsen 
lämnat alveolerna. 

Anm. 2. Jag har här ovan givit en översikt av de konsonantljud, 
som fått tecken i landsmålsalfabetet. I målet existerar samma skillnad 
som i riksspråket mellan de ljud, som NOREEN nämner resonanter ock 
insonanter, t. ex. mellan b-ljuden i by ock gitbn, d-ljuden i måda ock 
såda. Efter att här ha omnämnt förhållandet tager jag i det följande ingen 
hänsyn till denna skillnad, ock jag har använt tärmen resonant i dess 
förut brukliga betydelse (se L11 Sv. landsm. I, s. 21). Vidare må på-
pekas, att skm. såväl som rspr. äger latero-gingivala ock velo-faukala 
konsonantljud (se Nor. Modersm. ljud!. s. 14, 15), vilka ej hava särskild 
beteckning. 
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Anm. 3. Skillnaden mellan k ock A, g ock g är i akustiskt av-
seende ej stor, men jag har dock ansett mig böra utmärka densamma. 

Arun. 4. y är den främre motsvarigheten till y, ock är tydligt 
skild från j, som bildas längre fram. y inordnas här för första gången 
i ett konsonantsystem, men de förut varande tärmerna räcka ej till. I 
anslutning till hvad prof. NOREEN föreslagit mig, kallar jag hela gommen 
från alveolerna till ock med läget för k i katt för »palatum» ock in-
delar palatum i »kakumen» ock »postpalatum». De kakuminala kons.-
ljuden delas i prekakuminala (), som bildas närmast alveolerna, medio-
kakuminala (5,), ock postkakuminala (g, y, hg. 

Anm. 5. y ock y bildas mindre öppet i slutljud än i inljud. 
Vidare är att märka, att dessa ljud, då de stå i slutljud efter stark-
tonig vokal, till sin sista del ofta bli tonlösa. Jag tecknar då yv, yv. 

Anm. 6. Såsom framgår av konsonantschemat, har skm. utom det 
vanliga kakuminala 1 (k) även den .s. k. rena kakuminalen Z, bildad 
med tungspetsen vilande mot gomtaket. Detta ljud förekommer framför 

ock vid sekundär förbindelse av kakuminalt ock gingivalt 1. 
Anm. 7. Muljering genom invärkan av ett följande j, i äger rum 

vid n, Z, t, t ock betecknas genom en båge över konsonanten. I mina 
täxter på Skuttungemål (Sv. landsm. XVIII. 3) har jag tecknat k såsom 
muljerat. Jag hade observerat, att det kakuminala 1 afficierades av 
följande j ock tecknade detta 	Vid närmare analys har jag emeller- 
tid funnit, att det för k karakteristiska slaget, r-vibrationen, saknas. 
Ifrån att med sin spets ha varit tryckt mot kakumen skjutes tungan 
fram till j-läget, ock härvid inträder rnuljeringen. Emellertid förekommer 
fakultativt även vanligt k utan muljering framför j, t. ex. fåkja rspr. 
följa; så ofta i den yngre generationens språk. 

Anm. 8. Tonlöst m (m) förekommer i skm. blott i interjektionen 
hm (M/p). 

Anm. 9. Före ock efter perspirerad kons. förlorar pertonerad kons. 
sin stämton eller en del därav. Mäst märkbar är denna företeelse vid 
d- ock g-ljuden samt j, k ock /. Den betecknas genom v  vid sidan av 
konsonanten, om en del av densamma är perspirerad; över kons., om 
den är att betrakta såsom väsentligen perspirerad, t. ex. g. , di 

Anm. 10. En punkt under en bokstav anger, att ljudet i fråga 
är till sin hörbarhet reducerat. Vad särskilt r  beträffar, betecknar det 
ett r-ljud med reducerade vibrationer. 

Anm. 11. I övrigt hänvisas angående konsonanttecknens valör till 
Lundell Sv. landsm. I, s. 20 if. 
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Kvantiteten. 

§ 5. I skm. kan man urskilja fyra olika kvantitetsgrader: 
lång 
halvlång 
halvkort 
kort. 

Anm. 1. Graderna halvlång ock halvkort kunna emellertid icke 
alltid av örat skiljas. Då jag i det följande använder tärmen »halvlång», 
vill jag därmed icke ha uteslutit möjligheten av att ifrågavarande ljud 
eller stavelse kan vara halvkort. 

Anm. 2. Blott undantagsvis förekommer mer än normallängd, näm-
ligen: 

vid emfas. I detta fall kan överlängd (här återgiven med en 
punkt före språkljudet i fråga) tillkomma såväl vokal som konsonant, 
t. ex. mta var „ a y ay» rspr. inte var det jag inte, va såva „(jmt 
rspr. vad säger du! (förvånat utrop). 

Konsonant kan få överlängd vid sekundär förbindelse av lång 
kons. med homomorf kort kons., om ordet uttalas med avsikt distinkt, t. ex. 

berknapa,1  rspr. *back-knäppa 	 flA•tista rspr. fet-tistel 
kkt 	back-klint 	 halv-timme 

båtjkara 	beck-kokare 	hlt•titna 	halv-tunna 
hå•Nry 	hack-korv 	Nrsals 	böss-stook 
stå. gris 	stug-gris 	Ursmdd 	böss-smed. 

§ 6. Av vokalerna är o endast kort; a, u, a, blott korta, 
halvkorta eller halvlånga. De övriga kunna vara både långa, 
halvlånga, halvkorta ock korta. 

§ 7. Av konsonanterna äro k, 5, 	h blott korta; i, », 
y, y blott korta, halvkorta eller halvlånga; 	blott korta eller 
långa. De övriga kunna vara både långa, halvlånga, halvkorta 
ock korta. 

Efter kort vokal är kons. framför annan kons. lång (med 
undantag av ?/., vars bildningssätt ej medgiver förlängning), 
ehuru ej fullt så lång som lång kons. ensam. Jag anser det 
emellertid vara riktigare att beteckna sådan kons. såsom lång 
än såsom halvlång, t. ex. vanda rspr. vända, korv rspr. korv. 

§ 8. I starkt akeentuerad stavelse har skm. numera i 
regeln blott kombinationerna lång vokal + kort kons. ock 
kort vokal + lång kons. 

1) Liten backe. 
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Anm. 1. Vid sekundär förbindelse av två homomorfa konsonanter 
kan, om ordet uttalas med avsikt distinkt, förekomma: 

lång vokal + lång kons., t. ex. 
ghisker rspr. glas-skål 	recIsniv rspr. rak-kniv 
griOga 	gris-sugga 	stc)rdri 	*stor-rar 
10tya 	is-sörja 	sgdclar 	sul-läder 
idi4PM. 	lås-spik 	vdirdy 	vår-rägn. 

lång kons. + lång kons., t. ex. 
fit,51s4rg rspr. Ilsk-korg 	1,63r1scint rspr. kyrk-kam 
frilistrd 	frukt-träd 	avAck 	tings-sak 
j§årAewa 	kyrk-kanna 	våntönvas 2 	*vant-tommus. 

Amn. 2. Tecknet .... under en vokal eller kons. betecknar, att den 
är halvlång eller halvkort. 

Akcenten. 

§ 9. Expiratorisk akoent. 
1) Av expiratoriskt tryck kan man i skm. urskilja fyra 

grader, ock med hänsyn till dessa grader kan en stavelse vara: 
huvudtonig, akcentuerad med fortissimus} starktonig starkt bitonig, 	» 	» semifortis 
svagt bitonig, 	» 	» semilenis } svagtonig. obetonad, 	» 	» lenissimus 

Härtill kan läggas ännu en grad, som ligger mellan semilenis 
ock lenissimus ock som jag kallar svag eller reducerad semilenis. 

Anm. 1. Det bör nämnas, att den grad av expiratoriskt tryck, 
som betecknas med semilenis, är i en stor kategori av ord (nämligen de 
med akc. 2, se nedan) ej obetydligt starkare än riksspråkets svaga biton. 
Jag vore frestad att benämna denna grad »stark semilenis» i motsättning 
mot svag sådan, men fruktar, att tärmen ej är lämplig. 

2) Den expiratoriska akcentens former äro en-spetsig 
ock två-spetsig. 

Alla icke huvudtoniga stavelser hava enspetsig akeent. 
Med hänsyn till den expiratoriska akcentens gestaltning 

kan ett ord hava: 
a) ake. 1, då den huvudtoniga stavelsen har enspetsig 

akeent med starkt dekrescenderande tryck (»akut stavelseinten-
sitet» Nor. Modersm. pros. s. 12). Tvåstaviga enkla ord utan 
upptakt ock med denna akeent hava svag semilenis på andra 

i) Mycket rar. 
2) öknamn på person, som är mycket frusen av sig. 
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stavelsen. Genom denna biton skiljer sig skm. från riks- 
språkets akc. 1. 

akc. 2, då den huvudtoniga stavelsen har enspetsig 
akcent med svagare dekrescenderande tryck (»grav stavelse-
intensitet» Nor. o. a. st.). I tvåstaviga enkla ord har andra 
stavelsen semilenis. 

Från riksspråket avviker skm. akc. 2 därigenom, att huvud- 
stavelsens tryck är starkare dekrescenderande än i rspr., ehuru 
ej så starkt som vid akc. 1; bitonen är förstärkt ock huvud-
stavelsens tryck något reducerat, varigenom skillnaden mellan 
de båda stavelsernas tryck blir mindre än i riksspråket. 

akc. cirkumflex, bruten akcent, då det enstavigt vordna 
ordet har tvåspetsig akcent: 

fallande-stigande, då expiratoriska trycket efter att ha märk-
bart sjunkit tilltager mot stavelsens slut; 

(stigande-)fallande, då trycket efter en minimal stigning 
märkbart sjunker till stavelsens slut. 

Anm. 2. 1 det följande utmärkes: 
akc. 1 med ' över fortissimusstavelsens vokal, 
akc. 2 med ' över d:o, 
fallande-stigande cirkumflex med 
(stigande-)fallande med 
semifortis med ', 
semilenis (både den starkare ock den svagare) med 
Av praktiska skäl utsättes emellertid i det följande (utom i de 

paragrafer, där semilenis är föremål för behandling) det sistnämnda 
tecknet 3  ock tecknet 	som utmärker den kvantitetsgrad, halvlängd, 
vilken är förbunden med semilenis, i allmänhet blott i de fall, då semi-
lenis'. förekomst i målet avviker från riksspråket'. 

§ 10. Musikalisk akcent.2  

Med avseende på formen är den musikaliska akcenten av 
två slag: 

1) enkel, då tonen inom hela stavelsen behåller samma 
höjd på tonskalan eller enbart stiger eller faller; 

De viktigaste fallen äro: tvåstaviga enkla ord utan upptakt, vilka 
ha svag biton på andra stavelsen, där rspr. saknar biton, ock flerstaviga 
enkla ord med akc. 2, där semilenis ligger på annan stavelse än i rspr. 

Utförlig redogörelse för målets musikaliska akcent finns hos 
K. P. LEFFLER, Skuttungemålets akcentuering, Sv. landsm. XVIII. 2. 
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2) sammansatt, då tonen både stiger ock faller eller 
faller ock stiger inom samma stavelse. 

Alla icke huvudtoniga stavelser hava enkel akeent. 
Med avseende på den musikaliska akcentens förhållande 

till den expiratoriska märkes: 
1) Enkel musikalisk akeent hava: 

ord med ake. 1 (se ovan § 9). Dessa ha sjunkande ton-
gång med stor intervall. 

ord med ake. 2 (se § 9). Dessa ha stigande tongång 
ock liten intervall. 

2) Sammansatt musikalisk akeent, musikalisk cirkumflex, 
hava ord med expiratorisk cirkumflex (se ovan § 9). Den 
musikaliska tonen stiger ock faller jämnlöpande med det ex-
piratoriska trycket sålunda: 

fallande-stigande musik. cirkumflex ha de ord, som ha 
expir. fallande-stigande cirkumflex; 

(stigande-)fallande musik. cirkumflex ha de ord, som ha 
expir. (stigande-)fallande cirkumflex'. 

1) Härmed rättas min uppgift från 1898 i Sv. landsm. XVIII. 3, 
s. 4, där jag sagt, att tecknet anger tonens fallande ett bestämt stycke 
på skalan. Såsom av det ovanstående framgår, föregås den expir. ock 
musik. akcentens fallande av en ringa stigning. 



AKCENTLAGAR. 

Enkla ords akcentuering.' 

§ 11. 	Akc. 1 hava 
enstaviga ord (med undantag av dem, som genom synkope 

i målet blivit enstaviga, se nedan § 13), t. ex. 
bök fsv. bort 1c44. 	fsv. kol 
föt fot mgr mer 
hs hus nöy' nogh 
yttir 

 
jul rgy reegn. 

Anm. 1. Svarspartikeln ja har oftast cirkumflex: jei; men akc. 1, 
då man vill uttrycka bestämdhet: j4. Jo, nej uttalas dels med akc. 1: 
jö n6,,2 uttrycker ett bestämt svar; dels med cirkumflex vid ovisshet 
eller tvekan: jö, 

Anm. 2. I det följande utsättes ej tecknet' (som utmärker alm 1) 
över enstaviga ord. Någon missuppfattning kan därav ej föranledas, 
då enstaviga ord med annan akcent (akc. cirkumflex) alltid ha akcent-
tecken utsatt. 

flerstaviga ord i följande fall: 
1) ord med upptakt (är upptakten tvåstavig, har första 

stavelsen semifortis), nämligen 
a) prefixavledda ord med huvudton på grundordet: 
a) avledda med prefixen be-, e-, för-, t. ex. 

bafdla rspr. befalla 	balicksa rspr. belusa 
bagd-sa 2 	*begå sig 	basmida 4 	*besmide 
bahzn3 	behållen 	alånchy 	eländig 

Med avseende på ordens indelning i enkla ock sammansatta an-
sluter jag mig till NOREENS indelning i »Vårt modersmåls gram. och dess 
indelning» s. 10, närmare utförd i akad. föreläsningar. 

Reda sig. 	 3) Välbärgad. 
4) Bestyr. 
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falårva 	rspr. fördärva 
fesvift 	ä.-nsv. förgift 
f6IJ0AI 	rspr. förtjust 

M dubbelt prefixavledda 
cieksi 3 	rspr. "anförse 
åypfatrö 	anförtro 

futr4ta 	rspr. förtreta 
futst4ra 	förstöra 
fot4 2.n 2 	*förtagen; 

ord, t. ex. 
(jfartirga 4  rspr. 'oförargad 
öbaltn jfr rspr. missbelåten 

anstancity 	oanständig 	öfutåyt 	rspr. oförtänkt; 
y) ord avledda med det förstärkande eller negerande pre-

fixet 0-, om grundordet har akc. 2 ock semifortis, i vilket fall 
semifortis vid avledningen utbytes mot fortissimus ock prefixet 
o- får semifortis, t. ex. 

(jkakpsdm 	rspr. ojälpsam 
öratvis 	 orättvis 
ömar4v4ty 5 
	

*omärkvärdig 
4vat1696 	 "ovettlös 
b) suffixavledda ord med huvudton på 
a) värb på -era, t. ex. 

.a4sm4ra 	rspr. estimera 	raz,fira 
fanddra 	fundera 	valara 

4) substantiv på -en, t. ex. 
b karf 	rspr. bageri 	s4pari 
garvari 	garveri 	 fijkari 

jfr iltbpsånt 
ratvis 
marAvi_ity 
vatks. 

suffixet: 

rspr. regera 
värdera; 

rspr. superi 
tokeri 

iåfavdri 	gästgiveri 	trqarf 	trolleri; 
y) av subst. på -ist har jag antecknat brja/nid rspr. orgel-

nist; av subst. på -age 49gar4fa rspr. byggerage; 
subst. ock adj. avledda med suffixen: -aktig, -dom, -het, 

-lek, -sam ock -skap, om grundordet är tvåstavigt, t. ex. 
lasarciktty rspr. läsaraktig 	 jamansdmt rspr. gemensamt 
ribdöm 	rikedom 	tOrmosdm 8 	"tålamodsam 
deiNh2:at7 	dålighet 	åves,cim 9 	*ävelsam 
vddaWal; väderlek bKgansk4p 1-° "byggenskap; 

1) Även i bet. förbryllad, bekymrad, t. ex. hon a fols4st fa 
t9P4iönd hon är bekymrad, hur hon skall hinna med sysslorna. 

- 	2) Bestört. 	 3) Anse. 
I uttryck sådana som: kan 2.nta yc_iy fez vara (Varå:ya fo.,(Ny 

kan inte jag få vara i fred för dig. 
 Mycket märkvärdig.  Mycket vettlös. 
 Skräp.  Tålig. 
 Flitig. 19) Byggande (värbalsubst.). 
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e) några andra suffixavledda ord, som bibehålla fornspråkets 
akeentuering, nämligen: fånda fsv. flående, manifa fsv. maani-
skia (jfr Nor. Aschw. gram. § 57 1 B 3), ytlig ä.-nsv. partijsk 
(Weste Ordb. akcentuerar partisk). 

Hit för jag även bati:ckl tuggjärnet i betsel isl. bitull; 
mast"cr isl. m2surr; mad cP n. rem, som förenar hästar som gå 
par, en utveckling av isl. me5a1 fsv. mipal- emellan (om äldre 
suffixbetoning i dylika ord se nedan). 

Anm. 3. framcinda rspr. främmande är väl snarast att betrakta 
såsom exempel på en i skm. förefintlig tendens (varom mera i det 
följande) att framflytta huvudtonen mot ordslutet. 

en grupp på gränsen mellan komposita ock derivata 
stående ord (se nedan § 

några ordpar, där upptakten utgöres av ett självständigt 
ord: adj. ock adv. föregångna av för i bet. 'alltför', t. ex. 
flit rspr. för liten, for-möga rspr. för många, for-mWoo 
rspr. för myeket2; orden morgon ock afton, då de vid hälsning 
föregås av obetonat 'god': ga-mbro rspr. god morgon, ga-cifto 
rspr. god afton (däremot mår() rspr. i morgon, itite rspr. 
i afton), gu-sinar rspr. Gud signe er (hälsning). 

några nomina propria: 
a) åtskilliga kvinnonamn såsom 

amcinda rspr. Amanda Änstina3  rspr. Kristina 
arib.a Erika maria Maria 
fradri4a Fredrika lovisa Lovisa 
johcina Johanna sofia Sofia; 

155 mansnamnen gustciv fsv. Gotståver ock johcin rspr. 
Johan; 

Anm. 4. Akc. 1 ock fortissimus på ultima hava även de i 
skm. såsom appellativa använda namnen Benjamin, som genom oriktig 
uppdelning fått formen beiti€im bst. form baiipiiman ock genom folk-
etymologisk anslutning till ben betydelsen 'benig, knotig, mager person'4, 
ock Gonat goljEit i uttryck sådana som da va...n log golpiit rspr. 
det var en aug Go:diat 

Samma akcentuering bettl även i Älvkarleby ock Häverö (enl. 
Uppl. landsm.-för:s saml.). 

I dessa fall vacklar emellertid bruket mellan akc. 1 ock akc. 2. 
2) Därjämte även trktin. 
4) Förekommer emellertid även med like. 2 ock semifortis biafijej,m. 
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y) sockennamnen balivsta rspr. Balingsta, brio rspr. 
Faringe, skutp rspr. Skuttunge. 

f) lånord, som inkommit i målet med upptakt: 
a) ord med enstavig upptakt, t. ex. 

batcibal jfr rspr. batalj mat tja rspr. materia 
galcint 2  rspr. galant mo/gst 4  molest 
knr,Os kuriös rag6i15  jfr rspr. regal 
malåni 3  *malam staAåt rspr. staket. 

Hit höra även åtskilliga ord, som i riksspråket flyttat huvud-
tonen till första stavelsen: 

basmcin6  fsv. bismån papår ä.-nsv. pa/År  
btsk62 7  bisköper radisa fra. 	radis 
Nrtft rspr. byrå sncip lat. 	sinapis 

_kocils fra. 	cognac strdp rspr. sirap 
Aratr 
lo itncint 

creature 
rspr. löjtnant 

tob.tiik ä.-nsv. tobåk. 

Anm. 5. Åtskilliga lånord ha antagit ske. 2, så ån2.s äldre anis, 
U4 mit. bi-tiden, ricin äldre russin. Ordet preois förekommer dels 
med ultimabetoning: prbsis i samma betydelse ock användning som i 
riksspråket, t. ex. paa pnsis rspr. passa precis, dels med akc. 2: 
ps i betydelsen 'just, alldeles', t. ex. dom ha prksm kvimt-frdm, 
no - gom ...fab• si... n de hade just kommit fram, när de fick se honom. 

Anm. 6. Orden nalika rspr. näjlika, spritas rspr. spiritus, 
mytiskt väsen, som enligt folktron kläcktes ut ur ett s. k. tuppägg, 
ha framflyttat fortissimus; så även orden praxis skm. praksis ungef. = 
'äventyr', t. ex. hcin ha van må om my,bsy praksisar han har varit 
ute för många äventyr, varit med om litet av varje; kofq rspr. koffert. 

Anm. 7. De från latinet härstammande lånorden pastor, doktor, 
hava i skm. ultimabetoning: past6r, doktör. 

Anm. 8. Akc. 1 i olikhet med riksspråket har ordet profåsar 
rspr. professor. 

/3) ord med tvåstavig upptakt (dessa hava semifortis på 
första stavelsen), t. ex. 

åkadirm 8  rspr. akademi 	begatil 	rspr. bagatell 
drandatar arrendator bårboris berberis 

1) Prövning, svårighet. 	 2) Utmärkt, bra, snäll. 
Krasslig, trött; sannolikt ombildning av fr. malade med folk-

etymologisk anslutning till lam. 
Förlust. 	 5) Präktig. 
Jfr Nor. A schw. gram. § 57 I B 3. 
Skyttsmålet bisktipp. Jfr Kock Akc. II, s. 322. 
Weste Ordb. akcentuerar aoademi eller akadOmie. 
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bpgarcifa rspr. byggerage 	_prisafårar3 rspr. passagerare 
kiltlikei 	fr. ealieot 	 petman4r3 	*portmaner 
kåramioparirspr. "karamummor p6stitiv 4 	*possentiv 
hinfibs 2 	lurifix 	prdcAkchi,t 	predikant 
iodwaiiis 	paradis 	vgtaridk 5 	"vekterjord 
pKtraM 	.  paraply 	dm nt .r 	fr. aventure. 

Åm. 9. Det är att märka, att alla ord med tvåstavig upptakt, 
såväl derivata som lånord, fakultativt kunna ha semilenis i stället för 
semifortis, t. ex. tråDri rspr. trolleri, deibhgt rspr. dålighet, åkadfmt 
rspr. akademi. 

2) ord (utan upptakt), som ärvt fornspråkets akut: 
a) fordom enstaviga ord, som genom den fornsvenska ut-

vecklingen av svarabbaktivokal före 1, n, r blivit tvåstaviga: 
a) substantiv på -el, ä.-fsv. -1, t. ex. 

f6,y,?(. fsv. foghl 	 lici3,1 fsv. hasl 
g(4,k 	gafi 	 öksi 	axl 
n4.7# 	naghl 	 vits 	vigsl; 

p) substantiv på -en, ä.-fsv. -n, t. ex. 
bf5t4 fsv. botn 	 tWn fsv. tekn v 
s61p3n 	sokn 	 vcitå 	vatn; 

y) ord på -er, äldre -r, t. ex. 
subst. ddyår isl. dagr 	 b6pr isl. båkr 

fiV3r, 	fingr 	 fgttår 	fåtr 
nåvår 	neefr 	 nåtk 	neetr 
492,t3r 	vintr 	 kvar 	tengr; 

adj. i nom, sing. mask., t. ex. fäyår, jfr isl. fagr, .1/4y3,92 isl. slågr; 
pres. sing. av starka värb ock värb av 2:dra svaga konjug., t. ex. 

fcilår ål. fellr 	 sprit år isl. springr 
tråvår 	krefr 	 såvår jfr isl. svefr 
fåtk 	skYtr 	 tåmår isl. temr. 

Anm. 10. Genom analogi hava värb av 3:dje ock 4:de svaga 
konjugationerna, vilka hade gammal vokal i ändelsen, antagit akc. 1, 
t. ex. j§årtår, isl. kennir, mgdr, isl. mufti; jpdpår isl. kanpir. 

Anm. 11. Superi. på -erst vackla mellan •akc. 1 ock ah. 2, t. ex. 
itå,St I. itt. ajt rspr. innerst, okt 1. pta,st rspr. ytterst, nådk.st 1. 
nådatst rspr. nederst. 

Kardemumma. 
Lurifax; möjligen folketymologisk anslutning till adjektivet bts 

kvick, illmarig. 
Portmonnä. 	 4) Envis. 

5) Vitriol. 



fiph 
téd 
kOnår 
skOn3r 
teki 

förnamn: 
frddr'i 
Unråd 
67n3v 
&kår 
påtår 

ord, som 

ex. 
nåMn 
b66.:An 
frbOn 
bzif3r 
Rinst3r 
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b) kornparativer på -re, t. ex. 
lihr, 
låyrå 
st rårå 

fsv. hoghre 
lmngre 
storre 

s4mrå 
vilrå _ 
byr3. 

fsv. soembre 
isi. 	vildri 
fsv. yngre. 

e) i regeln former med suffig. artikeln av subst., då mot-
svarande artikellösa form har ake. 11, t. e x. 

bök3 
	

fsv. bor-it 
brith, 	 bat-in 
fOtki, 	 fot-in 
håså 	 hus-it 
slec5n, 	skogh-in 
tdhsi, 	 tak-it 

några tvåstaviga manliga 
(Ubåt 	rspr. Albert 

Alfred 
tirvkl 	Arvid 
4rål 	 Emil 

Erik 
ursprungligen utländska 

alm 1: 
a) ord på -el, -en, -er, t. 

rspr. dubbel 
fia).4 2 	fabel 
2n4b31 	möbel 

prygel 
st6-41 	stövel  

fsv. fingerna 
tmnderna 
konar 
skonir 
takin 
alggin. 

rspr. Fredrik 
Konrad 
Olof 
Oskar 
Peter. 

inkommit i målet med 

rspr. näcken 
borgen 
fröken 
buller 
fönster. 

Anm. 12. Från riksspråkets akcentuering, sådan den är framställd 
av Rock Akc. I, s. 192 If., avvika några ord: 

a) ord på -el. De ord, som enligt Rock ha akut ock som finnas 
i målet, hava alla akc. 1. Endast akc. 2 hava Nona rspr. hyvel, 3495iy1 
rspr. slyngel ock Ustd rspr. tistel; endast akc. 1 har vcileg• rspr. 
vagel. 

ti) ord på -er. Endast akc. 1 har fddår rspr. fadder; endast 
akc. 2 hava fitstdr rspr. faster ock )nöstar rspr. moster. 

y) ord på -en. Endast akc. 1 hava 41c3n hocken, t4kån tocken ock 
j6.229y rspr. göpen. 

l) Om cirkumflex i vissa fall, då den suffig. art:s vokal synkoperas, 
se nedan § 13. 

2) Skrock. 
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b) enskilda ord: 

ENKLA ORD. 23 

d/ Ulm 	rspr. album 390 rspr. juli 
cimån amen pr6åt prosit 
cit4 arrak bdyled banko 

juni scji0 salu. 
5) Enskilda fall äro: 

ord, som ofta stå obetonade, näml. gtår rspr. efter, Mik 
rspr. häller, 6123r rspr. över, lind3r rspr. under. Hit höra även 
lokaladvärben M isl. lvårna, diin, isi. parna (dessa stå näm-
ligen ofta enklitiskt efter subst., t. ex. bn  hand här i byn) 
samt tidsadvärbet nicnk jfr isl. mina. 

adj. på -isk, t. ex. j6cOg rspr. jordisk, möciisb• rspr. 
mordisk; 

ord på -est: 6e3st rspr. ångest, fyblåst rspr. fyllest; 
pronomen på -dera ha akc. I ock semifortis: ygnddra rspr. 

endera, haanddra rspr. vilkendera, ~dåra rspr. någondera.' 
subst. hUvt, rspr. helvete, påvår rspr. pängar (någon 

gång akc. 2 pdvar), räkneordet ti.t0 rspr. tusen, advärben 
hgbaks, h'våns bra, präktigt, mcifins i samma bet., inted. bitå: 
rspr. inte i betyd. 'nej' vid utrop, t. ex. var.,a, då? int3! rspr. 
var det du? Inte! 

Anm. 13. Ordfogningar antaga stundom akc. 1. I synnerhet är 
detta fallet med subst. (med akc. 1) + poss. pron., där pron. i målet 
står enklitiskt, t. ex. får-m4n rspr. far min, nt6-On rspr. mor din,. 
dråSipnmån rspr. drängen var. I förbindelse enstavig värbalform 
negationen 'inte' vacklar bruket mellan akc. 1 ock akc. 2, t. ex. hti,Ata 
(1. ht-ta)  92t, göt rspr. har inte ni gått?, si,Ata (1. si,nta) du? 
rspr. ser inte du? 

Anm. 14. Såsom framgår av exemplen i denna paragraf, hava 
tvåstaviga upptaktslösa ord med akc. 1 semilenis på andra stavelsen. 
I den yngre generationens språk saknas dock ofta biton. Förekomsten 
av denna biton är ej egendomlig för Skuttungemålet, den återfinnes 
flerstädes i Uppland. Jag har påträffat den bl. a. i Björklinge, Viksta, 
Tierp ock Tolfte. Norr om Dalälven har jag funnit den i Hedesunda, 
Valbo m. fl. socknar. I Ovansjö s:n i Gästrikland förekommer, såsom 
jag varit i tillfälle att iakttaga, stark biton motsvarande skm:s semilenis 
på andra stavelsen av ord med akc. 1, t. ex. istår rspr. ister, sprivår 
rspr. springer, bry„slin rspr. boken, ncitdn rspr. natten. 

Även upptaktsförsedda ord med akc. 1 ock fortissimus på penultima 
kunna hava biton (svag semilenis på ultima), t. ex. balkilå, rspr. be- 

1) Semifortis kan dock i dessa ord ersättas av semilenis. 
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falla. Detta lemnas i det följande °betecknat. Ligger fortissimus på 
antepenultima, har ultima semilenis, t. ex. be,ffingår rspr. befallningar. 

§ 12. Åke. 2 hava flerstaviga ord med undantag av de fall, 
som nämnas i § 11 B; 

I) akc. 2 ock semilenis. 
A) Tvåstaviga ord ha semilenis 

böjnings- som avledningsändelser, t. ex. 
g4t3r, 	fsv. gatur 	b414 
.2,1413 	sie3pi 	brh?,4 
söknår 	soknar 	 fi_124 
etkrår 	akrar 	blått 
<94..Arå, 	 swkra 	drtMy 
fåtån 	 siutan 	divit2) 

Anm. 1. Denna akcent tillkommer åtskilliga nom. propria, näml. 
tvåstaviga kortnamnsformer av mansnamn, t. ex. 

jånå 	rspr. Janne 	112 å VI 3 	rspr. Manne 
kål3 	 Kalle 	blå 
lås:a" 	 pål3 	

011e 
Lasse  Palle; 

följande andra mansnamn: eibrånt rspr. Abram, åndk rspr. 
Anders, cleivi.d rspr. David, jetkå_p rspr. Jakob. Henrik vacklar mellan 
akc. 1 ock alle. 2: hindryi 1. hgolr14. 

tvåstaviga kvinnonamn på -a, t. ex. 
ecnå 	rspr. Anna 	/ÖM, 	rspr. Lotta 
ånd 	 Emma 	måjå 	 Maja. 

B) Trestaviga ord ha semilenis på penultima i överens-
stämmelse med fornspråketi, näml. 

1) böjningsformer 
a) av substantiv: 
a) best. sing. ock obest. plur. av tvåstaviga subst. med 

akc. 2 sådana som 
drånå2ar rspr. 
g?iniyar 
jpr3ar 

/3) best. plur. 
?Månar fsv. 
håstånar 
grisar 2 

drottningar 
galningar 
käringar 
av subst. på 
batanir 
hmstanir 
grisinir 

flPift,pn 
hblåna 
lethina 

-ar, -er, -or, 
pråstånar3  
sclvånar 
vigår 

rspr. fjärdingen 
hallonet 
lakanet; 

t. ex. 
fsv. prmstinir 

sffinganir 
vaegganir; 

     

Jfr Kock Akc. I, s. 122 if. 
Eller grsanår. 
Eller pr4.5tanår. 

på ultima i såväl 

fsv. baka 
brinna 
fara 
aldon 
drottning 
avugher. 
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f7t1j6nar1 	fsv. *fiikkonar 	starlönarl jfr fsv. sticernonar 
ps:månar' 	gummonar 	tåkånar i 	rspr. tackorna; 

av adjektiv, nämligen pluraler samt best. sing. sådana 
som janiza rspr. giriga, töktiza rspr. tokiga, fnalla rspr. 
komparativer på -are ock superlativer i best. form, t. ex. 

rianåra 	rspr. renare 	gråndsta rspr. grannaste 
stiotåra 	starkare 	startästa 	starkaste; 

ordningstalen 13:de-20:de, t. ex. tråtånda 2  rspr. trät-
tonde, fjbtåndas rspr. fjortonde; 

pres. part. på -ande, t. ex. 
barånda rspr. bärande 	grgånda rspr. gråtande. 
drivånda 	drivande 	sprlyånda 	springande. 

Anm. 2. Part. på -ende akcentuera band, gitandå rspr. boende, 
gående med penultima obet. såsom i fsv. (se Kock Sv. AkC. II, s. 398); 
någon gång be2dnda etc, väl analogice efter part. på -ande. 

subst. på -are, t. ex. 
&måra 	rspr. dommare 	gårvåra 	rspr. garvare 
fidira 	fiskare 	Nara 	kolare. 

subst. på -erska, t. ex. NiviåjAa rspr. lövjerska, 7yrtik9A4 
rspr. krögerska. 

Anm. 3. Denna akcentuering med semilenis på penultima av tre-
staviga ord förekommer flerstädes i Uppland. Jag kan nämna socknarna 
Juinkil, Björklinge, Viksta, Vendel. I Tierp ock Tolfta vilar semilenis 
både på penultima ock ultima, t. ex. stökånå rspr. stolarna, gårvår4 
rspr. garvare. Norr om Dalälven i Hedesunda har penultima semifortis ock 
ultima semilenis, t. ex. Uestetnå rspr. hästarna, cktn4r3 rspr. dommare. 

ÄRM. 4. Denna akeentuering förekommer även i ordfogningar. 
I en ordfogning sådan som denna: han ville klämma mig flyttas i rspr. 
semilenis från infinitivändelsen till pronominet. I skm. däremot heter 
det ofta: halv...vad kkandt-nja med semilenis på penultima. 

C) Fyrstaviga ord hava likaledes semilenis på pen-
ultima, t. ex. 

biltyåra 	rspr. billigare 	ivrxydsta rspr. ivrigaste 
fkihyåra 	flitigare 	 jyanyånar 	käringarna 
nigdbydstg 	nödigaste 	2,1å,7 jhnånar 	släktingarna. 

Anm. 5. I avledningar sådana som de två sista exemplen kan 
emellertid semilenis ligga på antepenultima, t. ex. drkayanar rspr. 

Eller fnanår, gionank, ståriark, tälsank. 
Eller trand3. 	 3) Eller fj4t900„. 

Sv. landam. XVIII. 6. 	 3 



om grundordet är 
rspr. bondaktig 

gråaktig 
trolldom 
ungdom 
dumhet 
lamhet 

Undantag: akc. 1 

enstavigt, t. 
gr4v12:a4 
stblzy. 
ftgocintl 
lbesegy, 
sgskfi.p 
viatshitp 

ock upptakt 

ex. 
rspr. grovlek 

storlek 
följsam 
långsam 
sällskap 
vetskap. 

har ordet fddlchy rspr. 
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drottningarna, .2,/å4a2anar rspr. släktingarna. För fem. på -erska 
(best. plur.) är dettti, regel, t. ex. Qvja,skonar rspr. lovjerskorna. 

Anm. 6. Ovan angivna akcentuering av tre- ock fyrstaviga ord 
tillkommer orden blott när de stå i betonad ställning i satsen, ock även 
då kan man få höra uttal med semilenis på ultima; men då det just är 
gamla personer, som bäst bevarat målet, vilka hava semilenis på penultima, 
kan man med visshet antaga, att detta uttal är det äldre i målet ock 
att den vacklan, som nu råder, beror på inflytande från riksspråket. 

Åke. 2 ock semifortis hava: 
1) suffixavledda ord i några fall, näml. 

följande ord med suffixet -Or: 
åksgr 	fsv. axol 	rspr. 
tråskfsik 	 pryskule 
tdc,t4k 	jfr no. total trasa 

Anm. 7. Lindgr. Btr. gr. § 13 anm. 5 anför flera dylika ord 
med denna akcent såsom visande »suffixbetoning ännu i jämförelsevis 
sen tid». Kock Ark. IX, s. 258 säger ock, att vokalen i denna ändelse 
»har eller har fordom haft semifortis (fakultativt kanske stundom fortis)». 
Skm:s akcentuering av dessa ord förekommer på många håll i Uppland. 
Jag har iakttagit den i Jumkil, Bälinge, Björklinge, Tensta, Viksta, 
Vendel, Tierp, Tolfta; vidare är den uppgiven från Dannemora, Järlåsa, 
Frötuna, Gräsö in. fl. trakter. Hof Dial. Vestrog. anger såsom upp-
ländska formerna asål, troskål (s. 65), bettul eller bettål (ib. s. 89), 
skrivningar vilka sannolikt ange suffixbetoning (se härom Beckin. Ark. XI, 
s. 241). Utom Sverge förekommer denna akc. i Närpesmålet samt norska 
dialekter (se Kock o. a. st.). Alla dessa mål bestyrka, synes det mig, det 
nyssnämnda antagandet, att fornspråket haft semifortis eller fakultativt 
fortissimus såsom skm. batt'kk, made. (se ovan) på avledningsändelsen. 

ord avledda med suffixen -aktig, -dom, -het, -lek, -sam 
ock -skap, 

båndålshy 
gnicittty 
trgcl4m 
ifedcm 
dioyhilat 
14midat 

Anm. 8. 
fäaktig. 

2) prefixavledda ord i några fall: 
a) ord avledda med det förstärkande ock det negativa pre-

fixet o-, om grundordet ej har upptakt, t. ex. 

axel 
tröskel 
tåtel; 

1) Som gärna följer med (om kreatur). 
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ödr4phy1  fsv. .ofdrapligher (kagokiy 5  rspr. ojälplig 
Odkan 2 	*ofgalin 	e2snpg 	osnygg 
bhiskiny8  fsv. *ofhiskeligher 4trffig 	otrygg 
eke jfr fsv. karsker 	Om 	 oöm; 

Anm. 9. Undantag: akc. 1 ock prefixet såsom upptakt ha orden 
09226,)by rspr. omöjlig ock oålik adv. rspr. oändligt. 

b) ord avledda ined an- ock miss-, t. ex. 
åncighn6  rspr. andäktig 	ms)/Jas rspr. misslyckas 
åggti 	 angå 	mk/illt 	misslynt 
ånstön 	anstånd 	»Astro: 	misstro 
åntå 	 antaga 	mkpukan 7 	"missörnkan. 

Anm. 10. Undantag: akc. 1 ock prefixet såsom upptakt hava tre 
avledningar på raiss-: miståvt rspr. misstänkt, »måna rspr. missunna 
ock nnsvght rspr. missväxt. , 

3) en grupp lånord, som inkommit med upptakt, men i 
målet antagit ake. 2 ock semifortis i analogi med inhemska ord: 

4f44 rspr. affär kögket2 rspr. konkurs 
ålet44 ackord köntånt kontant 
å kj'ijn auktion köntråkt kontrakt 
4pte apotek kieesdr konsert 
åråst arrest måedra mankera 
4tip/ artikel miaildt manschett 
döm ddra domdera micaKtn morian 
drågc)n dragon ()Nav/ ofantlig 
Mstörla historia påefin pension 
incilas inalles pkåntdra plantera 
intr(459 intresse pbstlin porslin 
kålkön kalkon sil sigill 
kåls6y2r kalsonger spånddra spendera 
kåntör kontor stål& station 
kårbåekal karbunkel tårmin termin 
kåstrål kastrull tråkgra traktera 
köpfik konfys Mattthy ordentlig. 

Dålig, om väglag; drdiphy förekommer i samma betydelse. 
Oäven; adv. ögeph är förstärkningsord = 'mycket', lat. valde. 
Hisklig. 	 4) Oförskämd. 
Adv. i21åkpb förstärkningsord = 'mycket'. 
Ivrig. Jfr mlt. andechtich 'eingedenk, aufrnerksam'. 
Medömkan. 
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Denna företeelse är i svenska (även östsvenska) ock norska 
dialekter mycket vanlig (se Lindgr. Btr. gr. 13,6 ock där cit. litt.). 

Anm. 11. Akc. 2 ock semifortis har skm. även i ett par ord, som 
i rspr. ha akc. 1 utan upptakt, nämligen keartri4 rspr. kambrik ock 
kånlåt rspr. kamfert. 

4) några nomina propria, näml. 
kvinnonamnen etgåta rspr. Augusta, kåtrina rspr. Kata-

rina, söfia rspr. Sofia; 
några månadsnamn: 

yetnudtn 	rspr. januari 	ågåsh 	rspr. augusti 
fibarart 	februari 	öktöbdr 	oktober. 
etpril 	 april 

§ 13. Akc. cirkumflex hava substantiv med bestämd artikel, 
då artikelns kons. sammansmälter med stammens slutkonsonant till 
enhetligt ljud ock vokalen i målet är lång: 

enstaviga subst., som synkopera artikelns vokal; dessa 
hava (stigande-)fallande cirkumflex, t. ex. 
sing. gön fsv. garp-in plur. bön fsv. bort-in 

,1&• iorp-in 1991 far-in 
M -411 nuer-in jan hjul-in 
sön 
stön 

sol-in 
stol-in 

l ön, 
an 

lar-in 
ort-in. 

Anm. 1. Det bör anmärkas, att man stundom kan få höra ord av 
denna typ uttalas med akc. 1; som detta isynnerhet gäller den yngre 
generationen, hava vi väl att häri se inflytande från rspr. 

Anm. 2. Om den synkoperade vokalen på båda sidor om sig har 
samma kons., får ordet akc. 1, t. ex. grin rspr. grind, grinden; hån 
rspr. hand, handen; sån rspr. sand, sanden; sån rspr. son, sonen. 
Så ock kvcin, rspr. kvarn, kvarnen. 

Anm. 3. Orden få akc. 1, om vok. är kort, t. ex. bårt rspr. 
borren, spån, rspr. spåren. 

tvåstaviga subst., som genom synkope av ändelsens vokal bli- 
vit enstaviga; dessa hava fallande-stigande cirkumflex, t.ex. 

fin fsv. 	foli-n slak fsv. 	'skari-n 2  
Myt hari-n skön skoli-n 
kin rspr. kåre-ii skdin 3  'skåri-n 
n'tig fsv. spön rspr. spole-n 

skein, 
pall-ii 
skari-n 

svan svale-n 
fsv. 

i) Nsv. skaran, mängden. 	2) Nsv. skaren (t. ex. på snö). 
3) sköra, avsågad stockbit, färdig att klyvas till ved. 
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Anm. 4. Någon gång förekommer uttal med cirkumflex av ordet 
rspr. galen, dock oftast ggchn. 
Anm. 5. Om vokalen synkoperats mellan två lika kons., får ordet 

oftast ske. 1, t. ex. håna rspr. hane, hån rspr. hanen; mana rspr. 
måne, mein rspr. månen; p3na rspr. pinne, pin rspr. pinnen; så ock 
bönda rspr. bonde, bön rspr. bonden. 

Akc. 2 har gren rspr. grannen, vånan rspr. vanan. 
Anm. 6. Om cirkumflex på ja ock nej se ovan § 11 anm, 1. 

Sammansatta ords akcentuering. 

A. Huvudtonen vilar på, ordets första stavelse. 

§ 14. Enkelt sammansatta ord med enstavig första led hava i 
regeln akc. 2 med fortissimus på ordets första stavelse ock semi-
fortis på senare ledens akcentstavelse 1, t. ex. 

subst. + subst.: 
bölcpedm 	rspr. bokpärm 

	hårvstr4k 4  rspr. *harvatråk 
brOit 	brödbit 

	hif.stmecttna 	höstmarknad 
brkiKrar 2 

 
fsv. 'brodhlaghar kbirmla 	kolmila 

blargl4t 3 	rspr. *bälglott 	sc)kg6e 5 
	

*solgång 
deihniS 
	 dalmas 	Mv4ron 6 	 'tjuvöron; 

gen:MV 	fsv. gorpiuver 
sms. med adj.: 

getenPhy7  rspr. *gagnnyttig 
grditetga 8 	*gråtasse 
11,4t4ma 	halvtimme 

Den stavelse, som har fortissimus, då sammansättningsleden i 
fråga står såsom simplex. 

Kollektiv benämning på de underhavande å en härrgård. Jfr 
fsv. v,zernalaghar. 

Den del av huden, som betäcker magen på djur. 
Remsa av en harvs bredd på åkern, där harven gått fram. 
Solens upp- ock nedgång. 
Beskrivas såsom två skinnlappar, som sitta en på vardera sidan 

om järtat på kräk; skola vid slakt kastas bort; äter någon tipp dem, 
blir han tjuvaktig. 

Om en, som gör nytta för sig. 
Binamn på vargen. 	 3) Hungrig, om kreatur. 
Högdragen, stolt, nosig. 
Säges om den, som skrattar ofta. 

UnisiSyrtg rspr. ljurasktom 
rålndsuyl° 	*rätnäsug 
skrectfdlaill 	*skrattfägen; 
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sms. med värb: 
ditskeiN 1  rspr. *duskåla 	havmå 3 	rspr. *hängmed 
håsOga 	halshugga 	v4s-kti 4 	*Vid5k0 ; 
panSpik 2  fsv. ksennespaker 

sms. med prep. ss. första led: 
köp* 5 	rspr. *hoptag 	-v7 	rspr. 

*iföl 	 #rvidar 8  å i-fåk 6 	 - 	 *3rv1äder. 
Samma akcentuering tillkommer några ord, som i riks-

språket ha andra leden svagt bitonig eller obetonad, näml. 
släktsubstantiven, sammansättningar med -far, -mor,-bror: 

fårbrör 	rspr. farbror 	mörbrör 	rspr. morbror 
fårfår 	farfar 	mörfår 	morfar 
fårmör 	farmor 	mörmör 	mormor; 

veckodagarnas namn i nom.: sbnoletr, tisctår, önsctår, teAs-
Or, frådår, l&gdecr fsv. sunnodagher, manadagher, tisdagher, 
opinsdagher, porsdagher, freadagher, logherdagher. I oblik 
kasus däremot utbytes semifortis mot semilenis, t. ex. såndås 
rspr. i söndags, om mdindå rspr. om  måndag. 

Anm. 1. Det expiratoriska trycket i ord av denna typ med akc. 2 
ock semifortis (till vilken typ även vissa avledningar höra, se ovan) är 
emellertid till sin fördelning ej fullt överensstämmande med riksspråket. 
Skillnaden mellan de båda stavelsernas, den huvudtonigas ock den starkt 
bitonigas, tryck är nämligen ej så stor som i rspr. Typen = = kommer 
att närma sig J- J-, riksspråkets sttp-ft11, dock med den skillnaden, 
att trycket på ingendera stavelsen är fullt så starkt som i rspr. sttp- 

Fortissimus i ord av denna typ = 	bökpålm, är något redu- 
cerad ock semifortis något förstärkt. 

Anm. 2. Det är att märka, att akcentueringen semifortis + fortis-
SiLMIS fakultativt förekommer i ord, som falla under ovanstående regel, 
t. ex. bökpålm rspr. bokpärm, låttsmån rspr. länsman, tråkg rspr. 
träkol. Vid närmare studium av S6ittungemålets ord har jag funnit, 
att man icke med Leffl. Sknrs akc. s. 11 kan uppställa två grupper, 
där vacklan mellan ah. 3 2 ock 2 3 skulle förekomma i den ena, men 
ej i den andra. Denna vacklan förekommer överallt i ord av denna 
typ såväl i LEFFLERs grupp c (normala) som i hans grupp b. 

Dricka duskål. 
Säges om den, som har lätt att känna igän folk ock känner 

igän många. 
 Slö, likgiltig person.  Försko. 
 Slagsmål.  Dräktig, om sto. 
 Dräktig, om ko.  Ovanläder. 
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Anm. 3. Här må amnärkas, att ord av denna akcentueringstyp — 
såväl sammansatta som avledda — om semifortis vilar på penultima, 
kunna få reducerad semilenis på ultima, t. ex. bridecyår, icbkmglå, 
lönsitmå rspr. ;brödlagar, kolmila, långsamma, en företeelse som efter 
att här ha omnämnts i det följande lemnas obetecknad. Vilar semifortis 
däremot på antepenultima eller preantepenultima, har ultima regelbundet 
semilenis, t. ex. delydrivar3 rspr. dagdrivare, lbescimarå rspr. lång-
sammare, gmcinyare, rspr. illmarigare. 

Anm. 4. I sammanhängande tal antaga stundom ordfogningar 
akc. 2 ock semifortis, t. ex. da-md, rspr. det med, at Malt-dw rspr. 
ett helt år, Wv-alva rspr. halv älva. 

Anm. 5. Undantag. Några ursprungliga sammansättningar före-
komma, där seniifortis på senare ledens akcentstavelse ersatts med 
semilenis, beroende på att känslan av sammansättning försvagats eller 
gått förlorad, ock ordet akcentueras såsom enkelt, näml. 

1) vissa nomina propria: 
Akc. 2 ock semilenis hava ortnamn sammansatta med -by, t. ex. 

dretyb rspr. Dragby, hagbg rspr. Häggby, mrbffl rspr. Myrby, 
nifbffl rspr. Nyby; [akc. 2 ock-  semilenis ha namn på by, även om för-
leden är tvåstavig; namn på -bo, blott om förleden är tvåstavig, t. ex. 
ktarbfk, frågarbd rspr. Ytterby, Frossarbo]. 

Akc. 1 ock semilenis hava: 
a) ortnamn sammansatta med -bo (ock med enstavig första led), t. ex. 

brédb 	rspr. Broddbo 	höks 	rspr. Hooksbo 
bilbd 	 Billbo 	mögsgi) 	Mångsbo 
gioaå 	Gundbo 	risbd 	Risbo; 

Denna företeelse, att namn på -by ha akc. 2 ock namn på -bo 
(med enstavig förled) akc. 1, är egendomlig nog. I målet är den genom-
gående; jag har ej funnit något undantag. 

M andra ortnamn i enstaka fall : »årgrin rspr. Kättgrind, igosak3 
rspr. Uppsala; 

I) släktnamn (ej sammansatta med -son), t. ex. 
biisittmån rspr. Björkman 	licegrån 	rspr. Lundgren 
hg.mtvist 	Holmkvist 	lioristråm 	Lundström 
liggrän 	Lindgren 	nårbårg 	Norbärg 

Lindholm 	ngstrjm 	Nyström. 
2) andra sammansättningar i få fall: 

Åke. 2 ha orden j15.2oå 	*gästbud <- gästabud, fårldr3 rspr. 
förkläde, lilzekk3 rspr. handkläde. 

Akc. 1 hava: 
a) lokaladvärb sammansatta med -åt, t. ex. 

frcinuit 	rspr framåt 	2.7thi t 	rspr. utåt 
ineit 

	

	 inåt 	 hbyeit 	hemåt; 
temporaladvärbet httls  rspr. hittils. 

Anm. 6. Om sammansättningar med enstavig första kompositions-
led ock denna led såsom upptakt se nedan § 15. 
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B. Huvudtonen vilar på senare sammansättningsledens 
akeentstavelse. 

§ 15. åh. 1 ock första sammansättningsleden obetonad hava 
sammansättningar med enstavig första led i några fall, näml. 

sammansättningar med enstavig varbalform ock prepos., 
som 'ej har upptakt, t. ex. 

rspr. gå i 	ta-in 	rspr. ta in 
gå fram 	ta-6p 	 ta opp 
se efter 	bar-v3 	bar av 
se åt 	bat-criv 	bet av 
slå till 	sa-tål 	sa ti11.4  

1. Infin. med synkoperad ändelsevokal vackla 
alm. 2 med semifortis, t. ex. 

h0S-4 eller hks-4 rspr. ösa ur 
grax-6.p » grd,v-4 	gräva upp 
fut-itt. 	» 	- 	skjuta in 
tak-69y » tak-Om 	tala om 
tor1c-4v » t6rk-&v 	torka av. 

en stor grupp av sammansättningar, där rspr. har fortis-
simus på första leden: 

ga-i 
ga-frcim 
sz-åtarl 
si-t 2  
120-Mi 

Anm. 
akcent ock 

mellan denna 

banrcjs rspr. bandros 
lgrablAg 	bläckhorn 
bkyhå,5 5 	*blyharts 
boffira fsv. bofora 
bokhölar, rspr . bokhållare 
bostga 	boställe 
bokbindarj 

	
bokbindare 

bygmådarå byggmästare 
fairtis 	fähus 
falitibt 	fölunge 
folm4r 	fölmärr  

folgal6  
forfådar 
forhan 
forpr 
formcin 
form6n 
gocleir 
het.(1:94. 
hugörm 
husyl 
hadår 

rspr. fördel 
förfäder 
förhand 
förkarl 
förman 
förmån 
goddar 
halsduk 
huggorm 
hushåll 
hälgdag 

Vakta. 
Se efter, t. ex. sz-&t, hurs,a år se efter, hur det är. 
Bar i väg, for bort. 
Någon gång ha dyl. former akc. 2 ock semifortis, t. ex. betr-div 

rspr. bar av, 8t3'ay-4 rspr. steg ur, &sig-14 rspr. såg på. 
Blyerts (folketym.). 	 6) Undantag vid köp. 
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xlhasnal 
jamild 
kaprdk 
krabit 2  
lgrv 
maiå-sa jfr rspr. 
mol& 	rspr. 
nasde 
partiyd 3  
pastei 
rabgn 
raks 
salCra4  

3) en grupp 
stående ord, där en 
med svårighet låter 
självständigt morfe 

abfka 	rspr. 
aldgast8  
akv6ira 
bkagdn, 
brag(ona 
bro16.1) 
da.2,14 
dy le 
frabist 
gole 9  
gud6tar  

sko dön 	rspr. skodon 
skon'am 	skorem 
skos«- 	skosula 
spsilk 	spisöl 
stafdst 	fsv. stapfaster 

medge 	syriy 	rspr. syring 
modlös 	tondt6 
	

tonart 
näsduk 
	tracindrar7  jfr is!. andri 

*parrögd 	trageUr 	rspr. trädgård 
påstå 	vatiffr 	vardag 
revben 	mlety 	vidlyftig 
rådlös 	vaidcitnim 	välkommen. 
*selåla 
på gränsen mellan komposita ock derivata 
av lederna, oftast den första, icke eller endast 
associera sig med ett annat i målet befintligt 

m (i rspr. fortissimus oftast på första leden): 
aborre 	gafeir 	rspr. gudfar 
alldeles 	gum4r 	gudmor 
allvar 
blaggarn 
brudgumme 
bröllop 
durkslag 
dylik 
frukost 
*godlik 
guddotter 

gas& 
jafivarå 
habr4ta 

janscintan 
janståka 
lageik 
maséJy 
nzanz›ad 

gudson 
gästgivare 

fsv. hovuPbroti 
rspr. idissla 

ensamen 
enstaka 
ladugård 
matsäck 
mened 

rspr. *illhågsna 
givmild 
kapprak 
*krubb-bit 

isl. ljnorf 

Ana, isht känna dystra aningar, även =-- uttala någon dålig eller 
god profetia om framtiden. 

Häst, som biter i krubban, då han äter; med avs. på senare leden 
jfr isl. kolbitr 'eg. person, som bider kul' Fr.2. 

Stirrögd; jfr pta knoga § 37,2. 
Seltamp. 	 5) Svagdricka. 
Dialektalt eller på annat sätt egendomligt uttal. 
Skoning av trä under medar. 
Så efter huvudordet, t. ex. han a (2.)/cikpby aldålast rspr. 

han är ojälplig alldeles. Före huvudordet heter det gdalas, t. ex. 
åldalas c',2edrphy. 

2) Försigkommen, duktig; även dile. 



rspr. bredvid 
ibland 
igän 
ijåns 

rspr. ikring 
Ikull 

tabdka 	tillbaka 
tastås 	tillstädes. 

brav4 
N•cin 

nån 
nöns 
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mtclår 	fsv. 
mmcit 	rspr. 
m2s6mar 
nzol4s7j1  
moröt 
rakcim 
raskcip 
skovögk 
skomikarå 

Till denna 
prepos. ock det 

mipdagher 
midnatt 
midsommar 
*morlösen 
morot 
*redkam 
redskap 
skavank 
skomakare 

staltiku 2  
styd4tar 
styffir 
stymör 
stysein 
tabcit 3  
tafcit 
tavcisk 3  
tubtis 

dial. stiglucka 
rspr. styvdotter 

styvfar 
styvmor 
styvson 

fsv. *tap-batter 
rspr. tafatt 
fsv. "tap-vasker 
rspr. tuggbuss. 

grupp kunna även föra ssammansättningar av en 
därpå följande ordet sådana som: 

Anm. 1. Sådan (från riksspråket avvikande) akcentueiing, som 
nämnes i mom. 2 ock 3, återfinnes i större eller mindre utsträckning 
i flera trakter av Skandinavien, så i Skåne (Skytts härad, se Kock 
Akc. II, s. 238 if.); i Värmlands Fryksdal (se Nor. Fryksd. lj. § 
106,1); i Upplands Vätömål (se Schag. Vätöm. § 197). .I ungefär 
samma utsträckning som i skm. har jag funnit denna akc. i Jum-
kil, Björklinge, Viksta, Tierp m. fl. socknar. Om liknande företeelse 
i norska dialekter se Aas. Gram. s. 47, i Finnland (Raseborgs härad) 
se Vendell i Fi. Vet.-soc. öfversigt B. XXXIX s. 4 if. I fornsvenskan 
var som bekant denna alle. vanlig (se Nor. Aschw. gram. § 57 I A 2, 
Kock Akc. II, s. 328 if). 

Emellertid synes det, som om Skuttungemålet ej blott ärvt denna 
akcentuering, utan även har tendens att framflytta huvudtonen mot ord-
slutet. Detta framgår exempelvis av målets behandling av ordet frukost. 
Detta från mit. härstammande lånord har i rspr. alm 1, enligt Kock 
Akc. II, s. 132 på grund därav, att det bibehållit sin tyska akcent. 
Då nu skm. har fraköst, måste akcentförskjutningen ägt rum i Målet, 
eftersom ordet inkommit i svenskan med akc. 	—. På tillvaron av 
nämnda tendens tyder måhända även ljudutvecklingen i ett ord sådant 
som brolöp rspr. bröllop. Detta kan — såsom framgår av vokalisa-
tonen — -icke vara utvecklat ur den fornsvenska formen bruliåp, utan 
utgår från f sv. brSrllöp med i målet skedd akcentförskjutning, såvida 
icke skm. form är att betrakta såsom uppkommen genom kontamination 
av de fornsvenska dubbelformerna. 

Matstrupen på kreatur, jfr Rz s. 445. 
2) Kyrkogårdsgrind av gammal typ; jfr Rz s. 672. 
8) Pojkvask, jfr isl. ta 5 dynga Rz s. 720. 
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Anm. 2. Till denna paragraf hörande ord har jag stundom hört 
uttalas med svag semilenis på ultima, t. ex. 

falik 	rspr. fölungen 	aldålåst 	rspr. alldeles 
has0jyk 	halsduken 	masåbsk 	matsäcken. 

Regel är detta blott i de fall, som tillhöra nästa moment. 
4) tillnamn på -son med fortissimus på första stavelsen ock 

föregångna av enstavigt förnamn, t. ex. 
jan-Omse rspr. Jan Jansson 	lacs-76iy3 rspr. Lars Larsson 
j ark-cinda,s, 	Erik Andersson ma-finsA 	Mats Jansson 
jark-4.9,4 	Erik Olsson 	Pai-P413, 	Pär Pärsson 
la-föns 	Lars Jonsson par-6s å 	Pär Olsson. 

Anm. 3. Ordfogningar antaga mycket ofta denna akc., t. ex. 
gek-kånt rspr. gå, hem 	isty"-kvizir rspr. lå.g kvar 
fa-b 4 n 	få, barn 	 ja-sky-na 	jag så,g 'na. 

Anm. 4. Ale. 2 med första leden såsom tipptakt hava några ord: 
kanhanda rspr. kanhända 	varetnan rspr. varannan 
kantånja,sa 	kantänka 	varånda 	varenda. 

De två senare vackla dock över till akc. 1. 
§ 16. Akc. 1 med semifortis på det sammansatta ordets första 

stavelse ock fortissimus på senare sammansättningsledens akcent-
stavelse hava 

1) flerstaviga sammansättningar med två- eller flerstavig första 
kompositionsled, t. ex. 

 

givunfe 
cileta-t'At1  
fsipa-Ot 2  
rin.da,ståga 
etrbaskkidn 
ettga-6p-sa 4  
bet/rem-M.2k 5  
bn-garhåst 
biclarvålk 
cliondarb* 7  

rspr. avundsjuk 
*akta ut 
*apa ut 
*anderstuga 
arbetskläder 
*arga upp sig 
*bakomtagen 
bryggarhäst 
*bullervälling 
*dunderkarl 

   

Lura ut. 
Tala illa om någon, söka tränga ut någon. 
Bästa rummet i huset (namnet stågn därav, att kammaren förr 

byggdes liksom en stuga för sig med särskild ingång). 
Reta upp sig, förarga sig; bli bättre, ta sig. 
Dum, måst i negativa satser sådana som han g—nta Utkom-

tåpn han är inte dum. 
Ärtvälling. 	 7) Duktig karl. 
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fäntaMild 	rspr. fantasibild 
getly8kfdri al 
	

*gammalförna 
Aromeiir 	 göromål 
4rk.mysndni 	kristningsnamn 
fas-v4 	kännas vid 
Moynbdc_12 	*käringbadd 
milabåta 3 
	

*mellanbete 
Milagein 4 
	

*mellangården 
nukebrd 	morgonbråd 
snetrActråv, 5 
	

*snarkarändan 
sp4,22.1gkeis 	spegelglas 
stgnmsbiGylcar 6 	*stakningsbuskar 
Vd4849:VriCIM 	vänstervriden 
vikslcbrpa 	vittenskorpa 
vejkanh4s 	vapenhus 
dyidaslöys 
	

*ändeslång 
ettad3muf6gd9 	akademifogde 
pagtfararbeit 	passagerarebåt 
prdcAkantskdka 	predikantskola 

vant y9,9 ö la 9 	 *äventyrsolle. 
Hit 

stående 
höra av ordfogningar uppkomna sammansättningar be-

av ett adjektiv- eller genitivattribut + subst. sådana som 
gårliorptiv a  lo rspr. *gammalpappa 
gcimOrprdstv, 	gammalprosten 
genyvskel4r11 	*gammal-sin-dar 
gcbtuks,kdåks 12 	*gammal-sin-dags 
gå/228,9;4ga 	gammalsuggan 
bztisans-/cin13 	*busens-land 

Visset gräs, som stått på rot över vintern. 
ölsupa (skämts.). 
Stång, som förenar fram- ock bakvagnen. 
Mellangärdet, diafragma. 	5) Oansenligaste platsen vid bordet. 

6) Ruskor vid vägkanten. 	7) Ej riktigt klok. 
9) Raklång. 	 9) Äventyrare. 

19) Eufemism (skämts.) för 'hin håle'. 
Gamla tiden, t. ex. hå va 2. geon8sindr det var i gamla (goda) 

tiden. Med avs. på pron. 'sin' i detta uttryck kan man jämföra det med 
rspr. 'kors i all sin dar'! 'Vad i all sin dar'? 

Gammaldags (bildat på föregående ord). 
Benämning på en lek. 
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ribsdasmansmåpn rspr. riksdagsmans-mågen 
pjl-patsIbtan, 	 Pär Pärs dotter(n) 
yedijansetreiipn 	Jan Jans dräng(en). 

Att märka är, att substantiv av den typ, som de tre sista 
exemplen tillhöra, även böjas i plur., t. ex. iciftjansctråvan3. 

Anm. 1. Komposita med fortissimus på penultima kunna få svag 
semilenis på ultima, t. ex. båkenitåjk, steibuysbicskår. Regel är 
detta vid till denna akeentueringstyp -hörande mansnamn, nämligen de 
på -son, som ha fortissimus på första stavelsen ock föregås av två-
stavigt förnamn, t. ex. 
eindaj-vickwirspr. Anders Larsson yikop-Onså rspr. Jakob Hansson 
eirmd-6,96 	Arvid Olsson 	meignu-Jäns3 	Magnus Jönsson 
Osta-på-4,9,4 Gustav Pettersson Orev-cinda,963 	Olof Andersson. 

Anm. 2. Det bör anmärkas, att semifortis på sammansättningens 
första stavelse stundom utbytes mot semilenis, t. ex. b9dnas-v4, 922 are-
b/Ad, farasköcy rspr. furuskog (ej *furaskåy se Leffl. Skm. akc. s. 24). 

Anm. 3. Om första kompositionsleden utgöres av ett trestavigt 
ord, vilket, då det står såsom simplex, har första stavelsen obetonad ock 
fortissimus på andra stavelsen, vilar i sammansättningen semifortis oftast 
på andra stavelsen, t. ex. båtavkanti jfr rspr. betänketid, bagniv-
mbskbstna rspr. begravningskostnad, mi.s4ntan5y rspr. midsommars-
råg, pkadciska-v6-sa rspr. 'pladaska vid sig falla pladask, spaltihan-
såv rspr. sparlakansäng. Med semifortis på första stavelsen har jag 
antecknat iåfavargeik rspr. gästgivaregard. (Om däremot den tre-
staviga första kompositionsleden såsom simplex har semifortis på första 
stavelsen, behåller naturligen semifortis sin plats vid sammansättningen, 
t. ex. prachkeint prachkantsk6ka.)1  

Anm. 4. Utgöres första kompositionsleden av ett tvåstavigt ord, 
med upptakt, flyttas vid sammansättning akcenten till första stavelsen, 
som får semifortis, t. 'ex. 

abvis 	d7Jsm1dyar 	rspr. 
»80 	jåsalspröv 
kan& kåylogka'" 
kanfn 	hintnfin 
pla1e6it 	plcilsatftil 
putål 	påtalAvårAa 2  
stafdn 	- stecionsivås 
tobcjk 	t612aksApa 

exoereislager 
gesällprov 
kanonkula 
kaninskinn 
plakatfull 
'buteljkvarka 
stationshus 
tobakspipa., 

jämföras den av samma Härmed kan 	 rytmiska skäl i riksspråket 
förekommande akcentväxlingen majör, men major Palm. 

Den av Daler Skin. ake. s. 22 angivna akc. hy°bEhe2ksla3ne1  
måste vara tillfällig. Jag har blott hört uttalet hgbatabsleina. 

Fyllsjuka. 
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flerstaviga sammansättningar med enstavig förled, om den 
senare leden såsom simplex har upptakt, t. ex. 
brickspatrån rspr. brukspatron föNjavcilja rspr. nnggevaldiger 
bnipotåtar 	"brådpotäter prdstboståla prästboställe 

helbutelj 	störframånda storfrämmande 
lolspostila huspostilla sasmagasin sädesmagasin 
gkKisafåt 	glasasiett 	.f4kaft4n 	sjökapten. 

Anm. 5. Efter denna typ akcentueras mansnamn sådana som 
icin-aliaså rspr. Jan Eliasson. 

Anm. 6. Då ord sådana som de i § 12 II, 3 nämnda, vilka i riks-
språket ha upptakt, men i skm. antagit alm 2 ock semifortis, samman-
sättas med enstavigt ord såsom första led, faller fortissimus på den 
förut starkt bitoniga stavelsen ock semifortis på den enstaviga första 
leden, t. ex. 

4fc.k1 	sköksafetcl 	rspr. skogsaffär 
4.tib'a/ 	trdsatiM 	trosartikel 
himjrza spelpstårla spökhistoria 
kåstriol 	phitkastria 	plätkastrull; 

'så ock 4rUata: grövarb2Ma, krbpsarbgta, stråfarbz:ata rspr. grov-
arbete, kroppsarbete, straffarbete: 

rekomposita, t. ex. 
andarecjIssal 	rspr. *anderårsoxe 
bqtretsriu 2 	 *beoktrådsrisp 
bkezongr 3 	 *bogårdsmur 
b6fonyslci4 4 	 "boförningslass 
dcimdasåta 5 	 dommedagsotta 
fetbstugitbu 	 fattigstugu.bbe 
Omansti 6 	 "godmanstid 
grdnristvfkra7 	*granristvaga 
git,5otsbdk 8 	 Guds-ords-bok 
håndisbok13,61a99, 	handelsbokhållare 
hilsbrht36k 	 husförhörsbok 
jetkpjonsehiyar 	*jälpjonsdagar 
lcktbugid 	 lamungull 
ldthad4r 1° 	 *lätthälgdag 

1) Två år gammal oxe. 	 2) Becktrådsstump. 
3) Kyrkogårdsmur. 	 4) Flyttlass. 

Ovanligt tidigt (något skämtsamt). 
I uttrycket korna b Omansti komma i grevens tid 
Granrisviska. 	 9) Uppbyggelsebok. 

9) Torpares dagsvärken. 	lo) Annandag. 
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.Udtantil 	rspr. *slåtterandtid 
tr4114sany216,91dar 2 	*trollkäringsländor 
treigetsb?P6ma 	 trädgårdsblomma 
titalashcima 3 	 *utanlåshasp e. 

Det är att märka: a) Om senare leden av ett kompositum 
utgöres av ett tvåstavigt ord, vilket såsom simplex har akc. 2 
ock semifortis, ersättes vid sammansättningen semifortis med 
serailenis, t. ex. 

bnibd men åkadow4mbåd rspr. akademiombud 
4MP » vår4vagsciksåk 4  *värkvagnsaxel 
trbsk6k » fd.ltustr4skå1r fähuströskel 
ålsfin 
spgmån 

» 

» 

Oforamystilsfin, 
fijolspglmån 

syföreningsauktion 
flolspelman 

sålsketp » hiisl.tolmysålsk6ip hushållningssällskap. 
Hit höra sammansättningar med -kalas (ock flerstavig för-

led). Såsom simplex uttalas ordet visserligen oftast kales, men 
den numera ovanligare akcentueringen kålets utgör förutsättning 
för sådana former som: 

dfflyntokans1ccilås 5  rspr. *dyngmookanskalas 
hå.sförhojkca4s 	husförhörskalas 
ntibsniaskcil4s 	Difikaelsmässekalas 
nOttskcilds 	 nyårskalas. 

Är senare sammansättningsleden ett trestavigt ord med 
akc. 2 ock semifortis på penultima, faller vid sammansättning 
(med mer än enstavig förled) fortissimus på den förut (då leden 
stod såsom simplex) starkt bitoniga stavelsen, t. ex. 

113st6rla 	ltivnaskstöna rspr. levnadshistoria 
kgsådar 	elakalsögar 	yllekalsonger. 

Är senare leden ett tvåstavigt ord med akc. 2 ock semi-
fortis, vilket genom tillägg av böjningsändelse blivit tre- eller fler-
stavigt, faller vid sammansättning (med flerstavig förled) fortissi-
mus på den stavelse, som föregår ändelsen, t. ex. 

ftihustr4skkank 	rspr. fähuströsklarna 
4f8rankysakf6n9nå 	syföreningsauktionerna 

1) Slåttertid. 	 Trollsländor. 
8) Hake på 3rtterdörren. 	 4) Axel på arbetsvagn. 
5) Kalas vid utkörande av gödsel på åkrarna. Detta arbete utfördes 

med jälp av grannarna, som skulle undfägnas före ock efter arbetet. 
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hi'Asl.tolmnsalskeipa rspr. hushållningssällskapet 
npajkalcisa 	 nyårskalaset. 

Anm. 7. Undantag. Med akc. 2 ock första leden såsom upp-
takt har jag hört ordet hårasa?^mdniy rspr. häradsallmänning. 

Anm. 8. Till denna paragraf hörande komposita, vilka ha for-
tissimus på antepenultima, få — såsom framgår av några redan nämnda 
exempel — semilenis på ultima. Ännu ett par exempel må anföras: 
mörebreidarå rspr. *morgonbrådare morgontidigare, trd,g01,6monår 
rspr. trädgårdsblommorna. 

Anm. 9. Är sammansättningen mycket lång, fordrar rytmen både 
semifortis ock semilenis före fortissimus, t. ex. 

hioidrafämhfåm rspr. hundrafämtiofäm 
ritscrasmånavålt 	riksdagsmannaval 
söndasdtarmida 	söndagseftermiddag; 

ock i ännu längre komposita två semifortes, t. ex. bårmhapht'ats-
~nya rspr. *barmhärtighetsmänniska barmhärtig människa, b.rist2,-
lama få,scrasvifia rspr. *kristihimmelsfärdsdagsvecka den vecka, då 
Kristi himmelsfärdsdag inträffar. 

Anm. 10. Samma akcentuering, som tillkommer komposita med 
flerstavig första kompositionsled, antaga ofta ordfogningar, t. ex. 
bråna-»s rspr. bränna ljus 	hhyar-hån rspr. högra handen 
fåra-ta-stån 	fara till stan 	ktröka-fåni 	klockan fäm 
fk9ta-t4P 	första taget 	liga-stil 	ligga still 
guva,s-fran-a 	Gud bevars från det lqa-16ea 	lika långa 
håka-törv 	hacka torv 	sista-g62pn 	sista gången 
hakvan-tima halvannan timme jpåfam-ra 	tjugufäm öre 
hitga-våd 	hugga ved 	tåsekrånar 	tusen kronor. 

Om sammansättningsakcentuering av ordfogningar i nordsvenska 
dialekter se Lindgr. Btr. gr. § 15 anm. 2. 



III. ÖVERSIKT AV SPRÅKLJUDENS HISTORISKA 
UTVECKLIN(J. 

A) Vokalerna. 

1) Vokalerna i starktoniga stavelser. 
a) Kvaliteten. 

a) Enkla vokaler. 

1. 

	

§ 17. Äldre I 	skm. 
1) i ursprungligen långstaviga 

binda fsv. binda 
blrml 	blinder 
~bbc 	dimba 
driAa 	drikka 
figal 
	

isl. fltla 
firisa 2 
	

fiissa (Vigf'.) 

ord i regeln, t. ex. 
fkiga 3  dial. fiska 
jimbh 4 	gimber 
hi 	isl. hilla 
mit(ra5  fsv. *mingla 
mila 	millan 
pitra 6 	pitra (Sdw. 

Kittla, ställa sig in, isl. fitla lerors med fingrens' Fr.2  
Skratta, fnissa. 
Hugga av barken på träd. Ordet är en k-avledning hörande till 

isl. flis 'flis, spint' Fr.2  med tidig förkortning före konsonantgrupp. 
Jfr Nor. GPhil.2  § 47, dial. fiska Hz s. 152. 

Ung tacka; sv. dial. gimber (Hz s. 193), jfr is!. gymbr. Om 
etymon ock släktingar se Torp Stud. Unger s. 188. 

Fnurra på tråd 1. garn. Jfr sv. dial. minglegarn 'ojämnt 
spunnet garn' Hz s. 187. 

Kvittra; fsv. pitra tissla. I samma betydelse som i skm. 
har jag funnit pittra i ä.-nsv. i en bröllopsskrift (ej dial.) från 1684. 

Sv. landsm. XVIII. 6. 	 4 
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rlokayl  fsv. *rinkugher 2,11n6  fsv. 	sund 
rista 2  *riska sfiyAa 7  stinka 
sikia3  *silia Kisar 8  thilster 
fiby skillingar ti,y ting 
sty*kår 4  jfr dial. skrikka hs ä.-nsv. tiss 
.1,/hypuy 5 	rspr.*slimpug vina fsv. 	vinna. 

Hit för jag även följande ord: 
jp1mba klämta vid eldsvådor med hastiga slag; jfr kimma 

klämta Speg. Gloss. 1712, da. kime, eng. chime; 
b•nkpas slåss, ryckas ‹- knipsas genom metates. Jfr samma 

metates ps -->- Bp i no. dial. drupsa -->- druspa Ross; 
pivAm0a toppmössa, jfr sv. dial. pinka 'picka' Rz s. 500 

ock no. dial. pink jämte pik 'bjaergtop' Ross. 
Anm. 1. Äldre I 	skm. a i några få långstaviga ord: 

före ra i stg• isi. stirr, st4ria isl. steräna; 
i orden vålvdby fsv. vitvillinger genom en art vokal-

harmoni (om denna företeelse se vidare nedan); åingt rspr. *immerst, 
i målet gjord superlativbildning till immar i sådana uttryck som se 
mkby hanåm. 	4ttar så mycket han nånsin orkar. Däremot har 
jag blott hört i-ljud i ittarbcid rspr. immerbadd ock inaanda fbt rspr. 
*immande fort, mycket fort, bildning på -anda i analogi med sådana 
som kganda m4rk rspr. kolande mörk, gbranda lgd går-, genom-
led (adj.). Jfr med e-ljud emmenste i samma betydelse i Vaksala ock 
Jumkil (enl. 'Upp]. landsin.-för:s saml.).19  

Rankig, slampig; jfr sv. dial. rinka 'runka av ock an' Rz s. 532. 
Ruska, viska (subst.). ris/ja förhåller sig till isl. bris såsom 

Piga :isl. flis. Jfr isl. hrisla 'buske' Fr2. 
Tvärrem framför hästens bröst, no. dial. silja, 'brystrem i steden 

for bovtrie paa seeleter Ross. 
Skridskor, sb•nb•- 	*skrik_, jfr Hellquist Ark. XIV, s. 154. 
Slampig; sannolikt avljudsform till detta ord. 
Trekantig halsduk (i samma betydelse även i Vessland), fsv. 

Blind sida; jfr no. dial. slind med betydelsen specialiserad i annan 
riktning: 'smal, tynd platte mest af bark' Ross. Jag antar, att skm:s 
ord uppkommit genom ellips av '119/..11in trehörning, sedan =-- 3-kantig 
halsduk. Jfr treslind, fyrslind tre-, fyr-hörning i Bro (enl. Uppl. 
landsna.-för:s saml.). 

Springa av ock an, hoppa (om barn). 
Golvtiljor, kollektivt. Jfr telster Lind 1749. 

9) Spene. Jfr Lindgr. Btr. gr. s. 82 noten. 
15 gyka fsv. sighla beror väl med hänsyn till sin a-vok. på in-

flytande från rspr.; subst. heter stlihk. Vid ordet id,vna f sv. lifnaPer 
har analogiinvärkan från värbet ägt rum. 
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Anm. 2. En övergång fsv. 1 --> skm. a före r föreligger väl i 
orden liota -4- lirka 	*lipka samt vårip fsv. virke. 

Nor. Aschw. gr. § 164, antager, att den redan i fsv. före-
kommande formen werke beror på analogi efter verk. Som jag emel-
lertid för det föregående ordet ej kan komma ifrån antagandet av en 
övergång I ---> a (sannolikt genom ett mellanstadium e), är jag benägen 
att även för det senare ordet antaga samma förklaring. Med denna 
övergång kan jämföras utvecklingen i Vätöm. av spiritus --> *spirtus 
--> spinns Schag. Ordl. (i andra trakter av Uppland spärtus enl. Uppl. 
landsm.-för:s saml.). 

Hit hör möjligen också ståra stirra, arbeta långsamt ock utan 
energi, jfr stirra 1. stärra 'see stindt ut och stå likasom orörlig' 
Speg. Gloss. 1712, så vida icke detta ord stam är att sammanföra 
med ty. anstarren, mht. starren 'starr werden'. 

Anm. 3. Äldre I --> skm. i några få fall, näml. 
genom ersättningsförlängning på grund av bortfallet ä i orden: 

mita jfr fsv. mipia adj. 	trit,a jfr fsv. PriPia 
smita 	fsv. smiPia, 	 vita 	f sv. vipia; 
svita 	svipia 

i enskilda ord: tf)* fsv. tighl, triykty jfr f sv. thriflika. 
2) i ursprungligen kortstaviga ord i några fall, näml. 

i part. pret. ock supinum av starka värb av 1:a avljuds-
klassen (där den följande stavelsen innehåller i-ljud, som be-
varats), t. ex. 

bitt 	fsv. bitit 	 rim* 	fsv. rivin 
bittn 	bitin 	 sAribst 	skrikit 
drivt 	drivit 	 slitit 
gnidt 	gnipit 	sti.2t 	stighit 
nd2» 	 lipit 	 svidt 	svipit 
ridt 	ripit 	vridt 

samt jim fsv. givit ock hinttl fsv. himil likaledes med ii ändelsen; 
i enskilda ord: 

bki2risay blodsprängd, försedd med blodiga skåror eller strim-
mor, jfr isl. bloarisa adj. 'blodsprengt' Fr.2; 

lida i uttryck sådana som cginswar pa lida dörren står på 
glänt. Jag sammanställer detta ord med isl. bli8a, 'vige, trwkke sig 
tilbage' Fr.2; jfr no. dial. rida 'flytte lidt tu l side, rokke' Ross; 

ripa v. repa av fruktknopparna av linet (ripa lin) samt 
subst. riva det instrument, varmed repningen sker, fsv. 
jfr no. dial. ripa 'avrive, avstryge' Aas.; 

vilja fsv. vika; i ä.-nsv. ofta wicka så Nor.-Meyer Valda 
st. s. 26 r. 38 samt P. Swart Gust. I:s krön. s. 27. 



pålara 
påpar 
prga-i-sa 6  
Mya-
sala 
såna 
spåna 
strata 8  
svåya 9  
våta 

analogi ersatts 

fsy. pilars 
pipar 
*prika i sik 
sigha 
sill 
sina 
spini 

isl. strita 
fsv. svigha 

vita; 
av å-ljud i supin- 

införts från preteritum. 

fsv. up 
mik 
rif 
sik 

isl. smi.5r 

mgy 
rar  12 

sy 
smad 
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§ 18. Äldre i 	skm. a-ljud i urspr. kortstaviga ord: 
1) i öppen stavelse (utom de fall, som nämnas i föregående 

§ mom. 2), t. ex. 
båtal jfr fsv. biti 
b1tåb-a 2 	is!. blika 
fhic 	fsv. fina 

0,91em 	ginom 
'b-ny 	girugher 
jata 3 	gita 
gnåsa 4 	*gnisa 
/åna 5  jfr no. lina 
Mya 	f'sv. liva 
nåda 	nipan 
Anm. 1. Fsv. I har genom 

formen löga fsv. lighat, där å-ljud 
2) i sluten stavelse, t. ex. 
day 	fsv. pik 
drav 	 drif 
frad 	is!. friar 
grisddyi° jfr fsv. digher 
lad 	isl. lir 

Beta, stycke; ä.-nsv. betta, jfr Grip Sv. landsm. XVIII. 4, s. 14. 
Blixtra. I målet finns även ett denom. v. Nib märka träd i 

skogen genom inhuggning. Jfr isl. f sv. blik glans. 
Gitta. 
Skratta, fnissa. Jfr Rz s. 205, no. dial. gnisa 'fnise' Aas. 

5)1 uttrycket pa /ana på glänt. Jag för detta ord till ett fsv. 
värb *lina luta; jfr no. dial. lIna 'lame hffilde' Aas., fht. hlinen, ags. 
hlinian. Om utomgerm. släktingar, lat. elinare m. fl., se Kluge Wb.6  
under lehnen. Med avljud föreligger samma rot i no. dial. lem 'skraa-
ning, heeldning', leina 'skraane' Aas. Ordet förekommer även i Vätöm. 
/ana, se Schag. Ordl. Schag. Ordl. ansätter en etym. motsvarande riks-
språksform *läne — bör vara *lene, som stämmer både med skm. ock 
Vätöna.; jfr fsv. fina --> vät. fana, sina --> vät. sana. 

Äta el. dricka glupskt; jfr no. dial. prika 'omtr. = pota' Ross, 
isl. prika 'to prick, to stab slightly' Vigf. 

Sippra fram. Därjämte finns en avljudsform sola fsv. sigha. 
Streta. 

8) I uttrycket ya svåya ge efter, jfr isl. svig i samma betydelse. 
Dräktig, om svin. 	 11) Led i en gärdsgård. 

12) Rivande, subst. 
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spal 
fant i  
Anm. 2. Möjligt är, att för vissa ord analogi från tvåstaviga 

former gjort sig gällande; för flera är sådan ej tänkbar: pron. may, 
day, sy (att dessa skulle vara utvecklade ur de sällsynta biformerna 
med te, anser jag ej häller sannolikt), fr ad fred, tal till, ra,v rivande. 

Anm. 3. I ordet sölrfin fsv. slein beror sannolikt skm. k på 
analogi efter värbet fina skina (jfr i skånska dialekter en analogi-
bildning i motsatt riktning Jena efter subst. sken). Emellertid upp-
träder ordet med lång vokal i besläktade språk: flit. skin, ags. som. 

§ 19. Labialisation av äldre I till y-, ö-ljud i skm. äger rum 
i några fall. 

Äldre I 	skm. y i närheten av labial eller labialiserande 
konsonant i orden: 

b1tOstra2  jfr fsv. blixa 	klryp,94 	rspr. klipsk 
jrnta3 	fsv. kilta 	iPvstfflbsy 	livstycke 
./§kva 	rspr. kippa 	rOyna 	fsv. rifna. 
latpa 	klippa 
Hit -höra väl även s4rOda rspr. skrinda samt synda rspr. 

*simta grina, jämra sig, om små barn; jfr simta i samma be-
tydelse i Rådmansömålet (enl. Uppl. landsm.-för:s senil.). Ordet 
förekommer med y-vokal även i ä.-nsv. 'symptan och tjutande' 
P. Swart. Gust. I:s krön. s. 18. I Ark. XIV, s. 168 för HELL-
QUIST symta till en stam sum-, ett antagande som vederlägges 
av Rådmansömålet, vilket ger oss en stam sim-. 

Anm. 1. Om denna företeelse i fornsvenskan SO Nor. "Aschw. 
gr. § 108; i uppl. dialekter är den vanlig. 

Anm. 2. Utom i de ovan angivna orden motsvaras äldre I av 
skm. y i ordet J.,9P4ta fsv. kista, som emellertid även i fsv. före-
kommer med y-vokal, se Södw. 

Anm. 3. Om uppkomsten av y-ljud i byn rspr. björn, fyk rspr. 
fjöl ock myk rspr. mjöl se Schag. Vät. § 19. 

Äldre I --> ö-ljud efter labial konsonant i några fall: 
a) i 	g, då vokalen efter bortfall av konsonant blivit 

förlängd i orden vg fsv. vin, prep. bravg fsv. bredhvidh ock 
i sammansättningar med vg- fsv. viner subst. såsom första led, 
t. ex. Otets rspr. vedlass, vgityt.p rspr. *vedlump 'vedknnbb', 
vgtra rspr. vedträ. 

1) Sken, skimmer. 	 2) Blinka. 
Bylte. 

fsv. spil 
skim 

tal 
vat 

fsv. tu 
vit. 
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b) i -› 6L, då vok. i skm. är kort, i bk2a fsv. bipia, de i mom. a 
nämnda ve.d fsv. viper subst. med sms. mev6ducy rspr. *mot-
vedig svårt att bearbeta, om trä, motspänstig samt prep. vid 
med enklit. pron., t. ex. vå-nia rspr. vid mig. 

Anm. 4. Dylik övergång till ö-ljud förekommer flerstädes i Upp-
land. Vätöm. har bgf. bedjal, brovo bredvid, vOta veta (se Schag. Vät. 
§ 49), bötta m. däcksbjälke i båt, mastbötte masttoft jfr isl. biti, 
lövver lever s. (de tre senare enligt Säve). Frötuna- ock Hargsmålen 
hata bötta beta sönder, t. ex. bröd i mjölk, Vaksalam. böda bedja 
(enl. Uppl. landsm. för:s saml.). 	?MCI ved har jag funnit i Jumkil, 
Björklinge ock Viksta. 

Anm. 5. Bröllopsskrifterna på Upplandsmål giva även flera exem-
pel på denna övergång. Ur dem, som jag omtryckt i Uppl. forn-
minnesför:s tidskrift 2  IV, s. 323 if., må några exempel anföras: 

böijer beder Br.-skr. 1736 s. 334; wö vid Br.-skr. 1732 s. 
333, 334, Br.-skr. 1770 s. 339; wölasse vedlasset Br.-skr. 1697 
s. 329; löfwa leva Br.-skr. 1770 s. 339, 340, 341; wöddi vid 
det, bewön bredvid honom Br.-skr. 1736 s. 335; wötta veta Br.-skr. 
1692 s. 326; swöjern svedjärn Br.-skr. 1732 s. 334. 

1. 

§ 20. Äldre 1 motsvaras av skm. 1 regeln, t. ex. 
di.shy 	fsv. disaping 	intas 	fsv. *ima 

gin 	 istår 	ister 
g.b.ha  4 	 *glia 	 7dPistår 	mit. klister 
g42,/a5  jfr isl. gnista 	 llm 	fsv. lim 
grina 	fsv. grima 	 rida 	ripa 
håkspit6  dial. hakkopit 	rgm 	rim 

fsv. *hipa 	 sij  9 	 sia 

1) Bedja enligt Säve. 	 2) Nedan förkortat till UFmT. 
Se Tamm Etym. ordb. 
Glänsa, jfr isl. gli. Ordet upptages ännu hos Lind 1749 ock 

Sahlstedt 1793. 
3) Gnissla. 

Hackspett; jfr Rz s. 235. Formen hackspit även hos Burens 
Sumlen s. 45. 

Sitta ock tjura, vara trumpen; jfr no. dial. hipa 'staa orkeslos, 
stundende efter noget' Ross. 

Jfr isl. im. 
3) Angående denna form se Lindgr. Btr. gr. § 86,5, Nor. Aschw. 

gr. § 164. 
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smida 	fsv. smi 	 tima pa 	 fsv. time 
ston' 	mht. stim 	pita 3 	*pita, 
strima jfr mht. strime 	vila 	hylla 
tiS h/ 2  nht. di 	 vina 4  al. distel 	 hvina. 
Hit hör även ordet iz&srima rspr. *ugnsgima järninfatt- 

ningen kring en ugnsöppning. Ordet är ej hittat i fsv.; för isl. 
uppger Fr.2  ett gima med i, men de no. dialekternas långa 
vokal i detta ord visar tillbaka på ett isl. gima, en form som 
även uppgives av Aas. Ordb. Ordet är en m-utbildning av 
samma rot ghi-, som föreligger i is]. gina se Persson Wz. s. 178. 

Anm. 1. Äldre i —> y i några få fall, näml. 
1) genom labialisation, värkad av angränsande kons., 

mellan labial ock labialiserad konsonant i orden: laryva fsv. 
kliva (stundom med y-vokal i fsv., se Nor Aschw. gr. § 108 anm. 2); 
kåkmPia fsv. ralla, mit. mile (annorlunda Nor. Nord. revy 1884-85 
s. 11); svyn fsv. svin (detta ord träffas med y- även i ä.-nsv., så swyn 
P. Swart Gust. I:s krön. s. 111; swyna Br.-skr. 1736 se UFmT. IV, 
s. 336); 

framför labial i ordet hypa rspr. *hypa vara trumpen, biform 
till det nyssnämnda hipa med samma betydelse; framför 1 i ordet kröko-
dyl rspr. krokodil, med y även hos Schroderus (se Grip Sv. landsm. 
XVIII. 4, s. 11); 

2) i orden styp isl. stia (Schrod. styia o. a. st.) ock såkangla 
rspr. sakristia (Södw. anför ett citat från 1506 med saakerstyge). 

Anm. 2. styl fsv. rspr. stil motsvarar stylus, lat. biform till 
stilus. Därjämte -förekommer även stOi jfr bokstyddil Br.-skr. 1732 
UFmT. IV, s. 331. 

Anm. 3. Äldre i 	skm. y mellan labial ock följande r; de fall 
jag funnit äro: 

byr 	rspr. blir 	 spYra 	rspr. spira (högt träd) 
fra 	fira 	 v a 	vira v. 
PYrem 	pirum 

samt mellan kakum. 1 ock r i b4•Yra rspr. blira plira. 
Mom Skuttunge har jag funnit denna vokal i Björklinge ock Viksta. 
Anm. 4. Äldre i motsvaras av skm. a i ordet Suft4hy fin, kruser-

lig, fsv. subtilig fin Södw. 

Stim, larm. 
Även i no. dial. med lång vok.: tistel Aas. Jfr Thurrnan Parg. 

§ 44,1 ock där cit. litt. 
Att detta ord hör hit ock haft gammalt 1, framgå av de östsv. 

formerna pit päit piti V11 Nyl. 
Skrika, jämra sig, fsv. hvina grymta, Speg. Gloss. 1712 hvina 

låta illa, Sahlst. 1773 'grisen hviner'. 
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y. 
§ 21. Äldre y 	skm. y i regeln, t. ex. 

bkgnby 	fsv. byggning mkyy 
bfflfal 
	

dial. byssja 	inkfa 7  
bkta 	 fsv. bytta 	nkt,Y 
(Mia 
	

isl. fylja 	Mb a 8  no. 
iffilta 2 	 gylta 	sPrPgi a 
hpt 3 	 rspr. "hyrat 	siogtar 
hgevja-t64-sa 4  jfr isl. 
Arga 5 	dial. 
trkga 6  
lfflbsa 	fsv. 
m3.9.101t 

Hit hör även kylt i uttrycket pez-n hgft rspr. på en höft 
samt det därpå bildade värbet hpfta-Ml taga till på en höft". 
y-vokal i detta ord förekommer i ä.-nsv. i Speg. Gloss. 1712, 
som har hyft jämte höft. I uppl. dialekter förekommer hyft fler-
städes, så i Fasterna (enl. meddelande av Tiselius), i Vaksala, 
Stavby, Jumkil på hyft (enl. Upp!. landsm.-rcirs saml.). Ehuru 

Halmläger åt kreatur; i-omljud i förh. till det med samma betyd. 
'förekommande bu, jfr Rz s. 72. 

Ung sugga. 
Hum, dunkel föreställning, jfr fsv. hyma mörkna, svartua Södw. 
Kläda sig vårdslöst, jfr no. dial. hypja seg til i samma betyd. 

Boss., isl. hypja 'to huddle the clothes on' Vigf. I skm. finns även ett 
subst. hkr» slamsig, slarvig kvinna, jfr no dial. hypja 'en langbent, 
vippande og skrxvende, uta3kkelig kvinde' Boss. 

Liten klen karl, sv. dial. krylle 'krälande hop, varjehanda smått' 
Rz s. 352. 

Krossa, Rz s. 358. 
Fylla med mossa, i-omljud i förh. till fsv. must mossa. 
Lappa slarvigt, provisoriskt; no. dial. pyngja i samma bet. Ross. 

Jfr sv. dial. pynga 'pyssla' Rz s. 515, da. dial. ponje 'pussle med 
handarbeide' se Falk Stud. Unger s. 215. 

Aning, hum; jfr även isl. ymr 'lyd' Fr.2. Se Hellquist Ark. 
XIV, s. 176 f. ock där cit. litt. 

Ovanläder; den faktiska fsv. formen är ivirkedher. 
Kroppsdelen 'höft' heter på skm. ro. 

hypja 	tryg 
krylla 	tklya 
kryssa 	witt 9  
lykkia subst. Yryn 
misslynter Ydadar 1° 

fsv. mykit 
dial. myssj a 
fsv. nykil 
dial. pyngja 
fsv. spryngia, 

systir 
tryggar 
pykkia 

isl. ymtr 
fsv. YPin 

`yvirkedher. 
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jag ej för närvarande kan med analogier styrka betydelse-
utvecklingen, antar jag, att skm. hboft, Speg. hyft är lånord från 
mit. häfte (L.-W. upptager visserligen blott hufte, men omljudda 
ock oomljudda former växla som bekant i olika mit. dialekter). 

Anm. 1. Äldre 	-› y i några få fall: framför -st i tyst rspr. 
tyst, på grund av bortfallet ä i iipa sämre ull fsv. lypia, sv. dial. 
lydja, lödja Ra s. 409. 

Anm. 2. Äldre Si motsvaras av skm. i-ljud i orden btrei rspr. 
byrå (om övergången y 	i i detta ord, beroende på vokalens svaga 
tryck, se Beckman Sv. landsm. XIII. 3, s. 36), cnvla gräla, tvista sv. 
dial. dyvla (se Lindgr. Btr. gr. § 42). 

§ 22. Äldre 	-÷ ö i några fall: 
före 8, som fallit i mgr humlehonung (jag identifierar 

	

detta ord med ä.-nsv. mödh 	*mydh -->- *miup, se Nor. Aschw. 
gr. § 100); assimilerats i bnylot fsv. bryplop, rkla fsv. ryPia, 
stbja fsv. stypia, rbigy vanligt namn på avröjd hage fsv. 
rydhning; 

före rn i orden 
t 	• ge• 	miskfdna  jfr fsv. fyrna 	mon,1  jfr isi. myrginn; het 	fsv. hyrn 	»anar 2  

före m i orden 
brotts 	fsv. bryms 	/6t922s4 	isl. lymskr, samt 
grsgit 	 grympt 	liskr_ns4a 	rspr. ljumske, 

om denna form, såsom jag förmodar, utgår från ett fsv. *lymske 
(motsvarande form även i Dalm. lömskan enligt Hof Dial. s. 163); 

före n i orden drbna böla svagt is!. drynja, /011 isi. hlynr, 
Arla fsv. synnan, bri,s4a fsv. ynskia, skna is!. stynja; 

före 11 i ordet »går rspr. kyller i uttrycket vara t bara 
»grå vara naken; 

före t i ftstt skytt jfr fsv. skytta, fkila fsv. *skytla tillfällig 
gärdsgård, där varje led (balk) består av två horisontala stänger 
ock två störpar, 'uplandice sehössla' Hof Dial. s. 249, jfr sv. 
dial. skyttlar, skysslar 'stänger att stänga öppningen på en 
gärdesgård' Rz s. 589; 

före s i /c94 fsv. lyss, rns.. fsv. myss; 
före g-ljud i lisiy fsv. iygn; 
före gh i "7,4,4, midyhlt, iraitykuy fsv. myghla; i skm. 

förekomma emellertid även former med y: mkgira etc. 

i) 1 morgon. 	 2) Morgnar. 
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§ 23. Äldre y -› skm. e (troligen genom ett mellanstadium o) 
i några fall, näml. 

1) före r5 (som övergått till k) ock före kakuminalt 1 + 
kons., vare sig kons. sammansmält med 1 till enhetligt ljud 
eller konsonantförbindelsen kvarstår; jag har antecknat ex- 
emplen: 

bga 	jfr fsv. byrdha 	In by,åra 	fsv. mylnare 
4tb9:hy 	rspr. utbörding 	clb.dgia 4 	*dopdylghia 
vgal 	fsv. vyrpa 	sa 	sylghia 
Jod 	kyld 	iåkpa 	gylpa 
Mut  2 	 "kylsa 	 jpsikva 5  jfr fsv. kylva 
P6sa3 	isl. pylsa 	1,96)Nuy6  fsv. 'kylvugher. 

Anm. 1. Framför kakum. 1 (fsv. 1), som ej följes av kons., är 
övergången ej säkert belagd. Av hithörande exempel göl fsv. gyl ock 
gröngöling fsv. *gron-gylinger har jag hört båda uttalen, med e ock 
0: ig• ock i0k, grjefii61ry ock griery. Vad det senare ordet 
angår kan, såsom doc. v. FRIESEN påpekat för mig, grieby vara en 
kompromissform av -ieby 	*-gylinger ock '-geby 	*golinger. 

Anm. 2. Hit hör sannolikt även fiba fsv. fylghia. Jag har 
emellertid undvikit att ovan uppföra det, emedan detta ord kan bero på 
analogi efter pret. ock part. pret. fsv. folgde folgt. 

Anm. 3. m fsv. skyr p beror sannolikt på invärkan från riks-
språket. Detta kan däremot icke vara fallet med ordet myling, som i 
skm. uppträder såsom rithy, mgly ock mOhy, jfr fsv. myrPa. 

Anm. 4. Framför j är 1 gingivalt, ock övergång y -->- e har ej 
inträtt att dömma av orden fkba ungt sto isl. fylja, hVa fsv. hylla, 
Ingia smöle isl. mykja7. Härmed kan jämföras förhållandet i finni. 
dialekter, att Y.  ej övergår till ö före r + j, se Hultm. Finl. Bidr. 
s. 161. 

Lyda, bry sig om. 
Tarmkäx, gyttrig hop. På subst. är bildat f396.8,-d2Op gyttra 

ihop; jfr sv. dial. kylls, kyllsa 'något oredigt, löst hängande, oordnade 
veck på kläder, hoprörd ock invecklad massa Rz s. 376. Ordet är en 
8-avledning på en rot kyl- med betydelse 'något utbuktat, utsvällande', 
som ingår i det nedan nämnda pgrvuy. 

Pölsa, sv. o. no. dial. pylsa; isl. pylsa 'a sausage' Vigf. 
Lat, trög människa, fakt. fsv. dyd dylghia, jfr Nor. Aschw. gr. 

§ 106,2 b. 
Valk, ojämnhet i tyg. 
Valkig, påsig, veckig, om tyg, kläder; även ta 1490(witt tala 

sluddrigt, ifr isl. kyffa tu l ordantta 'to stammer' Vigf. 
Mia fsv. skylla beror väl på analogi efter pret. ock part. 

*skolde *skolt. 
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2) före r + kons. (även före rt, rs, som --> resp. t, ,9), 
t. ex. 

berg' 	isl. birgr, byrgr met* 	fsv. myrker 
båt» 	fsv. byria2 	smbrja 	smyria 
hbrpa 3 	*hyrpa 	spbrja 	spyria 
jikitt4 	 *gyria 	sbrja 	 syrghia 

»439-1§a 	kyrkia 	siva 6 	*syria 
,t§årva 	kyrvil 	/Mir 	kyrsebser 
1rvka 5 	*kyrvla 	vet - 	iSl. virtr. 

Anm. 5. Undantag. Framför -rk inträder övergången blott i orden 
jp392,49e6 rspr. kyrka, mer rspr. mörk, där nav. har eller i förra 
exemplet kan ha ö-vok. Däremot kvarstår y i orden fyr4 fsv. fyrk, 
0 .̂0 f sv. yrkia, 02/9y fsv. yrke, där även riksspråket har y. 

Anm. 6. Efter r föreligger väl en öVergång y --> e i bynamnet 
krekkip fsv. Kryklinge (1321, se Sv. dipl. III, s. 510). På 1500-
talet hade y övergått till ö-ljud, såsom framgår av flera skrivningar 
Kröoklinge i jordeböcker i Kammararkivet från 1539, 1541, 1542. 

Såsom säkra hithörande exempel kunna ej räknas tråska fsv. prys-
kia, tråsk0 jfr fsv. pryskule. Dessa förekomma nämligen i Tierp-
ock Tolfta-målen med u-vok.: tritska, tritsketek (jfr truska, truskare, 
truskell hos Schrod. Grip Sv. landsm. XVIII. 4, s. 11), hvadan skrn. 

i rotstavelsen kan deriveras ur ett med -u- växlande -o-. 
bred rspr. bröst är att betrakta såsom avljudsform till isl. brjöst. 
rbsta rspr. röste är med hänsyn till sitt e oklart. No. dial. hava 

nämligen av detta ord både ryste, royste ock raust. 
Anm. 7. Den i denna paragraf behandlade övergången y -›- e 

har jag utom Skuttunge även funnit i Björklinge ock Viksta. I samma 
ställningar förekommer övergång av äldre y till it i Jumkil, Tierp ock 
Tolfta. Med denna uppl. dialektföreteelse kan jämföras övergången 

--> it före k, 4 -E- rä, tt i Burträskmålet (se Lindgr. Btr. gr. § 41,2) 
' samt den av ÅSTRÖM för Degerforsmålet såsom eventuell antagna över-

gången följa --> *feja —> fkare, se Dgf. 1j. § 35,1. 

Duglig, tillräcklig, jfr dalm. borg Nor. Dalm. s. 32. 
Så i ett diplom från 1316, Sv. dipl. III, s. 258. 
Snörpa ihop, sy 1. göra annat arbete slarvigt, ofta i frasen hårpa 

Sfiblya arbeta vårdslöst, jfr sv. o. no. dial. hyrpa (se Rz s. 276, 
Aas., Rosa). 

Gyttja, smörja; jfr no. dial. gyrja 'mudder' Aas., sv. dial. god 
Rz s. 230. 

Hoptrasslad hög, jfr no. dial. kyrve, korve 'knippe' Rosa. 
Sörja, smuts, jfr Nor. Sv. etym. s. 70. 
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y. 
§ 24. Äldre y motsvaras av skm. y i regeln, t. ex. 

blry 	tv. bly 	iMa 5 	dial.*kya 
bita 	 byta 	ra  6 	fsv. ryia 
brYta 	bryta 	ry-17 	 ryl 
fkYta 	flyta 	snYta 	snyta 
Nya 	fiygha 	stry4a 	stryka 
fkyta 	flyta 	syn 	 syn 
gnydal 	is!. gn§5a 	42,1a 	isl. s§sla 
hyda 2 	hfraa 	sYta 8 	sta 
hYda3  jfr fsv. ilhydhe 	tYtuy 9 	fsv. lytugher 
hYma 4 	rspr. *hyma 	tysA 	ist. 	iskr 
kid/va 	fsv. klyva 	ila 	 yla. 

Hit höra även 
millla vissla, jfr no. dial. mysa 'plira med ögonen, småle' 

Ross., sv. dial. myssla 'småle, vissla' Rz s. 451, jfr Hellquist 
Ark. XIV, s. 141; 

rayhym smårägna, jfr isl. h§ 'tynde haar, dun' Fr.,, no. 
dial. hyE, f. 'tynd hinde', hya af 'om luften, befries fra et !et 
skydmkke' Ross, sv. dial. hya opp 'klarna upp efter rägn' Rz 
s. 274. 

Anm. Rspr. y motsvaras av skm. u i ordet könliis rspr. 
konfys. 

Jämra sig, låta illa, även om bullret i tröskvärkstunnan, då, 
värket går fort; isl. gnfräa biform till gn§a 'tosen', se Nor. Aisl. gr. 
§ 440,2. 

Flå; isl. hfr6a 'hudstryge' Fr.2. 
Pack, dåligt folk, jfr Hellquist Ark. VII, s. 36 ock där cit. litt. 
Vara butter, vresig. Jfr no. dial. hfrmen a. 'n:tork og taaget, 

om luft, gretten', hma'vare vranten, gretten' Ross. 
Inhägnad plats, liten hage, jfr Nor. Aschw. gr. § 6540. 
Grovt, noppigt täcke, fno. r3er, nisl. ria Södw. Ordb., ä.-nsv. rya 

Speg. Gloss. 1712. 
Puckel, förekommer i bet. 'reumatism' Rz s. 546; om betydelse-

utvecklingen se Grip Sv. landsm. XVIII. 4, s. 25. 
Sköta späda barn. 
Pratsam, jfr sv. dial. tut 'mun' Rz s. 736 (om etymon se v. Fries. 

Geni]. med. gem. s. 96). 

• 



§ 25. 
konsonant, t. 

dyr 
dyt 
fyra 
fylc(ifta 
hyra 
myra 
myn  

Anm. 1. 

Äldre S' --> skm. y före apikoalveolar ock apikokakuminal 
ex. 
fsv. dyr adj. 

dyrt 
fyra 

rspr. fyrskaftad 
hyra 

fsv. myra 

»ml 
pyra 
sn4ra 
stYra 
stYb 
syr 

rspr. myren 	syra 
Med denna företeelse, övergång 

rspr. "pyra 
pyre 
snöyra 

fsv. styra 
styre 

rspr. syr 
syra. 

från slutet till öppet 
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y-ljud före nämnda konsonanter, kan jämföras övergången i y mellan 
labial ock r (se ovan 19,2), vilken innebär dels antagande av ett öpp-
nare artikulationssätt (förorsakat av r), dels svag labialisering värkad av 
labialen. 

Anm. 2. övergång y -› y under samma betingelser som för skm. 
har jag funnit i Björklinge, Tensta ock Viksta (Norunda h:d) samt 
Frötuna (Roslagen). I andra trakter av Uppland inträder diftongering 
av y före r. Så har jag funnit förhållandet vara i Vendel, där dif-
tongen uppträder såsom y2 eller yq, t. ex. fbra el. fkifra rspr. fyra; 
i Tierp, där y —> 00 (före r), t. ex. stAgia styra ock i Tolfte, där 

—› qa, t. ex. dear rspr. dyr, stmr rspr. syr. 
Anm. 3. Åldrejr-  motsvaras av skm. 0 i ordet bM-sa-fim rspr. 

bry sig om. Jfr Tamm Etym. Ordb. 

Ö. 

§ 26. Äldre 	-› skm. e, (de 
medellågtyska lånord 2), t. ex. 

eoldalåpn mit. angelegen 
inst 	höst 
fal4ra 	fallören 
fkg,n 	fsv. flen 
frd,d0.r 	freadagher 
Angp 	mit. knep 
3ntreisa 	rspr. intresse 
polåra mit. pollören 
pravOa 	privöte  

flåsta exemplen utgöras av 

4vatdr 	mit. quartör 
ragra 	regeren 
ragnt 	regente 
såltpåtar jfr mit. salpeter 
såltsår jfr mit. sals& 
såcy, 	mit. sedel 
stre; 	stref 
stadånt 	fsv. student 
stad6ra 	studera. 

Brinna sakta ock dåligt. 
Om utvecklingen av fsv. e motsv. isl. ei se nedan § 46. 
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Anm. 1. Äldre e -› skm. i i orden våfijiljuM rspr. evangelium 
ock ninkyon jämte nipnkyon fsv. neghenogha, väl beroende på in-
värkan från det närstående j, 3. 

Anm. 2. Rspr. e motsvaras av skm. i utom de nyss nämnda 
fallen i orden bågatil rspr. bagatell, hindrib• rspr. Henrik, Angli 
rspr. knekt ock det troligen därpå bildade värbet b•nkta 'begära -att 
få låna, bedja'. Jfr Rz s. 335 setvit rspr. sekvester-. 

Anm. 3. Äldre ö --> skm. a i ordet mai jämte nå,2 fsv. nej. 
Anm. 4. Rspr. e-ljud motsvaras av skm. y i matOja rspr. 

materia. 

§ 27. Äldre se 	skm. 
1) fsv. at återgående på 
Nya 	fsv. bra 
dr4pa 2 	dro3pa 
grgs 	gren 
4rgli 	krask 
tr44a3  ä.-nsv. kröka 
»a& 	fsv. 
ray 	'gagn 
sabs 	id. sex 
fisa 	fsv. skimra 

i regeln: 
urgerm. ö, t. ex. 

.2,14da 
smalta 
stYra 
svga 
svgta 
vgy 
vrd4a 
vgv 
vak 

fsv. 

isl. 
fsv. 

sliepi 
smealta 
stela 
svwlla 
svcelta 
visegher 
vricka 
veever 

Anm. 1. a uppkommet ur fsv. te anser jag föreligga även i ordet 
Nya rspr. fråga. Tamm Etym. Ordb. har förklarat denna dialektform 
såsom beroende på den tyska formen du fragst. Denna förklaring före-
faller emellertid ej tilltalande för en form, som är så vida spridd i våra 
dialekter. Utom de av Rz s. 164 anförda trakterna förekommer den i 
Närpes (se Frth. Närp. s. 37), i Vörå (se Frth. Vöråm. § 21,3), på 
många ställen i Sörmland (enligt meddelande av kand. T. Ericsson). 
I ä.-nsv. har jag träffat formen frega i Harald Olufssons Visbok s. 65, 
Bureus Sumlen s. 45, 56 (ett av de i hans språk förekommande uppl. 
dialektdragen). Hof Dial. s. 122 uppger fråga såsom uppsvenskt var-
dagsspråk: »Sveci vulgari sermone hodie plerumque fråga dicunt». I 
detta sammanhang kan påpekas tillvaron av isl. fregaspj211 'efterret- 

Med i-vok. även i ä.-nsv., så kniohter L. Petri, Några spörsmål 
s. 23; likaledes i Br.-skr. 1752; jfr knechta 'bedja ödmjukligen' Speg. 
Gloss. 1712. 

Användes oftast i betydelsen 'döda ohyra'. 
Kräla, krypa; jfr Lindgr. Btr. gr. § 38,1. 
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finger' Fr.2. På grund av det ovan anförda kan man med ganska stor 
visshet antaga, att jämte formen frsegna, isl. fregna i fsv. även funnits 
ett 'frzegha. Redan Rydqv. I, s. 151 har, ehuru med frågetecken, an-
satt denna form. Dess uppkomst tänker jag mig på följande sätt: då. 
man hade exempelvis drepa drap drepinn, fregna fra freginn, bildades 
efter pret. ock part. analogice en ny inf. *frega. 

2) fsv. se uppkommet genom i-omljud av a, t. ex. 
bit 4a 	t'sv. blsedhia 	Aramg7 rspr. *krämmel 
bkast 	blsester 	byampa 8  iSI. kreppa 
bakgius.ssvi rspr.*bälgvässing jp,MS 9  fsv. kams 
anidka 2 	*domfälla 	mat 	meetter 
ånsa8 	is!. en», 	nOdlaio rspr. *nyvälle 
janbalm 4  rspr.*enbäning 	ståta" 	*stäcka 
fapn ,  fsv. fseghin 	i§44 	fsv. piseii 
fagra 	feaghra 	tkm4ta12  rspr. "torrmäte 
gran 5 	gra3n 	 fa 13 	fsv. sesia. 
/ata 6 	heta 

Hit höra även: 
grahdray adj. med gråsprängt bår, fsv. *grahserugher. Jag 

sammanställer detta ord med isl. hrr 'graa, lat. eanus', Mera 
'graahed, graat haar', harr 'graa, ismr graahaaret' Fr.2. gr&-
hdray är sålunda en tautologisk sammansättning; jfr no. diaL 
graahserutt 'graahseret' Ross. 

Kreatur med tjock buk; i-omljud i förhållande till -vase. Jfr 
bakgmisa tjock karl, sv. dial. vase 'pojke, slarv, stackare' Rz s. 798.. 

Doms avkunnande. 
Jfr Hellquist Ark. XIV, s. 5. 
Hane med blott en testikel, i-omljud i förhållande till ball 

'scrotum' Rz s. 21. 
Ordet har fått den 1-omijudda vokalen från plur., jfr Schag. 

Vät. § 29. 
Låta, med i-omljud från presens. 
Stång, som lägges ovanpå hölass för att trycka ned höet; hör 

till krama. 
Krympa, urg. *krampian, avljud till mit. krimpen sv. krympa,. 

se Lindgr. Btr. gr. § 37 anm. 3. 
3) Fång hö, så mycket som kan tagas på en gång mellan räfsau 

ock handen. 
Åker, som nyligen gjorts till klövervall. 
Sätta (hö el. halm) i stack. 
Torrskaffning. 

18) Jfr Ostboff PBB. XIII, s. 398. 
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mbemanta part. pret. försedd med många karlar till jälp i 
arbetet, jfr isl. fj2lmenna v. 'gjore talrig paa folk, samle mange 
folk' Fr.2; samt möjligen 

bd,mba-i-gd äta ock dricka glupskt, fsv. 'bEemba i sik, jfr 
fsv. bamba trumma (samt no. dial. bembil 'navle' Aas.) ock skm. 
bedya-i-sa i samma bet.: bakg mage. 

fåyår fsv. fagher har fått sitt a från komparativen ock 
superlativen f4gr:2, faykt fsv. fteghre, feaghirst samt från värbet 
fagra fsv. fEeghra försköna. 

Anm. 2. M,22,  fsv. taghit beror väl med hänsyn till sin e-vokal 
på analogi efter dd,.22,  fsv. draghit, Våp fsv. slaghit. 

3) fsv. as uppkommet genom kontraktion av diftongen esi 
framför konsonantgrupp (se Nor. Aschw. gr. § 80,11, 2) i så-
dana ord som: 

bag 	fsv. bmsker 	isl. beiskr 
fågd#1 	"fEeghpin 	feig5in 
fka,53' 	limsk 	 fiesk 
hålsa 	hansa 	 heilsa 
handa 	heampta 	heimta 
ransa 	rensa 	hreinsa 
anDa 	Eenkia jfr got. ainakls. 

Hit hör även manst adv. ovillkorligen, om det, såsom jag 
förmodar, är en bildning på subst. nnen is!. mein; jfr no. dial. 
molns adj. o. adv. 'hinderlig(t)' Rosa. 

§ 28. Äldre a3 -› skm. a framför apikokakuminalt 1 + kons. 
ock framför r + kons.: 

1) framför apikokakuminalt 1 + kons., t. ex. 
bag fsv. boelgher »åk#,Y 	fsv. kiaalke 
hag hEelgh fakv simiver 
haddr hmlghadagher fa/ - stitelker 
hå«? hEelften såja smila 
jakpa hieelpa subt,?)a sveelghia 

hiEelpte tgm tealghia 
mad mEeld plammt 2  jfr fsv. picell 

I uttrycket vabsa fågd# växa ovanligt fort. Enligt folktron 
är brådmogenhet i kroppslig eller själslig utveckling ett tecken till för-
tidig död. Jfr dalm. fegd förutbestämdhet. Vätöm. har feg i den 
gamla betydelsen 'som snart skall dö' enl. Säve. 

Gråkallt, ruskigt, om väder. 
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vetba 	fsv. vmlia 	akg 	fsv. pelgher 
altv mlf 	 4sipn' jfr isl. elskr; 
Anm. 1. Framför apikokakuminalt 1 utan följande konsonant före-

kommer i skm. a i ordet 21cik ijäl fsv. 1 hsel (däremot vak fsv. vse1 
se ovan § 27,i, yra rspr. gräla, sb•våka bräka om får, prata fsv. 
*skymla jfr isl. skval 'unodigt snak' Fr.2, no. dial. skvsela 'brtege hest, 
klynke' Ross m. fl. med a). 

Anm. 2. Framför gingivalt 1 har målet a i orden: hålma fsv. 
heelviti ock palm rspr. pärm. 

2) framför r + konsonant, t. ex. 
'arv 	fsv. dieerver 	mala 	fsv. ~ria 
vånåt rspr. dvärgsnät 	Pga 	pmrla 
b hy 	fsv. ftserpinger 	Pk9a3 	pwrsa 
farg jfr fsv. fsergha S. 	s_294na 	isl. sperna 
fag 	fsv. feersker 	stbia4  jfr fsv. stigarna 
!Pas 	fras 	 fat 	fsv. stiEerter 
iltka 	geerpe 	apors jfr fsv. vEernir 

imrn 	 aria 	fsv. mria 
bsår.ga 2  jfr fsv. ksera 	 etta-623 6  jfr isl. erta. 
Anm. 3. Hit för jag även ordet vilNs i uttryck sådana som ga 

v4hs, ga vdhs-oNy eller vdhs-ddy i betydelsen 'lyckligt för dig, 
gratulerar, nog har du det bra'. Jag identifierar detta ord med fsv. 
vserpes rspr. värdes. I ä.-nsv. förekommer det i Ihres, Linds ock 
Sahlstedts ordböcker. Lindgr. Btr. gr. § 37 anm. 3 förklarar i anslut-
ning till NOREEN detta ord såsom uppkommet ur veI es pik. För skm:s 
form är emellertid denna förklaring av flera skäl icke antaglig. Det 
föregående gm 	gup) bleve då meningslöst; fsv. vml, isl. vel har i 
målet a-vokal: vak. Frågans lösning gives emellertid av de förut citerade 
bröllopsskrifterna på Upplandsdialekt. Där finna vi i Br.-skr. 1691 wählis 
dag som ä så klok UFmT. IV, s. 325, wählis Ehr ib., wählis hwarje 
Möö s. 326; i Br.-skr. 1692 Gu han wälis han som . . Gu wälis 
Lallar wån s. 327 ock slutligen 'Ou väljs sinne jer, som få hwar 
annan åga' s. 328. Det sista exemplet är avgörande; det visar, att 
våhs, v4k2,s-ctdy ock gm, mihs-ctay äro elliptiska uttryck för 'Gud värdes 
(väl)signa dig'. Med hänsyn till det fakultativa bortfallet av gu gud 

Vänlig, snäll vid kräk; även folkkär, om djur. Jfr Rz s. 845. 
Kälta, käxa. 	 3) Prässa. 
Obruten form; så ock hos Schrod. (se Grip, Sv. landsm. XVIII. 4 

s. 9). 
Ägor, eg. inhägnader — betydelseutveckling analog med den, som 

genomlupits av gård. 
Om etymon se Persson Wz. s. 36. 

Sv. landsm. XVIII. 6. 	 5 
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kan man jämföra den i nav. vardagstal vanliga ellipsen trösta dej (om 
du gör så) 	gud tröste dej etc. Ovanstående förklaring torde våra 
giltig även för Burträskmålet. Formen Vis är anträffad på många 
håll i Uppland; jag har funnit den bl. a. i Jumkil, Björklinge, Viksta 
ock Tierp. 

Anm. 4. Åldre 9.3 -} skm. e. före av rö uppkommen apiko-
kakuminal i orden "haka fsv. hserpa, smihgr fsv. -hserper, hbmy rspr. 
härdning samt 311t4my rspr. *ill-härdning avgörande ögonblick, svår 
stund, prövning. 

Anm. 6. Ordet ibbm 'inslag i väv' med a för väntat a beror 
på analogi från värbet bara bära. 

Anm. 6. Åldre 9 3 -> skm. a utom de förut nämnda fallen även 
i ordet Mal fsv. 

§ 29. Palatalisering av *äldre ffi 	skm. i genom invärkan 
av ett närstående k (3) har ägt rum i några ord. 

te --> i efter k i »Ulm fsv. "ke3tlinger isl. ketlingr ock det 
därpå bildade denominativa värbet/93.2ka föda, om kattor. Hit hör 
väl även /pta fsv. kEetil rspr. kittell samt MÅ rspr. käk (annor-
lunda Åström Dgf. 1,j. § 14,2). Denna palatalisering förekommer 
flerstädes i Uppland: tjisslinga är antecknat i södra Fjärdhundra 
(enligt Uppl. landsm.-för:s saml.), ock doc. V. FRIESEN meddelar 
mig, att han i Roslagen funnit formen tjissla i samma betydelse. 

En övergång 83 ---> i mellan j ock 3-ljud föreligger må-
hända i jiy84å3t rspr. gigeltänt 'med tänderna skjutande över 
varandra' ock värbet kika rspr. *gigla böja ut taggarna i ett 
sågblad. Jag tänker mig detta jiyka uppkommet av ett fsv. 
*gteghla ock sammanställer dessa ord med no. dial. gag adj. 'til-
bagebojet', gjegje »et 'gagt' redskab» Rosa; jfr även ä.-eng. 
gagtooth 'a projecting tooth'. För betydelsens skull kan jag 
icke med Tamna Etym. Ordb. identifiera gigel- med no. dial. gigl 
adj. o. subst. 'vacklande, stående osäkert', jfr giga, gigla, gigra 
v. 'vackla, vicka, stå löst'. Någon betydelse av vacklan före-
ligger nämligen ej. En sammanställning av ifrågavarande ord 
med isl. geiga 'tage en skjmv retning' Fr.2  (se Tamm a. st.) 
är emellertid möjlig, ock vi ha då en palatalisering ö i före 3. 
sfyåk rspr. segel kan ej uppföras här, då fsv. jämte meghl har 
biform med i-vok, se Nor. Aschw. gr. § 78 anm. 1. 

1) Nor. Aschw. gr. § 102 anm. antager, att nsv. kittel är 
upptaget ur komposita; då jag för skm. »44 måste antaga övergång 

—> i uti huvudtonig stavelse, är jag böjd att antaga förhållandet vara 
detsamma med /Oh/. 
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För fullständighetens skull vill jag även nämna ortnamnet 
vtyka nsv. Vigie, där ifrågavarande övergång kan tänkas före-
ligga, om nämligen detta namn innehåller substantivet väg. I 
jordeböeker för Bälinge b:d i Kammararkivet har jag funnit 
formerna veglede, wiglede 1542, viglidi 1541, vigli 1567. 

§ 30. Labialisering av äldre 	skm. 0, 8, e genom invarkan 
av närstående labial konsonant har ägt rum i några ord: 

tvot rspr. tvätt, tveta rspr. tvätta, 
kkevita en uggleart, onomatopoetisk bildning efter ugglans 

skri klävitt, 
hAvsk rspr. likväl, enklitiskt, t. ex. haw-vot f41j 4vek han 

vart sjuk likväl, 
dåttAse ‹- därmed så, brukas såsom förklarande tilläggsord, 

t. ex. d-a se kdlt dema,se det är så kallt därför så (kan jag ej 
gå t. ex.). 

Anm. 1. övergång äldre E'S •-› ö förekommer flerstädes i Uppland. 
Vätöm. har tv0ta1  (se Schag. Vät. § 49) ock vötte vätte (enl. Säve); 
den förstnämnda formen har jag funnit även i Juinkil, Björklinge ock 
Tensta; klövittuggla, dömmerså i Fjärdh.; köppas käppas i Simtuna 
(enl. Uppl. landsm.-för:s saml.). 

Anm. 2. Bröllopsskrifterna visa även exempel på denna övergång: 
fömta fämton Br.-skr. 1732, UFmT. IV, s. 332; tällföllä tillfälle, Br.-
skr. 1770, s. 338. 

§31. Äldre R-3 	skm. a i regeln: 
1) fsv. Ei3 mosvarar is]. é, t. ex. 

*åda 	fsv. klåpa 	is]. klåäa 
109,3 	lreghre 	lågri 
14ra 	 i.wra 	håra 
nåtår 	metter 	mkr 
sArbia 2 	skr ma 	skråma; 

Anm. 1. Genom framåtvärkande i-omljud har a-vok. uppkommit i 
pha fsv. Diana, pitena. 

Det kan förtjäna omnämnas, att Vätöm. enligt &VE har kvötta. 
På övergången tv —> kv i Vätöm. ger SÅVE flere exempel, så kvä två, 
kytta* tvär. Äldre kv •-> tv däremot, t. ex. tvarn kvarn, tvast kvast, 
tvist kvist, tväll kväll. 

Jfr Bugge hos Nor. Dalm. s. 162. 
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2) fsv. Ca motsvarar isl. é, t. ex. 
f.4 	fsv. fre 	is!. fe 
gr4t 	 grEet 	gret 
har 	 hr 	her 
tng, 	 knEe 	kne 
råtndsuyl jfr fsv. rEetter 	rEktr 
.24,t 	fsv. skatter 	slettr 
stata 	, staatta jfr isl. stat 
trgi 	 tr 	isi. trå. 

Anm. 2. Framför r + kons. övergår fsv. å till skm. a. Jag har 
antecknat fallen h612.3 fsv. hmrna isl. herna (kan dock vara analogi 
från dånå isl. varna), hartåst rspr. härnäst, hitOls hittils rspr. 
här-tills, kg fsv. lEeript. 

Anm. 3. Riksspråkets ä motsvaras av skm. il i ordet völn,Or rspr. 
volontär, som fått ö-vokal genom analogi från sådana ord som igfarojr 
ingenjör, fcit) t1A4 r fabrikör. 

0. 

Äldre is' 	skm. o i regeln, t. ex. 
br§ndår 	fsv. bönder 	 nogd fsv. noghder 
hitrashtivdy lueradshofpinge 	2,ltstg d 	sloghp. 
,t0t 	klot 
Anm. 1. Genom analogi har u inkommit i pret. ock supinum av 

värben falla ock hålla: ful (jämte fot)  rspr. föll, fith rspr. fallit, 
hul (jämte MA rspr. höll, hiclt rspr. hållit. 

Anm. 2. Delabialisering av äldre iii -÷ skm. a har ägt rum i 
ordet falliftit rspr. fölunge (Fasternamålet har fceitire enligt med-
delande av TISELIUS). Däremot kvarstår ö-vokal i falnar rspr. fölmärr. 

Äldre år motsvaras av skm. g i regeln (o vid förkort-
ning): 

1) fsv. -ö motsvarar is!. é, t. ex. 
in9år 	fsv. boker 	isi. bfåkr 
dkma 	Urna 	 dtiima 
fkcla 	fopa 	 fåöa 
Oret 	fora 	 fåra 
grgn 	groll 	 grånn 

1) Se ovan s. 29. 
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hons 	fsv. hons 	isl. håns 
mkda 	~Da 	måöa 
ligy 	 slogher 	slågr 
sea ' 	sokia 	såkja 
tkma 	 torna 	tårna; 

fsv. ö motsvarar isl. au, t. ex. 
bk(M812.1  jfr fsv. los 	isl. lauss 
dront 	fsv. dromber 	draumr 
fy 	flogh 	flaug 
fkkta2 	jfr fsv. fiotir 	flautir 

fsv. gopn 	gaupn 
kNfstår 	kloster 	klaustr 

ly 	 logh 	laug 
strgm 	stromber 	straumr 
tgln 	 -hambor 	taumr 
b.ya 	 ogha 	auga; 

fsv. ö motsvarar isl. ey, t. ex. 
bksta 3 	fsv. bosta 	isl. beysta 
drkma 	droma 	dreyma 
do 	 dola 	deyja 
jkma 	 goms, 	geyma 
hkra 	 hora 	heyra 
lksa 	 'osa 	leysa 

tyt6.2 a 	 smoghia 	smeygja 
stianrksa jfr rspr. stenrös jfr isl. hreysar 
ta 	fsv. toghia 	teygja 
ra 	 ora 	syra. 

Hit för jag även ordet frgn skör, jfr no. dial. froyn, froyden. 
'skjer' Ross, isl. *freyäinn (fakt. frau6 'skum', freyäa 'skumme' 
Fr.2). Från synkoperade former av adj., där 6 fallit före n (se 
nedan), antar jag formen frgn hava uppkommit (jfr Grip Sv. 
landsm. XVIII. 4, s. 19f.). 

§ 34. Palatalisering av äldre 	sm. y äger rum i nagra 
fall, näml. 

1) i omedelbar närhet av k 

Skuggan av människa eller djur; jfr blodlös i bet. 'spöke 
Rz s. 41. 

Grädde. 
2) Slå, trycka; även bryta upp t. ex. sten. 

• 
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före k i orden War ök plur, fsv. oker sing. (pluralformen 
öker i ä.-nsv., Speg. Gloss. 1712) ock (Ok otäck fsv. otoker; 

efter k (som -› fy) i orden ffira fsv. kora ock »yva 
kväva fsv. kova; 

2) i arheten av 5  j: 
före 3, j i orden bkly1 fsv. boghil, Nogka buckla jfr 

fsv. boghia, fityl flöjel fsv. floghil, kgka rspr. ögla, 2,1ha 
slöja jfr fsv. sloiere; 

efter g (-> j) i ordet »ra fsv. gora; 
3) före g i orden dyy fsv. dogn (jämte dygn) ock pvkhy 

ömklig jfr fsv. onkelika. 
Anm. 1. Exempel på den i denna paragraf behandlade övergången 

förekomma flerstädes i Uppland, så i Vätörn. (se Schag. Vät. § 16). 
War, ilAar har jag påträffat i Jumkil, Viksta ock Vendel, .22pja slöja 
i Viksta. Enligt Uppl. landsm.-för:s saml. förekomma följande former: 
ykena bst. pl. i Enåker, gymma gömma i Roslagen (en form som 
synes giva stöd för antagandet, att fsv. gyma är en dialektform, ej 
skrivfel; se härom Nor. Aschw. gr. § 106 anm. 4), tjypa köpa i 

	

Malsta, julhyokte 	julhögtid) julkalas i Stavby. 
Anm. 2. Bröllepsekrifterna på Uppl.-dial. hava följande hithörande 

ord: hygakta högaktad Br.-skr. 1732 (se UFmT. IV, s. 331) samt 
Br.-skr. 1740 ock 1742, yk ök Br.-skr. 1727.1  

Anm. 3. Om denna företeelse i fsv. se  Nor. Aschw. gr. § 106,2 a; 
i ä.-nav. hos Schrod. se Grip Sv. laudsm. XVIII. 4, s. 12. 

	

§ 35. Äldre 	-> skm. o i några ord, näml. 
I) före kakurninalt 1 i orden: s gra söla fsv. sola ock hånstik 

isl. hands21 plur. fsv. 'handsol (av öl fsv. 01 har jag hört två 
uttal: gir ock at). Hit hör väl även noga vara lat, ovärksam, 
jfr no. dial. nøla 'give sig tid, sole pusle' Ross. Däremot har 
målet regelbundet g-ljud före k ÷- r6, t. ex. Ith.b fsv. horpe, 
nka fsv. forpe; 

2) före r i ordet smer fsv. smor, mulor; 
Anm. 1. Före r + kons. har övergången inträtt i bynamnet åt» 

Örke, om detta, såsom jag är benägen att tro, är att härleda ur ett 
fev. *opke, en bildning på op-, isl. auän, med 6k -->- rh såsom i bark 
fsv. budhker, iltea fsv. *lika; 1500-talets form är Örki, Örke, så i 
jordeböcker från 1541, 1542, 1545; jfr Örkelljunga fsv. Odknaliung.2  

Jfr nyjder nöjd i en Br.-skr. daterad Hammarby bruk, tryckt i 
Stockholm 1743. 

Se Billing Åsbom., lj. s. 192. 



ursprungligen långstaviga ord (utom 
r eller vissa kons.-grupper, se nedan 

gal 	fsv. 
sgrhål 9  jfr isl. 
hånduyl° 
jåmka  n 
kåla 
kal 
jpzyWan 
Ian 

galder adj. 
hallr 
hfgrtdulega 

rspr. *jamla 
Sv. kalla 

kalder 
kinben 
land 
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Att sammanställa namnet med fsv. or isl. aurr förbjudes av den om-
ständigheten, att trakten i fråga icke är sandig.1  

3) efter r i orden red fsv. rost 'vox' ock dess denom. v. 
Meta rspr. rösta, stren3y 2  strömming fsv. strominger samt person-
namn på -ström, t. ex. bårgstrjm rspr. Bergström, åystrånt rspr. 
Engström, 99.stråm rspr. Nyström. 

Anm. 2. Med den i nyss anförda fall nämnda övergången är att 
jämföra utveckligen j-r" (--> e) --> e, se ovan § 23. 

a. 
§ 36. Äldre ä motsvaras av 

som långt) i följande fall: 
1) Äldre a -± skm. a i 

då det följdes av kakurn. 1, 
§§ 37, 40), t. ex. 

a/3 	isi. allr 
ålna4 	*allna 
åndrar 5  jfr isl. andri 
&labil) 6 	rspr. *avslapp 
brånta- 7  jfr fsv. branter 
dånzba 	fsv. damba 
dånta 8 	danta 
fåla 	 falla  

skin. a-ljud (a såsom kort, a så- 

Kand. R. NORRBY meddelar mig, att en sammanställning med 
isl. aurr är tänkbar på grund av den förbiflytande ån. (Not vid 

korr.-läsningen.) 
Jfr strilming Br.-skr. 1692, UFmT. IV, s. 326. 
Död adj. Fr.2  anför denna betydelse från isländskan. 
Dö, om kreatur; n-avledning på föregående ord. 
Skoningar av trä under släde eller kälke (nu ej brukliga). 
Räst, överleva; avljudsform till dalm. Avslipp. 
Kråma sig (om hästar); bildat på adjektivet brant (betydelsen 

nindrar ej detta antagande, se Tamm Etym. Ordb.). 
Missunna; fsv. danta klandra, jfr danta smäda Speg. Glosa. 

1712. 
Solbadd, solsida, isl. hallr 'skraaning, heldning' Fr.2. 
Händig. 
Prata slarvigt, jfr no. dial. jamla 'mjave' Rosa. 
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öh6sk1ty1  fsv. *ofhaskeligher span 	fsv. spander 
2,1an 2 	ä.-nsv. sland 	 tånda4  jfr iSI. tandri 
.11anta 3 	fsv. *slanta 	vålra5 	dial. vacka. 

Hit höra även: Onsa,-i-sa äta glupskt, jfr Hellqu. Ark. 
XIV, s. 23; sagda-sa lugna sig, jfr sv. dial. sagga 'göra något 
långsamt ock makligt, gå långsamt' Rz s. 555, no. dial. sagd 
adj. 'opgiven af mathed, lede 1. forfterdelse' Ross. 

2) Äldre ä förlanges (efter övergången ä -÷ ä) ock övergår till 
skm. a 

a) i ursprungligen kortstaviga ord, t. ex. 
kra  6 	fsv. aghi 	 frcidu 	fsv. fraclha 
bka 	 bial) 	 pina  13 	 gana 
bl-åma' jfr fsv. bram 	gåta 	 gata 
fectans jfr fsv. fata 	 g1råvå 14  jfr isl. g1a5r 
firetya 9 	isi. flaga 	hay  15 	fsv. hagh 
flrecyetra 19 	flagari 	stian.mdk 16  jfr dial. mal 
(råna" 	*fiana 	metra, 	fsv. mara firas  12 	 fias 	 skåta 17 	 skati 

1) Hisklig. 
Rulltrissa på spinnrock; därjämte sammansättningen h•ni,22cin 

knäskål, som förekommer i Uppl. ock Sörml., se Rz s. 621. 
Slå dank, även i sammansättningen netnta-sd-frcim hanka sig 

fram; avljudsform till slinta. 
Veke. 
Tråg, finskt lånord, jfr Sax62 Sv landsm. Xl. 3, s. 236. 
Respekt, fruktan. 
Skryta, skrävla; i skin. finns även ett adj. bramay öv,errnodig, 

jfr bramma 'ståta' Bureus Sumlen s. 27. 
Grepe, handtag. 

2) Tunn flisa, isl. flaga 'a slab of stone' Vigf. 
Lättsinnig, obeständig karl, isl. fiagari 'a loose person, an im-

postor' Vigf. 
Såsom subst. 'lättsinnig kvinna', såsom värb 'springa halvklädd 

1. slarvigt klädd'. 
I uttrycket ma Pis a ma fhis, ungef. 'i sus ock diis'; isl. 

fias 'a headlong rushing' Vigf. 
Gapa, stirra; om etymon se Nor. Sv. etym. s. 36. 
Vatten i fårorna efter störträgn, isl. glaär 'lys, blank, skin-

nende' Fr.2. 
Sämre gärdsgård. 
Stenrös. Jfr isl. m21, sv. dial. mal 'grovt grus' Rz s. 426. 
Trädtopp, bortersta (från kyrkan måst avlägsna) delen av en socken. 
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skråna"' 	fsv. *skranugher tåka 	fsv. tala 
skråta 2 	dial. skrata 	tvåyu 	isi. pvaga 
småka 3 	isi. smali 	heopvet1t4  jfr fsv. val. 

Hit höra även: 
skråma skrämma fsv. *skrama, bildat på avljudsstadiet 

skräm av serien skrim skräm skräm ock besläktat med det 
i svenska dial. vanliga ordet skrämt. Jfr Bugge hos Nor. 
Dalm. s. 162; 

stianhår stenrös, isht i vatten, vanligt i sv. dial. se  Rz s. 
244; jfr isl. hvgr. I Roslagen förekommer detta ord med an-
starnsböjning: are (enl. Upp]. landsm.-förs saml.). I isl. hergr 
hava vi väl att se en avledning med g-suffix, vadan i har något 
g-bortfall ej föreligger; jfr Nor. Dalm. s. 74. 

Anm. 1. Undantag. Fsv. ä 	skm. a före k, r i urspr. kort- 
staviga ord i några få fall: 

1) före k i orden MOM, rspr. Dalkarsbo, Upsa7t3 rspr. Upp-
sala; i det först nämnda ordet beror väl a-vok. därpå, att känslan av 
sammansättning försvagats ock ä utvecklats såsom i ett enkelt ord 
framför b' + kons. (se nedan), däremot Mitår rspr. dalkarl; samm& 
övergång finns möjligen i gåkm fsv. galin5; 

2) före r 
i orden båra rspr. bara adv. ock våra rspr. vara v., vilka upp- 

tagits ur svagtonig ställning med förlängd kons., framför vilken ä 	a 
såsom före kons.-grupp; 

i starkt bitonig stavelse (där konsonanten likaledes förlängts) i 
sammansättningar med -faren6. Jag har antecknat följande: pAkfårm 
rspr. 'gårdfaren, säges om tiggares mat, som han bär ur gård i gård, 
måfårm rspr. (illa) medfaren, r3vfårm rspr. *ringfaren av ringa 
omfång (om ägor), lätt att utföra (om arbete), rötfårm rspr. 'redaren, 
säges om mat, som man haft med till matsäck på resa, men fört hem 
igän (tros genom detta kriogforslande ha blivit kraftigare än annan 
mat), sialvfårm rspr. 'senfaren senfärdig (om person), tidsödande (om 
arbete) samt 4tfärm rspr. utfaren utmattad; 

Avtynande, om växter; jfr no. dial. skrane 'mager og forkrympt 
figur' Ross. 

Schasa, jaga (höns) Rz s. 596. 
Hop, mängd, isht av människor 1. djur. Jag identifierar detta 

ord med is]. small 'smaafffl' Fr.2. Jfr Rz s. 632. 
Handtag på slaga. 

3) Möjligen beror ä-vokalen på den följande stavelsens i (se Hultm. 
Finl. Bidr. s. 188); fsv. har troligen haft en form *gEelin, jfr fsv. 
gEelnas. 
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c) i sammansättningarna bårfc_ita rspr. barfotad, barhemda jfr 
rspr. barhuvad ock fitrgall rspr. fargalt, där senare sammansättnings-
leden börjar med kons. 

b) i långstaviga ord före vissa konsonantgrnpper: 
a) före rn, t. ex. ban fsv. barn, gan, fsv. garn; 
/3) före rt i några ord, dels' då rt följdes av vokal i vetta 

vårta fsv. varta, kåta riva av t. ex. näver fsv. *karta, dels då det 
stod i slutljud i fat rspr. fart, kat rspr. kart, snat rspr. snart; 

Amn. 2. kåta lat. °halta torde vara lån från riksspråket. Såsom 
exempel på förlängningen i fråga kunna ej anföras neutralformer av ad-
jektiv sådana som bat rspr. bart, kla( rspr. klart, vid vilka analogi 
från mask. o. fem. ständigt gör sig gällande. 

I) i åtskilliga fall före kons. +1, r, före s + kons. ock m + 
kons., t. ex. 

krecvka 	rspr. kravla 	snectra 	rspr. snattra 
stelpka 	stappla 	knåstra 	knastra 
smectra 	smattra 	sams 	 sams; 

Anm. 3. För att undvika upprepning ock få behandla hithörande 
företeelser (andra vokalers förlängning i analoga fall) i ett sammanhang, 
går jag här ej närmare in på de olika fallen, utan hänvisar till min 
utförligare framställning i kvantitetsläran, »senare vokalförlängning» § 52,2. 

(Y) före 51, 5n, 5r, där 5 fallit. Jag har antecknat följande 
exempel: 

sal' 	jfr fsv. sapui. 	steoun 2  
sia 	fsv. sala 	nåra 
stena 	stapna 

§ 37. Äldre ä -› skm. a före kakum. 1 ock 
1) före kakuminalt 1 + konsonant, t. ex 

Mår 3  fsv. 	"alder fitlita 4  fsv. falka 
åkmån.jv almeninger Rau falna 
(In aln Pisp 5  ä.-nsv. falske 
Ickvår alvar hål(ta fsv. halka 
bålya balja hakrn halmber 
ben balker has hals 

Denna form är uppkommen ur kompositionsformen sala- i t. ex. 
Alba rspr. sadelbook, seameckara rspr. sadelmakare. 

Städsel. 
Al, lat. alnus; om detta ord se G-rip, Sv. landsm. XVIII. 4, s. 4. 
Pruta, schackra, k-avledning till fal, jfr Elellqu. Ark. XIV, s. 16. 
Falaska. 

fsv. *stapning 
pam apra. 

r + kons. samt före 
• 
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hakv ' 	fsv. halvor 	makm 	fsv. malmber 
hit rna 	rspr. halvtimma 	stearkuyl 	*stalkugher 
b•akv 	fsv. kalver 	tag 	 talgher; 

Anm. 1. Bröllopsskrifterna på uppl.-dial. visa exempel på denna 
övergång: älfwar allvar, kälfwar kalvar Br.-skr. 1732 UFmT. IV, 
s.332. 

Anm. 2. a framför kakuminalt 1 + n har ordet etnåka almnacka. 
Före gingivalt 1 förekommer a motsvarande rspr. a i ordet pasem 
rspr. psalm. 

Anm. 3. 	Om övergång ift -› 	skm. 0 före kakum. 1 + kons. se  
nedan § 40,2 d tt. 

2) före r ÷ konsonant (utom ftire rn se s. 66 ock r6 se 
§ 40,1): 

årbiata mit. arbeiden köenårp 4  rspr.*kornknarp 
årv fsv. 	arf /017arpa 5  dial. larpa 
Itrmsnt2  jfr fsv. 	armber ma,9 rspr. mars 
bad» fsv. barker nårga 6  fsv. 	*nargha 
dåra darra pltra7  dial. parra 
gårma 3  garma sårga 8  fsv. sargha 
harpa harpa .93•arp skarper 
ha 2 rspr. harts stårva is]. 	starfa 
Agr fsv. karl tårgaio fsv. 	'targha 
AnkAa rspr. knarka tårpa4-sa11  jfr dial. tarpa; 

Stapplande, jfr eng. stalky. 
Fattig. 
Skrika, jfr isl. garmr namn på en hund, no. dial. garma 'skryde' 

Boss. Samma rot gar- föreligger med p-avledning i sv. dial. garpa 
',Tåla, kälta' Rz s. 187, med t-avledning i no. dial. garta 'grynte' Ross. 

Kornknarr. 
Lortlålla, jfr Rz s. 393, Ross s. 465. 
Tälja, kata med slö kniv, bita, slita i ngt segt, sv. dial. narga 

Rz s. 461; med 1-avledning i skm. nårght i samma bet., ful. dial. 
nargla 'smått avgnaga eller avbita' Vll Nyl. 

Knoga, anstränga sig, jfr Rz s. 495. 
Samma bet. som nårga. 

3) Upphöra, t. ex. med ett yrke; dö, jämte starva-6v dö rspr. 
*starva av, av vilket stårva väl är ellips. Jfr no. dial. starva bl. a. 
'slide ont, frysa', starva av 'doe' Aas., eng. to starve svälta ijäl. 

Med samma bet. som nårga o. sarga, jfr finl. dial. targla 
'karva V11 Nyl. 

Åta ock dricka glupskt. Jag antar, att värbet är bildat på subst. 
tarpa 'mage' uppl. Rz s. 725 såsom det liktydiga båtga-i-ga : baby mage. 
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Anm. 4. Om förlängning av ä, ---> a före -rt i någis, ord se 
s. 66. I övriga fall övergår a till a före rt, t. ex. vat fsv. hvart, 
pron. adv., syn fsv. avarter, vat håll, riktning fsv. -vart. 

Anm. 5. Märk samma övergång a --> a i det unga lånordet nacsis 
rspr. narciss. I bröllopsdikterna på uppl.-dial. förekommer bärm harm 
Br.-skr. 1732 UFmT. IV, s. 332. 

3) före j. De fall jag antecknat äro 02a fsv. kala, map 
fsv. maj, måja rspr. _Maja. 

Anm. 6.-  På lån från rspr. bero väl kajman rspr. kajman ock 
ha 2 rspr. haj rädd. 

Anm. 7. Utom i ovan nämnda fall övergår äldre ä till a även i 
det enskilda ordet (s)trast rspr. strax(t). I åtskilliga av bröllops-
skrifterna förekommer detta ord med a-vok., så sträst Br.-skr. 1732 
UFmT. IV, s. 334, trast Br.-skr. 1751 ock 1752 ib. 

§ 38. Äldre ä 	skm. a i några fä fall: 
1) i några ursprungligen kortstaviga fem. subst., där -u är 

bevarat i följande stavelse, nämligen: låda fsv. iapui oblik kas., 
trånu fsv. tranu ock troligen f4ra2  fsv. *fceru. a-vokalen i 
'dessa ord torde vara betingad av det följande -u. Om denna 
företeelse i svenska ock finnländska dialekter se Kock Ark. X, 
s. 322 if., Karsten Kök. § 47,3 a, Ilultm. Finl. bidr. s. 138. 

2) i orden sAa, sAa, rspr. skall v. ock va, va fsv. hvadh, där 
övergången betingats av svagtonig ställning, ehuru de sedan kommit 
att användas såsom betonade. Jämte va 'vad' förekommer även va. 

Anm. 1. Bröllopsskrifterna visa exempel även på denna övergång, 
så förekommer skä skall v. i Br.-skr. 1770 se UFmT. IV, s. 341, i Br.-
skr. (Börje) 1725 ock Br.-skr. (Löfsta bruk) s. å. 

Anm. 2. I ståNr stackot, kort förekommer te-vok. i fsv.: stEek-
kotter Södw. 

Anm. 3. Åldra ä har genom analogi ersatts av andra vokaler i 
skm. i några fall nämligen: 

av a i pret. ock sup. av värbet sätta såta fsv. satte, sa t fsv. 
satt, där a analogice införts från infinitiven. Exempel på denna ana-
logi träffas redan i fsv. se  Södw. ock i ä.-nsv.: besätt besatt 01. 
Petri Sv. krön. s. 9 (Klemmings uppl.). 

av u i orden fån fsv. farit, vitn fsv. varit, där tt beror 
på analogi efter sådana supiner som hån fsv. burit, skit fsv. skurit; 

av 0 i sot fsv. satt pret., där 0-ljudet beror på kompromiss 
mellan satt ock den gamla plur. sto (se Nor. Spridda stud. s. 177). 

Jfr ortnamnet Läby fsv. ladhttby Sv. dipl. III, s. 251. 
Vid såning uppdelas åkern medelst fåror i remsor, omkring 4 

alnar breda, så att såningsmannen lätt kan kasta ut säden över remsans 
bredd; en sådan remsa kallas en fra. 
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å. 

§ 39. Ursprungligen långt å övergar till skm. å-ljud ((ii såsom 
långt, o vid förkortning). 

1) Fsv. å" motsvaras av skm. o i förbindelsen å + geminata 
i neutr. av adj. ock part. pret. sådana som: 

bkot 	is!. blått 	smot 	isl. smått 
gro t 	grått 	sot 	 sått 
rot 	 brått 	spot 	 spått. 
Anm. 1. Däremot har man a-vok. i nat ist. nått, i sammansätt-

ningar nat-. Detta nat- utgår väl från gen. nättar- jfr isl. nattarti6; 
mellan lång huvudtonig vokal ock bitonig sådan förkortades lång kons. 
(se Nor. GPhil.2  § 186 a), alltså nätar-, en form som utgör förutsätt-
ningen för skm. nat- i orden: 

nettfödar rspr. nattfoder 	nettsbyddal rspr. *nattskrade 
nattimak nattgammal nettagka 	nattuggla. 
nectkewa 	nattkappa 
2) Fsv. å --> skm. a i övriga fall, t. ex. 
et. t 2  
av 

jfr isl. 	åt 
fsv. av 3  

hama 8  
blar 

fsv. *hånta 
kal 

han avund kkgp dial.klåp 
betr4  bar M ety fsv. magher 
41261,5  *bäva mdtkal° jfr fsv. mal 
fka fia mana fy. malle 
ido"),  6  dial. hjåmog ndtkas ii jfr mit. naken 
idipay7  jfr dial.jftp pNistår mit. plåster 

Person, som är ute ock driver om nätterna, nattsvärmare. 
Ohyra på kreatur. 
I fsv. avljudande former Fur: v, se Nor. Aschw. gram. § 173. 
Dalm. bar, jfr Tamm Etym. Ordb. 

3) Smutslabba, avljudsform till sv. dial. bava v. 'skälva, darra, 
jäsa, om smuts, gyttja' Rz s. 27. 

Tafatt, dalm. hjåmog, se Bugge hos Nor. Dalm. s. 76. 
Tafatt, trumpen. yekpay,  är kanske att sammanställa med hipa, 

se ovan § 20. Jfr dalm. hjåmog : hima Buggs a. st., Rz s. 299. 
Tafatt kvinna, hdimuy tafatt, jfr sv. dial. hm  'tafatt person' 

Rz s. 239. 
3) Pinne, jfr sv. dial. klö,p 'grövsta ändan på en vidja' Rz s. 331. 

I uttrycket ma pråsM ge prästen hans lön i spannmål, väl 
denom. v. till mak fsv. mal mitt. 

Råkas, träffas. 
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insk ,jfr fsv. paskar 	 petynt 3  jfr isl. pm  
rdjksni jfr is!. råk 	 trdisn4 	prå 
h,b(i.ta 2  fsv. -sate (Sdw.) 	vdtmuy 5 	vår» 
Anm. 2. I stavelse, som blivit obetonad, förekommer en övergång 

å --> ä --->- ö 4- skin. e. Jag har antecknat följande fall: 
se 	obetonat, sa betonat, jfr fsv. sva 
ner 6 	» 	nar 	» 	fsv. nar  
J4 de ja då, jfr d 	» 	_ pa, samt 

kevis pratsam isl. kaviss krfflttekjr' Fr.2. Jfr Bugge hos Nor. 
Dalm. s. 108 not. Om ordets förekomst i Uppl. i olika betydelser se 
Grip Sv. landsm. XVIII. 4, s. 22; 

2,10 fsv. sia, upptaget ur sammansättningar sådana som ,2,1e-b4t 

	

rspr. slå bort, .ile-nr rspr. slå ner, 	rspr. "slå åstad slå till= 
Om analog,  utveckling i Btr. ock Degf.-målen se Lindgr. Btr. gr. 

§ 34 anm. 1, Åström Dfs lj. § 41,6. 
§ 40. Äldre 	förlanges tidigt ock övergår till skm. d-ljud före 

några konsonantgrupper. 
1) Fsv. 	--> å 	skm. a före rö, t. ex. 
gara 7 

 

fsv. arpa 	 hsar 	fsv. harPer 
dtik 	arter 	 sved' 	fsv. svarper 

gar 	 Hma per 	 varpnaper. 
Anm. 1. I ordet vOt 'vart, blev' har ä förkortats ock övergått 

till skm. 0 samt konsonanten förlängts på grund av att ordet ofta stod 
i obetonad ställning i satsen. 

Anm. 2. Undantag. 
a) a-vokal uppvisa följande ord: 
önciNty okynnig, jfr fsv. onardoghet, mit. un-ardich 'bösartig, 

ungesittet'; här beror a-vok. på att ordet inlånats efter övergången 
ä å; 

cifteva?' aftonvard, måreva?/' frukost, fsv. -varper. I dessa ord 
beror väl a-vok., liksom i rspr. aftonvard, nattvard (enl. prof. 
NOREEN å föreläsningar), på inflytande från sammansättningar, där -yard. 
stod i obetonad stavelse. För skin. kan man tänka på sådana som 
cifteVagdks rspr. aftonvardsdags. 

1.) Strimma av uppsvälld is, remsa, strimma (av ojämn växtlighet) 
på en åker; en avledning på is!. råk sv. dial. råk lösträng, skåra, 
strömfåra' m. m. Rz s. 547. Jfr Nor. Sv. etym. s. 62. 

') Hövålm. 
Trögt, om väglag, sv. dial. tjägug Rz. s. 741. 
Tynande. På adj. är bildat ett värb trdisnas tyna av, om djur. 
Unken (vdonas skämmas, om mat), isl. varna f. 'ildebeflndende, 

kvalme' Fr.2, no. dial. vaameleg 'dosig, slap' Ross. 
Det därjämte förekommande Åar beror på riksspråksinflytande. 
Tamp i sele. 
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b) En övergång 	--> a före 1.5 föreligger i tvänne ord: fy vlara 
fy vale fsv. varps ock fann 	far I:dn far (ordet användes oftast 
av hustrun 'må husfadern). Att ordet uppkommit ur ordfog-niiagen far 
/in framgår av Vikstamålets form fann, där ä fallit såsom i skm:a 
ar-u rspr. r du, vara rspr. var det (se nedan); jfr även skm. rnjtn 

mor pin. 
2) Fsv. å -> å --> skm. o framför vissa konsonantgrupper, 

nämligen 
a) före ursprungligt, antesonantiskt id, t. ex. 
61clår 	fsv. alder 	mbefölta' jfr fsv. mangfal- 
?don 	aldon 	 dadher 
hbla 	halda 	sblda 	fsv. salde; 
Anm. 8. a kvarstår före antesonantiskt Id i orden vcak pres. 

vållar ock sionhciluy samhällig fsv. samhaldogher. 
Antn. 4. Före id, som ej följdes av sonant, har it" --> å givit 0 i 
fsv. vald. Däremot kvarstår a-ljud i hal håll, styng fsv. hal& 
hålhajp rspr. hållhake, gal fsv. galder ock kal fsv. kalder. 

fåll fsv. falder har jag hört bägge uttalen: fal, ock fot, av vilka 
senare väl beror på inflytande från riksspråket. a finnes även i etin-
aldrigh. 

voi 
ock 
Av 
det 
fsv. 

b) före ng --> 	t. ex. 
öga 	fsv. ange ånga 
bog 2 	banger 
bbekaa jfr fsv. banga 
db/»a 	rspr. dangla 
fkbga 4 	fsv. '11.anga 
fog 	fang 

hbgka 5  jfr rspr. hangla 
mbea 	fsv. manger 
rbekay 	rspr. ranglig 
rbera 6 	*rangla 
skbe1,uov7  dial. skanglog 
skbeka 8 	skangla 

Bladmagen hos nötkreatur, fsv. mangfaldadher 'lagd i många 
veck'. 

Rädd. 
Svänga, svinga fsv. banga bullra. Jfr nht. dial. bangen 

'stossen' Schade. 
Avljudsform till flinga, bet. dels flinga, flisa, dels ett stycke 

jord; jfr sv. dial. ftanga, ilånga 'tunn skiva' Rz s. 155. 
Vara hängsjuk, även i sms. högka-sa-frcim rspr. hangla sig 

fram. 
Vackla, ragla; sannolikt bildat på adj. rberui. Jag finner detta 

troligare, än att rbeka skulle vara en nasalinfigerad biform till ragla. 
Jfr Hellqu. Ark. XIV, s. 144. 

Långbent, jfr Rz s. 587. • 
Dingla med benen, jfr Rz s. 587. 
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skrbeNty rspr. skranglig 	stod 	fsv. stang 
llbgral slangra 	to 2 	jfr is!. tangi; * &  
Anm. 5. Före g <— -gn förekommer it-ljud i ordet ögnar rspr. 

agnar, a-ljud däremot i me rspr. vagn. 
c) före nk -› gk, t. ex. 
byka 3 	fsv. anka 	 kiflöyka 7 	dial. ranka s. 
Nroek4 	blanker 	sogk 	rspr. sank 
doyk 5 	rspr. dank 	 skovögk 	skavank 

sfiek 	kjusdank 	.2,1bgkay 	slankig 
droyk 	drank 	 råeståek jfr rspr. rägnstänk 
hoek 	hank 	 svbeda 8 	rspr. *svanka 
'byka jfr dial. jank 
h4rkr6yk rspr. harkrank 
mbyka 	manke 
Hit höra även: 
fngka slamsig kvinna, 

svbekrpg 	svankrygg 
vbeka 	vanka 
vögkår jfr fsv. vank; 

en k-avledning till det § 36,2 a 
nämnda fb-åna, samt det härmed sammanhängande adjektivet 
fkbykny slamsig; 

skrbyka uselt, magert kreatur, k-avledning till skråna( )) av- 
tynande, om växter (se ovan § 36), jfr sv. dial. skran 'skral' 
Rz s. 599. 

Anm. g. Genom analogi från sådana former som fan rspr. fann, 
span rspr. spann kvarstår a-ljud i piet. kkay rspr. klang, sprag 
Topr. sprang, stayk rspr. stank. 

Anm. 7. I lånord (inkomna efter övergången ä --> å) kvarstår 
naturligen a-ljud före g. Sådana äro fragk frimodig rspr. frank, 
malåyk skral, krasslig (utgör väl en k-utvidgning av malåni i samma 
bet., se ovan s. 20), paek rspr. pank. 

Slå dank, ä.-nsv. slängra; om detta ord jfr Hellqu. Ark. XIV, 
s. 159. 

Den del av kniven, som sitter instucken i skaftet, jfr riokiptö& 
översta delen av svansen. 

Med förtäckta ord framställa en bön, klaga, Ra s. 10. 
Gråskimrande, om vatten som är grumligt. 
I uttrycket ile döyk rspr. slå dank. 
Gå ock driva, gå långsamt, jfr sv. dial. jank 'långsam gång' 

,Ra s. 296. 
Dålig, mager ko, jfr Ra s. 533. 
Däld, sänkning i terrängen; sv. dial. svank i samma bet., se 

Ra s. 708. 
Osäkert adv., förutsätter ett adj. *vanker. 
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Anm. 8. Det kan måhända förtjäna nämnas, att övergången å 
ä före g förekommer även i Jumkil, Björklinge, Viksta ock Tierp. 

Även norr om Dalälven har jag funnit den i stora delar av Gästrikland 
från Hedesunda till Ockelbo ock Hamrånge.1  

d) framför några andra konsonantgrupper i enskilda fall: 
a) framför ii i orden hblon rspr. hallon; skölny bar, hårlös 

(om päls), jfr fsv. skallotter (i Vaksala ock Stavby skålla klippa 
nära, enl. Uppl. landsm.-för:s saml.); bröla bråka, väsnas, vara 
ostyrig, jfr no. dial. bralla larme, tumle' Ross samt det av 
Ross anförda isl. bralla 'gjore kaade streger'; 

ci) framför kakuminalt 1 + kons. i orden vokp fsv. hvalper; 
vov fsv. hvalf ock det härmed sammanhängande valtvökva rspr. 
*vältvalva vältram, ställning vari välten är inpassad; hbökm 
fsv. hvalmber; skvbbpa rspr. skvalpa; Obkmut gråkallt (om 
väder), väl en m-avledning till fsv. plan tjäle (på formen piceli 
finnes i skm. motsvarande avledning j§akmat i samma betyd., se 
ovan § 28,1); 

Anm. 9. Det bör anmärkas, att jag i de under mom. p anförda orden 
stundom tyckt mig höra ett uttal med 0-vokal. I Jurnkil ock Björk-
linge ha dessa ord 0, i Viksta däremot tydlig 0-vokal. 

y) framför m + p, b i orden svonip fsv. svampar; b6mba4-$.9 
dricka mycket, i synnerhet om hästar, bildat på ett subst. *bamba 
mage, fakt. fsv. bamba trumma2  (jfr bgniba-i-,9 i-liknande bet., 
se ovan § 27,2); till detta fsv. ord bamba hör även sammansätt-
ningen köböntba tjock ko; vom fsv. vamb; skykripa skvimpa, 
jfr isl. skvampa 'to paddle in water' Vigf. 

framför ud har jag funnit denna övergång blott i ut-
trycket ja vönda at... ungef. 'jag önskar, försäkrar att', jfr 
fsv. vanda v.; däremot a-ljud i stan stånd, stjälk på växt, t. ex. 
Akparastdn potatisstånd, 2,la ä.-nsv. sland (se ovan § 36,1), 
hitmskvcin humlerankor, jfr fsv. vander subst. m. fl. 

framför ks i ordet 6ks1 fsv. axl. 
Anm. 10. I imper. gol; rspr. gack beror å-ljudet på analogi efter inf. 
Anm. 11. Rspr. å motsvaras av skm. a i yngre lånord, t. ex. 

kerpr4/ rspr. korpral, bynci/ rspr. linjal, ragg adj. utmärkt jfr 
rspr. regal. 

1) Om ex. på denna övergång i ä.-nsv. se  Grip, Sv. landsm. 
XVIII. 4, s. 12. 

2) Kårstamålet har den mot isl. bumba svarande formen bumba 
i sä (enl. Uppl. landsm.-för:s saml.). 

Sv. landsm. XVIII. 6. 	 6 
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Ö. 

§ 41. 	Äldre ö 	skm. o i regeln både i långstaviga ock kort- 
staviga ord: 

1) i ursprungligen långstaviga ord, t. ex. 
?tek4,50 	fsv. 	ankoster 	garv 	fair. 	golv 
Nyna isl. 	bogna )48,13r6  rspr. jolster 
Nola fsv. 	bolde kfåsta fsv. 	kosta 
b4s,tår bolster 1194r2; jfr isl. ljtiorf 
cMsket 2  dolska lbka fsv. lokka 
fmk fiokker lbrga7  *lorgha 
fekb' folk mon moln 
fårga 3  rspr. *forga n4går 8  isl. 	hnigggr 
fbrka 4  no. 	forka snbghdra,9  jfr isl. sn2ggr 
gb-bcira 5  dial. glådra som 	fsv. somn; 
Hit hör även ordet sp)fsik4a rspr. *spjolka få dan, om fågel-

ungar. Jag antar, att detta ord uppkommit genom u-brytning 
ur en form *spelu ock sedan avletts med k-suffix. Med a-brytning 
föreligger safnma rot i rspr. spjäla, spjälka. Den senare for-
men spjälka förekommer i södra Fjärdhundra i samma betydelse 
som skm. sp)Orb.a; med differentiering i betydelsen har skm. 
sammansättningen sp")61tta-ig (sa) sprida ut (säd), kasta ut i 
små kvantiteter, då man sår. 

Virke lämpligt till redskap. 
I fsv. även dylska, vadan ordet möjligen är att föra till § 23,i. 

8) Gnida, draga fram ock tillbaka, t. ex. vid sotning, firga-sa-frcim 
arbeta sig fram; sannolikt g-avledning på prep. for. Jfr följ. ord. 

Förmana, k-avledn. på prep. for, se Bugge hos Nor. Dalm. s. 51. 
Sluddra, tala otydligt, jfr Rz s. 202. 
Kollektiv benämning på Salixarter. 
Brinna, låga starkt, g-avledning på sv. dial. bra 'flamma upp, 

brinna friskt' Rz s. 412. 
Sparsam, noga, snål, i synnerhet i ordspråket foigp(ir a plin 

tfir snål spar ock fan tar. 
Korthårig, om kreatur; därjämte även snaghrot i samma bet., 

där Snag- : Sneg- = dalm. tegga : fsv. togga (se Nor. Aschw. gr. 
§ 71,2). 
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Anm. 1. Påfallande är e-vokalen i lerpa lärka, möjligen beroende 
på w-omljud, jfr ags. lawerce. Dylik form förekommer flerstädes i Upp-
land: iårjose Viksta, ibrip Jumkil, Tolfta, lörrkja Vätö (enl. Sävs), 
lurkja Roslagen (enligt Uppl. landsin.-för:s sam!.). 

2) i ursprungligen kortstaviga ord, t. ex. 
Hela 	fsv. boelha 	hiva 6 	jfr fsv. kovi 

. bål adj. 	1cbfa7 	fsv. "kota 
hovupbroti 	4cla 	is!. hnoäa 

påtas 	fsv. *pata 
mfins4pa 9  jfr is!. sopi 
Ask4ta-sa1° jfr fsv. skeerskota 
.2,1eki1 	 slok 
sutan 	fsv. stota 
stret 13 	strok- 
tråda" 	isl. tro5a. 

Hit hör även lbgta genljuda, /bniltdc/ rspr. lomhörd. I äldre 
lexika förekomma både lommhörd, låmhörd ock lamhörd. 
Rspr. lomhörd går tillbaka på ett fsv. "lömber (se närmare 
Nor. Sv. etym. s. 50 if.). Skm. e däremot förutsätter äldre 6. 
Jag antar, att lånta ock /634thdc/ höra nära tillsammans, att 
det är samma /ett- som föreligger i bägge; /0312/h4c/ betyder då 
egentligen 'som blott hör ett svagt genljud av vad som säges'. 
Linds ordb. 1749 upptager en form lamhörd, som av Nor. 

Präktig, även högmodig, sv. dial. bd.1 'utmärkt, djärv, ganska 
stor' Rz s. 70; föreligger med m-utbildning i det förstärkande blm-, 
t. ex. bOrmståe rspr. *bolmstark. 

Med snuva förenad huvudvärk. 
Jfr Nor. Sv. etym. s. 30 f. 
T. x. da gåva,. vekt (frein spistt,) det utstrålar värme, kommer 

varma ångor (från spisen). -Jfr Fries. Germ. med.-gem. s. 41. 
Knåpa, jfr Nor. Sv. etym. s. 46. 
Usel koja, skjul. 
Kata, tälja; jfr Nor. Sv. etym. s. 50. 
Påta, jfr dalm. put41. 	9) Mjölkskvätt. 

to) Fria sig genom vädjande till någon, skylla på någon. 
Kar, tråg; i andra uppl. dial. även i bet. 'stor, otymplig varelse', 

Ros1.-Bro, Sparrsätra (enl. Uppl. landsm.-för:s saml.). I ä.-nsv. före-
kommer det såsom okvädingsord till kvinna: 'titt förbannadhe sloek' 
Rondeletius Judas Redivivus s. 22. 

Stamma, jfr Rz s. 694. 
Pänndrag, trakt, slag, stöt; fsv. strok- i strokrovare. 
Trampa; coire, om höns. 

b01 	dial 
hubrbta 2  fsv. 
&lya 	fsv. dogha 
figra 	foll 
får 	for s. 
gkb.1903  rspr. glåpord 
grka4 	fsv. "gova 
htjnIzi jfr fsv. honigh 
knåp,a5 	fsv. 'knopa 
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a. st. föres till adj. lam. Emellertid finnes i uppl. diall. ett 
värb 14ma genljuda (Tierp, Tolfta) ock i dalm. lama 'ge eko 
på långt håll', isl. *hlama (se Nor. o. Bugge Dalm. s. 234). Till 
detta värb hör måhända Linds lamhörd, så att lamhörd : 14ma= 
skm. /49y. 	: Urna. 

Anm. 2. e-vok. i ster fsv. stor, en form som förekommer jämte 
stor (den senare alltid i den yngre generationens språk), beror på ana-
logi efter komp. o. superi. står, sten större, störst (ä.-nsv. storre, 
storst L. Petri Oeconoinia s. 5 o. 6): Jfr stör stor 2 ggr i Br.-skr. 
1751, står stor Br.-skr. 1743. 

Anm. 3. 0-vokalen såsom kort uttalas stundom så, att den är 
svår att skilja från 0. Emellertid har jag i vissa ord tyckt mig finna 
en vacklan mellan 0 ock 0, så i orden #5k3n 	61sån fsv. holkin, 
tg+kån 	tölsån fsv. polkin, ep 	op rspr. opp, Pröka kb3ka fsv. 
klokka, tågay 	tbgay jfr fsv. poi•ster. I några ord har jag blott 
funnit o-v-ok., nämligen i lånta fsv. korna, knop fsv. knopper, jOy 
fsv. Hong, lblsta fsv. lokta. 

Anm. 4. Äldre ö motsvaras av skm. u i ordet kuk rspr. kork 
(så ock i Vätömålet, se Schag. Vät. § 86). 

Anm. 5. Det är att märka, att skin. 0 även uppträder motsvarande 
rspr. gl-ljud i (yngre) lånord, t. ex. åkbd rspr. ackord, galosip rspr. 
galopp, kai4f rspr. galosch, kar« rspr. karott, pOtmandi rspr. 
portmonnä, peys rspr. 'pop i uttrycket k41a-p6ses 'kola av, dö', lån 
från fl. kuollaa 'dö' ock pois 'bort', ta rspr. tårta ty. torte (jfr 
Wadst., Sv. landsm. XIII. 4, s. 12). Ord på kon- hava emellertid 0, 
t. ex. 106,kiy., köntreckt rspr. konkurs, kontrakt. 

§ 42. Äldre ö förlängas ock övergår till skm. o i några fall: 
före rö, rn ock antesonantiskt rt, t. ex. 

fsv. bor P 	hos 	 fsv. horn 
iorp 	 kon 	 korn 

neAu 	 norpan 	ton, 	 torn 
sme09 	amorin 	fa 	 skjorta; 

i det förstärkande prefixet of-, som i skm. ger o-, t. ex. 
bdrgiphyl  fsv. *ofdrapligher 6marAv4ty jfr rspr. märkvärdig 
(4fmhy jfr rspr..försumlig 	ösneisby 	snaskig 
by4ln2 	fsv. *ofgalin 	ösnitskuy 	snuskig 
öltiskby jfr rspr. hisklig 	östbkut 	 stökigt 
bijsdittcy 3 	fsv. *ofkiceptugher (ivanshiphy 	vanskaplig 
eke 	jfr fsv. karsker 	åma& 	 vettlös. 

Dålig, måst om väglag; drdipNy i samma bet. 
Se ovan s. 27. 

8) Stursk; om ting dålig, olämplig. 	4) Oförskämd. 



bånda 
döm 
dötar 	is!. 
gron  2 

östa 	fsv. 
öhö.vkty 3  jfr is!. 
knöka 	fsv. 
knöjpn 4 

 
fsv. 

lös lots 	mit. 

bonde 
domber 
döttir 
gröm 
hosta 
hof 
knoka 
*kn.ökin 
lös-man 
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Anm. Riksspråkets å-ljud motsvaras av andra vokaler i skm.: 
av a i ordet hamn» rspr. honom, där a-vok. beror på analogi 

efter fem. håna rspr. hanne; 
av 0- i orden rbna rspr. rodna, där ö-vok. väl beror på analogi 

efter ro rot rspr. röd rött; samt /ha rspr. låtsa, där uppkomsten av 
ö-vokal är oklar; 

av u i kicesår rspr. konsert. 

0. 

§ 43. Äldre ö motsvaras av skm. o-ljud, t. ex. 
årmödal 	mit. armöt, -mode löva loge 	fsv. 
bök 	fsv. bok 	 möka 5 	dial. 

be 
möka 

n 	a  6 	fsv. *nögha 
ItQS 7 	jfr isl. nj6sn 
()bår jfr fsv. obserliker 
prost 	fsv. proster 
skQy 	 skogher 
.2,/Qg 	jfr is!. Ed.65 
jci/gekstölojfr fsv. garpsto 
tö- 	is!. tå n. 
töva" 	jfr is!. påfi. 

,  1) Fattig människa; i mit. med genusväxling ock två bet.: 'armut; 
die armen leute' L.-W. 

2) Grumlig bottensats, grums. 	3) Omåttlig. 
Stelfingrad. 
Arbeta flitigt, jfr Rz s. 443. 
Angå, jfr Grip Sv. landsm. XVIII. 4, s. 24. 
I uttrycket fez nös em noga, som motsvarar rspr. få nys om något. 
Ofantligt; förekommer hos Ihre Gloss. 1769, jfr Rz s. 479, 

även i finni. diat. Vendell Sv. litt.-sällsk. i Finl. IX, s. 109 antar 
°bart ‹- °balt ock sammanställer ordet med bål stor, vilket jag be-
tvivlar vara riktigt. 

Dåligt folk, pack. Jfr is!. slö 'a track or trål' Vigf., slö& 
'hvad man sleaber efter sig' Fr.2. Samma betydelseutveckling visar no. 
dial. slöda 'spor efter shebning; seent og slusket kvindfolk' Ross. Jfr 
de med detta ord nära sammanhängande Våra gå ute i lösaktiga ärenden 
ock //i2r8 otuktigt folk (om dessa se Grip Sv. landsm. XVIII. 4, s. 27) 
samt nsv. slödder isl. slår (se Nor. Sv. etym. s. 43). 

Plats för gärdsgård; samma -sto ingår väl även i «stå det 
understa varvet rågkärvar, som ställas lodrätt på ladubottnen. 

Tuva. 
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Hit hör även fro 'dålig, porös ved', med sammansättningar 
sådana som frOr4n, fråsky hastigt uppvuxen gran, resp. skog, 
med porös, kärnlös ved. I Sv. landsm. XVIII. 4, s. 19 har jag 
sammanställt detta ord med isl. froba skum, men beriktigar 
nu detta därhän, att fro närmast är att härleda ur ett med 
froaa avljudande fsv. *frp (jfr Tamm Etym. ordb. under 
frodas). Skm. fr o s. är antingen en direkt fortsättning av 
detta *fröp eller extraherat ur komposita. Med g-avledning före-
ligger samma rot i skm. fråga s. fradga, skum. På den kort-
staviga roten i isl. fro5a är avlett sv. dial. frågge Rz s. 163. 
Samma förklaring som för skm. frO.grån gäller väl även för 
Dalbymålets fr4gron (jfr Nor. Dalbym. 1j. § 66). 

Anm. 1. Genom progressivt i-omljud har fsv. ö givit 0-ljud i orden 
fsv. stor, .2,10 jfr fsv. slior, sno f sv. snior samt sno sno fsv. 

*sniöa (dalm. snö se Nor. Dalm. s. 170) ock »klår, Mdra hav. 
tioper, tiopra. 

Alun. 2. Äldre ö -› ö -› skm. 0 i ordet drgoiny isi. drettning. 
Anm. 3. Rspr. ö motsvaras av skin. u i ordet h4n/44a rspr. 

hundloka. 

• 

§ 44. Äldre 171 -+ skm. a I regeln både i langstaviga ock kort-
staviga ord: 

1) i långstaviga ord, t. ex. 
bitska' 	rspr. buska 	 fau6 	fsv. fu.nd 
Nited 2  jfr no. dunge 	hitga 	hugga 
&eka 3 	dial. duska 	hinykg 	 humble 
frånda 4 	frunda 	kkitntd7  jfr dial. klunn 
fukt5 	fsv. fukt 	 kiduk jfr fsv. kullotter 

7) Färsköl, jfr Hellqu. Ark. VII, s. 145. 
Äldre *dp, lager av fårdynga ock halm, som saminanprässats 

under vintern. Jfr no. dial. dunge 'dynge, sammenkasted ho6' Aas. 
Springa, jfr Rz s. 107, no. dial. duska 'stoje, tumle, boltre 

sig' Aas. 
Surra, om flygfä; jfr Rz s. 167, Buggs hos Nor. Dalm. s. 52. 
Vindpust, fukt, elak lukt. 	6) Hum, dunkel föreställning. 

7) Tjock pojke, sv. dial. klunn 'klabb' Rz s. 330; med annat av-
ljudsstadium klannt knöl Rz. s. 324. 
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kta rspr. kulta s. smitit r dial. smuiter 
målt}n multen siik 8  jfr isl. subba 
mag 1  dial. musk Mat'  7  fsv. sullin 
skitrimi 2  fsv. 	*skurpin sånd as jfr isl. sund 

mitisierkZ jfr fsv. surker 
tridipng jfr isl. prunginn;  

en grupp av ord, som visa växling u o genom 
ock som i rspr. generaliserat o-formerna: 

hitpa 	fsv. huppa 	 fsv. 
iy8klefit 	ighilkutter rum 	jfr fsv. 
mictår mal jfr rspr. mott (o. mal) kipa 
Växling ir 	e i målet förekommer i orden: 
Vålma 	fsv. slukna jämte Vana 	fsv. 
sticp a 	 stuppa 	stbpa 	stoppa. 
Hå: kunna emellertid formerna mede bero på inflytande från 

riksspråket, så att för dess å-ljud i målet substituerats e såsom vid 
yngre lånord. Möjligt är också, att framför pp, tt, kk föreligger 
en övergång av äldre ö 	u. Jfr Hultm. Finl. bidr. s. 200. 

Anm. 1. Åldre ii •-> 6 --> skm. 6 före ud, nu i några ord: 
bron 	fsv. brunder 	st4ndår adv. fsv. sunder 
stenn 	stund 	sbna 	 sunnan 

(jämte sbna 	synnan) samt sencbir f sv. sunnudagher. Om denna 
dialektala övergång i fornsvenskan se Nor. Aschw. gr. § 120 anm. 2, 
i östsv. dialekter se Hultman Finl. bidr. s. 141. 

2) i ursprungligen kortstaviga ord, vilkas huvudpart utgöres 
av svaga femininer, som generaliserat kasus obl., samt adjektiv 
ock participier på -in, -it, t. ex. 

1) I uttrycket tita uncial-  mik titta under lugg, jfr Rz s. 449. 
2) Raggig, om häst som varit svettig ock fått torka; jfr no. dial. 

skarp 'ting med ujwvn overflade' Ross. 
5) Mager, uthungrad; jfr sv. dial. slunken Rz s. 624, no. dial. 

slungjen 'slaengende i slunken slaphed' Rosa. 
4) Driva, slå dank, jfr Hellqu. Ark. XIV, s. 160. 
3) Lättsmält, lös, Rz s. 638. 

I uttrycket b} stibit bli sist, isl. subba 'a slut' Vigf., jfr sv. 
dial. subb 'orenlig, slarvaktig karl' Rz s. 696. 

Svullen. 	 8) Bada hästar. 
2) Osnygg person (okvädingsord). 
10) Hårdbrukad, om jord. 

17) Litet träd eller kvist, sv. dial. nuppa, noppa Rz s. 472. 
12) Jfr stand stund Br.-skr. 1695. 

'Amt 3  jfr. isl. slunginn 
.2,lioata4 	fsv. *siunta 
Hit hör även 

urgerm. a-omljud 
*nuppa 
rugn 
topper. 

slokna 
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byklt jfr fsv. budhit nå tk fsv. flutit 
hån fsv. burit nåsbåra mesburu 
båsal "busu råga rughu 
clionn duvin råtin rutin 
firitgu flughu fich skiutit 
fåra furu slån skurit 

'åh giutit skuras skuru 
gnåta 2  *gnutu Stitgu stughu 
håvu huvup såp - supit 
ya2 jfr fsv. lughit tåga 4  -tughu. 
Den genom urgerm. a-omljud uppkomna växlingen u ,, o i 

kortstaviga ord har nämligen i skm. utjämnats till förmån för 
u-formerna, då följande stavelse innehöll u- eller i-ljud, som 
bevarats5. Utom de ovan anförda orden må nämnas: kam, fsv. 
kuinit, vakkånan välkommen jfr fsv. kumin, sim sovit fsv. *suvit, 
i vilka ord rspr. har o-vokal. 

Anm. 2. Genom analogi från inf. har fsv. ii ersatts av y-ljud i 
part. pret. ock supin. av de starka värb av 2:a avljudsklassen, som 
ha y i infinitivens rotstavelse, t. ex. 

brkty 	fsv. brutit 	Priovy 	fsv. kluvit 
PtY3 	flughit 	Ärki9Y 	krupit 
frksYn 	frusin 	SMY)./Y 	smughit. 
Anm. 3. Äldre il -± skm. u i några få fall: 

före ko.kuminalt 1, t. ex. mikinn fsv. mulin, smidra fsv: 
smula, stich fsv. stulit; 

i enskilda ord: före m i fitmay 'fumlig' samt det därpå bildade 
fionfivrizy stelfingrad, jfr isl. fum 'confused hurry', no. dial. finna v. 
'gjore klodsede forsog' Ross; före n i råna springa, kila, släkt med 
fsv. runi kargalt, jfr även fsv. runDinver, no. dial. runa 'tumle, fare 
vildt el. uvittigt omkring el. avsted' Rosa, eng. run; före geminata, som 
förkortats, i nåna rspr. nunna ock låna vindspel för skaften i vävstol, 
om detta ord är att sammanställa med isl. hlunnr, ock kapåt rspr. kaputt. 

Anm. 4. Genom analogi från kardinaltalet har th inkommit i fifanda 
rspr. sjunde. Åven i ä.-nsv. träffas denna analogiform sjuende (se 
Kock Ark. XIV, s. 214). 

Halmläger, strö åt kreatur, no. dial. biisu 'straaleie' Aas. 
Grand, smula, jfr no. dial. gniita 'en gran, en smule' Ross 

under gnita. 
Skåra. 
Järnögla i släde eller kälke, vari skaklarna fästas, jfr Rz s. 

740, fsv. -tugha i bruptugha. 
Utom i svaga mask. med stamslut på 3, t. ex. bp fsv. boghi, 

/bp fsv. loghi. 
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u. 
§ 45. Äldre 	skm. u i regeln, t. ex. 
bru 	fsv. bruk 	Omay 8 	fsv. "kiimugher 
bråsa-p' jfr fsv. brusa 	mbn4åsa 9  jfr fsv. kuse 
bulj 	fsv. buker 	 jåstår 	fsv. liuster 
jup 	 diuper 	låta 	 luta 
dåsa 2 	jfr isl. diis 	pust 	mit. Ost 
dåna 3 	dial. gluna 	s44m 	is!. skåra 

4.14.2)  4 	fsv. gluper 	mitnaus 	mit. slune 
gnåday5  jfr is!. gulla 	stru" jfr fsv. strugher 
hum° 	isl. håra 	stritnais 	fsv. *stråna 
hus 	fsv. hus 	tårna 	jfr fht. dinno 
b•nut 	knuter 	årvgdar jfr is]. ur 
Anåva 7 	dia]. knuva 	årvasa13 	fsv. ;iirvase. 
Hit hör även såsa fösa svin. Jag antar, att detta värb är 

bildat på interjektionen sus, 'utrop till svin, när man vill hava 
dem undan', Rz s. 694; jfr fht. st so. 

Anm. 1. Vid förkortning övergår ii till skm. u före konsonant-
grupp, så i orden rimstian rspr. runsten, hicsbånda rspr. husbonde 

Rusa på; fsv. brusa 'fara fram, vara vild' Södw. 
Susa sakta; isl. das 'vindstilla Fr.2. 
Glo, jfr Rz s. 200. 
Hål i jorden, i åkern. Dylika hål äro enligt folktron bottenlösa. 
Gnidig, snål. Jfr subst. grt(.dår gnidare. 
Hum, dunkel aning; isl. kam 'tusmorke' Fr.2. 
Slå, klå. Jfr Rz s. 339. 
Långsam i arbete, jfr fht. kamig kam svag, mit. kume adj. 

matt. 
Stor, fantastisk molnbildning, till bet. ganska väl stämmande 

med fsv. kuse kaxe. 
Slyna, sluna i ä.-nsv. (så Speg. Gloss. 1712). 
I uttrycket dra k strå betvivla, hysa misstroende, fsv. strugher 

groll, agg. Södw. anför frasen 'drogh hwar wid annan strngh'. 
Hosta, se Åström Dgf. 1j. § 70,2. 
Elak, ostyrig person; i samma bet. itrie_m skm., i Gästrikland 

(Hamrånge) årviliv. ur- i dessa ord är väl samma nördiska prefix, 
som föreligger i fsv. urealle, urgerm. "ubu.r,fht. ubur, se Nor. Ark. 
VI, s. 312. 
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samt i ord, som stå enklitiskt, t. ex. du rspr. du, men n4-du rspr. nej 
du, si-cin rspr. ser du; nu rspr. nu, men hag.,gei-tin rspr. han 
går nu (däremot i proklis du, nu, t. ex. du går brd rspr. du går 
bra, du si-nu rspr. du ser nu). 

Anm. 2. I förbindelsen fsv. iii övergår ii till skm. y efter 
orden /ny fsv. piuver, »yva jfr fsv. tiugha, »Yta fsv. pluta (det 
sistnämnda ordet har även formen /Pta, som -väl beror på inflytande 
från riksspråket). 

Anm. 3. I yngre lånord motsvaras rspr. ii av skm. aj, t. ex. 
fabr rspr. filur, fattfr rspr. jalu. 

t1) Diftonger. 

api. 

§ 46. 	Samnordiskt :el (isl. el) -->- skm. 2.6, utom i det fall, då 
diftongen i målet kommit före lång konsonant eller konsonantgrupp, 
t. 	ex. 

btan is!. bein data is!. hveiti 
bi-at beit lzad leiär 
bktaA, 
brtad 

bleikr 
breiör 

rgada 2  
riada 3  

rei5a 
reiäi 

dtal dell]. rtab• 4  reik 
244 eik non reim 
ft-ay feg feigr fiata5  skeika 
ft-at feltr sniasa a  jfr is!. sneis 
kal heill sims iSl. steinn 
brijnidani jfr isl. hein sv2ay7  sveigr 
loa-  t 	isl. heitr dapa 8  veipa. 

Mlt. ej övergår likaledes till skm. K, t. ex. 
arbtata 	mit. arbeiden 	riasa 	mit. reisen 
ftal 	 feil 	dicntUat t 

-heit. jamgn 3 	gemeine 	deiktittat f 
1) Brynsten. 	 2) Bereda skinn. 

Kedja, fäst mellan kreaturets klave ock krubban. 
Bena i håret. 
Spärra ut benen, no. dial. skeika 'skeie, vige ud fra den rette 

linje' Aas., isl. skeika 'to go askew, deviate' Vigf. 
Träda i upp kärvar på en smal stör. 
Smal gren. 	 8) Ett slags täcke. 

9) Nedlåtande, vänlig. 
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Anm. 1. ä -› ya, uddljudande i obetonad stavelse i ordet jaiEik 

isl. *eilakr. 
Anm. 2. Med avseende på utvecklingen av denna diftong Eei 

bilda de norr om Skuttunge belägna socknarna en intressant serie, om 
jag så får uttrycka mig. Isl. ej övergår framför enkel kons.: 

i Björklinge till 
i Vendell ock Tierp ae,t, 
i Tolfta 
ock i Söderfors 	et. 
Anm. 3. Bröllopsskrifterna från 1600- ock 1700-talen visa talrika 

exempel på denna utveckling av den gamla diftongen. Skrivningar 
le, ja, jä förekomma ofta. Ur dem, som äro avtryckta i UfmT. IV, 
s. 323 if., anför jag några exempel: Br.-skr. 1691,s. 325 wiät vet, jan en; 
1692, s. 327 hieta heta, mier mer, wiet vet, oplieta uppleta, Heder 
led, lena ena; 1697, s. 329 jan en, wiet vet, wiepå vepa, skien sken 
pret., wrie vred pret.; 1736, s. 337 riesa resa, mier mer, s. 338 
sundhiet sundhet. 

Emellertid är att märka, att dessa skrifter visa skrivningar med 
le även i ord, som icke i fornspråket haft diftong, t. ex. öfverhievan 
(jfr fsv. hEever duktig); sien sedan Br.-skr. 1692, s. 326; siegla segla 
1736, s. 337; triefna trefnad s. 338. Att dylika former värkligen tillhört 
folkmålet, torde vara tvivel underkastat. Sannolikt är, att de av dikter-
nas författare konstruerats ex analogia. Sådana former som bier blir 
Br.-skr. 1695, sier ser 1700, med le före r, uppträda däremot med diftong 
även i nuvarande upp!. dial., så i Fasterna (enligt meddelande av 'humus). 

Anm. 4. Samnord. Eei 	fsv. ö --> skm. 	genom palatalisering 
framför k i ortnamnen lip Eke ock it,gibsE Ulvseke. Denna övergång, 
som förekommer flerstädes i Uppland — Ike är antecknat från Rosi.-
Bro, Ikeby Ekeby från Länna ock Söderby (enl. Uppl. landsm.-för:s 
saml.) — har inträtt före mitten av 1500-talet. I jordeböcker från 
1541 för Bälinge härad (förvarade i Kammararkivet) förekommer näm-
ligen skrivningen igkebij Ekeby. 

§ 47. Samnordiskt wi (isl. 	-÷ skm. a, då diftongen i målet 
kommit före lång kons. samt före konsonantgrupp i nagra ord: 

1) fire lång konsonant, t. ex. 
brkat 	isl. breitt 	bnac_la 	breidda 

1) Schag. Vät. s. 20 ställer sig skeptisk mot V. VENNSTRÖMS upp-
gifter angående diftongen g i Vendelsmålet i sådana ord som dlag, 

vo,s rspr. dig, mig, väg (Sv. landsm. I. 11, s. 152 if.). Som jag 
varit i tillfälle att på ort ock ställe undersöka förhållandet, anser jag 
mig böra nämna, att ehuru jag vänt mig till flera gamla personer i 
olika delar av socknen, jag ingenstädes hört någon diftong i dylika ord, 
där fsv. hade i, Ee. Kand. K. EKMAN, som även sysselsatt, sig med 
undersökning av Vendelsmålet, har kommit till samma resultat. 
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bat 	 feitt 	 1).Acla 	 leidda 
heim 	1 	 leitt 

luat. 	isl. heitt 	snat 	 sneitt; 
Anm. 1. Om ka kommer i uddljud, övergår Å till j, t. ex. jan, 

einn, jat isl. eitt. 
Anm. 2. På brytning beror väl ja l rspr. eld (se Leffl. Sv. landsm. 

I, 7; Nor. Ark. I, s. 171). 
2) före konsonantgrupp (även sådan, som genom assimila-

tion givit lång kons.) i orden: 
hems/j2 	isl. heimskr 	1?,å.d.a 3 	rspr. *ledska 
10,sm, 	rspr. ledsen 	1,,asna 	 ledsna 
4a.schn 	ledsam 	snasAa 4 	*sn e dsk a, 

samt möjligen några andra. 
Anm. 3. På ställning i svagtonig stavelse beror a för ft,a i sam-

mansättningar sådana som 
arbaskbidtt 	rspr. arbetskläder : årbgata 
rask‘ip 	isi. rei5skapr 
gåkbanskcina5  rspr. *gulbenskanna : bz.an 
bat-eiv 	 bet av 	: Inat rspr. bet, 

samt väl även i pron. daras, jandeZra endera m. fl. på -dera (jfr isl. 
peirra) ock vam is]. hveim. 

Anm. 4. Framför r -I- kons. motsvaras isl. el av ja. De fall jag an-
tecknat äro: jarg erg, jlirguy ergig (jfr isl. eir) ock jeirb* isl. Eirikr6. 

Anm. 5. Om samnordisk kontraktion av £GI. 	fsv. se, som ger 
skm. a, se ovan § 27,3. 

Anm. 6. Labialisering av äldre ö (motsvarande isl. ei) -› —› ö 
har ägt rum mellan de labialiserade konsonanterna r ock n i ordet 
r6nsAa fsv. vrenskas, jfr isl. remi. Även Vätömålet har här 0-vokal: 
ronskas, se Schag. Vät. § 49. Härmed må jämföras formerna lösnar 
ledsnar Br.-skr. 1755 ock wöm vent (pron.) Br.-skr. 1752, se Firm. 
III, s. 862. 

I ordet Prov pret. isl. kleif föreligger däremot troligen icke över- 
gång é 	ö, utan sedan infin. ock part. genom labialisation av i --> y : 
MrPva Priovy, sammanfallit med motsvarande former av klyva, infördes 
ur -det förra värbet analogice pret. Prov klev för *khav. 

kanta rspr. hemma; däremot a-vok. i haMan rspr. hemman. 
Jfr Lindgr. Btr. gr. § 49 anm. 2. 

Därjämte även haty.94. 
Elakhet, ä.-nsv. leeska Auriv. Gram. s. 25. 
Gå snett på skorna. 
Förtäring (brännvin), som den skall bjuda på, som första gången 

är med till stan. 
Formen 	är lånad från rspr. 

I. 
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Anm. 7. I ordet gnista rspr. gnista har fsv. i-vok., isl. däremot 
ej : gneisti. 

Anm. 8. Nsv. dift. au  motsvaras av skm. a (långt a, kort a) i 
orden sig4st, agitsta, ågåstl• rspr. August, Augusta, Augusti, åkfO.n 
rspr. auktion. 

b) Kvantiteten. 

Förlängning av vokal. 

a) .  Äldre vokalförlängning. 

§ 48. Troligen i äldre fsv. tid inträdde vokalförlangning: 
före rä. I denna ställning hade förlängningen skett före 

övergången —> a, t. ex. gak fsv. garper, hak fsv. harper. 
före ursprungligt antesonantiskt id ock före g. I denna 

ställning utvecklades ä --> å -> o, t. ex. höla fsv. halda, bog 
fsv. bang, se ovan § 40,2 a—c. 

Framför andra konsonantförbindelser har a förlängts (ock 
givit skm. å-ljud) i enskilda fall, se ovan § 40,2 d. 

M Yngre vokalförlängning. 

§ 49. I hombinationen urspr. kort vokal + kort konsonant har 
skm. i vissa fall förlängt vokalen, i andra konsonanten beroende 
såväl på vokalens som konsonantens beskaffenhet. 

Alla vokaler hava förlängts före akkuminalt 1, t. ex. 
fika fsv. 	foli »ÅN fsv. mala 
Oka gala måkkn mulin 
gahn galin staka jfr fsv. stimia 
gak 
h9.k 

gol 
hol 

ta fsv. tala 

hak kol pols 
Aighn rspr. kulen vak ~1. 
Anm. Samma förlängning har inträtt i starkt bitonig stavelse, t. ex. 

åk80 fsv. axol, trbslujk jfr fsv. pryskule, tdttgr rspr. tåtel. Beckm. 
Ark. XI, s. 241 anmärker, att någon förklaring på vokallängden i 
suffixet av dessa ord ej givits; den här uppställda regeln synes mig 
ha löst svårigheten. 
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Vokalerna a ock a' hava förlängts före alla konsonanter 
(både i öppen ock sluten stavelse% t. ex. 

båka 	t'sv. baka 	 vay 	 vsegher 
bla 	 blal) 	 mItjpn 	vakin 
fåtan 2 	jfr fsv. fata 	 bra 	fsv. beera 
tråda fsv. fr adha dripa drsepa 
gs glas gras grEes 
hay2  
nepn 

hagh 
nakin 

lisa isesa  

fira skira vråta vreeka 
snåra snara 	viva 	 ~va. 
Anm. 1. Skenbart undantag utgöra orden bizra rspr. bara adv. 

ock vitra fsv. vara v., vilka hava konsonanten förlängd ock vokalen 
kort, beroende på att de ofta stodo obetonade (jfr Nor. GPhil.2  
§ 185, b). hitrad rspr. härad förekommer i fsv. med rr: hffirradh 
(se Nor. Aschw. gr. § 297 anm. 2). 

Anm. 2. I sammansättningarna med -faren : gedicirm, ittfann 
in. fl. (se ovan § 36 anm. 1) beror konsonantens förlängning på ställ-
ning i starkt bitonig stavelse (se Nor. GPhil.2  § 186, b). 

Anm. 3. Förbindelsen ä + m har utvecklats såsom i rspr., t. ex. 
lam, tam rspr. lam, tam; gitma?r, hitnaltra, kåndtra rspr. gammal, 
hammare, kammare. Märk dock förlängt a framför intervokaliskt m 
i orden bråma, bretmuy ovan s. 64, gketma isl. glama, håma-sa 
passa sig fsv. "lama sik4, skråma skrämma isl. *skrama (se ovan 
s. 64). 

För de övriga vokalerna i denna förbindelse (urspr. kort 
vok. + kort kons.) gäller den allmänna regeln, att vokalförlängning 
ägt rum blott före pertonerad kons., under det konsonantförlängning 
förekommer både av pertonerad ock perspirerad kons. 5  

A) Vokalen år förlängd i följande fall: 
1) före 3 (utom i de fall, som nämnas nedan mom. B, d), t. ex. 
mGy 	fsv. migh 	siya7 	fsv. sigha 
iitmd4y6  jfr fsv. digher 	saya7 	svigha 

Se numera härom ock i allmänhet om utvecklingen av kort 
vok. + kort kons. i sv. dialekter B. HESSELMAN Språk och Stil I, 
s. 10 fE. 

Grepe, handtag. 	 3) Sämre gärdesgård. 
Opera. v., t. ex. fets , hur,..a hetma„sa ma 444 få se, hur 

det lämpar sig med vädret; jfr no. dial. hama seg 'faa hum, skik, 
orden' Rosa. 

Jag behandlar här i ett sammanhang vok.- ock kons.-förlängning. 
Dräktig, om får. 	 7) Se ovan § 18,f. 
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sgp 	fsv. stighi 	/ån, 	fsv. loghi 
brjp 	 boghi 	rtV 	 rogh 
då_ya 	 dogha 	 togh 

	

hogh 	/394.P 	tiughu. 
Anm. 1. Kons.-förlängning i någan rspr. någon beror på att 

ordet upptagits ur obetonad ställning. -Formen flreg, som jag antecknat 
jämte Ny fsv. *flogh kryp, insekter, beror väl På dialektblandning. 

Före ö ock n har ö förlängts, t. ex. 
fsv. bop 	brb.na 	jfr fsv. broni 

nfjda 	isi. hnoba 	hånug jfr fsv. honigh 
knåda 	 kno5a 	men 	fsv. mon 
träda 	 troäa 	son 	 son. 
Anm. 2. I förbindelsen ii + n har vok. förlängts i ordet råna 

springa, jfr fsv. runi subst. (se ovan § 44, anm. 2); kons. förlängts i 
gran hum, aning, om ordet är identiskt med isl. grunr. 

Före m har ii förlängts i ordet f4may fumlig, stelhänt, 
jfr isl. fum (se ovan § 44); m har förlängts i brugiona fsv. 
brupgumi. 

B) Konsonanten är förlängd i följande fall: 
1) pertonerad kons. 
a) Efter i har konsonanten förlängts i regeln 
a) i förbindelsen T + v, t. ex. drav fsv. drif, rav fsv. rlf 

rivande subst.; 
Anm. 3. Möjligt är, att kons.-förlängning i denna förbindelse blott 

ägt rum i sluten stavelse, under det vokalen förlängts i öppen stavelse. 
Exempel härpå vore jav-xhc_5p jfr fsv. giva, jam så mycket foder som 
lägges åt kreaturen på en gång, Mya fsv. liva, låvår fsv. liver. Men 
å andra sidan är att märka, att fsv. även har formen gEeva (isl. gefa), 
ur vilken jaVa kan ha uppkommit; /amt, hivår kunna bero på in-
flytande från rspr.; Björkl.-målet, som i många andra avseenden överens-
stämmer med skm., har nämligen lå,va, 

p) i förbindelsen i + 	(---> d), t. ex. 
frad 	fsv. friper 	smul ' 	fsv. smiper 
144 	 up 	vra42 	jfr isl. ria 
nada 	 nipan 	vad 	fsv. vipor s.; 
y) i förbindelsen i + 1, t. ex. 
pågra fsv. pilare spel fsv. spil 
sa sili spitla spila 
fal skil tel tu; 

1) Eldsvåda. 	 2) Låsvred. 



88 	 GRIP, SKUTTUNGEMILETS LJUDLÄRA. 	 XVIII. 6 

d) i förbindelsen I + n, t. ex. 
fåna fsv. lina såna fsv. sina 

'anon ginom spana spini 
låna lina v. tan tin; 
e) i förbindelsen i + 	 fa,m sken, skimmer isl. skira ock 

dess denominativ fåma glänsa. 
Anm. 4. Förlängd vokal har sima simma. Jag anser det emel-

lertid sannolikt, att denna form utgått från en urspr. långstavig form 
(jfr isl. svimma), där vokalen förlängts framför geminata, som förkortats, 
såsom kkåma rspr. klämma (se nedan). 

Anm. 5. Före 3 är I förlängt, exempel se ovan mom. A 1. På 
förbindelsen I + r har jag blott ett exempel: yå,rkr fsv. girugher, ock 
här är vok. förlängd. 

b) Efter 6 

a) i förbindelsen ö + r, t. ex. 
båra 	fsv. bora v. 	ger 	fsv. gor 
for' 	 for 	 spe' 	 spor; 

(9) i förbindelsen Ö + ni, t. ex. 
håma 2 	fsv. *horns, 	sånzar 	fsv. somar 

lånta 8 	loma; hma 	 koma 

y) i förbindelsen ö + v, t. ex. 
Prev 4 	jfr fsv. klovi 	évr 	fsv. ovir 
låva 	fsv. lova 	såva 	 sova. 
c) Efter'sr' har jag antecknat förlängd konsonant utom i de 

fall, som nämnas mom. d 9, y, äfven i klddar ovanläder jfr fsv. 
yvir ock /ou isl. hlynr. 

d) Utom de mom. a—c anförda fallen har pertonerad kons. 
förlängts, då den följande stavelsen innehåller u, i: 

a) i urspr. kortstaviga feminina subst. på 	som generali- 
serat easus obliqui; jag har antecknat följande exempel, alla 
med ii även i rotstavelsen: 

Fåra (sulcus). 
håna da maka dig, säges åt hästen, då man går upp i spiltan 

ock vill, att han skall flytta sig åt sidan. Ordet hör väl till isl. hQm f. 
'bar på dyr' Fr.,, jfr Rz s. 261. 

Se § 41,2. 
Säck eller annan börda, som är delad så, att en del bäres på 

ryggen ock en del på bröstet. 
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fråga fsv. flughu tåga 3  fsv. -tughu 
råga' rughu fåra furu 
smågå 2  smu.ghu nitsbitrzt neesburu 
Stitg/k stughu. skårvo skuru ; 

kortstaviga Utom den i detta mom. angivna kategorien 
fem. är kons. förlängd även i ordet hin2u fsv. huvul). 

Anm. 6. 

p) i subst. på 	oavsett om i-vok. kvarstår eller genom 
vokalharmoni övergått till y; exemplen äro: 

lant2.1 	1 sv. himil 	te2710011 jfr fsv. torpyvil 
spdp/ 	speghil 	tig yl 	isl. tygill; 
Anm. 7. I tincbovy/ kan kons.-förlängningen vara betingad av 

:ställning i starkt bitonig stavelse. 
y) i adjektiv på -in, -it samt part. pret. av starka värb, t. ex. 
(Hunn 
låc_hn 
byåc_b 
bån 
får 
fkk"Y 

fsv. duvin 
ludhin 
budhit 
burit 

jfr fsv. farit 
flughit 

kkyvy 
391,2 
skånn 
st4 
så,p 
såv. 

jfr fsv. kluvit 
lughit 

fsv. skurin 
stighit 
sughit 

jfr fsv. sovit. 
fsv. givit 

Anm. 8. Konsonantförlängning synes ha ägt rum även i förbin-
,delsen m + kons., att dömma av exemplen fapn fsv. fEeghin., dråp 
fsv. drEeghit, .2,/a2i, fsv. slmghit. I förbindelsen 	+ kons. förekommer 
örlängning blott i sammansättningar med -faren. Såsom ovan nämnts, 

leror väl detta på ställning i starkt bitonig stavelse (se s. 65). I annat 
fall hade man väntat kons.-förlängning även i sådana ord som nåfpn, 
vepn fsv. nakin, vakin. 

Anm. 9. Framför kakuminalt 1 förlänges vokalen enligt § 49, 
t. ex. sti,th fsv. stulit. 

2) Perspirerad konsonant förlänges utom efter a ock se (se 
,ovan), t. ex. 

bg 	fsv. bik 
dr4a jfr fsv. drusi 
fresa 	rspr. fråssa 
hubr4ta 4  j fr fsv. hovupbroti 
iåta 	fsv. gita 
knepa4 	*knopa 
/MO 	*kota 
mbsa 	mosi  

ninno 	fsv. mykit 
pbsa 	 posi 
pbta4 	*pota 
.f612 	 skip 
a2k 	isl. slok 
sprbta 	fsv. sproti 
strata 	i sl. strita 
strels 4 	fsv. strok- 

1) Ruva. 	 2) Prång, kyffe. 
Järnögla, vari skaklarna äro fästade, se ovan § 44,2. 
Se § 41,2. 
landsm. XVIII. 6. 	 7 
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tia 	isl. koka 	 ve. 	 fsv. vit 
2åbyt 	fsv. vika 	 va 	vita. 
Anm. 10. Avvikande utveckling visar pron. hg, fsv. hit (se Schag. 

Vät. s. 64 f.). I detta ord, som ofta stod avagtonigt, övergick t 
till ä, som sedan föll (jfr Nor. Aschw. gr. § 266), såsom framgår av 
formen hitdh (bonden Hägge i Prytz Gust. I, Sv. landsm. Bib. I. 1, s. 48). 

Anm. 11. Av lånord, som inkommit i målet med upptakt ock 
första stavelsen kort, ha en del förlängt vokalen, t. ex. 

eckål 
årdst 
hte 
ågåsta 

rspr. ackord 
arrest 
apotek 
Augusta 

betgatil 
kårbitgkal 
Arapy.  

rspr. bagatell 
karbunkel 
paraply;  

andra ha förlängt konsonanten, t. ex. 
drågön rspr. dragon 	 stålån rspr. station 

sigill 	 pradhkcint 	predikant. 
§ 52. Kort vokal har förlängts framför ursprunglig konsonant-

förbindelse i åtskilliga fall. 
1) Konsonantförbindelsen övergår i målet till enhetligt ljud: 

fire r8, rn, r1 ock antesonantiskt rt, vilka i målet övergå. 
till resp. k, n, 1, t, t. ex. 

fsv. borP jarl fsv. 	itern 
giorpe 91 horn 

smöka 
Wra 

smorpe 
byrdha 

4.
jpl 
k<pri korn 

rspr. kärl 
fa.kas fras mala märla 
bj barn v4ta fsv. 	varta 
g€01 garn P-ta skjorta; 
Anm. 1. Framför slutljudande rt uppträder förlängt o i några äldra 

lånord: fot rspr. fort, kol rspr. kort e., iot rspr. lort, pot rspr. port; 
kort vokal däremot ljudlagsenligt i ket fsv. kort adj., bet fsv. bort 
(samt härifrån analogice i båta rspr. borta). 

Anm. 2. Märk Or fsv. karl, men Akar fsv. karlar, »ky 
fsv. kEerling. 

Anm. 3. Såsom framgår av exemplen, har denna förlängning ägt 
rum före övergången ö -->- 0, men efter övergången å 

före ln, is, som i målet övergått till n, &, t. ex. 
gr, 	fsv. aln 	 btj&tår, 	fsv. bolster 
flina 	falna 	 has 	id. hals 
mr i 	moln 	 pes.sa 	rspr. pölsa; 
Anm. 4. Före d 	id förekommer förlängd vokal blott i bfjca. 

fsv. boide samt gfsida gol rspr. *galde, milda rspr. malde, där den 
förlängda vokalen är a (Suida motsvarar rspr. sväljde ock beror på ana- 
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logi efter inf.). För övrigt har man långt d, t. ex. (kW al fsv. *alder 
(se 	§ 374), da d rspr. däld, mad rspr. mäld, Ised rspr. köld, Stod 
rspr. stöld. På vok. + 4 	It föreligga blott exempel, där analogi- 
inflytelse från närstående former måste tagas med i beräkningen: got, 
hat rspr. gult, halt, va t rspr. valt. 

Anm. 5. Då det kakuminala 1 först genom konsonantbortfall 
kommit i kontakt med gingivalen, har vokalförlängning inträtt före 
1 + kons. + s, att dömma av exemplen 	rspr. rspr. Ulvseke (bynamn) 
ock 4aråd älggräs rspr. *älgsbrodd. Före d, 4 	1 -I- kons. + d, t 
förblir vokalen kort. t. ex. 

fa rspr. följde hcitA rspr. hälften 
Was hälgdags .91t0 jälpte 
tada täljde tet tolft. 

före 5 -i- kons., då 5 
ning i följande fall: 

a) i förbindelsen 5i i orden 
Inka jfr fsv. mipia adj. 	svh,g 	fsv. svipia 
smha 	fsv. smipia 	viza 	 vipia 
trha jfr fsv. pripia 	la1 	 lypia; 
/59 i förbindelsen 51 i orden .9(312  jfr fsv. saPta, Ala fsv. 

sapia, b4lmått friare jfr fsv. bipil; 
y) i förbindelsen 5n i Wc« fsv. stapna ock st4rny städsel 

fsv. *stapnin.g, sA9ina halka fsv. *skripna; 
Amn. 6. 1 förbindelsen m, y + ån har däremot ön givit nu ock 

vokalen förblivit kort: laraton fsv. klEedhning, rinpy vanligt namn på 
avröjd hage fsv. rydhning; kort vok. även i rkola jfr rspr. rodna. 

i förbindelsen ör i ordet nära fsv. paan ara med sms. 
kstitga rspr. *arstugan granngården; 

i sammansättningar såsom vg/cits., vg:trtt rspr. ved-lass, -trä 
(jfr § 101,1 b) samt i slutljud i prep. vg  fsv. 

2) Honsonantfärbindelsen är bevarad i målet 
a) före gr ock oftast före gi. med förlängning av vokalen, 

t. ex. 
fagra fsv. fwghra 
hågra fgntn. hagri 
mågra fsv. maghra 
mikyka3 	myghla 

netykar 	fsv. naghlar 
ndyka 	 neaghla 
smdsmykiy4  jfr isl. smiismygli 8. 
tkykly 	rspr. 

   

Sämre ull, se ovan § 21 anm. 1. 
Formen beror på invärkan från plur. samt komposita sådana 

80111 seameckara hy. sadhlamakare. 
Därjämte även mkgka; med förlängt g även Noga 
Knipslug. 

fallit med s. k. ersättningsförläng- 
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Före vi har a förlängts, t. ex. 
pivka-4t1  rspr. *gavla ut 	kretvka rspr. kravla 
ketvka 	kavle 	 reLVN-Ell? 2 	*ravla upp. 
Anm. 7. I förbindelsen 	+ vi är vokalen förlängd i orden ,69.4341n 

trint vedträd av avhuggen gren jfr fsv. kEefii, sAr.hka rspr. skrävla, 
v förlängt i graigka gräva, röra rspr. *grävla. Efter övriga vokaler 
ha de flästa exempel förlängt v: dråtgly fsv. *drifiinger lång järnten, 
som slås in i en vägg, bårgS4rav7ia bärgskreva jfr fsv. skriva s., 
skrbvklzy rspr. skrovlig. Förlängd vok. har trivby rspr. trevlig, jfr 
fsv. thrifiika. 

Före pi, pr, tr, kl förlänges vokalen i några fall: 
a) före pi, pr i orden ,t,s4p?ra gräla rspr. *käppla3, ståp?Pa 

rspr. stappla, ,2,1etpra prata, sladdra jfr sv. dial. slappra 'mun som 
pratar ock slamrar jämt' Rz s. 621; 

före tr har a förlängts — jag har antecknat följande 
exempel: 

kkettra 4  jfr isl. klatr 	 smettra rspr. smattra 
kn&tra5  dial. knattra 	snettra 	snattra 
skvettra5  rspr. skvattra 	ttra5 	tattra ;  
skvatra 	skvattram 
Anm. 8. Andra vokaler förlängas däremot ej, t. ex. pUra kvittra 

fsv. pitra, knåtra prata ock skratta rspr. *knottra, kåtra kotte rspr. 
'kottra, påtra rspr. puttra. 

7) före kl olika vokaler; exemplen äro 
bå,kkas 6  rspr. *becklas 	sprkkuy rspr. spräcklig 
bak1pat7 	*becklugt 	/Åldra 

reckka 	
kackla 

hdfdra 	häckla 	 rackla 
4råk?Pa 	kräckla 	åvt4kka 	avtacklad. 

Före s 	t, 1, n förlän ges vokalen i enskilda fall: 
a) före st i orden 
gast 	rspr. gast 	 knåstra 	knastra 
kn€istår 	knaster pkfstår 	plister , 

I uttrycket gåvka-92ct vårman, lämna dörrarna öppna ock däri-
genom släppa ut värmen. 

Riva upp, t. ex. garn, rabbla upp, no. dial. ravla i samma bet. 
Aas., jfr Rz s. 520. 

Däremot med kort vok. påbka rspr. käbbla. Jfr Thurman 
Parg. § 11 anm. 

Smattra, jfr no. dial. klatra bl. a. 'klapre' Ross. 
Prata ock skratta. 	 6) Opers. v. gå motigt. 

7) Motigt adv. 
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test 	rspr. test 	 tyst 	rspr. tyst 
fir4st3r 	fluster 	 test jfr isl. pnatr; 
Anm. 9. Om dast fsv. &öst, där den långa vok. uppkommit 

genom kompromiss mellan &est : dösta se Nor. Sv. etym. s. 14 f. I 
ost isl. ostr har vok. förlängts, såsom framgår av det slutna A-ljudet, 
men sedan förkortats. 

#) före si i orden trålla rspr. trassla (jämte trå,22a) ock 
rspr. idisslal; 

y) före sn i ordet tasn,a falna ut om glöd, dial. tassna (om 
detta ord se Grip Sv. landsm. XVIII. 4, s. 29). 

Anm. 10. Vokalförlängningen framför de i mom. a—d nämnda 
konsonantförbindelserna anser jag vara förorsakad dels av vokalernas olika 
disposition för förlängning — om jag får så uttrycka mig — vilken 
är störst hos a, dels av konsonantförbindelsernas beskaffenhet, av deras 
benägenhet att, då de följas av vokal, föras över till samma stavelse. 
Vok.-förlängningen sammanhänger sålunda på det närmaste med stavelse-
delningen, i det den inträtt, då stavelsen blivit öppen, t. ex. må-gra, 
stå-yra, små-tra, ha-kka;, knå-stra. Vad beträffar sådana ord som 
gast rspr. 'gast, tyst rspr. tyst, är det möjligt, att vok. förlängts i två-
staviga former såsom gastar, tysta, varifrån den långa vokalen analo-
gice införts' i enstaviga former. 

e) Före m + kons. har vokalen förlängts i några ord: sams 
rspr. sams, s&mra, se,mst rspr. sämre, sämst (däremot namra, 
namst fsv. ntembre, neampster), ra,mia skrika om kattor is). 
remja, Mmja fsv. taamia. 

Anm. 11. Före ni har vok. förlängts i grånia fsv. grcenia. 
Anm. 12. Före rm har äldre kort vok. förlängts i orm fsv. 

ormber, såsom synes av A-ljudet, men sedan förkortats före kons.-grupp. 
§ 53. Kort huvudtonig vokal förlängas före geminata, som för-

kortats, i några fall: 
före slutljudande rr i orden 

der 	fsv. dyrr 	 star 3 	1S1 Sterr 
for 	isi. fyrr 	 ter 	 torr; 
mar 2 	merr 
Anm. 1. Ej hithörande är ordet sagår rspr. cigarr, som inkommit 

i målet med lång vokal. 
före ram i orden kkå,ma klämma mit. klemmen, filmas 

fsv. skeemmas, jfr kläma, skämes hos Schroderus (se Grip Sv. 
landsm. XVIII. 4, s. 15), samt möjligen sima is). svimma; 

Blott kort vok. i reala rspr. rassla, tidia rspr. tassla. 
Av skm:s form framgår ej, om .den motsvarar isl. marr eller merr. 
Carex. starb?rin starrblind är väl lån från mlt. star-blint. 
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före nn i tima 'vindspel för skaften i en vävstol', om detta 
ord, såsom jag förmodar, sammanhänger med isl. hlu.nnr, mbm 
rspr. mynning, «ma rspr. nunna; 

före dd i Våda (jämte .21a) rspr. sladda. Med lång 
vokal slad, slada finnes ordet även i Sparrsätra, Vaksala, Fundbo 
(enl. Uppl. landsm.-förs sam!.); 

före pp i Ishasköd rspr. kippskodd. 
Anm. 2. Måhända äro de i mom. 2-5 nämnda fallen ej ljudlags-

enliga; orsaken till vok.-längd är mig dunkel. 
Anm. 3. Kort vok. + lång kons. i rspr. motsvaras i skm. av lång 

vok. + kort kons. även i några yngre lånord, näml. kap:ft rspr. kaputt, 
klant rspr. klarinett, scavdt rspr. servett. 

Förkortning av vokal. 

§ 54 Lång vokal förkortas före lång konsonant, som står i 
slutljud eller följes av vokal, som var obetonad, t. ex. 

bkot 	isl. blått 	 nat 	bl. nått 
dra t jfr isl. drättr 	ny t 	nYtt 
gro t 	is!. grått 	 ila s. 	rspr. slätt 
go t 	rspr. glott 	 sOt 	isl. sått 
mot 	isl. mått 	 st6r3 	stOrri. 
Här må även nämnas formerna byn isl. bYinn, fan bl. 

sjoSinn, snon isl. snj6inn, skon isl. skOinn, ta b),s: rspr. till 
byss (däremot egendomligt nog ta fos analogiee efter fg rspr. 
till sjöss). 

Anm. 1. Före bitonig vokal i följande stavelse bevaras i regeln 
vokallängden, ock den långa kons. förkortas, t. ex. dötar isl. döttir, 
Mita äng isl. slåtta, stå,ta stätta isl. *stetta (fakt. stat), rd,t-bp jfr 
isl. retta, htftibta rspr. Hårslätta gårdsnamn, sammansättning me-cl isl. 
sletta 'jwvn flade, shette' Fr.2. Genom analogi från part. pret. upp-
träder kort vokal i preteritiformer sådana som fbda isl. fadda, 9n6ta 

matta. 
Kort vokal emot regeln hava vidare ?åta isl. ötts, bta isl. åtta, 

fata jfr isl. setti. Om dessa ord se Lindgr. Btr. gr. § 69 anm. 1, 
Nor. Aschw. gr. § 304 anm. 3. 

Anm. 2. P& analogi efter tvåstaviga former bero adj. sådana som 
rat isl. rettr, 2,1at isl. slettr. 

§ 55. Lång vokal förkortas före enkel konsonant, som blir för-
långd, i några fall: 
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i starkt bitonigstavelse —jag har antecknat följande exempel: 
bianmödl jfr isl. miiär 	öktöbar 	rspr. oktober 
hånlöva 	lått 	llipkrom2  jfr isl. gröm 
lålöva 	jfr fsv. ladhu.-loe hådaåtar 	rspr. hädanefter. 
I orden hånlöva, Ulka har kompositionsformen segrat; 

simplex heter nu löva. .22124r6m däremot var ej tillräckligt 
vanligt för att uttränga simplexformen grom grums. 

Anm. 1. Konsonantförlängning har ägt rum i starkt bitonig sta-
velse även efter kort vokal, t. ex. sammansättningar med -faren: ictfailn 
m. fl. (se s. 65), becrbåka rspr. barbacka, sökbåd rspr. solbadd. 
Exemplen äro emellertid ej så talrika, då konsonantförlängning i för-
bindelsen kort vok. + kort kons. i huvudtonig stavelse äger rum i så 
många fall ock betingas av andra faktorer. 

I ursprungliga sammansättningar är i kompositionsfogen kon- 
-sonanten förlängd i sådana ord som tråti rspr. trättio, lith rspr. 
sjuttio, Mon rspr. sjutton, nib rspr. nittio, Wton rspr. nitton, 
&h rspr. bittida mit. bi  tiden, fått)/ rspr. fattig isl. fåt6kr. 

I enklitiska ord efter på starktonig vokal slutande ord är 
den uddljudande kons. förlängd ock det föregående ordets vok. 
förkortads, t. ex. pö-ma rspr. på mig, på-da rspr. på dig, må-ina 
rspr. med mig, bå1tga4-sa 4  rspr. *bälga i sig, td-ma haka rspr. 
ta mig håle (svordom), trö-ma rspr. tro mig. 

Vokalerna förkortas i enskilda ord: UNI rspr. bibel, 
fcib* skrock rspr. fabel, gröta rspr. gråna isl. gråna, prksi.s 
rspr. precis, röva5  rspr. rova mit. rovs, str6ja fsv. striSia. 

Anm. 2. I olikhet med rspr. bevarar skin. vokallängd före m, t. ex. 
'åma 	isl. geyma 	tima 	isl. timi 
ima 	jfr isl. im 	tom 	 tömr 
rim 	isl. rim 	thma 	 triima 
stum 	mit. schfun 	Om 	 fsv. omber. 
Undantag göra Nant isl. heim, Nal» isl. heima, håman rspr. 

hemman. Orden bköma isl. blömi, ram isl. rilm bero väl på infly-
tande från rspr. Så väl även fåtidöni, icedöm jämte -dom rspr. 
fattig-, ung-dom. 

Trött i benen; isl. mö& kraet, udmattet' Fr.2. 
Grums, som vid slipning samlas i sliphon. 
Jfr Nor. Ark. VI, s. 329 not. 
Äta eller dricka glupskt. 
En svag möjlighet finns, att detta ord påvärkats av samman-

sättningen dkövar 'rovor, som kokats mycket länge' rspr. *dödrovor. 
Ordet synes emellertid knappast vara tillräckligt vanligt för att segra 
över den ytterst vanliga simplexfornnen. 



figkhy 
2,l4y:sniV• taihoyse  12 
ta/hit/81'j 

rspr. sjuklig 
slagsmål 
*tilltagsen 
tilltagsen. 
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§ 56. Lång vokal förkortas 

b64år 
 

is!. båkr 
nå-tår 	 nåtr 
grkdrayl jfr dial. grima 
Påga 2 	jfr isl. flis 
9i,54a 9 	 hris 
brö,ska 	rspr. brådska 
igpaghlry 3  jfr isi. i-spen 
frdcnlatsa 4  jfr rspr. avlägse 
droks 	rspr. drogs 

oftast före konsonantgrupp, t. ex. 
lloks 
sköksfrUn 
lg-sa 5  
ho-  ft 6 	jfr isl. 

rspr. slogs 
skogsfrun 
likt sig 
håf 

.26125+ 	fsv. gopn 
hicsbönda rspr. husbonde_ 
ricnsttan 	runsten 
tinlddn7  jfr fsv. tinde 
iirvddar 8 	rspr. urväder. 

Anm. 1. Vokallängd (äldre ock yngre) är bevarad 
dels framför vissa konsonantförbindelser, nämligen 

före st, t. ex. 
distty 	fsv. disaping 	prost 	init. pröst 
kkistra 	mit. klisteren 	»står 	jfr isl. ljöstr 
hgst 	fsv. hoster 	pust 	mit. pöst a  
IcHstår 	 kloster 	pkcistår 	plåster; 

före sk i orden pegsk jfr isl. påskar, tysfj tysk jfr isl. poiskr. 
(däremot är vokalen kort i ordet snosk, ansikte, k-avledning på dial. 
snös se nedan); 

före si — de exempel jag antecknat äro: gnilla gnissla jfr isl._ 
gnista, n04ia vissla (se ovan § 24), s#2la isl. sSrsla; 

dels oberoende av efterföljande konsonanter (oftast betingas längden_ 
av analogi), så i orden: detyvsninio 

fe_ikud' 	högfärdig 
dgft 	 döpt 
jpgfta 	 köpte 
rtiksh,11  jfr isl. 	råk 

Arim. 2. Framför deu sekundära förbindelsen rt 	t har y för- 
kortats i ordet Rob rspr. fyrtio, m bevarats långt i lat lärft fsv. 

1) Glåmig, strimmig i ansiktet. Jfr Rz s. 212. 
9) Se ovan § 17. 

Ett slags fläskkorv; isl. i-spen 'a kind of sausage filled with 
lard and suet' Vigf. 

Aflägse. 
I uttrycket var..a lik-sa! var det tänkbart! 
I uttrycket pa-n hoft på en höft. 
Lada, där tionden förvaras, jfr Nor. Aschw. gr. § 180,4.• 
Jämte itrvddar. 
Vok. är dock förkortad i östa hosta isl. hösta. Om ost isl. ostr 

se ovan § 52 anm. 8. 
Jämte derksrån morgongryning. 
Se § 39,2. 	 72) Hågad. 

rspr. 'dagsrand 
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Anm. 3. Kvantitetens förhållande till akeenten. 
Stavelse, som har fortissimus, är i regeln lång, t. ex. jay rspr. 

jag, tara rspr. tala, bagripa rspr. begripa, tanda rspr. tända. 
Undantag: a) Fortissimusstavel sen halvlång kan ordet inb rspr. 

inte hava, då det i betydelsen 'nej' står såsom svar (i utropsform på en 
fråga). b) Fortissimusstavelsen kort ha Ö rspr. ock (= också, står alltid 
efter sitt huvudord), t. ex. hcin 6 rspr. han ock samt and6 rspr. ändock 
(t. ex. hag kom and6 rspr. han kom ändå), tro-d rspr. tror jag i 
fraser sådana som han a di4 tro-å rspr. han år död tror jag, foaci <-
förstår jag (t. ex. hon a fåÅ ftynci rspr. hon är sjuk förstår jag). 

Då ett ord kommer i mindre betonad ställning, reduceras kvan-
titeten på samma gång som trycket, så att lång vok. eller kons. blir 
halvlång, halvkort eller helkort i satsen. Detta gäller emellertid icke blott 
»tvåstaviga enkla ord med enkel klanglös konsonant mellan vokalerna 
ock grav akc. i rspr.» (Leffier Skm. ake. s. 5, jfr även s. 20), utan 
även tvåstaviga ord med pertonerad kons. mellan vokalerna ock fler-
staviga ord ock utgör, som TISELIUS redan påpekat (Ark. XVI, s. 316, 
317) ingen avvikelse från riksspråket. 

Stavelse, som har semifortis, är i allmänhet lång, t. ex. deckmas 
rspr. dalmas, givantr rspr. äventyr, fdrfinspals rspr. fårskinnspäls. 

Leffier a. arb. angiver genomgående ord av samma akc.-typ som 
de två senare exemplen såsom havande första stavelsen starkt bitonig 
ock halvlång. För min del anser jag det vara riktigare att beteckna. 
ifrågavarande stavelse såsom lång. Halvlängd förekommer visserligen 
även, men — så vitt jag kunnat iakttaga — blott då semifortis på 
samma gång utbytes mot semilenis. 

2) Vokalerna i svagtoniga stavelser. 
a) Kvaliteten. 

i, ö'. 
§ 57. Äldre i, 	skm. 	i följande fall: 
1) i vissa böjningsändelser, då fdregående stavelse ej inne-

håller y, 
a) av subst., vilkas stam slutar på g-ljud, k, sk, Som i skm. 

övergått till resp. 	 j, p, f, även i den suffig. artikeln, t. ex. 
bOi 	fsv. boghi 	håkmliegpl dial. hälge 
90,P 	galghe 	hitP 	fsv. haghi 

1) Halmkärve, se Rz s. 281. 



1. mitite 

Wkönysti 
ihasta 
tabgynt 
treisti 

rspr. multen 
gisten 
luden 
*hog-komsen 
lhållsen 
*tillgängs en 
*tråsen; 

t. ex. 
mitltat 
iistat 
licchn 
h9:yvk6msn't 2  
ihölsio, 8  
takidV8242 4  
treism 5  
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fsv. loghi 
Inetp 	maghi 
drågyin 	dmngin 
såftyin 	exngin 
vin 	vwghin 

vteggin 
båip 	b akke 
b) i ändelsen -in (mask. 

adjektiv, t. ex. 
fsvikeiv, rspr. försupen 

fsv. s1a3ghin 
stihtkm 	stulin 
b3h 	bitit 
briop 	brunnit  

brktpl 
mår» 
2-61943 
stesVn 
bicp 

fkitt, 
ock fem.), -it 

bånd2. 
*Po,  
gebb 
clicvm 
litchn 

rSpr.'bröke 
fsv. meerke 

rokkin 
stokkin 
buske 
fiskin 
ficeskit; 

av part. pret. ock 

fsv. bundit 
skrivit 
galit adj. 
duvin 
ludhin; 

Anm. 1. Adjektiven liten, kristen hava blott formerna bizt, neutr. 
neutr. 7yr3st a; övriga adj. på -en (i rspr.) med stamslut på 

t, d samt adj. på -sen vackla mellan 	ock -tt i mask.-fem., 4 ock 
a i neutr., 

2) i avledningsändelser: 
a) i adjektiv på -ig, -Hg ock 
måttky rspr. mäktig 
9)b•hy 	viktig 
cidany 	dålig 
fiz. hy 	farlig 
i2rimby 	orimlig 
Anm. 2. Åtskilliga adj. på -ig 

-4n, motsvarande fsv. -ighin, t. ex. 
andäktig, fln rspr. farlig, r4bn 

-isk, t. ex. 
0:2,by rspr. ryslig 
skitryby 6 	skamlig 
tildhy 	tydlig 
mdc/isA 	mordisk 
ittglary6.0sA underjordisk; 

ock -lig hava i skm. biformer på 
gincld,Atm ivrig i arbete jfr rspr. 

rspr. 

i) Bråte, skräp, se Grip Sv. landsm. XVIII. 4, s. 
2) Minnesgod. 	 3) Ihärdig. 

Tillgänglig, vänlig. 
Trånande, avtynande (om djur), se § 39,2. 
Även i betyd. 'skamsen'. 

18. 
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Anm. 3. Ändelsen -hg är i skm. ganska produktiv. Åtskilliga 
adjektiv med denna ändelse förekomma utan motsvarighet i riksspråket, t. ex. 

hbvhyl rspr. *hovlig 	 inn'athy4  rspr. *ovetlig 
öpfinthy 2 	*uppfintlig 	viathy 4 	*vetlig 
Ahithy 8 	*pgthittlig 	vå,h-sby 5 	*växtlig. 
b) i subst. på -a fsv. -ii rspr. -i31, där 1 är gingivalt ock 

rotstavelsen ej innehåller y, t. ex. 

	

rspr. gaffel 	pånchl rspr. pendel 

	

griffel 	p/t.x/ 	fsv. kartil 

	

fsv. himil 	 sphhl jfr fsv. spinnil 

	

rspr. mäjsel 	spa.,)A 	fsv. speghil 
tiO6 	*tuffil; 

-il --> -skm. -al i ordet »val fsv. 

t. ex. 
jr,919Lny jfr rspr. tinning 
bmy 	rspr. linning 
ripny 	ringning 
vkinujNy 8 	*vedknoling; 

stammen slutar på g-ljud --> skm. 

gala 
grkfil 
/kol 

piirvl  parvel 
Anm. 4. Undantag. Fsv. 

diEevil, yngre biform till disevul. 
C) i subst. på -ing, -ning, 
gårån 	rspr. galning 
kkåniv 	klädning 
/OM 	käring 
kni)sxy 7 	*knosing 
d) i subst. på -en, om 

j, så i ordet bbrik rspr. borgen. 
§ 58. Äldre I, ö —›- skm. y genom vokalharmoni, då den före-

gående stavelsen innehåller y i följande fall : 
1) i böjningsändelser, nämligen 

av subst., även i den suffig. artikeln, t. ex 

	

i§k/Y ) 
	mit. kfiffe 	mgiki rspr. myggen 

	

stppy 	rspr. stycke 	r7,b2ffin,., 	ryggen 

	

°1-"M° 
	 yrke 	 tyget; 

av adj. samt part. pret. av starka värb av 2:dra avljuds-
klassen, vilka genom analogi från infinitiven fått y i rotstavel-
sen, t. ex. 

klYn 
nig9Y 

fsv. ypin 	 brey 	fsv. brutit 
mykit 
	 frP,5yon 	frusin 

1) Hofsam. 	 2) Uppfinningsrik. 
Samma betydelse som föreg. ord. 
Medveten ock omedveten, måst om brott ock synd. 

3) Fruktbar. 
Stor ock grov karl. 
Knubb, jfr sv. dial. knose, Rz s. 339. 
Vedknubb, jfr sv. dial. knfila knöl, Rz s. 339. 
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larYvyn fsv. kluvin 	b•rks9 	fsv. krupit 
4ney 	knutit 	SMP,2y) 	smughit; 
Anm. 1. I pret. av svaga värb får ändelsen ej y-vokal, t. ex. 

kidoita rspr. klippte, kfta rspr. lyfte. 
2) i avledningsändelser, 

i -yl fsv. 	rspr. -el i subst. med ake. 2, t. ex. 
firkly/ fsv. fiarghil 	nypyl fsv. nykil 
gryfyll rspr.`gryffel 	 fyfyl 	rspr. skyffel 
gortyl 	lymmel 	2/PgiY)/ 	slyngel; 
Anm. 2. I detta fall förekommer fakultativt -a, t. ex. lYnnl, 

2,10-2;pl. Blott med -a har jag hört pkga pys rspr. *pyssel 
ock pprti rspr. "pyrrel i samma betyd. 

Anm. 3. Subst. med akc. 1 få ej y i ändelsen, utan -al eller 
om 1 är gingivalt, 8 om det är kakuminalt, t. ex. b,WS! rspr. 

blygsel, pr0,31 rspr. prygel, jMb• rspr. gyckel. 
i -ig, -lig i adj. migity rspr. vidlyftig, fply rspr. skyldig, 

där rotstavelsens y är kort, däremot tpdby rspr. tydlig. 
Anm. 4. På regressiv vokalharmoni beror y-vok. i första stavelsen 

av ordet stybyglar rspr. stigbyglar. 
Anm. 5. Om vokalharmoni i —> y i fsv. i några få urkunder se 

Nor. Aschw. gr. § 138. 
§ 59. Äldre i, 	--> skm. a i några fall: 

--> a i best. plur. av ord av typen präst, -er, -erna, t. ex. 
prastdnar jämte prastanår fsv. prtestinir 
grisdnar » grisanår, grisinir; 

samt i superlativändelsen -a,st(a) rspr. -ast(e), t. ex. 
grånast jfr rspr. grannast 	starb•ast 	fsv. starkister 
findsta 	finaste 	stgvdsta jfr rspr. styvaste. 
Anm. 1. Då semilenis i den trestaviga formen faller på ultima, 

uppträder d för a, t. ex. Nasa, stgvastd. 
Anm. 2. Jämte -ast förekommer även, ehuru mindre ofta, -2,8t, 

t. ex. gramst, stitrpsta. 
2) Äldre 	motsvaras av skm. a i förstavelserna be-, re-, 

t. ex. 
bafdla 	fsv. befalla 	baldiva fsv. beheiva 
bagripa 	begripa 	ragsil 2 	rspr. regal 
bagra 	mit. begeren 	ragra 	fsv. regera 
baltöla 	fsv. behalda 	raliryt 	rspr. rekryt. 
Anm. 3. Av ord med förstavelsen ge- har jag antecknat: med 

a-ljud jam'an rspr. gemen, med 2. ordet psal rspr. gesäll. 
1) Liten pojke. 	 2) Utmärkt. 
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Anm. 4. Rspr. i motsvaras av skm. a i förstavelse i några lånord: 
vradög 	rspr. bridong 	sarcip 	rspr. sirap 
sagir 	cigarr 	sarety 	siratlig 
fel,faiij4r 	chiffonier 	spel& 	spion 
4i9 stan 4t 	obstinat 	spatak 	f sv. spital. 
prav4ta 	privet 
Anm. 5. En motsatt utveckling mot den i föregående anm. nämnda, 

sålunda ö —› I, har ägt rum i förstavelse i andra lånord: 
smlara 	rspr. cedera 	prisis 	rspr. precis 
snnennar 1 	ceremonier 	nsön 	reson 
fibarcin 	februari 	82.Avist 2 	sekvester. 
kriarn14r 	krumelur 
Anm. 6. Rspr. i (i) 	skm. j i förbindelsen i + vokal i orden 
vedijikjum rspr. evangelium 	matrja rspr. materia 
kuryiis 	kuriös 	mitrjecn 	• morian. 
Anm. 7. a utan motsvarighet i rspr. förekommer på grund av bokstavs-

trogen utläsning i orden p asdlm rspr. psalm ock p asciltara rspr. psaltare. 
§ 60. Äldre i, 	-› skm. 8 framför kakuminalt I, nämligen 

såsom svarabhaktivokal fire 1, t. ex. 
fy 	fsv. foghil 	 n4,7* 	fsv. naghil 
404# 	haghil 	tågåk 	tungel; 

i andra subst. på -el, där 1 är kakuminalt (se nedan 
§ 118 anm. 3), t. ex.3  

1e414,k 	rspr. kakel 	 mci j1t rspr. mangel 
MIM" 	käbbel 	skrdmå?f 	skrammel; 

i sammansättningar med gammal-, där a -> e 8, t. ex. 
gam8':ffi-684g, gamle prosten, gam. sk) Ula gammal mö. Jfr ä.-
nsv. gammelmodig, gammeldags Seren. 1741; 

före k -<-.r i kadcimdr rspr. kadaver ock pod6jy8k rspr. podager. 
§ 61. Äldre i, 	skm. tf genom vokalharmoni, om föregående 

stavelse innehåller fi, i några få fall: 
1) i böjningsändelser, då stammens slutkons. är oförändrad 

av svaga mask. subst. — jag har antecknat exemplen 
bruglimu fsv. brupgumi, getbu rspr. gubbe, sticbu fsv. stubbe, 
tu (lin)tått isl. lutti4  jfr rspr. tåtte (däremot Up buske 
enl. § 57,1 a ock mot regeln a-ljud i skåp rspr. skugga); 

i suffig. artikeln av det neutrala subst. råma rspr. rummet, 
där stammen slutar på labial (däremot /iogn,3 rspr. lugnet); 

Användes mäst i betydelsen 'vidskepliga bruk'. 
Jämte sab•vist. 
Om vacklan mellan a ock 8 efter u i rotstav. se  § 61,2. 
Se Fries. Germ. med.-gem. s. 96. 
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Anm. 1. Genom progressiv vokalharmoni anser jag ändelsens 
ha uppkommit även i ordet giga interj. 'ack om, Gud give' i fraser 
sådana som giga hag-Uni ack om han kom! Jag antar, att gåga 
uppstått ur gap -ge 1  (gugge2  ---> gågn). Björklingemålet har 0)9.- 

2) i avledningsändelsen -el, då 1 -är kakum., t. ex. ~mak 
rspr. drummel, gricbak rspr. grubbel, mfimuk rspr. mummel, 
hitmuk om dicmuk jfr rspr. huller om buller (samma uttryck 
även i no. dial. huml aa dum'l 'hulter tu l balter' Roas). 

Anm. 2. För -ak höres emellertid ofta -sk i hithörande ord, t. ex. 
gritbhk, i synnerhet i ord där stammen ej slutar på labial, t. ex. 
rspr. kuckel. 

Anm. 3. Äldre e —> 	i mellanstavelse i ordet sittnnåra väl- 
bärgad rspr. soutenerad. 

Anm. 4. På regressiv vokalharmoni beror u-vokalen i första sta-
velsen av ordet stubika, en form som förekommer jämte satiku rspr. 
*stiglucka kyrkogårdsdörrar med överbyggnad ock av äldre konstruktion.s 

§ 62. Äldre i, 	skm. a i de fall, då. i, ift icke enligt §§ 
57-61 övergå, till annan vokal. De viktigaste fallen äro: 

I) böjningsändelser 
a) av subst., vilkas stam icke slutar på g, k, som förmjukats, 

ock icke innehåller y eller ii: 
G) svaga mask, t. ex. 
gråna 	fsv. granne 	•  skåta 	fsv. skati 
håra 	 hari 	mima 	mane; 

hit hör en grupp ord, som i nsv. bytt genus ock blivit feminina: 
bea ånga fsv. ange 
gäla 	 galle 
frbsa 	ä.-nsv. frosse 4  
»kg fsv. kiserne 
~båta 5  jfr isl. biti 
påna fsv. pcenne 
skåda 	skapi 

skåra 
sköka 
skåp 
snacka 
CS9  
vång 

fsv. skari 
skole 
sku.gge 

jfr is!. moli; 
fsv. yxe 

vani 

    

Jfr 'Gudh gee Dan wille blir, bonden Hägge i Prytz Gust. I, s. 48. 
Formen gugge förekommer i Stavby, Länna ock Faringe (enligt 

Upp!. landsm.-för:s saml.); Guggi i Br.-skr. 1697 UFmT. IV, s. 329. 
Enligt de uppgifter, jag erhållit, bestodo dörrarna av två hori-

sontala luckor, av vilka den övre sköts upp; den nedre hade man att 
kliva över. Denna anordning avsåg att hindra kreatur att komma in 
på kyrkogården. Nu äro luckorna ersatta av portar eller grindar, men 
staltika kvarstår såsom benämning på den överbyggda ingången. 

Så i Linds ordb. 1749. 	5) Minnesbeta. 
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i3) neutra, även i den suffig. artikeln, t. ex. 
Nta 	rspr. fiöte 	b03 

	
fsv. borpit 

4,41 	*röte 	 hornit 
b€iya, 	fsv. barnit 	 )4s3 

	
husit; 

hit hör även gqVa gry, indoles, som förutsätter ett fsv. 'gryt°, biform 
till gryt isl. grjöt (jfr bärjsgryte stenröse enligt Uppl. landsm.-
förs saml.; socken ej utsatt). Denna skm:s form grpta styrker 
KOCKS etymologi av ordet gry, se Kock Språk. förän-dr. s. 122. 

Anm. 1 Undantag gör ordet hffilviti fsv. htilmq, med t-vok. 
y) pluraländelsen -ar fsv. -jr, t. ex. 
jåstar 	fsy. gmstir 	prås.tdnar 	fsv. preastinir 
prastar 	preestir 	ggjar 	isl. elgir; 
b) av adjektiv i komparativ, t. ex. 
h0r3 	fsv. heghre 	stå 	fsv. storm 

lEengre 	rM•åra 	rikare 
la3ghre 	står4åra 	starkare; 

pron.: iran fsv. ingin, 414 fsv. holkin, t4Isk fsv. 

i pres. ock pret., t. ex. 
fsv. 	 talta 	fsv. tEepte 

ka3nnir 	Was 	herpes 
korpe 	»låtas 	nuerktes; 

i-vokal har 2;PM fsv. vEerpes, se ovan § 28 anm. 3. 
avledningsändelser 	sådana 

t. 	ex. 
som 	-are, -e, -else, -est, -se, 

~åra fsv. domare frein;fära fsv. framfori 
Nytra fiskare favalsa fisengilse 
pmsa rspr. ömse Nilåst fyllest 
frånta framme visa rspr. vilse. 
Hit höra lånord på -el med gingivalt i, näml. m4b3/ rspr. 

möbel, prgy4 rspr. prygel, sogb31, rspr. sabel, sintAl rspr. 
simpel, stti-v31 rspr. stövel (i-vokal har ordet bibil rspr. bibel). 

Rspr. e motsvaras av skm. a i obetonade mellanstavelser, 
t. ex. 

getvari 	rspr. garveri 	åranddtar rspr. arrendator 
superi 	dvantgr 	äventyr. 

Anm. 3. d utan motsvarighet i rspr. förekommer i orden 2,46,1848 
rspr. i jäns, Mim i går 021, där a beror på analogi från s måra& 

1) Odugling. 

lgvrå 
109'3 

av 
polkin; 

av värb 
fålår 

1§6113£ 
.104.0  
Anm. 2. 
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i morse, 2. åftas i afse; i påla rspr. pall, spåda rspr. spö (jfr 
Schroderus palla, spödhe, se Grip Sv. landsm. XVIII. 4, s. 8, 10), 
Ittålvåda rspr. mullvad; i Pande rspr. sjunde, där a beror på analogi 
från nhanda, tanda rspr. nionde, tionde; samt i lånorden boåta rspr. 
boett, bffigarsifa rspr. byggerage (i det sistnämnda ordet är nämligen 
slut-e stumt i rspr.). 

Anm. 4. Rspr. reducerade e-vokal motsvaras av skm. a i ordet 
kåta rspr. kaffe, beroende på att detta ord ursprungligen haft långt 
e-ljud. Jag har stundom tyckt mig höra slutet e: Htfe. Härmed kan 
jämföras Tierpsm. kåP, ett uttal som man även kan få höra i Stockholm. 

Anm. 5. Äldre ö motsvaras av skm. a före r i ändelsen -erska 
mit. -ersohe, då semilenis faller, på penultima, t. ex. betyksh'a rspr. 
bagerska, 441940 rspr. lövjerska, tvåtkAa rspr. tvätterska. Där-
emot höres d-vokal, då ultima har semilenis: tvåtag4. 

Anm. 6. Rspr. ö i lånord motsvaras av diverse vokaler i skm.: 
av huvudtonig-t uti åkadimt rspr. akademi; 
av a i orden d6masti41  rspr. domestik, öpsalvåra rspr. 

observera, pårmafön rspr. permission, pictsat rspr. blesserad, salvåt 
rspr. servett; 

av 0, starktonigt, i Hittlåt rspr. kamfert, kefq rspr. koffert; 
av 0 i bårboris rspr. berberis. 

Anm. 7. Rspr. vi motsvaras av skm. o i könformåra rspr. kon-
firmera. 

Anm. 8. Åldre T. 	skm. 2. i svagtoniga stavelser: 
i ändelser, t. ex. åttI 	aldri 	aldrighi, trått 	-ti 	-tighi; 
oftast i obetonad förstavelse. Här är vokalens kvalitet på grund 

av det reducerade trycket svår att analysera. Jag har tyckt mig höra 
uti sådana ord som: 

åkadttntfögda (jfr åkaditnt) rspr. akademifogde 
fåntaMild- 	(» fantasi) 	fantasibild 
ltårv 	(» lba) 	*liorv lieskaft 
prådthint 	(» pradf0) 	predikant; 

däremot 2 uti sammansättningar med si rspr. se:  S2-tit rspr. *se åt 
(se efter), st-bp rspr. se  opp2. 

Ö. 

§ 63. Äldre 	-› skm. sk i °betonade förstavelser, t. ex. 
farårga fsv. forargha 	 fatal 	fsv. fordel 
forbj4da 	forbludha 	 faclårva 	fordwrva 

domastik även i Harg ock Frötuna enl. Uppl. landsm.-förs saml. 
Likasom i --> 2. i obetonad stavelse övergår även äldre -y till 

skm. y, t. ex. styfår rspr. styvfar, stysOn rspr. styvson, Syriy 
:nr. syring. y har jag tyckt mig höra i dyig rspr. dylik. 
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fOrgra fsv. forgora 	infafis4 rspr. insjöfisk 
htisforhhr rspr. husförhör 	ini jsoanjt 	inkörsport 
håsforhojbök husförhörsbok jgfo,setönl 	*eldförsdon. 
Anm. Prefixet for- motsvarande fsv. for- förekommer i ordet 

forbåna fsv. forbannadher. 	 • 

ä. 

§ 64. Äldre å motsvaras av skm. a i följande fall: 
i obetonade förstavelser regelbundet, t. ex. 

abf5ra 	fsv. aghborre 	papår 	fsv. paper 
bkagEin 	blagarn 	stafåst 	stapfaster; 
Anm. 1. Likaså i yngre lånord, t. ex. 
batålia 2  jfr rspr. batalj 	 påradis rspr. paradis 
galant 2  rspr. galant 	 p.åraplj 	paraply. 

i ändelser i svagt bitonig stavelse, då efter a ett n följer 
eller har följt, 

a) böjningsändelser 
a) av subst., nämligen 
dels i best. sing. av svaga fem., t. ex. 
b0.a 	fsv. byttan 	19bri§a fsv. kyrkian 
fk37ja 	flikkan 	smba 	smipian 
gråva 	gruvan 	sprioftja 	spryngian 
giona 	gumman 	sikta jfr fsv. stia3rnan; 
dels i best. plur. av mask. ock starka fem., t. ex. 
båta 	fsv. batana 	jämte båtånar fsv. batanir 
håsta 	heestana » håstånar luestanir 
håra 	harana » hårånar haranir 
såvånar 	swnganar 	vågånar 	vregganar; 
Anm. 2. Jag har här angivit de mask. formerna på -tinar, vilka 

äro vanligast, såsom motsvarande de fsv. nominativformerna. Möjligt 
är emellertid, att beitåndr etc. utgå från ack. batana 	båtåna, ock 
att -r tillagts genom analogi från obest. plur. båtar fsv. batar. 

(;) av värb i pres. part. -ande; t. ex. 
drppånda fsv. drypande 	spriyånda fsv. springande 
f9yånda 	fiyghande 	såpånda 	supande; 

2) Utmärkt, snäll. 
8 

1) Elddon. 
Sv. landarm. XVIII. 6. 



åndra 

t-åka 

fsv. andra 
inga 
polka; 

gåtnak 
figåra 
kkökara 
kgåra 
kåstna 
låvna 

fsv. gamal 
ilskare 
klokkare 
kolare 
kostnaper 
lifnaper. 

kåstar 
dtpa 
måka 
rfffla 
som -a, 

fsv. kastar 
gapape 
malape 
ropape; 

-ad, -al, -are, -nad, 
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b) avledningsändelsen -an, t. ex. 
hut 	fsv. innan 
måda 	mipan 
nåda 	nipan 
neaka 	norpan 
§ 65. Äldre 	—> skm. 

utom då det följdes av n (se 
I) i böjningsändelser 

av subst., t. ex. 
vha 	fsv. vipia 	 årmar 
jitta 	hicerta 	gåkar 
kYa 	oghat 	 stbkar 

av adj. ock pron., t. ex. 
löga 	fsv. langa 
mågra 	maghra 

annat 
av värb, t. ex. 

håla 	fsv. halda 
fåra 	fara 
kåla 	kalla 
tåkar 	talar 
2) i avledningsändelser sådana 

t. ex. 
båta 	rspr. borta 
In.ama fsv. hema 
tida 	tidha 
Mya 	rspr. hågad 
4rå4sm4yal *kräksmagad 
?måka 	omaka 

fsv. armar 
garPar 
stolar; 

va 	fsv. ovan 
såna 	s3rnnan 
izna 	undan 
izta 	utan. 

i böjnings- ock avledningsändelser, 
föreg. §), näml. 

Anm. 1. Undantag: i avledningsändelsen -ad har a givit a i ordet 
vång vålnad fsv. varpnaper. 

Anm. 2. Övergång a -› a inträder även i ord på -dag i svag-
tonig ock obetonad stavelse, t. ex. om tiscta rspr. om  tisdag, 2 önsetas 
rspr. i onsdags, tötsclåsmåre rspr. torsdagsmorgon, frådascifte rspr. 
fredagsafton, vetdaSkit'gd2.2 rspr. vardagskläder. 

§ 66. Äldre ä övergår i skm. till andra vokaler ån a, a i 
några fall: 

I) Äldre a --> skm. a i några fall, oftast i obest. stavelse, näml. 

1) Säges om en, som kan äta nästan vad som hålet. 
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a) i den suffigerade artikeln i plur. 
av mask. subst. på -are, t. ex. Pnbleltra fsv. klokkarana, 

Hd/Åra fsv. kolarana; 
Utvecklingen har här varit klokkarana —› "klokkaran 

"klokkark --> kkbkåra. På grund av frånvaro av biton på ultima 
har a givit a, under det att i Vätömålet bitonen bevarade a: kkei-
karet, se Schag. Vät. § 203. 

ig) av femininer, t. ex. 
fkgånar fsv. "flikkonar 	k6n32: 	fsv. konar 
kkagnar 	klokkonar 	sayetnar 	sfflnganar ; 

i part. pres. på -ende (i rspr.), t. ex. bbanda fsv. *kupande, 
rbanda fsv. roande samt participialbildade förstärkningsord på 
-anda rspr. -ande, t. ex. keikanda mét  rspr. kolande mörkt, 
gåranda 12,ad rspr. *gorrande led (mycket led); jfr stoek'nde 
mörekt, ill'nde rö Col. Ordask. s. XXV; 

i enskilda ord: adverben dcinå isl. Darna, hån is!. 13.6rna, 
mink jfr isl. mina, såntar fsv. somar, stadsnamnet itpsak3 rspr. 
Uppsala. Jag antar nämligen, att denna form i likhet med 
riksspråkets utgår från fsv. gen. upsaia. I ä.-nsv. förekommer 
en övergång a --> e i slutljud efter betonad stavelse (enligt prof. 
NOREEN å föreläsningar). Formen upsaie träffas också i littera-
turen, så P. Swart, Gust. I:s krön. s. 12. Jag antar, att ut- 
vecklingen i skm. varit Uppsala 	"itiosåka 	itpsaN, ett an- 
tagande som styrkes genom befintligheten av icpstika-  (riet?Pa Riala) 
i andra uppl. dialekter (enligt otryckta samlingar). 

äldre a -> e -› skm. 8 före k i sammansättningar med gam-
mal-, se § 60,3. 

äldre a skm. a i obetonad förstavelse i lånorden niparåra 
rspr. reparera ock spaldkan rspr. sparlakan. 

äldre a motsvaras av skm. a i superlativändelsen -ust, 
vilken förekommer sporadiskt jämte -ast, som är vanligast, ock 
-tst, t. ex. 

fin/lista fsv. finaste 	stIcrkust fsv. starkaster 
grånnst rspr. grannast 	rbtlynista rspr. roligaste. 
Hit hör även den substantiverade superlativen snetrust liten 

stundl. 
i) Jfr genast genast i Forsmark ock Söderby (enl. IJpp1. landsm.-

förs sam!.). u-vokalen i denna ändelse har väl uppkommit i dat. plur 
Jfr Nor. Aschw. gr. § 91,7 a. 
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5) a -› skm. o i ordet skov6ek rspr. skavank genom regres-
siv vokalharmoni. 

Anm. 1. Äldre å -> ska). 0 i räkneorden 13-19: traton, tråtånda 
fsv. pra3ttan(de), bOton, fjOtånda fsv. fiortan(de) etc. 

Anm. 2. Skm. a ger oftast a, då det vid sammansättning kom-
mit i obetonad stavelse, t. ex. 

lcks 	rspr. Lars 	: la-fans 	rspr. Lars Jansson 
mat 	mat 	: maséjj 	matsäck 
plakat 	plakat : plåkcitficl 	plakat full 
tobak 	tobak : t6bakspipa 	tobakspipa. 

Stundom behåller dock a sin kvalitet genom association med 
simplex; så har jag tyckt mig höra a-ljud i /K9-14,543 rspr. Lars Lars-
son, ly-p4 så rspr. Lars Pärsson. 

Ö. 
§ 67. Äldre ö --> skm. e i efterstavelser i följande fall: 
1) då o genom bortfall av n kommit i slutljud 

i namn på -son, t. ex. 
jarb.-å,så rspr. Erik Ersson 	par- s , å rspr. Pär Olsson 
)an-cindaje) 	Jan Andersson per- 	Pär Pär Ersson 
ma-fanså 	Mats Jansson pal-pkse) 	Pär Pärsson; 

i orden åfte fsv. apton, wire fsv. morghon ock deras 
sammansättningar, t. ex. ecite~ rspr. aftonvard; 

2) i avledningsändelsen -om, t. ex. 
bretem rspr. bråttom 	petrOM 2  rspr. parom 
/ f:vont 	lagom 	 smetnlyem 	småningom 
Mti201921 	lättingom 	Onsem 	ömsom. 
Anna. Det obetonade relativpronomenet som har likaledes e: som. 
§ 68. Äldre ö motsvaras av skm. o i efterstavelsen -on, då 

det slutljudande -n kvarstår, nämligen 
i bär- ock fruktuamn på -on, t. ex. 

bion 	rspr. hallon 	 smitltron rspr. smultron 
n,ppon jfr fsv. hiupon 	svgaron3 	*svålon 
Non 	rspr. lingon 	 trUvon 	tränjon; 

i pluralerna byon, kron fsv. oghon, oron. 
Anm. ö -> a i det obetonade ez ock (betonat Ö). 

.»Lätte», utan lass. 	 2) Parvis. 
Vaccinium uliginosum. 
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§ 69. Äldre ö motsvaras av skm. o i Öppen stavelse: 
i för- ock mellanstavelser, t. ex. 

eikodåra 	rspr. ackordera 	novåmbar rspr. november 
cibokeit jfr rspr. advokat 	postila 	postilla 
kgpot‘fr 	rspr. kolportör 	timotå 	timotej 
kr6kod?)1 	krokodil 	botåra 	votera; 
Anm. 1. I sluten förstavelse växla 0 ock 0, t. ex. kolgt rspr. 

kollekt, öpsalvgra rspr. observera, öpstancit rspr. obstinat, kgpotir 
rspr. kolportör, , p4tman4r rspr. portmonnä. 

Anm. 2. Äldre ö -->- skin. 0 i obetonad stavelse, t. ex. boståla 
rspr. boställe, skod4n, rspr. skodon, skos 1t rspr. skosula, om6.9by 
omöjlig. 

i efterstavelser (utom då o genom bortfall av n kommit 
i slutljud, se § 67,3), t. ex. åko rspr. eko, te, gödo rspr. till godo. 
De flästa exemplen utgöras av best. plur. av svaga feminina 
subst. med undantag av dem, som i rotstavelsen ha u: 

far jämte fklbnår fsv. fiikkonar 
skårpånar » slarpanår skorponar 
stågånar 	» stan år jfr fsv. etieernon.ar. 

Anm. 3. Åldre o --> skm. a i enskilda fall: 
i ordet jåspa isl. gestaboä, sedan ultima förlorat stark biton; 
i räkneorden nha fsv. nio, te fsv. tio, i motsvarande ordnings-

tal fakultativt nhand3, thandå jätpte nhånda, tiOnda, i pron. nbga 
fsv. nokot samt i lånordet pr6tak61 rspr. protokoll. 

Anm. 4. Riksspråkets 6 motsvaras av skm. a, vt i några lånord: 
av a i kåntör rspr. kontor, f4faiii6,r rspr. ohiffonier, p4t-

man4r rspr. portmonnä. 
ft, i kågseir rspr. konsert, måri4n1  rspr. morian, pålsöpr 

rspr. polisonger. 
Med förekomsten av o --> 'a i de sistnämnda orden kan jämföras 

samma företeelse i orden kumsarin kommissarien, kuntant kontant 
Br.-skr. 1770 i UFmT. IV, s. 339 o. 341. 

u. 

§ 70. Äldre ii -± skm. u i regeln: 
1) i förstavelser i ord sådana som gufår fsv. gupfaDir, 

gu,mör fsv. gularaopir, gunds rspr.. gunås. Hit kunna även 
föras hälsningsorden gu-d', gg-mår°, gu-citto, gn-Avål rspr. 
god dag, god morgon, god afton, god kväll. I fsv. uppträder 

1) Schroderus har murianen, se Grip Sv. landsm. XVIII. 4, s. 10. 



110 	 GRIP, SKUTTUNGEMILETS LJUDLÄRA. 	XVIII. 6 

nämligen u såsom ersättning för förkortat o, se Nor. Aschw. 
gr. § 112. 

2) i ändelser, näml. 
a) böjningsändelser: 

i sing. av ursprungligen kortstaviga svaga feminina 
subst., vilka generaliserat kasus obliqui. Jag hår antecknat ett 
40-tal sådana, t. ex. 

flrågu 	fsv. flughu obl. 	måru 	fsv. maru obl. 
fr4du 	fradhu 	skåta 	skatu 

fåru 	furu 	 214yu 	rspr. slaga 
gclitu 	gatu 	 snåru 	snara 
gNdu 	gladhu 	spåku2  fsv. *spalu obl. 
heAku 	haku 	 stågu 	stughu 
v4du1 	hvadhu 	Satku 	svalu 
Nbc 	kaku 	 »Im 	tiesru 
kdu 	lapu 	 trånu 	tranu 
rd4u 	is!. reku 	 tvåyu 	isl. langa; 

fråga fradga betraktar jag såsom 
frådu fsv. fradhu ock fråga fsv. "frapga. 

13) i plur. av kortstaviga ock långstaviga 
med tt i rotstavelsen, t. ex. 

gåmur fsv. gummur 
såmur 	summur 

i best. plur. gåmånar jämte 
stizgzinar 

avledningsändelser: 
a) -uy fsv. -ugher (-ogher), som 

än -ig ock ganska produktivt, t. ex. 
åvuy 	fsv. a,vugher 	dåduy 
båg uy3 	rspr. *biggug 	fetmN,r7  
bi,cb•uy jfr rspr. bukig 	N.2 
båkguy4 	rspr. *bälgug 	 j kny 
bp_lu0v5 	"bylug 	håstuy 9  

Anm. 1. kontaminationsform av 

svaga feminina 

fkizgur 	fsv. flughur 
st'ågur 	stughur, 

gitmanår fsv. gurnmunar 
ståganår 	stughunar. 

i målet är vida vanligare 

rspr. *däldug 
"famlug 
*fiöjug 
girugher 
hastugher 

1) Skum, fradga. 
3) Retlig, gnatig. 
5) Butter, vresig. 
7) Tafatt. 
9) Häftig.  

2) Spjäla. 
4) Tjock, stormagad. 
6) Kuperad, om mark. 
8) Benägen att flöja. 



hatugher 
rspr. *hoppug 

*hykug 
jfr rspr. marig 

fsv. oviliugher 

.22ittty 4  
snåtuY 5  
sktu,r8  
trelnuy7  
v4m,ra,c78  

rspr. *slitug 
*snattug 
*sötug 
*trånug 
*vämjug; 
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heituyi  
höincy2  
hegY 3  
»Arv 
bvibuy 
Ändelsen -ay har i skm. även trätt i stället för fsv. -utter, 

-otter9, t. ex. 
breakuy 	fsv. brokotter 
krökuy 	krokottor 

-ug förekommer i orden 
rspr. hulling; 

fsv. -un i par« fsv. pserun. 
Anm. 2. Äldre ii 	skm. a i några fall: 

i plur. av svaga feminins subst., som ej ha n i rotstavelsen, t. ex. 
bsbrkar 
IcHkar 
sear 
1 de kortstaviga subst. växlar 

höres även; växlingen -zink 
gioyanår är förut nämnd. 

i räkneordet jya 
jämte jpkvånda. 

Anm. 3. 
av a 

kappa; 
av 0 

rumor, i det 
harmoni; 

av 
av 
av 

Anm. 4. Äldre ii 	skm. tt i obetonad stavelse, t. ex. brugtintu 
rspr. brudgumme. Association med simplex har bevarat u i hu81.4 
rspr. hushåll, fausfir rspr. fähusdörr. 

1) Hätsk. 	 2) Benägen att flöja. 
3) Nedhukad. 	 4) Arbetsam. 

Fallen för snatteri. 
Sötaktig, i synnerhet om grodd säd. 

1) Trånande, avtynande, om kräk. 
8) Vämjelig. 
8) Detsamma är fallet även i ä.-nsv., se Trumla Om avledn.-änd. 

hos (adj. s. 25. 

st&tay jfr fsv. stakkotter 
sticbay 	fsv. stubbotter. 

Nnug rspr. honung, hiclug jfr 

fsv. kirkiur 
klokkur 
stikkur 

gåta,- 
kåkar 
skedar 

emellertid -ar med 
anår i best. plur. 

fsv. gatur 
kakur 
skatur; 

-nr: gectur etc. 
gionvinar eller 

fsv. tiughn ock Myandå fsv. tiughunde 

Rspr. ii motsvaras i skm. av diverse vokaler i lånord: 
i kåpctf6e rspr. kapuschong, folketym. anslutning till 

i k0r6if—rspr. kurage, sei rspr. salu, roma rspr. 
sistnämnda ordet troligen på grund av regressiv vok.- 

e i kören rspr. korum, Arom rspr. pirum; 
o i kilmonsröt rspr. kalmusrot; 
a i lånordet kömansil rspr. kommunal. 
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b) Kvantiteten;  

§ 71. Skm. har i vissa fall halvlängd i ändelser' 
genom förlängning av vokal: 

Äldre kort vokal blir i målet halvlång eller halvkort, då den 
står i slutljud eller före kakum. I, i stavelse som har semilenis, 
t. ex. 

bajA 	fsv. bakke 	håstå 	fsv. ha3atana 
W3 	borit 	britå 	 batana 
biotå 	byttan 	fitE4 	siunga 
hc_50, 	hornit 	tfyhk 	tighil 
SM 	foghil 	re2p4 	 ropape 
giortå 	gumma 	skomdkarå rspr. skomakare. 
Anm. 1. I sådana ändelser, där kort vok. följes av enkel kon-

sonant, annan än kakum. 1, förblir i skm. vokalen kort, ock konsonanten 
blir halvlång eller halvkort, t. ex. 

Ng* 	fsv. bokir kålår fsv. kallar 
bepin bokin pråstår preestir 
brink brinner hit st hsestanir 
sprivår springer figAltra fiskare 
hastar hEestar 0,4 jfr fsv. hiupon. 

genom förkortning av vokal: 
Äldre (i samnordisk tid) lång vokal förkortas i andelser i sta-

velse, som i skm. blivit svagt bitonig, till halvlång eller halvkort, 
om vok. står i slutljud; till kort, om den följes av kons., i vilket 
fall konsonanten blir halvlång, t. ex. 

bd,rå 	ä.-fsv. bEerå 	vank, 	L-fsv. vinir 
fr 	farä 	 kgåra 	kolåre å, 
ge_tki 	gatii 	 tedi 	talåpe 
kbmå 	komå 	tratått 	prEettån 
g4tår 	gatiir 	 f»tati 	fortån. 
Anm. 2. Det är att märka, att svagt bitonig ultimastavelse, som 

slutar på vokal, vacklar över från halvlång till halvkort eller helkort, 
utan att trycket reduceras, t. ex. UH, bitrå, gitmå, Otit, s1comåkar3 
rspr. bordet, bära, gumma, gata, skomakare. Slutar stavelsen där-
emot på konsonant, förlorar denna sin halvlängd ock blir kort, blott om 
semilenis försvinner; så vid mindre betonad ställning i satsen. 

1) 1 denna § äro tecknen ) ock 	genomgående utsatta. 
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§ 72. Vid sammansättning förkortas lång vokal, då den kommit 
i svagtonig eller obetonad stavelse: 

1) i första leden av sammansättningar, 
då denna led är enstavig ock står såsom upptakt, t. ex, 

boståla rspr. boställe 	raids 	rspr. rådlös 
pastei 	påstå 	 skodön 	skodon; 

då den är flerstavig ock starkt bitonig eller huvudtonig vok. 
vid sammansättningen i mellanstavelse reducerats till obetonad, t. ex. 

ItrbAta : årbaskka:dyj rspr. arbetskläder 
såndar : s4ndasee 	söndagsafton 
latin 	: lattnstgdg 	latinsk stil 
mfijn : mifonshihs 	missionshus 
plabit : pleikatficl 	plakat full 
rart : rgArytmhta 	rekrytmöte. 

Anm. 1. Såsom framgår av exemplen, har i sammansättningar, där 
första leden utgöres av ett tvåstavigt ord, vilket såsom simplex har upp-
takt, den starkt bitoniga stavelsens slutkonsonant förlängts. Vokalen för-
längd ha blott få ord: fahtIS : fahusdi4r rspr. fähusdörr (här på 
grund av att h ej är förlängbart), pasdlm : pdsalmbök rspr. psalmbok. 

Anm. 2. I likhet med vad fallet är vid sammansättningar inträder 
även vid avledningar förkortning av lång vokal i obetonad mellan-
stavelse, t. ex. basvår :blisvatscimt rspr. *besvärsamt. 

2) I senare leden av ursprungliga sammansättningar, där känslan 
av sammansättning gått förlorad ock semifortis utbytts mot semi-
lenis, förkortas lång vokal till halvlång eller halvkort, om den står 
i slutljud; till kort, om den följes av konsonant, i vilket fall kon-
sonanten blir halvlång eller halvkort, t. ex. 

dretcybd) rspr. Dragby njstråm rspr. Nyström 
92Pb?'p Nyby jåspå gäst(a)bud 
Negran Lundgren fårkirå förkläde. 

c) Bortfall av vokal. 

a) Afäresis. 

§ 73. Uddljudande vokal bortfaller i enklitiska ock proklitiska 
ord, t. ex. 

hetttbt 	rspr. hästen bet *han (honom) 
dom .2,14....na 	de slog(o) *hana (hänne) 
ja hbka, va—n s4 	jag hörde, vad han sade 
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stii ha-n-gikt rspr. så har han sagt 
va såga., g? 	vad säger han? 

	

han lati-ilfa göt 	han har inte gått. 
Så ofta i den obest. art., t. ex. e-g6e eller (y)ag .-gög rspr. 

en gång, da va 3i ,,yanta rspr. det var en jänta. 
I starktoniga ord har uddljudande vokal fallit blott i orden 

våfiyibum rspr. evangelium ock våntpd (jämte eiv ap ei) rspr. ovanpå. 
Anm. Personnamnen lisa, leda, måna, bida rspr. Lisa, Lotta, 

Manne, Tilda äro väl i sin förkortade form lånade från tyskan. 

13) Synkope. 

§ 74. För skm. gäller den bekanta regeln: om två obetonade 
stavelser följa på varandra, synkoperas i regeln vokalen i den sta-
velse, som är närmast den huvudtoniga. Vi ha två fall. 

Den huvudtoniga stavelsen går före de obetonade (i detta 
fall är den stavelse, vars vok. icke synkoperats, i skm. svagt bi-
tonig), t. ex. 

yårAår 	fsv. Eriker 	minstin rspr. någonsin 
fastar 	fapur systir 	påvar 	fsv. poenningar 
mdstar 	mopor systir 	son/y2  rspr. synnerlig 
h3l4a1 	dial. hillika 	 ålva 	fsv. cellivu. 

Den huvudtoniga stavelsen följer eller har följt efter de 
obetonade — bland hithörande exempel märkas många lånord: 

4pte rspr. apotek 	korprål ä.-nsv. korporal 
aAsdira 	exercera 	ofsår 	rspr. officer 
kaftån ä.-nsv. kapiten 	siviöniar 	ceremonier 
kaf,948 rspr. katekes 	habr4ta fsv. hovupbroti 
klang 	klarinett 	lag/t 	ladhugardher 
b.ratz'y 	kreatur 	spa-ås 	rspr. spader äss. 
§ 75. I sammansättningar med första leden tvåstavig (ock 

första stavelsen starktonig) synkoperas ofta vokalen i den obetonade 
mellanstavelsen, t. ex. 
pikmiia jfr fsv. gara ~Hum håvjal.a jfr fsv. hovudhgoerdh 

rspr. gärdesgård 	hålsdkr rspr. hälsodag Yitg(lik 
Ett slags fruntimmersmössa, jfr Ra s. 280; även i bet. 'rus', 

jfr rspr. florshuva. 
I negativa satser, t. ex. drå,iijin-hans 	ja spnliy drängen 

hans är inte synnerligen duktig. 
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viatbr4 rspr. vetebröd 	mi•Asmds 	mikialsmtessa 
1A16va jfr fsv. ladhuloe 	mQsbdfa rspr. minnesbeta 
16gclar 	fsv. loghardagher 	svilcin 	svedjeland. 

I sammansatta värb synkoperas infinitivens vokal i regeln, 
om senare leden börjar med vokal, t. ex. 

ldmn-ign rspr. lämna igän 	 fig-it 	rspr. skjuta in 
spdn-gtöp 	spänna ihop 	teck-421.2 	tala om 
hås-t'A 	ösa ur 	tårk-dtv 	torka av 
grax-bp 	gräva upp 	vis-4p 	visa upp. 

Anm. 1. Någon gång höras osynkoperade former sådana som Umna- 
nån rspr. lämna igän. 

Anm. 2. Om andra leden av sistnämnda sammansättningar börjar på 
kons., kvarstår i regeln infinitivens vok., t. ex. 1,0ra-båt rspr. köra 
bort, ta-vi 4 rspr. tala vid, tiva-på rspr. tinga på. 

Någon gång inträder emellertid synkope även i detta fall, så t. ex. stiy-
fram jämte stba-frcim rspr. stiga fram, så.2-ta jämte stiya-tål 
rspr. säga till. 

§ 76. Synkope av kort vokal inträder vidare: 
då vokalen på båda sidor hade samma kons.-ljud, t. ex. 

jan cin rspr. en annan, åndar rspr. annandag. Sålunda syn-
koperas den sutfigerade artikelns vokal i singularformer så-
dana som bran rspr. branden, bord, rspr. bonden, yrat rspr. 
grinden, man rspr. månen, sn rspr. sonen ock pluralisformer 
sådana såsom: bi-an rspr. benen, byon rspr. ögonen, tron rspr. 
öronen. 

Anm. 1. Hit höra väl även uttryck sådana som la-f6ins, par-
mds, pa,r-jdns rspr. Lars Janssons, Pär Mattsons, Pär Jonssons 
(gård, hem, familj). Analogi från dylika har väl givit upphov till former 
sådana sent pal-p4,jarb.-4 rspr. Pär Pärssons, Erik Erssons, om ej 
utvecklingen varit pal-pgjes ---> *pal-p698s --> pal-p&s. Jfr Lindgr. 
Btr. gr. § 79,2. 

då den korta vokalen stod mellan k eller r ock n, vilka 
konsonanter sammansmält till resp. n, ri, t. ex. 

On. 	fsv. iorpin 	skår', 	rspr. skaren 
fin 	folin 	 ör, 	fsv. orpin 

»ån 	pioalin 	atm, 	rspr. dottern 
hejn, 	 harin 	 garvan, 	garvaren; 

då vokal sammanträffar med annan vok. i uttrycken sta 
fsv. avstap at, t. ex. ga sta åta rspr. gå åstad att äta, ta pa 
rspr. taga på [att], börja, t. ex. han tar pahåsna rspr. han tar 
på [attl ledsna börjar ledsna; 



116 	 GRIP, SKUTTUNGEMÅLETS LJUDLÄRA. 	 XVIII. 6 

i suffixet -en efter labialer ock äldre gingivaler, i vilket 
fall n blir sonant, t. ex. vdt?! rspr. vatten, jpgvep rspr. käppen 
(vidare exempel se nedan § 80); 

Anm. 2. Efter s ock t vacklar bruket mellan sonantiskt n ock 
bibehållen vokal (se ovan § 57 anm. 1). 

i suffixet -el efter d, t. ex. hciiyy rspr. handel (se § 81). 

y) Apokope. 

§ 77. I flerstaviga ord bortfaller slutljudande vokal, nämligen 
1) i den suffigerade artikeln av substantiv: 

i sing. av kortstaviga svaga fem., som generaliserat ack., 
t. ex. Inga fsv. fiu.ghuna, gåta fsv. gatuna; 

i pluralis 
a) av mask. subst., som i obest. plur. ändas på -ar, t. ex. 
bdtta 	fsv. batana 	håra 	fsv. harana 
håsta 	heestana 	skya 	skoghana; 
Anm. 1. Utvecklingsgången antar jag ha varit batana -->- 'batan 

---> *batst --> bdita (jfr Schag. Vät. § 218). 
Anm. 2. Jämte apokoperade former på -a förekomma, såsom ovan 

§. 64 anm. 2 nämnts, sådana på -anar: batånar o. s. v. 
Anm. 3. Någon gång höras motsvarande former av fem., t. ex. 

grinda, sava rspr. grindarna, sängarna. 
13) av substantiv på -are, t. ex. 
dörnåra fsv. domarana 	*allra fsv. klokkarana 
gårvåra 	"garvarana 	skåjåra rspr. skoj arena; 
Anm. 4. Om utvecklingsgången av dessa former se ovan § 66,1 a. 
7 ) av subst., som i obest. plur. ändas på -er ock ha alm 1, näml. 

enstaviga konsonantstammar, mask. r- ock nd-stammar, t. ex. 
b571ay, 	rspr. böckerna 	ngth 	rspr. nätterna 
ftith 	fötterna '  bro:" 	bröderna 
håndh 	händerna 	bgtnclån 	bönderna 

samt lånord sådana som fånstt rspr. få-interna, nicmh rspr. 
numrena; 

Anm. 5. I sing. är suffigerade artikelns vokal apokoperad efter 
bortfall av slutljudande -t i neutra, som ändas på betonad vok., t. ex. 
k fsv. boit, kna fsv. knwit, tra fsv. trwit. 

2) i pret. av första svaga konjugationen, t. ex. 
båka 	fsv. bakape 	ri).pa 	fsv. ropape 
kåta 	kallape 	svåra 	svarape; 
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3) i enskilda ord: frk lra 	förklä rspr. förkläde, Mekka' 
*handklä rspr. handkläde; efter bortfall av 5 i no,sf fsv. 

nokor stan; samt i infinitiverna bi rspr. bli(va), dra rspr. dra(ga), 
ja rspr. giva, ha rspr. ha(va), ta rspr. ta(ga) ock pret. la får. 
laghpe, s fsv. saghdhe. 

d) Svarabbakti. 

Mellan konsonant ock slutljudande r inträder jälpvokalen 
a, t. ex. 

l6 	isi. langr 	 nåvår 	nmfr 
ri,Aår 	rikr 	 fälår jfr isl. fellr 
tröeår 	prpgr 	b•råvår 	isl. krefr 
Når flitår fingr 	 skttr. 
Anm. 1. Adj. vackla med avseende på nontinativändelsen; oftast 

saknas den. Subst. ha generaliserat ackusativ, vadan någon ändelse ej 
är att vänta. 

Anm. 2. I sammansättningar med andar- sådana som ånda,sfåns 
rspr. annorstädes, cindajtågn rspr. *anderstuga (se ovan s. 35) är 
det ovisst, om 	är svarabhaktivok. eller utvecklat ur a. 

Mellan konsonant ock slutljudande kakuminalt 1 intråder 
jälpvokalen 8, t. ex. 

fkrhlr 	fsv. foghl 	 syåk 	fsv. sighl 
heicyåk 	haghl 	 N?* 	taghl 
gc_ivåk 	gafi 	 tiyåk 	tighl 

naghl 	 v4yål- 2 	isl. vagl. 

e) Sonantering. 
§ 80. n blir sonantiskt i stavelseslut efter äldre gingivaler 

ock labialer (ock göres i målet homoorgant med föreg. kons., 
se nedan § 123), t. ex. 

bök 	fsv. botn 	 fåå 	rspr. forsen 
vcit# 	vatn 	 heift 	hälften 
sådh 	rspr. sudden 	tårvk 	torven 
reiks* ,), 3 	*råks» 	gidå 	gubben 
vcilå, 	vallen 	/MÅ 	käppen. 

2) nönspinne. 1.) Näsduk. 
3) Se § 39,2. 
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Anm. 1. Bland adj. på -en med stamslut på t, d samt adj. på -sen 
hava liten, kristen alltid sonantiskt n: likt, h•rlstv,; de övriga vackla 
mellan -in ock -92,, se § 57 anm. 1. 

Anm. 2. Efter 1 i svagtonig stavelse blir n konsonant, t. ex. 
Mmln rspr. himmeln. Efter n bortfaller det i regeln, t. ex. han 
rspr. handen, 912602 rspr. månen, pm. rspr. pinnen. Jag har blott an-
tecknat det i orden grant rspr. grannen, vånan rspr. vanan. Med 
r ock k sammansmälter n till enhetligt ljud, t. ex. heiri fsv. harin, 
Pr/ fsv. folin. 

Anm. 3. Efter p ock b uppträder n såsom sonant (ock övergår 
till m) oftast i suffigerade artikeln. Adj. på -en med stamslut på p få 
däremot i målet ändelsen -m, t. ex. skrionpm rspr. skrumpen, snöpt* 
rspr. snopen. Efter m blir n ej sonantiskt, t. ex. bragliman rspr. 
brudgummen, tå_ m3n rspr. tummen. 

Anm. 4. Efter k har jag antecknat sonantiskt g i orden sag 
f sv. sokn ock veiloghås vapenhus jfr fsv. vakn (jämte valcanhtis). 

I den yngre generationens språk höres stundom sonantiskt B efter 
föregående B-ljud, t. ex. dråp, spön, äldre skm. drj , spöft_iin 
rspr. drängen, spången. Sonantiskt g förekommer även sporadiskt 
framför g, k, t. ex. hgo' eller (2)ag-gog rspr. en gång, y.,3* 
eller Way4ar rspr. en karl. 

Anm. 5. Efter 3 förekommer sonantiskt n i den enklitiska pro-
nominalformen äldre han: nu tz•ay-tt rspr. nu  teg han, hon 144.4 
rspr. hon slog *han (honom). 

Anm. 6. m såsom sonant efter s förekommer i det obetonade 
relativpron. som Si jämte som. 

§ 81. 1 blir sonantiskt i stavelseslut efter d ock äldre s, 
skm. s, 	t. ex. 

hcd 	rspr. handel 	tråla 	rspr. trassel 
8494' 	*styddel 	Jåd 	gärdsel 
Mil 	hassel 	 yrsel. 
Anm. 1. Efter 8, 	i målet förekommer emellertid även al för 

son. 1, t. ex. ökSi eller öksål rspr. åse', /MS! eller Iså4Så/ rspr. 
känsel, 	eller )s3i rspr. yrsel. 

Anm. 2. Efter f förekommer sonantiskt 1 i ordet fl väl, t. ex. 
fl hån rspr. det är väl han. 

1) Stil. 
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B) Konsonanterna. 

p. 
Äldre p motsvaras av skm. p i regeln, t. ex. 

pg 	fsv. pa 	 sprbta 	fsv. sproti 
Putt 
	pund 	 g41911 	gapa 

p4tai 	dig. puka 	 ghtp 	gluper 
P7(4a 
	fsv. plagha 	kWa 	klippa 

,Pk(22' 
	plogher 	krep 	kropper 

prrgst 	proster 	 jitkpa 	hiEelpa 
prat 	prEester 	stYrpa jfr fsv. stiEelpa 
spåna 	spini 	 sAarp 	fsv. skarper. 
Anm. Rspr. p motsvaras av skin. b i orden 

bbistår (därjämte pkisar ock fkiStår) rspr. plister; 
bkyra rspr. plira; 

brofky rspr. profoss — beror väl på någon folketymologisk ombild-
ning (samma form brofors i finni. dial. i bet. 'idrottsman', 'fråssare', 
'risare', se VII Sv. Litt.-sällsk. i Finni. VI, s. 159; Fasciculus die-
tionum, en ordbok från 1690, har 'profoss, vulgo brofoss); 

hOatd,b. rspr. hypotek; 
met,5kobi rspr. maskopi; 
skrgbekansibla skråpuksansikte, genom folketymologisk anslutning 

till book. 
Äldre p 	skm. 1.  i förbindelsen pt, utom då denna 

föregås av 1, 
itift 
dgft 
J§Pitg 2  
kiryft 
knait 
Anaft 
Anm. 1. 

ten, konse 
Anm. 2. 

svepte. 

t. ex. 
fsv. djupt 
	 19gfta 	fsv. kopte 

dopt 	 .2,1afta 	skepte 
isl. kipti 
	 'telt 	tEept 

fsv. klippt 
	 4gr4ft rspr. urgröpt 

rspr. knappt 	suftåby 3 
 

fsv. *suptiligh. 
knäppt 

pt --> ft även i yngre lånord såsom kaftan rspr. kap-
rspr. koncept, rue rspr. recept. 

På analogi från inf. ock pres. beror pt i sviapta rspr. 

1) Kupa (potatis), Rz s. 511. 	2) Kippade. 
3) Fin; fakt. fsv. subtiligh. 
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Anm. 3. En övergång ps --> fs föreligger i orden afsåns 
*apsens ‹- absens i uttrycket da afsåns men det har gått slut 
för honom; dritfint smetigt (om väglag), som sammanhänger med drypa, 
jfr no. dial. clrupsa, drufse 'lade drysse eller falde i mwogde, spille, 
shnse' Rosa; mOiS1  rspr. mops. (Däremot hör ej hit nåfsa fsv. nsefsa 
isl. nefsa.) 

§ 84. p har assimilerats: 
med t i orden åtår fsv. ceptir, lat fsv. heript (i dessa 

ord redan tidigt i fsv., se Nor. Aschw. gr. § 288), såtåmbar 
rspr. september. I alla tre orden har p assimilerats i svagtonig 
stavelse. 

med f i ordet bgra rspr. oppför. 
§ 85. p har fallit i interkonsonantisk ställning, nämligen 

i förbindelserna mpt, rpt, lpt, t. ex. 
b•ramt 2  rspr. *krämpt 	vt a 	rspr. värpte 
promt 	prompt 	ylc§ 	fsv. himipt 

staP,a sAat 	fsv. skarpt 	 rspr. stjälpte. 
Anm. Av det p, som i fsv. insköts mellan m ock n, m ock t, 

finns intet spår i skm., t. ex. håmnas fsv. hmmpnas, gromt fsv. 
grympt. 

b. 
§ 86. Äldre b motsvaras av 
bgn 	fsv. barn 

skm. b i regeln, t. ex. 
Vråskut 7  jfr dial. blask 

bar4v/ny 3  dial. beravlig by fsv. 	bly 
binda fsv. binda brpta bryta 
bisa 4  dial. bisa brå4a8  breekka 
bi1ta5  fsv. *bula argvsiba 9  di al. argsibba 
btda biupa gicS rspr. gubbe 
biålra 6  dial. bjällra knub knubb. 

1) Denna form även i Järlåsa (enl. Uppl. landsm.-förs sand.). 
2) Krympt, jfr ovan § 27,2. 	3) Duktig, jfr Rz s. 29. 
4) Hop, mängd, jfr Rz s. 33. 
3) Vara trumpen; sannolikt bildat på part. fsv. bulin uppblåst. 

Härmed sammanhänger subst. dvunsbåka avundsam kvinna rspr. *av-
undsbula. Med avseende på -bula jfr nsv. -blåsa i kinkblåsa. 

Prata, sladdra, Rz s. 36. 
Slaskigt, om väder; jfr sv. dial. blask 'stor snöflinga' Rz s. 73. 
Dikesren. 	 2) Argbigga, Rz s. 562. 



motsvaras av skm 
butelj 
blesserad 
karibel 

.p, V i några lånord: 
vraddg rspr. bridong 
supcirv 	superb. 

drabant är lånat från mit. dravant. 
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I den fsv. förbindelsen mb kvarstår b 
sonantisk ställning ock före r, t. e x. 

skm. blott i inter- 

dåmba fsv. dimba /atlybåfjp rspr. lamunge 
yitnbår is]. 	gimbr timbr fsv. timber 
kånaba fsv. kamba thybra timbra 
Ishrtbar' dial. Umbar vönibtli vambin. 
Anm. Rspr. b 
patål 
Plas6t 
karivd 

Ordet dravdnt rspr. 
§ 87. Äldre b -->- skm. p genom invärkan från närstående 

perspirerad kons. i orden ya$pa fsv. gesstabudh, övsalvara 
observera, 6pstandt rspr. obstinat, apsås (jämte afsans, 
83) 	absens, sitprafc_5n 	*su.ptration rspr. subtraktion. 
p —> f i saftgv, rspr. subtil (se § 83). 

Anm. Om formen ydkop rspr. Jakob se Nor. Aschw. gr. § 262 anm. 
§88. b har assimilerats i förbindelsen nib i slutljud, t. ex. 
dam 	fsv. damb 	 lam 	fsv. lamb 
kam 	kamber 	vom 	vamb. 

1, r, finns i skm. ej spår, t. ex. 
Anm. 1. Av det b, som i fsv. insköts mellan m ock ett följande 

hionl-a 	fsv. humbla 	orm 	fsv. ormber 
kdmår 	korn ber 	Om 	 omber. 
Anm. 2. b har asL;milerats med v i orden ravanspal rspr. rev-

bensspjäll, giivaj(-frein-a) <-- *gu b(e)vars +- Gud bevars (frän det). 

ra. 

rspr. 

rspr. 
se  § 
b 

§ 89. Äldre m motsvaras av 
mila jfr fsv . mipia adj. 
mista 	fsv . mista 
mpga 	myssa 
smad 	smiper 
smålrizy 2  rspr. *smillrug 

skm. m utom före f ock v, t. ex. 
grima 	fsv. grima 
heima-sa 3 	*hann, sik 
köma 	koma 
åma-sa4  dial. åma sig 
ånaina 5  fsv. aminne 

Laggar. Jfr Rz s. 318. 
Inställsam; jfr smillra 'småle', 

8) Passa sig. 
5) Åminnelse, erinran. 

Sv. landsm. XVIII. 6. 	 9 

Rz s. 633. 
4) Göra sig till, Rz s. 840. 
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rirn fsv. 	rim råmpa 2  t'SY". 'rampa 
smam4na1  rspr. smömna 14964/48 kwms 
harm fsv. halmb er kmSa ymsa. 

Anm. 1. övergången b —> m före n skedde tidigt i fsv. Såsom 
exempel på i skm. bevarat fsv. m kunna därför anföras även yam fsv. 
itemn isl. jafn, ham fsv. hamn isl. hafn, rbyst6m rågstubb, jfr isl. 
stofn. (Om kvant rspr. kvav se Schag. Vät. § 108.) 

Anm. 2. Om övergången m -› g före k, t. ex. fsv. immka -> inka 
--> skm. ja.vb'a, se Nor. Aschw. gr. § 272,2; hit höra ditilipn unken 
+- *dumkin, jfr sv. dial. ljunken. : ljum, Rz s. 417 (se vidare Grip 
Sv. landsm. XVIII. 4, s. 19) samt troligen makiek (se § 40 anm. 7). 

Anm. 3. m -> n --> n mellan r ock t, d i orden vojt rspr. varmt, 
doicia rspr. värmde. 

Anm. 4. I ordet sbtna rspr. sötma ha vi väl ej att göra med 
övergång m —> n, utan med olika avledningssuffix, jfr rspr. svullnad: 
dial. slakna. 

Äldre m -± IV före f ock v, då ni föregås av vok., t. ex. 
geopfka 3 	Ik4V. *gamfia 	ihvfårg 	rspr. limfärg 
19,a4pf4d}y 4  jfr fsv. hemfedder 	skånfhra5  fsv. skamfera 
kårpfit 	rspr. karnfert 	såvvdta 	rspr. samvete 
ianitirga 	jämnfärgad törvft 	tomfat. 

Anm. 1. Efter kons. kvarstår m, t. ex. Utrmvrticl rspr. tarmvred, 
hearmfd,sy större säck fylld med halm sv. dial. halmfässing, se Rz 
s. 177. 

Anm. 2. ni saknas i ordet krabiiktot rspr. krumbukta samt även i 
skv6itra rspr. skvattram. detta 'datum' är väl kontamination av dato,  
ock datum. 

f. 

Äldre f motsvaras i regeln av skm. f, t. ex. 
fet 	fsv. fa 	 fjy 6 	rspr. *fjoling 
fåra 	 fara 	 avsfid./ 7  jfr fsv. fjcelder 

Arbeta långsamt. 
Slampig kvinna. Jfr no. dial. rampa 'lade munden lobe, snakke 

meget og tosset' Rose. 
Äta trögt, tugga dåligt; avlett med -s1 i Omak med samma 

bet. Jfr Rz s. 183. 
Person, som måst håller sig hemma; även tafatt person. 
Förtala, skämma ut någon. 	6) Två år gammal häst. 

7) Avsides liggande (undantagen) jord. 
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firP.Ya 	fsv. flygha 	knitfa 	rspr. knuffa 
ft.år-  ,s2b. 	fle3sk 	strul 	 straff 
fno,53-  jfr rspr. fnöske 	gkalsa 	gläfsa 
fritsa 	fsv. frysa 	.2,låfsa 	slafsa 
r4retsy1  dial. röfrasig 	cloji 2 	fsv. doft 
gAfil 	rspr. gaffel 	klP-kfta 3 	dial. klyfta. 

f har fallit i förbindelserna lft, rft, t. ex. 
hat 	fsv. hx1ft 	åtta 	rspr. älfte 
tet 	 tylft 	iiiitå( 	 nödtorft 
tåta 	 tolfte 	trityy- 	torftig. 

V. 

Äldre v, w motsvaras av skm. v i regeln, t. ex. 
våra 	fsv. vara 	sb.ruo 4 	dial. skvip 
våta 	 varta 	sinay 5 	i SI. sveigr 
våta 	 vita 	 tvGiyit 	 j.)vaga 
varv 	 hwarf 	hava 	fsv. huvui) 
vila 	 hwila 	lava 	 liva 
valp 	 hwwtia 	såva 	 sova 
vrida 	 vripa 	get.v 	 golf 
4vål 	 kwmlder 	teirv 	 tolf. 
Anm. Rspr. v motsvaras av skm. b i abolfgt rspr. advokat, 

botåra rspr. votera, av f i sufrån utmärkt, duktig. Jag antar, att 
det sista ordet är identiskt med rspr. suverän fr. souverain. Rz s. 696 
anför formen sufränr i bet. 'övermodig, högmodig'. 

Äldre w —> skm. g-ljud i intervokalisk ställning i 
några fall: 

1) g <-- w -<- b i orden sarga fsv. stugha, sOyåk isl. sufi, råga 
isl. hrufa. Hit höra väl även skr4cris porös is, jfr isl. skro-ii 
'hullet, los is' Jöns., samt Myan litet lass, jfr sv. dial. kega, keva 
'liten börda' Rz s. 317 ock keva v. draga, knoga, streta Rosl. 

Rödbrusig, jfr Rz s. 526. 
I uttrycket nta..,t,_ ete rspr. inte ett dyft; jfr Tamm Etym. 

ordb. 
Skilja agnarna från lintågorna, Rz s. 328. 
Tunn, kraftlös vätska. Jfr Rz s. 610. 
Smal gren. 
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(enl. Upp!. landsm.-förs saml.). jpayan : keva = kagan 'litet 
lass' (enl. Ihre Dial. lex.): kåvan litet lass. 

2) g w är uppkommet vid hiatus (se Nor. Aschw. gr. § 336) 
i sådana ord SOM snOya fsv. snioa, m??.ya äta långsamt isl. måa 
'fordoie' Fr.2, ri2ya rulta, gå sakta ock vaggande is!. råa 'holde sig 
i en rokkende, vuggende bevxgelse, som ligner den roendes' Fr.2. 

Anm. Hiatusfyllande v-ljud kvarstår i lövg fsv. be samt rov 
best. r6v3n tunna flagor på äggjärn efter slipning isl. rö Vigf. Från 
den artikulerade formen har v här analogice inträngt i den obestämda.1  

§ 95. v har fallit: 
i uddljud framför r i orden r2dra rspr. vråla, rbn_s0 rspr. 

vrenska samt i senare sms.-leden i lir6e rspr. *li-vrång 'smärta i 
ryggen vid ihärdigt ock ovant arbete med lien', där -ros fsv. 
vranger adj., jfr 'vara vrång i kroppen' må illa Ununge (enl. 
ordlista av kyrkoh. THORDEMAN); 

Anm. 1. Om retk vrak på is se Nor. Sv. etym. s. 62. Ordet 
nst rspr. vrist har måhända ej häller haft v. 

i inljud 
a) mellan vokal ock följande konsonant i några fall, näml. 

i obetonad stavelse i några sammansättningar i kom-
positionsfogen: juni!, rspr. givmild, rabgn rspr. revben, styfir, 
stys4n rspr. styvfar, styvson m. it med styv-; hit höra mansnamn 
med Gustav såsom första led, t. ex. gåstaioånså, glista-pc„:,9,d rspr. 
Gustav Jansson, Gustav Pärsson; 

i69 i starktonig stavelse framför kakum. 1 i orden: dkepsdlip 
rspr. avloppsdike ock igHpa rspr. *avlöpe med samma bet., samt i 
ord avledda med det förstärkande prefixet of-, som givit skm. Q-, 
t. ex. i2hvi.j.b. stursk fsv. *ofkarsker (för flere ex. se  § 42,2); 

mellan kakum. 1 ock annan konsonant 
a) dels mellan k ock labial i sammansättningar med halv-, 

sådana som hakfid, håkmil rspr. halvfull, halvmil, samt tgrmån2  
rspr. tolvman; 

fig dels mellan k ock igingival (som efter bortfall av v sam- 
mansmälter med k till enhetligt ljud), t. ex. 

hitucir. rspr. halvspann 	hatima 3 	halvtimme 
hIst4p 	halvstop 	vad 	välvd 

Av detta ord förekommer emellertid en parallellform roy,r6y3n. 
Jfr tählmansdättern Br.-skr. 1691 i UFmT. IV, s. 324. 
I mera tillfälliga sammansättningar med halv- kvarstår v, så 

Wvtökay rspr. halvtokig. 
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spda 	rspr. skälvde 	asijp1  rspr. Ulvseke; 
fa.svgdiy 	självsvåldig 
Anm. 2. I pron. ha vad? blott använt såsom frågeord föreligger 

intet v-bortfall utan gammal växling hw 	h, se Nor. Ark. VI, s. 22 
noten. liven i Nyland förekommer ha såsom frågeord enl. Frth. östg.-
lag. s. 189. 

3) i slutljud i orden bl, 0,, ht rspr. bli(va), gi(va), ha(va). 

 
t. ex. 

taka 
txy 
tbka 
tbka 
tug 
Anm. Undantag göra pronomina 

p 	d ägt rum i svagtonig ställning: 
Pu, pin, pik, pom, pera, dyig. rspr. 

Äldre 	skm. p, t. e 
Do& 	fsv. piokker 
jpgr 	piur 
M.fta 	Piuta 

Äldre D 	skm. 

fsv. pakka 
ring  
pola 

isl. poka 
fsv. punger 

D. 
t i uddljud utom i förbindelsen 

trava isi. refi 
trt 	fsv. prir 
trPp 	prykkia 
trbska 	bryska 
tvar 	pweer. 

i.PYv 
	fsv. piu.ver 

piteli 
»dna 	pieena. 

ock pronominaladv., där övergång 
dm,., dg, dont, dras fsv. 

pyliker, dij isl. parna. 
x. 

d. 

§ 98. Äldre ö -› skm. d 
bk()day fsv. blopugher 
fridi 	fradha 
/Mu 	 lapa 
nada 	nipan 
nfjda 	isl. hnoäa 
lida 	fsv. lipa 
sk4da 	skaPi 
Anm. Förbindelsen rä 

fsv. friper 

smiter 
viper s. 
hoghp 
noghdher 
sloghp. 

k, se nedan § 127. 

i regeln, t. ex 
frad 
lad 
smad 
vocl 
hogd 
nogd 
Ilagd 

övergår i skm. till 

1) I jordeböcker för Bälinge h:d i Kammararkivet förekommer Ulvsekes 
under formen Vlsitoke 1557, Viseke 1567; Wlffseke däremot 1555. 
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§ 99. Äldre 	skm. r i förbindelserna ök, öl i några ord: 
burk fsv. bu.pker, latta lirka fsv. *lika, årjp Örke fsv. 'opke (se 
ovan § 35 anm. 1), brmetla fsv. *-la (se Grip Sv. landsm. XVIII. 4, 
s. 25). Med övergången 51 —> ri i örmala kan jämföras samma 
övergång i wårli 'vådligt' i Br.-skr. 1691, UFmT. IV, s. 324. 

§ 100. ö assimileras: 
med g till gg, t. ex. 

fråga 	rspr. fradga 	ståga 	fsv. staka 
fröga' 	fsv. *fropga 	stågmn2  rspr.*stadgning 
erbga 	 gledhgha viga-4t 	vidga ut; 

med I till jj (med undantag av några ord, där 5 fallit 
med ersättningsförlängning, se följ. §), t. ex. 

bisva 	fsv. bipia 	ståla 	fsv. steepia 
JAM 	 ktedhia snip stypia; 
riva 	 r3rPia 

med s till ss, t. ex. 
bki,ga 3 	dial. bliska 	bas4a4  rspr. *ledska 
brbska 	rspr. brådska 	nxsA 	nidsk 
ta fras 	 till freds Snaga 5 	snedska 
go, 	fsv. gops 	stalla 	städsla 
l),asnt, 	rspr. ledsen b2,la 	ödsla; 

med n till nu, t. ex. 
kkamy 	rspr. klädning ~a jfr rspr. rodna 
r&my 	fsv. rydhning mxncit 	fsv. mipnatt. 

§ 101. ö har fallit: 
1) i inljud 
a) före vissa konsonanter, näml. I, n, 1, r, i ett antal ord: 
cc) före j i orden 
mha subst. jfr fsv. mipia adj. svha 	fsv. svipia 
smha 	fsv. smipia 	vha 	vipia 
trip 	jfr fsv. pripia 	ika6  

Fradga, se ovan § 43. 
I uttrycket fora pet S. köra med borttingade varor. 
Töa. Jfr Rz s. 40. 
Elakhet. 	 5) Gå snett på skorna. 

6) Sämre ull, se ovan § 21 anm. 1. 



fsv. biop 
bodh 
brup 

Spa 
st

sa 
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p) före 1 i orden 
baf4,17 	fsv. beskedheliker sal 	fsv. sapu1 
ballneoll jfr fsv. bipil 	såla 	»lala; 
bklsk0a 	rspr. *bödelskota 
y) före n i orden frgn isl. *frey5inn (se § 33,3), ståna fsv. 

stapna, stetno städsel fsv. *stapning, sbyina halka fsv. *skrilana; 
d) före r i orden nåra fsv. pean ara, .2,l4ra jfr isl. slo5ra 

(se ovan § 43), snkny dålig fsv. *snoprugher (en utbildning på 
f3nop er) ; 

b) i kompositionsfogen, där 5 faller såsom slutkons. i första 
leden före vilken kons. som hälst, t. ex. 

bNsint rspr. blödsint 
gkåvetty0 fsv. *glapvatn 
gaff:cr 	gupfapir 
jedkv rspr. gödkalv 
ktetska4 	lad-taska 
Anm. 1. Om andra leden börjar med vok., kvarstår ä (såsom d) 

ofta, t. ex. gh:tdMon isfritt, öppet (om vatten) rspr. *glad oppen9, 
-viclPp.yn rspr. vidöppen. ä har fallit i ordet beifficin bra ibland ock 
dåligt ibland dial. bådibland, Rz s. 69. 

2) i slutljud 
a) i enstaviga ord efter urspr. lång eller förlängd vok. i 

regeln, t. ex. 

bo 
br
lo 

Anm. 2. Adj. med stamslut på ä behålla kons. i allmänhet på 
grund av nonn.-ändelsens bevarande i sen tid, t. ex. brad fsv. braper, 

Friare. 
översta halskotau (vid slakt brukar denna alltid kastas bort). 
Vatten, som samlar sig i fårorna vid häftigt råga; jfr isl. gla5r 

blank. 
Utbyggnad vid ladugolvet. 	5) Raka vägen. 
råka sil6e falla på sidan. 
Pojkvask, jfr. isl. ta5 'skarn, mog' Fr.2; i skm. även tabdt i 

samma bet. (jfr cial. batting liten gosse) samt ett därpå bildat fem. 
tabcita liten flicka. 

Gränspåle vid rågångar. 
Med samma ord glad 'blank', som ingår i gkåvcity. 

kbe 	rspr. lödbult 
r4Vdy 9  jfr fsv. radhe 
4./66,6 	fsv. sipolanger 
tavdsle 	*tala-vasker 
v4pdara 8  jfr fsv. vapstang. 

lodh 	 tt 
ng 	map 	 vg 

fsv. spadh 
stsep 
scep 
tip 
vila prep.; 
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had fsv. leker, spgd fsv. spwdher (med bortfallet ä har jag antecknat 
gka ock ro fsv. døer, gladher, roper; analogice även da, rifa 

för ljudlagsonligt *dhda, *24da). Ett subst., vars ä ej fallit, är hud 
fsv. hu . På inflytande från rspr. beror väl mängd rspr. mened. 

Anm. 3. I pret. av 1:sta starka konjug. kvarstår ävenledes kons., 
t. ex. rad, smad fsv. rep, svep. 

b) i två- ock flerstaviga ord efter svagtonig vok., t. ex. 
b3h 	fsv. bittidha 	 flina 	fsv. skilnadher 
håva 	huvup 	hkyyttidal rspr.*högljudad 
kåla 	kallape 	Ar3vfOta 2 	.kringfot ad. 
rOpa 	ropape 	.233b:h4,7a 	plekhågad. 
Anm. 1. ä --> d i slutljud i hårad fsv. hasraP. 

t. 
§ 102. Äldre t motsvaras i regeln av skm. 1: 

i uddljud utom i förbindelsen ti (se § 103), t. ex. 
fsv. taka 	 tiga 	fsv. tunga 

täl 	 tu l 	 tro 	 tro 
te2kuy jfr fsv. tokotter 	trg 	 tre); 

i in- ock slutljud utom före i, 1 (se § 103, 104) ock 
efter apikoalveolar i målet (se § 105), t. ex. 

på:010 yr mit. putte 	JPIta 	isl. gylta 
såta 4 	fsv. omta 	 m3sta 	fsv. mista 

. starb• 	starker 	lokt 	lokt  
street 	stryka 	 mat 	mater. 
Anm. 1. t motsvaras av skm. r i ordet ,drasår rspr. drasut, 

aV n i diskanåra rspr. diskutera, där n väl beror på analogi efter 
rdson4ra rspr. resonnera. 

Anm. 2. t utan motsvarighet i äldre språk förekommer: 
i värbalformerna hat, vant rspr. hann, vann, där t beror på 

analogi efter sådana former som bant, Vant av binda, slinta samt hitnh 
rspr. hunnit analogice efter kant. (Äldre t är bevarat i hat fsv. holt.) 

i några advärb: aldålast rspr. alldeles, 2 Ostas rspr. i jåns, 
nånstot rspr. någonsin (i de två första exemplen är t av samma art 

1) Högljudd. 	 2) Snabbfotad. 
Litet kärr; mlt. putte 'grube, bes. grube, in der wasser stekt' 

L.-W. 
Opers., oftast i uttrycket da 84tar nta det jälper, förslår inte; 

även -= lyda fsv. sesta 'lyda, bry sig om' Sdw. 
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som i rspr. därest, eljest, varest) samt i subst. såltpdtar rspr. sal-
peter genom folketymologi. 

Äldre ti --> skm. bs, t. ex. 
1396(139, 	fsv. tioper 	 JP27 	rspr. tjog 

b94.Ya 	tiughu 	va 	fsv. hveetia 
J§iiva 	tiuva 	 nkb9a 	nytia 
»d" 

 
tira 	 vV,sa 	 vitia. 

Anm. En utveckling g -÷ k förutsättes av ordet vå3stz'-an slipsten, 
jfr 	dåsa f sv. hvffltia. Denna övergång förekommer sporadiskt fler- 
städes i Uppland. I Viksta bar jag påträffat formen vi/Ja, i Tolfta 
vibot 	vitia. Vick ja rspr. vet jag förekommer i Untnige (enl. en 
ordlista av kyrkoh. Thordeman). Vätömålet har fikkja linknippa fsv. 
fitia (skm. fl/ja) enl. Sävs. Om denna utveckling jfr Nor. Fryks. lj. § 191. 

Äldre tl 	skm. 11 genom mellanstadierna tsl, ss]. 
(se Nor. Aschw. gr. §§ 334, 290 anm. 1), t. ex. 

drå,2,1a1  fsv. *dratla 	nå.2,1a 	fsv. nmtla 
fläk 	isl. fifia 	 fba,la 3 	*Skytia 
ficila 2 	dial. futla 	 shvOilny 4  jfr no. skvatla 
J,01h3 	is!. ketlingr 	vå41a 	jfr fsv. vatle. 
Anm. Ordet kittla rspr. huttla är lån från rspr. Märk ti i lån-

orden f'cinthy, eylånthy rspr. ofantlig, ordentlig samt i de nybildade, 
med -hg avledda adjektiven viathy, öv2-kti2y, pdthithy, bpfktliy, rspr. 
*vetlig, *ovetlig, *uppfintlig, *pähittlig, se ovan § 57 anm. 3. 

Äldre t 	skm. t, då det i målet kommit efter apiko- 
alveolar eller apikokakuminal kons., t. ex. 

fest 	fsv. fyrst 
	 Osrtånzt 

fk9/ 	forsta v. 	e_istår 
vant 	rspr. varmt 	 308,tår 
b4t3r 	fsv. bolster 	mntcip 
Anm. Äldre r + t övergår i skm. till t, se 
§ 106. t assimileras med s i regeln, t. e 
bb.snuiri, 	rspr. båtsman 	lbgc 
fotr6,95  jfr rspr. trots 	mas614 

rspr. gårdstomt 
halster 
jolster 
molntapp. 

§ 128,1. 
x. 
jfr rspr. låtsa 

matsäck 

Skvimpa, spilla. Jfr sv. dial. dratta, dretta, drettla 'spilla' 
Rz s. 97. 

Smussla. Jfr Rz s. 172. 
Tillfällig gärdsgård, se ovan § 22,6. 
Skvimpig, vattig; jfr da. skvatte spille, no. dia]. skvatla 

'plaske, 	Ross. 
5)1 uttrycket f6ttrös på trots. 
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pas 	rspr. plats 	sposk 	rspr. spotsk 
fas 	 skjuts 	svasa 	svetsa 
farmpla-sal jfr rspr. skärmytsla vaskny 2 	*vätskug. 

Anm. 1. Oassimilerat ts förekommer i orden pyts rspr. pyts ock 
st6tsa stötta s.; hatsy rspr. hetsig ock Ms rspr. sits äro måhända 
lån från rspr.; på analogi efter simplex beror t i biatsmdrt rspr. 
betesmark. 

Anm. 2. t har assimilerats med n i ordet dråniv fsv. drotning, 
då ordet stod i proklitisk ställning, jfr nav. vardagsspråk dronning, 
1-nsv. dräning (P. Brahes Visbok s. 4, 11). Utvecklingen har möjligen 
varit tn ---> 5n —› n. 

§ 107. t har fallit; 
i inljud i interkonsonantisk ställning, oftast i förbindelsen 

st + kons., t. ex. 
bråset0y3  rSpr.*bröstdryg 	Msna 	fsv. kristna 
fåna 	fsv. fastna 	prasbatt rspr. prästbetyg 
fasmh 	feastemo 	sikpraf6n 	subtraktion 
jåspa jfr fsv. gsastabudh 	tasmantåra 	testamentera 
yafivar3 	fsv. gcestgivare 	t#sna 	tystna 
jas,-4t 	rspr. jälpts åt 	v-atsby 4 	'växtlig; 

Anm. 1. Genom analogi från simplex kvarstår t i sammansätt-
ningar med fastlags-, t. ex. fastlaksånda rspr. fastlagssöndag. I 
förbindelsen stn kvarstår t i ordet kåstna rspr. kostnad. 

Anm. 2. Mellan r ock 1 har t fallit i orden såsgla sädesärla jfr 
isl. ertla ock Miar 	*kiorlar fsv. kiortlar. Som pluralisformen var 
mycket vanlig, segrade den över sing., som fick formen »Q i genom 
borttagande av plur.-ändelsen -ar. Ett motsatt förhållande har ägt rum 
med möta rspr. mortel, där plur.-formen genom analogi från den 
vanligare sing. bevarat förbindelsen rtl: mötlar. 

i slutljud i svagtonig stavelse, t. ex. 
i den suffigerade artikeln: 

Utså 	fsv. hus-it 	4,a 	fsv. oghat 
t 	 tak-it 	tra 	 trce-it, 

i neutr. av adj. ock part. pret.: 
fåh 	fsv. farlighit 	sk(3,2 	rspr. skojigt 
neP 	n akit 	bitj 	fsv. bitit 
PVY2 	 ypit 	 bry jfr fsv. brutit 

Jämra sig; jfr sv. dial. skarmyssa 'träta, vara ovettig, prata 
o. stoja' Rz s. 616. 

Fuktig. 	 2) Högmodig. 
4) Fruktbar. 
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v. frusit 	 sitp2 	fsv. supit 
skurit 	 röpa 	rspr. ropat. 

Neutr. av adj. på -ny bevara t, t. ex. Aftut jfr rspr. 

§ 108. Äldre d motsvaras 
day 	fsv. dagher 
dkra 	dogha 
db,sal jfr. dial. doss 
dreg 	fsv. dragha 
drav 	drtenger 
drypa 	drypa 
drgn2 	dromber 

d. 
av skm. d i regeln, t. ex. 

fiala2 	dial. fudda 
gael 	fsv. gadder 
rad 	i-fadder 
ud 	 udder 
dra jfr fsv. drusi 
/andra fsv. hindra 
andra 	rspr. ändra. 

Anm. 1. Rspr. d motsvaras av skm. t i fotna rspr. fodral, av 
i InidarvårA rspr. muddervärk genom folketymologisk anslutning till mull. 

Anm. 2. Utan motsvarighet i rspr. förekommer d i skm. i 
några fall: 

på grund av inskott mellan konsonanter, nämligen mellan nu ock 
r i ordet hindk, rspr. hinner, ifrån vilken form d analogice inkommit 
i infinitiven hin da. (Detta är det enda exemplet på d-inskott mellan 
nu ock r, däremot brink, fsv. brinder, r fogr, fsv. rinder; det d, som 
i fsv. insköts mellan 11 ock r, är ej häller bevarat i skm., t. ex. fOr 
fsv. falder.) 

Ordet rånd2i rspr. rännil (Bellman rändel, se Hellqu. Ark. IV, 
s. 298) har fått sitt d från pluralen *rändlar, där d inskjutits mellan 
n ock 1 (denna förklaring på rändil är meddelad av prof. NOREEN å 

akad. föreläsn.). På detta inskott av d mellan n ock 1 har skm. ännu 
ett exempel, nämligen spåttda vidja, som spännes mellan två kälk-
stakar, fsv. *sptennil, *spEendlar; jfr no. dial. spännel lokke i vidje- 
ring' Ross. 

i enskilda ord: 
4rhin,dra rspr. erinra, folketymologisk ombildning (se Nor. Sv. 

landsm. VI. 5, s. 9); 
i formen fåndas sup. funnits motsvarar väl d isl. d i fundenn; 

analogice har d inkommit i inf.-formen figaS, som förekommer jämte 
fina.9; 

1693,drgt rspr. Henrik, en i sv. dial. mycket vanlig form; 

i) Sömnaktig kvinna jämte neutr. des i samma bet., jfr Rz s. 113, 
no. dial. dösen 'dosig, mat, slap' Ross. 

2) Arbeta långsamt, Rz s. 169. 
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pkigda rspr. pligga; 
.21,ffd rspr. slö, hypersvecism, jfr den vanliga dial.-formen blåd rspr. 

blå. (i Uppl. i Harg enl. Uppl. landsm.-förs saml.). Dylikt d-tillägg 
finns även i ä.-nsv. hos Salberg, se Andersson Salb. gr. s. 47; 

spilda rspr. spö — här är d troligen gammalt; formen spöödh 
träffas redan i Gust. Vasas bibel, likaledes i 1600-talets ordböcker ock 
Speg. Gloss. 1712: spöd, spödh; 

stydi rspr. stil; jfr bokstyddil Br.-skr. 1732 i UfmT. IV, s. 331. 
Äldre d -› skm. 	efter apikoalveolar ock apikokaku- 

minal kons. i målet, t. ex. 
kvetricleon rspr. kvarndam 	t&sctår fsv. pors daghe r 
th402y1jfrfsv. pordyvil 	bbacte rspr. bordsduk 
doila 	rspr. värmde 	gdts,otray 	gårdsdräng 
492 /a 	 ärende 	 haaM 	halsduk. 

Anm. r + d övergår i skm. till 4, se § 128,2. 
d assimileras: 

id --> 11 även före r, då 1 är gingivalt, utom i pret. av 
svaga värb, där d är preteritalmärke, t. ex. 
?don 	fsv. aldon 	 fa 	fsv. skylda v. 
jakt 	 elda 	 my jfr fsv. skyldugher 

hald 	 vol 	fsv. vald 
hota 	 halda 	 åfri 	aldrigh 
mbEf6k2  jfr fsv. mangfaldadher vilrå 	isl. vildri. 

Anm. 1. Däremot kvarstår Id i preteritum, t. ex. Rida fsv. 
sblda fsv. salde, fada fsv. skilde. 

Anm. 2. I mit. lånord kvarstår Id, t. ex. bad ilt. biide, mild 
ralt. milde, nid mlt. wilde. 

Anm. 3. Märk assimilation av Id i Sökt rspr. soldat. 
Äldre nd —> fln i slutljud, t. ex. 

ban 	fsv. band 	 .2,1an3 	sland 
bn 	 bind imper. 	smi2,1in4  fsv. smidlaioslinder 
bran 	 brand 	 ston 	stund 
ban 	rspr. bänd 	 (kim 	avund 
han 	fsv. hand 	 tnn 	rspr. trind. 

Anm. 4. I inljud kvarstår intervokaliskt ud, t. ex. brandar fsv. 
brandar, bönda fsv. bonde, CosOidacr okynnig, jfr fsv. okynd. Så 
även i kompositionsfogen i sammansättningar,_ vars andra led börjar med 
vokal, t. ex. hålld/"GtSa rspr. handyxa, snnd6gd rspr. *stindögd med 
runda, stirrande ögon. 

I) Håll, styng. 
Rulltrissa på spinnrock. 

2) Bladmagen. 
Fint slagg. 



XVIII. 6 	 KONSONANTERNA: d, s. 	 133 

§ 111. (1 har fallit; 
I) i uddljud 

i förbindelsen dl, t. ex. yup fsv. diuper, jur fsv. diur, 
'arv fsv. dicerver; 

Anm. I ordet djävul höres stundom t vid emfatiskt uttal, alltså 
g Oval. 

i förbindelsen dv; exemplen äro: v0a-iyi, slumra in jfr 
fsv. rspr. dvala subst., v4kvddar kulet, tungt väder fsv. *dval-
vmdher (hit hör väl även vfl.?Phd,ut rspr. valhänt), vkgat spindel-
väv rspr. dvärgsnät ock veks spindel, det senare ordet lösgjort 
ur kompositum (då vandt betydde spindelväv, fick va2 betydelsen 
spindel; ordet dvärg saknas i målet); 

2) i inljud 
interkonsonantiskt i förbindelserna ndn, ndl, nds, rnd, 

rnds, t. ex. 
bön, 	rspr. *bondn 
blPå9py 	blandning 	hårtfi 

	
handske 

våmy 	vändning 	(171M 
	ordning 

griollty 	grundlig 	ilumeni, 2 
	

*ärendesman 
hålla 	handla 	4g,svis 3 

	
*ärendesviss; 

i enskilda ord: årantsållda rspr. adventsöndag, etboledt 
rspr. advokat, karanuiniar jfr rspr. kardemumma, Icejrbåra rspr. 
kardborre (i detta sista ex. mellan två kons.; jfr ä.-nsv. kar-
borre, så Spegel Gloss. 1712). 

s. 

oåniti 	rspr. oändligt 

§ 112. 
salt 
såja 
skåla 
skap 4  

Äldre s motsvaras i regeln av skm. s, t. ex. 
fsv. salt 	 sårpa5  jfr fsv. skarper 

sselia 	 båkskrdt8 	skratts 
skalle 	 smaka' fsv. *smala 
skap 	 snPfy18  dial. snyffel 

2) Budbärare vid auktioner. 

5) Ofruktbar åker. 

1) Förstärkningsord = ofantligt. 
8) Duktig att uträtta ärenden. 
4) Penis, isynnerhet på hästar. 

Gast. 
Smattra, jfr no. dial. smala 'snudds' Ross. 
Glop. Jfr Rz s. 640. 
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spröta 	fsv. sproti 	mPga 	fsv. mys sa 
stok 	stol 	titskny2 	*tuskugher 
storma 	storma 	ap 	 asp 
gkåsal 	*glisa 	Alistn 	kristna. 
Anm. 1. Rspr. ra motsvaras av skm. t i ordet hat i uttrycket 

hat a tvat, där t beror på rimskapande analogi efter tvat på samma 
sätt som s i rspr. härs efter tvärs; rspr. s av skm. f i Ascint rspr. 
sergeant, f4.,sild rspr. särskild genom assimilation med följande f-ljud. 

Anm. 2. s utan motsvarighet i rspr. förekommer i advärben 
2,46nstas rspr. 1 jäns, nitnås nu jfr isl. mina, samt adj. fasmett rspr. 
schackmatt. Ordet stonåra 'storma, bråka' beror väl med hänsyn till 
sitt s på kontamination av tonåra i samma bet. ock stOrma rspr. 
storma. 

Anm. 3. s har fallit genom dissimilation i orden kå,stån rspr. 
skorsten ock trast (jämte strast) rspr. straxt. 

Anm. 4. S. k. ostadigt s. Av mycket gammalt ursprung är 
växlingen mellan s-prefigerade ock s-lösa former i sådana fall som de 
följande: 

sk: k 
skrå/b:ty= rspr. krasslig, jfr no. dial. skratlen adj. 'skrobelig' Rose; 
skrialny skral, klen : krusslig (Roslagen enl. Uppl. landsm.-för:s 

saml.) sammanhänger med skm. skrittm av köld eller sjukdom oför-
mögen till arbete rspr. *skratten (jfr Rz s. 601), skrithl klen stackare, 
jfr no. dial. skrutlen 'svag, skrobelig' Ross (om övergången tl --> 11 
se § 104); 

*OM klen stackare, sArklya vara hängsjuk : finni. dial. krytjil 
stackare Rz s. 358, no. dial. krykjel 'en sammentrukken eller sammen-
krybende stakkel' Rose; 

pålicskvetb pojkvask, föraktligt : påjkvecb i samma bet. 	pojk- 
kvabb. (s)kvab är det kända dial.-ordet med bet. 'tjock, våt massa', 
Rz s. 368; 

sn : n 
sncish: rspr. näsan i uttrycket fet pet smsish få på nosen, med 

k-avledning snciskån i samma bet., jfr no. dial. snasa 'falde paa nm-
sen' Rosa; 

snok ansikte, k-avledning till dial. snos (se Nor. Urg. lautl. s. 
208): rspr. nos; 

snikvbruy adj. 'med korta, stubbiga öron', om kreatur : hela. 
nuvug kullig (Rz s. 647), fiao. mifa stubbnäsa (se Nor. Sv. etym. 
s. 54). 

Skratta, flina. Jfr Rz. s. 199. 
Tovig i håret, ostädad eller tilltufsad till sitt yttre jfr Rz s. 

765, isl. tuska 'puffe, stods' Fr.2, no. dial. taska 'fara uordentlig og 
tumlende frem' Rosa. 
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Äldre si --> skm. V, t. ex. 
2,42 fsv. 	sia ih3.2,1a 4  
.2,161na1  dial. slana hån, 
.2,1Ya 
.21kty 

fsv. 	slita 
slugher 

12,3,1a 5  
r4la 

110y 2  slogher 42,1a 

135 

fsv. *gimsla 
has]. 

dial. häsla 
rspr. rassla 
is!. skala 

N 

fn3fla3  diaL fnissla 	sphliby 	rspr. spenslig 
gånia,la4  fsv. *gamsla 	åylliy 	 ängslig. 
Anm. Efter k kvarstår si, t. ex. assl rspr. axel, assl rspr. oxel, 

vabsby fruktbar rspr. växtlig; likaså efter t i orden bbWshy rspr. 
*ol5otslig (obotlig), 4tsl3y rspr. *ätslig (ätlig), samt om s ock 1 först 
vid sammansättning kommit i kontakt, t. ex. krå.p4itanda ansträngande 
rspr. *kroppslyftande. 

§ 114. Äldre 5 -› skm. 	efter apikoalveolar ock apikokaku- 

1cv491,94vdlta6  rspr. *kvarnskvälta 
tOnjMa 	tornspira 
lInJOP 	alnsticka. 

i skm. till cs, se § 128,3. 
vokal samt St Ski, Sti skm. f, t. ex. 

fk4/2 	fsv. ficeskit 
sypnrekla 	rspr. skumrasket 

fsv. skjuta 
manifa 	mcenniskia 
grdtholuy jfr fsv. ysiotter 
afa 	fsv. 
fat 
har f-ljudet inträngt i obest. i f3f 

rspr. fisk, firaf rspr. fläsk, former som, ehuru mindre vanliga, före-
komma jämte de ljudlagsenliga fig, fkag (fiff fisk även i Börstil 
enligt Uppl. landsm.-för:s saml.). 

Anm. 2. s 	j-ljud 	 f även i kompositionsfogen i ordet trå: 
laka rspr. trädesgärde samt personnamn sådana som 7Yda-feirtS,4 rspr. 
Mats Jansson, ma-fc_Snsh rspr. Mats Jonsson, mäenu-ffIns,e2 rspr. 
Magnus Jönsson, la-Jkinsh rspr. Lars Jansson. 

Anm. 3. Rspr:s f-ljud motsvaras av skm. s i orden mantds 
rspr. mustasch, puns rspr. punsch. 

Lång trädstam, stång, Rz s. 620. 
Duktig. 	 3) Blemma, Rz s. 157. 
Tugga med svårighet, avledningar till resp. gam-, gim-, se Rz 

s. 183, Hellqu. Ark. XIV, s. 23. 
Knippa bråkat lin, Rz. s. 285. 	6) Dålig, gammalmodig kvarn. 

minal kons. i målet, t. ex. 
kbt,sdya rspr. kortsågad 
Ittpjya 	ärtsoppa 
741W1423 	hörnskåp 
Anm. Äldre r + s övergår 
§ 115. Äldre sk- före främre 
får 	fsv. slunga 
fttA 	siuker 
fakv 	silver 

sic 
skina fina 

f6714 	isl. skim 
ist 	jfr fsv. skytta 
Anm. 1. Från best. formen 

cesia 
sticerter. 



136 	GRIP, SICIITTUNGEMÅLETS LJUDLÄRA. 	 XVIII. 6 

1. 

§ 116. Äldre gingivalt 11  motsvaras av skm. 1, t. ex. 
i uddljud: 

1€9, 	fsv. lagh 	 lev 	fsv. lov 
lava 	liva 	 /asa 	kesa; 

geminerat samt i förbindelsen 1 + gingival, då förbin-
delsen är ursprunglig (ej uppkommen genom synkope): 

fila fsv. falla sol fsv. sald 
kåla kalla alt alt 
aiva sellivu salt salt 
6Zifir alder smälta smaslta 
höla 	halda 

efter gingival: 
halsa is!. 	heilsa; 

fsv. sia 1,94nity rspr. tjänlig 
/Nya slceppa vetnhy vanlig. 
§ 117. Äldre 1 (gingivalt) --> skm. 1 efter apikokakuminal ock 

apikoalveolar kons. i målet, t. ex. 
fraitn rspr. Forslu.nd 	getg i finta rspr. garnlunta 
RiNY2 	"förslug 	4aci91 	ärtland 
kitta/Nr hammarslag f,kosvoy  fulslag 
båtlakt 	bortlagt 	tiyes,"14yarå tegelslagare. 

För jvi har jag någon gång tyckt mig höra 	t. ex. 
Forslund. 
Äldre r 	1 övergår i skm. till ii vissa fall, § 131 anm. 3. 

Äldre kakuminalt 1 —› skm. 1: 
I (även det, som utvecklats till a), y, a, t. ex. 

mit. yllen 	 tal 	fsv. tu 
fsv. hylla 	 knyla 	knyla 

silke 	 nyhy 8  jfr rspr. nyligen 
skilja 	 syl 	rspr. syl 
silver 	dial 	 fsv. del 
spil 	 fta/ 	 fel 
sill 	 hz4 	hel; 

Kakum. 1 efter äldre ö förekommer i biably rspr. benling. 
Jfr Nor. Aschw. gr. § 38. 
Förtänksam. 
1 uttrycket pet nylxya tido. nyligen. 

Anm. 1. 
grizin rspr. 

- Anm. 2. 
§ 118. 
1) efter 

vila 
snip 
fila 
silvr 
spak 
saka 
Anm. 1. 
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Anm. 2. Efter'Y, som är bevarat i målet, är 1 gingivalt. Exemplen 
äro blott fkba isl. fylja, hpla isl. hylja ock Mgba isl. mylja; i 
övriga ord har y givit o (ock f är kakuminalt), se ovan § 23,1. 

2) före starktonig vokal, t. ex. balivsta rspr. Balingsta, 
jaldk rspr. elak; 

3) i svagtonig stavelse i ändelsen 	-yl, äldre -ii, rspr. -el, 
se §§ 57,2, 58,2 t. ex. 

Pit yl fsv. floghil 	 /Pn'tY/ 	rspr. lymmel 
MIM 	himil 	PPM' 	fsv. 'pyssil 
Mb/ 	kti1 	 spåpl 	speghil 
nk/ffi 	nykil 	 tida 	 istil 

samt yegal fsv. disevil. 
Anm. 3. Ord på -el (ock med akc. 1 i målet) få i skm.: 

gingivalt 1, om stammen slutar på d eller s (utom då 1 såsom 
sonant kommer efter j), t. ex. hcindl rspr. handel, hd.2,.! fsv. hasl, 
knic,93l rspr. knussel, gjåj rspr. yrsel*  (jämte gd); 

kakum. 1, om stammen slutar på labial kons:eller k-, g-ljud, t. ex. 
MO. 	rspr. dubbel 	kdicå 	rspr. kakel 
gritbh?f• 	grubbel 	ighP' 	 gyckel 
drionå?r 	drummel 	mdeOr 	mangel. 
Gingivalt 1 hava dock lånorden b1 rspr. bibel, Mdbn rspr. möbel, 

130y31 rspr. prygel, stgbn rspr. sabel, sittp3i rspr. simpel, st6v31rspr. 
stövel. 

§ 119. Äldre kakuminalt 1 motsvaras av skm. 	t. ex. 
1) efter labial ock dorsopalatal kons. utom j, även om 

svarabhaktivok. går mellan kons. ock 1: 
pkdiya 	fsv. plagha 	 rmfl 8  jfr fsv. armliker 
Pkc2X 	plogher 	lektkya 	klagha 
steiiget rspr. stappla 	kk4cla 	klsedha 
bht 	fsv. blar 	 g htp 4 	dial. glåper 
fkgt 	fiater 	 fff9 1t 	fsv. foghl 
håmkuy2 dial. hamloger 	hdyå?i• 	haghl; 
Anm. 1. Skenbart undantag gör bynamnet goja rspr. Nyvla. 

Förbindelsen vl är emellertid här sekundär. Den f sv. formen är nyuile 
(Sv. dipl. V, s. 318). 

Anm. 2. Subst. på -a, -yl få, oberoende av denna regel, även i 
pluralis gingivalt 1, likaså värb, som äro avledda av dessa subst., t. ex. 

1) Pys. 	 2) Tafatt, fumlig (se Rz s. 239). 
8) Stackare. 
4) Klåpare, tafatt person; jfr no. dial. glaap 'ubesindig person' 

Aas., samt det kortvokaliska isl. afglapi 'fjantet menneske' Fr.2. 
Sv: landsm. XVIII. 6. 	 10 
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hpy/ar, hPv/a rspr. hyvel, hyvlar, hyvla; »fy', »par, 
fpfla rspr. skyffel, skyfflar, skyffla. 

Anm. 3. Efter j är 1 gingivalt. Exempel härpå är ~624 rspr. 
Omöjlig. 

Anm. 4. Då kakum. 1 står i obetonad stavelse omedelbart efter 
starktonig stavelse, övergår det stundom till gingivalt, så i ordet obe-
gripligt adv. (= ofantligt): av detta ord har jag hört bägge uttalen 
åbe,griph ock cjbagrfplt; så ock e?rimb jämte brinat rspr. orimligt 
i samma bet. 

efter vokaler utom i, 5, ö (se § 118,1): 
JA:ka 	fsv J ieli 	gek 	fsv. gol 
vek 	 vm' 	 åk.s41 	axol 
fik 	 01 	 myk 	 miol 
k,q_dr 	kal 	 fmk 	 ful 
måka 	mala 	 mich* 	mulin 
fika 	foli 	 Mal 	stulit; 
Anm. 5. Märk kakuminalt 1 även i orden dkepsctifp rspr. av-

loppsdike ock tftkfjpa rspr. *avlöpe i samma bet., där 1 först genom 
bortfall av kons. kommit i intervokalisk ställning. 

då 1 står mellan bakre eller blandad vokal ock labial 
eller dorsopalatal konsonant: 

jakpa 	fsv. hiselpa 	*vår 	fsv. alvar 
stlapa jfr fsv. stiwlpa 	hav 	 halver 
stbkpa 	fsv. stolpe 	 feb• 	 folk 
larmgron almöenninger hina 	halka 
hakm 	halmber 	bag 	 bEelgher 
tak 	talgher 	Itkva 	rspr. älva S. 
Anm. 6. Framför j övergår k till 	t. ex. Mya fsv. fylghia, 

vittja fsv. vEelia. 
Anm. 7. Lånord hava i allmänhet gingivalt 1 i alla de tre ovan 

nämnda fallen, t. ex. 
tvivla mlt. twivelen; klar mlt. klar. Det senare ordet är inlånat i 

svenskan tvänne gånger, dels före övergången 	4.ft så Dalm. kr 
(se Nor. Dalm. s. 96) ä.-nsv. klår (se Grip Sv. landsm. XIII. 4, s. 13), 
dels efter 1400, det är det senare lånet som föreligger i skm. 

jarpar4l rspr. general 	 ker_prål 	rspr. korpral 
juli 	 peksomil l  jfr rspr. personalier 

kan4.1 	kanel 	 pita 	rspr. pistol; 

1) Biografiska uppgifter om avliden person, vilka förr av prästen 
upplästes från predikstolen. 
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Detsamma är fallet med mit. lånord sådana som heda rspr. hala 

mit. halen, small rspr. mit. smal, sal rspr. mit. sal (det inhemska 
ordet sal med den allmännare betydelsen 'lokalitet' har k ock föreligger 
i it_psakå rspr. Uppsala). Såsom lånord äro väl även skral rspr. skral 
(hå. sohraal Rz s. 604) ock knalt rspr. knalt att betrakta. 

ciiNim rspr. album, ål» rspr. olja mit. olle, pascilm rspr. 
psalm. 

Kakum. 1 (k) förekommer i lånorden etkfzn mit. allan, spatO rspr. 
hospital fsv. spital samt de på -el med stamslut på labial kons. eller 
k-, g-ljud, se § 118 anm. 3. 

§ 120. Äldre kakuminalt 1 + gingival kons. har i skm. ut-
vecklats till enhetligt kaknminalt ljud, nämligen 

kakum. 1 + t —> 4, t. ex. 
gQt 	fsv. golt 	 tettreist rspr. taltrast 
hat 	halt 	 Itetyk 	fsv. hcelften 
va t 	rspr. valt 	 jka 	hicelpte 
gått« 	fsv. gamalt 	M 	rspr. följt 
8121ett4r 2  rspr. smaltorr 	tet 	fsv. tylpt; 

kakum. 1 + d, ä -› d, t. ex. 
bfjda 	fsv. bolde 	 haddr fSv. hselghadagher 
da d 	rspr. däld 	 våda 	valde 
mad 	fsv. mEeld 	 låda 	rspr. sköljde 
/sed 	kyld 	 f åda 	fsv. folghpe 
stod 	 styld 	 titda 	tEelghpe; 

kakum. I + s --> s, t. ex. 
b4st3r 	fsv. bolster 	kgs.s,61.4 	rspr. kolsäck 
4s,ka 	dylska 	sta.s - 	stals 
has 	fsv. hals 	 4/11?&CiM 3 	•ävelsam 
j 4gtår 	ist. jsglstr 	 fes-1; t 	följas åt; 
pås,a 	pylsa 

kakum. 1 + gingivalt 1 -> Z; exempel härpå lämna blott 
komposita: 

ezZionra 4  rspr..a1-1u.mra 	ji,_449:t 	rspr. jul-löt 
. hd,Zeito 	häl-lapp 	sk4.4:rara 	skollärare 

i4U,4 	jul-lek 	s()Z4dar 	sul-läder; 
Anm. Om första sammansättningsleden blir obetonad, övergår k 

+ 1  till 1:  (fikb)Skokrarg (folk)skollärare. I närgränsande socknar 
Detta ord har gingivalt 1 i många dial., se Karsten Kök. § 

31,c ock där cit. litt. 
Mycket torr. Jfr smed-a smattra (se § 112). 

8) Arbetsam, flitig. 	 4) Klunga av albuskar. 
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är detta förhållandet även i starktoniga stavelser. Så i Jumkil, t. ex. 
sköldrara; i Tierp, t. ex. jig6Lyt rspr. jul-löt; i Tolfta, t. ex. kactinyp 
rspr. *kollump kolbit, S9l4 rspr. *sol-lä, solsida. 

5) kakum. 1 + n --> n, t. ex. 
an 	fsv. 	am måna rspr. mulna 
fåna falna skön skolan 
får, folin sön solen 
hån ha3lin stön stolen 
9nen moln svåna svalna. 
§ 121. 1 har assimilerats eller fallit: 
1) assimilerats med k i orden åkån fsv. holkin, tåin fsv. 

polkin, med s i ordet ds-xnta rspr. alls intet; 
2) fallit 

i uddljud före 	t. ex. 
i4ya 	fsv. liugha 	yoe ljung fsv. Hong 

liumber 	.990 	lius 
samt i den uddljudande förbindelsen bl i jälpvärbet b pres. 

,rspr. bli, blir. 1 har här fallit i svagtonig ställning, jfr pä 'plär' 
obetonat, plä 'plär' betonat Br.-skr. 1692 i UFmT. s. 326. 

i slutljud i orden Aar rspr. karl, sh, sAa rspr. skall, samt 
ta rspr. till. 

n. 

§ 122. Äldre n motsvaras av skm. n i följande fall: 
i uddljud ock uddljudsförbindelser, t. ex. 

nat 	fsv. natt 	 gnaya 	fsv. gnagha 
nåda 	nipan 	 gnista 	gnista 
n&ra1 	 apra 	kny, 	knivar 
noi2 	nogh 	 knåda 	knodha; 

i in- ock slutljud utom efter kakum. 1 ock r samt de fall, 
som nämnas i följande §, t. ex. 

Rna 	fsv. fina 	 m&ndår fsv. manadagher 
g?röna 3 	*glona 	rdtna 4  jfr rspr. rå 

Jämte nåndra 	liwn„andra; dessa former äro uppkommna 
genom felaktig upplösning. I ä.-nsv. har jag träffat formen nadra 
i Kon. Davids list. 

Även i bet. 'mycket', t. ex. åta nöy äta mycket. 
Glo, n-avledning på detta ord, se Rz s. 200. 
Fuktighet. 
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håna 	fsv.  . kunna 	 bkrna 	rspr. bågna 
bönda 	bonde 	 rgna fsv reekna 
han 	hand 	 fetnn 	fasulighin 
dåns 	dans 	 byon 	oghon. 

Anm. 1. Rspr. n motsvaras av skm. / i orden kitmd rspr. 
kummin, sycrpdls rspr. skurpens genom folketymologisk anslutning 
till päls; av mp genom anslutning till lampa i iaMp/ana rspr. lanterna. 

Anm. 2. n utan motsvarighet i rspr. förekommer 
i några substantiv med avledningsändelsen -ning för rspr. -ing: 

bavån,ty rspr. beväring, fandångy rspr. fundering, traktgyin rspr. 
traktering; 

i orden l'aena rspr. langa; munt4s rspr. mustasch genom 
folketymologisk anslutning till mun; p6sn,09.2 envis jfr rspr. positiv adj. 

Anm. 3. Äldre r + n övergår till skm. 	se § 128,4; äldre ka- 
kuminalt 1 + n övergår i skm. till n, § 120,ö. 

§ 123. Äldre n göres i målet homoorgant med närstående kons. 
i vissa fall näml.: 

1) med följande kons. vid avledning ock sammansättning: 
a) n —> yv före f ock v, 

anmanda rspr. använda 
ciwfstsil 	*anförse 
grå,nwcsid 	granved 
grigniådar grönfoder 

t. ex. 
12hrvfect rspr. handfat 
hårvvd,my 	handvändning 
hånlett 2  dial. hundfatt 
hiovvap rspr. hundvalp; 

b) n -> m eller nn, före p ock b, t. ex. 
cimbaldea rspr. anbelanga 	grd,n.bitp rspr. granbuske 
bömpratiO bondepraktika grån.b6r 	granbarr 
gyimpdvar grindpängar svp.n.bkö svinblod; 

Anm. 1. Efter kort vok. synes M vara övervägande, efter lång vok. n.. 
c) n —> B före k ock g, t. 

åelc4st 	fsv. ankoster 
rspr. angft 

fiykcjigny 	finkornig 
griink4rv 	grynkorv 

ex. 
håykka fsv. handklinpi 
hågkåna rspr. handkanna 
hicehja 	hundkoja 
böggith 	bondgubbe. 

Anm. 2. I alla de i mom. a—c nämnda fallen förekommer även 
uttal med °afficierat n. I synnerhet är detta fallet, då ett ord uttala 
med avsikt distinkt samt i mindre ofta använda ord 'såsom betnved 
rspr. banval18, hitnbdt rspr. hundbett, hånkrcift rspr. handkraft. 

Anse. 
Usel, föraktlig, se Rz s. 267. 
Järnväg finnes ej i socknen. 
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2) med föregaende kons.: 
a) vid sonantering; härvid övergår n 
a) till v efter v, t. ex. M9116141; rspr. handloven; 
13) till m efter p ock b i den suffigerade art., t. ex. tål)jj rspr. 

tuppen, giibm rspr. gubben, samt mellan p ock b i åpnotbkilz rspr. 
uppenbarligt; 

y) till n  efter ts, t, 	t. ex. f4d; rspr. forsen, pEj4 rspr. por- 
ten, ficii rspr. skörden; 

till n efter t ock d, t. ex. båk, rspr. hälften, st(549:2, rspr. 
stölden; 

till g efter k, t. ex. vd/cg/tås jfr rspr. vapenhus; 
b) vid avledning ock sammansättning; härvid övergår n till n  

efter t, 	t. ex. 
båtstniy rspr. borstning 	kettn,Eiy8k rspr. kartnagel 
vKsna 	varsna 	 b.csnib 	örsnibb. 
Anm. 3. Efter 8, har jag blott ett exempel: fåna falna, dial. 

falsna (se Rz s. 125). 

§ 1.24. Äldre n 	skm. y före j i ett par ord: hyn41, hynåra 
rspr. linjal, linjera (oklart är n för j i dessa ord), stettly,y0 
rspr. stearinljus, från vilken mycket vanliga sammansättning 
y har inkommit även i simplex starvy rspr. stearin. 

Anm. 1. Denna övergång förekommer flerstädes i Uppland. by/ 
har jag funnit i Norunda h:d; grängja gråta f sv. grEenia är antecknat 
från Fjärdhundra (enl. Uppl. landsm.-för:s saml.). I Gästrikland, Torsåker, 
övergår nj till g före t: vttja rspr. vänja, men sup. vcegtl. 

Med denna övergång kan man jämföra Degerforsmålets övergång 
av uddljudande ni till g (se Åström Dgf. lj. § 127,2) samt den fsv. 
övergången ein 	Ge (se Nor. Aschw. gr. § 277 anm. 5). 

A11111. 2. n övergår till B framför S i ordet iga,Or rspr. ingenjor.  

§ 125. n har fallit 
A) i inljud 
1) dels interkonsonantiskt: mellan g ock r i kovr3 rspr. *lygnre 

lugnare; mellan m ock t i demt dovt, adv. bildat på fsv. adj. 
dovin, där i synkoperade kasus bn -› mn: tbv. "dom(p)nt -›-
skm. demt ; mellan r ock s i sammansättningar med barns-, såsom 

Jfr wangdt sig vant sig, kompromissform mellan "vägt ock 
vant, i en bröllopsskrift (ej dial.) från 1691. 

På liknande övergång finns exempel i Uppl. dial. Vesslandsmålet 
har Yårhygan rspr. näjonögon. 
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bknA rspr. barnsnöd, betjgv rspr. barnsäng, bOjr rspr. barnsöl, 
samt i kompositionsfogen i sammansättningar med järn-, jag 
har antecknat jarbit, jarhdl, jekrph», jajtpyy, Mkr& rspr. 
järn-bit, -häll, -plog, -stycke, -skrot; mellan ra Ock s i ordet 
dån:4May rspr. *domnslag slag som medför domning; 

dels framför s i svagtonig stavelse i orden x etftas fsv. i 
aptans, måras fsv. i morghins (jfr Nor. GPhil.2  § 189,5) samt 
igparastda potatisstånd jfr yökpgran; 

Anm. 1. Om n bortfallit före s i best. gen. sådana som 
tas rspr. rspr. jäntans, gitnu/S rspr. gummans, eller ändelsen s tillagts 
best. form iånta, gama rspr. jäntan, gumman efter bortfallet av slut-
ljudande n (se nedan), torde vara svårt att avgöra. 

före 1 i ordet biakxn rspr. benling. 
B) i slutljud, 
1) då n föregås av vokal 
a) i den suffigerade artikeln: 

a) i sing. av svaga feminina, t. ex. 
fWa 	fsv. fiikkan 	 fi-aga fsv. fiughuna ack. 
gam. a 	gumman 	gåta 	gatuna 
kkga 	klokkan 	hatt 	hakuna 
kri2na 	kronan 	staga 	stughuna 
ståga 	stieernan 	tråna 	tranuna; 
Anm. 2. Själv har jag ej hört, men av mina gamla meddelare 

erhållit uppgift om att man i deras barndom sagt t. ex. 
bOip 	fsv. bokin 	 sålt, 	rspr. sägen 
ld 	rspr. laggen 	våp 	vägen 
14v 	fsv. loghin 	 å93,92, 	ängen, 
niM» 	miolkin 

att sålunda den suffigerade arts korta n bortfallit i starka fem. subst., 
stam slutar på k-, g- eller g-ljud. Enligt några uppgifter skulle man 
samtidigt ha brukat sådana former som drånp, 8å1p, skåp, vårp 
rspr. drängen, säcken, skogen, vargen, d. v. s. maskulinerna skulle 
ha uniformerats med femininerna eller även långt n fallit (jfr Hultm. 
Finl. bidr. s. 225); andra meddelare förneka förekomsten av dessa 
sistnämnda former. Att femininformer sådana som kyp, lcip etc. värk-
ligen existerat, men i den nu levande generationens språk utträngts av 
de delvis på riksspråkainflytande beroende UJ/An etc., synes i någon 
mån bestyrkas av formen Mb1t 1  <--• mor pin vid sidan av fåhn <—
far Pinn (jfr § 40, anm. 2). 

1) Jämte nu vanligare möhn, som kan ha fått n genom analogi 
från fahn. 
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fl) i pluralis av starka ock svaga maskulina subst. sådana som 
håsta' 	fsv. heestana 	kkbkåra fsv. klokkarana 
håra 	harana 	skya 	skoghana; 
b) i advärb, prepositioner ock konjunktioner på -an, t. ex. 

fsv. innan (siva fsv. ovan 
nåla millan itta utan 
måda mipan nöka norpan 
nåda nipan sbna synnan. 
Anm. 3. I oförändrad form, d. v. s. med bortfallet n, ingå dessa 

ord i sammansättningar, t. ex. inafirtta invärtes sjukdom rspr. *innan-
sjuka, ånafijda påbrå, anlag (om djur) rspr. *tuidanföde. 

Anm. 4. Subst. på -an bevara n 2, t. ex. 
b4nitarn fsv. lekan 	rnlskykan jfr rspr. medömkan 
dvna#4 _an 3  rspr. *dyngmookan skskan 	fsv. syskan.4  
håman 	f sv. heman 

Anm. 5. Likartade med i anm. 4 nämnda bildningar äro väl även 
ligan vridbar ögla i klave, om detta ej är identiskt med isl. leikandi, 
kåvan litet lass, jpayan i samma bet. (se ovan § 94), timbareikan 
sällskap grannar som jälpas åt att köra timmer rspr. 'timmerkan. 

2) då n föregås av konsonant, näml. 
a) av n i den suffigerade artikeln 

a) i subst. med stamslut på n eller nd (-->, n), vilka synkopera 
artikelns vok., t. ex. 

bran 5 
	

fsv. brandin 
bien 	rspr. benen 	Pul 
man 	månen 	sQn 

fl) i best. plur. av neutra, som i sing. ändas 
byon 	fsv. eighonen 	kkan 
?Jr« 	oronen 	bion 
b) av m, t. ex. 
fam_ 	fsv. famn 
harn 	hamn 
Jan?, 	ia3mn  

rspr. pinnen 
sonen; 

på -a, -on, -an, t. ex. 
fsv. lakanen 

aldonen; 

nam 	fsv. namn 
sem 	somn 
stam 	*stomn; 

Om formerna hådeinar, hårånar etc. se  § 64,2. 
I namnet Staffan har ii fallit: ståfa. 

8) Dyngskottning. 
4) Däremot har n fallit i sammansättningen 

konbarn. 
*brann ±. *branc133. 

6) Stubb, t. ex. rbYstån rågstubb, jfr isl. stofn. 

sggabdn rspr. sys- 
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e) av g, t. ex. 
dyy 	fsv. dygn 	 ray 	fsv. rxgn 
kg 	 lugn 	 vog 	 ugn 
/ey 	 lygn 	 vag 	vagn. 

r. 
§ 126. Äldre r motsvaras av skm. r utom framför ö, t, d, 

s, n (se §§ 127, 128), t. ex. 
nam 	fsv. rem 	 barb• 	fsv. barker 
rz•an 	ren 	 varg 	vargher 
blida 	bryta 	 långt 	byria 
dråp årja 	ria ce dropi 
gris 	gris 	 får 	for s. 
kråmsdi 	*kramsil 	kner2 	dial. knorr 
fara 	fara 	 spor 	fsv. spor. 
Hit höra även sammansättningar med -dag fsv. -dagher, 

t. ex. :sgoiddtr, mandetr, haddr, nuddr fsv. sunnu-, mana-, heelgha-, 
mip-dagher. Att nominativändelsens r bevarats i dessa former, 
under det målet i allmänhet generaliserat kas. obl., är ej för-
vånande, om man besinnar, att dessa ord så ytterst ofta använ-
des i nom. i fraser sådana som d-a sbndetr day det är sön-
dag i dag. 

Anm. r utan motsvarighet i rspr. förekommer i några fall: 
i advärben 	hhsta,s, vitras, v&raj, »kats, pciskacs3  rspr. 

i höstas, vintras, våras, julas, påskas. Måhända bero dessa former 
på analogiinvärkan från 	sårizaj fsv. i som(m)ers jfr fsv. i hosters 
(Nor. Aschw. gr. § 333 anm.), i fjolars i fjol Vaksala, Börstil (enl. 
Uppl. landsm.-för:s saml.); 

tabtikaj rspr. tillbaka (jämte tabdks); 
kndpåt knappt, Mgåt njuggt ock vöglgt osäkert äro bildade 

genom tillägg av t till adjektivets nom. Dylik advärbbildning förekommer 
även i ä.-nsv. suagertt svagt (L. Petri Oeconomia christiana s. 24); 

i enskilda ord: eaajtcinS rspr. allestädes genom analogi från 
cirtddacittS rspr. annorstädes; kat(n rspr. kattun (detta ord visar r i 
andra dial., t. ex. Kökarsmålet se Karsten Kök. § 35,3, så ock ä.-nsv. se  

Liten, klen person, jfr no. dial. kramsen adj. 'med svag appetie 
Ross. 

Fnurra på garn, Rz s. 338. 
Dessa ord ha ändelsen -ars även i Fasterna enl. meddelande 

av TISELIUS. 
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Nor. Col. Ordask. s. XVI), yitnianår rspr. portmonnä,. I faliÅr rspr. 
jalu är väl r nominativändelse. 

Äldre r+ ö -> skm. it, t. ex. 
ty.a 	fsv. arla 	yol 	fsv. iorp 
bol' 	bort 	JO" 	 korpa 
fa7tar2  jfr fsv. fr  p 	nö,ka 	 norpan 
git 	fsv. garPer 	önåkay 4  jfr fsv. onardh 
kaka 	hEerpa 	sånökas 5  rspr. *sanno das  
yi 	 6  np:kuy 3  rspr. *genordig 	sköka 	fsv. skordha 
hita 	fsv. harpa 	vå2båndyn.7 	*varp-bundin. 
Anm. 1. Åldre r6 -› skin. 	i några ord: (fick, isl. arr samt 

Lada fsv. lEerpe, ladi ock ö1.44 f sv. (o)lEerper, i vilka senare ord ci väl beror 
på dissimilation. Av ordet lomhörd har jag hört bägge uttalen iårith« 
ock 	1492thfk; det förra är det vanligaste. fg4 fsv. skyr p är väl lån 
från riksspråket. Den yngre generationen har oftast 	i part. pret. ock 
preter., t. ex. böcla, 	smQc1 fsv. borpe, giorpe, smorper. 

Anm. 2. Om r ock 5 först genom bortfall av mellanstående kons. 
kommit i kontakt, blir resultatet i skm. 	t. ex. såla f sv. syrghpe. 

Äldre 1' + gingival kons. har i skm. utvecklats till 
enhetligt apikoalveolart ljud: 

r 	t 	t, t. ex. 
bet 	fsv. bort 	 svat 	fsv. svarter 
d yt 	dyrt 	 våta 	varta 
fgt 	 fart 	 fettelkg rspr. fårtalg 

'åta 	hia3rta 	f516:23n 8 	*förtagen 
lot 	 lortar 	 mettet/ 	martall; 
Anm. 1. Om långt r i målet vid sammansättning kommer i kon-

takt med t, kvarstå bägge ljuden oförändrade, t. ex. gårtd19  rspr. *gartall. 
r + d -› 	t. ex. 

foc/å/ 	fsv. fordel 	 filtc/Kty 	rspr. fardag 
ft5ilårva 	fordeerva 	 ff2On 	fordon 
gettin 	gardaghin 	gatn 	gardin 
41c44 	rspr. ackord 	karls 	kardus 
beer 	bård 	 (4c/d4thy 	ordentlig; 

i) Tamp, mäst i sms. sakika seltamp. 
2) Spår av djur. 	 3) Motsägelselysten. 
4) Okynnig. 	 5) Träta. 

Fastkila. 
'Vålbunden', säges om träd, på vilka en gren växt in i stammen. 
Bestört. 	 9) Martall. 
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r 	s 	skm. cs, t. ex. 
åna,s 	fsv. annars 	Asa 	fsv. pEersa 
fo2 	 fors 	 pal-p4så rspr. Pär Pärsson 
/kb' 	fwrsker 	tötscpir fsv. porsdagher 
fog 	fyrst 	 fki691 	forstand 
ke2 	kors 	 mP,sttils rspr. myrstack; 
Anm. 2. Om långt r i målet i sammansättning kommer i kontakt 

med s, kvarstå bägge ljuden oförändrade, t. ex. spbrsn4 rspr. spårsnö. 
r + n ÷ 	t. ex. 

bag 	fsv. barn 	 laråkag fsv. klokkaren 
Prov' 	forning 	kv ag 	kvarn 
gf_In 	garn 	 i2na 2 	isi. orna 
hkfg 	hörn 	 spen, 	rspr. spåren 

iEern 	 he.tn,dk 	hårnål. 
Anm. 8. r 	t, s, n -÷ resp. t, ,S, n, även då r först genom 

bortfall av kons. kommit i kontakt med gingivalen, t. ex. 
kt 	fsv. laeript 	 ba,ser 	rspr. barnsol 
mot 	myrkt 	 het,s 	harts 
vat 	rspr. värpt 	 diniv 	ordning. 

Äldre r ---> skm. 	i några ord: 
Prosa8 	rspr. frossa 	roma' rspr. rumor 
kad4v8k 	kadaver 	 fåkita 	schackra 
Nita 	krita 	 smWra 	smickra 
kb,s4  jfr dial. krisse 	 Ståyht 	stegra. 
pod4y8115  rspr. podager 
Anm. Rspr. r motsvaras av skm. 1 i orden bbkpci/M rspr. bok-

pärm, ö_psalvåra rspr. observera salvåt rspr. servett. 
r assimileras i några fall: 

1) med t 
a) i förbindelsen r + J,  t. ex. fobsiot rspr. förtjust, foild 

rspr. förkyld; 
/59 i förbindelsen rts i ordet jOtsg körtel, jfr fsv. kirtslar 

(se Nor. Asehw. gr. § 334), om ej här föreligger folketymologisk 
anslutning till kött; 

y) i kgpotg:r rspr. kolportör; r saknas även i tondt 'bryt-
ning', dialektalt uttal, rspr. tonart; 

Matsäck. 
Bli unket, om mjöl, isl. orna 'to get warm' Vigf. 
Åta glupskt, leva över tillgångarna, jfr Rz s. 153. 
Förekommer jämte Ans i bet. 'hop, mängd', jfr Rz s. 356, 327. 
Med 1 flerstädes i ä.-nsv., se Grip Sv. landsm. XVIII. 4, s. 6. 



/§41  
måla 
Ala 
spaldkan 

rspr. kärl 
märla 
pärla 
sparlakan 
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med d i orden akodgra rspr. ackordera. padön rspr. 
pardon i uttrycket uta padön utan uppskov; 

med s i några ord: fitsbrör 	farsbror (däremot fårfetr, 
mörbrör etc. rspr. farfar, morbror), fastar, mastar 	farsyster, 
morsyster, mosk rspr. morsk' med sammansättningen möska-
tål-sa morska sig (däremot j i belytmötska), skösa skåra, skråma, 
jfr dial. skårs Rz s. 592; i ordet dusk? rspr. durkslag har väl 
k först fallit ock därefter rid givit al; 

med n i orden din å isl. parna, hin å fsv. hoarna, kangflas 
slåss dial. karnyffla Rz s. 310, klant rspr. klarinett, ton-  4ra 
storma, väsnas, dial. tornera Rz s. 746, von vår pron. fsv. varn; 

Anm. Jag antar, att denna assimilation rn --> n varit betingad 
av svagtonighet. Häremot tala ej dein3 ock hånå; dessa stå nämligen 
mycket ofta svagtoniga i fraser sådana som dana bpa där uppe, bgn 
hand .här i byn. Poss. pronomina stå ofta enklitist efter sitt huvud-
ord, t. ex. Air-von vår far, drågim-von vår dräng. 

med m i ordet dbmajo 	därmed så (se ovan § 30); 
med f i orden alka rspr. därföre, v6faletn rspr. vår-

frudagen. 
§ 131. r har fallit i följande fall: 
1) i inljud framför 1 utom vid sammansättningar i komposi-

tionsfogen, t. 
fichy 
fOlkihy 

Möra 
kal 114 	ärlig; 
Anm. 1. Undantag gör Or fsv. karl, parm fsv. keerling; 

4kevsådi rspr. orlovsedel ha vi väl att se en folketymologi. 
Anm. 2. Assimilation av rl 	föreligger i ordet kålvcift,pn 

rspr. Karlavagnen, ä.-nsv. Karlwagnen (samma form kallvangen 
i Jumkil, Björkl. ock Tensta enl. Uppl. landsm.-för:s saml., Br.-skr. 
1749 har kallwangin). 

Anm. 8. r 	1 --> /, då r ock 1 vid sammansättning komma 
kontakt, t. ex. 

Mead rspr. djurläkare 	 ftikir 	rspr. fårlår 
flin 	forlön 	 pkdstaldp 	plåsterlapp. 
2) i slutljud 
a) i prep. t rspr. ur, t. ex. 12,4.9-zi rspr. ösa ur; 

ex. 
fsv. farliker 
rspr. förfärlig 

förlag 
förlora 
Karl 

1) Betyder även 'kry, frisk'. 
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b) i presensformerna ha, va, a rspr. har, var, är, vilka ofta 
stå i svagtonig ställning, t. ex. gc ha sit, ?.,a ha tt  hå rspr. jag 
har sett, jag har gjort det, han' va .pa  véy rspr. han var på 
väg (om ifrågavarande värbformer följdes av 5, som bort- 
fallit, kvarstår r, t. ex. ar-a 	rspr. är du slug? vara 

rspr. var det du?) samt i tror i uttrycket tro-d 'tror jag' i 
slutet på en sats, t. ex. han a båta tro-d rspr. han är borta, 
tror jag, NO förstå-jag ‹- förstår-jag. 

Anm. 4. r reduceras stundom (blir 9.9 i obetonad stavelse före 
annan kons., isynnerhet före j: f6Vgla rspr. förgylla, ftioAra rspr. 
förgöra, fol:veina rspr. förvånad. Före j bortfaller det stundom, t. ex. 
fejd*. Jfr Då bij jan ynkli låat då blir en ynklig låt, bijen huns-
warm blir en husvarm, UFmT. IV, s. 324. 

k. 
§ 132. Äldre k motsvaras av skm. k-ljud i följande fall: 
1) av k före ock efter till samma stavelse i målet hörande 

bakre ock blandade vokaler utom före starktonigt a, även om kons. 
går mellan k ock vok., t. ex. 

leal 	fsv. kalder 	kråta 3 	dial. kratta 
lelr 
	 kol 

kort 	 korn 
kåna 	kunna 
kkkra 	klagha 
Pråkucrl jfr isl. klaki 
knåda 	fsv. knodha  

kriona-sa 4 	krumma sig 
kvak 5 	kval 
buk 	rspr. kork 
m&ksa6  dial. maksa 
kkåka 	fsv. klokka 
råka 	rakka 

knårpa-sa2  rspr. 'knorpa sig 	sak 	sak; 
Anm. 1. Efter kakuminalt 1 övergår k till A, detta på grund av 

k:s bildningssätt. Vid k-slaget föres tungan framåt, ock det följande k 
blir »framflyttat» oberoende av den vok., som går före k, t. ex. fat 
rspr. folk, mjekb• rspr. mjölk. 

Spårig, ojämn, om frusen väg; is!. klaki krossen jordskor-
pe' Fr.2. 

Bli ojämnt, om garn; p-avledning på knor dial. knorr, Rz. s.338. 
8) Sjuklig person, klent kreatur; jfr Rz s. 350. 

Kråma sig, om hästar, Rz s. 353. 
(Årm)linning, Rz s. 370. 
Betala, kosta, vara värd. Rz s. 424 för ordet till sv. makt; 

ag antar, att det är lån från fl. maksaa med alldeles samma bet. 
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2) av b• i några fall, nämligen 

omedelbart framför u ock starktonigt a (<--- a): 
Oka, 	fsv. kula 	 A ja 	fsv. kala 
OPa 	kupa 	 Or 	karl 
Osa 	kuse 	 skarp 	skarper; 
Anm. 2. Mellan bakre eller blandade vok. ock svagtonigt a tycker 

jag mig ha märkt, att k ej bildas så långt fram; jag tecknar därför 
k i sådana ord som !Åka, bretka, Utskar, maskar rspr. baka, bråka, 
buskar, maskar. Individuellt förekommer emellertid i detta fall uttal 
med A. 

, Anm. 8. Omedelbart före andra främre vokaler än u förekommer 
4 blott i AtS (<— kr), lockord till kattor, ock stg, skall v. (a <— a) 
samt i yngre lånord sådana som fåbnyr rspr. fabrikör, måegra rspr. 
mankera, stat rspr. staket. 

i de uddljudande förbindelserna kn, (s)kr, (s)kv före 
främre vokal ock a, t. ex. 

Amv 	fsv. kniver 	ptipsal jfr fsv. kny v. 
Anla 	knyla 	 sAriva 	fsv. skriva 
hg' 	km» 	 sArlfta 2 	skripta 
tr*y 	kringer 	Äng 	rspr. kvist 
Are fipa 	krypa 	 Avarka 	kvarkan 
b.riti9a 	krokia 	*hyva 	skvimpa; 
Anm. 4. I förbindelsen kk + främre vok. blir k av ljudfysio-

logiska skäl ej b'. Vid uttalandet av kk sker k-kontakten så nära k:s 
bildningsläge som möjligt, ock resultatet blir det bakre k, t. ex. 
kk#va fsv. klyva, kka154 2  fsv. kla3pper. 

efter tautosyllabisk främre vokal i målet, även om kons. 
går mellan vokalen ock k, t. ex. 

bab: 	fsv. beekker 	re 	fsv. roker 
cl2i1j.a 	drikka 	 fiAlj 	 siuker 
fa/ fick 	fekk 	 figh• 	fisker 
/g' 	 likar adj. 	fnosA jfr rspr. fnöske 
le 	loker 	 iontsb ig. lymskr. 
öte 	°toker 
Anm. 5. Om k-ljudet kommer mellan främre ock bakre vok., 

sker kontakten vid det främre k-läget, om k är delat på två stavelser 
(d. v. s. om föreg. vok. är kort). Kons. börjar då såsom A ock slutar 
såsom k; jag tecknar A , t. ex. fkga rspr. flickan. Mellan främre 
vok. ock svagtonigt a inträder främre k (4), även då det föres till 

1) Knysta, säga ett knyst. 	2) Banna, förebrå. 
3) Åven i bet. 'liten pojke'. 



Mie9 
97049P 

ex. 
fåskt9a 
rOlbsa 
rå,i,sa 6  
2,liabsa 
tPpa 
tåttipa 
antåsa 

fsv. kimlke 
rspr. mjölke. 

fsv. k3rrkia 
rynkia 
nekkia 
slekia 
loykkia 
pumkia 
Eenkia. 
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senare stavelsen, t. ex. liata rspr. leka, spita rspr. spika, (Utur 
rspr. 

Anm. 6. Mellan främre vok. ock kakum. 1 blir k-ljudet post-
palatalt, t. ex. Mkka rspr. häckla, smIlara rspr. smickra. 

Anm. 7. Målet har t även i förbindelsen rk efter a, t. ex. balt 
fsv. barker, matt fsv. mark; så ock plur. bårbur rspr. barkar. 

§ 133. Äldre k --> skm. p i följande fall: 
1) omedelbart framför främre vok. (ej svarabhaktivok.) utom 

i förbindelsen sk (se ovan), I. ex. 
»Plta 	fsv. kilta 	 fsv. 
L9P3Pa 	kippa 

kinnvangi 
pp.ta 2  
1,01)a 
fira 
b41,02, 
Anm. 1. Efter kakuminalt 1 blir 

göres homoorgant med Z, t. ex. 
ht.ght 	fsv. balkin 
Med 	folkit 
2) i förbindelsen 	kkj-, 
»att 	fsv. kitepter 

kicer j‘,94r 
MIM 4  j fr no. dial.kjelden 
.490t 	fsv. Mot 
Uriajya 	blekia 

krokia 
krykkia 

Tinning. 
I uttrycket IsPta 	bPta byta ock schackra, Rz s. 377. 
Glupsk, jfr isf. frekr 'graadig' Fr.2, sv. dial. Mik Rz s. 168. 

Om etym. se  Torp Stud. Unger, s. 184 f. 
Gällen, blåsur, om mjölk. 
Även i bet. 'lysningspresent' jämte b7b9Afete rspr. *kryckskänk 

i samma bet. Uppkomsten av denna benämning' på lysningspresent står i 
sammanhang med förhållandet, att den, vars namn vid lysningen uttalades 
från predikstolen ock så att säga föll ned bland folket, ansågs bryta 
lårbenet av sig. Liknande folktro nämnes av RUNIUS i dikten 'öfwer 
ett par Kryckior för en Fästmö', Dudaim III, s. 58. 

Bereda skinn genom att sträcka ock gnida dem i en därför av-
passad ring. 

jfr isl. 
dial. kyta 
fsv. kopa 

kora 
bokin 

c170 
fr4jpn 3  

741)9Y 
strVy} 
spricip 
vem 
vår» 

tje-ljudet 

dike 
*freekin 
mykit 
skrikit 
sprukkit 
vakin 
werke; 

kakuminalt S.3, d. v. s. 

ArM9a 
hYPhsa 5  
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Anm. 2. Med avseende på övergången inljudande kl -÷ fp före 
vok., exemplen bkiaj jsa ock följ., har jag att nämna, att dessa former 
blott förekomma i den äldsta generationens språk, ock även här väx-
lande med k-ljud, infört genom invärkan från rspr. På denna invärkan 
eller på bortfall av avlednings- i beror det, att jag blott påträffat former 
med k-ljud i sådana ord som sbAa fsv. sokia, trkp fsv. prykkia, 
såea fsv. stenkia, m. fl. 

Anm. 8. Utan motsvarighet i rspr. förekommer k-ljud i skm. 
i några ord: 
ciskfalspåru rspr. asfalttjära genom folketym. anslutning till aska; 
eAsmåra rspr. estimera (ekstimera i Jumkil enl. Uppl. landsm.-för:s 

saml.); 
fireta rspr. flytta; 
fråril6ksti framfusig, jfr fsv. framfos; beror väl med hänsyn till sitt 

k-ljud på kontamination av från14.9 ock peeresse't rspr. pA-
fing(s)en; 

hnsna rspr. hissna (om detta ord se Schag. Vät. s. 5); 
tesa rspr. lysa trans. med sammans. /b"8-(jp opers. v. klarna

, 
ljusna 

- förutsätter ett urgerm. inhsian, som ljudlagsenligt ger skm. goAsa; 
jfr got. ahs: skm. aks ax. På värbet äro bildade subst. iesa 
lyse, Nob'sna ljusning i skog, 19sv6ci lysved; 

rgbstjt, rspr. rästen; 
våskara-tri rspr. vassärra tre; 
vqtaridk rspr. vitriol, jfr äldre viotril (så Sahlst. Ordb. 1773). 

§ 134. k har fallit i följande fall: 
interkonsonantiskt i förbindelserna Bkt, rkt, skt, t. ex. 

bkaet rspr. blankt ståta rspr. stärkte 
pavt punkt våta värkte 
tåvta tänkte fnst friskt 
mot mörkt fat_9t färskt 
4f0rnicit oförmärkt gkanst glanskt 
stat starkt rast raskt; 
Anm. 1. Bortfall av k i dessa kons.-grupper förekommer redan i 

fsv., se Nor. Aschw. gr. § 314. 
Anm. 2. Mellan r ock g har k fallit i j9,42:07", rsp. kyrko-

gård. 
i enskilda ord: framför t i Inknpratip rspr. bondeprak-

tika, kolåt rspr. kollekt, spatEikak rspr. spektakel samt inspatår 
rspr. inspektor (i de tre första exemplen beror k-bortfallet sanno-
likt på dissimilation); instraf(jn rspr. instruktion, (s)trast rspr. 
strax. 
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g. 
§ 135. Äldre g (explosiva) motsvaras av skm. g-ljud i föl- 

jande fall: 
av g före ock efter till samma stavelse hörande i malet 

bakre ock blandade vokaler utom före a ock i förbindelsen ggi 
(se mom. 2 ock § 136), t. ex. 

fsv. galle 	 pava 	fsv. gnagha 
gåniak 	gamal 	gnQ 	gnoa 
gglt 	garper 	grav 	graf 
g'4 	 goper 	 gr&ta 	grata 
ger 	 gol 	 /våga 	hugga 

gull 	 lag 	rspr. lagg 
gketnny' 	*glanugher 	tag 	fsv. tagger; 

av g i några fall: 
omedelbart före u ock a, t. ex. 

gtar 	fsv. gul 	 glchn 	fsv. galin 
ga 	rspr. gulna 	garma 2 	*garma; 

i de uddljudande förbindelserna gn, gr följda av främre 
vokal, t. ex. 

gnistra rspr. gnistra 	grPta 	fsv. gryta 
gnida 	fsv. gnidha 	grip' 	grus 

rspr. gnissla 	grgn 	gren 
gni4d3r8 	*gnuder 	grgt 	groter; 
Anm. 1. I förbindelsen gl (där 1 är kakuminalt) har målet däremot 

g, även då främre vok. följer (av samma skäl som k-ljudet alltid är 
postpalatalt före k, se ovan § 132 anm. 4), t. ex. gkinta halka, sv. dial. 
glinta Rz s. 198, gkidiot gles, jfr no. dial. glieen 'tynd, utast' Aas. 

C) i förbindelsen gg omedelbart efter främre vok.; utom då i 
eller j följde (se § 136,2), t. ex. 

lg 	fsv. ligg imper. 	vag 	fsv. ving 
/ag 	 kegger 	myg 	mygg 
fag 	skeagg 	hog 	kogg. 

Slamsig; med t-avledning i no. dial. giant 'kaad skjeme, glanta 
'fjase' Ross. 

Skrika. 	 3) Gnidare. 
Sv. landsm. XVIII. 6. 	 11 
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Anm. 2. g utan motsvarighet i rspr. förekommer i ordet g4sa 
ljusning i skog, väl ga-prefigerad biform i förhållande till lysa, såsom 
gkgna-pci bli töväder: idtta-p4, jfr fsv. lina. 

§ 136. 	Äldre g -->- skm. 	,k i följande fall: 
omedelbart före främre vokal, t. ex. 

jariem 	fsv. ginom fsv. 	gissa 
33,9tm gistin ragra regera 
»ra gara dråii,743 dra3ngin 
Aolta gylta iatip laenge 
'åta gita shijjht scengin; 
Anm. 1. d för väntat j i andalakm rspr. angelagen beror på 

dissimilation, i db9Da rspr. gyttja på folketym. anslutning till dy. 
2) i förbindelserna ggi ock gg, t. ex. 
mykion rspr. myggen 	brk2a 	fsv. bryggia v. 
rg203, 	fsv. ryggin 	lzklas-v 3  jfr fsv. hyggia 
.pl 1  rspr. *pehlägge 	Ana2a 	fsv. gmeggia 
v4in 	Issv. weggin 1,12a 	slceggia å 
avslåpn2  rspr. *ängslaggen 	tia 	 piggia. 
Anm. 2. Sporadiskt förekommer 43,  för 2 i detta fall, t. ex. mgiOn, 

brPta. Isynnerhet har jag tyckt mig höra detta uttal, då ordet i fråga 
uttarades med särskilt eftertryck eller avsiktligt distinkt. I förbindelsen 
äldre ggi tillhör uttalet med endast mina älsta meddelare. Den yngre 
generationen har här genomgående g-ljud såsom rspr. Uttal med 2 
ggi hör till en äldre fas av målet än samma uttal ,2 	ggi; jag har 
hört åtskilliga äldre säga mOn, rjfpn etc., men brPga. 

Anm. 8. En övergång g —> k före n synes ha ägt rum i orden 
4na.2a fsv. gmeggia ock knåp fsv. gnugga. I dessa ord uppträder 
kn flerstädes i Uppland, så i Vätörn. (se Schag. Vät. § 166) ock i 
Jumkil. Samma former finnas även hos Schroderus (se Sy. landsm. 
XVIII. 4, s. 6 f.). I en del finnländska dialekter övergår uddljudande 
gn regelbundet till kn, se Hultm. Finl. bidr. s. 215. 

Anm. 4. I ordet ka1414  rspr. galosch, vilket förekommer med 
k i flera sy. dialekter (se Schag. Vät. s. 35, Nor. Fr. lj. § 199, Karsten 
Kök. § 15,3), beror väl k närmast på lån från ty. kalosohe. Ordet 
pk:Våp rspr. pappegoja har g —> k genom invärkan från den föreg. 
perspirerade konsonanten. 

§ 137. g (explosivan) har fallit: 
uddljudande i förbindelsen g,  t. ex. »ta fsv. gjuta, jbka 

fsv. giorpe; 
inljudande i det enstaka ordet tabzis rspr. tuggbuss. 

1) Bränsle. 	 2) Kanten av ängen. 
Hylla sig till. 
Linds Ordb. 1749 ock Sahlst. 1773 ha kalosoh. 
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3, j. 

§ 138. 	Äldre 3, j (frikativa, i fsv. tecknat gh) -› skm. y, y 
(y efter främre, y efter bakre vokaler) i följande fall: 

1) i midljud 
dels intervokaliskt utom framför i, 1 (se § 139) ock kort-

staviga fem. subst. (se § 140,4), t. ex. 
drha 	fsv. drygha adj.pl. Mya 	fsv. tiughu 
fkba fiygha v4yar vmghar 
Aviya kvigha cl(3.ya dogha 
lya logha ly a logha 
s4ya sigha hdybk haghil 
sni#ya smygha kketya klagha 
tiihk tighil krom rspr. lagom; 

Anm. I. Då frikativan kommer mellan främre ock bakre vok., är 
det vanskligt att avgöra, om den är bakre eller främre. Jag har tyckt 
mig höra y efter b 	så _km rspr. pigan, L94.yan dial. kegan (se 
ovan § 944); y efter g i Myånda rspr. tjugonde. 

dels framför 1 ock n, t. ex. 
Inyya1 	fsv. myghla 	Nyby ä.-nsv. togelig 
sm&stnyliy2 jfrisl. smitsmygli 	Nyna is!. 	bogna 
lietyket 	rspr.hagla 	små7'na3rspr. smagna 
nezykar 	fsv. naghlar 	tyna is!. 	togna; 

Anm. 2. I den yngre generationens språk övergår 3 till g före n, 
t. ex. bbgna, smånna. 

2) i slutljud regelbundet, t. ex. 
leke 	fsv. flogh 	dgy 	fsv. dagher 

hogher 	hy 	hagh 
ky  4 	 logh 	.294Y 	plogher 
sy 	 segher 	rt2y 	rogher. 

Anm. 3. I slutljud, i slutet av en språktakt, förlorar y, y ofta 
något av sin stämton, t. ex. inta vaLvOyv rspr. inte vet jag. 

§ 139. Äldre 3, j -› skin. y, (y såsom långt ock efter kons., 
såsom kort, intervokaliskt) uti följande fall: 

Därjämte emellertid även mPgket. 
Knipslug. 	 3) Smalna. 

4) Vatten, vari svin skållas. 
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1) före i uti ändelsen, av subst. även i suffig. art. samt i adj. 
ock part. pret. på -in, t. ex. 

bp 	fsv. boghi 
lp 
	loghi 

siska 	speghil 
b61.043 	beelghin 
hOtt 	hoghin 
sk0_143 	skoghin 
2) före i i förbindelsen 
bkha 	isl. bligja 
va 	fsv. vighia 
da 	deghia 
fkbja 	floghia 
Anm. Efter lång vok. 

g-ljud: bkLya, viya. 

 

bårh, 
vcian 
v4,3n 
fåpn, 
dråp 
2,1å.2} 
ex. 
Mia 
smb2a 
sbr 
tåba 

fsv. beerghit 
varghin 
vceghin 
feeghin 
dreeghlt 
sleeghit; 

fylghia 
snuoghia 
syrghia 
teelghia. 

t. 
fsv. 

har den yngre generationen genomgående 

§ 140. Äldre 5, j 	skm. g, g (g efter främre vok. ock a, 
g efter bakre vok.) i följande fall: 

1) före d (-<— ö), om 5 ej föregicks av kons., t. ex. 
1'6241 	isl. feig5in 
hogd 	fsv. hoghp 
lågda 2  jfr isl. lmgå 
nagd 3 	mlt. negede 
nogd 	fsv. neghdher 
Anm. 1. På analogi från inf. 

drk2d2 fsv. beghpe, droghdhe. 
före r, t. ex. 

fd,gra 	fsv. feeghra 
hgfgr3 	hoghre 

efter 1 ock r, utom då 
bakg 	fsv. beelgher 
sarg 	rspr. sälg 
tag 	fsv. talgher  

alogd 	fsv. sloghp 
fy. rOgd4  rspr. "fyrögd 
gr,négd5 	grönögd 
lågdas6  jfr fsv. laghpe 
sågdas 6 	saghpe; 

beror j i sådana former som bb2da, 

mågra fsv. maghra 
hågra fgutn. haghri; 

i eller i följde, t. ex. 
arg 	fsv. argher 
korg 	korgher 
sårga 	sargha; 

Se ovan § 27,3. 
I en sluttning belägen åker eller äng. 
Näjd. 
Om kreatur, som ha ögonliknande fläckar ovanför ögonen. 
Säges om den som är arg. 
Lagts, sagts. Det mediopassiva supin. i 2:dra ock 3:dje konjug. 

har ombildats så, att det utgöres av preteritalstammen 	ändelsen -as, 
t. ex. /MUS, boAdvdas, fdmdas rspr. köpts, behövts, skämts. 
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4) intervokaliskt, då kons. förlängts, näml. i kortstaviga svaga 
fem. subst. med u i rotstavelsen, vilka generaliserat kas. o bl., t. ex. 

fråga 	fsv. flughu obl. 	smicgu 	fsv. smughu obl. 
ricgu 	rughu 	stågn 	stughu. • 
Anm. 2. Utom ovan nämnda fall har skm. g <— gh i nå gan rspr. 

någon upptaget med förlängd kons. ur svagtonig ställning. 	- 
Äldre g- ock 3-ljud -->- skm. k-ljud (k, b') framför t 

ock s., t. ex. 
bytt 	rspr. byggt 	fråkesetätsrspr. frukostdags 
hObt 	högt 	 dåksrån 	dagsrand 
lagt 	lagt 	 sköksfrån 	skogsfrun. 
Alun. 1. Genom association med simplex förekommer stundom 

spirant i sammansättningar, så dalsrdn rspr. dagsrand se § 56 anm. 1, 
llafsmeik rspr. slagsmål. 

Anm. 2. En övergång äldre 3 -› skm v synes ha ägt rum i orden 
tdvåk fsv. taghl ock hk/Ova fsv. tingha (fsv. även th3rufwa Södw.). 

3, j har fallit 
1) i inljud: 

intervokaliskt i avledningsändelsen -lighin, -lighit, t. ex. 
&Vm 	fsv. fasulighin 	 fsv. "dalighit 
rpliat 	*ryselighin 	/Uh 	farlighit 

samt i räkneorden på -ti, t. ex. famtx fsv. feemtighi, ock några 
enskilda ord: ålrt rspr. aldrig, gas fsv. a3llighis (jfr Nor. Aschw. 
gr. § 311,2 c); dra fsv. dragha ock ta i'Sv. tagha, uppkomna i sms. 

mellan vok. ock kons. 
a) före t i neatr. av adj. på -ig ock -ug, t. ex. 

ditkh 	rspr. duktigt 	 j4rut 	fsv. girught 
håsh 	hastigt 	 fiftut jfr rspr. giftigt; 

,9) före r i sammansättningar med -dag i nom., t. ex. mm-
dr fsv. manadagher, U494:4r fsv. porsdagher, samt framför s i 
sammansättningar med gen. -dags sådana som såndas rspr. 
i söndags, våclaskkådtz jfr rspr. vardagskläder; 
y) i obetonad -stavelse före vilken kons. som hälst, t. ex. 

ekstufarl rspr. *arstufar 	 fabldv rspr. fattiglapp 
båtstusitara backstusittare stybgglar stigbyglar 
&ib/dat 	dålighet 	sta licku 2  dial. stiglucka; 

Far i granngården; jfr ajtåga grannstuga. Från sammansätt-
ningar leda väl även formerna båstu, få,stu, r&stu rspr. bastu, farstu, 
rådstu sitt upphov, så enl. Hellqu. Sv. fandsm. XV. 6, s. 1 if. 

Kyrkogårdsdörrar av gammal konstruktion, se s. 102. 
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Hit höra även formerna k stgt fsv. laghpe, saghdhe, se 
Nor. Aschw. gr. 311,2 a. 

raorghon, måras i morse, jfr fsv. m 
Anm. 1. Mellan kons. ock vok. har 3 fallit i orden mår° fsv. 

orghins. 
c) interkonsonantiskt, t. ex. 

bats.1 	rspr. bärga 	 fa 	fsv. folghpe 
våm åt 	dvärgsnät 	mar jfr rspr. morgnar 
hack& fsv. hzelghedagher 	såda 	fsv. syrghpe 

tad 	tealghper; 4ar442  rspr. "älgsbrodd 
2) i slutljud i svagtonig stavelse i några fall, näml. 

i sammansättningar med -dag i oblik kasus, t. ex. ta mi.c_la rspr. 
till middag, om såv,da rspr. om  söndag; 

pron. 1, ma, da, sa (starktonigt je, my, day, sy) rspr. jag, 
mig, dig, sig, t. ex. m6,-a rspr. med mig; 

den negativa partikeln 	fsv. igh i fraser sådana som inta 
vaLvgix inte vet jag inte. 	- 
Anm. 2. Sporadiskt saknas y i ändelserna -ig, -hg, t. ex. fkih 

rspr. flitig, fich rspr. farlig jämte fliihy, &by. 
Anm. 3. Ordet Arg rspr. krig företer måhända ej bortfall av slut-

ljudande kons., se Nor..Aschw. gr. § 311 anm. 4. 

Äldre B motsvaras av skm. B-ljud (y efter främre, g 
efter bakre vok.) utom i förbindelserna ngi, ng, nki, nki, 
t. ex. 

bagb• 	fsv. bxnker 	dritekna fsv. drunkna 
fivår 	finger 	 byk 	hanker 
/oy 	 lygn 	 log 	 langer 
lkyna isl. lygna 	 sOn 	sanger 
ny 	fsv. ringer 	 fitgka 	sjunka 
ra y 	rwgn 	 tiga 	tunga 
sav 	 swng 	 vag 	vagn. 

Äldre p, motsvaras av skm. n i förbindelserna ngi, ng, 
nki, nkl, t. ex. 

I uttrycket fara ta båt! fara till Bärgslagen. 
Alggräs. 

• 



XVIII. 6 	 KONSONANTERNA : 3, j! B, I. 
	 159 

ngi —>- 
drggyin fsv. drwngin 	skatimp fsv. Skutunge' 
iatijp 	lwnge 	 våkr, 	vinge 
så,i_iyin 	sxngin 	å,nyin 	wngin; 

ng i —> 
dOja äv. dyngia 	sprOja fsv. spryngia 
magia2 	mwngia 	Oja 	yngia; 

följde, eller på bortfall av avlednings-i bero sådana former som hava 
fsv. haengia, språ,va, fsv. spreengia, riva f sv. ringla. Invärkan från 

Anm. 1. På analogiinflytelser från närstående former, där intet i 

rspr. kan även ha bidragit. 
nki -› nip; nki. --> nj§: 

båvjAn rspr. bänken 	kip 	fsv. tenkia 
fitn-hst 	sjunkit 	tått§a 	peenkia. 
Anm. 2. Äldre g --> skm. n framför t i enskilda ord: Annt 

snabbt fsv. kringt, finta tigga (om detta ord är en t-avledning till 
tinga), ajfcv,t ÷- *ctiftnt <— adjunkt samt i ordet gusitgar <-- gud signe er. 

i• 

§ 145. Äldre i -›- skm. j, utom i förbindelserna pi, ti. (se 
§§ 
	
97, 103), si, sk, st i (se § 115), kl (se § 133,2): 
1) i uddljud ock uddljudande kons.-förbindelser, t. ex. 
3(24' 	fsv. iorp 	 fjebh 	fsv. fire 

,19t0 	 iul 	 yitkpa 	hie31pa 

3(191 	leetn 	 ,)Itte4 	hiearta 
bii,,,tda 	biupa 	Joe 	 liong 
"arv 	dieerver 	31;02i 	liumber 
Mal 	dia3vil 	 nvokfj 	miolk 
t-f)(i)k 	i fiordh 	"NÅ 	miuker; 
Anm. 1. I sammanhängande tal uppträder 1 i uddljud efter ord, 

som sluta på vokal, stundom även annars, om stavelsen i fråga är svag-
tonig, t. ex. -han trikla, gc scimi han trodde, jag såg honom. Tal-
rika exempel härpå erbjuda mina täxter på Skuttungemål Sv. landsm. 
XVIII. 3. 

1314, Sv. Dipl. III, s. 147. 
Röra ihop. 



isi. fylja 
Då i genom 

vok. i målet, kvarstår det 
smiaa fsv. smipia. 

3) i slutljud, t. ex. maj fsv. maj, ha2 rspr. haj rädd. 
§ 146. Inskott av j, j har ägt rum: 

av biatusfyllande x„, dels efter starktonigt 1, y, t. ex. 
fri a 	fsv. fria 	rha 	 fsv. ria 
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i inljud, t. ex. 
bkla 	fsv. bipia 	miq.711 	isl. mylja 

061,2a 	keedhia 	sigia 	fsv. seelia 
/liva 	rypia 	va 	 vwlia 
Åka 	kala 	granya 	 grwnia 
~Ja 	rspr. Maja 	Smårja 	 smyrja 
gol» 	 sporja 	 spyria; 
Anm. 2. 	 bortfall av ö kommit omedelbart efter lång 

såsom 2_, t. ex. mha jfr fsv. mipia adj., 

*glia 	Mla 2 	dial. kya 
lie 	/Pla 	 rspr. lya 
nio 	rk12101a 	jfr dial. hya; 

i, e ock starktonig vok. i orden: 

lha 
nha 

dels mellan 
N51 
spayjn 
ragl 
2) av s. 

sådana äro: 

rspr. fiol 
spion 
reell 

k. pejorativt 

rspr. i år 
övsts 	jfr rspr. ijåns; 

j efter labial kons. i åtskilliga ord; 

bjdka 8  dial. bäla 	 fretryp»tuy6  jfr dial. put 
fn jfr rspr. fån 	p"Odar7 	 pade 
fygs 4 	dial. fj ås 	p`jetnzay 8 	rspr. *pjåmug 
fibOcuy 5 	fjåskig 	smyebt 	jfr rspr. smolk. 
Hit hör möjligen mAyka fsv. myghla rspr. mögla, så vida 

ej denna form beror på försök att tala riksspråk enligt ekv. 
skm. inkok : rspr. mjöl = skm. mPgka : x; x = mikyka. Den 

1) Glänsa. 	 2) Inhägnad plats, liten hage. 
Bräka (om getter); prata, sladdra, jfr Rz s. 35, en onomato-

poetisk bildning, jfr Falk i Stud. Unger s. 207. 
Pigfästman, föraktligt, jfr Rz s. 140. 
Fånig, högfärdsgalen, k-avledning på föreg. ord. 
Tjockmagad, jfr sv. dial. puta ut 'vara uppblåst, stå ut', put 

'uppblåst knöl, mjuk uppsvällning eller knöl' Rz s. 514. 
Gångkläder, i synnerhet sämre, vålaspviddar vardagspaltor, jfr 

sv. dial. pada överrock Rz 493, ags. pad "coat cloak'. 
Pjåkig; troligen biform med p till no. dial. fjaam, jfr Falk i 

Stud. Unger s. 208. 
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senare förklaringen gäller väl för formen mibYty, som förekommer 
jämte mgly ock mem jfr fsv. myra. 

Anm. 1. Utan motsvarighet i rspr. förekommer j vidare i några 
ord: brgija bryna isl. brjrna v., jalånda jämte alåda rspr. elände, 
Rova rspr. lina. I ordet .220ja rspr. slyna beror j på analogi efter 

rspr. slyngel. 
Anm. 2. Egendomligt är j i skftjar fsv. synk rspr. söner, en 

form som är vida spridd i sv. dial.; Schag. Vät. s. 48 ger en för-
klaring, som jag ej finner alldeles tillfredsställande, jag kan emellertid 
ej för närvarande giva någon bättre. 

§ 147. i har fallit 
1) i den uddljudande förbindelsen ni; exemplen äro 
nQs1  jfr isl. njUn . 	nåta 	fsv.. njuta 
n4ra 	fsv. njure 	 g4nt'Atar 2  rspr. 'godnjutor; 
nighy 	rspr. Njurling (släktnamn) 
2) i inljud i några fall: 

intervokaliskt i orden tro-d ‹- tro-jag <--• tror jag, NO 
+- förstå jag 	förstår jag; 

avlednings- i i inf. av några värb: 
bkå.da 	fsv. bliedhia 	st.fMa 	isl. stynj a 
dribta 	isl. drynja 	tama 	fsv. teemia 
h# 	 vi a la 	fsv. hylla 	 vilja 
såmas 	seemias 	våfla 	vsenia. 
C) i saknas i enskilda ord: nali4a rspr. näjlika, iyfouir 

rspr. ingenjör, i förbindelsen mi i måtta rspr. mjälte. 
3) slutljudande j saknas ipatål rspr. butelj, timotå rspr. timotej. 
Anm 1. Från ursprungligen obrutna former (sålunda ej visande 

i-bortfall) utgå: 
fat fsv. flEet, fast isl. fet; 
slag rspr. spjäll, obruten form av samma rot, som med u-brytning 

föreligger i spviebta (se ovan § 41); 
.919490-m6t spjärna mot, jfr isl. sperna; 
stgra stjäla, isl. stela; 
stka stjärna, fsv. stisemm. Sclarod. har formen simsternorne (se 

Grip Sv. landsm. XVffl. 4, s. 9). 
Ann'. 2. Med avseende på ståkpa f sv. stkelpa torde vara ovisst, 

om inf. bildats analogice efter pret. stalp såsom fsv. halpa : heb, eller 
om obruten förna föreligger, jfr fno. stelpa. Efter pret. är bildad inf. 
syckva fsv. skisalva. 

I uttrycket fa np.'s om noga få nys om något. 
Gott, som åtnjutits, t. ex. han ha hava »anno ge2n4tar 

dåy-gdr, han har fått njuta mycket gott i den gården. 
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h. 
Äldre Ii motsvaras av skm. h utom i förbindelserna 

hi, hw, t. ex. 
Ula 	fsv. halda 	 hita 	fsv. hitta 
harv 	h alver 	 !tåga 	hugga 
han 	hand 	 Mda1 	heedha 
harm 	harmber 	hast 	heester 
kal 	hel 	 kans 	hons 
himxl 	himil 	 hdra 	hora.  
A.nm. 1. 8. k. oorganiskt h utan -motsvarighet i rspr. förekommer 

i några ord: 
hdryp3r ondsint, jfr rspr. amper. I betydelsen 'morsk' är amper an-

tecknat i andra uppl. dial. (enl. Uppl. landsm.-för:s saml., socken ej 
utsatt); med h även hos Schrod. (se Sv. landsm. XVIII. 4, s. 3); 

hek ett slags okliknande sele, som förr användes vid plöjning, isl. ok 
jugum; 

hk.sa  rspr. osa. 
Anm. 2. På folketymologi beror h i orden Ihyhks rspr. blyerts 

med anslutning till ha.,s rspr. harts, århindra sa rspr. erinra sig med 
anslutning till hindra rspr. hindra. 

Anm. 3. I halar = rspr. eller, t. ex. Oja halar pis rbpr. olja 
eller gas föreligger intet tillägg av h; ordet häller har till sin bety-
delse förblandats med eller. 

h har fallit: 
i de uddljudande förbindelserna hj, hw, t. ex. 

jon 	fsv. hion 	 va t 	fsv. hwart 
Mixt 	hitelpa 	vila 	hwila 
Jetta 	hiserta 	vd 	 hwiter; 

i de enstaka orden: cistår fsv. halster, 41s3n fsv. holkin, 
östa fsv. hosta. Med avseende på det sistnämnda ordet kan 
det förtjäna att anmärkas, att flera trakter, som för övrigt ej 
ha b.-bortfall, sakna h i detta ord, så Norunda ock delvis örby-
hus härad. 

Anm. Efter perspir. kons. blir h oftast reducerat (b), t. ex. 
rspr. bokhållare, hush61 rspr. hushåll, asti.itis rspr. vist-

hus. I obetonad stavelse kan det efter perspir. alldeles bortfalla, t. ex. 
vistusi56.. rspr. visthusbod. 

1) Håna; stifta förargelse, obehag för någon. 
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C) Metates. 

§ 150. Metates förekommer i skm. i följande fall: 
sk —› As i batst rspr. beskt (jfr Schag. Vät. s. 5 f.) ock 

hitsna hissna ä.-nsv. hiksna (se Nor. Aschw. gr. § 337,7 ock 
Schag. a. st.); 

ps 	sp i Ankpas slåss *- knipsas samt r34pa rspr. 
rispa ‹- *ripsa (se Nor. Aschw. gr. § 337,6); 

r + vok. 	vok. + r i såkanyha rspr. sakristia, bet rspr. 
bort fsv. brot, bort samt väl även i vdfacbin rspr. vårfru-
dagen; 

1 + vok. 	vok. + 1 i sammansättningar med fårkka 
rspr. förkläde, t. ex. fbrksacin, rspr. förklädesband. 

D) Sandhi. 

De viktigaste sandhiföreteelserna i skm. äro följande. 
§ 151. Förändring av slutljud: 

m -› yv framför f ock v, t. ex. son),,va rspr. som var, 
kow,,frcim rspr. kom fram. 

m --> mu, ofta framför k ock g, t. ex. omu-Aayk, rspr. om  
kvällen, k6m,3 ,..gicbm rspr. kom gubben. 

n -› n. före p, b, m, t. ex. 	 rspr. i tum- 
men på'n, mm.-brör rspr. min bror, nen,,,manifa rspr. någon 
människa. 

Anm. 1. I det i mom. 3 nämnda fallet uppträder fakultativt M, 
t. ex. man.,brår. 

n 	n; före f ock v, t. ex. hcov.,får rspr. han for, ~K- 

vån rspr. min vän. 
Anm. 2. Sonantiskt Yob blir oförändrat (före f ock v) eller över- 

går till ?2,„, t• ex. thmtn,fg rspr. tomten fiok, pråst,,,,von rspr. _ 
prästen var. 



164 	 GRIP, SKUTTUNGEMILETS LJUDLÄRA. 	 XVIII. 6 

n "9-?, före j, , t. ex. da vai-jånta rspr. det var en 
jänta, haii.44 rspr. han ljög. 

n 	gm  före p, b, m, t. ex. hu.-ri...„py•ar rspr. hur han 
pekar, 440,...br&kar rspr. karlen bråkar, spön„,-mzna rspr. spå-
ren mina. 

n, 	g,„ före f ock v, t. ex. ha..r4„,fizn rspr. har han 
farit, yine,...vot-cti rspr. karlen vart död: 

g -÷ 'i, före k ock g, t. ex. ne-91,33c6m rspr. när han 
kom, b4ngrina rspr. ?sarn grina. 

Anm. 3. I de mom. 6-8 angivna fallen höres emellertid ofta 
oaffieierat n. 

t -> i före j, z , t. ex. ha vi:ai-vja rspr. det vet jag, te, 
sisi„Oka han sei rspr. till sist gjorde han så. 

t -› i före j, 	t. ex. sgrv-voljta frig rspr. sen vart 
jag frisk. 

r bortfaller stundom före 1, t. ex. fe.- låt rspr. för lat, 
hu,..16& rspr. hur lång. Ofta övergår emellertid r 	1 till i, i 
synnerhet om r står i starktonig stavelse, t. ex. th.st6.,16e !får 
rspr. en stor lång karl. 

Före perspirerad kons. mister slutljudande pertonerad 
kons. sin stämton eller del därav, t. ex. an  afear,ta stPra ma 
rspr. en affär att styra med, hugv-t6iy rspr. hugg tag, han 
2,101,..pråstyl rspr. han slog prästen. 

§ 152. Förändring av uddljud: 
1) t, d, s, n, 1, t -> resp. t, 	,9, n, i, .z, om föregående 

ord slutar på apikoalveolar eller apikokakumival kons. i målet, 
t. ex. 

t ---> t: m0,9,,t4r rspr. mors tur, 7jg,t0-a, rspr. karlen 
tog det, da st6Jg4y:y rspr. det stals tyg; 

d -> 	ja ha hdt,,crem rspr. jag har hört dem, da 
spk.-crei rspr. det spörjes då, hårgdft-clana rspr. härrgårn där; 

s -> 	14,ta rspr. lärt sig, håp,,sfr 'fl rspr. härrn ser 
väl, j64-ja rspr. jälpt sig; 

n -› g: ga b6t.åra rspr. gå bort nu, da stds,-92,ega rspr. 
det stals något; 

1 -> 1: howvot.:10:s rspr. hon vart lös, ånalarems  
rspr. annars lagom; 

.2, ---> 	haw„vot-ilapn rspr. han vart slagen, a ...ittri-V4t 
rspr. är julen slut. 
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2) ei --> v, 	efter k, g stundom, t. ex. dråk,e, 
språe...y (jämte drciLl.tan, f6v1c-1.1an, sprde han) rspr. drack 
han, sjönk han, sprang han. 

3) 6 faller stundom i obet. pron., t. ex. ar ..,u 	rspr. är 
du slug (jfr Vikstamålets fetnn far bin, mönn <- mor bin, 
se 	ovan S. 71), ar..a. sånt  rspr. är det sant var ,..a hån rspr. 
var det han. 

Anm. 1. I de två senare exemplen är det möjligen ej uddljudande 
kons. i pron. det som fallit, utan h i pron. ha det; d kvarstår alltid 
i de övriga pron., t. ex. h61.,4em rspr. har dom, va,..clm rspr. var din. 

Likaledes är det ovisst, om det föreligger enklitisk form av pron. 
det eller he,. i sådana fall som: 
no" fijse rspr. nog finns det, 

le69n...a neg» rspr. då kom det någon, 
skåp s'-a-t rspr. skojigt såg det ut, 
hå-jtoy...a ma rspr. här stod det många, 
hån som hat.a rspr. han, som har gjort det. 

4) h faller i obet. pron. han, hon i några fall: 
efter r, t. ex. fondr,..an rspr. förstår han, trör-on hd 

rspr. tror hon det? 
fter vokal, t. ex. se„an röpar rspr. så han ropar, se-on 

sAny• rspr. så hon skrek. 
Anm. 2. Om former med bortfallen vok. av pron. han, hana i 

proklis ock enklis se ovan § 73. 
5) h -› ii efter perspirerad kons. oftast, t. ex. se  bb'ab• -hon ar 

rspr. så blek hon är, han ha fot ...yra rspr. han har fått höra. 
6) Efter perspirerad kons. mister uddljudande kons. sin 

stämton eller del därav, t. ex. ta båt-ctem rspr. tag bort dem, 
ai-vta rspr. att jag, hans-ban, rspr. hans barn, haw-vot.:04 
rspr. han vart glad. 

§ 153. Förändring av både slutljud ock uddljud: slutljudande 
r ock k sammansmälta med uddljudande 

t till t, t, t. ex. f&ta stan rspr. for till stan, f4-9ybit 
rspr. ful tygbit; 

med d till 	d, t. ex. ha...clem rspr. har dom, gts!...d94A rspr. 
gul duk; 

med s till 	t. ex. ha...JU rspr. har sett, .2,le-n4.-so rspr. 
slå ijäl sig; 

med n till n, , 	t. ex. få,Mra rspr. för nära, ja ha,jakt 
våga 6nu rspr. jag har sagt många ord nu. 
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Anm. 1. Märk, att r 	ä vid sandhi ger cl (ej k), t. ex. br6.../nt 
rspr. bror din (i fgrkn far 	far pin ha de bägge orden samman- 
smält till ett, se ovan § 71). I Br.-skr. 1691 förekommer k (hl) <---
r + 6 i flere exempel vid sandhi, så gåhlu går du, troohlu tror du, 
sihlu ser du (UFmT. IV, s. 323). 

Anm. 2. Jag har stundom tyckt mig höra de vid sandhi uppkomna 
4, d, s, n föregångna av ett reducerat k (). Någon gång kunna de, 
så vitt jag iakttagit riktigt, ersättas med motsvarande apikoalveolara ljud 
t, 4, c9, i. 



IV. ASCENDENT ETYMOLOGISK ÖVERSIKT. 

A) Vokalerna. 

i) Vokalerna i starktoniga stavelser. 

a) Enkla vokaler. 

2. 

§ 154. Skm. r motsvarar: 
äldre 1 regelbundet, t. ex. dishy fsv. diaaping § 20; 
äldre i i några få fall § 17 anm. 3; 
äldre y i ordet divia dial. dyvla § 21 anm. 2. 

2. 

§ 155. Skm. 2 motsvarar: 
äldre i i ursprungligen långstaviga ord regelbundet, t. ex. 

bada fsv. binda § 17,1, samt i ursprungligen kortstaviga ord i 
några fall § 17,2; 

äldre 93 på grund av palatalisering genom invärkan av 
ett närstående k (3) i några ord § 29; 

äldre e i orden våfijiDum rspr. evangelium ock ninhyon 
jfr fsv. neghenogha § 26 anm. 1; 

rspr. e i ett fåtal enstaka ord § 26 anm. 2; 
äldre'sj i bir & rspr. byrå § 21 anm. 2. 
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§ 156. Skm. y motsvarar äldre i mellan labial ock föl-
jande r. t. ex. byr rspr. blir, samt i ordet bkyra rspr. *blira 
§ 20 anm. 3. 

y. 

§ 157. Skm. y motsvarar: 
1) äldre y regelbundet, t. ex. bky fsv. bly § 24; 
2) äldre y i några få fall § 21 anm. 1; 
3) äldre 1. 

på grund av labialisation värkad av närstående kons. i 
några ord § 19,1, § 20 anm. 1; 

i ordet styja stia is). stia § 20 anm. 1; 
4) äldre iJ på grund av palatalisering i närheten av k, j, 

g i några ord § 34. 

§ 158. 1) Skm. y motsvarar: 
äldre y före apikoalveolar ock apikokakuminal kons., 

t. ex. dyr fsv. dyr adj., sikh fsv. styrpe § 25; 
äldre jo i by rspr. björn, fyk rspr. iöl, myk rspr. 

mjöl § 19 anm. 3; 
äldre o efter k, g (-› p, j) i orden jpp)ra fsv, kora, ,,ra 

fsv. fora § 34. 
2) Skm. y motsvarar: 

äldre yr regelbundet, t. ex. bkgray fsv. bygnirtg § 21; 
äldre I på grund av labialisation i några ord § 19,1; 
rspr. e i ordet matOja rspr. materia § 26 anm. 4; 
äldre ii på grund av analogi i part. pret. av sådana 

starka värb av 2:dra avljudsklassen, som ha y i infinitivens rot-
stavelse, t. ex. brPty fsv. brutit § 44 anm. 2. 
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a. 

§ 159. Skm. a, a motsvara: 

	

1) äldre 	t. ex. baxa fsv. bra, f4,2)n fsv. fteghin § 27, 
Ic%da isl. k1ee6a § 31; 

2) äldre I 
i kortstaviga ord oftast, t. ex. fana fsv. fina, spal fsv. 

spi]. § 18; 
i ett fåtal långstaviga ord § 17 anm. 1; 

3) äldre i i ordet suftålty fsv. subtilig § 20 anm. 4; 
4) äldre e, t. ex. bGst mlt. taåst, ragn,t mit. regente § 26; 
5) äldre ä i några urspr. kortstaviga svaga fem. subst. med 

-u i ändelsen, nämligen ld,du fsv. lapu, trdnu fsv. tranu ock 
möjligen fara fåra, samt i orden sAa, s rspr. skall v. ock va, 
va fsv. hvadh § 38; 

6) äldre ö i hånem rspr. honom på grund av analogi § 
42 anm. 

0. 

§ 160. Skm. ø motsvarar: 
äldre a, t. ex. dgma isl. dåma, drgm fsv. dromber § 33; 
äldre ö på grund av progressivt i-omljud i ett fåtal ord 

§ 43 anm. 1; 
äldre'y' i några fall framför vissa konsonanter, nämligen 

före ä, rn, n, gh, § 22; 
äldre y-  i brg-sa-4m rspr. bry sig om § 25 anm. 3; 
äldre I efter labial kons. i några ord g 19,2 a. 

0. 

§ 161. Skm. o motsvarar: 
1) äldre (även ö, som förkortats), t. ex. bgindår fsv. ~der, 

bMår isi. bfiskr § 32, 33; 

	

- 2) äldre 	i några fall före vissa konsonanter, näml. ä, ra, 
n, 11, t, s, g, § 22; 

Sv. landdm. XVIII. 6. 	 12 
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äldre I efter labial kons. i några ord § 19,2 b; 
äldre 93 i tmsskt(a) rspr. tvätt(a), Icktwita en uggleart rspr. 

*klävitta § 30; 
e (÷ ej) i ordet rillIsbus fsv. vrenskas § 47 anm. 6; 
äldre å-ljud i rtblet rspr. rodna ock la rspr. låtsa § 

42 anm. 

u. 

§ 162. Skm. u motsvarar: 
äldre å i regeln, t. ex. bru fsv. bruk § 45; 
äldre ii före kakuminalt 1, t. ex. måkan fsv. mulin samt 

i enskilda ord § 44 anm. 3. 

u. 

§ 163. Skm. u motsvarar: 
äldre ii regelbundet, t. ex. hitga fsv. hugga, din fsv. 

duvin § 44; 
äldre ii vid förkortning, så rånstån rspr. runsten § 45 

anm. 1; 
rspr. ft-ljud i leicesår rspr. konsert § 42 anm. 

§ 164. Skm. a motsvarar: 
äldre ffi före apikokakuminalt 1 + kons. ock före r 

kons., t. ex. bag fsv. bEelgher, 'arv fsv. dieerver § 28; 
äldre fre före r + kons., t. ex., lat fsv. leaript § 31 anm. 2; 
äldre ä före kakuminalt 1 ock r + kons. samt före i, t. ex. 

c_fr, fsv. aln, arv fsv. arf, may fsv. maj § 37; 
äldre I i larhu rspr. lirka, valp fsv. virke § 17 anm. 2. 
äldre ö i ndt• fsv. nej § 26 anm. 3. 

e. 

,§ 165. Skm. e motsvarar: 
1) äldre ö regelbundet, t. ex. åkest fsv. ankoster, be.da, 

fsv. bodha § 41; 
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äldre j-r före ?i•(*- A) samt före + kons. ock r + kons., 
t. ex. bO.ka fsv. byrpa, månåra fsv. mylnare, mork fsv. myr-
ker § 23; 

äldre ø före k ock r samt efter r i några ord § 35; 
äldre w i dbmajo <--• därmed så § 30; 
äldre ä' i stavelse, som blivit obetonad, i några ord § 39 

anm. 2; 
(3) äldre ii före nd, fln i några ord § 44 anm. 1. 

8. 

§ 166. Skm. 8 motsvarar äldre git: i ordet hÄmik rspr. lik-
väl enklitiskt § 30. 

a. 

§ 167. Skm. a motsvarar: 
äldre ä i ursprungligen långstaviga ord utom framför 

r ock vissa kons.-grupper, t. ex. damba fsv. damba § 36,1; 
äldre ä i förbindelsen ä + geminata, då ä i ä.-fsv. tid 

förkortades, så nat isl. nått § 39 anm. 1 (däremot nat- i 
sammansättningar med natt- ibid.). 

a. 

§ 168. Skm. a motsvarar: 
1) äldre ä' 

i ursprungligen kortstaviga ord, t. ex. eva fsv. aghi § 36,2 a; 
i ursprungligen långstaviga ord före vissa kons.-grupper 

§ 36,2 b; 
2) rspr. au  i orden ågåst, agåsta, 	rspr. August, 

Augusta, augusti § 47 anm. 8. 

o. 

§ 169. Skm. o motsvarar: 
1) äldre ä, som förlängdes ock övergick till o före vissa 

kons.-grupper, näml. före urspr. antesonantiskt id, före ng, nk 
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ock i enskilda fall före några andra § 40,2; genom analogi står 
skm. o för äldre ä även i pret. sot rspr. satt § 38 anm. 3; 

äldre å i förbindelsen å + geminata i sådana ord som 
bo t 	blått, spot isl. spått § 39,1; 

äldre ö i ett fåtal ord § 41 anm. 3 (om vacklan i ut- 
talet mellan o 	e se ibid.). 

a. 

§ 170. Skm. a motsvarar: 
äldre å i regeln, t. ex. max fsv. magher § 39,2; 
äldre ä, som förlänges ock övergår till skm. a före rö, 

t. ex. hak fsv. harpor § 404. 

0. 

§ 171. Skm. o motsvarar: 
äldre ö regelbundet, t. ex. bok fsv. bok, böttela fsv. bonde 

§ 43; 
äldre 5 framför rå, rn ock antesonantiskt rt samt i det 

förstärkande prefixet Q-, t. ex. bok fsv. bort, ögcihn fsv. *ofgalin 
§ 42. 

b) Diftonger. 

§ 172. Skin. t.a, motsvarar äldre cei, isl. mit. el utom i de 
fall, som nämnas i nästa §, t. ex. bian isl. bein, fte,/ mit. feil 
§ 46. 

173. Skm. ,ka motsvarar äldre sal, isl. ej, då diftongen i 
målet kommit före lång kons., samt före kons.-grupp i några 
ord, t. ex. bnat. isl. breitt § 47. 

Anm. 1 uddljud övergår a till ja, t. ex. jat isl. eitt § 47 anm. 1. 
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2) Vokalerna i svagtoniga stavelser. 

3. 

§ 174. Skm. k motsvarar: 
äldre I, ö i vissa böjningsändelser, då föregående sta-

velse ej innehåller y, samt i avledningsändelser i regeln § 57; 
äldre i i ändelser, t. ex. ötln 	aldri, ock oftast i obet. 

förstavelse § 62 anm. 8; 
rspr. ö i förstavelse i >så/ rspr. gesäll samt i några 

andra lånord: fibardn rspr. februari etc. § 59 anm. 3 ock 5. 

§ 175. Skm. y motsvarar: 
äldre I, ö på grund av vokalharmoni i åtskilliga fall, 

då föregående stavelse innehåller y, så hsyfy mit. kiiffe, jppl 
fsv. nykil § 58; 

äldre y i obetonad förstavelse, t. ex. styftir rspr. styvfar 
s. 104 not 2. 

a. 

§ 176. Skm. a motsvarar: 
1) äldre I i best. plur. av ord av typen präst, -er, -erna, 

t. ex. prastanar fsv. preastinir, i superlativändelsen -ast § 59,1 
samt i förstavelsen i några lånord: sag* rspr. cigarr m. fl. 
§ 59 anm. 4; 

2) äldre é i förstavelserna be-, re- § 59,3; 
3) äldre ä i obet. förstavelse i lånorden r4par4ra rspr. repa-

rera, spelkan rspr. sparlakan § 66,3. 

5. 

§ 177. Skm. o motsvarar äldre 6 i obetonad förstavelse, 
t. ex. farkga fsv. forargha § 63. 
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tc. 
§ 178. Skm. u motsvarar: 

äldre ii regelbundet i förstavelser ock ändelser, t. ex. 
guffir fsv. gupfapir, fgu fsv. fiughu § 70; 

äldre ii i obetonad stavelse, t. ex. bragitmu rspr. brud-
gumme § 70 anm. 4; 

äldre I, ö på grund av vokalharmoni, om föregående 
stavelse innehåller ä, i några få fall § 61. 

a. 
§ 179. Skm. a motsvarar: 

äldre I, ö' i böjnings- ock avledningsändelser i åtskilliga 
fall § 62,1 samt rspr. é i obetonade mellanstavelser ibid. mom. 3; 

äldre ä i några fall oftast i obetonad stavelse § 66,1; 
äldre ä i plur. av svaga fem. subst., som ej ha ä i rot-

stavelsen, t. ex. ~ar fsv. klokkur, samt i räkneordet iyitya 
fsv. tiughu ock dess ordningstal § 70 anm. 2; rspr. ii i kömanil 
rspr. kommunal § 70 anm. 3; 

äldre o i enskilda fall § 69 anm. 3. 

a. 
§ 180. Skm. a motsvarar: 

äldre ä i ändelser, utom då vokalen följdes av n, t. ex. 
fsv. vipa § 65, samt i ord på -dag i svagtonig ock obetonad 

stavelse, t. ex. em Ruta rspr. om  tisdag § 65 anm. 2; 
äldre ö före r i ändelsen -erska, t. ex. 14vi4a rspr. 

lövjerska § 62 anm. 5. 

e. 
§ 181. Skm. e motsvarar: 

äldre 6 i efterstavelser, då ö genom bortfall av n kommit 
i slutljud, t. ex. åfte fsv. apton, samt i avledningsändelsen -on, 
t. ex. letyem rspr. lagom § 67; 

rspr. u i körem, pbrem rspr. korum, pirum § 70 anm. 3. 
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8. 

§ 182. Skm. 8 motsvarar äldre I, 6 före kakuminalt 1, 
t. ex. n4p),Z. fsv. naghil § 60. 

a. 

§ 183. Skm. a motsvarar: 
äldre ä i förstavelser, t. ex. abbra fsv. aghborre, samt i 

ändelser i svagt bitonig stavelse, då ett n följt, t. ex. Nota fsv. 
byttan § 64,1, 2; 

rspr. ö i några lånord § 69 anm. 4; 
rspr. e i förstavelse i några lånord § 62 anm. 6. 

o. 

§ 184. Skm. o motsvarar: 
äldre 6 i efterstavelsen -on, där n kvarstår, t. ex. Mon 

rspr. hallon § 68 (i sluten förstavelse växla o e § 69 anm. 1); 
äldre å i räkneorden 13-19 § 66 anm. 1; 
äldre ä i skovöyk rspr. skavank på grund av vokal-

harmoni § 66,5; 
rspr. I i k6,p_ formåra rspr. konfirmera § 62 anm. 7; 
rspr. ii i kcilmonsröt rspr. kalmusrot § 70 anm. 3. 

o. 

§ 185. Skm. o motsvarar: 
1) äldre 6 i öppen stavelse, t. ex. novåttbar rspr. november, 

firgy3n9r fsv. fiikkonar § 69; 
- 2) äldre ö i obetonad förstavelse, t. ex. omtiiity rspr. omöjlig 

§ 69 anm. 2; 
3) rspr. 6 i betrborfs rspr. berberis § 62 anm. 6; 
4) rspr. ii i ett fåtal ord § 70 anm. 3. 
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B) Konsonanterna. 

1). 

§ 186. Skm. p motsvarar: 
äldre p i regeln, t. ex. patt fsv. pund § 82; 
äldre b på grund av invärkan från närstående perspirerad 

kons. i några ord § 87. 

b. 

§ 187. Skm. b motsvarar: 
äldre b i regeln, t. ex. ban, fsv. barn § 86; 
rspr. p i ett antal ord § 82 anm.; 
rspr. v i orden cibokat rspr. advokat, botgra rspr. votera 

§ 93 anm. 

m. 

§ 188. Skm. m motsvarar: 
äldre m, t. ex. mista fsv. mista § 89; 
äldre n 
före p ock b, t. ex. åttbalciga rspr. anbelanga, grbri.-

pdvar rspr. grindpängar § 123,1 b; 
efter p ock b vid sonantering § 123,2 a fl. 

§ 189. Skm. f motsvarar: 
äldre f-ljud, t. ex. fåra fsv. fara § 91; 
äldre p i förbindelsen pt, så itAft fsv. diupt § 83, samt i 

förbindelsen ps i några få ord § 83 anm. 3; 
äldre v i ordet sufrdn duktig rspr. suverän § 93 anm. 
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v. 

§ 190. Skm. v motsvarar: 
äldre v, t. ex. våra fsv. vara § 93; 
äldre 5 i orden teiver fsv. taghl ock ,4,9p.va  fsv. tiugha 

§ 141 anm. 2; 
rspr. b i några ord § 86 anm. 

§ 191. Skm. Iv motsvarar: 
äldre m före f ock v, då m "föregås av vokal, t. ex. 

skitypfira fsv. skamfora, slvvata rspr. samvete § 90; 
äldre n 
före f ock v, t. ex. hålvfat rspr. handfat, årvdnda rspr. 

använda § 123,1 a; 
efter v vid sonantering, t. ex. /dv2k rspr. löven § 123,2 a a; 

t. 

§ 192. Skm. t motsvarar: 
1) äldre t utom i förbindelserna t, ti, t. ex. tal. fsv. 

mista fsv. mista § 102; 
2) äldre p i uddljud utom i förbindelsen pi, t. ex. tåka 

fsv. pakka § 96. 

d. 

§ 193. Skm. d motsvarar: 
äldre d, t. ex. day fsv. dagher § 108; 
äldre p i pronomina ock pronom. adv. § 96 anm.; 
äldre 5 utom i förbindelsen r6, t. ex. låda fsv. lapu § 98; 
äldre j-ljud i årtda143m rspr. angelägen, dkbsa rspr. 

gyttja § 136 anm. 1. 
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s. 

§ 194. Skm. s motsvarar: 
äldre s i regeln, t. ex. salt fsv. salt, mksa fsv. myssa 

§ 112; 
rspr. f-ljud i orden mantås rspr. mustasch, puns rspr. 

punsch § 115 anm. 3. 

i. 

§ 195. Skm. Z motsvarar: 
äldre s före 1, t. ex. 219 fsv. sia § 113; 
äldre t före 1, t. ex. b932,12,nisi. ketlingr § 104. 

1. 

§ 196. Skm. 1 motsvarar: 
äldre gingivalt 1, t. ex. lava fsv. liva, fåla fsv. falla 

§ 116; 
äldre kakuminalt I i de fall, som nämnas § 118, så vida 

icke gingivalt 1 här är gammalt; 
rspr. r i några få ord § 129 anm. 

n. 

§ 197. Skm. n motsvarar: 
äldre n, t. ex. nat fsv. natt § 122; 
äldre B i förbindelserna ngi, ngi, nki, nig § 144; 
rspr. t i ordet cliskanåra rspr. diskutera § 102 anm 1. 

st ock p. 

§ 198. Skm. J  ock p förekomma blott i förbindelsen fp, 
ock detta fp motsvarar: 

1) äldre th t. ex. j,,94ya fsv. tiughu § 103; 
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äldre pi, t. ex. /pk fsv. piokker § 97; 
äldre k omedelbart före främre vokal (utom i förbin-

delsen sk) samt i förbindelserna kl, kkl, t. ex. j»va fsv. kippa, 
mr fsv. kicer § 133. 

d. 

§ 199. 	förekommer blott i förbindelsen ft i ordet 4val 
rspr. djävul (emfatiskt uttal) § 111 anm. 

t. 

§ 200. Skm. t motsvarar: 
äldre r + t, t. ex. bot fsv. bort § 128; 
äldre t efter apikoalveolar ock apikokakuminal kons. i 

i målet. t. ex. fest fsv. fyrst § 105. 

§ 201. Skm. j motsvarar: 
äldre r + d, t. ex. fuya,/ fsv. fordel § 128,2; 
äldre d efter apikoalveolar ock apikokakuminal konso-

nant i målet, t. ex. kvetruläni rspr. kvarndam § 109; 
äldre r + å i ett fåtal ord § 127 anm. 1. 

c9. 

§ 202. Skm. j motsvarar: 
äldre r + s, t. ex. fes fsv. fors § 128,3; 
äldre s efter apikoalveolar ock apikokakuminal konso-

nant, t. ex. kbtOya rspr. kortsågad § 114. 

§ 203. Skm. förekommer sällan såsom ersättning för j 
före 1 § 117 anm. 
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1. 

§ 204. Skm. / motsvarar: 
äldre r 	I. i kompositionsfogen, t. ex. ffildn rspr. forlön 

§ 131 anm. 3; 
äldre 1 efter apikoalveolar ock apikokakuminal konso-

nant, t. ex. gtaetn, rspr. ärtland § 117. 

r. 

§ 205. Skm. r motsvarar: 
äldre r utom framför 	t, d, s, n, t. ex. nam fsv. rem 

§126; 
äldre ä i förbindelserna ök, i i några ord § 99; 
rspr. t i ordet drasår rspr. drasut § 102 anm. 1. 

11- 

§ 206. Skm. n, motsvarar: 
äldre r 	n, t. ex. ban fsv. barn § 128,4; 
äldre n efter cs, t, 	vid sonantering samt efter /, ts, s, 

vid avledning § 123,2 a y ock 123,2 b; 
äldre rm i orden vant, vita rspr. varmt, värmde § 89 

anm. 3. 

4. 

§ 207. Skm. t motsvarar äldre kakuminalt 1 t, t. ex. 
p2t fsv. golt § 120,1. 

d. 

§ 208. Skm. d motsvarar äldre kakuminalt 1 + d, t. ex. 
Hda fsv. bolde § 120,2. 
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§ 209. Skm. & motsvarar äldre kakuminalt 1 + s, t. ex. 
b9:står fsv. bolster § 120,3. 

Z. 

§ 210. Skm. motsvarar äldre kakuminalt 1 + gingivalt 1 
i komposita, t. ex. hd,Zego rspr. hällapp § 120,4. 

§ 211. Skm. k motsvarar: 
äldre kakuminalt 1, t. ex. bket fsv. blar, vqk fsv. veal § 119; 
äldre r 	5, t. ex. N' fsv. bort § 127; 
äldre r i några ord § 129. 

n. 

§ 212. Skm. n motsvarar: 
äldre kakuminalt 1 + n, t. ex. an fsv. aln § 120,5; 
äldre n efter t, d vid sonantering § 123,2 a d. 

§ 213. Skm. y (I) motsvarar: 
äldre utom i förbindelserna pi, g, g, skf, stf, kf, t. ex. 

jo fsv. iorp, Åka fsv. kaia § 145; 
äldre g omedelbart före främre vokal samt i förbindel-

serna ggi ock ggi, t. ex. iånem fsv. ginom, rgly'on fsv. ryggin 
§ 136. 

äldre 3, j före i, i, t. ex. Np fsv. boghi, dja fsv. 
deghia § 139. 
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s ock 

§ 214. Skin. s ock .5 förekomma blott i förbindelsen S,5, som 
motsvarar äldre k omedelbart före främre vokal, då kakuminalt 
1 föregår k, t. ex. beibi,n fsv. balkin § 133 anm. 1. 

§ 215. Skm. b• motsvarar: 
äldre k omedelbart före u ock starktonigt a, i uddljuds-

förbindelser före främre vokal samt efter tautosyllabisk främre 
vokal, t. ex. Nara fsv. kula, or fsv. karl, 4niv fsv. kniver, 
baf/ fsv. bEekker § 132,2; så ock efter kakuminalt 1, t. ex. Mit 
fsv. folk § 132 anm. 1; 

äldre g- ock 5-ljud före t ock s, t. ex. byt rspr. byggt, 
bkyt rspr. blygs § 141; 

äldre t i ordet vq•sti:an slipsten jfr fsv. hvEetia § 103 anm. 

g. 

§ 216. Skm. g motsvarar: 
äldre g omedelbart före u ock a, i uddljudsförbindelser 

före främre vok. samt i förbindelsen gg omedelbart efter främre 
vokal, då ej i eller I följde, t. ex. yta.  fsv. gul, gechn fsv. 
gnistra fsv. gnistra, fag fsv. skaagg § 135,2; 

äldre 3, j efter främre vokal i några fall § 140. 

y. 

§ 217. Skm. y motsvarar: 
äldre 3, j efter främre vokaler i midljud i några fall, 

i slutljud regelbundet, t. ex. f9ya fsv. flygha, mAyka fsv. 
myghla, lzgy fsv. hogher adj. § 138; 

äldre w troligen i ordet f§4yan litet lass § 94,1. 
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§ 218. Skm. y motsvarar: 
1) äldre g efter främre vokal i regeln, t. ex. bark fsv. 

bEenker § 143; 
äldre n 
efter främre . vokal före k ock g, t. ex. finkchty rspr. 

finkornig, grPrgr4t rspr. gryngröt § 123,1 c; 
före j-i ett fåtal ord § 124; 

e) före i i ivfandr rspr. ingenjör § 124 anm. 2. 

k. 

§ 219. Skm. k motsvarar: 
äldre k före tautosyllabisk bakre ock blandad vokal utom 

före a, t. ex. kal fsv. kalder, kok fsv. kol § 132; 
äldre g- ock 5-ljud före t ock s, t. ex. lag rspr. lagt, 

skölssfrt'ot rspr. skogsfrun § 141. 

g. 

§ 220. Skm. g motsvarar: 
äldre g före ock efter tautosyllabisk bakre ock blandad 

vok. i målet utom före a ock i förbindelsen ggi, t. ex. geoyak 
fsv. gamal, /våga fsv. hugga § 135; 

äldre 5 efter bakre vok. i några fall § 140; 
äldre w i intervokalisk ställning i några ord § 94. 

y. 

§ 221. Skm. ‘7,  motsvarar: 
äldre 3 efter bakre vokaler i midljud i några fall, i slut-

ljud regelbundet, t. et. kkaya fsv. klagha, day fsv. dagher § 138; 
äldre w intervokaliskt i några ord § 94. 
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g• 

§ 222. Skm. g motsvarar: 
äldre g efter bakre vokal i regeln, t. ex. log fsv. langer 

§143; 
äldre n efter bakre vok. före k ock g, t. ex. aebst fsv. 

ankoster, åeggi rspr. angå § 123,1 c. 

h. 

§ 223. Skm. h motsvarar äldre h utom i förbindelserna 
hl, hw, t. ex. höla fsv. halda § 148. 

1. 
§ 224. Skm. f motsvarar: 

äldre sk före främre vokal samt si, sk, sti § 115; 
rspr. s i fekscint rspr. sergeant ock flAsi/d rspr. särskild 

§ 112 anm. 1. 
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Rättelser. 

S. 12 rad 8 nedifrån står d- ock g-ljuden samt j, ock i. läs samt 
b, y, 1 ock 1. 

» 19 rad 13 nedifrån står Getstliver läs Gotstftver 
» 20 sista raden står akademis läs academie 
» 21 rad 2 uppifrån står petmanår läs p4tmanår 
» 	21 	» 	9 	» 	» 	trålari 	» 	trålari 
» 24 	» 	4 ock 5 nedifrån står fsv. scenganir, vszegganir läs seenga- 

nar, wegganar 
» 33 rad 11 uppifrån står v4ftby läs vagity 
» 34 	» 	10 	» 	» 	ssammansättningar läs sammansättningar 
» 40 	» 	13 	» 	ribscrasmånansik läs r1sdasm4av4k 
» 	42 	» 	15 	» 	» 	st-eräna; läs stiräna; 	- 
» 	49 » 14 » » mödh ---> *mydh -> *miup, läs mödh -(-- 

*mydh  
» 	51 » 4 » » -byria läs Byria 
» 	55 » 5 » » freginn läs freginn 
» 	55 » 19 » » 	bår, 	» 	hår, 
» 	63 » 17 nedifrån » ipmhan fsv. kinben läs jpribetbs2,  fsv. 

kinbakke 
» 	66 » 11 	» » almeninger läs almeenninger 
» 	68 » 7 uppifrån » före j. läs före i. 



BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV XVIII. 9 

Levnadsbeskrivning 
av 

' hemmansägaren GUSTAF ANDERSSON. 

Sommaren 1896 gjorde jag i Skånella socken, tre mil norr om 
Stockholm, bekantskap med åttiårige hemmansägaren Gustaf Andersson 
i Ekebylund. Han var för sin ålder vid ganska god vigör ock talade 
mycket om både nytt ock gammalt, men framför allt annat berättade 
han gärna om det stora armod, i vilket han levde i sin barndom ock 
ur vilket han genom egen kraft ock duktighet hade arbetat sig upp 
till sitt nuvarande välstånd. Även lät han mig läsa en av honom 
själv författad ock nedskriven levnadsteckning. 

Trots sin höga ålder yttrar sig Gustaf Andersson vid samtal med 
mycken öfvertygelse och utomordentlig självsäkerhet. »Jag har lika stor 
rättighet som en husbonde; kanske en husbonde får göra vad som hälst 
mot en undersåtare?» Talar han vid en yngre sockenbo, så är det 
han som skall ligga över i samtalet ock ha rätt. I någon skola har 
ban aldrig gått, men det hindrar ej, att han är »en gubbe som kunnat 
gjort allt, som görs utan maskin, men maskin kan jag inte med». 
Sitt hemman har han redan för länge sedan överlåtit i andra händer, 
ock nu på ålderdomen får han nog ofta i sitt eget hus ge vika för 
sin hushållerskas vilja. Men om så vore, så skulle han allt kunna 
»styra både för bondfolk ock härrar.» Hans myckna storordighet får 
man emellertid ej ta för blott skrävel. Ännu kan man under um-
gänge med honom ofta skönja hans envisa viljekraft ock klokhet ock 
hans skarpa, om ock begränsade omdöme. För hans duglighet ock 
företagsamhet tala utom den goda ekonomiska ställning, till vilken 
han arbetat sig fram, även sådana smådrag, som att han vid 78 års 
ålder för första gången gjorde en fiol ock lyckades bra med den, ock 
att han vid 82-83 års ålder hade en klarinett under arbete. 

Åtminstone nu på gamla dar har Gustaf Andersson god lust för ett 
torroligt eller bitande skämt. På stämmor i socknen har han ej ofta 
yttrat sig. En gång för många, många år sedan gällde det frågan, om 
ej skolan skulle kunna få upplåtas åt »kolportörer, som gekk omkring». 
Det kunde han dock rakt inte gå in på, måhända måst av det eko- 
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nomiska skäl, att skolans egendom då skulle nötas ock ta skada. 
Då sade han ifrån på sockenstämman: »Det duger inte, vi ska hålla 
skoln, vi behöver inte ha sådana där får, som går omkring o driver 
världen ikring, vi har så god prost o' så god skollärare i Skånella, 
så vi behöver inte nån lärare vidare.» Vid samma tillfälle gav han 
visst också vederbörande en snärt i fråga om det önskvärda i att 
gudstjänsterna börjades på utsatt tid. 

Från gamla tiders vidskepelse är han ej fri. En gång i sin 
ungdom, när han varit ock fiskat, blev han mycket häftigt sjuk; han 
rådde ej ta sig fram ända in i stugan hemma, utan blott till port-
lidret; därifrån fick hans mor släpa in honom. Han hade nämligen, 
när han skulle fästa sumpen på ett ställe i sjön, där det var en 
källa ock inte växte någon vass, råkat att sticka »källsrån» i låret. 
»Inte vet jag, men gumman sa så, som smältel sen. Bly gör alltihop; 
jag vet, att bly gör åt. När hon smälte i Norrsunda,2  blev jag bra 
hemma.» 

När jag sista gången (sommaren 1898) besökte Gustaf Andersson, 
fick jag löfte av honom att trycka hans levnadsteckning, om tillfälle 
därtill erbjöde sig. Den följer här efteråt. Innehållet, stavningen ock 
språket synas mig vara av åtskilligt intresse, men kanske än mer upp-
fattningen ock själva stilen i sin genuina folklighet. Jag har bibehållit 
det i allmänhet tydliga manuskriptets stavning. Där jag rättat uppen-
bar misskrivning, tryckes den av mig insatta bokstaven med kursiv. Vad 
ordens särskrivning beträffar, har jag med avsikt ej följt originalet, eme-
dan det stundom är omöjligt att avgöra, om manuskriptet i ett visst 
fall gör ordskillnad eller ej; genom skiljetecken har jag sökt under-
lätta läsningen. De få noterna under täxten ha tillagts av mig. Flere 
namn ock titlar ha utelämnats ock ersatts med bokstäver. Sitt eget 
namn önskade Gustaf Andersson ha utsatt ock ville gärna stä till svars 
för sina uppgifter. »Jag är säker på min bok, att jag inte har ljugit 
något. Det låter lögn, men jag kan lägga fingret på bibeln o svära.» 

Smälte bly -- vidskepligt botemedel mot sjukdomar. 
En grannsocken. 

G. AD. TISELIUS. 



Lefnadsbeskrifning för hemmansegaren Gustaf Andrsson 
i Ekebylund, Som Er född i dahl under Skånellaholm den 31. 
Januari 1816., under den långa tiden till 1890. det utjör 75. År, 
i Stora fattiga omstendiglieter, Som ingen nu för tiden kan upp-
fostras uti En Sådan fattigdom och Elende Som Jag och mina 
Syskon; för Jag vet, att det gick månadstal, Som icke En tugga 
bröd kom inom mina läppar på Sommaren, för våran mat var 
litet småfisk och Ett qvarter Surmjölk tre gånger om dagen; 
och jag Såg mången gång, att de Som jäck och betlade åt på 
bröd, då vattas de i min mun, och Jag frågade En gång min 
mor, om icke Jag kunde få gå ut och begära mig En bit bröd. 
nejj, blef Svaret, men detta Svar det kjendes i barnets hjärta. 
med tårfulla ögon funderade Jag, huru Jag Skulle bära mig åt. 
men En morgon ner min mor gjeck ut i ladugården, då bar Jag 
ut min mössa och lag den uti Ett lider, och Sedan tog jag En 
påse, Som hängde i taket, och gömde under min tröja. men 
bandet hengde framme, Så att hon blef varse detta. Så kom 
hon ut Efter mig och frågade mig, vartt Jag Skulle gå. och 
Jag Svarade jag ingenstedes. men Jag Sir nog, vartt du tenker 
gå. kom in nu, Skall du få En bit bröd. och det let icke illa 
i mina öron. men Sedan Jag fick denna bit, Sedan blötte Jag 
den med tårar, innan jag fick Eta upp den, och det vart Ett 
klent Sågel. men likavel blef det Ett kungamål af den biten. 

och min kledssel kan jag knapt beskrifva. jag fick 1. 
Skjorta var 3. å 4: år. Så fick jag nöta Smuttsen ur och i henna 
flera gånger å rad. till Sist fick jag henna ren En gång. då 
var hon Sönnder. Sedan var det att laga, Så länge det jeck 
an. Sedan fick jag gå utan hela året, innan jag fick någon ny. 
Skodon mins Jag icke mer En 1. par nya, Som Jag fick vid 8. 
års ålder. annars fick jag nöjja mig med aflever, Som Gustaf 
Hallgren lag af. till ock med ner jag de året Skulle konför-
rneras, Så fick jag Ett par gamla bäcksömsSkor af Gustaf Hall- 
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gren, Som jag Sjelf fick lag åt mig. Rock fick jag låna af 
Johan Erick i Brinken, och den andra kledbonaden under den 
tiden kan jag icke beskrifva, men nog mins Jag, att den var 
bra dålig, dit var hick och hack ock lapp på lapp och många 
Sömmar, och ingen kunde Schjlja lapp från plagg. och Jag 
mins, att jag gick barfotad långt bortt till Smedss En mårrgon 
bitiga och låna En torfhacka, då var det Så mycket frostt, att 
man kunnat åka med kjellkar. då måste jag Springa Emelan 
Bärgklipporna, för di var litet betre En frossten. och detta var 
En Svår vinter, för jag gick med bara tårna i Snön. men ner 
det blef thö, då tyckte jag, att det var roligt att Stå och trampa 
i den blöta Snön, för då kunde jag Rekna, hur många tår jag 
hade på varje fot. 

men Sommaren Efter då Skickade gud ut En god ven, Som 
vi kallade Janne i Skafsta från Eds socken. han gick och be-
gärde Sina bitar och kom Så lyckligt till oss med En Stor 
påse bröd, Som min mor kjöpte af honom för 24. Skilling. och 
ner vi tömde ur den, Så vart der En Strömmingshalltunna full 
med både bröd och Sågel. det var lunta i lunta med papper 
inneligande Spicken, Stekt, kokt Sill och Stroming. men ni kan 
tro, att det var både Sågel och bröd, för var bit var så vel 
nersmord med Strömming och Sillaka. men Så simpelt det 
kunde Se ut att kunna etatt, men för min mage var det Som 
fikon och mandell. 

men det nödvendigast har jag icke nemt Ennu i min uppos-
tran, för att ingen Skola fans, Så att jag kunde få lära mig 
lesa, Skrifva och Rekna. men jag får tacka den allvetande, att 
jag har Ett godt huvud att lära mig genom andra, Så att nu 
kan jag både lesa och Skrifva ; Så att jag har kunnat tagidt 
mig fram den långa tiden utan någodt klander. 

Så Börja' jag att titta efter, om det fins någodt hål på buren, 
för nu tänker jag flyga ut ur boet. men Enu har jag inte 
tänkt på huru många öden och olycker Som har kunat treffat 
mig. Sedan kom jag i tjenst hos Skomakaren A. H., Som bor 
på Stensta Egor, Som lärring. men En sak vart Svårast af altt: 
att jag var utan Skjorta, ner jag Skulle till å flytta, då måste 
min mor taga En Skjorta af min fars och En nedandel af hennas 

5 Eller: Börjar? 
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lintyg och Skarfva ihop och litet lump åfvanpå. Sedan fick jag 
begifva mig iveg i min tjenst. då kunde jag icke hava den 
längre En till lördagsqveln. då måste jag gå hem, om det var 
aldrig Så långt. jag vet, att jag [gick] öfver 14- mil flera 
gånger för att få den trasan Ren. och på Söndagen måste hon 
tvätta den och torka den. medan fick jag gå utan Skjorta, och 
Sedan fick jag gå på Söndagsqveln, om jag Skulle komma till 
Rättan tid på måndagsmorgon, och jag vet, att jag aldrig Stussa 
min tid. och detta var för varje vicka, till jag fick förtjena 
mig En Skjorta och Sedan Efter vartannatt Stoflar, Rock och 
andra kleder. 

Sedan vartt det kar af denna Burfågeln. men vad jag fick 
Slita och vaka. vi  fick aldrig gå till vila förr En kl. 11. och 
alldrig Såfva längre En till kl. 3. på mörna. och många gånger 
Som aldrig ljuset Släcktes på 3 å 4 nätter. då var vi fyra ar-
betare. två fick gå i säng kl. 12 och Såva till 1. Sedan fick 
de andra gå i säng och Såfva till kl. 2. detta blef En timme 
på natten. man kan tro, att detta jellde både kropp och hellsa, 
och om någon Skulle Slita Så mycket nu för tiden och arbeta 
för 6. a. 8. Skilling i vickan, den gubben gick aldrig, men 
både jag och min kamrat fick aldrig bannor för arbete. men 
på Skåjj fick vi många gånger oqvedningsord och öknamn, Så 
att de icke kan täeknas på En hel bok papper 24. ark, och 
flera gånger var det gnabb och Svordommar i onödighet. 

men pillten växte till. men Sedan vart han inte Så god att 
tas med. Sedan höltt Jag Skomakaren på afstond, och det med 
snits. och Jag funderade på att flytta från Skomakeri och taga 
mig bondplas, för den endan att Jag såg, att alla gamla Sko-
makare Så var det fattigdt för. illa Såg di, och af allmen-
heten ogillade, och för resten hade Jag mera lustt till vang-
maken, för det findes icke många Björkar der omkring, att icke 
Jag Såg, var var bit Skulle passa till. Så att Jag flyttade till 
Ekeby i Skånella hos arondatorn L. P. 1834., och Sedan be!' 
Jag karl, då fick Jag .40. kronor och barskinpels,1  1. par 
nya och 1. par vestickade Strumpor, 3. Skjortor, 2. par Stoflar 
i lön for året, och Sedan fick Jag börja med jordbruket, Som 
jag var van vid min Speda barndom, då fick jag tid att Eta 

1) fårskinnspäls med ullen inåt ock ej beklädd utåt. 
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och Såfva, och Sedan började Jag att få bettre hellsa och mera 
krafter, och mången gång ner det var oveder, Så fick Jag vara 
under tak, för jag började på att jöra Skrinder och understegar, 
harvar, trestockar, Sladdar, Reffsor, grepar och Ett par Stöflar, Skor 
och kjängor. och det var En bra husbonde, för han hade Riektig 
orning, och altt vad han jorde, Så ville han att det skulle vara 
Start och veljort, för han var inte Redd om tiden, bara det blef 
bra. Sedan blef den tid att han började villa Stedja Sitt gamla 
folk, och jag blef qvar för 45. kro. och Sommarkleder och lika 
danna behör. 

men årett Efter .1836. då flyttade Jag till prestgården till 
Arondatorn A. E.; då fick Jag .45. kro. i lön och hemvefda 
Sommarkleder, Ett par nya Stöflar, två par förskodda, 3. Skjortor, 
1. par nya Strumpor och Ett par vedstickade, Ett par vantar. 
mycket bra husbondefolk, men giriga öfver all måttan, för vi 
fick aldrig Såfva lengre En till klockan tre någon morrgon. 
Så att nog fick vi jöra rett för vår lön, för vi gick i Stallet 
kl. A4, och kl. 45. gick vi in och åt .frukost, och Sedan ut 
på logen och trösska i kola mörkret, Så att vi har kunnat Slagidt 
både arrmar och ben af oss, i två Starka timmar, innan vi fick 
Se någon dag på hemmelen; och likaså om qve//ana till nära 
.7., och Sedan ut på dammen och hugga upp Brenvinsis och 
draga ner i brygghuse, och Sedan till handqvarn och mala 
Brenvinsgröpe och bryggmaltt och En par tunnor grynkorn och 
Sålla gryn. Så att om Jag Slog Sönder En Slaga, Så var det 
jemt och rädt att jag kunde få någon tid att laga den utan 
påtal, och myckett annatt qvelsknåp Som icke kan påminas. 
men dessa prikanttjoner har bortlagdts för tjenare nu för tiden; 
men Jag Repade' med i 2. år, för då var jag både ung och 
Starck, Så att Jag ingenting gaf om. 

och Sedan flyttade Jag till S. 1838. till R. J., och då 
flyttade Jag ur asskan och i Eldbrasan. då tänte han att 
lära mig att veta hut. men Jag har varitt ute litet förr och 
lärt veta hut, Så att det vartt Svårt att lära mig taga emot 
stryk. för Så mycket har Jag lärt mig veta hut, Så att Jag 
Satte pe för Sådant arbete. men den Som inte har lärt Sig 
detta, då Rengnade och haglade Stryk nestan varge dag En för 

1) Eller: Slepade? 
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denna och En den andra. och Jag tyckte för min del, att di 
ville hafva Sådant; annars ha di kunnatt Sluppitt, för han var 
Snart Skrämd, för Jag var ihop med honom En gång, Så att 
vi var Så höfliga, att vi Satt barhufvad i Sleden och bugade 
för varandra.1  och Efter • den bettan flög Satan ur honom och 
i Svinett; derför tyckte han inte om fläsk.' men Efter de ka-
laset vartt han och Jag goda venner. och Sedan Språkade med 

, honom om att Jag Skulle få blifva torrpare åt honom, om jag 
Skull blifva måg åt Maths Ersson i thetorp. då Svarade han 
mig, att han kunde villa hafva mig (Ivar lengre, men han tyckte, 
att det Jorde detSamma, ner han fick mig till torrpare, Så var 
det lika godt. och detta år hade Jag .50. kro. i lön och nya 
Stallkleder, En hel kostym af grått klede. 

och Sedan flyttade Jag till thetorp 1839., då blef Jag giftt. 
och der var Jag .14. år och gick Som hemmåg. men Sedan 
började jag att ledsna den tjensten och tänke jag att flytta till 
Steninge och taga Stalldrengsplass men jag mötte kapten F. 
vid märstabro, och jag frågade honom om Stalldrengsplas, och 
han låfvade mig den; om jag ville komma dit flesta Söndag, 
Skulle vi uppjöra. men ner jag talade om för min Sverfader, 
att jag tänkte att flytta, då började han att fundera på den 
Saken att ick det gick an att bliva EnSam, utan han Sade 
till mig, att jag Skulle få öfvertaga torpet, Som jag och jorde. 

men då började jag att fundera, huru det Skulle gå till att 
Sätta fötter under Egedt bord, då jag inte Egde mer En fyr-
fotig palle och En lyckta utan glas, och .10. kronor måste jag 
låna, att vi kunde komma ihop. dem var jag Skylldig. det 

»Jag slog av mössan på R. J. Jag kan avlägga min salighetsed 
på att det är sanning.» En av de gånger, då jag hörde G. A. tala om 
denna händelse, framställde han saken, om jag ej missminner mig, på 
följande sätt: När R. J. ock han en vinterkväll ensamma åkte i en släde, 
ville R. J. av någon anledning handgripligen tukta till honom. G. A. 
böll då upp armen för att avvärja slaget, varigenom R. J:s mössa kom 
att stötas av. R. J. slog därpå av G. A:s mössa, så att både husbonde 
ock dräng blevo utan huvudbonad. När G. A. sedan steg ur ock tog 
upp sin mössa, tog han visserligen även upp husbondens, men först 
efter det han blivit uppmanad eller ombedd att göra så. 

När jag med anledning av det ovanstående frågade G. A.: »Tyckte 
inte R. J. om fläsk?», svarade han: »Det vet jag inte, men jag satte 
så, för att det skulle låta något.» 
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var mycket dåligt att börja Sätta till hushåll med. men jag 
lefde på god tro, och Sedan fick jag taga Spanmål vid gården 
till födan hela Sommaren, till jag fick Skäral vreten; och Sista 
gången jag tog Spanmål hos R. J., Sade han till mig, att jag var 
Skylldig honom .70. kronor, men jag låfvade, att jag Skulle 
försöka att arbeta af det mesta på året, Som jag och jorde. 
jag förtjenade .83. kro. 25. öre med Skjutser, dagsvärken och 
jondagar. den .14. mars ner jag jorde Rekning, fick jag 13. 
kro. 25. öre. då fick jag beröm, att jag har varat flitig att 
gådt i herrgården, men jag hade inte Så godt att börja treda 
till höstsede. de var första året Som R. J. hade Landtme-
tare, och då fick jag En kalftomt, Som hörde till Södergården 
i Ekeby, Som var beväxt med tall och Enbuskar. det var inte 
gådt att få bruk på den på Sommaren att Så på hösten, och 
ingen gärdesgård vid landsvegen, bara Ett Rishag. då för tiden 
gick alla Svin och kreatur i gatorna, och då var det nera Så-
ningstiden. det var till att taga nya tag och börja att hugga 
Stör och Gärdsell och kjöra hem. och Sedan En vacker qvell 
ner jag kom ur hergården, gick jag ut och började Störa, medan 
min hustru Rusta kreaturen och laga litet till qvellsvard. Sedan 
gick vi till Skogs och tog baddvidjor. och Sedan vi kom hem, 
lade vi oss på våra knippor och vilade En liten Stund. Sedan 
började vi att Stänga. kl. 15 på mårgon hade jag ny badd-
vidgärdsgård för min vret, och då var jag färdig att följa med 
Wickman och Maths Andersson åt till herrgården, då började 
de att fundera, villken jag har haft till hjelp på natten, Efter 
der var ny järdesgård och qvellen före var Ett Rishag. di ville 
påstå, att jag har haftt den gamle.2  men jag Svarade, att jag 
höll på hela natten, men jag blef ingen varse, och då hade 
jag inte någodt jon, utan min hustru fick jöra alla jondagar, 
.5. å 6. dagar i vickan; och till och med ner di bakade och 
bråkade, fick hon .12. dagar i vickan, för då var hon der både 
natt och dag. och jag jorde tre dagar i vickan och 27. å 28 
herrgeirdsSkjuttser per år. och Sedan fick vi Skjöta torrpet 
på netterna, Såsom kjöra i åkern, Så, Skera, Slå, trösska, Stänga, 
dika, bygga, alttsammans nattarbete. och det var icke nog med 
att Skjöta torpet, utan jag måsste förtiena hö om netterna. jag 

Eller: Skiire? 
fan. 
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var i herrgården på dagen; Sedan jag kom hem, måste jag 
Slipa, och Sedan gick jag till torsåker och Slog hela natten till 
kl. 6. på morgån. då kom karl,  och gumman dit med frukost, 
men jag var icke mörnad till att Eta, för jag började att bli 
litet trödt. då vilade jag En liten stund. Sedan började jag 
slå till midagen. Sedan började vi att bära fram höet till vegen, 
och Sedan på morgånnen bar det af i herrgården. om  qvellen 
bar det af till torsåker igen.' och detta höll jag ut med hela 
vickan. men det var En lång vicka. men jag förtjenade 3. 
ducktiga lass hö, och Endå Slog jag till vartredjelass och bärja 
in deras hö med min makt. och Ett annat år Slog jag till 
halftens hos valen i Sälna på myran, och då läjde jag 3. karar, 
och 2. var vi Sjellva. då gick vi Sta på Söndags mårgon kl. 
p, och kl. 6. hade vi Slut, och då förtjenade jag 3. lass hö. 
och jag vet, att flera gånger Så jorde jag två dagsvärken på 
En dag likasom dika, hugga. jag vet, att jag gick från the 
till Skogsholmen och högg 2. Storfamnar på dagen, kl. 37 var 
det klart. men var och en må tänka, att det frästa kropp och 
lemmar. 

men jag var alldrig Så trött af någodt arbete, Som jaa var 
En jul, då jag var till Stockholm nyårsdagen i herrgådsSkjuts, 
och ner jag kom hem, Så tog jag min violin ock åkte till nors-
lunda och Spelade på juldans. då Spelade jag hela natten till 
35. på morgonen; då fick jag vila till p, och Sedan började 
jag att Spela till kl. 5 på afftonen. och derifrån till Brista, och 
Sammaledes Ett helt dygn; Sedan derifrån till lillbrista, lika-
ledes Ett dygn. då har jag fodt vila .6. timmar på 4k dygn. 
men då tyckte jag, att det Skulle bli Roligt, om jag Skulle 
kunna få min fullkomliga vila Som förr.' men jag förtjenade 
87. kronor på tre dygn. då hade jag bra dagpening. men 
Endå var inte min hustru belåten, för hon tycke att Jag Skulle 
veta att komma åter, ner jag for bortt. 

och Sedan gick dett år för år till de Sista 4. åren. då 
kjöpte Jag grödan af Magnus sundström i Strömsberg och be-
talte 200. kro för 1. tunna Råg och 2. kappar vetesutsede. det 

-1) Gustaf Anderssons son. 
»Men gå stad nu ock försök det någon, men det går inte.» 
»Jag var så trött, att ingen människa kan ha varit så trött — 

det är närapå omöjligt.» 
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var bra betalt, men Jag tyckte att Jag Skulle få litet mer att 
Röra med, och då måsste Jag Skaffa mig En Statkar och två 
fullkomliga pigor. Sedan fick Jag jöra 6. dagsvarken och 12.1  
hjelpjon i varje vicka och herrgårdsSkjuttser, Så tida Jag vart 
budad. Efter mitt kontrakt Skulle Jag jöra 7. för inte och 
de öfriga för 2. kro 50. öre paret, med villkorett att Jag 
Skulle fulljöra alla mina åliggande, om Jag Skulle hafva båda 
torrpena. och detta jorde Jag till deras belåtenhet. 

och Efter 24. års torrpare vid Thetorp Så fick jag taga 
emot mantal Ekeby Norrgård att bruka Som arondator. men 
då var det litet konstit, för Jag mässte kjöpa mig Ett par hesstar 
och litet RedSkap, då måste Jag Sätta mig i skuld. det var 
någodt Som Jag icke var van vid, men det gick bra, Jag be-
talte min Skuld i Rettan tid. men det Jorde mycket till, att 
Jag jorde all Redskap och Seldon Sjelf, och der arbetade vi 
allesamman med kraft och flit, och det gick bra. och Sedan 
Jag fick vara der Ett par år, Så ångrade Bruno Sig för att han 
låte2  mig få gården, för han tyckte, att Jag kunnatt lefva der 
Jag var i Thetop, men Sedermera flyttade Bruno till wall-
stanes och L. J. till S., och då frågade Jag honom, om Jag 
Skulle få bygga En bostad åt mig och karl Skulle få öfvertaga 
gården. och det fick Jag löfftet till. men karl och L. J. vart 
osams, Så att karl ville icke bliva under honom. men Jag fick 
bygga åt mig vid Ekebylund, men Sedan började Jag att funndera, 
huru jag Skulle Stella till med karl. men jag fick veta af belander, 
att Pattron fräsk vid• Lingsberg ville arendera ut Sinn gård. då 
for jag dit och tänkte arendera den åt karl, men ner jag kom 
dit, Så fick jag Sådanna Svar, att han ville helst Sällja den åt 
mig, men jag Svarade, att jag inga peningar hade. men vid 
Samma tillfelle var Stagnnell i kyssynge, och han Sa till mig, 
att Jag Skulle kjöpa gården, för det behöfs inga penningar. 
och tillika Sade han, att han hade uppjort med En Som Skulle 
komma dit på tisdagsmårgon och kjöpa den, men han var mera 
hugad att Sälja den åt mig, för att han kjende honom icke. 
och Stagnnell han bara gick på med mig, att jag Skulle kjöpa 
gården, för träsk duger (duger) inte till bonde. på detta viset jorde 
han mig fundersam, huru jag Skulle bära mig åt. detta var på 

1) Eller: 18.? 	 2) Eller: läti? 
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lördagen. Så for jag hem och funderade med gumman och 
karl, hur Jag Skall bära mig åt, men huru vi funderade och 
tenkte, det kan inte med ord beskrifvas, men på måndagsmårgon 
Reste Jag dit och uppjorde kjöpet; för Jag hade den tanken, 
att om det inte Skulle gå, Så hade Jag den tanken att Sallja 
den igen, för inte tänkte jag att förlora någodt på gården. och 
vi jorde upp kjöpekontrakt, och båda pigorna Skref under, och 
då Skulle jag betala 12,000. kro för gården och 500 kr för 
grödan, och Sedan for vi till lennsman Ölin i Ensta, Som upp-
jorde kjöpobref och utsatte betalningsvillkoren: i handpening 
500 kro., Nesta 14:de Mars 1000 kro., 1869 den 14. Mars .1000. 
kro., 1870 .1000 kro., 1871 .1000. kro, 1872 .1000. kro, 1873 
.1000. kro, 1874 .1,500 kronor; 1876. betalte jag det Sista 
4,500 kro. men inte fick jag lefva öfver märket, men inte for 
jag och mitt folk illa. men inte fick jag Sätta upp många 
fjedervangar och Stora logar, utan jag fick bygga Efter magten, 
och Sedan på dessa 7. år Så har jag kjöpt gården och betalt 
densamma. och detta tyckte jag att det var Ett karatag af En 
fattig Skomakarepojjke. men Egett beröm lucktar illa, men det 
Rår jag inte för, men jag hoppas, att jag får någon till hjelp, 
annars får jag Nöjja mig med mitt Egidt beröm, för det Er 
inte Så noga heller. 

och Sedan började jag att ledsna vid jordbruket, och Sedan 
fick karl arendera gården, och jag flyttade till Ekebylund, Som 
jag hade uppbygt Tio år före, Som jag hade uthyrt. och då 
lemnade jag altt lösörebo qvar Så ner Som 2. kor, Som jag tog 
med mig till Ekebylund, och höst- och våsedsgröda fick han 
qvar och hö och Spanmål, och dett var inte Så litet, och Sedan 
kom Jag i godagarna och i Sjelfva Smörmossen, och då fick 
Jag 400 kronor i arende per år, .1. tunna vete, En tunna Råg, 
.300 pund hö, och halm Så mycket Som åtgår åt två kor, och 
Så måste han intressa på 1,500 kronor med 75. ko. och kjöra 
täppan två gånger om Årett, höst och vår. och Sedan lefde 
Jag i god ro med min hushållerska j 51 år vid Ekebylund, 
Som Jag var giftt mäd i 43. År. •och Sedan fick Jag ombyte 
på hushållerska, för min hustru dog den 13-de September 1880, 
och Sedan fick Jag En Enka ifrån wallentuna, och hon var 
yppelig bra, men hon var för gammal att Skjöta kor och 
hushåll, Så att hon kunde inte vara hos mig mer En År. Sedan 
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flyttade hon till valentuna åter, och nu Er hon död, och Sedan 
fick Jag Enkan Ch. J. från tjusta i Skånella. hon var Stor 
och Stark, och hon genade' hos mig i 7. År, och under denna 
tid uträttade hon mycket åt mig, med Spinna, wefva, Sticka 
och Sy och Skjöta mina kor var hon ypperlig, men Sedan hon 
vartt nattgammall, var hon inte att byta ord med, för hennas 
humör vart borskare och Styfvare, att hon inte kunde Skjötat 
sig Sjelf, mycke mindre lyda andra. Sedan flyttade hon till S. 
till holm. 1888. kom RättareEnkan Maria charlsson från Skå-
nellaholm till mig. men nu veta vi inte, hur länge hon blir 
her, och inte huru lenge Jag får lefva, men nu har hon varit. . . 

Eller: tienade? 
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