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skulle också den nämnda strandremsan en gång ha fallit inom 
sk-området. På denna strandremsa, liksom säkert ett stycke 
söderut, finnas emellertid endast fyra ord i vilka g icke blivit 
s. Ock omöjligheten att ur dessa fyra härleda ljudsubstitutionen 
med 

	

	eller den nuvarande sammanblandningen blir uppenbar. 
Resultaterna av den föregående diskussionen kunna samman-

fattas på följande sätt: 
Någon regelbunden omkastning av å' ock f är icke 

iakttagen utom av Torbiörnsson i Stafs., för vilken socken mate-
rialet emellertid är ur flera synpunkter misstänkt. 

En regelbunden utveckling å •-›-5 — utan uttalslatitud 
— förekommer endast på enstaka punkter. 

På största delen av området varierar ö-ljudet mellan y 
ock f med frekvensen starkast än på det ena, än på det andra 
hållet. f är kanske vanligare neråt slätterna. 

Utom i StafsMorTvå. finnas inga ljudlagsenliga f utom 
av äldre g. 

Dessa j' 	sk variera åt;, men så att äro talrikast, där 
y ‹- å äro talrikast, under det att y = rspr. f försvinner, där 
9  = rspr. å försvinner. 

Detta sista faktum vederlägger antagandet av en allmän 
övergång 5 -› § ock gör det i högsta grad osannolikt även för 
områdena med variationen f -> §. 

Det fullständiga sammanfallet av gränserna för å --> f 
ock J' y, fastän övergångarna icke äga något ljudfysiologiskt 
samband, gör antagandet av en spontan utveckling f --> så 
gott som omöjligt. 

6) Däremot överensstämma fakta i punkterna 5 ock 7 full-
ständigt med här antagna teori, att å blivit f, vanligen med en 
uttalslatitud y—f, varefter g- 	f — med obekant artikulation 
— även blivit ostadigt ock kan variera, där å varierar. 

En regelbunden omkastning kan såsom nämnts icke 
iakttagas. Variationen ;—$ är ett faktum. Detta faktum för-
klaras lika bra utan antagande av f -> §, även om variationen 
skulle bero på riksspråksinflytande — vilket är osannolikt — 
enär åntalet ord med g- var ytterst begränsat. 

Då T. från några platser har regelbundet å 	J' ock 
icke samtidigt målets f = rspr. f, strider detta nåt mina iakt-
tagelser, ock frånvaron av y måste betraktas som tillfällighet, i 

28-120088 Sv. landatn. Wigforss. 
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synnerhet som den av T. samtidigt konstaterade substitutionen 
av rspr. f 	sk med y i ett sådant mål skulle vara obegriplig. 

Det är sannolikt, att gränserna för bevarat sk- för 
även i norr varit vidare. 

Om StafsMorTvå. — såsom av vissa skäl är i någon 
mån sannolikt — fordom haft sk- bevarat, bli t. ex. de talrika 

rspr. i i Stafs. alla (utom 4) substitutioner ock förklar-
liga endast med här antagna teori. 

§ 56. En gräns för växlingen w: v i framljudsförbin-
delse går genom SH. 

Längst framskridna äro som vanligt målen i sydväst med 
v i alla ställningar, alltså v 	hw, kv, tv, dv, sv. Hit höra 
socknarna ÖKSkReYsLaTjEldTr. Östra gränsen går ett stycke 
in i Veinge socken, åtminstone har byn Oringe endast v. Prak-
tiskt taget innefattar området alltså den sydhall. slätten. Öster 
om nu angivna socknar finnes ett gränsområde med i större eller 
mindre utsträckning växlande w ock v, varom nedan, tils man 
kommer till målen med enbart w, alltså iv ÷- hw, kw, tw, du; (gw), 
fw. Detta uttal inträder sydligast österut i Br., varefter gränsen 
vänder något åt norr ock går genom s. Enslöv, söder om Ulla-
sjö by, men norr om Ens. by, fram till Nissan. Nedre delen av 
norra Nissastranden är mig obekant, men i övrigt fortsätter här 
området med w, alltså i TorSlättGetRevHarp1StenEftAsDrKrogs 
VessOk 'Gäll., d. v. s. hela MH. upp till Ätran, utom socknarna 
söder om dess mynning. Av dessa är det väl antagligt, att 
Åstad har w. Däremot kan möjligen Skreal höra samman med 
kustremsan norrut, där jag åtminstone i enkelt framljud an-
tecknat v från StafsMorTvå. Norr ock öster härom ha vi åter 
w i alla ställningar över ett område, som säkerligen innefattar 
hela den mellan Vgtl. ock Smål. inskjutande delen av Hall. 
Jag har anteckningar från Spannarp, Svartrå, Rolfstorp, Grimeton, 
Hvalinge. Från ett par av dessa ha ex. visserligen endast w i 
enkelt framljud; men då w i denna ställning försvinner först, 
äro även kw etc. säkra. Angränsande delar av Vgtl. ock Smål. 
ha också w, se Lundell Sv. lm. 1911, s. 262. Från kustremsan 

Intet ex. finnes på enkelt w i framljud. 
Lundell Sv. lm. 1911, s. 263 har fått uppgift om w efter t 

ock s. 
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StafsMorTvå. har jag, som nämnts, antecknat v-, ock likaså i 
StafsMor. ett par ex. på tv-; däremot i Två. tw-, kw-. 

På det ovan nämnda gränsområdet i s. Hall. — d: . v. s. 
trakterna mellan området med enbart v ock det med enbart tv — 
inträder v småningom. N. Ve. har alltid Sw- (1. §-), kw-, tw- ock 
oftast w-, men någon gång v-. Skillnad beroende på ordklass eller 
följande ljud har jag icke iakttagit. I n. Kn. (Körsveka) är 
v- enarådande, tw- ock tv- växla, men endast kw-, fw- höras. I 
Knäreds by har jag hört endast v-, däremot växlande tv-, tw-, 
kv-, kw-, sv-, sw-; i Kn. (Gunnarsb.) v-, tv-, kv- men sto-; i Kn. 
(Trälshult) tv-, men sw-; i Kn. (Ämtön) kv- ock sv-. Från de 
sista tre •byarna är materialet dock så magert, att några slut-
satser angående ordningsföljden vid övergången w --> v icke 
böra dragas. His, har endast v ock tv, men kv, kw ock sv, sw 
omväxlande. Samma är förhållandet i Vox. Från Hassl. finnes 
en enda uppteckning: swin, alltså står w kvar åtminstone efter 
s. Från gränsbältet något längre norrut har Ens(by) alltid v-
ock tv-, men kw- ock Sw-. Tö. slutligen har växlande tv, kv 
ock sw, Siv,  däremot alltid v utom i det en gång upptecknade 
was adj. Resultatet är tämligen klart. Tidigast har äldre hw 

w blivit v; därnäst med all sannolikhet tw 	tv. Slutligen 
tyckas förhållandena i Tö. tyda på en skillnad mellan kw- ock 
sw-, i vilken senare förbindelse w alltså skulle ha hållit sig 
längst. 2  

A) Den sydhall. slätten med endast V: 
valp (å. 233) TrTjReÖK. 	kika etc. (s. 41) 'tvillingar' 
va.4 adj. (s. 217) TrEldTjLaReSk 	EldTjRe. 

ÖK. 	 tvivla v. (s. 55) EldLa. 
vpsla v. (s. 65) TrEldTpeÖK. PICEA, adj. (s. 118) ReSkÖK. 
ven) (s. 104) VeTjLaReÖK. 	kvsla s. (s. 21)• TrEldTjLa. 
viclan adj. (s. 56) TrEldVe(Ör.) kv, kved s. (s. 133) TjLaRe 

LaÖK. 	 SkÖK. 

I Markaryd (Smål.) har man tw-, kw-. 
Fonetiskt är väl denna ordningsföljd mycket sannolik. Över-

gången till dentilabial sker tidigare efter dentalen t än efter gutturalen 
eller palatalen k. Ock att w bevarats längst efter s, beror på att s 
blivit ett mer eller mindre labialt f-ljud, efter vilket ett v haft mycket 
svårt att utveckla sig. Mina uppteckningar med Sw- ha fått stå kvar, 
men deras 5 representerar säkert icke alldeles det vanliga s ljudet. 
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bah s. (s. 221) TrEldTjLaRe sval, svoul s. n. (s. 200) TrTj 
SkÖK. 	 ReSk. 

svin s. n. (s. 54) LaSkÖK. 
sveel4gada adj. (s. 97) TrLa. 

Det östliga ock nordliga området 
walp (s. 233) EnsBr. 
wds_vh (s. 217) EnsBr. 
widah (s. 56) EnsBr. 
wffl,ga etc. (s. 65) EnsBrVess. 
Ivan (s. 104) EnsBr. 
withval, wahv (s. 228) BrSlätt 

Vess. 
walv (s. 232) Br. 
tv.sa  (s. 4) BrEft. 
wga (s. 55) BrVess. 
wga (s. 55) EnsBr. 
tvina (s. 56) EnsBrVess. 
wPska (s. 65) EnsBr. 
wksta etc. (s. 65) EnsBrVess. 
ivetina etc. (s. 89) EnsBrSlätt 

EftAb. 
wedja (s. 148) Br. 
roa etc. (s. 193) EnsBrVess. 
w4ske, (s. 228) Slätt. 
telfth dej etc. (s. 264) EnsBrSten 

Eft. 
waSdaskleh, s. 'vardagskläder' 

Tor. 
teet sin 'var sin' Ab. 
rya pron. 'vad' Drengs. 

Om förekomsten av w i Get. (Räv.) se Colliander s. 18: 
Övergångsområdet med tv ock v. 

Enslöv (by): v#sta (s. 65), vilda 'välvde', vd, vethdast; 
hga; kwah 'kvarn', kwinfak, swålda 'svalde', stvgn, smula 
'svårt', fwg/ 'svavel'; 

S:n i NU.; Hvalinge GS. Se Helig.. Ortn. -inge s. 49 f. 
Sv. lm. I, 650. 	 3) Sv. lm. I, 662. 

4) Bondeson Hall. sag. s. 72. 

sviila s. (s. 199) TrEld. 
svomp s. (s. 240) LaReÖK. 

med endast w: 
wifina propr. Spa,nultolfsGrim 

Hval. 1  
w«a s. 'vete' Svart. 
wo pron. 'vad' Krogs. 2  
wcohken kott 'varken' As.3  
9,12a)h, sin 'var sin' As.3  
waohken 'varken' Gäll. 4  
waotor adv. 'varför' Gäll.4  
wao pron. 'vad' Gäll.4  
twhiliga etc., kw4g1kga etc. (s. 41) 

EnsBrSlättTorDrEft. 
tweeta kweeta (s. 152) EnsBr 

Slätt Tor Dr Ab Harp Sten Eft 
VessDagsSvart. 

kwel (s. 133) EnsBrSlätt 
AsHarp. 

kick etc. (s. 221) EnsBrSten 
EftVessSvart. 

rwln, (s. 54) EnsBrAbHarpVess 
Spann. 

Swouh (s. 260) EnsBrDrHarp 
VessFagered. 

fwbba etc. (s. 103) EnsBrSten 
Eft. 
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T önnersj ö: vitlyda 'välvde' yeedja, veesa 'väsa', vina ven 'vina' 
'ven', valp, vidah, vasv 'trävred', was; tveeta, tvoul, tviga, 
tyltugan; kvitta,  kvia, kviga, kveg 'kvick', kvas; sylarna, 
syres 'gräsmatta', svarja, s6hat, sweey,ta, Swalj, stvåva, m41-
.96404, swomp, sweehsån; 

N. Vein ge (Pukabygget): va 'vad', twivla. kwest, byk 'kviga', 
sunn; (Räfshult:) vaskan 'varken', tvekat 'vilket', ?vidds 'vit', 
vceh o din 'var ock en'; twiwla, twbugan 'tvnngen'; kwqs, 
kwcal; fwal 'sval', flyga 'svepa', Avephina 'svärma', jou4 'svår', 
jaha 'svara'; (Lossbygget:) fwga; (Källshult:) widos, wia 
via 'tjuta', vas, vepdja 'vässa', Swga; (Ebbared:) wåkan 
'vilken', wdlolah 'välvd'; 

Knäred (Körsveka): vas, veedja, vad; tvbugan, twbugat; hwah, 
kwcel; swtn, sumehma, swblta 'svulto'; (by:) vid, duna, va 
'vad'; tvatd, twatd (s. 88); kvah, kwas, kteckmad (s. 134); 
sycestn, swomp, svga, swelja, swldtla s.; (Gunnarsb.:) vidna 
'vitna'; tvougan; baswcbs, swQtat 'svultit'; (Ämtön:) kvieh, 
svanya 'svärja'; 

Hishult: v, veedja, vald 'välvd'; tvilig, tvceyft; kvah, kveg, 
kvka (s. 1), kivtga 'kvinna'; svdm, sveesta, syckAgad, swtn, 
swchma; 

Voxtorp: veedja, 	md, valt 'välvt'; tveetatwOul, tyceltösa 
'tvehågsen', tvåugad; kvah, kwah, kycel, kumel, kyksån (s. 1); 
sv(-sta, sdaja, stvcen propr., StOba, swöulstikoh, rwlaa, 
jaha, swoht 'svart', suWes. 
Från kustsocknarna norr om Ätran har jag, som ovan 

nämnts, enstaka anteckningar; från Sta fsi n ge: våtnah 'gräs', 
tveenitga; Morup: dana, tveefceft, tveenitg; Tvååker: vi/san 
'vilken', twetgah propr. 'Tvååker', kwata 'kvarn'. Någon direkt 
förbindelse mellan detta område med v i någon eller några ställ-
ningar ock det sydhalländska finnes tydligen icke, då w mellan 
Ätran ock Nissan går ut till havet. Däremot fortsättas den syd-
hall. slättens v söderut i Skåne. I alla ställningar härskar näm-
ligen v i Bjäre 1, Åsbo2, Luggude3, Harjager, Torna, Bara, Skytts, 
Vemmen hög, Ljunits, Färs, Albo. Det nordliga w-området sträcker 

Blott från Förslöv ock Grevie uppges sw- (men v-, 	kv-). 
DtOM i nordost, se Billing ss. 152 o. 156. 
Olsöni e. 53 f. 
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sig långt ner i Skåne. Dit höra ÖGöinge, Villand, Gärds 1, 
VGöinge2, samt nordöstra delen av Åsbo h:der. I Onsjö-Frosta 
växlar w med v. Dessutom finna vi, skilt från de nordligare w-
målen, ett område med w i alla ställningar längst i sydost, 
nämligen i Härrestad, Ingelstad, Järrestad. 

Inom det ovan begränsade området med iv faller 
utvecklingen av tw --> kw ock dw- gw. 

Söder om Nissan finnas former sådana som kweeta 'tvätta, 
kwivla v. 'tvivla' etc. så långt ner som i nordspetsen av Breared 
ock i Ens. till söder om byarna Ullasjö ock Öknalt, däremot icke 
i Ens. by. Norr om Nissan träffas övergången upp till Ätran 
på hela det av mig kända området (jfr föregående §); från 
Skrea uppges tw-, se Lundell Sv. lm. 1911, s. 263; norr om 
Ätran ha vi tw 	kw i nedre Ätrad. Vidare äro ex. antecknade 
från DagsOkSvart. Alltså: 
kunna 'tvinna' etc. (s. 41) Ens 	DagsSvart. 

DrSvart. 	• 	 kwc_kta 'tvär' etc. (s. 118) Ens. 
kwbylbga etc. 'tvillingar' (s. 41) kwahs etc. Ivärs'(s.128)EnsVess. 

EnsSlättTorDrEft. 	 kwou/ 'tvål' (s. 260) EnsSlätt. 
kwivla 'tvivla' Ens., kwivla kwepfctft 'tvåskäftig (väv)' (s. 

SlättEft. 	 152) Eft. 
kwatt etc. 'tvet' (s. 88) Slätt kwbgan etc. 'tvungen' (s. 306) 

DrSvart. 	 EnsVessOk.; klagat Eft. 
kweeta 'tvätta' (s. 152) EnsSlätt kwcbgara propr. 'Tväåker' Dags.; 

Tor Dr Ab Harp Sten Eft Vess 	kwinigara, dets. Svart. 
Förbindelsen dw- har jag i målen endast funnit i ordet 

dwee/ja 'fördröja, uppehålla' (s. 130), fsv. dvälia, med ipf. 
divåld, dvålda, (s. 230). Den blir regelbundet gw- i gweelia 
TorAbStenEft., gladda Eft. Enslövsformen dwålda, som för-
skriver sig från sockendelen med tw- -5. kw-, är knappast till-
räcklig grund att bygga på för ett antagande av trängre gränser 
för dw- -› gw än för tw- --> kw-. 

En övergång tw 	(ew -->) å föreligger blott i de 
båda orden två räkn. ock värb, men här i hela den av mig 
kända delen av Halland. Vi finna (jfr s. 263): 

Framljudande även v-. 
Så långt åt sydost som i Stoby s:n håras ännu kw-, sw-, tw-

hos de äldre, men som det tyckes allmänt v-. 
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åp, v. 'tvätta' Ens-ÖK. 
år) räkn. 'två' NösslKöSvartVessDrAbEftFlarpEnsBr., ou TrEld 

VeTjLaKnReSkIdisVoxÖK. 
Övergången har tydligen i Halland en trängre begränsning 

än t. ex. i s. Vgtl., där Holslj. har pv- i alla ställningar, alltså 
pwaat, pina, ,swei, 'war, §uyet etc. Den fonetiska förklaringen 
till olikheten kan vara tvivelaktig, men man torde utan större 
tvekan för Halland kunna anta en regelbunden utveckling till 
åw 	å framför labialiserad vokal, d. v. s. i detta fall ä, ock u. 
På twu finnes blott exemplet tvungen, ock detta gör undantag 
på grund av inflytande från värbets övriga former. I Markaryd 
har jag emellertid jämte tweeta antecknat både jp? räkn. ock. 
Med. Ordet tyg som har formerna tvoui, twoul, kwoul, är 
icke häller beviskraftigt gentemot regeln, då det säkerligen är 
ungt i målen.1  

§ 59. Bortfall av w i framijudande förbindelse har ägt 
rum framför Q ock u, se föregående § ock s. 263. Undantag 
som svon,, twourn etc. äro analogiska. Under relativ svagton 
har bortfall antagits i må, 'så' ock åwft (s. 263 f.). Om kost etc. 
se  s. 242 f. Slutligen har w fallit efter h i ordet hwar hsvår 
med sammansättningar i TöTrEldTjLaKnReSkHisVox., alltså i 
hela SH. upp till Nissadalen (se s. 264). Ej häller här kan 
man gärna anta bortfall i starkton, ehuru mina exempel på pron. 
hvar inte höra till dem, i vilka svagtonen kan tänkas ha spelat 
en roll. Även ett hwasp- 	hasp- (se s. 245) måste förklaras 
ur svagtonig ställning, ock en akcentuering *liwaspiinge är väl 
inte oantaglig. 

Anm. I förbindelsen alg.- kvarstår k i ett enstaka beekåskwalta 
(s. 231). Eljest faller det regelbundet, t. ex. st4insvikeh, stensvitOlt 
(ss. 28, 32), fwat s. 'skvätt', fwakan, (s. 218), ftpetipa (s. 233). 
Slutligen har ordet skvala v. dels formen fweala KnHis., dels skga 
SlättEns., skkpla Br., skNa Tr. De sistnämnda formerna visa en 
regelrätt utveckling av äldre u (o), ock vill man inte anta en excep-
tionellt stark labialiserande värkan av t„.3. i ställningen efter sk-, måste 
man utgå från annan avljudsform, jfr isl. skola 'beskylle, renskylle, 
bortskylle' ock se F.-T. 1043. Det senare alternativet är säkerligen 
det rimligaste. 

1) Formen kwoul visar intet angående åldern — ock inte häller 
att övergången tw- --> kw- är mycket sen — då den utan tvivel ger 
exempel på den för området naturliga ljudsubstitutionen. 
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B. Kons. efter starktonig vokal. 
Enkla tenues. 

§ (30. Enkelt p, t, k i slutljud ock mellan vokaler blir 
tonande, alltså b, d, g. d, g kvarstå överallt på detta stadium, 
av p däremot blir visserligen på största delen av området b, 
men i större delen av kustlandet v. 

Regeln p, t, k 	b(v), d, g gäller hela SH. upp till 
Nissan. Gränsen går i Smålandsgränsen utom sydligast, där åt-
minstone Markaryd (Smål.) följer de hall. målen. I MH. tiänger 
det östliga ock nordliga p, t, k däremot ett gott stycke in över 
Hallandsgränsen. Det finnes sydligast ock västligast i Drengs.'; 
norrut vidare i Krogs., Gunnarp, Gäll., Ok., Svart., Ullared, 
Fagered, Nösslinge 2. 

Nordligast ock östligast finnes alltså b, d, g i TorSlättAsAb 
Vess3KöSibbRolfstorpSkällinge. Då b, d, g här går ända in till 
Västgötagränsen, är det antagligt, att förhållandet är liknande 
norrut. Från Sällstorp, Veddige ock Fjärås, alla gränssocknar, 
har också Swenning ex. på b, d, g: ro?„b Sällst., rgb Fjär. (s. 29), 

SällstVeddFjär. (s. 32), jd s. 'get' SällstVedd., nd Fjär. (s. 40). 
Kustområdet med p 	v utgör söderut en tydlig fortsätt- 

ning av västra Skånes v, vilket nordligast går ett stycke in i 
Åsbo-häraderna (se Billing s. 148), ock omfattar hela Bjäre h:d. 
Gränsen för b : v fortsätter rätt norrut in i Hall., där sydligast 
ÖK. ock Hassl. ha v, men redan västra Vox. har b. Vidare norrut 
träffa vi Sk. med v, men redan Re. (by) har b. Att språk-
gränsen här dock icke alltid följt sockengränserna i de från väster 
till öster långsträckta socknarna, visar väl Ysby med b, där byn 
Oviz.ga, 'Kövlinge' i västspetsen visar p -› v (se s. 59, not 2). 
På denna punkt är annars för närvarande b härskande, d. v. s. 
i La (Mellby) — där dock de älsta uppge Sig av de gamla ha 

I Kinnared har jag endast hört p, t, k, men har icke träffat 
någon infödd K.-bo, då denna lilla socken tycks vara fylld av inflyttade • 
småländingar. 

Källsjö hör tydligen till samma område. 
Jag antar, att Askome hör hit. Inga anteckningar finnas från 

denna socken. 
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hört v. Om riktigheten av denna uppgift vittnar även bynamnet 
v2,ga 'Köpinge' La. Gränsen fortsätter alltså även här unge-

fär rätt norrut. v finnes vidare i Tj., ehuru endast hos de älsta, 
ock även i deras mål ofta växlande med b. Eld, har v; väst-
spetsen av Ve. likaså. Här har jag hört v regelbundet i öringe 
ock ganska ofta i Göstorp. Området med v är alltså här minst 
lika brett som söderut. I Tö. går gränsen öster om Boarp ock 
Brunskog. v ha TrSn., i Ens. byarna Hert. o. Ens. by. Upp mot 
Nissan har alltså v-området snarast något vidgat sina gränser. 

Norr om Nissan har jag endast hört v uppgivas från Holm.' 
Det är väl antagligt, att även norra Nissastranden närmast havet 
följt de sydligaste kustsocknarna. Från ock med arpl. norrut 
ända till Atran har jag inga spår av annat än b, vilket emellertid 
inte utesluter tidigare förekomst av v, då mina underrättelser 
från detta område överhuvudtaget äro så obetydliga. 

Norr om Ätran vidtar en ny kuststräcka med ännu levande 
v i StafsMorTvå. Om gränsen åt öster här går i socken gränsen, 
vet jag icke; östligare går den i alla händelser icke. Ock strax 
norr om Två, har jag endast hört b i Spann., ock Träsl. 

På nu omtalade kuststräckor med i regel p ---> v, har p 
fallit efter o ock au. Den förlorade konsonanten har väl varit 
det iv, som man får anta ha föregått v i serien p -- - b -›iv -› v. 
Detta w borde för övrigt kanske vid noggrann beteckning ännu 
utsättas, åtminstone i vissa fall, i orden ghau(w) s. 'grep', nau(w) 
s. n. 'rep'. Mindre tydligt höres det i 14(2 'hop'. Åtminstone på 
en punkt i gränsen mellan b- ock v-områdena har jag hört en-
staka w för b; så i Ullasjö (Ens. s:n) p:wc s. 'pipa'. 

Ex. kunna sökas under vokalismen, en samling med p, t, 
k efter I s. 1 ff., efter ä ss. 188- -193, med k efter ö s. 95 f. 

Anm. 1. Ex. på sena lånord med bevarat p, t, k (eller b, d, g 
genom anpassning) anföras bl. a. §§ 5, 15, 18 c, 22 a anm. 1, 22 c 
anm. 1. I de älsta lånorden ha tenues tydligen behandlats som i det 
inhemska materialet. Om en grupp ord med i rally. kort eller halv-
lång vok. + kort kons., som inordnats bland målens ord med kort vok. 
lång kons., se under Kvantiteten, kap. V. 

Anm. 2. Ytterligare försvagning åtminstone av t ock k föreligger 
i några ord, som ofta brukas i svagtonig ställning i satsen, samt i 
några senare aammansättningsleder. Till det förra slaget höra ig 'låta', 

1) Ovan angivna V från Hert. ha hörts av meddelerska, vilkens 
mor var född i Fostad, alltså i övraby s:n norr om ån. 
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wa etc. 'vad' (s. 193), ikait (s. 110), ta v. 'taga' (s. 190), ha 'lika' 
(s. 51), mat, mead 'mycket' (ss. 2 o. 57), mg, de, SQ 'mig, dig, 
sig' (s. 2), noarc etc. 'någon' (s. 366), je pron. 'jag', 0 'ock'; till 
de senare hizinvelia v. 'banna' (s. 90), ön,t62 s. n. 'ordstäv' (s. 177), 
åuhitabh propr. (s. 224) samt möhkavceia, möhkavc'eja propr. Br.1  t har 
fallit; likaså k efter i (över g -± j) samt efter ä, ö (väl över g --->= w). 
En egendomlig motsättning erbjuder å ena sidan mat, mead, me etc., 
öttratab4, å den andra öktO, mbhkavceja. Förklaringen synes ju 
kunna sökas i den ännu svagare akcenten hos ~at, me, ock kanske 
även åtetnab4, men något direkt bevis för antagandet känner jag icke. 
Det vore väl också möjligt, att starktonigt möget, mög, årnaböge 
efter den allmänna övergången gh ---> j under svagton gett mut, me. 
Om starktonigt meg etc, se s. 14. I Spannarp har jag jämte in4a,n 
även antecknat Inågan, mbgat. —  Såsom utveckling i andra led 
måste man också fatta figt)a, stycke' (s. 177) jämte starktonigt fkr.ga  
(s. 172). 

I ibuas v. 'låtsa' (s. 258), fsv. latas, ha vi säkerligen ej att se 
ljucllagsenligt bortfall utan en analogibildning efter pres. los 'låtsa', 
vartill kanske först bildades ipf. lödas ock sedan inf. Skemat har väl 
avgivits av värb som flou-floda, mou-moda, hou.-hoda, sou.-soda, 
kanske även av Slou-sios. 

Om k i stciiksad -E- stekarahuset se nedan s. 459. 
Huruvida en vidare försvagning av p 	b 	v även ägt rum i 

svagton, är mera tvivelaktigt. De bevisande exemplen skulle vara 
spånctgijva s. 'grepe på spann' Br., ghpdagjva SlättEft., samt vija-
l4van eg. 'vridlöp' (s. 4) Ens. (Karlst.), vhialhv His., vhial4n, lie. — 
alltså v eller till ock med bortfall inom området med annars regel-
bundet b. Dessutom har man ett nia& ÖK. med bortfall från om-
rådet med v. Den enda alternativa förklaringen tyckes vara lån från 
angränsande mål med regelbundet v, men man ser inte den speciella 
anledningen till lån just i detta fall. Å andra sidan finna vi ständigt 
b t. ex. i avledningsändelsen -skab -'skap', ock så föreligger, tycks 
det, ett invandrat v i uttrycket gea i iy,6) Ens. (Karlst., se s. 2 not 8), 
varför frågan kanske hälst bör lemnas öppen. 

Anm. 3. På en stor del av området har intervokaliskt t fallit i 
sup. ock perf. part. på -at. Former som Nat 'bitet -et', siat 'slitit 
-et', smMt 'smitit (ut)', ?„eat, ad 'ätit', bikt 'brutit -et', bikt 
'knutit -et', Skt etc. 'suttit' härska i Nissadalen samt trakterna norr 
ock söder därom. Gränsen i norr känner jag ej i detalj. Emellertid 
ha SlättHarpEft. sleat etc., däremot redan Drengs. sMtat ock Vess. 
sledat. 1 söder har jag endast hört Uat etc. så långt ner som i 
Tj. ock Kn. Sydligare vidtar bedad etc., men åtminstone i La. träffas 
ofta dubbelformer, alltså slMa,d ock slMd, bithclad ock ,bhhad, lkdad, 

1.-) By i Br.; Mörkaveka GS., där senare leden tyckes vara ett 
äldre *vika, jfr viga, §cihsvka (s. 2). 
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skbdad, kngad. Likaså har jag någon gång i Re. hört hed. Det 
är emellertid att märka, att i några av dessa värb svagtonigheten kan 
ha framkallat bortfallet, så i bhgad Re. ock sbe,d 'suttit' Vox.' Den 
fonetiska förklaringen till bortfallet under starkton kan nog formuleras 
På växlande sätt. Att t --> d fallit framför -at, men icke framför -at, 
t. ex. i phizdat, h4idat 'gjort het', pbdat 'påtat', måste bero på 
ändelsevokalernas olika artikulation. Ett e mellan d ock t har kanske 
bildats ännu högre ock längre fram än vanligt, ock i alla händelser är 
ett bortfall, kanske förbundet med en utveckling av d till stavelse-
bildande, mycket naturligt. Av ett slöt blev slöt eller skat. Jfr 
utvecklingen till hat 'burit', skoat 'skurit' i MEI. (Vess.) samt vgm., 
t. 	ex. st8an 'stulen

, 
 ,  SVIldt 'svurit', buant 'bundit' vnant 'vunnit', 

fruast 'frusit' ock även skut 'skjutit' (se Sandström ss. 10 ock 27). 
I analogi med b.ht får man tolka fkat propr. 'Fladhult' B. 

(s. 192). Motsättningen till flådalt propr. 'Fladalt' Vox. (s. 192) 
kan bero på olikheten i följande vokal; men märkas bör, att Vox. har 
formerna Udad etc. 

Anm. 4. Bortfallet av t i möja, våp 'vet jag' kan möjligen för-
klaras genom ställningen mellan två i. Paralleller saknas. Emellertid 
är det inte osannolikt, att vi här ha att göra med en svagtonsform. 

-vet-ja såsom obetonat tillägg till alla möjliga påståendesatser är näm-
ligen en mycket vanlig företeelse: da a hån vcoia, han a fg woya etc. 

Tenues + k, I, r, n. 

§ 61. I eftervokalisk förbindelse p, 4 k + 1, I, r, n2  
utvecklas k i stor utsträckning som äldre gh ock behandlas 
därför i samband med detta senare § 86. Däremot ha p ock 
t i stort sett3  samma utveckling som p ock t i slutljud ock 
framför vokal, d. v. s. de bli b ock d, varefter det förra går 
vidare till v på den ovan nämnda kuststräckan4. Ex. 
b4.4dias 'brottas' etc. (s. 59) 
,tvdia 'vässa' etc. (s. 148) 
dhgbia, &viva 'idissla' (s. 59) 

'garnbunt' etc. (s. 20) 

bgbla 'fröhus av lin' (s. 20) 
khgbhg, khgvhg 'krympling' (s. 

59) 
ble,4  'äpple' (s. 148) 

   

Regelbundet kvarstår naturligtvis d i Udan, bhgdan etc. Neutr. 
av adj. på -an, -at, t. ex. skådat 'smutsigt', h4dat 'ruttet', bevara d 
genom inflytande från övriga former. Här fanns intet sup. med över-
vägande bruklighet vid sidan. Dock har jag någon gång hört Skat, 
ilat 'litet'. 

En utgångspunkt k + i torde icke i något fall behöva ansättas. 
Om tl, tn ock pn se nedan anm. 1-3 (s. 445). 
Jfr anm. 4 (s. 445). 
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stabla 'stapla' (s. 249) 	smådha 'prata' (s. 249) 
_kbha 'peppra' (s. 22) 	2n.4lha etc. 'muttra' (s. 281). 

Gränserna för övergången till klingande kons. i denna ställ-
ning känner jag icke i detalj. Redan i nedre Ätradalen finnes 
kneple, motra v., potra v., som kunde tyda på förlängning av 
p, t före övergången ---> b, d, såsom fallet måste vara i Skeem. 
(Boh.) med b, d, g mellan vokaler ock i slutljud, där vi likväl ha 
t. ex. eepka, kråpleg, små fra,  ridna, spreekkata, heelsh, våkna etc.' 
Man finge då för nedre Ätradalen anta, att förlängningen icke 
inträtt lika tidigt före 	jfr dhol2ja v. 'idissla'. Vidare skulle 
någla 'nystan' StafsTvå. ock higla v. Två, tyda på att gränsen 
närmast kusten ginge ett gott stycke nordligare än i själva Ätra-
dalen, ett i ock för sig icke osannolikt förhållande2. Emellertid 
är materialet för knappt för att tillåta säkra slutsatser. 

Lindbergs motsatta mening (s. 196f.) kan icke vara riktig. Se 
de många ex. s. 109-114 med bevarat p, t, k. Före n anser också 
L. att p, t, k kvarstår. Men även frkrnför 1, r äro de klanglösa konso-
nanterna i så avgjord majoritet, att de av L. anförda orden med b, d, 
g böra förklaras såsom undantag. cepka, dripkata, kråpkeg synas 
icke vara tvivelaktiga; däremot bör väl Utbar s. 'löpe' motsvara nisl. 
hle3rpir; sål2a1r s. 'sopor' är, för mig åtminstone, till formen dunkelt; 
ock slutligen har väl libka 'lapa' vid sin sida haft ett *la3ba 'läpp'. 
Vidare • ha vi t i vbtleg, småtra, påtra, bitras, bitar, mot vilka 
nådar 'rötter' inte kan vara bevisande, då det har bredvid sig sing. 
rQd ock oberoende därav på sin höjd visar t 	d framför sonantiskt r. 
Det andra ex. hos L., knata, ser visserligen bevisande ut, men då 
Sörbygdsm., som i övrigt står på samma ståndpunkt som Skeem., har 
knåtrete, blir det inte så vågat att för Skeem:s d anta inflytande från 
annat håll, t. ex. knåda ock knpda, kng.d, knåda, knådn, kanske 
urspr. också från knoh 	Skeem. Ink, jfr betydelsen 'ojämn. knottrig 
(om deg, garn)'. Då vi ha tl —>- si, t. ex. nåla 'nässla', våla 'vassla' 
(s. 197), har ju här t --->- d icke inträtt (se anm. 2). Bevarat k framför 
1 visa: sekb, s_prckkkate, hikka, mot vilka står niga 
Enklast kan g i det sista förklaras genom ett mellan -k ock 1 en 
gång befintligt e (jfr mlty. mekelen ok se nedan s. 467). Ord 
med Ick, som möjligen ha äldre kort k, äro endast slåkra 'sitta löst 
(om hästskor)', /åtra 'glappa (om hästskor)', jfr emellertid Skeem..  
slak 'slak' ock norrl. lakk 'lös, slak' Rietz s. 390. Alltså finnes intet 
bevisande ex. Å andra sidan är gi.gar s. 'åker' ojämförligt, då ju här vo-
kalen förlängts, ock iegra, som i Sörbygden har formen .ara,  kan ha fått 
sitt g från går. Även för k bör alltså här framställda regel föredragas. 

Möjligheten av ett någla jämte ett knep/a på grund av att 
k 	g vore tidigare än p -› b, är ju inte alldeles Utesluten. 
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Anm. 1. tn 	n: van s. 'vatten', våna v., bon etc. s. 'botten' 
(s. 302), bånan etc. s. 'en av kons magar' (s. 302), håna v. 'ruttna' 
(s. 302). 

Vissa undantag förklaras av att bredvid orden med -tn- stå former 
med bevarat d 	t, så t. ex. h4dna etc. v. 'ruttna' (s. 302) : hidan 
etc. (s. 272), mådnadan s. : mad s. (s. 193) etc. — Rspr. är vbtna 
5., vbtna v. (jfr s. 23). 

Anm. 2. tl 	1: 
neela s.- 'nässla' (s. 131) 	 sphåla v, 'sprattla' (s. 218) 
våla, s. 'vassle' (s. 218) 	 kila v. 'kittla' (s. 35) 
Cee/ig s. 'kattunge' (s. 131) 	knas adj. 'kittlig' (s. 35) 
yeela v. (s. 131) 	 la adj. 'lille' (s. 35). 

Det ligger närmast till hands att anta utveckling tl --> dl 	1, 
medan kvarstående t gett si (så vida någon förändring överhuvudtaget 
inträtt). Häremot kunde Vess. språla 'sprattla' synas tala, om man 
nämligen tar Vess. knep le såsom bevis för att även. t bevarats framför 1. 
Förutsättningen är emellertid oviss, ock man kunde möjligen i formen 
språla snarare se bevis för att t icke är jämställt med p. Att vi ha 
att göra med äldre spratla ock icke med ett spraka (se F.-T. 1132), 
är väl sannolikt. Jfr Sörbygdens sprasla, men Skeem. sprala. 

I ordet öda, öel,seckla, &el s. 'kittel' (s. 123) föreligger ett 
bortfall av t (--> d) framför 1. Det vore ju lätt att täuka på samman-
sättningarna såsom förklaringsgrund, jfr sv. kittel; men då detta an-
tagande är obehövligt vid förklaringen av vokalkvaliteten i SH. (se 
ovan s. 123), är det rimligt att även ifråga om konsonantutvecklingen 
söka reda sig med den starktoniga formenl. Det finnes häller ingen-
ting som talar emot ett bortfall av d framför 1 i en form som kildlen, 
ködlen. Att vi bär inte fått assimilation, förklaras av att förbindelsen 
dl är sen. 

Anm. 8. Fullt klara ex. på förbindelsen pn äro svära att finna. 
Former som pbna v. 'öppna', Ufbna v. 'löpna' etc. äro tydligen be-
roende av #ban adj., l,be s., 14bas v. etc. Som ovan s. 249 fram-
hållits, är utgångspunkten för SH. våmnhiksat, vånhimad snarare vakn-
än vapn-. Ett enda säkert fall tyckas vi dock ha i våmno, våmna 
propr. av Vapnöghe (se s. 248). Om uvecklingen här varit bn w-n 

mn eller direkt bn —> mn (jfr kn -> gn -> wn -> mn s. 475), 
kan väl icke avgöras. 

Anm. 4. Som ovan s. 443 blivit nämnt, går på kuststräckan med 
enkelt p --> v även p i här behandlade ställning över till v. Exempel 
saknas emellertid på pr. Om pn är talat i anm. 3. Former som 
pvna 'öppna', lhvna 'löpna' äro icke bevisande. Däremot står regel-
bundet V i det enda ex. med pi : ch4Vja v. 'idissla' Ens(by)SnTrEld 

1) En roll böra visserligen sammansättningarna ha spelat vid fram-
bringandet av de enstaviga formerna öd, öl, vilka ju hänga samman 
med en övergång från alm 2 till akc. 1. 
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Ve(Ör)TjLaReSkÖK. Slutligen återstår pl. Då några lånord med -bl-
gått med i utvecklingen, upptagas de också här. För klarhetens skull 
anföras orden från varje meddelare för sig: 
Ens. eebla 'äpple', knble,.. 'knipple, fröhus av lin', kitg:bbg 'krympling', 

ghbbla 'grubbla', snbbla 'snubbla'; 
Sn. .914vla 'snubbla'; 
Tr. (by) .ble„ krtblet, gh4bla, snpvla; 
Tr. (På.) pghga 'grodyngel', snpbla; 
Tö. bla, knUla, 	Mhg, 14bla 'bubbla', snbla; 
Eld. (K. S.) bla, knMla, Obla, snPbla; Eld. (A. C.) khgvhg; Eld. 

(J. A.) 1)/a, knkula, bt4vla, 
Ve. bla,; 
Tj. ble , ktgbla, krogvhg, gh.bvla, sn#bla; 
Sk. (Lö.) 

	

	 snek; (Str.) 
kh,blzg, bivla, Ovla, sniola; 

ÖK. (Gr.) logvla, khif,vhg, gh4vla, snlyla; (Hunst.) knUla, 
gkikla; (Lya) 	 syQvla. 
Om man undantar ordet äpple, torde en övergång p 	b 	v 

icke kunna betvivlas. ÖK. ock Sk. äro klara, men även i övriga sock-
nar böra väl t. o. m. enstaka v äga vitsord mot b, vilket sistnämnda 
ju vinner terräng ock på vissa punkter alldeles undanträngt även enkelt 
v (se ovan s. 440 f.). Någon anledning till växlande utveckling i orden 
kan jag nämligen inte finna. Endast för Ens(by) med b i alla upp-
tecknade ord kunde ett antagande av ljudlagsenligt -bl- : -vi- vågas, 
kanske kunna Vess. knepla : drobia ovan jämföras. Detta antagande 
kan utsträckas till Sn. ock Tr., så vida lånorden grubbla, snubbla 
betraktas såsom osäkra, jfr Ity. gruveln, ostfries. snövelen (F.-T. 351, 
1100). Att anta ursprungligt v i SuTr(by) 374vla, urspr. b i Tr(På) 
Tö. smsibla är emellertid föga tilltalande, i synnerhet som formerna 
med v icke gå in på området med ljudlagsenligt b ock vidare just de 
socknar (ÖK. ock Sk.), där v -E- p nu håller sig bäst, visa endast 97 
även i lånorden. 	- 

Det regelbundna b i 	bla, bla kan inte gärna vara tillfälligt, 
då icke blott SkÖK. endast visa b, utan detta är genomgående även i 
Skånemålen med p --> V framför 1, r. Vi finna t. ex. i 
Bjäre 	bla. : pvla v. 'sippra', Färs ale,: knåda; 

knbla; 	 Ingelstad åla.: knivla; 
Luggude ebla : lagvhg (Olshi Härr. 	: knåvAa v. 'knapra', 

ss. 26, 51); 	 knivla, kitivlzg; 
ÖTorna bla, : knia.; 	 Skytts 'gbla  : lchi,t(w)l2g. 

Även Bornh. cebla är oregelbundet enligt Espersen Indl. §§ 60, 
62. Förklaringen kunde ju tänkas ligga i påvärkan från ett abål 
'apel', där kvarstående b måste bero på akcentuering av senare sta-
velsen. Emellertid kan jag inte uppvisa abull från det Skåneområde, 
som har v. Ing. har t. ex. åvel. 
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Tennes i gemination ock i kons.-förbindelserl. 

Geminerat p, t, k bevaras. Ex. 
klbpa etc. (s. 25) 	kat (s. 213) 	/tenta etc. (s. 87) 
dopa etc. (s. 61) 	dhbka etc. (s. 26) 	 fleeta (s. 149) 
ketila (s. 214) 	sto 	etc. (s. 61) 	bota (s. 171) 
hata etc. (s. 32) 	bok etc. (s. 287) 	bta etc. (s. 257) 
öieta (s. 146) 	pta (s. 81) 	åta (s. 370). 

Vidare exempel anföras ss. 25, 26 if., 32, 61, 62 f., 86 if., 
143 if., 145 f., 148 if., 171 if., 257 if., 287 IT. 

Förbindelserna pt, ps bli ft, fs. Ex. 
jbfta se (s. 34) 	aftan (s. 245) 	haft (s. 247) 
dhofta (s. 66) 	hafsa (s. 246) 	kjfsan (s. 323) 
Afsa etc. (s. 141) 	skaft etc. (s. 247) 	loft etc. 'loft' (s. 323). 

Vidare ex. anföras å de ovan anförda ställena. 
Anm. 1. Att tendensen till denna övergång ännu är levande, fram-

går av ord som phofs 'pitprops' (s. 294); men rspr.-inflytandet hämmai, 
t. ex. hesdpt (s. 145). 

Anm. 2. I en del av ex. med o —> ö framför p (se s. 323 f.), 
har jag efter lång vokal inte sällan tecknat v  i  st. f. f. Det är tro-
ligt, att första delen av kons. i sådana fall varit klingande. Några 
grunder till växlingen känner jag icke. Uttalet w i en hel del fall i 
samma ställning representerar väl ett äldre stadium i utvecklingen till 
°vt (-)- §tft?). 

Regelbundet genomförd är däremot övergången till w efter a i 
östra delen av Breareds socken med former som ezwtan 'afton', hawt 
'raft', skawt 'skaft' 2. Det är möjligt, att vokalen a i detta fall snarast 
borde tecknas halvlång. 

Anm. 3. Assimilation av pt --> t föreligger i följande fall: 
ista 'efter' 	 &tita st 'sakta sig' 	tota 'lyfta' (s. 62) 
& 

	

	 (s. 146) tast 'efterst' 	 kalt, 'åter' (s. 213). 
Utan tvivel ha vi att göra med en utveckling under svagton. 

&tast ock &tita Si ha följt &ta. 
Anm. 4. Bortfall av f framför .9 synes föreligga i former som 

heesta 'räfsade', heesasa 'räfserska' (s. 141). 
Anm. ö. Former som 'Mota (s. 174), dhptas (s. 175), stkpta 

(s. 176), höpta (s. 370), titpta 'tappade' Ens. etc. bero tydligen på 
inflytande från 69ba etc. Vi finna därför Ufte, endast på området 
med Uva ock höta 'ropade' endast jämte h(.3.a 'ropa'. Likaså träffa 
vi nyps av niiba 'nypa', men lufs av Mya. 

Utom de i § 61 behandlade. 
Om w <--• äldre k, gh på samma område se nedan s. 475. 
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Förbindelsen tS •-> s (s). Ex. 
ha etc. 'hetsa' (s. 32) 	p/a.5 'plats' (s. 217) 
hcbskan, 'hätsk' (s. 141) 	kni'Astohp 'Knutstorp' (s. 376) 
vceskat 'fuktigt' (s. 153) 	pu,5 'puts' (s. 295). 

Om förbindelsen k + kons. se  under gh i samma 
ställning nedan s. 465 if. 

Såsom senare (eller sista) komponenten i kons.-
förbindelser kvarstå p, t, k. Ex. 
hbspa 	 stelk 	 m&hka 
Itsta 	 klemp 	 stcptt 
fesk 	 higka 	 vcast 
spilta 	 pinst 	 vouitta etc. etc. 

Anm. 1. Om bortfall av p, t, k mellan konsonanter so nedan 
§98. 

Anm. 2. Då i Br. finnes ett ryskte -› "rykste --> hopta (se 
ovan s. 65), måste man ju rubricera det som metates; men förklaringen 
ligger möjligen i inflytande från det likbetydande rykte [-. hojta] 
'ryckte'. 

Medior. 

Geminerat b, d, g kvarstår. Ex. gkeba (s. 26), 
byga (s. 61), Jeeda (s. 147) etc. Ex. anföras ss. 26, 28, 32, 61, 

. 63, 78-81, 90 f., 146 f., 148-151, 172-177, 214 if., 258 f., 291 ff. 
Förbindelsen mb assimileras till ni. Ex. 

dima (s. 36) 	kom } (s. 240) 	dom 
CAma se (s. 134) 	vom 	 dbiya (s. 379). 

Anm. Lånord äro de tre månadsnamnen setc'embak, novcbinbah, 
desdmbah. 

§ 69. Förbindelsen Id assimileras till / ock ud till 9_1, 
som i vissa ställningar på en del av området övergår till 
(se s. 479)1. Ex. 
sbl. (s. 35) 	 bida (s. 130) etc. 	veena (s. 138) 
byl (s. 69) 	 Utta (s. 38) 	ho (s. 233) 
il (s. 105) 	 hpua (s. 70) 	hOILL (s. 234) etc. 
Vidare ex. på ld finnas ss. 34 if., 69, 130 ff., 229 f., 259, 298f., 
på nd ss. 38 if., 70 if., 135 if., 233 f., 302 if. 

1) Om kort 1, n i vissa fall se nedan under Kvantiteten, 'kap: V. 
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Anm. 1. Både Id ock ud kvarstå, då d tillhör ändelsen i pret. 
ock perf. ptc., alltså igida, fyld, vinda, vend, såulda sould, 
kwålda, kwald etc. Till part. ha väl anslutit sig adj. som skeelv-
kc'end, där för övrigt sidoformer med -nt torde ha spelat en roll, jfr 
lckthcknt 'vänsterhänd'. 

Anm. 2. Såsom lån senare än assimilationen förklaras bad, bUda, 
vgda, v&ldt, ahdnda, eldnda, ekndi , nndalz, månde] m. fl. 
Anpassning efter målets ljudsystem visar ahcbna. Närmast har väl 
inflytande från (dansk) skrift gott en form som tnougföldt. 

Anm. 3. Ingen assimilation har ägt rum i ord som s4nda 'sön-
dag', mönda 'måndag', vilket är naturligt, men antecknas för jämförelse 
med förlusten av d i vissa fall i ordet vardag (se ovan s. 264). 

Anm. 4. Ingen assimilation tycks ha ägt rum i förbindelsen -ndr-, 
-t. ex. vindhap (s. 41), flyndh,a (s. 70), ?endha, eendhn (s. 138), våndha 
(s. 234), h6ndha (s. 305) etc. En del av de ord, som exemplifiera 
_regeln, äro emellertid relativt sena lånord, ock vidare är det svårt att 
med säkerhet konstatera sakförhållandet, då dels inskott av d äger rum 
mellan n ock h, dels former utan d av äldre -ndr- förekomma. Jfr 
slpgdhan, slåndhan (s. 71), åndha, dnha, vån[cl]ha (s. 234), bnha 
(s. 303). 

Åven i fråga om -1dr- äro förhållandena på samma sätt tvetydiga, 
jfr macka (s. 35), fortdba ock fahcbldha (s. 132), åkt, dåldha, gåldha, 
skåldha, fwålha (s. 230), Mita v. 'dåna, bullra' Br., peelha, öivldha 
(s. 250), bl[d]ta, gnidha, miadha (s. 298 f.). 

Förbindelsen ng -› g. Ex. fiet, (s. 39), &ide& (s. 135), 
geue (s. 137) etc. Vidare ex. ss. 38 fl., 70 f., 135 if., 236 if., 305 f. 

Det av ö efter g, in, v, gh utvecklade (11  kvar-
står. Ex. 
tygd 	 tåmda 	 tiejda 'tiggde' 
lcegd 	 kvda 	 btvd s. 'bygd' 
hcbgda 	 ve§vda 	 &Lyd 'dygd' 
d4mdeh 	 ldvdah 'lagd' 	sloid 
glåmda 	 tkda 'teg' 	hjd.  

Ex. på lånord med d ock g anföras å ss. 109 if., 
191, 193, 249 ock flerst. Äldre b, som i en del av målen följt 
med i utvecklingen till v, omnämnes s. 446. Angående kvan- 
titetsbehandlingen i lånorden se kap. V. 

Spiranter. 
Äldre f förekommer blott i en del lånord, gemi-

nerat eller framför t, s, ock kvarstår i regel som f. Ex. 
1) Se Nor. Aschw. gr. § 251. 
29-120088. Sv. landsm.. Wigforss. 
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Ap 'fiffig' 	 vikfti 'vidlyftig' 	saft 
stn,af 	 heefti, 	 loft 
båta 'buffel' 	 haft 	 102ft etc. 

Vidare ex. finnas ss. 34, 66, 141 f., 216, 245 if., 293 f. 
En övergång till w får konstateras i former som katet 'höft', 

Alms 	(s. 323 f.), utan att begränsningen är klar, jfr ovan 
om pt, ps s. 447 ock nedan om v, gh, k + kons. s. 468. 

Äldre enkelt v uppträder i regel som v efter äldre 
ffi, å, y, ö. Ex. 

kva (s. 3) 	 brcav (s. 89) 	stiva (s. 173) 
Åka (s. 47) 	 he_ev (d. 118) 	4va, (s. 193) 
héval (s. 57) 	 hckvan, (s. 149) 	nav (s. 195). 

Vidare ex. finnas å ovan anförda ock på dem följande sidor. 
Anm. 1. Bortfall har ägt rum i värbalformerna bh, ble, 

bla etc. (s. 107), ji, je, gg., g9a. etc. (ss. 15, 194, 262), ha (s. 194), 
tydligen överallt på grund av svagtonighet; varmed kan jämföras bia 
propr. Samma förklaring gäller väl för bha (s. 194). 

Anm. 2. Bortfall av intervokaliskt v efter äldre ä föreligger i ett 
enda ord i några enstaka socknar. Från EnsBrTorEft. är nämligen 
formen tam 'trave' antecknad gentemot tha_ve, i SH. för övrigt. Om 
några paralleller med bortfall i samma ställning av w 	gh se nedan 
s. 460 f., där även en möjlighet till förklaring diskuteras. 

Anm. 3. Bortfallet av v i ordet pa_kig 'grävling' (s. 120) kan 
jag icke förklara. 

Anm. 4. Breared har b i ordet gh,bba 'smältgrevar' gentemot 
annorstädes så vitt jag vet regelbundet v (se materialet hos Swenning 
s. 63 if.). 	Ljudsubstitution kan möjligen föreligga, då väl ordet 
lånats från slättsocknarna i sydväst med v -c-- p mot Breareds b 	p 
(se ovan s. 440 f.). 

Enkelt V efter rundade bakre vokaler, alltså äldre 
ö, i, 9, å ---> å, bortfaller, då vokalen utvecklas till o, u, OU, 
men kvarstår annars som w, v1. Ex. 
«Lat (s. 321) 	ha (s. 375) 	man, m4an (s. 322) 
dyn (s. 375) 	hklaia 	 hha (s. 322) 
ho (s. 322) 	ka 	(s. 376) 	sig (s. 377) 
gh,4a se (s. 375) 	lita 	 tja (s. 378) 
greigan (s. 375) 	lata se (s. 321) 	ou 'av' (s. 256). 

Amm. 1. v kvarstår i sena lånord: kva, hOV (s. 322), gn,ka, 
kat‘tvan (s. 375 f.). 

1) Om bortfall i samma ställningar av w 	äldre p se s. 441, 
om w 	gh, k se s. 459. 



KONS. EFTER STARKTONIG VOL: SPIRANTER. 	451 

Anm. 2. Om fördelningen av w ock v i förbindelserna öw, öv 
ötv, QW, hr se materialet s. 421 f. ock diskussionen s. 325 f. 

§ 76. I förbindelse Y + kons. behandlas V i regel som 
enkelt v (om v + n se § 78). Ex. 
stiPc/hbya 	slehchvia 1. (s. 148) 	4h4fv/z (s. 177) 
t4v/t 	(s. 21) ck via 	 ha'vha, kzvle 
ivlas (s. 50) 	h kvda4na (s. 174) 1ch4vla 	(s. 248). 
Mac& (s. 60) 	bah&da (s. 177) 	thla 

Om ord med äldre 6w, w, gw, Ly se s. 323 if. 
Anm. 1. På det ovan s. 447 ock nedan s. 475 nämnda östliga 

området av Breared med w efter a för det övriga SH:s v, f 	p, 
v 	gh har jag för äldre v endast en säker uppteckning ock denna 
med v: håna. Någon slutsats bör inte dragas därav. 

Anm. 2. I formen fwal 'svavel' (s. 200) ser det närmast ut 
som om v (w) hade bortdissimilerats. I hbain (s. 3), sketbfka (s. 
195) kunde man anta assimilation av vb --> bl, alltså rövbön —> rebbön, 
varefter anslutning till det enkla ordet kunde ha återinfört den långa vo-
kalen. Emellertid är väl bortfall framför b inte °antagligt. 

Anm. 3. Assimilation av vk, vm —> kk, mm2  föreligger i stedsaha 
(s. 212), hbmanab4gat (s. 319). 

Anm. 4. Assimilation av vd --> dd i hada, hada, hade, Ude, 
(s. 215) har väl ägt rum i akcentsvag ställning. Formen kåda, kan inte 
ha regelbundet bortfall under starkton, då på detta område även det 
annars stundom fallande w, v 	gh, k kvarstår, utan den långa vo- 
kalen får förklaras genom anslutning till ha. Sup. hat, hat etc. (s. 
215) visar väl assimilation av ft —> tt •också under svagton. 

Anm. 5. Bortfallet i gålbc'egkan Ab., ggbc'egka,n Br., pylbdgkan 
Vox. 'gavelbänken' har väl ägt rum efter omställning av gavl- --> galv- 3. 

Anm. 6. övergången till klanglöst ljud före klanglös kons. finna 
vi t. ex. i hcbrsalt (s. 118), beh4fs, bah4ft (a. 177). 

§ 77. Övergången vn mn4  inträder, då icke association 
med v i annan ställning lägger hinder i vägen. Ex. 
lbmna (s. 37) 	 jemna (s. 135) 	hamn (s. 247) 
sømn (s. 70) 	Namn (s. 246) 	idmnen, (s. 250) 
neemna (q. 134) 	namn (s. 247) 	s&mna (s. 324). 

Jfr däremot tjvnad, knig, baghcivmg etc. 
Anm. 1. W bortföll efter föregående 0, U. Ex. äro endast mima 

eller måna 'mogna' ock on 'ugn (se ss. 323, 324). Vid utveckling till 

Se Nor. Aschw. gr. § 284,1. 
Se Nor. Aschw. gr. § 284,2-4. 
Se Nor. Aschw. gr. § 284,i 	4) Se Nor. Aschw. gr. § 256. 
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OW kvarstod w i det förra av dessa ord på grund av anslutning till 
~van 'mogen', alltså mim" Däremot finna vi .61mn 'ugn' ock 
även ett enstaka umn, där u måste vara utvecklat av ö efter över-
gången wn -÷ mn. 

Anm. 2. På samma sätt övergår det wn, som uppstått genom 
utveckling av ii -› ow framför nd i Breared, kanske oftast till Inft 
(se ovan s. 304), alltså hamn 'hund', btimnan 'bunden' etc. 

§ 78. I förbindelserna IV ock rv har v fallit (eller assi-
milerats) i växlande utsträckning, men förhållandena äro synner-
ligen oklara. Materialet för frågans bedömmande är följande: 

ord med iv: 
saveh, BrTöTrTj., selv Ve. (s. veelva La. (s. 132) 

35), sava'', Ens. (s. 67) 	?elva räkn. EnsBrVeRe. (s. 132) 
selv 'solv' BrTrEldLaKn. (s. 35), 2gcblvohna Sk. (s. 132) 

sav EnsTj., sblva 'solva' Ens. åun,scb/va 'ko som kalvat en 
(s. 67) 	 gång' TöVe. (s. 131) 

phia 'klubba' ÖK. (s. 69) 	hcb.lada propr. 'Hälvete' Vox. 
plavdt propr. Vox. (s. 69) 	(s. 133) 
skeelva Ens BrTr. (s. 131) 	Sel 'själv' EnsBrTrEld., scel Tö 
skeelvhc'end EnsRe., f- Sk. (s. 	Eld-ÖK., feelve, pl. TöVe., da 

131) 	 sia TöVe. (s. 254); 
samt förbindelsen -alv- ex. s. 232 ock 	-ulv- s. 296 f., var- 
till kan fogas itia&pea s. 'viburnum opulus' Br.; 

ord med rv: 
spehv 'sparv' EnsBrTöVeKn., -a- 	SkHisVoxÖK. (s. 128) 

EnsEldLaReÖK., spah TjHis., skcehv 'skärv' Br. (s. 129) 
spo.kv EnsEld., -e- Tr. (s. 43) öeehva EnsBr. (s. 129) 

vbhval 'virvel' Ve. (s. 44) 	ceitva EnsBrTrVeLaKnReHisVox 
fohdarmva Ens Br Eld LaK n Vox. 	ÖK. (s. 130) 

(s. 128) 	 iti3hVGA 'djärv'  VeKnVox. (s. 
hcbAva 'härvla (garn)' Tr., heta 	251). 

Ex. på förbindelsen -arv- finnas s. 228 ock på -orv-, -urv-
s. 316f. 

Att de sydligaste socknarna en gång förlorat v både i slut-
ljud ock framför vokal, kan inte betvivlas inför ex. som åh/a, 

scel, hal, kal, tul etc., heeha, hah,, håna, thceva, 
tun, etc., ock härmed stämmer tillståndet i Åsbo, där vi finna 
sel, scel, gol, jola, hah, toh, svöha 'svarva', Meka 'kärve' etc. 
Av undantagen äro en del tydligen sena, men även i det in-
hemska materialet uppträder v i rätt stor utsträckning. Någon 
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annan förklaring än inflytande från rspr. ock nordligare mål 
med kvarstående v torde icke kunna tillgripas. Hur långt 
norrut området med bortfall ursprungligen sträckt sig, kan jag 
icke avgöra; inte häller om möjligen bortfallet längre norrut 
varit inskränkt till ställningen i slutljud. Så mycket är emeller-
tid säkert, att ex. på bortfall bli färre, ju längre norrut man 
kommer, men att ända till Ätradalen ock närmast norr därom 
gå former som hal 'halv', fel ock feel 'själv', to/ 'tolv'. 

Enkelt ä ock ä framför 1, r bortfaller i regel. 
Ex. äro 
le (s. 2) 	 blg (s. 196) 	Tich, ngn (s. 7) 
thh, (s. 4) 	 kbjua (s. 258) 	lept (s. 117) 
bia (s. 46) 	 1)9 (s. 267) 	sila (s. 196) 

(s. 80) 	 lti (s. 274) 	Nita (s. 367) 
bitepa (s. 90) 	 hu (s. 375) 	la (s. 370) 
hen (s. 117) 	 by (s. 381) 	l 	(s. 376) 
kl (s. (s. 149) 	 beh (s. 3) 	åyit (s. 382) 
bl@ (s. 171) 	 (s. 6) 	 åjaa (s. 382). 

Ytterligare ex. finnas å här ovan anförda ock närmast föl-
jande sidor. 

Anm. 1. Ovan har antagits bortfall av å framför 1; men undan-
tagen äro egenligen flera än ex., som bestyrka regeln, av vilka det 
enda säkra synes vara öla 'odla'. Assimilation av k 	föreligger i 
pik s. 'killing' (s. 35), liksom väl också i tilta, tibga (s. 54). 
Sidoformen tiha måste förklaras ur längre bevarat e i tidhelika eller 
genom anslutning till tt 'tid'. Ånnu en annan utveckling finna vi i 
taj/a 	fila (s. 22), ock materialets litenhet tillåter intet förnekande 
av att dessa olika moderna former skulle kunna representera det regel-
bundna i olika ställningar. 

Anm. 2. En utveckling 6 --> w 	v föreligger i följande ord: 
g/gvah s. 'glöder' (s. 172), gibatetug s. 'glödtång' Ens., 1cwa,k4va 
etc. 'kåda' (s. 262), s6vait 'sådor (s. 323). Det synes vara natur-
ligast att med Olsåni s. 54 anta en värklig övergång. Någon fonetisk 
osannolikhet förefinnes icke, ock den analogiska anslutning, som skulle 
kunna förklara de sydhall. formerna, kan jag inte hitta. Jfr däremot 
Thorsen Sejer0 s. 44, Billing s. 153. 

6 assimileras med följande konsonant. 
1) än --> n : kleem (s. 149), stana ock stcona (s. 197), mcen 

(s. 117). 
Anm. 1. Den långa vokalen i stana, jämte vokalkvaliteten i stcona, 

är kanske att förklara med Kallstenius s. 78. Likaså torde timg 
'tidning', vilket ord i betydelsen 'underrättelse, nyhet' inte bör vara sent 
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lånord, vara anslutning till tt 'tid'. Formerna amckn, imcbn 'utmed' 
(s. 117) äro tvetydiga, då tiden för tillkomsten av det slutande (e)n 
inte kan bestämmas. Är detta tidigt, kan ä under svagton ha fallit 
mellanvokaliskt eller framför n före assimilationen, varpå vi under starkton 
skulle kunnat få imckn, under svagton ~en, under starkton återigän 

6g 	g : ståga (s. 215). 
6s -› s (s): 

2n46niah (s. 33) 	tahdg (s. 91) 	Mal (s. 172) 
tig (s. 54) 	 st&gla (s. 141) 	ståga (s. 295) 
låsan, idisamt etc. 	kldsal (s. 149) 	go g (s. 368). 

(s. 91) 	 hiegla (s. 151) 
Anm. 2. Om assimilation eller bortfall av 6 föreligger i fall 

som ghisk (s. 49), nisk (s. 52), låter sig ej avgöra. 
Sf 	 f : gåtan, s. 'gudfar' Br. 
6m 	m : gåmåh s. 'gudmor' Br., gomor Vess., våmal 

s. 'vadmal' Ens(by). 
Anm. 3. Oregelbundet är vålma(t) 'vadmal' ,(s. 233) ock likaså 

g4nmöh 'gudmor' Två. 
Äldre Sk -->- hk. Fallen äro: ihka (s. 43), otbk (s. 

180), mghlg (s. 228), bly& (s. 313). 
Äldre 51 -› di, ci : nkdja, smUlja, taxi" vklja 

(s. 20), ngdia (s. 59). 
Anm. be (s. 20), hga, ska, stg (s. 58), gle.e.a (S. 11 9), steea 

(s. 120) äro bildade efter pres. sing.; glepa kan därjämte varå på-
värkat av glepa, ock smUt är bildat efter sme (se s. 20). 

I förbindelsen rö' faller 6. Ex. 
Mua (s. 44) 
	

hd3hana (s. 126) 	 fjepha (s. 255) 
byh (s. 75) 	vcp, 'värld' (s. 126)2 	bQh, (s. 360). 
frk, (s. 126) 	gotik (s. 220) 	yQh, (s. 306). 

Ytterligare ex. anföras å ovan angivna sidor. 
Anm. 1. I pret. står nästan överallt analogiskt d, t. ex. hp&de, 

(s. 79), /Ma 'lärde' Br., jiphda 'satte upp gärdesgård' Br., hcehda 
'härdade' Br., fohda (s. 172), hehde,, &ide, (s. 176), hiMda, (s. 181), 
önhde,, snöuhda (s. 220), smiada, sp4h,da,, bhda (s. 307). Huvud-
regeln följa endast jöha ock tema (s. 306 f.). På samma sätt har Asbo 
i4n,a, ock töha mot övriga analogiformer, ock Skee (Boh.)»ka har 'gjorde', 
men bi4a 'borde', Md 'körde' (se Lindberg s. 203), liksom Sörbygden 
(Boh.) ON, te 'tordes', men fe 'förde', spe 'sporde' etc. Även 

Om förbindelserna kons. + å -› d se ovan s. 449. 
r6 	rd 	rld. 
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i Vgtl. träffa vi motsättningen, jfr töb (ock därjämte hag 'hörde', 
;ta 'körde'), men Smadg, spigc/9 (Sandström ss. 20, 30,, 33 f.) ock 
Holslj. Ade 1. Aka ock Mrd (samt därjämte Oda I. Ma 'körde'), 
men Pda, jej49 'gärdade', hitda 'hörde', Mola 'lärde', hipda rörde', sAda. 

Det analogiska inflytandets växlande styrka tycks man till sist 
endast kunna förklara ur de olika formernas absoluta frekvens. Visser-
ligen förefaller det bra sannolikt, att graden av lim:Rikhet mellan pres. 
ock ipf. spelat en roll, eftersom starkare avvikelse försvårade associa-
tionen ock analogibildningen åtminstone delvis gick över pres.-formen 
såsom likhetspunkt. Ett bevarat me,, gentemot fonds, hgthda, å" "da 
etc. var ju därför naturligt. Emellertid talar det regelbundna d i 
smtchda, etc., s_ptchda etc. ock även ou.hda, snounde avgjort mot att 
i detta förhållande söka den huvudsakliga anledningen. Den relativa 
frekvensen hos ipf. gentemot pres. erbjuder sig också såsom förklarings-
grund, eftersom ett dominerande pres. bör ha underlättat uppkomsten av 
ett analogiskt ipf. För antagandet av att pres.-formerna haft en dylik 
starkare ställning bredvid &Ja etc., tala ju avgjort vokalförhållandena 
i ipf. av värben med äldre 	(se ovan ss. 172 ff., 181). Emellertid 
visa sig åter smorde, sporde motspänstiga, ock å andra sidan finnes 
det föga skäl att anse pres. av göra mindre brukligt än gjorde. Hålla 
vi oss däremot till den absoluta brukligheten såsom huvudfaktor — ock 
bruklighetens betydelse för ljudlagsenliga formers bevarande är bekant 
— ligger det intet förvånande i att just ma, Ab hållit sig bäst. 
För toka, tQb gäller detta inte i lika hög grad, men här torde ana-
logiskt inflytande från »ha ()öib : »ha •=-• tÖlt, : tOha) få tagas med i 
beräkningen. Att näst efter dessa former det mäst motståndskraftiga 
tycks vara ipf. körde, får antecknas som ett faktum. Ren tillfällighet 
är det nog inte, då utom i Vgtl. förhållandet tycks vara detsamma i 
västra Småland, jfr Femsjö jore, tore ock tjore 'körde', men horden 
lörden' Sv. lm. II. 9, ss. 32, 34, 35. 

Perf. ptc. har i alla värben bevarat d, alltså »hd, smond etc. 
Tydligen har sup.-formen med t varit den avgörande faktorn; jfr t. ex. för-
hållandet i fråga om bortfall av t i beat etc. mot skidat etc. ovan s. 443. 

Anm. 2. Formen kouhda 'karda' (s. 220) måste på något sätt 
vara kompromissform. Utvecklingen ä, --> ä ---> å förutsätter nämligen 
inlån före bortfallet av å. Om man inte vill tänka på riksspråksin-
flytande, vilket i detta ord är osannolikt, så mycket mer som man då 
borde ha haft åtminstone något spår av ett ljudlagsenligt *kouha, är 
förnyat inflytande från mlty. karde det enda möjliga antagandet. In-
flytandet kan ha varit förmedlat av skånska mål med formen kahda, 
så i Åsbo, öTorna, Bara, Färs, Ljunits, Albo, klärrestad, Gärds, kahda 
Skytts.1  Med ett sådant antagande stämmer ju, att SH. ock MH. är 
ett gränsområde mellan sydligare khda ock nordligare, SVgtl. (Holslj). 
krya. 

1) Det enastående kaha i VTorna ock Vflarjager kan jag inte be-
dömma. 
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Äldre ö motsvaras av d (cl) i pret. (ock perf. ptc.) 
av värb som fly, sk bQ, tho etc. Ex. 
dicla 'diade' Ens. 	Scle, (s. 78) 	höcla 
fhida (s. 48) 	skycla (s. 80) 	snöcial (s. 370 f.) 
bida (s. 50) 	spya, sYcla (s. 81) kåda 
sUda 'skedde' Br. 	böda (s. 367) 	sthifcla (s. 176). 

Former med lång vokal (blott Q), som antecknats dels i 
Ens., dels i Vox., ock vilka icke torde vara alltför ovanliga, äro 
tydligen påvärkade av inf. ock representera knappast något äldre 
tillstånd i förhållande till böda, thedda etc., även om man oftare 
skulle finna dem i de äldres mun än i de yngres. 

Analogiskt inflytande från ipf. som klceda, fock, etc. är som 
Schagerström Ark. III, 333 framhåller, den enklaste förklarings-
grunden. Den avgörande faktorn vid denna analogibildning har 
för våra mål, liksom väl för alla med tillräckligt tidigt 5-bort-
fall, varit den andra av Olson Ark. XXIX, 229 påpekade, alltså 
formsammanfallet i pres. mellan värb av typerna fly : flydde ock 
föda: födde. Jfr i SH. ex. sådana som 
',gas :idas (s. 49) 	 håta : håda (s. 91) 
kwi :ktvida (s. 51) 	 &Act : bh&da (s. 148) 
smia : smida,1 is.  54) 	klce : kleeda (s. 149) 
strd : skida J 	 skhega : skheeda, (s. 151) 
lya :lyda (s. 80) 	 fga : !Ma} (s. 172) kåta :bhåda (s. 90) 	 y@ : joola 
låta : låda (s. 91) 	 ou : höda (s. 259) etc. 

Anm. Det enda undantaget synes vara dka, ipf. 'dog' (s. 175), 
ock förklaringen till denna form får väl sökas dels i ipf:s ovanligt 
starka ställning i detta värb, dels i den kraftiga associationen Alled dg 
s. ock d994 adj., som kan ha förhindrat vokalförkortningen. 

Huvudregeln för enkelt gh är den östdanska: gh -› j 
efter främre, --> w efter bakre vokal. Dessa j ock W ha i vissa 
ställningar fallit, ock W har i stor utsträckning blivit v. Ex. 

a) efter äldre i, y (utom av ifi.), ö, 93: 
stia, 	 12) ,stg} 	 stiy (s. 54) 	ty, to l (s. 82) 
si, sta 	(s.  via (s. 55) (1(9 	(s. 97) tia (s. 13) 	nia 

	

(s.. 56) 	 feb,29h 
ståtblia (s. 47) 	ncb2a 	 fhA2a} (s. 122) kw/a 	 . 5.8)  vce2 
mia, me. (s. 51) (s  

tgual I 	 fisklce2a, (s. 150). 
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Utvecklingen har tydligen gått till j:som fallit efter modernt 
i ock y. Förhållandena äro desamma över hela det undersökta 
området. 

Anm. 1. Om bortfall på grund av analogi i stMt, fitbsMn se 
s. 13. I pk (s. 122) bör svagtonig användning ha varit avgörande, 
jfr uppl. pit (obetonat) Grip s. 140, Swenning s. 110 ock även rspr. 
plär, samt dessutom om bortfall av k ovan § 60, antn. 2 (s. 441 f.). 

Anm. 2. Bortfall av gh antager Swenning s. 109 IL i äldre öghin 
'egen' för att förklara den på vissa håll mötande oregelbundna utveck-
lingen till an etc. gentemot dce2 etc. 'deg'. Här ovan s. 97 ut-
talades också anslutning till denna förmodan. Att den ursprungliga 
konsonanten i vissa trakter försvunnit, är ju också ett faktum, jfr de 
sydskånska formerna en, et, 13na, na (Swenning s. 34 not 3); men 
att den fallande kons. varit gh, kan icke vara riktigt. Skånelagen har 
upprepade gånger formerna eyn, eyt 1, ock de representera utan tvivel 
ett stadium, som alla dialekterna genomlupit. Huru den vidare ut-
vecklingen skall uppfattas, är däremot högst osäkert. Swenning s. 112 
uppställer en allmän regel om bortfall av gh i levissimusstavelse ock 
anknyter så till det i vissa mål förekommande uttalet med akc. 1. 
Emellertid är Swennings regel i denna vidsträckta formulering säkerligen 
ohållbar. S. stöder sig visserligen på Kocks uppvisande av övergången 
k 	g i akcentsvag ställning, Fsv. lj. I, 35 if., där Kock bland annat 
också förklarar pika -->- piga på grund av akc. 1; jfr Nor. Aschw. gr. 
§ 267, som anför fsv. kögher, sigher 'säker', bmgher 'bägare'. Emel-
lertid finner man hos Kock Acc. s. 197 piga förklarat ur Ditrenista-
pika, ock efter vad prof. Kock enskilt meddelat mig, anser han det 
— om man undantar ställningen i mellanstavelse — för högst tvivel-
aktigt, att försvagningen skulle ha drabbat konsonanten omedelbart efter 
vokal med fortis. Det skulle i själva värket ha varit synnerligen egen-
domligt, om en regelbunden övergång k -->- g(h) i fsv. eller bortfall av gh i 
skånska ock hall, mål skulle ha inträtt i de enstaviga substantivens be-
stämda form, i mask. subst:s ock adj:s nom., i den mån -er var bevarat, 
ock likväl lemnat blott få ock ytterst osäkra spår efter sig. Mot an-
tagandet av försvagning talar kraftigt ett ord som lakan, även i rspr. 
brukat med akc. 1, vilket ord åtminstone i en del småländska mål har 
formen laken, så i SMöre ock östra Härad, likaväl som det i Skåne ock 
Halland med bevarat g heter higan. Man antar vidare gärna en pa-
rallell utveckling av k, p, t. I fråga om t förklarar Kock Fsv. lj. s. 
45 atirtan --> aderton ur ställningen i stavelse med levissimus, ock 
till denna uppfattning tycks numera även Noreen ha anslutit sig (se 
Grund. fsv. gr. § 74, 4). Några ex. på en utveckling p -> b ----> v 
under svagton i motsats mot starktonigt b äro anförda ovan s. 442, 

1) Fyra gånger — alla, så vitt jag funnit — antecknade av Schlyter 
i gloss. — Från runhskr. av SkL. har jag antecknat ett tein 1,it 
Thorsens ed. s. 6. 
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av vilka vlkan möjligen är bevisande. Att denna ytterligare för-
svagning av b --> v icke inträtt efter fortisstavelse med ske. 1, visar 
emellertid formen Mim, 'koppar', som härskar över hela området med p -> b. 

Är sålunda ett bortfall av kons. under akc. 1, vilket skulle skänkt 
oss en form öen. -> ön före diftongeringens början, enligt min mening 
oantagligt, så är det mig å andra sidan omöjligt att finna avgörande 
bevis för någon annan utvecklingsgång. Något fullt jämställt ex. finnes 
icke, ock man får inskränka sig till möjligheter. Ett öjn (Skånelagens 
eyn) kan då ha bevarat ö i framljudsställning, fastän döj blev dm], ock 
detta öj kan ha följt med ett k 	äldre ö i den vidare utvecklingen 
till ai. På de håll, där förträngning uteblev, följde öj i egen med 
do övriga öj 	ögh'. På skånska slätten, där efter utvecklingen 
ögh -> öj -> Eej, en förbindelse öj saknades, kan öjn sedan ha blivit 
ön, ock det är mycket möjligt, att ett spontant försvagande av j fram-
för följande kons. härvid kan ha spelat on roll. Ett par ex. på dylikt 
bortfall anföras nedan s. 467. Det är svårt att därvid inte också tänka 
på vissa skånska former av ordet dagsmeja — så Onsjö-Frosta ock Bjäre 
damckna, dantdnig 2  — men jag ser ingen utväg att begränsa före-
teelsen.3  I formerna damata etc. synes å andra sidan Lindroth (a. a. 
s. 51) med rätta finna en parallell till fsv. fda. gön, alltså med bort-
fall av gh eller övergång av gh -> i redan före sei -> ö.4  De invänd-
ningar, Swenning s. 120 f. gör mot detta antagande, äro knappast 
vägande. Övergången gh -> 	göres visserligen tidig, men gön är ju 
också den härskande formen i de älsta hskr. Svårigheten med gmin -> 
gsen i svagton tyckes vara bra mycket mindre än med de många obe-
styrkta konstruktioner, som S. (s. 121) vill sätta i stället för den äldre 
förklaringen. Slutligen vållar det moderna ven -K- igån 	gin 

Man kan naturligtvis fråga sig, varför ett sej(e)n, då det upp-
hanns av ett bön -> böin -> bin, inte ändå följde med till al etc., 
ock kan som svar endast uppställa osäkra hypoteser angående olika natur 
hos i, j eller olika kvantitet hos se; men faktum kvarstår, att fej <-
äldre ögh icke dragits med av i - ö, ock det är för den närvarande 
frågan tillräckligt. 

Se Lindroth Från Fil. för. i Lund III, s. 46, Swenning s. 122. 
Formerna i SH. damdan s. HisöK., depnicklan Två., (14-

mcbyan Ens., d4rnck9a v. Ens., crånd9na v. Vox. bereda inga svårigheter. 
- 4) Vad de närmare detaljerna i förklaringen av detta gön beträffar, 

förefaller det mig knappast behövligt att göra ett val mellan Noreen-
Olson-Koek å ena sidan, Hultman å den andra, då ståndpunkterna i 
själva värket kunna föras så nära varandra, att en diskussion av den 
eventuellt kvarstående differensen inte torde löna sig. Ett bortfall av 3 i 
gm3in har väl skett över en form som lytt ungefär gin, ock å andra 
sidan tyckes Hultman inte ha någon anledning att förklara i-bortfallet för 
tidigare än 3 -› 	Men om det sedan var eller i som levde kvar 
i andra komponenten av diftongen i gsein -> gön, undandrar sig väl 
alldeles vårt bedömmande. 
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ingen svårighet med den här ovan s. 98 if. givna förklaringen på be-
varande av ö efter palatal kons. 

En utveckling parallell med den i öghin --> ettan antar Swenning 
vidare i stekarehus 	stams etc. Ett tidigt konsonantbortfall — så 
att ö blev jämställt med ö utan följande k eller gh -- är i det sist-
nämnda ordet tydligen mycket säkrare än i det förra. På ett äldre 
störs peka nämligen former från skilda delar av det sydsvenska diftong-
området. Sålunda finnes inte blott stams, utan även stauhs i SH. ock 
stors i Villand, stajrs i Gärds, medan det onekligen var påfallande, 
att ingen oj- eller an-form, utan endast al-former av egen kunde upp-
visas. Bortfallet av det ur k uppkomna gh i stögherhus förklarar 
Swenning s. 113 såsom regelbundet i levissimusstavelse ock kan i detta 
fall stödja sig på utvecklingen k —> g, som prof. Rock fortfarande 
anser sannolik i mellanstavelse även efter vokal med fortis. Jag får 
bekänna, att en förklaring av fsv. gh  såsom danism även här synes 
mig mera tilltalande, men något sakligt bidrag till diskussionen kan jag 
icke ge. Vad angår bortfallet av i gh i Skåne ock Hall., vill jag däremot 
peka på möjligheten att anta en utveckling stögherhus —> stöghrhus —> 
störs med bortfall av gh framför följande konsonant, en ställning där star-
kare kons.-försvagning ofta låter iakttaga sig. Det direkta bevis för bortfall 
av kons. i mellanstavelse gentemot bevarande för övrigt, som Swenning 
s. 113 not 2 anser sig ha funnit i Baramålets buaskräll 'en slags mag-
sjukdom' gentemot det enkla bug, är i alla händelser intet att bygga 
på. Uppgiften måste nämligen vara felaktig. Enligt lmför:s material 
sönderfalla Baramålen med avseende på behandlingen av äldre k efter 
il i tvänne grupper. Den nordligare, till vilken höra åtminstone sock-
narna Uppåkra, Tottarp, Nevitsbög, Esarp, bevarar g i bug, buga, uga, 
medan den sydligare, som innefattar Skabersjö, Möllebärga, Bara, Hyby, 
Lyngby ock Genarp, låter g bli w, alltså buw, bhuwa, uwa. Formerna 
i Sv. lm. II. 9, 85 f. uppges vara från Genarp. Berättaren har otvivel-
aktigt inblandat former från de nordligare socknarna. 

b) efter äldre ä, ö, il: 
4va (s. 193) 	 bawa 
grdtva 	s. 	 bba, ( 	194 lav 	 ) 	da  

m diva 	195 	 la s sav 	(. 	) 	 thu 
vöua (s. 262) 	 thl9w 
bua (s. 321) 	 th,o 	3 

(s. 321) 

sku 
skaw 
skev 
sk 
mu 
maw 
mav 

(s. 322 ff.). 

Ytterligare ex. anföras å ovan angivna sidor. 
Utvecklingen till w är gemensam för hela området, ock 

likaså bortfall av detta w efter U ock Q. Om w skall betraktas 
såsom fallet i vöua kan vara tvivelaktigt (jfr s. 341). 
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Den vidare utvecklingen w •-> v är regelbunden efter a 
ock det i mell. Hall.' mot a i denna ställning svarande a (jfr 
s. 208). Däremot har w i hela SH. upp till Ätradalen fallit 
efter a ock i Vess. efter det däremot svarande w 2. Om fördel-
ningen av öw ock Eiv hänvisas till framställningen s. 321 if. 

Samma utveckling gh —> w har också ägt rum efter la -› 
ie i det enda föreliggande ex.: .ftva, jee. va, yåva (s. 254)3. 

Anm. 3. Här ovan formuleras regeln för bortfall av w efter 
äldre 	så, att w skulle ha fallit efter q. Riktigare är att säga, att 
w saknas efter a, ty orsaksförhållandet torde, efter vad ovan s. 208 
visats, vara det, att å utvecklats till a, så vida w faller, däremot till 
a, 	när w kvarstår. Exemplen med genomgående w-bortfall äro få 4. 
Över hela området finna vi da 'dag' ock dha 'draga' samt diat 'slagit'. 
Däremot har jag endast från ock med Nissadalen ock norrut påträffat 
former som hita 'hage' BrTor., han propr. Ens., mixa EnsBr., l 'lag' 
EnsEft., /GO Vess., 14al4 Sn., sUalå EnsTö., /Goa v. 'laga' Vass., 
sia 'slag, sort' EnsDrengsEft., 8/6o Vess., ba,slå, 'beslag' Br., 8/4bo/I, 
'slagbord' Tr. Från samma område är thha, 'trave' antecknat (se ovan 
s. 450). De för hela det hall, området gemensamma exemplen på w-
bortfall i förening med vokalkvaliteten a ha ännu vidare utbredning, 
söderut antagligen över hela Skåne. Så har 
Åsbo: have, klove, lav, sav etc., men åt, dia, slån 'slagen' (Billing 

s. 185 if.); 
Luggud e: hava, lav etc., men da, dha, slån (01shii ss. 54 o. 70); 
Vemmenhög: slav, khava, hava, sav, mava, gnava, men då, dh,a, 

siad 'slagit' ock 
Ljunits: sav, mava, (av, lava, khava, hava, klava 'klaga', men da, 

dha. 
Förklaringen bör gärna för alla orden vara gemensam, ock för t. ex. 

d/ta kan man inte undgå att tänka på svagtonighet (så redan Billing s. 
187). Då Billing även tänker på ställningen i slutljud såsom orsak 
till bortfallet, torde han däremot knappast ha rätt. Såsom Swenning 
s. 110 anmärker, finnas klara fall med v i slutljud bevarat, ock vidare 
har bortfallet också ägt rum i midljud. 

Även slaat fattas utan svårighet som svagtonsform, ock analogiskt 
inflytande från dkaat är häller inte uteslutet. Vad däremot da be- 

Uppteckningar med a finnas endast från DrengsÅbVess. 
Se nedan anm. 3. Även ett par uppteckningar från DrengsTvå. 

ha i denna ställning q. 
Den sista formen är egendomlig. Den förutsätter antingen, att 

regeln gh -› w sträckt sig långt ner genom tiden, så att även ett ny-
inlånat jagha måst foga sig efter den, eller också en påvärkan från ett 
nytt jaga, eller da. jage, som endast sträckt sig till vokalen. 

1 fråga om alla ex. jfr s. 193 if. 
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träffar, väcker det kanske någon förvåning (jfr Swenning s. 111). Men 
sammansättningarnas bruklighet, har varit synnerligen stor. Utom vecko-
dagarna Onda, mönda etc. funnes vardag, hälgdag, hindan 'i förr-
går' m. fl. Ordet dag följer också draga, med bortfall av gh, t. ex. 
i Skee (Boh.) da, dra, men måyga, la u etc., Holslj. (Vgtl.) da, draa, 
men mag, haga etc. Av de endast från ett mindre område anteck-
nade formerna utan v foga sig ett par utan svårigheter efter samma 
regel. Så bpaldt, sUaldt ock därtill /al. Man kan jämföra formerna 
från Åsbo: kw (jämte la), veejalav, viejala, jileslav, jilesla, sega-
lav, seegala, där kw : i inte gärna kunna vara annat än starktons- ock 
ss agtonsforrner2. Med svagton torde här likaväl som i övrigt, när det 
gäller w-bortfall, få menas en betoning svagare än semifortis. Vad sia, 
basla, med sidoforrnen slav i EnsBr., beträffar, kan man inte vara lika 
viss pä svagtonens avgörande betydelse, fastän sammanställningar som 
ett slags djur, många slags mänskor, våd för slag ock samman-
sättningar som folkaslag etc. nog ha spelat en roll. Men i betydelsen 
slag, som man slår, kan slaat sup. ha medvärkat. Slutligen återstå haa, 
maa (ock thaa). Det är till en början inte så lockande att anstränga 
svagtonen som förklaringsprincip, så att den räcker till även för dessa 
fall. Emellertid peka dubbelformerna hava : haa i EnsBr. liksom 
mave : mae i Åsbo åt detta håll. Ock därtill kommer för hage, att 
jag från Ens. har en anteckning om att hava huvudsakligen brukas i 
betydelsen 'trädgård', däremot haa i bet. 'hage'. Avon om iakttagelsen 
skulle vara oriktig i fråga om det nuvarande språkbruket, finnes här 
likväl en anledning till differentiering. Trädgården var hagen, men 
för övrigt fanns kalvhage, hästhage, fähage, kohage etc., jfr fsv. 
byahaghi, diurahaght, hemahaghi, miDalhaghi. Ens. hota propr. som 
jag ej funnit på kartan, är säkerligen endast en sådan hage, vilkens 
namn av mig uppfattats som propr. Även för maa, (ock th,aa) finge 
man sålunda utgå från sammansättningar, där förliden varit olika djur 
ock olika sädesslag 2. Det etymologiskt oklara dååaha propr får lemnas 
ur räkningen. 

Anm. 4. Bortfallet efter a, a i pret.- o. sup.-formerna flo, float, 
SMQ, SMOO,t etc. i MIL är analogiskt efter pres. flp, a, smila, liksom 
bortfallet efter 15 (se ovan s. 385). 

Även Vess. icoa får väl räknas hit. 
Med hänsyn till bortfallet i detta ock en del andra ord i Åsbo är 

man frestad att antaga förekomsten av v-lösa former även i SH., ehuru 
inga sådana av mig upptecknats. 

Jfr Swenning s. 113, not 2, som anför batonama 'barnmage', 
pnama 'svinmage'. Då 5. antar ljudlagsenligt bortfall, även när 
ordet var förled i sammansättningar, alltså regelbundet maavceek 'mag-
värk', maaplaya 'magplåga', har man däremot skäl att ställa sig 
mycket tvivlande (se ovan s. 459). 
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efter äldre y 	ju. 
Ex. ock diskussion finnas s. 384 if. Då u kvarstod, över- 

gick gh till w, som föll. Då övergången iu y var relativt sen, 
så som efter q- ock enkelt 1, blev också gh till w, vilket kvar-
stod ock övergick till v, alltså åyv, Ove,, lyva. Däremot över-
gick gh till j efter det tidiga ii -› si, angå chopit, fltva, /lya 
etc.' 

efter äldre ö — detta är den enda förbindelse, där ut-
vecklingen bereder svårigheter. Materialet är icke synnerligen 
stort (se s. 177 f.): 

/tilja v. 	 th,6,2eh 
niva se 	 h6jti 	 Ula 
n626. 	 h6jtia 	 clhkia 
plbja 	 hkytian 	 tiva 
hoj s. 'hög' 	 Kvalt 	 cli9a 
hjot adj. 'hög' 	 hjyaskOv 	 mtue,lt. 

Mot alla dessa exempel med står så med nästan genom- 
gående utveckling gh 	w -->- v eller bortfall ordet öga: ova, 
yva, ava, ua, 612a (s. 179) samt löga sig i formen lova se TöTr 
VeLaKnReSk. mot la se Br., loyavan Br. (se ss. 174 o. 178). 
För SH. kan utan vidare konstateras, att 5gh utan undan-
tag givit e, då å återgår/  till samnord. å, ilsy eller Ity. å. Först 
i fråga om å au visar sig splittringen. Här har också M. Kris-
tensen för Sjx1land ock Sydskåne-Bornholm velat uppställa re-
geln om en utveckling gh -› w efter å au2. För Sydskåne 
är denna regel uppenbarligen oriktig, då intet enda ex. på ägh 

öw där torde förekomma. Av det ovan s. 179 meddelade 
materialet framgår, att ordet hög överallt har former med j, 
ock att även öga, som eljest visar den största utbredningen av 
w-former, just i södra Skåne heter tja, pja, 0, alltså med gh 
-+ j. Till de s. 179 anförda ex. kan läggas i Ljunits hoy adj. 
'hög' ock i Vemmenhög huk) ljög', i Bara ock Skytts /0), 
loy 'ljög'. Formen /03 i Vemm., Skytts, Bara är bevisande, 
eftersom pres. där heter lyva. Däremot bevisar det bornholmska 
löv 'ljög' ingenting för -Kristensens antagande, då det mycket 

Huruvida 02 eller y är det regelbundna, betyder för denna fråga 
intet. 

Se Benn.-Krist. ss. 61, 113 ock kort nr 57, Ark. XXV, 142, 
ock jfr Da. stud. 1909, s. 214 
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väl kan vara analogibildning efter pres. liva 'ljugit'. Bornholm 
har under sådana förhållanden endast ett ex. med w, nämligen 
iva 'öga' gentemot håj s. 'hög', håjer adj. 'hög'. Då orden äro 
så få, kan man ju inte t. ex. för enbart Bornholm utan vidare 
avvisa MEristensens tanke, att da. rsprs.-former undanträngt 
de ljudlagsenliga. Man kan peka på att även öga börjar få 
modernare former, så på Bornholm åja, i SH. ola (jfr s. 179). 
Men att detta skulle ha varit fallet även i stora delar av Skåne 
ock Halland i det ytterst vanliga ordet hög med alla dess samman-
sättningar ock i alla ortnamnsformer, utan att ett spår av det äldre 
tillståndet någonstädes lyste igenom, är ett alldeles osannolikt an-
tagande, även om man bortser ifrån den svårigheten, att detta 
lånade höj överallt skulle något ha modifierats efter målens 
egna ljudförhållanden. En annan möjlighet har framkastats av 
Brondum-Nielsen, som för Dyrerimene (se Indl. s. VI) antar 
ägh -> åw framför vokal, men ågh -> iåj för övrigt. Det är högst 
tvivelaktigt, om regeln gäller för något sjx1ländskt mål, ock för de 
skånsk-hall, kan ett liknande antagande tydligen inte diskuteras 
i fråga om å 	å eller gy. Men om man inskränker det till 
ö -4- au, förringas dess värde, i samma mån som materialets 
minskning till några få ord ger tillfälligheterna ett alltför stort 
spelrum. Visserligen heter det just i SH. eva etc. ock leva se 
gentemot ho,9 s. o. adj., thoj, i no. Skåne' ock på Bornholm 
ova, ua, lya etc. gentemot hoj, höj etc. Men med lika mycken 
sannolikhet skulle man då efter Sejeromålets höw s. 'hög', tröw 
'trög' gentemot öje 'öga' kunna ställa upp den rakt motsatta 
regeln: gh -> j framför vokal, men gh -> w för övrigt, samt låta 
höj adj. 'hög' ha j från de många böjda formerna ock löwerde 
'lördag' sitt w från ett en gång existerande *löw. Men under 
sådana förhållanden mister antagandet det sken av fonetisk 
möjlighet, som man annars kunde försökt inlägga däri. 

Det är då utan tvivel rimligare att för det även i övrigt så 
oregelbundna öga söka en specialförklaring, som lemnar den 
allmänna regeln om ragh -> öj i Skåne ock Halland oantastad. 
Ock en sådan förklaring tror jag mig finna däri, att öga i så stor 
utsträckning varit ett pluralt ord, jfr t. ex. formerna hos Fritz- 

1) Märk: alltså icke på slätten i söder ock sydväst, där annars 
likheten med de danska ömålen är störst. 
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ner ock Kalkar. Jag antar då, att vokaliseringen av gh tagit 
sin början, innan ändelsens u, o i ghon sjunkit ner till en 
indifferent vokal, ock att alltså ett ghon gett wen, medan 
ägha blivit Ksja. Detta är för Skåne ock Halland intet djärvt 
antagande, ock man behöver knappast söka något stöd i for-
mernas geografiska fördelning ock finna det anmärkningsvärt, 
att w härskar i norra Skåne ock Halland, men j på slätten. 
Om det nämligen är antagligt, att u-o i ändelsen hållit sig 
bättre norrut, så bör ju å andra sidan även vokaliseringen av 
gh ha börjat senare där. På slätten kan sing.-formen senare 
ha segrat; men det är kanske troligare, att vi där haft j i alla 
ställningar, beroende på en tidigare slutenhet hos ä i framljuds-
ställningen (jfr om denna förträngning ovan s. 179). 

Vad så lova se beträffar, som jag endast känner från SH. 
(ock Bjäre), är påvärkan från det äldre 19g en tillräckligt sanno-
lik förklaring. Jfr Vgtl. lttga scek (Sandström s. 24 f.) ock 
diskussionen ovan s. 185 f. Om moderna former av 19g i SH. 
se s. 325. Brearedsformerna /02a se, kvavan skulle visa den 
regelbundna utvecklingen.' 

Den motsättning, vi finna mellan SH. ova yva lya ock 
Nissadalens samt nordligare ua, kan förstås på -följande sätt. 
Det av gh uppkomna (likaväl som övriga) w bevarade norrut 
sin halvvokaliska karakter längre än i söder, där övergången 
till v skedde tidigare. Om de fakta, som peka i denna rikt- 

1) Vad förhållandena på Sjalland beträffar, ger det lilla ock spridda 
materialet inte starka hållpunkter för en fruktbar diskussion. Sannolikt 
har väl Lis Jacobsen rätt, då hon (s. 154) efter en kritik av MKristen-
sen ock Brandum-Nielsen kommer till det resultat, att »w-former har 
vret almindelige i nogle egne, j-former i andre», ock att förvirringen 
i äldre skrifter har sin grund häri. Att detta antagande skulle inne-
bära, att »vokalisationen av g ikke er sket efter fasta regler», är där-
emot svårare att förstå. Inom varje särskilt område kunna väl reglerna 
ha varit hur fasta som hä st. Ex. från nordöstra Sjzelland (hos Kryger) 
visa ju genomgående öj, alltså öje 'öga' ock löj 'ljög', som här är 
säkert, eftersom inf.-formen är live. I sydöstra Sjlland (Tågeby) 
tyckas vi däremot ha en blandning: höu s. 'hög', höi adj. 'hög', öje 
'öga', Uti 'flög', lön 'ljög', plöje, böje. Då flön, löu kunna vara 
bildade till fläue, lytte, få de uteslutas. Sen kunde man utan större 
svårighet sätta upp en regel om j framför vokal. u i slutljud ock jäm-
föra Sejeroformerna (se ovan s. 463). Vokalisationen kan ha skett ti-
digare i slutljud, alltså då 13 ännu inte var så långt framskjutet! 
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ning (se ovan s. 321 if.). Ett åm.. har sedan givit g(w) — jfr en 
parallell ovan s. 180 ock vidare s. 329 — medan risv kvarstod 
eller blev yv, iv. 

§ 86. Äldre gh framför konsonant splittras liksom en-
kelt gh uti j ock W. Fördelningen av dessa är också densamma 
utom på en del av området efter a. Samma utveckling försig-
går också i största utsträckning med äldre k framför konsonant, 
varför de båda ljuden behandlas. i ett sammanhang. 

a) Efter äldre i,'y, ö, it'3, 6. Ex. 
1) med äldre gh: 

.sela (s. 22) 	"no, (s. 60) 	neeylen, (s. 142) 
sckyna (s. 23) 	lny,69da (s. 73) 	hcepa (s. 142) 
teejde, (s. 42) 	hyd (s. 73) 	dn (s. 177) 
vida (s. 55) 	 Jojd (s. 73) 	ntiidett, (s. 177) 
vfsaln (s. 55) 	deejna (s. 97) 	hd (s. 177) 

(s. 60) 	spiejla (s. 97) 	bbjda (s. 178). 
Utvecklingen till j är klar ock bortfallet efter i, likaså, 

även om visaln är påvärkat av rspr. ock vida analogibildning efter 
skåda etc. Gränsen mot norr för gh -› j framför kons. tycks gå 
söder om Ätran, alltså mycket sydligare än gränsen för enkelt gh 

j. Så äro från Abild antecknade a lygne, (s. 60), bygt (s. 61) 
jämte fbyla, från Drengs. hiegna v., Vess. segla 'segla', tigda, 
dyg 'dygn', lygna 'lugna', /agn s., digna 'sätta deg', ygna 'ögna', 
fhogd 'fröjd', Två. dyg 'dygn'. Om man vågar dra några slut-
satser ur det lilla materialet, är det först den, att övergången 
,gh --> j ej ägt rum framför n. Utvecklingen ghn -> g(n) kan 
man inte betvivla. Vidare få väl Vess. segla, fynd tagas som 
bevis för ett allmänt uteblivande av gh 	j. Däremot kunde 
man av Ab. Nora : fajta vilja sluta, att utvecklingen inte be-
höver vara likformig framför alla konsonanter. Så kan ghn .-›-
g(n) ha varit tidigare än gh -÷ j, t. ex. framför 1. Jfr förhållan-
det vid övriga vokaler nedan ss. 468, 469 f. 

Anm. 1. I Breared finner man formerna k 'lögn', hin 'rägn', 
hckga 'rägna', h,cke2 'rägnig', vartill må fogas dog 'dygn' ock fitieeat, 
'fräknar', fibiagat 'fräknigt', vilka tala för ett allmänt uteblivande av 
övergången gh 	j framför n i denna socken. Området behövde inte 
vara isolerat, då strax norrut i Torup former som vag,  'vagn', og 
'ugn', ioet 'lugnt' synas vara härskande ock norr därom, i Drengs., 
antecknats iteegna v. Då Br. har cleejna ock mina ndn kan detta 
mycket väl bero på anslutning till dcej ock ett *scej ipf., som s. 56 an- 

30-120088 Be. landsm. W i gfo r ss. 
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togs ha framkallat den oregelbundna formen siejna. Emellertid har 
jag å andra sidan i Br. endast hört sojn 'söcken', som måste visa den 
ljudlagsenliga utvecklingen framför n, ock säkrast är väl att betrakta 
Breared som ett gränsområde, utsatt för inflytande både söder- ock 
norrifrån, så att dess ursprungliga dialektgeografiska plats inte med 
säkerhet kan avgöras. 

Anm. 2. Om Br. vce/Sipa 'välsigna' gäller - det i anm. 1 om 
övriga g-former sagda.1  ReOK. vcelsfna tyder möjligen på läsuttal 
(jfr s. 23), men invandring från sydligare mål med regelbunden ut-
veckling till -9,H- är knappast utesluten. Även Åsbo har vcelsina 
gentemot sckyna 'segna', men i Bjäre finnes 4.na 'segna' liksom (i 
Hov) syn 'söcken', ock Ljunits har valsina jämte sina 'signa' liksom 
Färs sina 'trolla'. 

Anm. 3. Någon olikhet i utvecklingen beroende på ursprunget 
för å kan icke antagas. Jämte sketkijd, Sk&v63d (s. 151) träffas 
åin4vd, eanyvd, snOvd, vigYvd etc., vilka sluta sig till bya, yva 
ock förklaras -som dessa (se ovan s. 463 f.). 

Anm. 4. Bortfall av gh --> j har möjligen ägt rum framför kons. 
i former som pleels4m. (s. 122), tgStchn (s. 13); men ex. äro för få. 
för att betingelserna skulle kunna angivas. 

2) med äldre k: 
sela 	 ( se} 	22) 	bck palt] 	 theeita} (s. 142 f.) s. sckjta 	 fhiejneh, 	 vek) ta  
ånsc'eyta (s. 42) 	knceit i (s 142 ) (s. 171) suyn (s. 60) 	skeejta 	. 	f. Osa 
163ta (s. 73) 	sceis 	 akyta (s. 177). kg9ta 	 sleejta 	 It&itaka 

Att en övergång k --> j måste konstateras, är tydligt. Det 
kan emellertid synas tvivelaktigt, om den inträtt framför alla 
konsonanter. Då k följes av t ock s, är regeln visserligen un-
dantagslös, så till vida som formerna med -kt- ock -ks- utan 
svårighet låta inordna sig bland de sena lånorden (jfr ex. som 
bild, piet, okht, hcekta, keksa, sceks etc. ss. 26 if., 143 if.). 
Även framför 1, n, r finna vi k i dylika lånord. Men bortsett 
härifrån visar materialet med k + 1, n, r en del avvikelser, som 
göra en särskild genomgång nödvändig. 

Former med j (eller bortfall) äro: 
sckyla sel 22 	 ( nga (s. 22) 	ina  
n&jla 	) (s.  Aina (s. 49) 	hcbjna 

1) Att räkna med ett kraftigare rspr.-inflytande i denna skogs-
socken än för övrigt, såsom s. 23 föreslagits, finner jag nu mindre till-
talande. 
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(s. 	148). 

Däremot ha följande ord g: 
nkla 	 vkha (s. (s. 22) nkla 	 bigli 
kvegna vé (s. 23) 	kegla 
higna 	 hkla (s. 49) igna 	J 	 mieglaha 

55) 

(s. 148) 

.s̀fgh"a 	(s. 148) gia 
yhgla (s. 177) 

(s. 281). hOgla 
Bland former med k 	g ha då inte uppförts sådana som 

ligna 'likna', nkla 'nycklar' etc., emedan anslutningen till for-
mer utan följande konsonant efter k är påtaglig. Men samma 
förklaring gäller tydligen åtminstone en del av de ovan an-
förda orden. Så kvkna ock Mia, higna sluter sig till hka,n 
ock hbgla till hjoga.1  För bhc?glz, nKeglaha ock kegla har 
man att jämföra mlty. brekelik, hekele, mekelen. Med k 
framför 1, n återstå då endast •nkla, nkla, ock det är fres-
tande att även här tänka på en biform med mellanvokal, jfr 
isl. hnykill 'knuta'. Av orden med -kr- är det en gång hörda 
v7,,gha inte mycket att bygga på, ock «ha eller tita kan fattas på 
mer än ett sätt. Inflytande från ggeh är nog så naturligt (jfr 
ovan s. 444); men å andra sidan kunde k —> j höra hemma i 
sammansättningar som klbahckpia. Då därtill kommer, att en form 
som stkhad (s. 249) förefaller att vara regelbunden, torde det 
vara säkrast att inte konstatera någon övergång k •-›- j framför r. 

Bortfall efter t visas av former som hina, disalt (ss. 47 o. 49). 
Gränsen mot norr för k -.3- j tycks sammanfalla med gränsen 
för gh --> j. Så står i SlättHarpEft. nivla mot StafsVess nogla, 
Ett. hltila mot Två heegla. 

Anm. 5. Assimilation av kt --->- t synes vara det naturligaste an-
tagandet för nOten, 'nykter' (s. 62). Så kunde väl även fattas tt 'gikt' 
(se s. 42 f.). 

Anm. 6. I seelabytha propr. (s. 22) tycks föreligga en annars 
inte representerad assimilation kl(-± ghl 	j1) -÷ 1. Det förefaller mig 
mig dock sannolikare, att vi ha att räkna med dissimilatoriskt bortfall 
av j på grund av det efter b följande j. 

Anm. 7. I Skumrneslöv har jag av en meddeleska i byn Veka 
hört både nc_sela 'nystan' ock hck/a 'häckla'. Det är omöjligt att av- 

1) Jfr s. 281, not 5. 
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göra, huruvida inom något område detta bortfall kan anses för regel-
bundet. Om bortfall av äldre gh framför 1 se ovan s. 466. 

b) Efter äldre 6,å, 2. Ex. 
med äldre gh: fil, h4sa, hiaosa, h&a, on (s. 323), 

Noda, fO.da (s. 324). 
Tydligen ha vi här en utveckling av gh till w, vilket faller 

efter 9g, Q. Endast ett enstaka fall av w --> v föreligger i denna 
ställning, nämligen hbsa (se s. 340). Om w -›- m framför n 
se nedan § 88. 

Vokaliseringen gh -› w går tydligen längre norrut än 
den av gh ÷ j, jfr VessTvå. fig ock Sandström s. 37 om fgk 
etc. i Västergötlanå. Exemplet från Ätradalen är tydligen be-
visande endast för utvecklingen efter u ock framför 1; ock det 
kan vara tvivelaktigt, om w inträtt i något annat fall. Fram- 
för n sker det inte, såsom framgår av Vess. 	lon, sann, 
Ab. log, StafsTvå. q, AbMorTvåSpannBö. son. Även DrTor. 
q kan med rätt stor sannolikhet anses för ursprungligt. Där-
emot är man frestad att i HarpStenEft. q se inflytande norr- 
ifrån (jfr om sakt etc. s. 469). 

med äldre k: 
lbvta (s. 323) 	slb.vta 	 Urna (s. 324) 
itsa 	i 	 th&vta 1 	 us 
ilwsa l (s. 324) 	

tita 	(s. 324) 	NWS (s. 325). 
ösa 	 Mwta 	 ovs 
nbvtaJ 	 tbvta J 	 6vsa,1 

Regeln är tydligen densamma som för gh. Emellertid in-
träder här i mycket flera fall övergången w -› v i de sydligare 
socknarna, eftersom vokalen här inte mer än i ett fall är Q. 
Gränsen mot norr är väl densamma, jfr Slätt. Osa : Två. gzksa, 
oks. Om kn se ovan under mom. 1. 

Anm. 8. Olikbeten mellan å ena sidan lijta, hbjta, th&jta, 
i EnsBrTöTrEldVeReSkHigrox(511.1  ock å andra sidan avta: etc. i TjLaYs 
KnHis är tydligen beroende på en äldre olikhet lykte : lokte etc. 
Om samma motsättning mellan hta och itåvta, etc. se  s. 142 f., 246 if. 

c) Efter äldre a. 
Exemplen med äldre gh ock äldre k få i detta fall behand-

las gemensamt. Utvecklingen visar en bestämd avvikelse från 
den, sona enkelt gh följt, idet att övergång till w icke inträder i 

1) Jfr ss. 73 o. 171. Alla former äro inte antecknade i alla socknar. 
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hela SH. Närmast Skånegränsen finna vi nämligen på ett om-
råde, vars utsträckning nedan skall diskuteras, övergången gh -› j 
--> bortfall. För övrigt ha vi emellertid en övergång av gh till 
w, vilket regelbundet blir v utom framför n, där w blir m1. 
Alltså heter det upp t. o. m. Nissadalen: åmna, dvsal, vta se, 
te gdms, 1ztvla, knåvta, lavs, lavt, mavt, n4vla, håvta„ såmna, 
såvta, savt, savs, slåvta, sphåvla,d, sphåvta, sthavs, tcival, tåvda, 
tåvta, thåvta, våvla, vanan, våmna, vavs, våvsa, våvta (se s. 245 if.). 
Nordgränsen för denna övergång torde nog en gång ha varit 
densamma som för gh, k -› j, ehuru mina fåtaliga uppteck-
ningar inte lemna full visshet. Formerna vagn Sten., vag Eft. 
'vagn' böra anses påvärkade av rspr., eftersom samtidigt anteck-
nats åmna 'agnar' Eft., våmna 'vakna' Sten. Däremot har Vess. 
säkert g, alltså fan, te gags, sanna 'sakna', van, vanna 'vakna'; 
likaså StafsKö. vagn, AbStafs. digna ock väl även Dr. ågna. 
TorDr. ha dessutom vikna. Dr. håvlstatna (men inna) tycks 
ytterligare styrka antagandet om växlande utveckling framför 
olika kons. (jfr ovan s. 465 om Ab. a lbogna : Alla). Även gh -± w 
skulle här vara senare än ghn -› g(n). Kvarstående k framför 
t, s är också antecknat så långt ner som i Eft., alltså aks, sakt, 
saks, vaks, våksa; men då vokalkvaliteten här är densamma som 
söderut, där k övergår till w —> v, medan man strax norrut, från 
ock med AbVess. etc., där de övriga gränserna synas gå, finner 
a-o framför bevarat k, alltså aks, lagt, sakt, saks, voks, vaksa, 
förefaller det mig rimligast att i dessa aks etc. se  kompromiss-
former mellan avs ock rspr. ax eller nordligare aks. Denna 
förklaring styrkes av TrSk. 	kta, thåkta, där kvarstående k 
inte gärna kan tänkas (jfr ovan s. 248). 

I norra delen av Ens, faller v framför t, s, alltså bal, at, 
åta se, das, las, lat, såta, sat, sthas, vas'. Från området med 
säkert gh -± w har jag för övrigt antecknat v-bortfall endast 
i ett enstaka åta se3  Kn., vilket antingen är rent individuellt 

Även ex. med wn -› mn behöva här medtagas för att göra 
materialet tillräckligt stort. 

Det är endast i Karlstorp jag iakttagit detta bortfall. Redan i 
Gromshult (i av. delen av socknen) ock öknalt (mitt i socknen) kvar-
står v. — Även från Karlstorp äro dessutom enstaka v-former anteck-
nade, utan att jag med säkerhet kan påstå dem vara av annan meddelare. 

Åven formen åvta se är antecknad i Kn. 
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eller också beror på inflytande från det strax söderut vidtagande 
området med härskande former som åta se, såta etc. Av ett 
dylikt inflytande har jag för övrigt i Kn. inte funnit några 
spår. Dessutom heter det i Kn. regelbundet ståta 'slakta' mot 
hela det övriga områdets slåvtal. Man kan möjligen anta assi- 
milation kt 	t (jfr nhton, s. 467), men detta förutsätter, att 
ordet är senare i Kn. än annorstädes, eller möjligen svagton. 

För övrigt är Knäred den sydligaste socknen österut med 
gh, k —› v. Gå vi åt väster, finna vi därefter v i Ysby ock 
västligast i La. Gränsen går emellertid vid mitten av området 
sydligare, enär Renneslöv trots en del dubbelformer åtminstone 
till största delen har hört till det nordligare området. Från Be. 
finnas nämligen uppteckningar som amnon,, vamn, f4mnam4ul, 
såntna, våmna, håvla, våvla,, täval, icehnåvla, sphåvlada, håvta, 
thåvta, s_phåvtas, tåvta, dvsal, såvta, vavs, lavs, slavta. Därjämte 
har jag emellertid också ett par ex. med at, så det flera gånger 
hörda man 'vagn' samt fåtna 'famna', ock vidare med bortfall: 
van, sthqs, dåsvahka, våga, mtsvcist, lat, mat, åta se. Efter 
samme meddelare som at-formerna äro även en, hel del av orden 
med av, am upptecknade. Förklaringen är antingen, att 
från det angränsande Voxtorp åstadkommit någon vacklan i 
södra Renn. — uppteckningarna äro från Re. by — eller att 
min meddelare (gammal gubbe) haft at-formerna från sin fader, 
som var född i Hasslövs socken. Huru som hälst, äro vi här 
tydligen framme vid gränsen mot at-området, ock den svårighet, 
vi ha att göra med vid bestämmandet av den noggranna gränsen 
mellan agh, ak -->- aw ock --> aj, möter oss redan här. Det är 
nämligen i ock för sig möjligt att uppfatta former som Be. van, 
vasa, lat etc. på två sätt. Är det ett äldre j --> 1 som fallit 
eller w 	v? Ock formerna med bortfall av kons. äro de 
måst spridda i gränssocknarna mot Skåne, om man undantar 
förbindelserna ghn, kn, där olika utveckling kan iakttagas på 
olika håll. 

För att möjliggöra ett bedömmande meddelar jag allt mate-
rialet ock utgår från förhållandena i de angränsande häraderna 
av Skåne. I Bjäre finnes v i uppteckningarna från VK., Hov 

1) Samma ståta är också upptecknat i Markaryd, där jag egen-
domligt nog även funnit åta de (o. 4vta de) mot -cityt i övriga upp-
tecknade ord. 
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o. Torekov, alltså åjna 'agnar', vajn 'vagn', vevs 'vax', «It, vt 
'akt', åjsa,l julaxel'; däremot a i Förslöv, Hjärnarp, alltså ana, 
van, vas, at, «sal. Om förhållandena i Åsbo se Billing s. 134 
I Åsbo kan man tydligen följa försvinnandet av j, när man går 
från öster till väster. Då Billing yttrar, att man kan följa ut- 
vecklingen av aj 	---> at -3- a »ifrån småländska gränsen 
nedåt genom Fagerhult, Örkelljunga etc.», kan man möjligen få 
det intrycket, att »centrum» för aj-formerna skulle ligga norrut. 
,)Nedåt» måste emellertid fattas som västerut ock, såsom mina upp-
teckningar ge vid handen, även norrut. Då Fagerhult ock Örkel 
ljunga uppges ha aj, Så gäller detta nämligen blott med den 
inskränkningen, att detta aj går över till at, at eller a upp-
emot Smålands- ock åtminstone den östra delen av Hallands-
gränsen. Så har jag från Fagerhult antecknat: i Bernalt van, 
nittoh, satna, atsal, sats (sas), mua, atta se, skata, tutta, satta, 
tack; något öster därom vid Smålandsgränsen i Healt vatn, 
atnoh, hatta, sthats, skita,  kitta; ock i själva spetsen mellan 
Smål. ock Hall. i Trottatorp o. Örnås van, anoh, sana, slata, 
tata, dessutom i Örnås hala ock i Trott. sas, vasa, hata, tada. 
I västra delen av Fagerhults s:n, i byarna Smedhult ock egen-
domligt nog ännu så långt söderut som i Porkenahult, har jag 
hört enbart a i orden van, anoh, siat«, tata, dessutom i Smed-
hult vasa, sata ock i Pork. hala, sana. Gå vi nu åt väster ock 
söder över gränsen till Örkelljunga s:n. har jag sydligast upp-
teckningar från Vannås: von, atnoh, vatsa, skuta, tota; väster 
ock norr därom från Hjärnbläst: v an, atnoh,, slatta, taga, från 
Högaholm: vatn, atnoh, slatta, tatta,, från Lönsjöholm: vain, 
tajta,, via se, ock ett litet stycke österut mot gränsen till Fager-
hult från Krångelbygget: van, «Oh, sana, hala, nala, sas, vasa. 
Ock slutligen längre västerut i Örkelljunga några kilometer från 
Hallandsgränsen vid vägen till Voxtorp i byn Tockarp har jag 
hört von, atnoh, satna, hada, tota samt invid Vox.-gränsen i 
Bjälkabygget van, anoh. 

Det är klart, att man inte kan vänta ett fullständigt ske-
matiskt avtagande i fråga om j:ets artikulationsstyrka. Några 

i) Utvecklingen till j tycks vara utmärkande för hela Skåne. Ett 
enstaka ex. finnes ovan s. 331, not 2. 

2) Något norr om Fagerhults by vid landsvägen upp till Hishult. 



472 	 WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL. 

enstaka omflyttningar eller giften äro tillräcklig förklaring på 
de avvikelser från skemat, som man vid ett studium av kartan 
finner de anförda uppteckningarna innehålla. Detta behöver 
emellertid inte vara den enda förklaringsgrunden. Man måste 
nämligen också räkna med en olikhet mellan de olika genera-
tionernas uttal. De hastiga uppteckningarna under en exkur-
sion till Skånesocknarna lära visserligen inte direkt något sådant. 
Men mitt material från Vox. kan inte gärna tolkas på annat 
sätt. Det har nämligen följande utseende. 

Knopparp (mitt i socknen): vazn, vagt, van, fennabAna, 
inok, segnas, segna, jcekncizla, nålan 'spik', nåla 'fingernagel', 

spkettlada, hånsavåla, balaida 'belagda', tetzda, satt, matt, tkcittan, 
slåtta, ståta, slåttad, slentaka, satta se, såta se, tenta, tketzta, 
våda, dåtsvåk,ka, lats, våtnågla, vånåsla, sas, vaså, stkas; 

Menlösa (i nordväst): von, vagt, åtzzok (såmna!), nal, våga, 
visa, sag, sas, stkas, slatt, slåta, tenta, tåta, kåta, mat, åta. 

Slutligen har jag från Vox. by, Vältevred, Ön, Elnabygget, 
Nordanå, Vråkärr, Knopparp, Bastena, Råryd, Eglan, Ekenäs: 
van, ånok, segla, håla, våsa, sas, slåta, tåta.1  

1 Vox. har jag sålunda hört at (-> az 	a) både mitt i 
socknen ock längst upp i nordvästspetsen, men endast av mina 
två allra älsta meddelare'. För övrigt har jag från ett halvt 
tjog olika punkter av socknen endast uppteckningar med a. 

Det är naturligtvis möjligt, att at --> a är en spontan ut-
veckling hos de yngre; men rimligare är väl att tänka på in- 
flytande från söder, det egentliga Åsbo. Under alla förhållanden 
är det klart, att Skånesocknarnas gränsbälte mot Halland lika- 
väl . som Vox., antingen med en kontinuerlig övergång at 	a 
eller med az, ock a blandade om varandra, måste räknas med till 
det sydliga at-området, att alltså de a, som här uppträda, inte 
kunna vara resultatet av ett v-bortfal1.3  

Minst fåna av orden äro överallt antecknade. 
Gumma född i Knopparp, hännes moder från Toboda, 92 år 

1906; gubbe i Menlösa, född på stället, 70-80 år 1906. 
Det såmna, som antecknats i Menlösa, är tydligen ex. på 

någon blandning vid gränsen mot v-M-området (Renneslöv). — Vad 
Re. beträffar (jfr ovan s. 470), har jag 1912 vid ett besök i norra Vox. 
av inflyttade Re.-bor hört förklaras, att -av- ock am- av dem uppfattades 
som karakteristiska för Re.-målet till skillnad från Vox. med -a-. 
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Vi kunna då med denna vår kunskap om alla de kring-
liggande socknarnas mål gå över till Hishult. Där träffa vi 
sydligast alldeles samma former som på andra sidan om gränsen i 
Skåne. I Boalt, som ligger i Skåne, men hör till His:s socken, 
finna vi — alldeles som en halv mil österut vid samma lands-
väg i Smedhult -- formerna van, nok, håla, ss, våsa, slita, 
tåte,. Fortsätta vi vägen norrut in över Hallandsgränsen, är 
förhållandet detsamma i Göstorpshult: van, fåna, såna, vana 
'vakna', håla, itåla,, las, sis, våsa, sal, båsa se 'ångra sig', 
lat, sat, åta se, slåta, såta, tåta, vata, spkåtas. Det är klart, 
att vi inte häller här ha anledning att konstatera någon gräns 
för Skånemålen. Då vi komma ännu ett stycke nordligare — 
hur långt, kan jag på denna punkt inte exakt uppgiva, men 
antagligen äro mina ex. från His. by, i alla händelser från 
någon gård norr därom — stöta vi däremot på några former, 
som peka mot aw-området; så vamn, åmnahfsida ock även ett 
tåvta, men därjämte har jag disvcikke, ock möjligen ytterligare 
någon form med bortfall av kons. Samma gräns finna vi öster-
ut i socknen, ock uppteckningarna därifrån äro lokaliserade. 
Vi minnas, att hörnet av Fagerhult mellan Smål. ock Hall. 
hade a. Komma vi över sjön in i His., träffa vi i NÖssjö (söder 
om landsvägen): van, nok, sana, håla, (navl,) tåla, såta, slåta, 
kåta, tåta finna alltså inte här häller någon gräns.' Däremot 
finnas från NÖssjö (norr om landsvägen): vamn, åmnak, tåvta; 
från Trånget, ett stycke norr därom: vamn, åmnak, 
våla, tåda,, våsai kata té, tåta, slita. Fortsätta vi landsvägen 
åt väster, finna vi i Kornhult ett vamn ock i Stubbhult: vamn, 
åmnak, såmna, håvla, tvel, navl, tåvta, kivta, lat, sat, slita, 
åta de, sas, våsa. Det är tydligt, att mellan norra ock södra 
Hishult går en gräns. Men skall den antas gälla utvecklingen 
av gli, k i alla ställningar ock alltså former som såta, visa antas 
tyda på v-bortfall? Detta kan synas vara det naturligaste an-
tagandet, då vamn etc. är konstant ock former med ock utan v 
för övrigt växla. Emellertid blir saken något tvivelaktig på 
grund av det konstanta kons.-bortfallet i sydvästspetsen av 
Halland, där även vamn etc. är det regelbundna.' Materialet 

navl är antagligen lån norrifrån; eller visar det, att gh kunde 
bli w framför sonantiskt 1 (eller svarabh.-vok.) liksom framför vokal. 

Jfr samma förhållande i Trånget. 
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från Skummeslöv, ÖKarup ock Hasslöv ser nämligen ut på föl-
jande sätt. 
Skummeslöv (Lögnäs:) åmnaluida, såmna, våmna 'vakna', 

jwmisla, vdsa, slåta, tåta; (Skottorp:) vamn, d.mna, nat, visa, 
skta; (stranden:) vdgnan, te gåms, fåmna, såmna, jcehndgal, 
hånsavågalan, sphåglz, sagt, 	kta, thåkte,, tåkta, åsalan, 
våsa; (Veka:) vamn, åmnak, nåvlana, slåvta, bticit, savs; 

ÖKarup (Gräsryd): vamn, åmnan,, s4mna, nal, jahnåla, spitdlada, 
ståta, lat, st, at, ,åta, tåta,, sphdtas, åse,lan, sas, våsa; 
(Hunnestorp:) åmnahitda, såmna, slåta, &4t,  tåta, våsa; 
(Lya:) vamn, åmnahåda, menhlåd, bAllåt, sats 'sagts', slåta, 
tåta, is4s,  våsa; 

Hasslöv: vamn, håla, slåta, täta,  stims. 
Det är tydligt, att formerna från Sk.-strand med -akt-, -agl-

kunna vara en modernisering lika väl i stället för genuint a 
som för av. Ock Veka med av invid Re. visar blott, att gränsen 
för det nordligare av inte följer sockengränserna. Men rör 
övrigt finnas i hela SkÖKHassl. intet spår av v framför d, t, 
s, 1. Nu ha vi förut sett, att de angränsande socknarna av 
Bjäre liksom av Isbo ha at 	a. Det har vidare varit en 
ständigt återkommande företeelse, att de sydligaste Hallands-
socknarna peka över åt Skåne. Ljudförändringarna ha med 
större eller mindre styrka trängt upp över gränsen, men alltid 
synas vågorua söderifrån ha sköljt längst upp i väster ock för-
lorat i styrka mot öster.' Nu skulle här tvärtom His, ha delvis 
ock Vox. alldeles översvämmats, men väster därom i Hassl. ÖK. 
skulle de nordligare egendomligheterna ha trängt ned. Det är 
klart, att ett dylikt antagande bär något emot. Men å andra 
sidan är det ett faktum, att gränsen för formerna vamn, amna4, 
samna gör denna egendomliga krök mot söder, ock varför då 
inte anta att av-gränsen haft samma förlopp? Det vore ju ändå 
egendomligt, om gh ock k skulle ha utvecklats till w framför n, 
men till j framför övriga konsonanter. Frågan får väl lemnas 
öppen, tils möjligen någon ytterligare hållpunkt för dess be-
dömmande kan uppdagas. 

Anm. 9. Formen digna 'vakna' LaKnReVoxöK. har anslutning 
till v4gan 'vaken'. 

1) Jfr nedan slutkap. 



b&la v. 
hcel s. 
tielja v. 
Sweelja v. 
sveelyana s. 
tel(a)kniv s. 
h&lan s. 

Reva v. 'färja' 
maj s. 
måkjal s. 	or) 
småkjal s. 

celj s. (s. 132 f.) 
skipleijdok adj. 

(s. 1511) 
gålja s. i 
fwal,) s. n. (s. 232); tg/ s. 
tiat adj. I 

spåkjal s. 
ceki S. 	I (s. 128 f.) 
ieot adj. 
civek adj. (s. 229) 

C•V 
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Anm. 10. Sk. spketglada kan jag förklara endast under antagande 
av en analogibildning efter mönster av målets hala, vala, tal, nal : 
rspr. hagla, vagle, tagel, nagel = målets Sphcaad  : rspr. sea glad. 

Anm. 11. Framför r finnes intet ex. på k -->• w, j. Aven om 
clgan, 'åker' endast är bevisande för k + sonant. r, så tyckes det inte 
finnas skäl att betvivla regelbundenheten i en form som stigrad (s. 
249). 	Jfr 

Anm. 
propr. 'Slättåkra' 

§ 87. 
för n. 	Ex. 
etmna 
bagdmna 
sdmna 
val» 

ovan s. 467. 
12. 	Bortfall 	av 	k framför 

(s. 	152). 
Det av gh, k uppkomna 

vetmna (s. 
i 	/limmet, 
i (s. 245 ff.) lumn 

bbnna se 

r under svagton 

W övergår 

245 if.) 	mn 
umn 

(s. 323  f.) samn 
semn 

visar slebtaka 

till In fram- 

(s. 323 f.). 

Anm. På det östliga område i Br., där äldre w <— p kvarstod 
som w framför kons. utan att övergå till v (se ovan s. 447), träffa vi 
också w 	gh, k, alltså hitnsavectvla, heestatetwl, nawl 'nagel', ög- 
nåda, hawl 'hagel', hvla, awt 'akt', mawt, kleiwt 'ödelagt', setwta. 
— Framför n har detta w icke övergått till m, då föregående vokalen 
är a, alltså vawn, åwna, te gdwns, gdwnstkct, sdwna„ v4wna. 
Däremot har övergången wn -± mn inträtt efter 19 	o, Ö, alltså Isymn, 
himn, sisimn 'socken'. Förklaringen får sökas däri, att hos det slut-
nare ljudet .0 en mindre läppöppning underlättat övergången till klusil 
konsonant. 

§ 88. Äldre gh efter konsonant. De enda förbindelser, 
som förekomma, äro lgh ock rgh. Materialet är följande 

med lgh: 
selja s. 'sölja' 

(s. 35) 
bölja s. 
följa v. 	(s. 67) 
Mya s. n. 
hc_seld4 s. (s. 119) 
Ikel etc. (s. 132) 

med rgh: 
?hoa propr. (s. 73) 
sbkja v. (74) 
bkkja v.} (s. 128 f.) fav s. 

1) Kan möjligen vara äldre skitelgh-. 
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vana s. (s. 229) Uv etc., hmv 	SM) etc., Sk, sun, y:G72' 
bjeh, etc. s. 'bärg' k 	etc., k614,, kuk, 	s. 'sorg' 	I oz 
biet, propr. etc. f 	s. 'korg' 	ttina etc., tok, tim, al 
båtan etc. s. 	Hua s. 'kräva' i 5 	s. n. 'torg' 
beva v. 'låna cp t moitan etc. 	t" 

ut' 	 byal s. 
Vad beträffar förbindelsen Eelgh, är frågan redan diskuterad 

ovan s. 132 f., ock exemplen med andra vokaler synas inte jäva 
resultatet. Någon assimilation eller något bortfall har alltså 
icke ägt rum, då lgh följdes av vokal. Ex. med bevarat 13  ser 
jag ingen möjlighet att förklara annat än som ljudlagsenliga, 
varemot man på olika sätt kan komma till rätta med några 
avvikelser. Se om heelan ock tiekkniv s. 133. Formen hl(a)d± 
kan ha sin form i anslutning till ett hEelagher (se ovan s. 119, 
not 5) eller från healgh --> hel; men även bortfall av gh mellan 
konsonanter ock inskott av svarabh.-vok., jfr tie(a)kniv s. 133, är 
ett rimligt antagande. Då heeledå har lång vokal ock samma 
är förhållandet med t&kkniv i Åsbomålet, så se härom under 
Kvantiteten, kap V. Ur de böjda formerna förklaras Swaii, ock 
om celi se s. 132, not 8. 

I fråga om rgh tycks resultatet icke bli annorlunda. Även 
om vi bortse från de rätt sena lånorden, är bevarandet av j 
framför vokal otvivelaktigt. Om hua se ovan s. 316, not 3. 
Formen z makan förklaras ur mons«, 9nohna med bortfall av 
gh mellan konsonanter, så vida inte de vanliga- sammanställ-
ningarna 2 ~n bit, tilta varit tillräcklig anledning. Man bör 
härtill märka, att t mohtn går mycket nordligare, än annars 
något ex. på bortfall efter n, är antecknat.' Snarare bereda de 
många -hi i slutljud svårigheter. Emellertid stå ju alltid böjda 
former eller besläktade ord vid sidan, ock slutligen har svenska 
rspr. som vanligt anställt förödelse. Vad gränserna för bort-
fallet beträffar, är intet ex. på rgh -› h, antecknat nordligare än 
i TrEldTjLaKn. Redan VeTöBr. ha ständigt j. Gränsen går 
alltså som vanligt längst upp i väster. Jag känner intet som 
tyder på att den tidigare gått längre mot norr. Däremot träffa 

1) Åsbornålet har jämte »tecken även ben 'borgen'. Om det 
sista antyder inflytande från sydligare mål med bortfall även framför 
vokal eller visar, att Åsbo gått ett steg längre i bortfall än SH. — t. ex. 
bortfall även framför vokal med levissimus — kan jag inte avgöra. 
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vi bortfall efter 1 i hela Nissadalen, alltså ända upp i SlättHarp 
Eft. Man kan härmed jämföra, att även bortfallet av äldre v 
sträckte sig längre (ock i det fallet betydligt längre) norrut 
efter 1 än efter r (se s. 452, f.). Ex. på bortfallet v träffade vi 
för övrigt betydligt nordligare än ex. på bortfallet gh. 

Att ,det bortfallna ljudet i någon ställning skulle varit annat 
än j, finnes ingen anledning att antaga. 

§ 89. I förbindelserna tl, öl, pi, ml, ni bevaras j, som 
j. Ex. 
fk/ja 
ngclia 
sngclia 
thWja 
vdja 

) 
1 
i (s. 20) 

kg:cljas 
nkclja 
clh4loa 
clkirvja 
sthja (s. 

(s. 59) 

71) 

clhhttja (s. 71) 
veemjat is 	135\  
tiemja 

(s. 138) 
wc_bdja (s. 148). 

Förhållandet framför ri är inte annorlunda, t. ex. b&hja, 
mhya, såja (s. 73 f.), fiehja v. 'grisa', hchja, veckla se, eehja 
(s. 128 if.); men bristen på ex. med ri i slutljud gör, att man 
inte kan förneka bortfall av äldre likaväl som av gh -› j i 
denna ställning. För liknande behandling talar bortfall efter 1 
i ordet bal 'balja' (s. 232) gentemot regelbundet j i tvåstaviga 

0  former som skilja, velja (s. 201), &tja, folja s., kolja (s. 67), 
dwielja, kwielja, slja, vidja (s. 130 if.). 

Anm. Materialet består tydligen till stor del av värb på -la. Om 
&ta, nota se s. 59. Förlust av i ock även av det föregående ä, 
emedan pres. sg. segrat, ha vi funnit i be, n@a etc. (se s. 454). Samma 
förhållande är det med seda (se s. 20). Det är rimligt att då anta samma 
orsak till 1-förlusten även i khceva, vceva, där endast ett kanske sent 
sngclhgvja vittnar om bevarat i. Om ljudlagsenligt bortfall av i efter 
k, g se Nor. Aschw. gr. § 313. 

§ 90. Äldre 8 kvarstår SOM s både enkelt, geminerat 
ock i kons.-förbindelse. Ex. 
besa (s. 4) 
Uselt, (s. 87) 
lsa (s. 176) 
glas (s. 197) 

(s. 370) 
jces (s. 149) 

las (s. 217) 
Nan (s. 294) 
vUla (s. 21) 
Osten, (s. 65) 
mipshg (s. 148) 
bost (s. 241) 

twcen,s (s. 128) 
ånsa (s. 239) 
savs (s. 247) 
kis (s. 316) 
kinesa (s. 322) 
ows (s. 325). 

     

1) Om vila se s. 20 f. 
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Äldre m 
hknal (s. 36) 
ihn (s. 37) 
time, (s. 55) 
åma 'simma' (s. 70) 
hem (s. 104) am 
kem (s. 134) 
(kom (s. 173) 
tcimen, (s. 203) 

Likvidor. 
bevaras som regel 

blönta (s. 373) 
n,bmsa (s. 38) 
åmpa (s. 70) 
hcimskan, (s. 105) 
fcbmtan} 
kleemta (s. 134) 
komp (s. 240) 
hömn,a 
klomp f (s. 319) 

i alla ställningar. Ex. 
ntsme, (s. 23) 
åsman (s. 87) 
&hma (s. 127) 
eelmalt (s. 132) 
am (s. 224) 
halm (s. 233) 
lmcjsm (s. 244) 
jeelmad (s. 250) 
Mima (s. 296) 

kölna (s. 319) 	blönist (s. 373) 	stohm (s. 311). 
Anm. 1. Förbindelsen mk blir gk. Ex. äro: Pgka, pgkalt (s. 

183), sångka, situgke, (s. 238), jeegka (s. 250). 
Anm. 2. På övergången mt •-> nt finnas följande ex.: Mynta 

(s. 70), heenta (s. 136), dntan, (s. 1381), cent (s. 153 f.), 'mint (s. 
302), teint& s. 'tomte' Ens. Man torde kunna anta, att regeln blivit 
fullständigt genomförd, där inte närstående former utan t värkat be-
varande. Naturliga äro alltså former som &ond, bastcbmt, femte, 
11. fl. Då m står kvar i heemten, ock eemt4n, c'emte,fin (s. 135), synes 
detta bero på ett relativt sent bortfall av en gång före m stående 1; 
kleemta kan ha Ht på grund av att nit stammar från -mpt-. Slutligen 
kvarstår skomt liksom Vess. gromta. Tendensen till övergången lever 
tydligen alltjämt kvar, såsom framgår av en åtskilliga gånger uppteck-
uad form som dont 'dömt'. 

Anm. 3. I 4f7gh (s. 70) tycks g stå för äldre m, jfr isl. 
Ufimligr. För övrigt saknas varje spår av en dylik övergång, jfr 
clombg, samla, homla, hnzla, fibmli etc., ock en ombildning i an-
slutning till något liklydande ord med g föreligger kanske, ehuru jag 
inte har något dylikt att peka på. 

Äldre enkelt ri bevaras som n. Ex. 
sbia (s. 5) 	bain (s. 86) 	h4na (s. 200) 
Ona (s. 48) 	dn (s. 118) 	m4na. (s. 261) 
lOnen, (s. 57) 	 fenad (s. 149) 	san (s. 272) 
syn (s. 81) 	 ona (s. 182) 	dn (s. 375). 

§ 94. Äldre nn, ursprungligt eller av nd enl. § 70, be- 
varas som n efter äldre a ock m över hela det sydhall. om-
rådet. Efter övriga vokaler äger i större eller mindre ut- 
sträckning en övergång rum fråu fln till fi 	g. Ex. 

1) Jämte hcknitafb, se s. 134. 
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efter äldre a: 
bitna 	 tan etc. (s. 219) 	hon 
grånat 	(s. 219) 	bon (s. 234 f.) 	

ston 	(s. 233 f.). 
/Ma 	 con, 	 son etc. 

Anm. 1. Former som bcog ipf. 'band', spcoe ipf. 'spann' (s. 
235 f.), båda antecknade endast i Vox., äro tydligen bildade till biga 
'binda', spiga 'spinna'. 

efter äldre Le: 
bheenal 	 tbeena Venet 

1 
(s. 135 if.).) önia 	 sk6kna 

16bnah, simen 	I  (s. 135 if.) vtrne: 	(s. 135 if.). 

neenas J 	 s&na 	J 	 non, etc. 
Anm. 2. Ett enda ex. med g efter ce är antecknat, nämligen 

i LaVox. veega 'vända', men blott i betydelsen 'vända blad i en 
bok' (jfr s. 138, not 4). Samma är förhållandet åtminstone i Åsbo (se 
Billing s. 189), Luggude (se Olåni s. 71), Ons.-Fr., Färs, Ljunits. 
Då betydelsen av «ep åtminstone på vissa håll är 'slarvigt vända, 
bläddra', kunde man möjligen våga tänka på ett allmänt inflytande från 
värb med g som svea, fia, sleega, cleega. 

efter äldre i, u, y, o. 
Här kan man i SH. från norr till söder steg för steg följa 

utvecklingen av nn till -->- g. I orden in med sammansätt-
ningar, inne ock innan går gränsen för g ett betydligt stycke 
nordligare än i alla övriga fall. Former som xe äro antecknade 
så nordligt som i DrengsAsEft.1  ock vidare söderut. För övrigt 
uppträder g först söder om Nissan i Brearecl, sydöstra Enslöv 
ock Snöstorp, ock här endast efter i ock y. Men redan ett stycke 
norr om Nissan kan man skönja början till palataliseringen. 
Från Tor. har jag ett klyft, från Slätt. b3ga, klygat, Inga 
'vinda', hii.,.alt 2  propr., från Eft. »gan 'tjänarna', spåiat 'spåna-
den', spQa, ock de fall, då jag i samma socknar tecknat n, kunna 
mycket väl bero på ouppmärksamhet. Detsamma gäller möj-
ligen också om mina uppteckningar med n från Barlstorp (Ens-
lövs s:n 3), då jag för övrigt nästan alltid uppfattat 'ii i denna 
socken, alltså t. ex. i Gromshult: migat. 'mindre', slag, spiga, 

Strax norr därom, i KrogsVessStafsTvå., har jag endast funnit 
in. — Ett igfia Mor. står isolerat, ock g kan bero på följ. f. 

linalt här förut s. 40 är tryckfel. 
8) Efter dessa uppteckningar har jag för Ens, skrivit it i materialet 

ovan ss. 38 if., 70 f. 
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tyg 'tunn', tpga 'tunna': i Ens. by: späkt, tian 'tiondet', kwiii-
Pikat (jämte fin ock syn). 

Den genomförda övergången till g träffar man, som ovan 
nämnts, först i sydöstra Enslöv (Ullasjö), öster därom i Breared 
samt åt sydväst i Snöstorp, men endast efter i ock y. I Sn. 
heter det alltså kwiga 'kvinna', mg 'vind', klpean, 'trädklykor' 
(s. 71), men åttan 'undan', stan, 'stund', sptan 'sprund', i Ens. 
(Ull.) likaså slag, hiva v., ha 'hynda', basgyaltt, men einah s. 
'under', han 'rund', stan, (eller stisnon), gnitna 'begrunda', spanat 
'spunnit', patt. s. 'grund', sph,t9tvn (spwonin), einan (ämnan) etc.' 
Ock slutligen har Br. splga, hyga etc. (se ss. 38 if., 70 if.), men 
h9mn 'hund' etc. (se s. 302 if.). 

Gå vi ytterligare ett stycke åt söder, finna vi, från ock med 
Trönninge, Tönnersjö, Veinge g icke blott i spya etc., hipp 
etc., utan även efter äldre u, o, alltså bilbcga etc., hu g etc. 
(se ex. å redan anförda sidor). 

Anm. 3. Även efter e, i av äldre ib i orden denne ock hanne 
inträder i stor utsträckning övergången fln 	e; men sidoformerna med 
n vittna om att vokalen inte varit jämställd med äldre i. Om for-
merna se s. 139. 

Anm. 4. Efter äldre 5 finnes ex. på nu —› e, då nämligen detta 
ä förkortats ock antagit ett slutnare uttal i ordet bgen, 'bönder', bred-
vid biglett (se s. 183). 

Anm. 5. De oklara förhållandena i orden sunnan, sönder etc. 
ha redan en gång berörts s. 71 f. Ingen övergång till g kan påvisas 
i orden söndag, sönder ock Tönnersa, Tönnersjö. Vad det första be-
träffar, vore det nog en tillräcklig förklaring, att det genom association 
kvarstående d hindrade palataliseringen. Men med all sannolikhet hör 
ordet icke hit, då den äldre vokalen snarast varit 6. Såsom Sandström 
s. 12 f. påpekar, måste västgötaformen sända tidigare ha ägt 6. Så 
långt ner mot Hallandsgränsen som i Holslj. finna vi sönda, alltså 
likaledes 6. Men då bör man också i nedre Åtradalens sända anta 
äldre 6, i synnerhet som motsatsen till sonar 'söder' härigenom kan 
förklaras. Även de sydhall. ö-ljuden foga sig otvunget i antagandet av 
äldre 6, om man undantar det isolerade Vox. minda, som närmast ser 
ut att ha äldre i med övergången åt y-hållet utebliven på grund av 
det efter n följande d. Vad som sagts om vokalen i söndag, gäller 
även om sönder. Vgm. ha 8 (Holslj. 0), Vess. 0. ock SH. 0, men 
intet spår av y, y. Någon annan förklaring på sistnämnda faktum, 
än den att söneit går tillbaka till äldre form med 6, kan jag inte 

1) Med avseende på utvecklingen av förbindelsen -und- visar Ulla 
sjö tydligen en blandning av former från Br. ock Ens. 
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finna. Både av sunnan, sönner 'söder', tunn ock tunna ha vi näm-
ligen växelformer med -ye-, ock när sådana saknas i tOnahsa, Onahldr, 
där vi otvivelaktigt få ansätta äldre u, så beror detta säkerligen på att 
det en gång efter ud följande konsonantiska r hindrade palataliseringen 
av n ock därmed också övergången till y. Detta antagande om r:ets 
värken bestyrkes av den uteblivna palataliseringen i förbindelsen ndr, 
t. ex. i Vox. vmdhap (s. 41), htindha (s. 305), Åsbo hin(d)ha, onha, 
bornh. menh,a 'mindre', sonah 'sönder', totalt, kunder'1. Att man inte 
för SH. vågar utsträcka regeln även till sonantiskt r, vilket åtminstone 
på Bornholm tycks ha övat samma värken som det konsonantiska, beror 
på sådana klara fall av nck -->gah, som SH. bugah,vcihk 'undervärk', 
bmk, 'bönder', Åsbo öndh, s. 'under' 2. 

1 stjneh 'söder' (ock även för &Man) kunde man nog anta in-
flytande från regelbundet bevarat n i Olm; men förklaringen är onödig, 
då vi för tunna, tunn ändå inte tyckas kunna reda oss utan antagande 
av ljudlagsenliga växelformer. Förhållandet är väl detsamma som med 
bonen, ock byesh. Man kan anta uttalslatitud, men även dialektblandning. 
Var n- ock g-formerna i senare fallet skulle ha hört hemma före den 
börjande blandningen, kan jag alls inte avgöra. Då tåten, 'tunn' har 
mycket färre biformer med g än tona 'tunna', kan detta nog delvis 
vara tillfälligt, beroende på uppteckningarnas fåtalighet; men huvud-
sakligen torde n-formernas överlägsenhet ha sin grund i det regelbundna 
neutr. sg. tont. Till förut kända ex. på sådant inflytande kan fogas 
Färs h:ds Analt 'rund', tydligen från hont, gentemot regelbundet högah 
'frikostig'. 

Med här ovan gjorda antaganden får man tydligen inskränka for-
meln för övergången nu --> y efter bakre vokaler. Den har icke ägt 
tillämpning efter 6, som utvecklats åt ö-hållet3. Ock även efter ä, som 
går åt ö, inträder g endast fakultativt vid övergången till mycket 
sluten vokal. 

Anm. 6. Formerna med y av bonde ock ond visa, att övergången 
drabbade även ett nu efter äldre ö, om nämligen vokalförkortningen 
inträdde tillräckligt tidigt. Växlingar i sistnämnda hänseende betinga 
dubbelformer som böna, böna: böga; öneh, öneh: ögeh (se s. 370). 

Anm. 7. De alldeles övervägande bruklige fl-formerna av kunna, 
kunde (s. 304 f.) få sin förklaring ur ordets övervägande akcentsvaga 
ställning i satsen. 

Se Billing ss. 106, 165, 188, Espersen Indl. §§ 73, 85,2. 
Åven på vissa håll i Skåne har det sonantiska r förhindrat palata-

liseringen. På annat sätt är det svårt att tolka tinat, Härr., tiv,ah Bara 
'tunder' gentemot de ovan s. 72 anförda ex. på 	samt stigom (jämte 
stom) 'stundom' Härr. Att bffleoh i SH. fått 	från det sällsynta 
bog, är möjligt, men icke troligt. 

8) Att inte alla 6 undantagas, beror på ett sådant ex. som Ljunits' 
sim& s. n. 'sprund', där äldre 6 synes vara säkert (se ovan s. 357). 

31-120088 Sv. landsm. Wigforss. 
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ÅllM. 8. Det undantagslösa n i ordet brunn (s. 304) över hela 
området' är överraskande. Endast för enstaka former kan förklaringen 
ligga i äldre ö --> ö (se ovan anm. 5). För att förklara de övriga 
sydhall. ock skånska n ser jag ingen annan utväg än antagandet, att 
de förskriva sig från nom. sg. best. brundrinn. Att best. formen 
av detta ord varit (ock är) alldeles förhärskande, är ju säkert. Även 
sing.-formernas övervikt i det dagliga talet, kan inte betvivlas. Nom.-
formens seger är nog mindre väntad, men tyckes vara nödvändig att 
antaga. 

Anm. 9. I timg (s. 41) ock thOntga propr. (s. 712) tycks det 
vara möjligt att anse övergången till g förhindrad genom ett dissimila-
toriskt inflytande /  från det följande g. 

Anm. 10. I ghin (s. 39), skolaitina (s. 40), tinana (s. 41) ha 
vi att se rspr.-ord. 

Anm. 11. Hur det i ett par socknar hörda 1,,9inan jämte det 
för övrigt brukliga åPee, (s. 71) skall förklaias, vet jag icke. 

Anm. 12. Ett lin 	tn har icke palataliserats, alltså btm, bun 
etc. (se s. 302). 

Anm. 13. Det egendomliga förhållandet, att övergången till g i 
orden in, inne, innan sträcker sig ett gott stycke utanför området -för 
palataliseringen i andra ord med i (ock y, se ovan s. 479), förtjänar 
att ytterligare belysas. Gå vi till Skånemålen, finna vi samma ord-
ningsföljd för •palataliseringens inträdande som i södra Halland. överens-
stämmande med de sydligaste Hallandsmålen finna vi g (y) efter äldre 
i, y ock n i hela Skåne utom nordöstra delen. Gränsen går mellan 
Åsbo, Frosta, Färs ock Albo å ena sidan, VGöinge ock Gärds å den 
andras. Strax norr om denna gräns finna vi mål med n efter u, 
däremot g efter i, y, alltså med former som hon 'hund', mon 'mun', 
öna prep. 'under', spånad 'spunnit', men biga 'binda', kwiga 'kvinna', 
miee, 'minne', me 'vind', sy g 'synd'. Till detta område höra Gärds 
samt södra delen av Villands härader. Även i de sydligaste socknarna i 
VGöinge sägas former sot' Unga, higa — alltså med efter 2 — 
förekomma »sporadiskt». För övrigt uppges n härska i VGöinge samt 
mell. ock norra delen av Villands härad, ock samma är väl förhållandet 
med åtminstone största delen av öGöinge härad. Loushult i norr ock 
Broby i mitten4  ha n. Då i uppteckningar från nordligaste delen av 
Villand (Vånga s:n), om också inte genomgående, förekommer e  (y) 
efter 2 ock y, så är denna palatalisering geografiskt tydligt isolerad 

Från Ons.-Fr. är jämte bhan antecknat ett betghig 'brunnslock'. 
Den moderna formen låter svårligen förena sig med äldre kort n. 
De allra sydligaste socknarna i Gärds tyckas gå med det syd-

ligare området. Åtminstone är från Huaröd antecknat ett störtm 
'stundom', ock möjligen visas detsamma av Degebärgas öga 'under' 
(se vidare texten ovan). 

Se Sv. lm. II. 9, s. 55 if. 
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från den vi ha i de sydligare skånska målen. Möjligen börjar här ett 
nytt palataliseringsområde med förbindelse norrut till sydsmåländskt g i 
Kinnevalds ock Konga h:derl. Man kunde i så fall se en fortsättning 
av dessa g i örkeneds s:n, varifrån uppges in, iBggtra2. Men annars 
äro dessa att jämställa med formerna te, /ya, tom, vilka härska i 
åtminstone största delen av VGöinge; alltså, i fullkomlig överensstämmelse 
med förhållandena i SH., ett gott stycke norr om gränsen för g i alla 
övriga ord. Samma förhållande har jag funnit i sydvästra spetsen av 
Småland, i Markaryds socken, där vi alltså ha vina, skin, min" 
bas4nahlit, klpna, ?mantåg, men iga. 

Vid försöken att förklara särställningen av in etc, är det tydligen 
fråga om att finna en faktor, som kan ha gjort n lättare att palatalisera 
i dessa ord än i andra. Man kunde nog vilja tänka på att n i ordet in 
ständigt kommer i slutljudsställning; men det är svårt att förstå, varför kon-
sonantismen i in skulle ha segrat över den i de många sammansätt-
ningarna inåt, ini, inunder etc., vidare över den i inne ock innan, 
vilket sistnämnda ord såsom konj. 'förrän' väl stod ganska fjärran, medan 
t. ex. obest. formen sg. o. pl. av skinn inte skulle ha hållit sig gent-
emot den bestämda. Ock vidare ser man knappast den fonetiska grunden 
till en dylik differentiering av n i slutljud ock framför vokal. En 
fonetisk särställning inta däremot in, inne ock innan därigenom, att 
deras i-ljud icke föregås av någon konsonant. Möjligheten till ett 
trängre, mera palatalt uttal av detta i är därmed given. Att jag vågar 
dra fram denna möjlighet, beror på ett par fakta, som tyckas mig peka 
i samma riktning. Även på danskt område finna vi att palataliseringen 
gradvis inträder. Hålla vi oss till de närmaste östdanska målen 3, finna 
vi på Bornholm palataliseringen längst framskriden. Den har där inträtt 
icke blott efter i, u, y, utan även äldre (samnord.) nn efter a palatali-
seras. Så ha vi största delen av Skåne ock sydligaste Halland med palatal 
efter i, y, u (o). På Sejer0 finna vi ett tillstånd svarande mot för-
hållandena strax söder om Nissan samt i Gärds ock SVilland, alltså 
palatal efter i ock y, däremot icke efter u. Ock slutligen tyckas vi 
på Sjaelland ha den endast efter i, men här i växlande utsträckning, så 
att det enda ord, där palataliseringen trängt igenom över hela ön, är 
in, ock så att därnäst komma kind ock skinn4. g-ljud i just dessa tre 
ord, men inga flera tycks vara fallet i en del av Nordsjfelland 5. Nu 

Se Sv. lm. II. 9, s. 41 if. — Om mellanliggande mål i västra 
Blekinge meddelar mig Lektor J. Swenning, att n -› g här förekommer 
i vissa ställningar. Förhållandena likna dem i s. Små!. 

Sv. lm. II. 9, s. 53 f. 
Med bortseende från »sydoerne, Lolland, Falster etc. 
Se Benn.-Krist. s. 121. 
Se Kryger Blandinger s. 373. Jämte eg finnes även egerlomme 

'indvendig lomme'. Däremot är egstromänt 'instrument:  med 	fram- 
för ny kons. ock i ett främmarde ord inte jämförligt. 
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tyckes det mig vara svårt att inte i fråga om kind ock skinn tänka sig, att 
den palatala konsonantens invärkan på i varit den betydelsefulla faktorn, 
ock då ligger det i samma linje att för in tänka på framljudsställ-
tången. Det gör under dessa förhållanden ett visst intryck, att även 
efter n en enda sjmlländsk form med g föreligger, nämligen det köpen-
hamnska oBerl, ock att i just detta ord även på skånskt område g 
uppges gå utanför sina vanliga gränser. I en redogörelse för målen i 
Färs inflickar nämligen undersökaren, på tal om att nn blir g efter n 
i nämnda härad, en notis, att g finnes även i Gärds härad i ordet or 
'under' 2. 

Anm. 14. I Breared ha ipf. plur. ock ptc. pf . av värbet sptåga 
fått formerna spkionna, sphionnan i analogi med värben spiga 'spinna' 
med siAmna siAmnan, Nya 'binda' : Umna Umnan, Inga 'hinna' 
: hån« Innan etc. Jfr t. ex. Frosta h:ds simmad 'sprungit' Sv. 
lua. I, s. 674. 

§ 94. Äldre n framför konsonant. 
I de gamla förbindelserna gg, Bk ha vi tydligen fort-

farande g, t. ex. figen,, bcegk, goug, intgkal etc., ock sådant n, 
som senare kommit framför k, blir g, alltså bcegt (s. 135), boka 
(s. 183). Ett undantag härifrån är vchtha (s. 138), där väl 
vokalsynkopen endast alternativt inträtt, jfr formerna vännika, 
vänneka hos Rietz 8. 830. Former som hznst (s. 39), innst (s. 
40), leenta ceta (s. 136), lant, tbant, vhcAnt (s. 236), pant, pintedi 
(s. 302) tyda på en övergång g --> n framför dental, ock en del 
av undantagen som figsbo (s. 39), mistan (s. 40), mgst (s. 41), 
heegsla, lcegst, mcegd (s. 136), vhcbgsal (s. 138) äro tydligen ana-
logiskt påvärkade. Men sådana former som Ingst, i»gs, pugs,bcegt, 
&gslas äro svåra att komma undan. Å andra sidan finnas spo-
radiska ex. på n -› g även framför dental, t. ex. Igta (s. 39), 
vigteh (s. 41), »gdy,a (s. 70), slpgdhan, (s. 71), ock bland de 
olika möjligheterna att förklara dessa företeelser kan jag inte 
träffa något val. 

Se Benn.-Krist. s. 121. 
Man får emellertid inte bygga för mycket på denna uppgift. 

Samme undersökare — som för övrigt är en grundlig kännare av de 
skånska målen -- ger vid sin redogörelse just för Gärdsmålen ingen 
motsvarande upplysning. I allra största delen av häradet heter det 
åtta. Ett or, är emellertid upptecknat från Degebärga socken nära 
intill gränsen för -og-, ock möjligen har en dylik form föranlett no-
tisen. Materialet från Degebärga inskränker sig tyvärr för övrigt till 
ordet hönan 'rund', vilket inte är bevisande, då n kan bero på nont, 
jfr ovan anm. 5 (slutet) om h62191t i Färs. 
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Efter te ock a finnes intet spår av n g framför dental., se 
ex. ss. 135 ffi, 135 f., 2391. Om nd se ovan s. 470, om ndr s. 481. 

Anm. Förbindelsen n1 assimileras i orden tihg, tvähga (s. 36), 
gh,pliga (s. 183). Då n1 kvarstår i ord som 8.2~4, twha, vänit 
(s. 41), bainbg (s. 86), beenlabon (s. 135), håla (s. 234), kan in-
flytande från närstående ord ge förklaringen. Om man skall anta metates 
n1 -› in, varom se Nor. Aschw. gr. § 337,4, MKristensen Fremmed- 
orden° s. 17 f., ock därpå assimilation liksom i mylna 	mylla (se 
ovan s. 68), är väl tvivelaktigt. För sig själv går twPgla (s. 41), 
varmed möjligen kan jämställas iRfYglz (s. 70), ock som orsak till den 
växlande behandlingen torde man kunna antaga växlande akcentuering, 
alltså assimil. n1 -->- 11 före, utebliven assimil. efter huvudtonen, se 
Nor. Aisl. gr. s. 169 f., Kock Acc. s. 217 ock där citerad litt. 

§ 95. Efter konsonant kvarstår n i regel. Ex. 
väsna 	 lämna (s. 37) 	neemna (s. 134) 
thävnad 	(s. 23) 	higna (s. 49) 	4mna (s. 245) 
seejna 	 lojn (s. 60) 	la4na (s. 294) 
likna (s. 27) 	 blna (s. 67) 	bålna (s. 297) 
lehäsnad (s. 33) 	 somn (s. 70) 	lamn (s. 323). 

Endast förbindelsen rn gör undantag, i det att n här faller 
i slutljud. Exemplen äro följande: bah, galt, kw, sleah (s. 221), 
jceh (s. 255), hoh, koh, tolk, (s. 311). Att n kvarstår framför 
vokal, är tydligt av,  ex. som eiehna (s. 43), ståihna (s. 44), imma 
(s. 	77), j eehna (s. 128), beehnagös (s. 221), b_ uhnabh (s. 224) 
bjeehnaha,, j('-phna, spjeeh,na, C (khna, stichna (s. 251), föna, höhnad 
Utmalt, öhne (s. 311). Avvikelserna från regeln äro genomskin- 
liga. Ett höhala är bildat till koh; tohn s. är kanske att anse 
för rspr., men annars är n fullt naturligt i detta ord, då man 
väl mäst har talat om (eohka)tohnat. För övrigt bestyrka ut-
jämningarna antagandet om den obestämda singularens domi-
nerande ställning i subst. ock om de tvåstaviga formernas be-
tydelse i adj. Vi ha endast bah -at -an, gah -at, holt -at -an, 
koh -at -an, i vilka obest. pl. medvärkat till resultatet, men 
även kwan, -an -a -ana, där inte blott plur.-formerna, utan 
även den otvivelaktigt myckd brukliga best. sg. dukat under2. 
Däremot ha vi adj. fohn, för vilket kanske likväl det bredvid- 

I Breared har jag dock av en person flera gånger hört ett 
hcegta 'hämta'. 

Om den roll, som bruket av ordet mölla för »kvarnen» fram-
för andra kan ha spelat, jfr ovan s. 223. 
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stående värbet fohna(s) jämte neutr. sg. fohnt haft mera att be-
tyda än de tvåstaviga adj.-formerna. 

I fråga om orden björn ock örn har man nog skäl att miss-
tänka riksspråksinflytande. I fråga om björn stärkes misstanken 
genom biohlkeh 'björnbär'. Här kan dock bortfall mellan kon-
sonanter ha ägt rum, ock om båda orden anses för ursprung-
liga, får man anta, att n-formerna här, i motsats till kvarn, 
avgått med segern. 

Vad företeelsens utbredning beträffar, framgår den av mate-
rialet å ovan anförda sidor. Norrut finna vi former utan n 
långt upp i MH. De nordligaste uppteckningarna äro från Två., 
ock gränsen för detta sydhall. dialektdrag går nog inte avse-
värt längre i norr. Som vanligt drar den sig sedan åt syd-
ost, men ännu Vess. hör till det sydligare området. Däremot 
har redan Drengs. n, ock troligen är detsamma fallet redan 
med Torup, ehuru jag inte är fullt säker på ursprungligheten 
av ett par där hörda former höntOlana, bånan 'barnen'. I 
söder sträcker sig bortfallet ett stycke in i Skåne, över de 
nordligaste socknarna av Åsbol ock, som det tycks, större delen 
av Bjäre h:der. Österut går företeelsen antagligen föga över 
landskapsgränsen. Femsjö har korn 2, men Markaryd går, att 
dömma av ett gah 'garn', som i mycket annat med SH. 

§ 96. Äldre 1. Redan ovan s. 407 är omtalat, att 1 i SH. 
i alla ställningar är dentalt, ock gränserna för det kakumi-
nala blevo där också angivna. 

Ytterligare ex. kunna sökas under alla paragrafer, som be-
handla äldre lång vokal eller kort vokal i kort rotstavelse. Ge-
minerat 1 kvarstår vidare som 1, t. ex. kala, tal etc. Även 
i kons.-förbindelse kvarstår 1 i regel. Ex. finnas ss. 20 if., 34 if., 
58 if., 67 ff., 130 if., 158, 217 f., 229 if., 249, 281, 299 if. 

Anm. 1. Assimilation av lk —› k föreligger i waan etc. 'vilken' 
(s. 28) ock sikan 'sådan' (s. 27); säkerligen på grund av svagton, 
se Nor. Aschw. gr. § 287. 

Anm. 2. I förbindelsen rl finnes ett ex. på 1-bortfall, nämligen 
ordet kan 'karl' (s. 227). Ex. på bevarat rl äro /Aida, iehla (s. 128), 
oda (s. 173). I Aschw. gr. § 315,1 antar Noreen bortfall av 1 
mellan konsonanter i sammansättningar ock gen. sg. karls för att förklara 
den redan fsv. formen kar. Ett så kraftigt inflytande från kanske 
blott en enda sammansättning, nämligen karmaper, samt från gen. sg. 

1) Se Billing s 175. 	 2) Se Sv. lm. II. 9, s. 32. 
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vore onekligen rätt enastående. Den av vFriesen-Hesselman Spr. St. XI, 
169 givna förklaringen ur best. f. kamn. är omöjlig för mål, som icke 
synkopera artikelvokalen. Vi ha redan ovan s. 227 funnit, att både 
vokalkvantitet ock delvis konsouantkvantitet i SH. kah, kat, snarast 
tala för inflytande från formen i andra kompositionsled, ock även till 
1-bortfallet synes samma ställning kunna vara den huvudsakliga anled-
ningen. Man kan jämföra det 40-tal sammansättningar med -karl, som 
äro anförda hos Södw. Ordb. I, 647.1  

Anm. 3. I daman, 'vadmal' (s. 233) tycks föreligga metates av 
varmal, se Kock Beitr. XV, 260, Nor. Aschw. gr. § 338. 

Anm. 4. Bortfall av 1 framför mt har ägt rum i orden kcemteh, 
ock ceniton, cemtelon (s. 135), jfr ovan s. 478. Ytterligare ex. på 
förbindelsen känner jag icke. 

Anm. 5. Dissimilatoriskt bortfall av 1 synes föreligga i ett par 
ortnamn på -alt 	-hult, nämligen fw4alt (s. 199), hepsalt (s. 119). 
Företeelsen kan väl också fattas i analogi med t-bortfallet i bet etc., 
se ovan § 60, anm. 3. Den är säkerligen inte rent sporadisk. Man 
kan jämföra t. ex. Holsljungas non 'Fällhult', Malt 'Målhult'. Bort-
fallet drabbar tydligen icke långt 1, vi ha alltså SH. 'Malt, ock inte 
1 framför -alt, t. ex. SH. bölalt, 

Anm. 6. Bortfall av 1 under svagton har ägt rum i ska 'skall', 
sko, sko, sky 'skola', te, te, ta 

§ 97. Om fördelningen av r ock h se ovan § 41. Både 
enkelt, geminerat ock i kons.-förbindelse kvarstår r i regel. Ex. 
nita (s. 5), Mita (s. 22), behk, fwöhja (s. 43); se för övrigt sär-
skilt ss. 73 fl, 156 if., 148, 181, 201 f., 219 if., 249, 251, 281, 306 if. 

Ams. 1. Ovan s. 197, not 4 förnekades en övergång rs 	s i 
Drclot itsa med tanke på sådana fall av bevarat rs som pcphs, pissa 
(s. 128), susa, sehsa (s. 58)2  samt de många ex. på att rs bevarats, 
när föregående vokal är kort, t. ex. hahs, tahsk (s. 229), •btlitSt, ktMs 
ni. fl. (s. 316). Bortsett från att de sistnämnda ej äro fullt jämför-
liga, finnes det för övrigt fullt klara fall av en assimilation rs -± ss, eller 
bortfall av r framför s + kons. Så ha vi åfmabckh (s. 64), kösabogad 
(s. 216), konktis (s. 295), bast, bösteh, föska, hösasketha (s. 3i6), 
möjligen mikskan (s. 294)2. Något regelbundet bortfall eller en genom-
förd assimilation kan man inte tänka sig som det ljudlagsenliga, då många 
av is-formerna inte ha något stöd i närstående ord utan 8. Företeelsen 
får betraktas som »sporadisk», men därmed är också möjligheten given, 
att asa utvecklats spontant ur rsa. 

Regelbundet saknas h i superlativer som &vagt 'överst', Oast 
'ytterst' etc. (jfr Billing s. 112). Det är ganska rimligt att anta assi-
milation eller bortfall under svagton. 

Korr.-not: Här givna förklaring finns redan hos Cederschiöld 
Sv. som skr.3  s. 170. 

Här kan dock bortfallet av mellanvokalen vara senare. 
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Anm. 2. Bortfall av r framför 1 är säkert i orden fåli (s. 200), 
öa& (s. 309), tålab(5_ (s. 371), ock möjligt i n4la (s. 80), men å 
andra sidan ha vi pe.ehla, chla ock (mindre säkert) "la (jfr s. 173). 
Därjämte tycks assimilation av rl 	i föreligga i 	i 'aldrig' (s. 230). 
I killa, /kola propr. 'Karl, Kalle' tyder vokalkvaliteten på senare för-
kortning (i svagton) av kal, som också synes ha förlorat r framför 1. 
Motsatsen i vokalism mellan fct/2 ock kal kan jag inte förklara. 

Anm. 3. Assimilation av rb ->- b finnes i hdebaha etc. (s. 148). 
Anm. 4. Assimilation eller bortfall av r torde fakultativt före-

komma i alla ortnamnen på -ap, -ap (se s. 396). Betingelsen är 
säkerligen relativ svagton. I fråga om motsättningen till formerna på 
-tohp med bevarat h jfr nedan s. 505. 

Anm. 5. Likaledes inskränkt till svagton är assimilationen eller 
bortfallet i förbindelsen rt. Ex. äro ,>cct 'ert' (s. 6), vat (vad), vat 
(vad) (s. 202), bot (s. 309). Ett enstaka fot 'svart' Ve. (s. 221), 
därav svagtonsformen inte är just väntad, kan inte göra regeln i det 
hela tvivelaktig, fot kan vara individuellt eller inskränkt till ett mindre 
område. Regeln understrykes här med hänsyn till det ovan s. 309 f. 
förda resonemanget om ht. Detta är en mycket vanli g form ock kan 
sålunda alls inte jämställas med fot, ock en starktonig utveckling bort 
->- kert skulle sakna alla paralleller. Om metatesen brot ->- bort in-
skränkes till svagton, såsom antages av Nor. Aschw. gr. § 339,2, är 
detta ju ett ytterligare stöd för åsikten, att det moderna bOki, beh,t etc. 
kan representera svagtonsformen. 

Anm. 6. På assimilation eller bortfall i sammansättningar med 
fat, alltså fåfah, etc., finnes ex. s. 202, i sådana med mat,, alltså 
ln,6bho etc., s. 369. 

Anm. 7. Dissimilatoriskt bortfall av r träffas i pepeh, s. pl. 'po-
tatis' <- pEeror. Formen höres lite varstädes jämte ipphe, där i stället 
ändelsens r bortdissimilerats (se nedan s. 505). 

Anm. 8. I iu s. 'lur' (s. 376) har r uppfattats som nom.-ändelse. 
Jfr förhållandet med våka, våkahe 'vackra etc.' (se ovan s. 213). 

Anm. 9. Bortfallet år h i &Vant:Y/ (s. 81). Jfr samma bort-
fall i t. ex. Sol«, Larsen s. 64. 

Anm. 10. Bortfallet i former som (e., a 'är', va etc. 'vara', va 
etc. 'var' (s. 202) hänger tydligen samman med svagtonen. Jfr emeller-
tid, där kraftigare association med starktoniga värb hindrade, former 
som biah etc. 'blir' (s. 107), hatt 'har'. 

§ 98. De fiästa konsonanter ha en tendens att försvinna 
i ställningen mellan andra konsonanter. En materialsamling 
stor nog att möjliggöra en diskussion av de närmare betingel- 
serna saknas, ock endast några belysande exempel må här få 
sin plats: 
kj...?na etc. (s. 33) 	hcisko (s. 141) 	hahs (s. 229) 
Åsna (s. 50) 	 'fisby (s. 180) 	glans (s. 239) 
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hans (s. 239) 
dthsalat (s. 129) 
vhbjeh, (s. '220) 
åsitgon, (s. 77) 
hist (s. 86) 
nteitta (s. 127) 

Anmärkas må, 
endast i ett fåtal 
kan tydligen också 

knt 	 skytt (s. 221) 
thcint 	(s. 236) 	vilda (s. 44) 
nont 	 helt (s. 131) 
beehmgmjitt, (s. 128) etta (s. 132) 
mbla (s. 129) 	pilavethsla (s. 129) 
tytt (s. 69) 	vt (s. 221). 

att s aldrig tycks drabbas av bortfallet, ock t 
ställningar. Bortfallet i en del av ex. ovan 
fattas som assimilation. 

    



KAP. IV. KONSONANTER EFTER SVAGTONIG 
VOKAL. 

Tenues. 

§ 99. Om äldre (k ->) g -› j eller bortfall, (t -->-) d 
bortfall, möjligen (1) -->) b --›- v eller bortfall efter vokal i 
senare sammansättningsled eller under relativ svagton i satsen se 
ovan § 60, anm. 2, § 86, anm. 12. Efter egentliga ändelse-
vokaler förekommer av tenues endast t. I stället för att undergå 
ytterligare försvagning bevaras t i denna ställning bättre än 
efter starktonig vokal. Kvarstående t i alla ändelser träffas 
sålunda i Halland så långt söderut som i den söder om Nissan 
belägna delen av Torup samt i norra delen av Enslöv. Gränsen 
vänder sedan åt väster, så att södra Enslöv ock Snöstorp icke 
höra med till det nordligare området. Huruvida gränsen sedan 
följer Nissans nedre lopp eller går ut till havet något norr 
därom, kan jag icke avgöra. På det nordligare området heter 
det alltså regelbundet 
hiåsat 	 gMat 'glidit' 	Initat 'moget' 
bOn,a,t 	 sle;tat ' 	 Olat 'galet' 
ffidat 	 eeat 'ätit' 	 nigat 'mycket' etc. 
livat 	 fm)sat 'frusit' etc. 	 fgzt 'farligt' 
gmksat 	 Haat 	 ~svalat 'möjligt' etc. 
steelal 	 bitgat 	 bugat 'brokig' 
Mat 	 gizbat 	 stakat 'kort' 
stokat etc. 	vUnat etc. 	knhgat 'krokig' etc. 

Söder om ovan angivna linje inträder det Iskånska» d, men 
ett gränsområde finnes, vars former göra det sannolikt, att över-
gången till d icke inträtt lika lätt eller lika tidigt i alla ställ-
ningar. Så torde i Breared aldrig höras annat än hasat etc., 
alltså t i best. sg. neutr. Däremot växla slizat ock slad, kalat ock 
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kalad, medan slutligen adjektiv på gammalt -uter aldrig torde 
förete annat slut än -ad.» I norra Veinge (Ebbared) har jag 
likaledes trott mig finna en skillnad mellan å ena sidan Izzlsat 
med t eller klanglöst d (cr), å andra sidan skad ock slåat, 
pcsebad 'tjabbig'. Även i Enslövs by ock på ett ställe i Trön-
ninge, där dock tydliga d hördes i alla ställningar, föreföll mig 
proportionen av t i kåsa etc. vara avgjort större än i de övriga 
grupperna, ett förhållande som inte — åtminstone i fråga om 
sup.-former eller adjektiv utom de på -ad — tycks kunna bero 
på rspr.-inflytande. Från ock med Trönninge, Eldsbärga, Tön-
nersjö, mellersta Veinge ock Knäred härskar sedan d, ock de 
undantag, som träffas, göra avgjort intryck av att vara på-
värkade av rspr. Endast i neutr. sg. av ad,j. på -z(g) ock -ad 
träffas t så pass ofta, att ytterligare någon faktor måste spela 
in, ock säkerligen ha vi här att göra med analogiskt infly-
tande från neutr. av adj. med konsonant före bevarat t. För-
bindelsen mellan haj : hajt, stolt : statt etc. å ena sidan ock 
h2e1t : h&ltt, ståkad : ståkat å den andra har nog alltid bevarat en 
viss styrka. 

ÄRM. Det bevarande av t i svagtonig ställning, som här kan kon-
stateras, bar tydligen ägt rum såväl efter vokal med levissimus som 
efter vokal med levis. Med hänsyn till adjektiven på -ut 	-at är det 
inte häller rimligt att inskränka »skärpningen» till ställningen i slutljud. 
Det blir då en fråga, hur den längre gångna försvagningen av t »under 
svagton» i de ovan s. 441 f. anförda la 'låta', wa 'vad', paa 'Peter', 
UtthVetta 'banna' skall fattas. Det synes inte vara omöjligt att be-
gränsa denna försvagning till ställningen mellan två stavelser med 
levissimus. För hhibmita får man då söka ursprunget i sammanställningar 
med följande pronominellt objekt, jfr nedan om ipf. på -ade § 101. 

Spiranter. 

§ 100. Exempel på bortfall av v ock gh i relativ svag-
ton ha redan anförts ovan §§ 74, anm. 1, 85, anm. 3. Om en 
växlande behandling av w, som möjligen står i samband med 
akeenten, se s. 334 if. Efter ändelsevokal förekommer icke v. 

1) Om neutr.-formen se vidare i täxten ovan. — Då jag i Br. någon 
gång hört knced 'knäet', kan detta svårligen fattas annat än som ett 
införande av klingande kons. efter starktonig lång vokal i överens-
stämmelse med målets ljudsystem. 



av typen härad: 
måhknad 
måhkad 	(s. 229) 

månad (s. 261) 
knad (s. 367) 
kallad: 
kkbsnad (s. 33) 
lbmnad 'lämnad' 

kimtnad (s. 294) 
bizlnad (s. 297) 
«anad (s. 308) 
m4dnadas (s. 193); 

sknad 'skickad' 
vbnad 'vissnad' etc. 
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Däremot står gh stundom kvar i den mycket brukliga adj.-än-
delsen äldre -igh. På största delen av området faller gh i denna 
ställning likaväl som efter starktonigt i (jfr ex. s. 398 f.), men i 
Ysby, Renneslöv, Voxtorp, södra Knäred ock Hishult — alltså 
sydöstra hörnet av Halland — höras mer eller mindre genom-
gående former på -tg, alltså Wik, glotig, tszg, slimtg etc. 
Därjämte brukas i samma socknar 1-former, men att -tg represen-
terar målens ostörda utveckling, finnes ingen anledning att be-
tvivla. Något kvaråående av g, d. v. s. utveckling direkt från 
3 	g, är däremot alldeles osannolikt. Vägen har varit gh j 

g, vilket torde bevisas av Vox. cim,g 'arg' ock ännu säkrare 
av Vox. Itptiga 'krusa', nordligare socknars hbytia höghtidha. 
Det ser inte ut, som om något sammanhängande större område med 
denna skärpning av j —› g förelåge. Runt om tyckas z-former 
härska. Så i Halland för övrigt, söderut i Åsbo, österut i Mar-
karyd, ock likaledes, efter vad jag kan finna, i VGöinge. Där- 
emot träffa vi åter 	i Villands härad. — De omgivande målens 
-i torde vara tillräcklig förklaring till dubbelformerna i de hall. 
socknarna med ljudlagsenligt -ig. Även riksspråket har i här 
ifrågakommande delar av Sverige uttalet -t. 

§ 101. Äldre 5 förekommer efter regelbundet svagtonig 
vokal i följande fall. I grupperna 1-4 kvarstår 5 i SH. regel-
bundet som d. Ex. 

substantiv 
skilnad 
titvnad (s. 23) 

14.itad (s. 119) 
fepnad (s. 149) 

pte. pf. söm 
fihad 
kålad 
med deras böjningsformer, alltså kedadeit, khbsnada etc.; 

adjektiv på -ad: 
b4rth4ad, bahltddad 	'fyrbent' 	sktahcbhad 'hängaxlad' 

etc. 'barhuvad' 	gholujuhad 'gråhårig' stöhatad, stomiktad 
finsc'ejtad 'finsiktad' heeelctvad,hceekvad åtnit6ad (vev) 
fihbitunad, fihbdznad 	'hängläppad' 	firuk2h,Pgad (s. 97); 
med böjningsformer. 
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några enskilda ord: &ladan (s. 149), höad 'huvud' 
(s. 341); 

i m p f. som kallade. I denna, grupp, d. v. s. ipf. på -ade, 
är behandlingen växlande. 

Former med kvarstående 5, alltså på -ada, finnas på ett in-
till Småland gränsande område, som innefattar socknarna Ve-
inge', Tönnersjö, Breared, Torup (söder om Nissan), Enslöv2, 
Slättåkra, Abild. Redan i Krogsereds ock Vess. är -de fallet. 
Från Drängsered ock norra Torup äro inga ex. på denna typ 
antecknade, men då -da höres så långt i väster ock norr som 
Abild ock vidare Smålandsmål ha -de så långt upp i hörnet 
mellan Halland ock Västergötland som i Burseryds s:n 4, är det 
ganska rimligt att dra gränsen norr om Abild rakt åt öster 
eller något i nordöst intill Smålandsgränsen. Utanför detta 
område har jag i Halland endast hört ipf. som skbka etc.5  

Bortfallet är vidare regel i största delen av Skåne. Undan-
tag göra endast å ena sidan målen i Göinge ock Villand, vilka 
alltså bilda en fortsättning av de småländska de-målen, å andra 
sidan Skytts med anslutning till de danska målen på SAlland 
ock Bornholm.6  

Den ljudlagsenliga utvecklingen av 5 till d i grupperna 
1-4 ovan kan inte betvivlas. Jämföras må den fornsvenska 
skärpning av 5 --> t i slutljud efter svagtonig vokal, som på-
visats av Kock Språkhist. s. 14 if.; jfr Nor. Grunddr. av fsv. gr. 
§ 63, som lokaliserar företeelsen till västliga ock sydliga dia-
lekter. Att 5 blivit t i äldre skånska ock halländska, vilket 
sedan skulle ha utvecklats till d, är icke nödvändigt antaga. 
Däremot synes tala, att gränserna för d av äldre 5 i t. ex. 
hcenad icke sammanfalla med gränserna för d 	äldre t i t. ex. 

Ånda ut i socknens västra spets, öringe by, äro former på -ada 
antecknade. 

Utom sydspetsen, d. v. s. Enslövs by. 
Se Sv. lm. I, s. 650. 
Se Lundell Sv. lm. 1911, s. 262. 
Då Lundell, Sv. lm. 1911, s. 263, fått uppgift om en form 

som kwättade från Vinbärg, synes detta strida mot Bondesons fram-
ställning i Hall. sag. s. I, där Vinbärg räknas med till nedre Åtra-
dalen. Åven uppgiften hos Lundell a. st. om -ade i Skrea kan miss-
tänkas. 

Se Benn.-Krist. 8..130. 
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skickat, slagit, huset. Detta utesluter emellertid inte, att ett 
samband med den fsv. företeelsen får konstateras. Att under be-
greppet svagton i detta fall ingår levis, torde vara tydligt. Där-
emot finnes det intet direkt bevis för skärpning av 5 efter vokal 
med levissimus. Tvärtom vunne man genom att inskränka före-
teelsen till levis en enkel förklaring på bortfallet i ord som 
Itånha' hundra', sa 'sade', la 'lade', bet 'både', ma 'med', ve, va. 'vid', 
sn 'sedan', 7nen 'medan' m. fl., för vilka man eljest åtminstone 
delvis finge anta icke alltid evidenta specialförklaringar. Om 
en svårighet för antagandet se emellertid nedan s. 495, not 2. 

I ord som föhkla, tbhkle, etc. (s. 318) måste bortfallet ha ägt 
rum, medan senare leden ännu hade semifortis. I flad har 
akcentreduktionen försiggått hastigare. 

Bortfallet av 5 i ipf. måste ha sina särskilda grunder. 
Även på området med formerna skaada etc. höras sidoformer 
som skeka etc; i vilken utsträckning kan jag icke avgöra. I 
en punkt som denna torde inflytande från granndialekterna inte 
vara ett sannolikt antagande. Mycket troligare är, att vi här 
ha att göra med satsfonetiska dubbelformer, vilka i vissa trakter 
leva kvar vid sidan av varandra, ehuru som det tyckes, utan 
någon olika funktion, medan för övrigt, d. v. s. i största delen 
av Skåne ock SH.', de synkoperade formerna avgått med segern. 
Då bevarat d i skekada etc. tydligen inte bör skiljas från det 
i heehad etc. ock alltså skärpningen inte kan inskränkas till 
ställningen i slutljud, blir Kocks alternativa förklaring, Sv. lm. 
XV. 5, s. 26, d. v. s. konsonantbortfall mellan stavelse med levis ock 
sådan med levissimus, inte möjlig för här ifrågavarande dialekter.2  
Däremot synes Kocks första alternativ, a. st. s. 21 f., alltså bort-
fall i sammanställningar som kidlade-det etc., vara övertygande 
nog. Frågan är emellertid, om man därför behöver uppgiva 
Beckmans alternativa förklaring Sv. lm. XIII. 3, s. 23. Kocks 
antagande, att ett tautologiskt de nödvändigt skall ha följt på 
den fallande stavelsen -de, är nämligen svårt att leda i bevis. 
I den av Kock a. st. s. 22 givna stränga formuleringen, enligt 
vilken inte häller -de- i pass. -des kunde falla, kan regeln icke 

Nordligare mål med bortfall lemnas här ur räkningen. 
Jfr däremot kåla liksom Ititvu t. ex. i Skutt., se Grip s. 128. 
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bevisas för målen i SH. ock Skåne, där passivformer som samlas 
'samlades', kalas 'kallades' äro härskande.,  

Det synes också, a. st. s. 22, vara Kocks mening, att mot-
sättningen klappa 'klappade' : ställde blir tillräckligt förklarad 
därav, att i sammansättning som klåppade-det två levissimus-
stavelser följde efter varandra, vilket däremot icke var fallet i 
ställde-det. Men bevarat de i ptc. pf. kräver enligt Kock det 
ovannämnda tillägget om tautologiskt de. Att participialfor-
userna inte åtföljdes av pronominella ord som den, det, är na-
turligtvis riktigt. Men å andra sidan blir också för partici-
piernas räkning antalet sammanställningar jämförliga med 
klappade-på', lagade-måt, hoppade-i-lånd etc. i hög grad för-
minskat. Alla förbindelserna med följande objekt falla bort. Sam-
manställningarna värb + partikel reduceras betydligt, dels därför 
att de av vissa värb icke ofta kunna brukas i pass., jfr klappa 
(på), dels åtminstone för här ifrågavarande dialekter därför att 
i ptc. pf. partikeln i allmänhet sättes före värbet. Det heter 
alltså i SH. (ock åtminstone stora delar av Skåne) regelbundet 
da heva nå, koma Um, kasta(da) béit, pela(da) åu, men nå& 
van(a), Umkoman(a), bt4htkeistad(a), 6upaad(a).2  Även utan 

Noreen Värt språk I, 101 uppger (efter Lundell Frändsk. s. 39), 
att i större delen av Skåne värb av typen kalla skulle sakna preteriti-
märke i akt., men ej i pass. Uppgiften kan icke vara riktig i betrak-
tande av de moderna undersökningarnas samstämmighet. Publicerade 
täxter på Skånemål har jag inte för denna fråga genomgått med någon 
fullständighet. Emellertid påträffas i en berättelse från Gärds härad 
(Huaröd) i Sv. lm. II. 9, s. 79 ett galnades. Det är ju möjligt, att dylika 
former tillfälligt bildas; men rimligare är nog, att upptecknarens uttal 
lyser igenom. Jfr Kocks, som det förefaller mig, riktiga iakttagelse om 
kallades etc. såsom de enda icke dialektiska formerna åtminstone i södra 
Sverige, se Sv. lm. XV. 5, s. 20. 

Om det sist anförda momentet skall ha något att betyda, för-
utsättes, att d bevarades i former som bohtkastad(a) etc. Detta 
synes emellertid vara omöjligt med antagande av regelbundet 6-bortfall 
efter vokal med levissimus. Det är möjligt, att ett val här måste 
göras, ock i så fall är det säkerligen rimligast att icke anse boht-
kastad(a) såsom ljudlagsenlig form. Resonemanget om skillnaden mellan 
ipf. ock perf. ptc. behöver därigenom inte förlora sin giltighet. Emellertid 
kunde man våga göra en distinktion. Bortfall av 6 efter vokal med 
levissimus kan ha ägt rum i slutljud, framför konsonant i en följande 
stavelse oberoende av dennas akcent, ock framför ny vokal med levissimus, 
men å kan ha bevarats framför ny vokal med starkare akcent (från ock 
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anlitande av den tautologiska stavelsens inflytande synes mig 
alltså bortfallet i ipf. i motsats till bevarat d i .ptc. pf. kunna 
förklaras. Det finnes naturligtvis till sist en möjlighet för att 
al la de av Beckman ock Kock anförda ställningarna ha varit 
nödvändiga, om bortfallet skulle komma till stånd, ock att 
saknaden av vissa utav dem varit tillräcklig för att bevara -d(e) 
i participialformerna. 

Bortfall av äldre p efter svagtonig vokal före- 
ligger i ortnamnen på -a(h)p 	-porp. 1 Sv. lm. KVA,  
s. 26 f. antar Kock bortfall av 6 	p mellan föregående vokal 
med levissimus ock efterföljande med semifortis. Detta 6 -6- p 
kan då icke gärna antagas vara likställt med ursprungligt 6 i 
kallade etc. Skärpningen har uteblivit antingen på grund av 
den följande stavelsens starkare akcent eller emedan p ännu 
icke blivit 6. 

Ett h har fallit i senare leden av alla samman-
sättningar med hult, i vilka huvudtonen låg på förleden, alltså 
bggalt, flöalt etc. (se s. 395). Liknande bortfall ha vi i sam-
mansättningen fähus med formerna fctosa, fi§vsa, fipse, (se s. 149). 
Även i mpltan = mkgahPltan (s. 68) faller h, ehuru här tillsam-
mans med hela stavelsen. 

Nasaler. 

Äldre in är sällsynt efter svagtonig vokal ock 
syneEi regelbundet bevaras, t. ex. tmc'elam etc. (s. 131), sänam 
(s. 303), vhnom 'igenom' EnsBrEldTjSkVoxÖK., jtom His., 
v(Inam TrTj. Däremot visar ujman BrTj. prov på metates. 
Förklaringen av låvana 	(s. 195) kan vara tvivelaktig. 
Anslutning till andra adv. på n ock a har väl ägt rum. 

Äldre n efter ändelsevokal bevaras i Halland 
ända upp till ock med Tvååker i väster ock Drängsered i öster. 
De noggranna gränserna äro angivna s. 400 f. Ex. där omfattade 
endast äldre -en. Här tillfogas först material med n i övriga 
ställningar, även äldre nu ock rn. 

ock med levior). I så fall skulle ändå de böjda ptc.-formerna med d 
vara ljudlagsenliga. 



bian for 'innanför' 
icdan 'utan' 
van for 'ovanför' 

bnan 'undan' 

Italian 'hunden' 
6yan 'ugnen' 
köstan 'kvasten' 
stajan 'stegen' 
tå ij an 'talgen' 
sökan 'socken' 
nckke,n 'naken' 

brånana 'brunnarna' 
grålnana 'grenarna' 
glbtana 'barnen' 
ståtnana 'stenarna'; 

håvtana 'pojkarna' 
yenskana 'svenskar- 

na' 
håvana'trädgårdarna' 
kålvana 'kalvarna' 
stanna 'stugorna' 
sakna 'tackorna' 
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Tvååker: 
hfjugan propr. 'Håkan' ekan 'degen' 
4an 'ögon' 	gövlan 'gaveln' 
hhan 'öron' 	ögan 'ugnen' 
g4dan 'gatan' 	åtlan 'elden' 
labsan 'strumpan' 	gratan 'grenen' 
slitan 'slåttern' 	skörståtan' skorstenen' satan 'sjutton' 
vågan 'vaggan' 	stdrtan 'stjärten' 	dkana 'dörrarna' 
kenyan 'kådan' 	stblkan 'stjälken' 	Dalana 'bräderna' 
deemcklan'dagsvärmen' ngan 'naken' 	 ficlana 'foglarna' 
gt4dan 'grytan' 

	
åtnv6dan 'enveten' 

	
kana 'kullarna' 

.stan 'stugan' 

	

	 nckvana 'nävarna' vbksan 'vuxen' 
sedan 'sådan' niesan 'näsan' 

	

	 såkana 'strumporna' 
tian fimpen 'tigen' nhana 'njurarna' Fel.« 'källan' 
varan ind. 'värderen' åksana 'oxarna' an, en, an 'en' 
inan 'innan' 	bana 'bogarna' jp/ciftan 'julafton' 

påtan 'porten' 
nc_bvan 'näven' 
lpskan 'ljumsken' 
,bdIsan 'bäcken' 

Dr en gser ed: 
gettan 'gatan' 
fbratan 'förstugan' 
sp4tan 'vävspråte' 
sk6van 'skogen' 
(Man 'elden' 
våuan 'våren' 
.stckn.tan 'stjärten' 
buinan 'brunnen' 	mbwan 'mogen' 	Man 'sjutton'. 

Från socknarna söderut, vilka sakna övergången e 	a 
framför n ock alltid bevara n, torde inga ex. här behöva upp-
räknas. Från det nordligare området med n-bortfall äro, utom 
de ex. med en 	a som äro anförda s. 400 f., endast nedan- 
stående former antecknade. 

Vi finna i 
S p ann ar p : stakan 'stjälken', Ouran, 'gården', negan 'någon" 

Ynkan ock man 'mycken', kierana 'karlarna'; 
Dagsås: dtga 'flickan'; 

32-120088 Sv. landsm. Wigfor ss. 

ånantåg 'undantag' 
ncean 'nedan' 
nekanfer 'nedanför' 
hbnanat 'hemmanet' 
trietan 'trätton' 
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Okom e: banyan 'tvungen'; 
Svartrå: slbta 'slåttern', am n at fem. 'en', hu 'hon', lbuya-sMa 

'länge sedan', Urnan s., &van 'ovan'; 
Ullared: Ourana 'gårdarna'; 
Gäll ar ed': bonan 'bonden', kwcelan 'kvällen', pkka 'pigan', loma 

'fickan', at fem. 'en', hu 'hon', knektana 'knektarna', kolana 
'kullarna'; 

Nösslinge: cleeka 'flickan', con mask. 'en', Aticifta 'julafton', 
Man ind. 'veten'. 
Utom n-bortfallet — vilket tydligen här liksom längre 

norrut endast drabbat äldre kort n — få här diskuteras åt-
skilliga ljud- ock formhistoriska frågor, som icke upptogos till 
behandling vid framställningen av vokalernas utveckling under 
svagton. 

Exemplen från området med n-bortfall äro så få, att vokal-
behandlingen icke på alla punkter kan konstateras. 1 stort 
sett stämmer den dock säkert med västgötamålens, så som denna 
framställes av Beckman Sv. lm. XIII. 3, s. 5 if. Vi finna alltså 
-an -› -a i dega Dags., ön 	at SvartGäll.; på -in finnes intet 
ex.; likaså intet på -ön, men i stället ha vi -fin •-> -u i hu 
'hon' SvartGäll.; -en 	-a i tia Spann. etc. Däremot avviker 
-fin eller -ön. Något ex. från området med n-bortfall har 
jag inte, men vokalbehandlingen är ju för övrigt densamma i 
Tvååker med tian, bcianan etc., ock där heter det, som vi sett 
(ss. 400, 497), ?san 'ögon', bres 'öron', n4stan 'nystan', /Oben 
'nypon' ock hbugan 'Håkan'. Att samma vokalisation härskar 
i de nordligare hall. socknarna, göres troligt av södra Vgl:s 
(Holslj.) ga(n), 4ra(n), 14pan, Uh. Liknande förhållanden ha 
av Beckman a. arb. ss. 25 o. 27 påpekats för ett annat område 
på gränsen mellan apokoperande ock icke apokoperande dialekter, 
nämligen för Östra Härad, smil företer ören, öjen, Misten, krösen, 
hallen, oen 'odon', jo(r)ten, pären, kriken, plommen, nypen, 
evesken. För Öllärad antar Beckman s. 27, att vokalismen i 
öjen, ören är analogiskt påvärkad. Antagligen tänker B. på 
fruktnamnen, vilka — med bevarat 31 vid suffixbetoning — redan 
förut s. 25 f. tagas till jälp för att förklara kvarstående n i 
öjen, ören, nösten. 

1) Enl. Bondeson Hall. sagor, ss. 72 f., 117. 
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Förklaringen synes inte vara mycket sannolik i betraktande 
av att ögon ock öron äro så ytterst vanliga ord. I fråga om de 
hall, ock västgötska målen motbevisas den direkt av namnet 
Två. hbugan, Holslj. kika, som måste vara äldre Hakan eller 
Hakun. Om man i fråga om dessa -an, -9(n) bör utgå från äldre 
-un eller -on, synes vara svårt att avgöra. I nordligare väst-
götamål finner Beckman ss. 6, 13 f. ett ex. på utvecklingen av 
-un i frågepartikeln 	mun, i värmländska mål därjämte 
Hakft 	Hakun. Förklaringen har biträtts av Noreen', ock 
Kallstenius s. 164 tolkar bärgslagsm. ma 'månne' på samma 
sätt. Det torde vara svårt att komma till annat resultat. Nu 
heter emellertid med all sannolikhet i Holslj. ock säkert i det 
närbelägna Örsås samma frågepartikel mco (dck. )2. Man drar sig 
visserligen i början för att ansätta äldre ö för en vokal, som 
annars är den regelbundna motsvarigheten till äldre ö, jfr 
Holslj. kok, 'lock' etc. gentemot ba 'bud' etc. Men till sist torde 
detta dock bli den rimligaste utvägen. Man kan på så sätt få 
ett visst sammanhang i företeelserna. Då nämligen längre norrut 
-on ger -a, t. ex. eghon 	 ja, liksom -en -->- a, t. ex. boken 
-4- böka, så kan detta naturligen tolkas så, att -on vid sin för-
svagning på en punkt sammanträffat med äldre -en. Försvag-
ningen skulle alltså ha varit tidigare av -on än av -un., vilket 
till resultat givit a. Slutsatsen står i full överensstämmelse med 
den sydligare utvecklingen -on -› a(n), bredvid -un 	a), ock 
olikheten i försvagningshastighet mellan o ock u är den man haft 
anledning att vänta. Med denna uppfattning finns det åtmins-
tone en möjlighet att tolka utvecklingen av ortnamnet grimata 
såsom regelbunden. Älsta formen är Grimetunea, GrymEetu.n 
Vjb., se s. 48. Då utvecklingen av -un även för övrigt visar 
så avgjort egendomliga drag, kan man våga anta, att den här 
resulterat i ett -a. Vägen kan vara tvivelaktig. Att en ä-aktig 
form passerats, bör man kanske sluta av Grimeton. 

Det är emellertid möjligt, att grimata utgör en ombildning 
t. ex. efter de många ortnamnen på -a. Härför talar i någon 
mån, att formen grime,ta uppgavs såsom den enda kända även 
t. ex. i Två., där n kvarstår. Ock denna form får i första hand 

Se Beckman s. 30. 
Enligt privat meddelande av Doc. P. Leander. 
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betraktas såsom inhemsk, eftersom man för övrigt regelbundet 
tycks bevara det egna målets former i närbelägna ock välkända 
orters namn, alltså t. ex. abansla 'Enslöv' Ens., dinsla Br., bhatatia 
'Breared' Br., bhenzaha Ens., aal 'Abild' Ab., epal Drengs., tf san 
'Risen' Kö., hfsa Dags. etc. Att detta grimata inte kan be-
traktas som bevis för n-bortfall även i Två., då alla an-formerna 
i detta mål, liksom på så många andra håll, skulle betraktas 
som analogiska, som kompromissformer eller dyl., skall jag 
nedan vid diskussion av n-bortfallet söka visa. 

Dessförinnan behandlas emellertid lämpligen en formhistorisk 
fråga. Den Schagerström-Beckmanska förklaringen av -a i 
best. sg. fem. ock plur. neutr. torde hälla stånd även i fråga om 
målen med -an, hur man än sen fattar det kvarstående -n. 

Däremot synes en enhetlig tolkning av alla plur.-formerna 
på -eran) vara omöjlig. I dialekter, där man vågar anta syn-
kopering av slutljudande vokal i former som bändrene, händ-
rena etc., är förklaringen av kons.-stammarna, alltså böndren -› 
&nara, enkel nog. Komma vi å andra sidan till mål som de 
här behandlade nordhalländska med bonara(n) etc. liksom f4ta-
ra(n), deegara(n) etc., men krana, gåttrana, Ulana, kunna vi 
endast under högst osannolika antaganden rörande keerana etc. 
se  en ljudlagsenlig utveckling i (vissa av) formerna på -era(n)'. 
Ett analogiskt inflytande ligger däremot inte fjärran. Även i 
synkoperande mål reder man sig inte utan att tillgripa analogi-
bildningar av ett eller annat slag, se Beckman a. arb. s. 10 f. 
om preestara etc. Vad angår konsonantstammarna finnes en 
naturlig anslutning i neutra på -er såsom fönstren etc. Se i 
denna fråga Noreen Ark. VIII, s. 143 åtminstone rörande former 
som männen, gässen ock Kock Sv. lm. XV. 5, s. 34 if. även 
rörande änsv. föttren etc. Samma förklaring kan tillämpas på här 
förevarande dialekter. Då man först hade fått plur. som bimara(n), 
fotara(n), ptara(n), ncetara(n), hulara(n), drogo dessa efter sig 
övriga plur. på -ar, vari både äldre -ir ock -ur sammanfallit. 
Beckmans förklaring av preestara a. arb. s. 10 är härmed egent-
ligen identisk, ehuru han betraktar det analogiska inflytandet 

1) Den eventuella synkopen i grimata kan icke anföras häremot, 
då formen varit fyrstavig, så vida man inte för övrigt har att utgå 
från Grimetun. 
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från fötter : föttera som ett »stöd» ock i första rummet nämner 
den stora skillnaden mellan obest. pl. präster ock best. pl. prästa 
såsom anledning till omformningen. Man kan därav få intrycket, 
att -er från obest. pl. skulle liksom inskjutits framför ändelsen 
-a. Det är möjligen detta som gör, att Kallstenius s. 166, not. 7 
finner Beckmans förklaring »icke synnerligen tilltalande». Att 
en dylik olikhet mellan best. ock obest. form inte behöver ha 
spelat någon roll, ock att analogiförloppet inte i första rummet 
avspelar sig inom paradigmet, därpå ge de hall. målen exempel. 
Före analogibildningen har man säkerligen haft plur.-former på 
-e(r)na, sådana som vi ännu träffa ända upp i området med 
-en --> an, t. ex. i Drengs. stiohna, sbarznal. Slutligen lemna 
också våra mål bevis mot Lundells förklaring, Frändsk. s. 64, 
av vännera ur vänneran, som skulle ha uppstått genom analo-
giskt inflytande från ett "stenan. Vi finna ju här Mara(n) etc., 
men ståznana etc. 

Diskussionen om förloppet vid utvecklingen en 	a har 
intresse för oss här, emedan an-formernas förklaring samman-
hänger därmed. Man har antagit — så väl redan Beckman a. 
arb. s. 10 ock säkert A. B. Larsen Norvegia s. 96, noten 	att 
bortfall av n vore en förutsättning för uasaleringen ock därmed 
för utvecklingen av e --> a. I så fall skulle an-formerna tyd-
ligen vara analogiska 2. Bortfall av n har man ansett nödvändigt 
för att förklara, varför inte mask.- ock fem.-formerna vid »för-
svagningen» av ändelsen sammanfallit. Emellertid synes denna 
nödvändighet alls inte föreligga, se Hesselroan Sveamålen s. 41 
if. (noten) ock utförligt Spr. St. XI, s. 81 if. Det naturligaste är 
väl då att i former som dkan, tfan etc. se  resultatet av en 
ljudlagsenlig utveckling. Det andra alternativet skulle vara att 
antaga analogibildning, antingen man därvid tänker sig, att n ljud-
lagsenligt kvarstår ock vokalen e blir -a genom inflytande från 

i) Att utvecklingen av nasalvokaler eller genom nasalering fram-
kallade vokalförändringar skulle till gränserna sammanfalla med genom 
synkopering eller analogi uppkomna pluraler på -era(n), hade man ju 
ingen anledning att anta. Jfr också de båda företeelsernas gränser 
enligt Lundell Sv. lm. 1911, s. 258 f. 

2) Man kan ju tänka sig, att n först fallit, men att nasaleringen 
sedan åter utvecklat sig till n. Något skäl att diskutera denna abstrakta 
möjlighet föreligger knappast. 
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svaga feminina, eller man anser en ljudlagsenlig utveckling en 
-›- a ock därpå ett sekundärt återinförande av n vara rimligare. 
Den förra utvägen föreslås av Lundell Sv. lm. I, s. 123 för 
små!. bokan boken på grund av tungan. I fråga om mål 
med en -± an endast i sing. av starka fem., däremot icke i 
t. ex. neutr. plur., synes denna förklaring vara naturlig nogl. 
Men där best. neutr. plur. också har -an, vilket åtminstone i 
regel är fallet 2, ock väl ännu mera där, såsom i Två., även 
pluraler på -ar i best. form ha -an, synes denna analogiska för-
klaring vara ytterligt otrolig3. 

Den andra tänkbara analogiska ombildningen förutsätter, 
att även inom an-dialekterna det ljudlagsenliga tillståndet vore 
gata, boka, taka, bönnera etc., men att n genom något slags 
komPromiss blivit återinfört. Exemplen på en dylik företeelse 
har man i här ock var under 1600- ock 1700-talen uppträdande 
former som handan, bruan etc., se ex. hos Hesselman Spr. St. 
XI, s. 154 samt den där citerade litt. ock ytterligare Lindroth 
Spr. St. XII, s. 96 f. Förklaringen av dessa former genom kom-
promiss, varom se Beckman Ark. XI, s. 216 not samt Hesselman 
ock Lindroth a. st., är enkel nog, då riksspråk ock skriftspråk 
här ha stått bredvid med n-former, i synnerhet om detta uttal med 
an betraktas som mera tillfälligt. Men även om former som 

Från vissa byar i Förlösa uppges gumman, mjölkan, men taken; 
även en meddelare från Slinnaryd har mjölkan, men taken, se Lundell 
Sv. lm. 1911, s. 258 f. Enligt meddelande av prof. Lundell är bokan, 
gumman bredvid taken alldeles säkert från Kläckebärga ock Dörby. 

Jfr utom materialet hos Lundell a. st. även SMöre samt i Halland 
Tvååker. 

Då A. B. Larsen Solot. s. 64 ock även Norvegia s. 96 hävdar 
betydelsen av de svaga femininernas -a(n) för utvecklingen boken 
boka ock vidare under detta inflytande vill indraga även best. neutr. 
pl., så är att märka, att det här egentligen är fråga om ett annat prob-
lem, detsamma som Larsen flerstädes är inne på, nämligen frågan om 
en viss attraktion mellan närstående former i ljudserien. Åven om 
man alltså ginge med på att ett en -9- cc inte skulle ha ytterligare 
sänkts till q, så vida inte ett dylikt q 	an redan existerat, ock kanske 
även ginge med på att attraktionen förstärkts genom tillvaron av detta 
q i närstående grammatiska kategorier — på hela denna fråga vågar 
jag mig här alls icke in — så följer därav inte, att man behöver finna 
en övergång taken -->- takan genom inflytande från tungan (jämte 
bokan) rimlig. 
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handan en gång i Stockholm varit avsevärt brukliga, har det 
varit fråga om kretsar, där n i skriftspråk ock någon form av 
riksspråk betraktats som det riktiga ock även haft makt att 
göra sig gällande. För enstaka sockenmål, som de hall, ock 
smål. med -an, kan man ju inte tänka på riksspråksintlytande. 
Men inte häller äro de »gränsmål» i den betydelse, i vilken Flessel-
man Spr. St. XI, 162 kan ge detta namn åt den äldre stock-
holmskan. I Två, etc. kan nämligen aldrig en föreställning om 
de sydligare n-målen såsom »bättre tal» ha spelat någon större 
roll. Då Hesselman i Spr. St. XII, 109 utan att urgera stock-
holmsparallellen framhåller an-målens läge såsom icke tillfälligt, 
har han tydligen rätt. Men så vitt jag förstår, kan detta för-
hållande endast tolkas så, att an-målen naturligen måste hänga 
samman med det område, som bevarar n, d. v. s. de måste uppstå 
där gränserna för bevarat n ock övergången e --->- a framför n 
skära varandral. 

Att varje tanke på ett senare återinfört n t. ex. i Två. 
måste falla, bestyrkes ytterligare av följande. Plur.-formerna 
på -aran kunna inte på detta sätt ha fått n. De osannolika 
möjligheterna behöva inte uppräknas. Vidare kvarstår n i andra 
ställningar än substantivens best. former. I orden Inan, banfar, 
'Man, 4nan, neean, nckanfOr, yylciftan är det inte rimligt att 
tänka på eventuellt möjliga specialförklaringar, då intet faktum 
kräver annan tolkning än regelbundet kvarstående n». Jag har 
härvid inte medtagit kvarblivandet av n i itan, Oran, hyban, 
nåsta,n, håugen, då detta kunde tyckas mindre beviskraftigt, 
eftersom former som ggan, 'gran, nypan uppträdde ända uppe i 
SVgl. (Hols1j.)3. Emellertid är det knappast troligt, att gränsen 
för n-bortfallet skulle vara olika efter olika vokaler. I fråga 
om Holslj. måste /åka tagas som bevis för bortfall, hur sedan 
än de övriga formerna skola förklaras. Rimligt är att anse oga, 
gra för ljudlagsenliga, medan organ, gran ha sitt n från best. 

Att dessa gränser i stort sett så nära sammanfalla, är onek-
ligen anmärkningsvärt ock pekar väl i riktning av att e --> a ock ten-
densen till nasalbortfall ändå på något sätt höra samman. 

Ett enstaka &van från Svartrå, där n annars faller, kan inte 
föranleda någon diskussion. 

Se ovan s. 498. 
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formen ogana, oranal. Vad slutligen ninaan, hålan 'hallon', Man 
'jortron' beträffar, där bestämda formen-  knappast kan tillgripas, 
är det ju möjligt, att man får räkna med äldre suffixbetoning, 
såsom antages av Beckman a. arb. s. 26; men huru därmed än 
förhåller sig, kunna dessa former icke minska beviskraften hos 
/Åka (oga, gro). 

För här behandlade an-mål ha vi alltså att anta en regel-
bunden utveckling -en --> itu —› Etn -9- an. Den slutsats, man 
härav kan draga i fråga om förloppet i de nuvarande a-målen, 
är väl den, att de till en del också böra ha genomlupit ett rin-
stadium, eftersom det synes osannolikt, att gränserna för just 
detta förlopp ock för bevarat n skulle sammanfalla2. 

Likvidor. 

§ 106. Om fall av assimilation, metates ock bortfall av 
1 under svagton se § 96, anm. 1, 2, 3, 6. För övrigt kvar- 

Best. plur. dgia, @rta liksom eepkia, trPnaa, stielta etc, äro 
sekundära bildningar till @ga etc., alltså ågea 	ggia. 

Tidigare anförda skäl för ett liknande antagande äro mycket 
litet vägande. Lindroth Bureus s. 164, Spr. St. XII, 97 if. stöder sig 
på former, vilkas rent dialektala karakter icke bevisats ock vilka så-
lunda aldrig utesluta tolkningen såsom kompromissformer. Ock av bärg-
slagsm. e lita ne, vilket Kallstenius s. 164, not 1 anser bevisa, att 
utvecklingen till a allmänt gått över kil, kan, så vitt jag förstår, alls 
iuga sådana slutsatser dragas. På sin höjd kunde detta tala för att, då 
IL före sonant kvarstår, detta förhållande inte utgör något hinder för vokalens 
utveckling till a. Men i ställningar, där n faller, kan vägen samtidigt 
synnerligen väl ha varit en --> ä, -÷ 8, .÷ a. För övrigt är den ljud-
lagsenliga karakteren hos a i e litane alldeles obevislig, då analogien 
från den vanliga fem.-formen lita under hela utveckligens förlopp bör 
ha gjort sig gällande. Ock slutligen är det synnerligen möjligt, för att 
inte säga troligt, att n i e lita ne själv är analogiskt. Det enklitiska 
pron., som vid substantivering i bärgslagsrn. fogas till adj. ock som urspr. 
varit -en, et, är nu praktiskt taget mask. ne, fem. ne, neutr. net  — 
om förklaringen se a. arb. s. 137. Det heter alltså mask. en,nåkane'v,. 
ens,stOlinn, t. 0. m. en våsnn, eg-kåln4,, fem. e grövane, e 
fåhane eller e figline, neutr. et  stdt-net (se utom ovan a. st. Kall-
stenius Sv. lm. 1907, s. 30 if.). Ytterligare ex. på neutr. av adj. 
har jag inte funnit, men analogiens makt framgår av pron. en 
teiken&t, e tål_can, et teikan«, stkan4p, sikan6 szkan«, en ejnen,. 
e ånane, et Onanet, se sist anf. arb. ss. 42 f., 45. 
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står enkelt 1 regelbundet efter svagtonig vokal i ändelsen 
t. ex. någal, shtgal etc. 

Om assimilation ock bortfall av svagtonigt r se § 97, anm. 
1 (slutet), 4, 5 ock 10. 

Efter ändelsevokaler är det faktiska tillståndet följande:.  
Subst. som tglmen, 'timmer', Uven, etc. bevara r. 
Utan r äro substantivens plur. på -a, t. ex. heesta, pcbea, 

fåla, tlmpana etc., best. form heestana, pdgana, ficlana. Där-
emot finna vi h i plur. på -Oh, alltså tebttek, kågeh, dåden, 'delar' 
etc., ock detta tr, kvarstår, ehuru försvagat, även i best. form: 
tdnehna, Itågehna, dblehna. 

Bevarat r i genit. -ar föreligger i astenkts, för övrigt 
ha vi bortfall. Genom dissimilation har r fallit i pet a (se ovan 
§ 97, anm. 7). 

I adj. finna vi ändelsen -oh, som nu brukas också i fem., 
alltså lciten, 'led', Mieh 'hög' etc. Även adj. på h kunna någon 
gång tillfoga denna ändelse, varvid det slutande h faller, t. ex. 
an  stöka kåt,. 

Komparativer på -oh äro bcbteh,, hcbleh, nckmeh. 
Adjektivens ock pronominas plur. ändas på -a, t. ex. gamla-

gbba etc., ika glåta 'edra barn' etc. 
I pres. sing. av värben bevaras r i typen kåla, alltså kålah,. 

Malt, Uv-LA, 'borrar', tålah etc. I övriga värb träffa vi -ok eller 
-a. Fördelningen är i regel den, att -en, står efter akc. 1, -a efter 
akc. 2, alltså bi den,, Imgdeh, Yelpek, olhaeth, kömeh, skeh, eigeh, 
j4men, etc., men st#ka, skida, veena, glra, yeela 'kastrerar', mpha 
'mördar' etc. Man får emellertid också höra former som hienteh 
'hämtar', måleit,, öieneit, å ifbetb. Däremot har jag aldrig träffat 
något uttal som *va 'vänder', vilket naturligtvis inte utesluter, 
att det kan existera. Tydligen ha vi ömsesidig påvärkan mellan 
gamla en- ock tvåstaviga former, av vilka de förra bevarat, de 
senare förlorat r, jfr Billing s. 41 f. 

Jämte .?eta 'efter', kla etc. (s. 303) 'under' höras c'etoh ock 
(men, etc. 



KAP. V. KVANTITETSUTVECKLINGEN. 

§ 107. Upplösningen av de gamla korta rotstavelserna 
har försiggått så, att vokalen regelbundet förlängts. Det 
enda värkliga undantaget torde vara förbindelsen vokal + 111 9 

där konsonanten alltid blivit lång, medan vokalen bevarar 
sin korthet. Regelns riktighet är bevisad redan vid framställ-
ningen av vokalernas utveckling i kort rotstavelse. Några ex. 
upprepas här. 
i: blka v., meg pron., kneb s. n., sled s. n., ten s. ii., la s., 

stia s. (vidare ex. under § 1); 
y: clnObal s., hol s., mog s. n. (se § 6); 

: 	lieba s., nced s. n., skhwb s. n., st ce s. n. (se § 18); 
å: sag s., gab s. ii., titba v., fad s. n., gad ipf., lav s. n., sk?,-ta, 

s., glas s. n., fal adj., gan s., hitha s. (se § 22); 
ö, 	bios etc. s. n., ho.1 etc. s. n., k etc. s. n., pOda etc. v., 

bon, etc. s. n., kno v., b_plOcl s. (se § 28). 
I Åsbomålet, som i här förevarande avseende fullkomligt 

överensstämmer med de sydhall. dialekterna, antar Billing 
s. 140 if., att framför tenues vokalen förlängts endast i öppen 
stavelse. Till denna uppfattning har han tydligen letts ute-
slutande av Kocks åsikt i Fsv. 1j. II, 384, att en sådan regel 
tillämpats i svenska rspr. Det finnes nämligen inga former 
Åsbomålet — lika litet som i SH. — vilka skulle kunna locka 
till ett skiljande av orden med tenues efter vokalen från de 
övriga. Framför alla konsonanter — utom det ovan nämnda m 
samt åtminstone i modern tid w ock j — är nämligen vokal-
förlängningen praktiskt taget undantagslös. Några alldeles 
isolerade ock delvis mycket lättförklarliga fall med lång kons. 
behandlas nedan. Av dessa är det endast det från en socken 
belagda åod ock det från två socknar belagda cedaka som ha 
tenues efter vokalen. Då materialet för de enstaviga formerna 
huvudsakligen består av subst. ock adj., där tvåstaviga böjda 
former alltid stå vid sidan, är det naturligtvis svårt att för 
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varje enskilt ord absolut förneka möjligheten av de tvåstaviga 
formernas seger. Men att de skulle ha segrat i alla före-
kommande fall, är alldeles otroligt. För övrigt finnes det en-
skilda fall som man inte kan tolka såsom analogiskt påvärkade. 
Så t. ex. pron. mg, deg, seg, vilka, så vitt jag förstår, måste 
vara starktonsformer. I fråga om ett ord som Maska finge 
man stanna vid den minst sannolika av de ovan s. 269 f. an-
förda möjligheterna till förklaring: inflytande från pbda v. 
Vidare bygger hela förklaringen av differentieringen i -ad- ock 
-ad-, s. 208 ft., på den förutsättningen, att vokalen förlängts 
i både en- ock tvåstaviga former, ock differentieringen torde 
utan detta antagande vara oförklarlig. För övrigt är det säker-
ligen stridande mot alla metodiska krav att konstruera upp en 
skillnad i utvecklingen, varom det föreliggande materialet inte 
ger. den ringaste antydan. 

De isolerade undantag från regeln, vilka ovan omnämndes, 
äro följande. Orden tån, tt y antogos ovan s. 19 vara lån från 
<la., men vokalförkortning i senare kompositionsled är ett lika 
rimligt antagande. Den sistnämnda förklaringen får man tänka 
på för fot (s. 57) ock ö od (s. 171), men se också strax nedan. I 
svagton ha uppkommit tmcen, me n (s. 117), 'ml, tick/ (s. 118) 
ock kanske dcen, hena (s. 117), varom dock se här nedan. 

I hålbcek propr. (s. 276) har vokalen kommit framför kons.-
förbindelse. Märkas bör, att formerna K Ud, liksom &en 
rheena ock därtill lhon, 'lönnar' (s. 57) hörts endast i sydväst, 
alltså nära intill Bjäre härad, där kort vok. + lång kons. in-
trätt i stor utsträckning ock där formerna jpod, lon, fol torde 
vara regelbundna. Både öod, War, «k dor, hiena äro anteck-
nade endast från 'Re., ock min meddelares fader var från Hass-
löv, alltså möjligen från Bjäregränsen. Vidare höres regelbundet 
kort vokal i asa (s. 268), egendomligt nog' endast på området 
med 	(ö) 	ö. Förklaringen är tvivelaktig, då sammansätt- 
ningar knappast böra ha spelat så stor .roll. Till sist träffas i 
-de sydligaste socknarna HisVox. dell% :'dålig' (s. 271) liksom i 
Åsbo dolt Sammanhanget med kons.-förlängningar under vissa 
itkc:-förhållanden • synes tydligt', • men jag kan inte formulera 
-någon regel. Även (Maka skulle kunna ingå •härinunder. 

.1) Ex. 11danskan anföras av Falk-Torp Lydllist. s. 34 if. 
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Det enda säkra undantaget från regeln om vokalförläng-
ning är förbindelsen vok. + m. Det heter alltså lem, fitam, 
hämaha, tdmen,, sbmak, tam 'tum', tama 'tumme' (se vidare-
s. 36 if., 318 if.). Intet undantag existerar, om ett par moderna 
lånord frånräknas. 

Kort vokal står numera så gott som regelbundet framfeir 
alltså t. ex. bbial, Mya, fheeja, vce,2 etc., se vidare ss. 58, 121 f. 
Övergången gh 	j är nog äldre än stavelseförlängningen, ock 
man kunde därför tänka sig, att vokalen alltid förblivit kort. 
Emellertid höras redan i MH. former med lång vokal som sta, 
skya 'stege' (s. 12), voj 'väg' (s. 122), ock det tyckes sanno-
likast, att vi söderut, åtminstone i de närmaste bygderna, ha en 
senare förkortning. 

Liksom j värkar även w förkortande på föregående vokal, 
ock i förbindelsen öw träffa vi därför endast kort vokal, t, ex. 
båwa, cnnvat, /P9W etc. (se s. 321). Då emellertid angränsande 
mål med w —> v ha lång vokal ock för övrigt även w-målen i 
andra ord ha ö + v, är det också här naturligast att anta senare 
vokalförkortning. Att en dylik förlängning ock senare förkort- 
ning icke inträtt framför m, torde kunna bevisas, utom möj-
ligen i fråga om äldre ä. Övergången I —> ö faller nämligen 
(jfr slutkapitlet) efter diftongeringen av ö cei etc. Men även 
äldre öm blir em före diftongeringen, t. ex. hem, nem,. Former 
som läm, 'hömel ha alltså inte existerat. Ock förlängningen 
av tt har väl knappast avsevärt skilt sig från den av L Om 
åter äldre ä en gång blivit ä, måste detta ha skett omedelbart 
foire den nya förkortningen, eftersom vokalen inte hunnit vara 
med om differentieringen i a ock a. 

Målen i SH. höra tydligen i fråga om utvecklingen av de-
gamla korta rotstavelserna samman med det stora sydsvenska. 
dialektområdet. Om nordgränsen se Hesselman Sveamålen 
s. 65 f. Gränsen mot de danska målen går icke i riksgränsen. 
När vi komma ner till de skånska slättmålen, träffa vi näm-
ligen på en helt annan typ med konsonantförlängning i större 
eller mindre utsträckning, dock aldrig efter äldre ä ock'tö. I 
Ljunits t. ex. ha vi lång vokal utom framför s, alltså: shia 
'sena', bo 'beck', vd 'vett', taga 'dimma', hl 'hål', men bisa v. 
'besa', bus s. 'bläs', höga s. 'strumpa', pösa s. 'påse' etc. I 
Bara ha vi kort vokal (åtminstone i vissa fall) även framför 
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n, i, t, p, ö, t. ex. pn s. n. 'sken', sUa s. 'sele', vd s. n. 'vett', 
vn s. 'jullöt', bhs s. 'bläs', nod s. '(hassel-)nöt', kkovad 'krupit', 
fø 	s. n. 'föl', ho l s. n. 'hål', måla s. 'smula', bo <5 s. n. 'halm', 
mima s. 'mosse'. Gränsen för de sydliga målen går norr om 
Albo, genom Färs, norr om Torna ock Harjager, ock här, som 
det tyckes, ut till havet. Åtminstone hör SLuggudemålet till 
det nordligare området. Däremot finna vi i nordvästspetsen 
av Skåne, alltså i Bjäre härad, former som delvis påminna 
om de sydliga slättmålens (se ovan s. 20, not 3).' 

Anm. Såsom på åtskilliga ställen i kap. I blivit påpekat, har för-
längning ofta inträtt tidigare i framljudsställning än annars. Ex. finnas 
för äldre 	s. 6, äldre y s. 58, äldre il s. 280. Av ett förbiseende 
ta å sistnämnda ställe icke medtagits bban, -ad adj. 'öppen, -et' La 

ovad Sk. samt og s. n. 'ok' 	ök. Sistnämnda ord har 
denna form i hela SH. upp till Nissadalen, alltså Br.-ÖK. Däremot 
heter det og i EnsSlättHarpAbTvå., alltså säkerligen över hela det om-
råde, där gammalt ök blir og (se ovan s. 372). Det kunde förefalla 
egendomligt, att i våra mål, som eljest ha så många ex. på den tidiga 
framljudsförlängningen, intet spår förekommer av äldre ä •-> ä, alltså cjga 

ageh 'åker' (s. 188). Förhållandet är detsamma i danskan ock 
i de sydsvenska målen i Skåne, Blek. samt delar av Smål. ock Vgtl., 
se Rietz s. 4. Kock Ljh. I, 386 f. anser gamla dubbelformer ligga 
till grund, d. v. s. förlängningnn skulle icke ha inträtt eller icke in-
trätt så tidigt på vissa håll som på andra. Det förefaller mig antag-
ligare, i betraktande av de da. ock sydsv. målens i allmänhet mera 
framskridna ståndpunkt, att förlängningen även i aka, aker varit minst 
lika tidig, men att övergången å •-›- å försiggått avsevärt tidigare 
söderut, ock• att därför det nyförlängda å i åka inte kommit med i 
denna utveckling.2  Se härom ytterligare i slutkapitlet. 

§ 108. De korta vokalerna i gammal lång rotstavelse 
uppträda i mycket stor utsträckning förlängda, då de efter-
följas eller en gång efterföljts av konsonantförbindelser. 
Framför gammal geminata står däremot i de moderna målen 

De skånska formerna med kort vokal visa inte utan vidare, att 
vokalförlängning uteblivit. Sekundär förkortning kan föreligga, liksom 
äldre långa vokaler säkert i växlande utsträckning blivit korta. Till 
hela frågan om den skånska kvantitetsutvecklingen ock det ljus, som 
den eventuellt kastar över de ännu mera invecklade förhållandena i 
danskan, hoppas jag inom den närmaste framtiden få återkomma. 

Jfr LicMn Ark. XIII, 44 om mlty. lånord i da. ock sv., t. ex. 
male, skab : måla, skåp etc., ock om tidsförhållandet mellan å 	å 
i da. ock sv. Noreen Pauls Grundr.3  § 139, b. 
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nästan regelbundet kort vokal. Huruvida kortheten i det sist-
nämnda fallet är sedan gammalt bevarad eller resultat av se-
kundär förkortning, diskuteras lämpligen, sedan utvecklingen 
framför konsonantförbindelse blivit undersökt. Vid behandlingen 
av den sistnämnda utvecklingen göres början med förbindels- 
erna kons. + 	1, r, m, 'n, emedan dessa i flera hänseenden 
skilja sig från de övriga. Dels blir nämligen resultatet av 
vokalförlängningen i stor utsträckning kvalitativt detsamma som 
vid förlängning framför enkel konsonant, ock dels — vilket är 
ännu mera karakteristiskt — finna vi vokallängd i nästan lika 
stor utsträckning i fråga om alla vokalerna. 

§ 109. Tils vidare bortse vi från förbindelserna likvida eller 
nasal + likvida, nasal eller i, vilka av olika skäl erbjuda sär-
egna förhållanden, ock sysselsätta oss alltså med vokal framför 
äldre p, t, k, v, 5, gh s 	1, r, in, n• När i dessa ställ- 
ningar assimilation av konsonantförbindelsen icke inträtt, finna 
vi på några få undantag när vokalen förlängd ock — med 
några tydliga undantag — till kvaliteten överensstämmande 
med vokalen framför enkel konsonant. Redan vid behand-
lingen av den kvalitativa utvecklingen ha vokalerna i denna 
ställning sammanförts till gemensam behandling, ock upplys-
ningar om materialet i detalj äro alltså lätta att finna. Här 
ges därför endast själva formen eller en av formerna jämte sid-
hänvisningar. 

a) Framför kons. + i: 
ff,dja 	 vedia (s. 20) 	ngdja 
medja (s. 20) 	snythevja (s. 21) 	dtegbja 
thedya 	 bhgdyas (s. 59) 	wcpAct (s. 148). 

Formerna ha redan diskuterats å anförda sidor. Då s. 20 
föreslås att anse Tj. vedja (med kort vokal) såsom oriktigt upp-
fattat, förlorar detta antagande sin sannolikhet genom det från 
samma socken antecknade medla. Isolerade äro Tj.-formerna 
under alla förhållanden, ock den korta vokal en — framför d-4- t, 5 
— står för övrigt endast vid Skånegränsen i direkt anslutning 
till Åsbos fedie, medie, thedie, hodjas, midja, stodia, hodja, 
vcedja, Bjäres mecDa, Kedja, bitudyas (jämte vadja). Att även 
i sydligaste Hall. (ock Åsbo) tidigare funnits lång vokal även 
framför -dj-, synes mig sannolikt på grund av det genomgående 
e, ø ock möjligen också på grund av former med lång vokal i 
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både sydligare ock östligare mål. Så har Luggude fedja, 
vcedja (01sUi s. 64), Ons.-Fr. bh0cljas jämte bockas, VGö. 
(Stoby) feg s., vgga s., bk0gas v. med den egendomliga över-
gång di -÷ g, som 01ni även uppger för Lugg. feg 1. fega ock 
som Frosta visar i vcega v. Med säkerhet kan emellertid saken 
avgöres först i samband med frågan om huru den korta vokalen 
framtör förlängd konsonant i syd- ock västskånska mål över-
huvud skall uppfattas. Nordgränsen för vokalförlängning i detta 
fall är något osäker. N. Ätradalen tycks ha ~lya, men drobja. 
Men s. Vgtl. (11ols1j.) har kort vokal i bhokas 'brottas', dropja 
'idissla', ock smgja 'smedja', va 'vidja' etc. med bortfallet 5, 
äro icke jämförliga. 

b) Framför kons. + 1, r, m, n. 
Materialet är i huvudsak samlat ss. 21 if., 58 if., 148, 249 ock 

281. Dessutom ha vi orden med -av-, vilka fått sin plats 
s. 245 if., de med -asin- s. 244 ock de med öw, öv s. 323 if. 

Diskussionen är egentligen även i fråga om dessa förbindelser 
undangjord redan vid behandlingen av kvalitetsutvecklingen. 
Överensstämmelsen med utvecklingen framför enkel kons. är så 
gott som fullständig, alltså 	e , —> , 	c e , —> a.' Endast den 
korta vokalen framför s i EnsBr. fesla, Ens. kwesla, EnsBrTr. 
vesla (s. 21), TrVe(sö.) besmal, Br. fhesma (s. 22 f.), Ens. pyshg, 
TrEld. pyshg (s. 60), Br. khash, thasla, thash (s. 249), Br. msla 
smula, snusla2  (s. 294 f.) är en tydlig avvikelse. Att sekundär 
förkortning här är ett mycket sannolikt antagande, framgår av 
den korta vokalen i former som Ens(sö.)Tr. sysla, Tr. syslekna 
(s. 81) med äldre y-  just från samma trakter, där fesla etc. upp-
träda. Vidare må påpekas, att vokalkvaliteten vid förlängning 
av ä blir så gott som uteslutande a, ock detta även framför 
kons., vilka såsom enkla föregingos av a, alltså t. ex. taba, 
men stabla; lasa, men hasla; tag, men stagkad etc. I anslut-
ning till de förklaringsgrunder, som antagits s. 206 if. ock nedan 

Då ä faller framför r, 1, n, blir resultatet delvis avvikande. 
Av I finna vi sålunda en mycket tidig förlängning till ö i nctin etc. • 
'ner' (se s. 6 if.); ock ä ger a såsom före enkelt 1, r, n, t. ex. sala, 
sala, fgh, spa.h (s. 196 if.), signa (s. 197), möjligen gap, bala. 
(s. 198). Någon kvalitativ förändring är som vanligt inte att iakt-
taga av te, alltså lceh, hcestakceh, vceh, va (s. 117 f.). 

Jfr Åsbos 
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5. 514 f., kunna vi alltså dra den slutsatsen, att förlängningen 
i här behandlade grupp av ord varit något senare än förläng-
ningen framför enkel konsonant. 

Den korta vokalen framför y, varvid i stället för e, o, ce 
uppträda ce, 	ce, t. ex. hiejla, 	 sieyna etc., 
liksom den korta vokalen framför w, innebära ju ingen olikhet 
mot förhållandena framför enkel konsonant. Som skäl för anta-
gandet av en utveckling nkla --> nögla -›- nojla antyddes s. 60 
parallellen i nikla 	negla -4- ~yla. Emellertid är förbindelsen 
-egl- med all sannolikhet inte regelbunden (se s. 467) ock för-
lorar alltså sin beviskraft. Men en ersättning finna vi i några 
former från Markaryd (Små!.), där den ytterligare försvag- 
ningen (k -->) g 	j åtminstone i här förevarande ställning 
icke inträtt ock där det alltså heter stilvanknig s. 'styverräk-
ning', sena adj. 'söckna'. I fråga om en likartad utveckling även 
-av vokal framför gh ---> + 1, r, n torde man få nöja sig med det 
sannolikhetsbevis, som ligger i den allmänna parallellismen med 
förhållandena framför enkel konsonant. Däremot gäller om -öwl-
samma skäl, som ovan s. 508 anfördes om öw. 

Om nordgränsen för lång vokal i nedre Ätradalen se ovan 
444. SVgl. (Hols1j.) har sbgla, naka 'nycklar', bbsinak, 

våsna, sågna rt&, kroplig, hovla, fåglar. 'foglar', hisa, inies,- 
åkra, pla, bra,kna, agn, hicera, hitvra,kicvka s. pl., nicgka 

'(järn)naglar', någkar, sickna, tilvka, vag, bkitclra 'pladdra', bitbka, 
mutrik s., snicioka 'snubbla' etc. Söderut fortsätter förlängd 
vokal i Skåne, antagligen till samma gräns som lång vokal 
framför enkel kons. Här gäller alltså vad som ovan s. 509 not 
1 sagts om möjligheten av senare inträdd korthet. Att man 
även norrut måste räkna med sekundär förkortning, framgår 

ex. av Hol81j. s#slra, »kbm, likna, blbkna etc. 
§ 110. Förbindelserna likvida eller nasal + 	likvida 

eller nasal ha skiljts ut från de övriga, emedan framför dem 
vokallängd uppträder i långt mindre omfattning, framför allt 
av de trängre vokalerna. Emellertid erbjuda dessa förbindelser 
även sinsemellan olikheter. Så sluter sig r + ii, 11:11, 1 naturligt 
till övriga r-förbindelser. De ha vid behandlingen av vokal-
kvaliteten fått sin plats i överensstämmelse härmed, ock även 
här nedan följes samma indelningsprincip. 
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De övriga fallen, för vilka redogöres i denna paragraf, 
ordnas kanske bäst efter vokalens natur. 

Äldre I: skilja, vita, fama(i) (s. 20 f.), slnlyad (s. 23), 
lemna (s. 37), fwemla (s. 38), twetthga, tunela, venit (s. 41). 
Något tecken till vokalförlängning kan icke iakttagas utom 
i det sena fama(t), jfr s. 21. 

Äldre Sk' : dølja, folja etc. (s. 67), domlzg etc. (s. 70), 
stonja, dhonja (s. 71), boa, mohja etc. (s. 73 f.). Ett spår av 
förlängning tycks His. dhonja, stonja erbjuda (jfr s. 73), men 
vok. i pres. sg. kan ha segrat. 

Al dr e en: &nja 'grisa', hcehja etc. (s. 128 f.), bcelya, 
dwcelja etc. (s. 130 if.), hcemnas, ncemna, kuva etc. (s. 14 f.), 
vcewa (s. 138). Lång vokal finnes i det enstaka ncemna Tj. 
Om möjligheten av tidigare allmän längd i här behandlade fall 
se nedan s. 525 if. 

Äldre ä: bal, malja etc. (s. 232), alma, halm etc. (s. 
232 f.), hanla, vanha etc. (s. 234), hamla etc. (s. 241). Även 
här ha vi spår av förlängning i någon ställning ock få jämföra 
diskussionen om övriga kons.-förbindelser (nedan s. 515 if.). 

Äldre il, 6: dolma etc. (s. 296), kalia, bolma etc. (s. 
297), bhamla, hamla etc. (s. 318 if.). Den enda formen med 
lång vokal är solna (s. 297), där. förbindelsen ln väl för övrigt 
inte är ursprunglig. 

§ 111. Vokalkvantiteten framför övriga'  konsonantförbin-
delser uppvisar icke samma enhetlighet som den framför enkel 
kons. eller kons. + i, 1, r, n, ni. Såsom av de moderna vokalkvali-
teterna tydligt framgår, har förlängningen genomförts på vitt 
skilda tider, sekundär förkortning har-i stor utsträckning inträtt, 
ock i många fall har man inga direkta spår av att förläng-
ning överhuvudtaget ägt rum. Det förefaller också, som om de 
olika vokalerna skulle ha förlängts i avsevärt olika utsträckning, 
mäst sålunda de öppnare vokalerna — till dessa får utom ä, 
även räknas ett tidigt uppkommet 6 — ock långt mindre I, 	6. 
Denna olikhet kan åtminstone delvis vara skenbar. Dels skulle 
den kunna bero på en starkare sekundär förkortning av de 
trängre vokalerna, ock dels erbjuda de olika vokalerna mycket 
olika möjligheter för inträdande av de kvalitativa förändringar, 
från vilka vi nu i ett stort antal fall sluta oss till tidigare 
vokallängd. 

33-120088. Sv. landsmål. Wigforss. 
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Vad tiden för förlängningarnas inträdande beträffar, är det 
ju genomgående den moderna vokalkvaliteten som får släppa 
till bevisen, ock särskilt de olika motsvarigheterna till äldre å. 

De förutsättningar i detta hänseende, som redan bildat ut-
gångspunkten för åtskilliga resonnemanger i kap. I, torde 
knappast kräva någon särskild bevisföring, men för säkerhets 
skull må här tillfogas några ord. Då de moderna formerna ha 
å-ljud (eller vidare utveckling av ett sådant), antages å ha varit 
med om mycket tidig förlängning, före övergången ä -> ock detta 
är väl den allmänt härskande uppfattningen. I enskilda fall kan 
det ju finnas tillräckliga skäl att avvika från denna tolkning, jfr 
t. ex. ovan s. 239 om SH. au framför gk; men att i allmänhet 
tvivla på satsen, såsom Kallstenius s. 177, not 2 anser möjligt, 
är säkerligen en ohållbar ståndpunkt. I vissa fall står väl i 
alla våra dialekter den långa vokalen kvar, ock vad särskilt 
här behandlade mål vidkommer, så äger detta bevarande av 
förlängd vokal i en hel rad Skånemål rum i så stor utsträck-
ning, att en tolkning av vokalkvaliteten utan hänsyn härtill 
blir orimlig. När alltså Lis Jacobsen s. 46 betraktar förkla- 
ringen av da. old ur äld 	'glid såsom tvivelaktig, så torde 
detta tvivel försvinna inför Sydskånes kal 'kall', hala 'hålla' 
etc. Lång vokal står likaså, 	utom framför h 4- ra — kvar 
framför n (<- nd) ock ht, alltså ban 'band', han 'rand', ana 'andas' 
etc., vahta 'vårta', svaht 'svart' etc. De enda förbindelser med 
mycket tidig förlängning, där vi nu finna kort vokal, •äro -ag-, 
-am-, alltså lag, phaga 'mångla' etc., lam 'lam' etc. 

En senare förlängning antages ha inträtt, då den moderna 
vokalkvaliteten är a eller därur (vid förkortning) uppkommet ljud. 
Till tiden kan denna förlängning anses ungefärligen samman-
falla med den av å framför de flästa enkla konsonanter, då re-
sultatet också blir a. Även i SH. kvarstår i detta fall den 
långa vokalen i några ord, ock i Sydskåne tyckes detta vara 
regel. Vi finna t. ex. vanta 'vante', skak 'ben', salt 'salt', 
stampa 'stampa', Inast 'mast', sans 'sans' etc. 

Slutligen måste en tredje ännu senare förlängning antagas, 
då det moderna resultatet blir a. Samma kvalitet finner man 
vid de senaste förlängningarna framför enkel konsonant, alltså 
framför v ock antesonantiskt t. Då i detta fall sekundär för-
kortning inträtt, lemnar ingen kvalitativ förändring något bevis 
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för den tidigare längden. Emellertid kvarstår lång vokal även 
i SH. i en del fall, ock dess mera utsträckta förekomst i Syd-
skåne ger oss åtminstone en påminnelse om att den korta vokalen 
på andra håll icke behöver vara oavbrutet bevarad. 

Bevisen för det sist gjorda antagandet, om a såsom tecken 
till senare förlängning än a, äro flera. Dels stämmer detta an- 
tagande bäst med det faktum, att det åtminstone till synes aldrig 
förlängda a framför geminator har kvaliteten a'. Vidare står 
a just framför sådana kons.-förbindelser, som även i övrigt visa 
den svagaste förlängningsförmågan (se framställningen nedan). 
Man. får också genom detta antagande den naturliga serien 'a-
a-a med starkare rundning, ju tidigare förlängningen inträtt. 

Ock .slutligen kan man sammanfattande säga, att differen-
tieringen av a : a, överallt där den uppträder, genom detta, an- 
tagande blir begriplig, medan jag i de flästa fall icke ser någon 
annan möjlighet att förklara densamma. 

Vad den här nedan följande framställningen kan ge, utöver 
det som redan framkommit vid behandlingen av vokalernas 
kvalitativa utveckling, är en jämförelse mellan de olika voka-
lerna i likartade ställningar: Grupperingen sker därför efter 
de olika kons.-förbindelsernas natur. 

a) Den tidigaste förlängningen har i fråga om å inträtt 
framför rd, rt, Id, nd, ng, inb, inf. Materialet finnes samlat 
under § 24, ss. 220 f., 229 f., 233 f., 236 if., 240 f. Ex. äro 
goun, 'gård' , 	hoa 'hålla' 	/om s. 'lam' 
kouhtnaval 'kartna- bon 'band' 	komfeh 'kamfer'. 

gel' 	 loueeh 'lång' 
Som ovan s. 514 nämnts, har Sydskåne långt a utom i my 

ock am.2  

Även i enstaka fall av förlängning i denna ställning, t. ex. 
stal, valan (se ovan s. 218 f.), står a. 

Detsamma är fallet även längre norrut, t. ex. i Åsbo ock delvis 
i sydligaste Halland. Då Hultnean Häls. s. 38, noten pekar på möj-
ligheten att sätta da. a framför ng i sammanhang med den tidigare 
sekundära förkortningen framför denna förbindelse, har man nog skäl 
att ställa sig, tvivlande till den förutsatta allmänna övergången å, --> a. 
Men Hultman har kanske ändå rätt i att en återgång å 	a inte hör 
lemnas ur räkningen vid förklaringen av de danska formerna, om man 
nämligen inskränker en dylik utveckling just till ställningen framför 
ng. Exempel på dialekter, som tydligen haft en utveckling i denna 
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Även framför rt har jag s. 221 ovan utan vidare konsta-
terat tidig förlängning, ock detta emedan det upptecknade ma-
terialet inte erbjuder något undantag att räkna med. De i anm. 
3 anf. st. uppräknade lånorden kunna icke medtagas. I annat 
fall finge man också betvivla den tidiga förlängningen framför 
rt + vokal. Emellertid föreligger ju från angränsande mål ett 
besvärande undantag, nämligen adj. n. hårt, t. ex. i Åsbo hatt 
(jämte hott), ock det är väl egentligen på detta som Wadstein 
Sv. lm. XIII. 4, s. 5 kunnat bygga sin regel om förlängning i 
sydsvenska dial., endast då rt följes av vokal. Man har dock 
anledning att ett ögonblick dröja, innan man erkänner sig över-
tygad. Varje annat spår av a i enstaviga former saknas. I 
både koun,t ock kounlnavel skulle former med vokal .efter rt ha 
avgått med segern. Till dessa kan fogas kneukt 'liten utväxt 
på träd', som jag funnit bland mina uppteckningar från Br. 
Om man också kunde finna det förklarligt, att flerstaviga former 
segrat i subst., så är det likväl anmärkningsvärt, att denna seger 
visar sik; så genomförd på ett så stort sammanhängande område 
i Sydsverige ock Danmarkl, medan längre norrut (ock i riks-
språk) den enstaviga formen trängt igenom, jfr t., ex. Bärgs- 

riktning ock hunnit ett gott stycke på vägen från å, till a, ha vi i 
VGö., såsom ovan s. 357 varit anledning att påpeka. I sydöstra delen 
av VGö. heter det sålunda bage 'rädd', gag 'gång', hag 'lysten', lag 
'lång', maga 'många', sa g sång', stag stång', staga 'stånga', vag 
'vång', ock återgången göres sannolik av kag 'kung'. 

1) Att detta område är detsamma, där även övriga förlängningar, 
framför id, nd, mb, äro genomförda i större utsträckning, ger ökad 
anledning till försiktighet. Här kunde man då också vilja tänka på 
läget i förhållande till de jutska målen, vilka enligt Wadstein a. arb. 
s. 2f. skulle ha förlängning även framför slutljudande rt. Wadstein 
har emellertid förbisett, att de jutska tt, varpå han stöder sitt antagande, 
alls icke äro jämförliga med de övriga. De visa nämligen icke, att 
förlängningen framför rt hör till de äista, genom vilka 	i sin vidare 
utveckling gjort sällskap med äldre å. Det jutska ä står också i en 
hel mängd fall, där förlängningen måste vara sen, se t. ex. just hos 
Thorsen Norrejysk Lydl. s. 16 utom det enligt Wadstein bevisande 
snåt 'snart', jämte fåt 'fart' etc. även kast 'kasta', bår 'bara, blott' 
etc., s. 15 flää 'flat', sk å6 'skata' etc., varemot äldre å ger ö, se 
Thorsen s. 26 f. (alltså slutnare ljud), t. ex. ö 'å', blö 'blå' etc., 
likaså 	framför r6, t. ex. hör 'hård', ock framför id, t. ex. köl 'kall, 
etc. Jfr Benn.-Krist. s. 13 f Även på Jylland tyckas förhållandena 
inte vara annorlunda än i det övriga Danmark ock sydligaste Sverige. 
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lagsm. våt, 9natash49d propr., men ka .  k,n4 svag. Dessa skäl 
vägde naturligtvis lätt, om t. ex. Åsbo hala inte gåve anledning 
till tvivelsmål. Nu uppger emellertid Billing s. 99, att hos alla 
genom förkortning uppkomna ä-ljud i Åsbomålet förefinnes en 
uttalslatitud (a-)o-w-a. Då nu jämte hatt även finnes hold, 
synes mig den möjligheten alltid stå öppen, att vi även i haht 
ha en ättling av äldre hart, detta så mycket mer som övriga 
Skånemål i söder ock väster liksom de hall. målen icke visa 
spår av .annan vokal i hårt än i härd. Då VGö. (Stoby) har 
hauh : hcoht, kan detta tolkas på samma sätt som i Åsbo. Det 
bör vidare påpekas, att om .Åsbos haht, kokt värkligeu skulle 
ange en bestämd avvikelse från övriga å med uttalslatitud, så 
skulle det härigenom skiljas även från de å, som uppstått vid 
förkortning av ett en gång existerande a. I sådana ord tecknar 
nämligen Billing s. 92 f. endast o, t. ex. tomp 'tamp', bhont 
'brant', bons 'krans', golt 'galt', ock även framför ht: vanöhtz 
'varnartig'1. Som paralleller till haht kunde i så fall åberopas 
kalt 'kallt' (jämte kolt), tvefält 'tvefaldigt' (jämte tvwfölt), för 
vilka också uttalet med a särskilt påpekas i motsats till de 
övriga orden på -alt såsom golt 'galt', holta 	polt 'palt', 
solta 'salta' etc. (se ss. 92, 100, 170). I intetdera fallet tyckes 
det vara riktigt att vid en faktiskt existerande uttalslatitud ge 
den ena lindpunkten av_serien ett annat ursprung än den andra2. 
För skånska ock hall. mål synes mig alltså skillnaden mellan 

Äldre a i dessa ord visas av de sydsk. ock delvis de sydhall. 
målen. 

Om likväl dessa haht ock kalt skulle visa sig avgjort gå för 
sig själva gentemot övriga former med oht, at, blir man tvungen att 
här konstatera en avvikelse även från den senare förlängningen, vars 
resultat blev a 	o. I så fall känner man sig frestad att till belys- 
ning framdraga, ytterligare några neutrala adj.-fonner, nämligen SH. o. 
Åsbo vakt 'varmt' samt /9_,nt 'långt', thant 'trångt', vhant 'vrångt'. 
De senare orden ha nämligen i Åsbo även formerna lant, thant, vhant, 
ock VGö. (Stoby) visar kv«, thqpnt, vh:qmt. 1 både vakt ock /ant 
etc. kan man ju säga att m ock k fallit så sent, att förlängningen 
därigenom fördröjts. Detta behöver emellertid inte vara händelsen, 
utan sakförhållandet skulle kunna formuleras så, att de genom bort-
fallet uppkomna förbindelserna rt, nt icke voro fullt likställda med de 
ursprungliga. Som en möjlighet värd att diskutera kunde då samma 
resonnemang tillämpas på rt, It 	ldt. De behövde inte nödvän- 
digt vara fullt likställda med urspr. rt, It. 
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antesonant. ock slutljudande rt icke bevisad, ock ställningen 
karakteriseras väl riktigast så, att material för ett säkert be-
dömmande av frågan saknas. Att da. mål, t. ex. Sejero, värk-
ligen tyckas göra skillnad, alltså ha hfrr : hart (se Thorsen s. 70), 
kan icke för de sydsvenska målen vara avgörande. Under alla 
förhållanden måste rt upptagas bland de tidigast förlängande 
kons.-förbindelserna. 

Den vokal, som jämte a brukar visa den starkaste förläng-
ningstendensen, torde vara a). Intet hindrar att i våra mål an-
taga samma .förhållande, ehuru frånvaron av kvalitativa föränd-
ringar av 93 gör bevisningen svårare. Materialet från SH. åter-
finnes ss. 126 f., 130 if., 134 if., ock för ja —> jce s. 250 if. Den 
långa vokalen kvarstår framför h <- g, delvis framför t. Fram-
för id finna vi enstaka spår i kwcel etc., ock angränsande mål 
med en övergång 	-› ä -› az, cm, etc. lemma ett klart bevis 
för tidigare längd (se s. 133 f.). Framför ud är längden be-
varad i wan 'änden' (troligen framljud, se ovan s. 139). Av 
lång vokal framför ng, mb ses i SH. intet spår. 

Av de trängre vokalerna finna vi genomgående förlängning 
framför rä. Materialet för I finnes s. 44, fört s. 75, för ö, 

s. 806 if. Om ett u +. y se s. 76. Förlängningen av I 
har ägt rum före diftongeringen av å, jfr ce + Id här 

ovan, vilket emellertid inte placerar den jämsides med förläng-
ningen av ä, eftersom ett i - 6 blir az etc. även framför st,. 
(jfr nedan). Inte häller kan det bevisas, att 6 förlängts lika 
tidigt som ä, ock detsamma gäller om St, ehuru grr5- bör ha 
varit synnerligen gammalt i betraktande av de mycket tidigt 
uppträdande sa framför r (se Lis Jacobsen s. 63). Framför rt 
står likaså I --> ä -› az etc., se s. 44, ock 6 	o, se s. 309 ff.1  
Däremot finna vi 	--> o etc., t. ex. moht 'mört', shoht 'kjortel' 
se s. 74. Alltså är den långa vokalen tydligen senare framför 
rt än framför r62. Emellertid synes förlängning av -rt- likväl 
vara så tidig, att ett därur uppkommet -art- är med vid diffe-
rentieringen av kort ock långt u. Vi ha nämligen (s. 76) vuht 

1) Till de där ock s. 488 anförda skälen för antagande av svagton 
hos bort må läggas ännu ett, som jag förut ej uppmärksammat, näm-
ligen värtnl. 130, se Nor. Ark. VI, s. 325, Kallstenius s. 160 f. 

. 2) I Sydskåne tinnes ex. på -yht-, så från Ljunits ock Bara stykta v. 
'störta'. 
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(uht) 'vört' ock även un,t etc. 'ört', där dock framljudsställningen 
kommer med i betraktande. Då det inte finns något skäl att 
anse förlängningen av gammalt u vara senare än av y ---> ö —> 
u, måste ett hantt 'hurtig' vara relativt sent i målen (jfr s. 309). 

Framför övriga förbindelser, Id, nd, ng, mb, finnas i fråga om 
de trängre vokalerna endast sparsamma ock delvis osäkra spår av 
förlängning. Av äldre 	ha vi u i några former framför 1 Id, 
nämligen i mu/ 'mull' med sammansättningar ock mula nen, v., 
vilka synas mig böra uppfattas som räster av tidigare allmän längd 
(se s. 298). Utom de å anf. st. upptagna ex. har jag senare i 
mina anteckningar funnit ft'clan, 'full' Br., jfr a. st. fålt 6p'. 
Framför nd, ng, mb synas däremot i fråga om inga tecken till 
vare sig längd eller anmärkningsvärd vokalkvalitet (se ss. 302 if., 
318 if.). Skillnaden mellan Id ock de övriga kons.-förbindelserna 
tolkas naturligast såsom en starkare tendens till sekundär förkort-
ning hos de sistnämnda. I överensstämmelse härmed står, att äldre 
y' framför id ger y (se s. 69), vilket alltså mycket väl kan 
bero på tidigare längd% medan någon slutnare kvalitet hos y 
framför nd, ng, mb icke kan iakttagas (se s. 70 if.). I fråga 
om äldre 	synes däremot det enda spåret av tidigare längd 
vara den slutna vokalen i &ma (se s. 38). Material för alla 
förbindelserna finnes ss. 36 if., 38 if. Om dtma värkligen är be-
visande ock icke helt enkelt senare lånord — målens urspr. ord 
skulle då vara endast t9ga etc. (se s. 270) — så kan man till 
belysning av detta skenbart egendomliga faktum, att ett förlängt 
i 	i bevarats längst framför mb, framdraga förhållandet med 
den gamla förbindelsen -im-. Såsom det slutna m i gunta (s. 
47), himad (s. 49), nya (s. 50), lim, hma (s. 51), ram (s. 52), 
Atm (s. 53), hma (s. 55) visar, har i bevarat sin längd, tils 
äldre i blivet ett öppnare ljud. Det är mycket möjligt, att 
detta innebär, att förkortningen av i framför m är senare än 
den av övriga vokaler. Jfr öm 	em före diftongeringen av ö 
(se s. 104). Men detta stämmer väl med det faktum, att i Syd-
skåne i (jämte y-) bevara sin längd framför m, däremot icke 
övriga vokaler, alltså hma, 'timme', n,im 'rim' etc., fy.  ma  'skymma' 

I Sydskåne har jag funnit hl lull' i Ljunits, Härr., Färs; 
Muibdnj, i Ljunits. 

Någon möjlighet att göra ett bestämt val mellan detta alternativ 
ock det andra s. 69 nämnda synes icke vara för handen. 
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etc., men sthum 'ström' etc. (se nedan s. 532), ock att i da. rspr. 
endast im står kvar med lång vokal. 

b) En senare förlängning, varvid ä blir a, har åtminstone 
på största delen av området inträtt framför rt 1, rn, It, nt, nk, 
ns, mp, st. Materialet för ä' finns å ss. 221 if., 231 f., 235 f., 
238 f., 240, 241 if. Ex. 
fant 'fart' 	 kont 'kant' 	tomp 'tamp' 
bak 'barn' 	 boka 'banka' 	bcost 'bast'. 
holten, 'halt' 	/Kons 'Hans' 

Enskilda undantag från regeln, liksom skälen för att i alla upp. 
givna fall anta äldre c_z, även om för närvarande endast förkortnings-
produkten o eller t. o. m. — såsom framför gk — en diftong au 
skulle kunna iakttagas, äro redan behandlade åresp. ställen i kap. I. 

Gå vi till övriga vokaler, finna vi av äldre Ce exempel på beva-
rad längd framför rt (s. 127), framför rn (s. 128) ock st (s. 140). 
Dessutom ha vi exempel på ja -± jce s. 250 if. Framför it, nt, nk, 
ns, mp saknas alla spår av förlängning. Ingen kvalitativ för-
ändring av vokalen ger något stöd åt ett försök att bestämma 
tiden för förlängningen av tre. Om äldre ö, ii framför rn se 
s. 311, 1t s. 297, nt s. 302, nk s. 305 f., ns s. 301, mp s. 318 if., 
st s. 294 f. Endast framför rn ger oss vokallängd jämte ut- 
vecklingen ö 	o bevis på relativt tidig förlängning. Även 
äldre 9 förlänges i denna ställning ock ger 8, se s. 364. Om 
en möjlighet att anta relativt tidig förlängning av 2 även fram-
för st i kust etc. se  ss. 243 ock 365. Möjligheten torde vara 
synnerligen svag, då ett kanst nog torde reflekteras av det 
moderna kost, vilken möjlighet påpekas s. 365. Denna för-
klaring ges redan i Norvegia II, s. 177 av ABLarsen för Selbyg-
målets kost 'kvast' gentemot kåst 'kost'. 

I fråga om äldre I ger oss varken kvantitet eller kvalitet 
hos den moderna vokalen något bevis på förlängning utom fram-
för rn ock i ett par fall framför st. Materialet finnes ss. 32 if., 
34 if., 36 if., 38 if., 43 f., 45. Ex. med förlängning äro &ana 
v. (s. 43) ock möjligen också med rn stanna (s. 44). Det sist-
nämnda ordet är osäkert, enär ett jämte värbet stående adj. *stör -6-
stirdher kan ha invärkat, ock diftongen i detta ord bevisar 
alltså intet om tiden för längdens inträdande framför rn. Emel- 

1) 1 relativt sena lånord. 
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lertid finnes intet hinder för ett örn vid tiden för diftongeringen. 
Förlängningen framför st synes nämligen vara senare än fram-
för rn, jfr hohn : kosta, men ett vrist ger likväl vigast etc., 
vristas -› mastas (s. 45). Motsättningen mellan de båda sist-
nämnda orden ock övriga med i framför st synes endast kunna 
bero på en tidigare övergång i 	e ock därav beroende tidigare 
förlängning i most, vhastas; men orsaken till det tidiga e är 
dunkel (jfr ovan s. 45 ock även s. 42 vhensk). Å andra sidan 
står det likaledes oklara &sta, där vokallängden tvärtom är 
förbunden med den bevarade slutna vokalen (jfr s. 34). Åt-
skilliga fakta peka i riktning av följande förklaring. En all-
män förlängning bör en gång ha inträtt framför st. När så skedde, 
har man haft vrest med redan klart e, däremot lista, mista 
etc. med blott halvöppet i ock kista efter palatalen med rent 
slutet. Resultatet har därför sett ut ungefär så: vrest, men lista, 
msta etc. ock kista. När så den sekundära förkortningen kom, 
gav den lesta, hsta, lista etc., medan é redan blivit at etc, ock 
ålsta med sitt slutna i bevarades. Att slutet i kan kvarstå så-
som långt, medan ett öppnare ljud undergår sekundär förkort-
ning, framgår tydligt av -ist- i öista Ens.-ÖK ock av ord med 
gammalt i, t. ex. sist BrTrVeTjKn. (sist EnsVoxöK., se s. 53), 
tistal EnsBrTöLaKuRe. (ttstal Ens.), medan intet spår av lång 
vokal antecknats i ord med äldre t7s som &Ist, hosta, jostohp, 
hot, hosta, osteh, ostohp (s. 174 f.), hosta (s. 176) ock endast 
från Ens. formerna bota, bostal, fleskabosta mot BrTöVeTjLa 
KnRe. bosta, Br. bostal, BrTrLallisVox. fleskabosta (s. 175). Ja, 
även av fia, urspr. eller förlängt av 63 har förkortning fram-
för st inträtt i större utsträckning än av i. På urspr. Ce" finnas 
endast ex. nestan EnsBrTjK.nVox., harndst BrTj Vox., ncesta 
Ens. (s. 151), då blest, blest i detta fall bör lemnas ur räk- 
ningen på grund av blesa. Av förlängt 	finnes intet ex. 
med bevarad längd antecknat utanför socknarna EnsBrTöTrVe 
Kn.; alltså ha vi från hela den sydhall. slätten ner till Skåne-
gränsen, i socknarna EldTjLaRellisVoxÖK., endast best, inest, 
ncesta etc. (se s. 140 f.). Men tistal är antecknat även i LaRe., 
sist i Tj. ock åista från alla socknarna. Ock förhållandet är 
detsamma på sydskånska slätten. Medan vi där finna pista, 
bistah,, gnista etc., heter det å andra sidan regelbundet bast, hast, 
mast, fasta, last (jfr s. 168). Man får jämföra, att framför in 
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det 	är långt i som bevarats bäst'. Att ö ista så genomgående 
behållit långt i (jfr växlingen sist, sist), torde hänga samman 
med dess ständiga tvåstavighet, d. v. s. med att st kommer före 
vokal. Det är nämligen intet tvivel underkastat, att även om 
vi hittils inte funnit något säkert fall i SH. av förlängning 
eller tidigare förlängning framför antesonantisk kons.-förbindelse 
i motsats till den slutljudande, så föreligga åtminstone före vissa 
förbindelser tydliga •tecken till bättre bevarad längd, då kons.-
förbindelsen följes av vokal. Av förbindelsen -ast- (se s. 241 f.) 
är det, med undantag av ett par enstaka inast Ens., gast Harp., 
endast i de tvåstaviga gcostansbo, fasta, fastan, kasta som lång 
vokal -- delvis uteslutande — finnes antecknad. I fråga om 
-st- är av de oftast enstaviga bcest, nicest långvokalisk form 
antecknad endast från Ens.3  (se s. 140). De enda former, i 
vilka ett äldre öst var bevarat, voro de tvåstaviga bosta etc. 
(se s. 521). Huruvida tendensen förefinnes före alla kons.-förbin-
bindelser, är osäkert. Särskilt kunde man lägga märke till den 
framträdande vokallängden i 1.ant, thant, vhant ock även gint, 
sant gentemot den genomförda förkortningen i bakönt, kont etc., 

plöntph, veonta (se s. 235 f.3). Ock naturligtvis får man 
Det är ju intet tvivel underkastat, att mängden av fakta i våra 

dialekter pekar på de öppnare vokalerna såsom lättare förlängbara, ock 
Hesselman har Spr. St. I, 22 trott sig kunna formulera en allmän-
giltig sats av det innehåll, att »de vidare vokalerna ha större benägen-
het att förlängas (resp. bibehålla gammal längd) än de trängre». Här 
ovan påpekade fakta äro avgjorda undantag beträffande bibehållande av 
gammal längd, ock med den intima förbindelse, som tycks råda mellan 
förlängning ock bevarande av längd, synes det ganska sannolikt, att 
även den första hälften av Hesselmans regel innebär en för hastig ge-
neralisering. — En möjlighet, som kanske förtjänar beaktande vid dis-
kussionen av de sekundära förkortningarna, är följande. Det antogs 
ovan, att förlängningen framför st en gång gett ungefär vist, ~ta, 
kista. Förkortningen har endast, eller i alla händelser tidigast drab-
bat i. Det är nu väl tänkbart, att detta beror på att ett förlängt i 
icke inordnade sig i raden av förut existerande ock från andra ställ-
ningar kända långa vokaler ock därför hade mindre motståndskraft mot 
don inträdande förkortningstendensen. 

Dessutom norr om Nissan från HarpSlätt. 
Det är egendomligt, att vi återigän träffa dessa neutr. adj.-

former, som redan förut väckt uppmärksamheten. Det är möjligt, att 
den långa vokalen ger ex. på ett slags »allmän» analogibildning. Man 
hade en mängd adj. med lång vokal framför slutljudande enkel kons. 

0. 
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ännu mindre utan vidare utsträcka regeln till gamla eller ny-
uppkomna geminator. Bland de sistnämnda ha vi funnit ex. på 
det rakt motsatta förhållandet, alltså tidigare förkortning av 
vokalen framför gem. + vok. vid ra 	912 i haim : hena (se. s. 
204). 

Intet spår till förlängning av äldre Sr' kan upptäckas framför 
it (s.. 67 f.), mp, ut, nk (s. 70 f.), st (s. 64 f.). Framför rn 
finna vi däremot ø i yfyhne, (se s. 77). 

c) Den senaste förlängningen, varvid ä blir g, kan ha in-
trätt i mycket större utsträckning, än de moderna förhållandena 
ge vid handen, eftersom inga .spår i vokalkvaliteten avlägga 
vittnesbörd, sedan den sekundära förkortningen väl har försig-
gått. • Åtminstone enstaka ex. med ännu bevarad längd ha vi 
av äldre ä funnit framför rm (s. 224 if.), rl, rk (s. 227 f.), rv 
(s. 228), rj (s. 229), lv, 13 (s. 232), vs, fs, vt, ft, vd (med v 
ock f av olika urspr., s. 245 if.), st i sena lånord (s. 242), rt, 

nt — där association förhindrat tidigare förlängning (ss. 221, 
217, 235). De sistnämnda fallen, framför st, rt, it, ut, äro av 
ett visst eget intresse, emedan de visa, hur förlängningstendensen 
varit härskande under en avsevärd tidrymd. 

Äldrei-e: ex: på lång vokal träffa vi framför rk, rm (s. 
127), rl, rs, rv, rp (s. 128 f.), 13, iv (s. 132 f.), ft, fa (s. 141 f.); 
på ja 	 jo framför ft (s. 250), iv, T3 (s. 254). Konsonantför- 
bindelserna . äro tydligen desamma, som uppräknats under a, 
med tillägg av ra, rp, r3. Slutligen är ett enstaka fcpmte, hört 
i Sk. (s. 134). 

Äldre ö, 	i ganska få fall höres lång vokal, sålunda 
framför rv, T3 (s. 316 f.), ft, vt, fa, va (s. 323 f.)1. Dessutom 
ha vi framför rp i de dunkla kolv°, sketpa (s. 315 f.) ock fram- 
för rk en relativt tidig förlängning av 	under vissa förhållan- 
den (s. 313), liksom framför lv (s. 296). 

Äl dr e I: ex. på lång vokal finnas framför rk (s. 43 f.) 
-ock ft (S. 34). 

Äldre y: lång vokal är antecknad endast framför iv (s 
69) ock ft (s. 66). 

I neutr. tillades ett t, alltså baht, Swalt, hakt, fint, haint etc. — 
visserligen kanske inte så många på ant; ock i detta system inordnades 
lant etc. 

1) Framför vs finnas ex. på förlängning även av äldre g. 
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Anm. 1. Tidigare förlängning i framljud har påpekats i fråga om 
äldre tr' framför rk (s. 77), äldre ib-  nd (s. 139), äldre ärla (s. 224), 
ärm (s. 226), äsk (s. 244), äldre öst (s. 295), örm, örk (s. 312). 
Såsom Sandström s. 78, not 10 påpekar, är det i många fall endast on 
större slutenhet hos vokalen som kan direkt iakttagas. Att emellertid 
härvid förlängning av vokalen är den närmast liggande ock delvis den 
enda möjliga förklaringen, torde vara lika säkert. Så ha vi ok men 
lock, jfr Vätöm. Qk : ist, där förlängningen är ett faktum. Då framför 
kons.-förbindelse lång vokal står i framljud, men för övrigt kort, t. ex. 
aska 'aska', men för övrigt -ask- (s. 244), oSt 'ost', men i övrigt 
-ost- etc. (s. 294 f.), OhM 'orm', men s1t9on etc.1  (s. 311 f.), okka 
'orka', men tohka etc. (s. 312), så visar detta inte direkt tidigare för-
längning, men säkert bättre bevarad längd. Detsamma kan iakttagas i 
fråga om urspr. långa vokaler, alltså i atm 'imma', men hem 'hem', 
atden, 'etter', men jedek 'getter' (se vidare nedan s. 540 f.). Ock då 
man finner motsättningen yda 'udda', uda 'udde', men b/104 'brodd', 
hoda 'koja' etc. (s. 293), torde nog de flästa utan vidare tolka detta 
som förlängning i ena fallet, utebliven förlängning i det andra. Även 
här torde visserligen en allmän förlängning inte vara utesluten, ock 
uda skulle då endast vara ex. på bättre bevarad vokallängd (se nedan 
s. 529). Men då dessa företeelser höra så nära samman ock då faktiska 
ex. på förlängning blott i framljud föreligga, ock då i en hel rad ord 
vokalen i framljud visar en kvalitet, s om om den varit med om en 
tidigare förlängning, kan det icke vara riktigt att underlåta att sätta 
dessa fakta i förbindelse med varandra. 

Tanken på en direkt förträngning av vokalen i framljud, oberoende 
av förlängning, har inte häller varit mig främmande; men det material, 
som icke kunde förklaras genom förlängningsregeln, inskränkte sig ur-
sprungligen till de växlande formerna av ordet Öga samt propr. yana 
(se ovan s. 178 fl). I framställningen under kap. I ovan torde emeller-
tid så många ytterligare fall av dylik förträngning ha sammanförts, 
att även denna företeelse får betraktas som e-tt faktum, se de mer eller 
mindre säkra exemplen it (s. 42), g (s. 96), tvi (s. 109), eda (s. 
122 f.), ebla, egna (s. 148), wa, (s. 171), ysby (s. 180), åm. od (s. 
261). I några fall kan man vara tveksam I-Dm valet, så i fråga om 
ysta (s. 65), oivake, (s. 297)2. 

Anm. 2. Såsom ovan s. 230 påpekas, inträder den tidiga för-
längningen framför id, blott då denna förbindelse var ursprunglig, 

Ett västg. orm anföres av Sandström såsom möjligen talande 
för förlängning. 

I detta sammanhang må även anföras, att den avrundning i 
framljud, som jag trott mig finna i formerna tya, tm, tsnaoka (s. 180), 
även stödes av ett ?gla (jämte ygla 'ögla' från VTorna). — Såsom 
ytterligare ex. på förträngningen ta från Skåne anföras ykk 'binge' etc. 
Asbo, VTorna,• även Oxie yrkj enl. Rietz s. 854. 

• 
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men icke i vcilda etc. Däremot ha vi å 	ou i ipf. snouhda 
'snärjde', oukda 'plöjde' (s. 220) av snardhe, ardhe. Vad växlingen 
a : a i valde etc. beträffar, har jag för övrigt intet att tillägga utöver 
de å anf. st. påpekade möjligheterna. 

Som bekant har Hultman i Nord. studier s. 217 if. samman-
fört en mängd fakta, dels äldre skrivningar ock dels moderna 
dialekters Vittnesbörd, vilka peka på förlängning av vokal framför 
de mäst olikartade kons.-förbindelser (ock även framför gemi-
nator). Han konstaterar, säkerligen med all rätt, att dylik för-
längning icke kan inskränkas blott till de fall, då de moderna 
målen ännu förete spår därav, ock framkastar (s. 242) även 
tanken om en gång genomförd förlängning av kort vokal i så 
gott som alla ställningar. Det är tydligt, att man efter en 
genomgång som den ovan företagna av alla de ställningar, i 
vilka vokaler förlängts, inte kan undgå att komma in på samma 
tankegång. Vi kunna till en början hålla oss till de öppnare 
vokalerna, å' ock ib, i fråga om vilka tanken på allmän för-
längning torde synas även den skeptiske minst oantaglig. De 
faktiska förhållanden, vi i SEL konstaterat, äro då följande. I 
många fall, där den moderna vokalkvaliteten bevisar tidigare 
allmän längd, har sekundär förkortning utplånat varje spär 
av den långa vokalen, så av å' framför ng, ud, alltså gog, bon. 
I andra fall stå enstaka exempel med lång vokal bredvid majori-
teten av förkortade, så t. ex. av å framför it, ut: halteh, salta, 
tant etc. (se ovan s. 520 if.), men för övrigt mon etc., kont etc. 
När vi träffa samma växling mellan kort ock lång vokal i andra 
ställningar eller av andra vokaler, i fråga om vilka inga kvali-
tativa förändringar kunnat inträda, så är därför den enda rim-
liga slutsatsen, att dessa även mycket enstaka former med lång 
vokal beteckna ett äldre tillstånd, som håller på att försvinna. 
En allmän förlängning av å' är därmed bevisad framför följande 
förbindelser: rö, rt, rn, rm, rl, rk, rv, rj; id, It, lv, 13; ng, 
nk, nd, ut, ne; mb, mf, mp; st; ft, vt, fe, vs, vd. Det kan i 
förbigående anmärkas, att dessa förbindelser inte blott äro den 
mer än dubbla majoriteten (24 : 10), utan också att det ord-
material, i vilka dessa förbindelser förekomma, är ofantligt 
mycket större än det, vari de övriga förbindelserna äro repre- 
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senterade. Dessa övriga förbindelser äro: rp, rs, lm, lk, is, lp, 
md, ms, sk, sp. Nu är emellertid strax att märka, att ett par 
av dessa nog utan vidare kunna frånskiljas, då vi framför dem 
finna förlängning av it , såsom framför rp, rs. Även ett någon gång 
antecknat skavot ställer rp så nära som möjligt intill_ de för- 
bindelser, framför vilka förlängning av 	direkt kan iakttagas; 
ock när vi komma ner till Sydskåne, finna vi längden bevarad 
i t. ex. Ljunits' skakpoh. Vidare finnes före sk ett ex. med a i 
was/ca Slätt. (s. 228), som får anses vittna om det tidigare till-
ståndet, även om det urspr. haft -tsk-. Efter tryckningen av 
materialsamlingen s. 244 har jag dessutom från Ens, funnit ett 
flaska. I Ens. har jag vidare någon gång hört åtminstone halv-
längd i ordet kam, ock likaså är halvlängd av cc tecknad i 
Eft. myelk (s. 251). Varje spår av längd skulle i SH. alltså 
saknas endast fram-för is, lp, md, ms, sp. Det förefaller mig 
vara mycket lite antagligt, att dessa förbindelser skulle inta en 
särställning, så mycket mindre som vi nedan skola se, att det 
finns spår av förlängning även framför 11, ss ock t. o. m. m1. 
De slutsatser, som gälla om å, torde man utan större risk kunna 
utsträcka till tt. Vi ha visserligen funnit kort ce i ganska 
många fall, men av dessa äro de fiästa, före ng, nk, nd, nt, Id, 
It, mb, mp, sådana där å förlängts tidigt ock där även av denna 
vokal mycket få kvantitativa spår av förlängningen ännu 
kunna iakttagas. De förbindelser, som återstå, äro endast lm, 
is, sk, sp, för vilka 

Som bevis för allmän förlängning ha inte anförts fall av för-
längning i framljud, t. ex. aska, skalt. Det är emellertid sannolikt, 
att när förlängning inträtt relativt tidigt (ä -± cc) i framljud, den 
icke alldeles uteblivit i övriga ställningar. 

Dessutom står kort vokal alltid framför jt, js liksom framför 
+ 1, n, h. Om vokallängd framför j se s. 512. Ursprunget för jt, 

,ys är kt, ks, ock Hultman anser det a. arb. s. 237 inte alldeles ute-
slutet, att det a, som i många dial. står framför kk, kt, ks, kan bero 
på en gång existerande längd. Samma a, o finna vi också i Halland 
från ock med Åtradalen ock norrut, alltså aks, akta, sakt, saks 
etc. (se s. 245 if.). Det ligger emellertid nog, som H. anmärker, när-
mast till hands att häri se en rent kvalitativ affektion på grund av den 
gutt. konsonanten. Man drar sig tydligen för att antaga, att förlängnin-
gen framför kt, ks skulle vara så pass gammal, ungefär samtidig med 
den framför rn, it, st etc. Bevis på förlängning framför kt, ks ut-
göra icke gränsformer som aks, sakt etc. (se ss. 248 ock 469). Där- 

gäller det ovan om å sagda 2. Större an- 
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ledning till tvivelsmål erbjuda naturligtvis de trängre vokalerna, 
emedan de direkt iakttagbara spåren av förlängning äro så rela-
tivt få. Se vi på ö, ii, ha vi säkra spår endast före rö, rt, rn, rv, 
T3, Id, lv, ft, vt, fs, vs. I fråga om i finnas spår före rö, rt, rk, ft, 
st ock möjligen mb; i fråga om53,' slutligen före rö, rt, rn, 
ft ock möjligen st. Emellertid är det ju tydligt, att spåren i fråga 
om dessa vokaler måste bli avgjort färre än i fråga om ä, eftersom 
i allmänhet inga kvalitativa tecken bli kvar, så framt förläng-
ningen icke inträtt före övergången av i, 5-7. till något öppnare 
ljud eller före differentieringen av kort ock långt o- ock u-ljud. 
Men dels äro dessa övergångar relativt gamla, ock dels antag-
ligen förlängningen, av de trängre vokalerna senare än av de 
öppnare. Ock det genomgående intryck man får av de moderna 
förhållandena är, att en kvantitetsökning hos vokalerna sedan 
länge håller på att trängas tillbaka, men att på varje punkt, 
där den äldre längden kunnat sätta spår i kvaliteten, där har 
detta också skett. Så finna vi ytterst svaga tecken till förläng-
ning hos i. Men där ett följande r något tidigare än vanligt 
givit öppet ljud, där står strax den moderna diftongen av ö i 
hma, vazht etc. ock avlägger vittnesbörd. Detsamma gör ett cc 
framför rk, som annars inte hör till de tidigt förlängande för-
bindelserna. Framför st äro likaledes alla tecken så gott som 
utplånade. Men i ett fall har före i gående r påskyndat över-
gången till e, ock resultatet blir vhaist etc. Här kunde man ju 
tänka, att det just var den öppnare kvaliteten hos vokalen som 
gjorde den jämställd med ee', ä'. Men. ötsta visar, att denna 
förklaring icke behöver tillgripas. Slutligen finnes det en del 
fakta, som tämligen avgörande skulle visa, att förlängning även 
av de trängre vokalerna inträtt i ungefär lika stor utsträckning 
som av de öppnare, om man nämligen går med på en förut-
sättning, som är svår att direkt bevisa, men som av olika an-
ledningar förefaller mig synnerligen naturlig. Denna förut-
sättning, sorti legat till grund för åtskilliga resonemanger i kap. I, 
t. ex. s. 223 om am, s. 226 om arm, s. 310 om ört, s. 313 om firk, 
rk, innebär, att ordningsföljden mellan de olika förlängningarna 

varit densamma i fråga om de olika vokalerna. Om alltså 

emot vittnar ett fhakta 'frakta' Ens., att tendensen till förlängning 
funnits även i denna ställning ock gjort sig gällande t. o. in. i ett 
sent lånord. 
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t. ex. r6 visat sig vara den kanske tidigast förlängande kons.- 
förbindelsen, när det gällt å, ö, ii, Sr', 	så antages, att den även 
varit det i fråga om CS, ehuru inga direkta bevis föreligga. 
Eller rättare sagt, eftersom t. ex. Id, nd, rt visat sig förlänga 
å tidigare, än exempelvis st, rn göra det, så är det rimligt, att 
även 6, ii blivit ö, 	tidigare framför id, nd, rt än framför 
st, rn, ehuru detta är påvisbart endast i fråga om rt : st. Denna 
förutsättning har naturligtvis antagits gälla även vid en jäm-
förelse mellan förlängningarna framför enkel konsonant ock 
framför kons.-förbindelse. Det s. 223 endast antydda resonne-
manget om osannolikheten i •ett starktonigt ärn -› ak innebär 
sålunda följande. Äldre 6 förlänges tidigare framför rn än 
framför enkelt r: hoh(n), men bah 'borr'. Alltså bör äldre å, ha 
förhållit sig på samma sätt. Nu ger -år ett -ak,, t. ex. bah adj. 
Då kan icke bärn i starkton ge bah(n). Sannolikheten i den 
nämnda förutsättningen beror tydligen därpå, att den slår in i 
alla de fall, som säkert kunna bedömmas. De förbindelser, som 
allmänt anses vara tidigt förlängande, äro det i fråga om alla 
vokaler. Ock det har inte häller vid genomgången av de tre 
olika grupperna av förlängning, som uppställts på grundval av 
utvecklingen hos å, i något fall inträffat, att denna ordning 
behövt brytas vid någon av de övriga vokalerna. 

Men är detta antagande riktigt, behöva vi endast lägga 
märke till att bland de fåtaliga förbindelser, vilka visat sig för-
länga ö, ii, befinna sig icke blott g, rt, utan även några av dem 
som senast värkat förlängande på å, såsom rv, lv, tt, fs; på 
samma sätt i fråga om Y. icke blott r5, utan även lv, tt, ock 
i fråga om I jämte r5, .rt även rk, ft.1  Även i fråga om de 

1) Jag kan inte se, att det finnes någon anledning att skilja för-
längningen framför r3, rv, 13, lv från de övriga på grund av Hult-
mans anmärkning a. arb. s. 240, att här ersättningsförlängning vore 
tänkbar. Då kunde även rå frånräknas ock i SH. rn. För övrigt äro 
från SH. enstaka former med förlängd vokal ock bibehållet j, v an-
tecknade, t. ex. kaj (s. 132), kalv Ens., kaja (s. 232), letszhv (s. 316). 
Att den långa vokalen nästan alltid står tillsammans med försvunnet 
3, v, beror naturligtvis på att med kons, föll anledningen till sekundär 
förkortning. Vidare har rk upptagits bland de sent förlängande förbin-
delserna på grund av mahk etc. Den närmaste bevisningen ovan är 
oberoende av om denna förbindelse frånräknas, mon det är skäl att på-
peka de egendomliga skånska formerna styrka, styrke etc. (se ovan 
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trängre vokalerna är det sålunda sannolikt, att förlängning en 
gång inträtt i alla ställningar. Den iögonfallande olikhet, som 
i de moderna målen framträder i fråga om vokalkvantiteten 'fram- 
för kons. + 	1, r, n, m eller enkel kons. ä ena sidan, övriga 
kons.-förbindelser - å den andra, skulle sålunda icke vara be-
roende på något särskilt slag av förlängningsbetingelser i förra 
fallet, utan på de sistnämnda kons.-förbindelsernas större för-
kortande förmåga. Om nu detta antagande göres för alla övriga 
kons.-förbindelser, faller det sig svårt att avskilja de i § 110 behand-
lade likvida I. nasal + I. likvida 1. nasal. Även i fråga om dem 
kunde de sporadiska fallen med lång vokal få vittna om ett äldre 
tillstånd. Emellertid måste det påpekas, att det antagande, vilket 
ovan framställts såsom icke osannolikt, icke innebär, att vid någon 
tidpunkt alla vokaler varit långa. Förlängningarna ha ju ägt 
rum på högst växlande tider, ock i vissa fall kan sekundär för-
kortning tydligen ha inträtt redan innan förlängning i andra 
fall ägt rum. Ock före somliga sent förlängande ock tillika 
kraftigt sekundärt förkortande förbindelser kan längdens livstid 
ha varit synnerligen kort. 

§ 112. De svagaste spåren av förlängning erbjuda tyd-
ligen vokalerna framför geminator. Kort vokal är här så 
genomgående regel, att man i början snarast tänker på indi-
viduella oregelbundenheter i uttalet, när man någon enstaka 
gång får höra lång vokal i denna ställning. När ex. från skilda 
håll samla sig, är det emellertid svårt att upprätthålla denna 
mening. Material med geminata efter äldre finnes ss. 25-42, 
sy• ss. 61-82,åt' ss. 128-147, 6 s. 170, å, ss. 212-220, ö ock ii 
ss. 287-320. Spår av förlängd vokal saknas fullständigt i fråga 

s. 318 f.). Om dessa nämligen bevisade förlängning av antesonantiskt 
Yark --> Yrk före y 	0, medan samma skånska mål ha mghkad, 
spqn,ka etc., så skulle det onekligen vara en betänklig instans mot den 
ovan diskuterade förutsättningen. Den svårighet att anse styhka 
ljudlagsenligt, som ligger i pohloa etc. (se s. 314), är nu visserligen 
inte oövervinnelig, då man kan anta brytning kyrkia •-> kiurkia. Men 
de många böjda formerna av mörk stå kvar, ock då det inte torde 
saknas möjligheter att förklara styhka på annat sätt, t. ex. genom an-
tagande av långt y (jfr de besläktade stammarna hos F.-T. 1152) eller 
genom rspr.-inflytande, så förefaller det mig riktigare att låta detta 
enstaka dunkla fall böja sig för den annars konstaterade regeln än 
tvärtom. 

34-120088. Sv. landsmål. Wigforss. 
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om I; spår av Sr' ---> Sr finnes kanske framför rr (se s. 273 f. om 
doh, foh); av ö-ii —> ö-ii likaledes framför rr (se s. 318 om toh 'torr' 
etc.). Framför rr står också förlängt ce 	la i kärr, 
varav emellertid också former med sekundärt förkortad vokal 
föreligga: eceh ock Uh, etc. (se s. 255). På SS 	fe ock å —> ä 
finnes emellertid också en del ex. framför andra konsonanter. Så 
framför II: stielad 	Vox. (s. 131), stal, vrilan, halani 

(s. 118 f.); 
framför nn: /tana propr. Tj. (s. 219), span S. 'spann' Ens., han 

pron. 'han' His.; 
framför ra: fham 'fram' Ens., Solva skcim 'hin onde' Ens. (s. 219), 

ham s. 'ram' His.; 
framför ss: basa s. 'grov karl' Ens.; 
framför 	kåfa,, kafa 'kaffe' Ens., klaf, kf 'klaff' Ens.; 
framför dd: hadt 'trasig' Ens.; 
framför kk: stdkah, 'kortare' Ens. 

En del av dessa ex. har jag funnit i mina samlingar, sedan 
materialet i kap. I redan var tryckt, ock som synes, förskriva 
sig flera av de måst anmärkningsvärda fallen från Ens., liksom 
en del med lång vok. framför kons.-förbindelse ovan s. 526 f. 
Formerna äro ju inte många, ock få delvis reduceras ytterligare. 
I Solva, skam kan man mycket väl tänka yå särskilda förhållanden 
i sammanhang med ordets betydelse. 2  Aven vid basa kan samma 
möjlighet komma till användning, jfr ovan s. 315 om luhk, puhka. 
Emellertid kvarstå de övriga. Till ex. på förlängning framför 
nn bör kanske också föras pcen, pcena 'pänna' (s. 121). Säker-
ligen skulle inte så få ex. kunna hämtas från skånemålen, 
jag har emellertid icke gjort någon 'undersökning. Rent till-
fälligtvis har antecknats VGö. (Stoby) sUckadah 'kort'. Man 
finge naturligtvis snarast avhålla sig från att dra några slut-
satser alls av de nu anförda ex., om inte i danska dial. funnes tyd-
liga bevis på förlängning även framför geminata, se de upp-
gifter som sammanförts av Hultman a. arb. s. 238 if. I belys- 

i) Såsom ytterligare ex. på al i västgöt. ortnamn kan tillfogas 
kilon SOÄ. XIII, 34. 

2) Såsom en i viss mån belysande parallell må i detta samman-
hang meddelas ett ytterligare ex. på den friare behandlingen av interjek-
tioner. I Villand (österslöv) heter det regelbundet kat s. 'katt', men 
a kcitan 'å katten'. 
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ning av de danska förhållandena måste ex. från SH. ock Skåne 
styrka möjligheten av en förlängning framför (vissa) geminator 
även i Sydsverige.1  Om dylik förlängning allmänt inträtt, blir 
motsatsen mellan en- ock tvåstaviga former med h , h att fatta 
som beroende på utebliven sekundär förkortning i förra fallet. 
Så finna vi i SH. tok etc. 'torr', men toa s. ock v. 'torka'. 
Även den tvåstav. formen toka finns någon gång, liksom h in-
trängt i den enstav. formen Uh etc. (s. 318). Om motsatsen 

åak, (s. 255) skall förklaras på samma sätt, är mycket 
tvivelaktigt, då i ungefär samma socknar, som ha öa, även ett 
ord som" järn har formen jak etc. i st. f. jcek. 

Anm. 1. Ex. på vokalförlängning i framljud ha icke tagits med 
i det föregående; då de icke kunna anses för direkt bevisande. De äro 
för övrigt endast några stycken. Av äldre I, 	g3 känner jag intet 
fall. Av å, finna vi ån över hela området (s. 219), av it de samman-
hörande uda, sda, udaka, udasbygad (s. 293) ock av ö möjligen 
ön,ab6 (s. 318). Liksom ovan s. 139 skett med ckan 'änden', an-
tages här för cin förlängning i framljudsställning, ehuru något slag av ler-
sättningsförlängning» kunde synas föreligga, framkallad genom förlusten 
av följande stavelses e. Då emellertid en företeelse som den från MH. 
(ock nordligare) kända, varigenom ett MOnnen blir mon 'munnen', 
mannen blir man 'mannen', inte för övrigt är representerad i SH. 
(eller Skåne, där än också förekommer), ock detta bortfall med för-
lä,ngning i MH. inte drabbar svaga mask. som t. ex. Vess. vanan, banan, 
är det rimligt, att i ,soan, ein något särskilt förhållande framkallat ut-
vecklingen. Bortfallet av n i *ffinen, *finen kan fattas som en dissi- 
milatorisk process, jfr bet 	*bkiet ovan s. 442 f. Även i da. mål 
träffa vi oregelbunden förlängning av den framljudande vokalen i annan; 

1) Hultman har säkerligen rätt, när han påpekar den danska kons.-
förkortningen såsom orsak till den bättre bevarade vokallängden framför 
geminata (se s. 242, not 2). Jag anser det också sannolikt, ehuru 
här inte finns utrymme för ett ingående på frågan, att hela den före-
teelse, som Lis Jacobsen ss. 102 ock 105 kallar förlängning i nyut- 
vecklad öppen stavelse ock anser ha inträtt först, sedan TT, rv, Tj 	rr 
blivit T, dels är att fatta som en förlängning framför geminata, vilken 
sedan förkortas, ock dels som förlängning framför kons.-förbindelse, vars 
senare del faller. Det synes mig nämligen vara oriktigt att skilja dessa 
sjaelländska utvecklingar från de skånska ock hall., som ge alldeles 
samma resultat. Att vokallängdens bevarande framför ft, fe, kt, ks 
i da. ock sk. mål skulle vara bunden vid en utveckling till jt, js, vt 
(vd), vs, såsom Hultman a. st. anser otvivelaktigt, torde däremot inte 
kunna vidhållas inför hall, ock sk. former med låna vokal framför ft, fe. 
1 fråga om kt, ks ---> vt, ft, vs, fe torde förklaringen vara riktig. 
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se Benn.-Krist. s. 23 f. ock jfr den äldre sjrelländskans aneth (Lis 
Jacobsen s. 105 jämte s. 102), från mod. sjselländska anon. 

Anm. 2. Ovan har en form som fham upptagits som ex. på för-
längning framför geminata. Det har skett därför, att en utveckling 
fram --> framm -› fham måste antagas. Den förkortning, som regel-
bundet drabbat även de gamla långa vokalerna t. ex. i hem, tom etc., 
kan icke ha lemnat orört ett gammalt fram, om nu en dylik form 
värkligen existerat, vilket är tvivelaktigt (se ovan s. 508). En form 
som den ovan s. 295 omnämnda från Skytts: tgm 'tam', uppfattas 
säkerligen riktigare såsom spår av nu antagna senare förlängning än 
som beroende på rspr.-infiytande. Detsamma gäller tydligen ett från 
Ljunits antecknat .3e,sk4mal 'ektröskel'. Man kan jämföra Sydsjrellands 
(Tågeby) sgam, läm, dräm, vm 'vem', slika etc., söm 'som', frEem 
'fram',' se Dania IX, ss. 26, 44. 50. 

§ 113. Det förefaller sannolikt, att de gamla långa vo-
kalerna i sin utveckling på vissa punkter skola erbjuda paral-
leller till de genom förlängning uppkomna, ock särskilt väntar 
man sig, att geminator ock kons.-förbindelser inte värkat avse-
värt olika på de förra ock på de senare. Innan vi övergå till 
de gamla förbindelserna lång vok. + gem. eller kons.-grupp, må 
något yttras om förbindelsen lång vok. + enkel kons. ock om 
lång vokal i slutljud. 

Regeln är tydligen i stort sett, att lång vokal i de sist-
nämnda fallen kvarstår. Materialet återfinnes ss. 46-56, 78-
82, 86-111, 148-154, 171-183, 256-264. 

Undantag bildar först ock främst vok. + in, i vilken förb. 
rn förlänges ock vokalen förkortas. Ex. äro: tzma, ghima, 
hyma, hem, hema, slem, khcema, lacemaha, toma v., &tom, sOm, 
joma, gloma-glema, ömöd, skhömedha, blom, bloma, dom 'dom', 
kon_i 'rum', skon 'skum', se ovan angivna sidor.2  

i) Vokalen är överallt nasalerad. 
2) Till området med denna behandling av lång vok. 	m hör icke 

hela Skåne, såsom Benn.-Krist. s. 141 uppgiva. Redan ovan s. 519 f. 
nämndes, att de skånska slättmålen 'bevara gammalt i ock y, däremot 
förkorta de övriga långa vokalerna. Vi finna alltså åtminstone så långt 
norrut som i Harjager, Torna, Färs, mell. Gärds (däremot icke Luggade, 
Ons.-Fr., Göinge, Vill.) formerna tima 'timme', p/ma 'grimma', atm 
'slem' etc., men diam 1. dh,um 'dröm' etc., se ex. s. 184. För långt y 
äro gränserna något trängre, ock materialet synes för övrigt inskränka 
sig till de båda orden skymma ock rymma. Det senare synes 
över hela området ha låtit y bli i ock heter alltså hma utom i 
VTo. o. VHarj., NFärs ock Gärds, där förkortning inträtt, alltså hma. 
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Vidare förkortas vokalen framför j gh(k), t. ex. cice2 'deg', 
w2a 'äga' (s. 97), flo2a, 'stycke', p/61,2a 'plöja' etc. (s. 177 f.), 
kaja (s. 264), doja (s. 374). 

Slutligen förkortas också ett 6 av olika ursprung framför 
w, t. ex. kiweh 'låg', npsw 'måg etc. (ss. '262, 322 f.), bikwana 
'bogarna', slum 'skog', hma 'kåda' etc. (s. 322 f.). 

Anm. Den korta vokalen i ett ord som slog [ock .9/Qci] 'väg' jämte 
det regelbundna sk 'tur, sväng' (s. 371) tycks förutsätta en sidoform 
'slödd. Även snc2d 'snodd' (s. 371), fgutn. snöp, förhåller sig på 
samma sätt, varjämte här den långa vokalen kunde bero på inflytande 
från sno v. På grund av snocia,-snoc_l är äldre dd i stiQd s. icke 
obegripligt. Anknytningspunkten för 8/04 med bildningar som bredd, 
vidd etc. är däremot alldeles okänd. 

§ 114. I äldre förbindelse lång vok. + geminata för- 
kortas vokalen 

a) framför tt: 
fhit (s. 48) 
tit (s. 54) 
tytt , 56  
leta f 	) 
byta, byta (s. 78) 
nyt (s. 80) 
hatta (s. 87) 
latta (s. 88) 
fet 
het }(s. 111) 
let 
dhceteh, dhcetatol s. 

148) 
flcety 
fet 
heta 
iceta 
leta, 
hcet, hcetan 

(s. 149) 

leteh, (s. 150) 
(s. 151) 

mota 
sot 
dot 
hot (s. 
skota 
tholohl 
ota, eutana 

(s. 173) 

174) 
(s. 	176) 

(s. 257) 

hcateh,, heta 
slet 	(s. 151) 

ske Oh, sleta, 
slet inta, 
klolgaslet, 
sletc914, (s. 152) 
sletalt 

thceta 

ottg 
ota 
blot 
bhot 
dhat 
fot 
flot 

I 

got 

stot}vot 	(s. 260) 

bot 
glot 
not 	(s. 367 f f.); 
°ta 
dotEn 

(s. 257) 

twcet, twceta 
tceteh,, tceta (s. 153) 	 (s. 258) 
bota (s. 171) 

ghot 
mota 
halmoteh 

losta (s. 172) 	 259) smot (s. 

Skymma har bevarat y i Skytts '§yma, Ljunits' Dma, men är för 
övrigt andast antecknat från sydspetsen av Villand (Yngsjö s:n, gärds-
mål) i formen finna. — Om ett em adj. 'än' Skytts, där vokalen 
står i framljud, se s. 153 f. 



lodas 
lada 	(s. 91) 
hada 
fhaida (s. 92) 
bhceck (s. 148) 
klwda (s. 149) 
heden. (s. 151) 
fock. (s. 172) 

skock (s. 176) 
oda (s. 177) 
lodas 	(s. 258) moda 
hoda- 
soda 	(s. 259) 

boda (s. 367); 
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framför dd: 
Thula (s. 48) 
idas (s. 49) 
sid (s. 53) 
ticleh (s. 54) 
flycla (s. 79) 
tyda (s. 81) 

hazd (s. 86) 
bita& (s. 90) 

framför ss: /0,5, m0.2 (s. 64), yceg (s. 149); även då ss är 
assimilerat av ts, 6s: 
big (s. 47) 	lag ve, laige" lat- ogal (s. 257). 
tig (s. 54) 	 gam (s. 91) 	»g,/ (s. 172); 
klcegal (s. 149) 	tahdg (s. 91) 

framför fln. Formerna min, din, sin med kort vokal 
kunna uppfattas såsom förkortade av minn etc. Även om ingen 
dylik förkortning ägt rum, skulle de emellertid ha fått sina 
nuvarande former på grund av svagton. Någon avsevärd an-
vändning av räkn. en med förkortad vokal i starktonig ställ-
ning har jag icke iakttagit (se s. 86). Såsom bevis mot för-
kortning framför nn kan emellertid (im etc. inte brukas mer 
än rspr. en. Formerna med kort n • kunna ha segrat, ock 
även framljudsställningen bör ha spelat in (jfr om att s. 112). 
Intet spår av vokalförkortning framför fln, liksom inte häller 
framför II, rr, ss, i nom. sg. mask. av subst. ock adj. föreligger. 

Materialet med tt, dd ovan talar alldeles otvetydigt för att 
vokalförkortning inträtt i alla ställningar. Lång vokal är icke 
belagd utom i (sällsynta) värbformer som Mia, th9cla, thod 
(jämte de vanliga-  bock, thoc_la, kod), där inflytande från bo, thc2 
är påtagligt, samt i ordet soc/ 'sot, sjukdom' Vess., våtehscjd 
'vattensot' His. Den sistnämnda formen kan icke vara regelbun-
den, eftersom övergången t d måste vara äldre än den eventuella 
konsonantförkortningen. Som vi nedan skola se, gör ordet svårig-
heter även på andra, håll, ock här må endast tillfogas, att det 
i SH. mycket väl skulle kunna förklaras som ett lånord ur 
rspr. med d för t genom anpassning efter målens ljudsystem. 

Då Noreen i sin undersökning »Om behandl. av lång vok.» 
etc. vill låta sin regel om vokalförkortning i enstaviga, kons.-
förkortning i tvåstaviga former gälla för hela det östnordiska 
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språkområdet, så kan detta icke vara riktigt. Även med modi-
fieringen i Pauls Grundr.3  (§ 186 a), att kons.-förkortning icke 
äger rum, då nästa stavelse saknade biton ser man icke, hur 
det blir möjligt att komma till rätta med t. ex. det hall. 
materialet. En förklaring av flieta s. ock v. ur liårlIcetta en-
ligt Noreen a. st. är ganska lite antaglig. Även ota ur otto-
sanger, julotta tyckes vara rimligt, endast i den mån bruket 
av otta i övrigt upphört att vara riktigt levande. Men detta 
är ingalunda fallet i här förevarande mål. Lika litet tilltalande 
är det att förklara äldre åtta med bevarad geminata ur åtta-
tighi, åttan, såsom sker hos Nor. Aschw. gr. § 304, anm. 3. 
Ock även om man kunde gå med på dessa förslag, så åter-
stode i alla händelser th,wta 'träta', vilket, så vitt jag kan se, 
undandrar sig alla specialförklaringar. 

Också har Noreen i skriften från 1880 försökt en generell 
förklaring för det långa t, vilket var honom bekant från t. ex. 
Bohuslän ock Halland. Han anser i likhet med NiMn (se s. 15, 
not 1) att den en gång förlängda vokalen åter förkortats, enär 
här ifrågavarande mål ej i övrigt kände förbindelsen lång vokal 
+ tennis. Denna förklaring är visserligen möjlig, men låter 
sig icke upprätthålla, då det visar sig, att även dialekter med 
kvarstående tenues regelbundet förkorta vokalen. Så heter det 
i Holslj. (Vgl.) dra, pl. drcetar 'skakel på vagn', firceta s. o: v., 
totar, ota, Acetan,, hwf s. adv., kceta, ,~9k, 0"Ceta, Sklet, s. adv., 
trceta s. o. v., tcetar, pwcet, poota, etta. De enda undantag jag 
funnit äro lågas& ock dotar 'dotter'. Det förra stämmer ju 
överhuvudtaget icke med Noreens regel. Efter kons.-förkort-
ningens inskränkande till ställningen framför vokal med biton 
(Grundr. a. st.) är ju vägen stängd även för den förklaring ur 
sotta-siang etc., som anlitas i »Om behandl.» etc. s. 10. Ock 
att tänka enbart på »bot : sot» är icke gärna möjligt. Ordet 
var, som vi funno, undantag även i SH., ock gå vi till Skåne 
ock Danmark, är det på samma sätt. Nordskåne har samma 
former som SH. ock slättmålen även, på ett -par karakteristiska 
undantag när, till vilka vi återkomma. Men Åsbo har vatoksot 
(se Billing s. 102, jämte meta, ficeta, th,ceta, otesog, dotok, 
Billing ss. 133, 93, 95) ock Skytts-Ljunits bleisdt 'bleksot', 
Skytts haft& 'dödssjuka', Ljunits vatohs0t, Färs last (jämte 
fle,ta, hata, datan, i Ljunits etc.). Danskan har. kort vokal i datter, 
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ottesang, tlette, trette etc., men lång i sot. Jag ser inte, vad 
som kan hindra oss att anknyta till ett äldre söt med kort t, 
jfr isl. såt, ock inte häller något hinder för Kocks förklaring 
Ark. XIII, 162 if.' Ock även dotak, låter naturligast tolka sig 
på detta sätt, utan att man behöver göra våld på hela 
det övriga på vokalförkortning pekande materialet. Jämväl i 
äldre döter synes uppkomsten i svagton vara ett naturligt an-
tagande. Det stödes av att vi även senare få tänka oss andra 
sammansättningsledens seger i detta ord, vid förklaringen av 
vokalkvaliteten i doteh, dotok etc. (se ovan s. 373 f.) 2. 

Någon instans mot antagande av regelbunden vokalförkort- 
ning utgör vidare inte övergången å 	å (se Noreen åtminstone 
i »Om behandl.» etc. s. 10) ock inte häller ö 	o i ordet ota. 
Det synes ju våra ett mycket rimligt antagande), att vokal-
längden bevarades bättre i tvåstaviga med biton på sista sta-
velsen (se Kock Ark. VII, 372 not, Ace. s. 118, där olikheten 
mellan akc. 1 ock akc. 2 anses ha varit avgörande), ock vokal-
förkortningen har i dessa inträtt efter å --> å ock ö •-> o3. 

Det ovan nämnda undantaget från regeln om vokalförkortning 
även i Skåne träffas i slättmålen, vilka genomgående ha kort 
vokal utom i de båda orden åtta ock otta. Det heter alltså 
ata 	&tana 'åttonde', &tota 'åttio' ock öta 'otta', ötanuid, 
ötas, Nya öta 'tröska i ottan' — så i Ljunits, Härr., Färs, Torna 
etc. Skytts har tita 'åtta'. Dessutom finnes i Vemmenhög kcta 
'ägde', altt 'ägt', de övriga slättmålen ha den nyare formen 
evda etc. På samma sätt har också Bornh. ä,ta 'åtta', Me, k 
'ägde, ägt', öta 'otta', ötemad, ötesång etc. (se Espersen ss. 62, 
250 if. samt Indl. ss. 19, 21), men för övrigt; så vitt jag kan se, 
endast kortvokaliska former 4. En specialförklaring är här den 
naturligaste utvägen ock _erbjuder sig också i framljudsställ-
ningen. Att det inte är fråga om ett bevarande av längden 
just i tvåstaviga former, synes mig med sannolikhet framgå av 
det faktum, att den långa vokalen i Sydskåne även är bevarad 

Så vitt jag kan se, gör vFriesen Mecliagem. s. 16 not ingen in-
vändning mot denna del av regeln. 

Möjligen syftar Hultman östsv. dial. s. 176 not även på sot, 
doter, när han talar om västnord. paralleller. 

Jfr Lindroth Bureus s. 244 om åtta. 
Utom sötsjöger 'dödssjuk' (s. 483), varom se ovan s. 535 f. 
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i räkn. ett under starkton. Det heter alltså t. ex. i Ljunits et, 
nia a, i a i a. Associationen med en kan icke vara tillräcklig 
förklaring, då vi samtidigt i slättmålen genomgående finna bhe 
'bred' : but 'brett', fed 'fet' : lit 'fett' etc.' De da. målen visa 
en mycket växlande utveckling, se i fråga om -tt- Benn.-
Krist. s. 73 f. Om Benn.-Kristensens antagande (anf. s. not 8) 
är riktigt, nämligen att den äldre sjoHländskan 2  haft samma uttal 
som Sejero, d.' v. s. nästan genomgående lång vokal, så bör det 
i första hand vara skåneuttalet, som bragt de korta vokalerna 
till seger i rspr. Att då ordet åtta även i Sydskåne hade lång 
vokal, kan ge förklaringen till da. rspr. ide, som jämte sjätte 
ensamt' tycks ha bevarat den urspr. längden. 

§ 115. Förkortning av lång vokal har i stor utsträckning 
inträtt framför konsonantförbindelser. Denna företeelse har 
sitt särskilda intresse med hänsyn till den ovan ständigt fram-
hållna sekundära förkortningen av urspr. kort, men förlängd 
vokal. De kons.-förbindelser, framför vilka finnas ex. på lång 
vokal, ordnas därför här i samma följd som ovan §, 1113. Vi ha 

framför id: 1)21 (s. 47), il, ml etc. (s. 105), ~la (s. 152) 
sol (s. 259); 

framför nd: bøijei (s. 183), bona ock bona (s. 367), 0910h 
ock oneh (s. 370); 

framför st: 
dosta se (s. 47) 
gnista (s. 48) 
isteh, :,stha 4  
klister, (s. 50) 

tå  sta, tista (s. 55) tgste,l, tistal 
goostakhystad (s. 79) 

nicestaha (s. 150) •  osten 	 -4 en 
sist, sist (s. 53) 	licehndst 

ncesta,ncestan (8' 151)  
host, hosta 
j 	(s. 174.) ostohp  

fhesta 1, 	bosta, bosta 

1 blcest, blcest (s. 148) ficeskabosta,-bosta .,.., 

(s. 105) hesta 	 bostal, bostal 02 

inte vara tal, så vida de skånska 

ostokp 	 r,  
kosta 
teusta, tosta (s. 260) 
phost (s. 370); 

Däremot ha ipf.- ock ptc.-pf.-formerna 
ofta lång vokal efter presens, alltså i Ljunits 
feda, fz , fit). 

Om »almen-ostdansk» kan det 
målen skola räknas dit. 

De icke nämnda förbindelserna äro 
Om kons. -i- 	1, n, r, m se nedan s. 538. 

Så; istha s. 50 är tryckfel. 

av typen bredde brett 
bjda, bet (men 

icke företrädda med ex. 
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framför nk: byka, ygk, ygka (s. 183); 
framför nt: vcenta (s. 153); 
framför it: tultny (s. 378); 
framför ns: onska, onsta (s. 370); 
framför rl: (alten, cehli (s. 153), ohla (s. 173); 
framför rk: dik1, duk, duka (s. 47), fykk, fykk (s. 79); 

letka, lcekka (s. 150); 
framför sk: 

gkisk, gkisken,}(s. 49) 'tyska (s. 81) 	°teka, oska (s. 257) 
hiskeli baisk, bask etc. (s. 86) petskan, pouska (s. 
kusk (s. 50) 	hwska, hceska (s. 149) 259) 
ghyska, ghyska (s. 79) mesk (s. 150) 	luska (s. 377); 

framför rs: pceksalt, pcenstokp (s. 151), vcehstohp (s. 153), 
^At (s. 173), tOhsta, tohsta (s. 371); 

1) framför is: tkcelsalt (s. 152), holstohp (s. 370). 
På en del av förbindelserna äro ex. tydligen så fåtaliga, 

att inga slutsatser egentligen kunna dragas, men för övrigt 
stämmer förkortningsresultatet ganska väl med det vi iakttagit 
rörande tidigare kort vokal. De tecken till bättre bevarad 
vokallängd, som man kunde tycka sig finna, bereda inga svårig-
heter. Dels är kons.-förbindelsen inte ursprunglig, t. ex. duk, 
fyhk, dels ha vi att göra med sammansättningar, där associa-
tion med det enkla ordet rätt länge kan ha värkat konserve-
rande, så t. ex. ghyska, tsta, kuta, pc_ehsalt. För övrigt kan 
längden i dessa fall inte sägas strida mot våra tidigare iakt-
tagelser. Däremot är den långa vokalen framför nd oregel-
bunden, men förklaraft i nek av framljudsställningen, i bena 
av värbet be. Om det relativt väl bevarade t framför st se 
ovan s. 521 f. 

De fåtaliga ex. med kons. + 1, r, n ha här ovan icke med-
tagits. De antecknade äro: hisna, hisna (s. 49), jisna (s. 50), 
hybla (s. 79), sysla, sysla, ydha, ydkalt (s. 81), dcejna, spceila, 
tcept (s. 97), jc_eslig, jceslig (s. 149), lgbna (s. 176), duin (s. 177), 
usla se, usla se, uslig (s. 378). Någon 'avvikelse från behand-
lingen av urspr. kort, men förlängd vokal kan icke konstateras. 

Vidare ' ha utelemnats en del ex., som äro särskilt utsatta 
för analogiskt inflytande. I neutr. av adj., ipf. ock ptc. pf. av 

1) Så; det första duk s. 47 är tryckfel. 
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värben kan man tydligen vänta den långa vokalen bevarad i 
större utsträckning än vanligt. Häri finnes emellertid ingen 
skillnad mellan förlängd ock gammal lång vokal. Det heter 
likaväl kat, lent som fint, ta_zint. Mitt material är på denna 
punkt alldeles otillräckligt för några bestämda uttalanden; men 
det förefaller mig, som om den förkortning i neutr. sg. av adj., 
som är så karakteristisk, så snart man kommer till Väster-
götland, skulle vara alldeles okänd i de egentliga sydhall. målen. 
Enstaka anteckningar från Nissadalen som fint 'fint' kunna 
möjligen vara tecken till att företeelsen börjar redan här. 1 
ipf. ock ptc. pf. är däremot kort vokal synnerligen vanlig, i en 
del värb den enda antecknade, t. ex. fon,cla (s. 172), &pta, 
'dofta (s. 174), cloptas (s. 175), kula, &onda, losta-6u, stopta, 
6ghda, 604,da (s. 176), bahgvda, MWs, bahoft (s. 177), teopta 
'tappade' Ens. Att här förkortningstendensen haft det starka 
stödet av typen fga : fa, tya: tyda, bQ :bock, synes mig ha 
varit avgörande. 

§ 116. Lång vokal' förkortas, då den står slutljudande 
i första sammansättningsled framför senare led, som börjar 
med konsonant. Ex. 
bibc'egh (s. 46) 
sköty etc., MO etc. (s. 82) 
blågaih etc. (s. 214) 
ölsmjgan (s. 256) 
b/613:6u/ (s. 257) 
viteiskdbat, vh,61,sch. (s. 260) 
högihan (s. 322) 
t612o (s. 371) 
6skad 'avslitet' Kn. 
b/b.g.p, 'blåsur' EldVeTjLaKn. 
blbbcth 'blåbär' Ve., bleil2cen, Re. 
blövid 'blåvit' LaÖK. 
böstcklad 'bostället' Eld. 
böggad 'bodgolvet' Eld. 
bjgcbsta 'eg. brödgastar, d. v. s. 

mänskor' Vox. 
fvu51cöst 'frukost' TrLaHisÖK. 

g6hou s. 'gorå' Re. 
g6ban, göbög 'åskan' Kn. 
ghbstetin 'gråsten' Ve(Kn.) 
hölchia 'komma ihåg' Ve. 
h6toug 'hovtång' Eld. 
håbpgka, 'höavfall' Re. 
könzolsa 'kospillning' TjRe. 
l6g61(v) 'loggolv' TrVeTjLaRe. 
l6b6.1k 'logbalk' Vox. 
kbslec_ftb 'redskap' ReÖK. 
rbinc'elk 'råmjölk' Tr. 
hbytkit 'rådjur' Eld. 
heiMeh 'rågetter' Kn. 
hbatåln 'råsten' VeLaReÖK. 
hålc/dh, 'rödklar' ÖK. 
loggg 'rödlök' ÖK. 
hhbrogn 'rödbrun' TjÖK. 

I) Vare sig den är gammal eller uppkommit genom förlängning. 
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sk6sn4ha 'skosnöre' Ve. 	stbfdh, 'styvfar' TöTr. 
sko 'skogsbo' VeTj. 	stånujr 'styvmor' TöTr. 
skiSna 'skogsborna' Vox. 	sthstin 'styvson' TöTr. 
sköböjdan 'skogsbygden' Ens. stådhtah 'styvdotter' TöTr. 
stål244; 'slagbord i väv' TöTr. städ/b 'styvbarn' Tö. 
smbsdg 'småsak' Ve. 	 sioyasfiltd 'köttfat' Tj., shmans- 
smbf4a 'småsj öar' Ve. 	 fela La., Omasfklid Re. 
spbfckug 'spåkäring' La. 	tencinin 'tillnamn' 
stiböjla 'stigbyglar' Tö. 	thrksko 'träsko' Ko., tkiesko Vox. 

I ex. ovan har den kons., som börjar senare leden, stundom 
tecknats lång, men oftast kort. Att detta innebär någon olikhet 
i uttalet, vågar jag icke påstå. Om eller när lång kons. i detta 
fall inträder, kan jag icke avgöra. Tydligen är akc. 2 på för-
leden lika vanlig som akc. 11. Detta förhållande måste vara 
sekundärt enligt de regler för konsonantens förlängning, som 
givits av Noreen Ark. VI, 326 if., Kock Ark. VII, 350. 

Anm. Att jämföra med denna vokalförkortning i sammansättningar 
är den, som inträder i sammanställningar av prep. med följande °betonat 
pron., t. ex. pö-de 'på dig', må-gbe 'med mig', M-..s'e 'till sig', 6-
dom 'av dem', i-,5e 'i sig' etc. 

§ 117. Förkortning av vokal i förening med förlängning 
av följande konsonant föreligger i sådana former som f4den, 
'fötter', iMeh 'getter'. Hur denna företeelse skall begränsas, är 
svårt att säga, då materialet är mycket litet ock i allmänhet 
starkt utsatt för analogiska inflytelser. I SH. inträder, som vi 
ovan §§ 109, 115 ha sett, icke någon konsonantförlängning 
framför likvida ock nasal; tvärtom förlänges gammal kort vokal 
framför kons. + konsonantiskt 1, r, n, m. I här förevarande 
fall kan det sålunda endast vara tal om sonantiskt r eller därur 
utvecklad vokal med den svagaste akc. Någon allmän vokal-
förkortning har emellertid icke inträtt. Vi finna Mon, (s. 368), 
j4fban (s. 174), ,nlmn 'socken' (s. 324), kiva 'hagel' (s. 246) etc. 
Materialet inskränkes av att tn assimilerats till n, alltså utta 
'vatten', bun 'botten', ock att k, hos vilket förlängningstendensen 
kunde väntas vara relativt kraftigt utvecklad (jfr Noreen Aschw. 
gr. § 296), framför kons. (utom r) övergått till j, w, v, m. Det-
samma är för övrigt fallet med gh. Värbalformerna i pres. 

1) Även om man undantar de fall, där man möjligen kunde tänka 
på lång kons. genom assimilation, ändras icke detta förhållandet. 
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sing. stämma alltid med plur. ock inf. ock få lemnas alldeles 
ur räkningen. Sing. av subst. som hag, haghl ha sidoformer 
med kons: 1 ock uppvisa för övrigt inga spår av kons.-förlängning. 
Ett ex. som nban kan anses vara tämligen bevisande mot anta-
tagandet av förlängning av p framför n. Sing. bör nämligen ha 
sin ljudlagsenliga form, då plur. gåpnar rimligtvis skulle gett 
Jomna, jfr vamna 	wapnö s. 248. Om bhasm (s. 244) får 
räknas till denna typ, har ingen förlängning inträtt av e fram-
för ra, ock ytterligare exempel med m saknas. Diskussionen 
torde kunna inskränkas till utvecklingen framför r. En för-
längning av t har tydligen inträtt i de redan anförda fhdeh, 
iMeh,. Om de växlande formerna av det förra se s. 172, av det 
senare s. 98. Vidare finna vi hircle4 'rötter' (s. 173), ock där-
med torde ex. med urspr. lång vokal vara uttömda: Emellertid 
finnes en del material med sekundär förkortning eller utebliven 
förlängning av gammal kort vokal i denna ställning. Vi ha sålunda 
nkleh s. pl. 'nötter' BrTöTrVe., gn&ett, 'gnetter' Ens., gnMeh, 
BrTöTrVeTjLaReÖll., gnedeh HisVox., våtehkvåha 'vattenkvarLar' 
Re., v4tehsåd 'vattensot' His., bdteh, Veden, 'bättre' (s. 146). Vad 
som väcker en viss förvåning i detta material, är den långa 
vokalen i fodeh, hgdeh, jedeh, gnedeh, i HisVox. mot hela det 
övriga områdets korta. Plur. av nötter har jag icke funnit 
antecknad från de båda nämnda socknarna, men formen torde 
göra de övriga sällskap liksom i Åsbo, där vi också ha yedoh, 
hqdoh, fodoh, gnedoh, samt nodoh 'nötter' (se Billing s. 140). Om 
den långa vokalen förklaras genom inflytande från singularis, är 
det onekligen oväntat, att detta inflytande i alla de rätt skilda 
orden segrat inom precis samma område. Under en förutsätt-
ning måste gnMeh, ock Åsbos nodoh ha tillkommit genom detta 
inflytande, nämligen så vida vatehsod, Åsbos vatohsot anses visa, 
ett gammal kort vokal i denna ställning icke förlänges (varom 
dock se s. 542). Man får kanske anta, att dessa plur.-former 
med akc. 1 _ock ändelsen -eh bildat en kraftigt sammanhållen 
associationsgrupp. 

Tydliga undantag från regeln äro ciiden, etc. 'etter' (s. 86) 
ock åder, 'utter' (s. 280). I båda är vokalens framljudsställning 
den naturliga förklaringen. Jfr t. ex. Holslj. jetar etc., men 
btar, åtar. Se även Sandström s. 78 f. Likaså har Skeem., 
iidar 'getter', fifdar 'fötter', men ciar 'etter'. 



542 	 WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL. 

Ex. labben, 'hop' visar ingen förlängning av p ---> b framför 
r, ock någon sådan kan inte häller iakttagas av k ---> g i samma 
ställning. Visserligen får ågen, s. 'åker' lemnas ur räkningen 
på grund av framljudsställningen, men bhgen, 'böcker' (s. 171) 
torde bevisa något gentemot fåden etc., även om bok varit bra 
mycket sällsyntare i mer än ett exemplar än fot, rot, nöt, get 
ock gnet. Även Vgl. (Holslj.) bar bbkar ock Bob. (Skeem.) Mori. 

Med avseende på den här antagna förlängningen av t må 
vidare påpekas den kvalitativa växling mellan t ock d, som 
materialet erbjuder. Om formen vaten,- vore inhemsk, skulle 
den ju bevisa, att kons.-förlängningen åtminstone efter kort vokal 
inträtt synnerligen tidigt, d. v. s. före övergången t •-> d. Emellertid 
får man väl rimligen anse vateh- för Ity. lån (se Torp-Falk 
Lydhist. s. '46). Svårare är det att komma ifrån bdtek, som 
har t ända ner i sydligaste Halland ock likaså i Åsbo. Man 
kan naturligtvis alltid tänka på rspr.-inflytande, men utvägen 
är intet illtalande i fråga om ett så ytterligt vanligt ord'. Härtill 
kommer, att man i alla händelser får konstatera, att från ock 
med Ätradalen t bevarats, alltså yetar Vess., iitar 3  SvartTvå., 
fr TvåDags. Då vidare analogiskt inflytande från sing. all-
tid kan misstänkas, är det ganska rimligt, att gränsen gått 
sydligare. Ens. gned : gnOan, bör nog betraktas som räst av 
det äldre ljudlagsenliga tillståndet, ock sannolikheten av att 
Utter. är en regelbunden inhemsk form, blir ganska stor4. 
Gränsen för t efter lång vokal ock efter kort behöver icke ha 
sammanfallit, vare sig man vill tänka sig, att övergången t d 
är tidigare i den förra ställningen, eller att konsorlantförläng-
ningen är tidigare i den senare. 

§ 118. Målens behandling av kvantiteten i ity. lånord 
stämmer i stort sett med den dansk-norskan har, sådan den klar- 

Jfr t. ex. Festerna b6ilsar, men dikar. 
Om bdten, är ljudlågsenligt, förklaras bddah,, Åsbo kedok ur 

bwtre -± betdre. Vess. bcpdar är synnerligen egendomligt i anseende 
till knepla etc., se diskussionen s. 444. 

-Se även Swenning s: 40, som har jaer från Skrea. 
Jfr Swenning s. 117, som antar en urspr. växling jo jetah 

inom hela den danskfärgade delen av diftongområdet. S:s skäl för 
denna åsikt — utebliven diftongering i JO — är enligt min mening 
ohållbart, jfr ovan s. 98 f. 
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lagts av Torp-Falk Lydhist. s. 41 ff.1  Vi finna alltså de tidi-
gaste lånen med lång vokal ock p, t, k --> b, d, g, t. ex. 
dryba 'döpa' 	khggan 'krikon' 	smoug 'smak' 
kyba s. 'kupa' 	kg 'bok' 	fohkäida 'förtreta' 
p&la v. 'påta' 	kkg 'klok' 	phada 'prada' 2 	' 
plada 'lapp, stycke' smouga 'smaka' 	vhc_zga 'vraka'. 

Torp-Falks grupp II — med kort vokal ock lång tennis — 
representeras av t. ex. malsa v. 'arbeta smått', fata v. 'fatta', 
glat adj. 'glatt', behgta se v. 'akta sig'3, kholsa s. 'kruka' etc. 
Om slut, sluta, huta etc. se  s. 379. 

Det sista lagret av lånord, T.-F:s grupp III, bevarar p, t, k, 
men anpassning efter målets ljudsystem förekommer, alltså t. ex. 
fabhik s., lltah s., flft s., flItiah, paket, heta v., selddt 'soldat', 

it4tan, (i kortspel), ~åt etc.4, men därjämte MA ltd" taped etc. 

Naturligtvis under iakttagande av den genomgående skillnad, 
som den olika kvantitetsutvecklingen i det inhemska materialet medför. 

Räknas av T.-F. till det sista lagret på grund av da. prate. 
Jag har från SH. ingen anteckning om t. Allså bör d vara lika genom-
gående som i det inhemska materialet med t ---> d. Man kunde ju 
anta ljudsubstitution; men att denna skulle vara så genomförd i SH., 
däremot icke visa sig i västra Skåne, där man synes ha t liksom i 
danskan, vore mycket egendomligt. Förhållandet tyder möjligen på att 
ordet trängt upp söderifrån snabbare än övergången t -->- d. Man kan 
jämföra SH. hyba v. 'kupa (potatis)' s. 379, med da. hyppe, Åsbo 
hypa, alltså hörande till T.-F:s grupp II. Se vidare slutkap. 

- 3) Urspr. längd är orsak till den slutna kvaliteten, vilken ovan s. 63 
säges vara dunkel. 

4) Någon förkortning av i, i (ock y) framför tenues som i da. 
förekommer sålunda icke. 



KAP. VI. AKCENTEN. 

A. Enkla ords akcentuering. 

§ 119. Fortis vilar i regel på första stavelsen. Ex. 
Upsa 	 stainana 	 sthkgasa 
skita 	 timpahe, 	 tinnah 
b6gan 	 widaha 	 ckvantp. 

Undantag bilda ungefär samma grupper som i rspr., alltså 
1) subst. på a,hi: 

bagahf, 	 fgolahf 
lota,hi 	 badhegahi 	thulahi etc. 
bhyahi 

Antecknade avvikelser synas endast vara fblahi (s. 67), 
bhijahl, Br., skiltahi EnsKn., j,,spvahi Vox. 

Av, ord på ina är endast antecknat skolahina (s. 40). 
värb på acc: akadaa, &Ulm, ghadåa, hantaa etc. 

(s. 109 if.); 
enskilda främmande ord, t. ex. 

aktiValt. 	 kapatål 	 hesdpt 
bakihisk 	 kapåta 	 seldåt 
f am 61(0 	 komhcitah 	 sepahåtan 'separa- 
fesköl 	 manåveh 	 toren' 
fig4h 	 matål 	 spetåkal 
filiv; 	 mohcisah 	 spcekt6h 

palstanåkah 	fukån 
janavåht etc. 	pathån 	 talcbg 
kana», 	 peonadils 	tyhån 
kanål 	 pahsön 	 unifeihm. 

Jämte ddsan etc. 'dussin' (s. 281) har någon gång hörts 
dusin His.' En gång är frän Ens. antecknat lyknånt 'löjt- 

1) 'Jfr da. dnsin. Denna akc. var regel bland skolpojkar i 
Halmstad på 1890-talet. Ordet återkom ständigt vid kulspel. 
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nant'. Annan akc. än i (mitt eget) rspr -uttal är för övrigt an-
tecknad endast i följande ord: 
4phil Br. [jämte apin 	ålsfin (s. 366) 
phists His., phbsys Vos. [jämte låsahlete,n Kn. 

phasis Br.] 	 his4i Br., kim/kuta BrEn.1  
Till här behandlade grupp höra också en del personnamn 

som amcinda, johdna, khestina etc. Samma alle. höres också i 
gustciv. Avvikelse från rspr. i andra riktningen förete måhja, 
pcsehnla. 

§ 120. Ake. 1 i ord med fortis på första stavelsen 
ha alla enstaviga ord. ,Ex. 

hus s. n. 	 hul adv. 'hit' 	staihs s. n. ' brygg- 
do s. 'dag' 	te prep. 'till' 	hus' 
gas s. 	 me n konj. 	samn s. 'socken' 
/tv s. n. 	 fig/ s. 'fogel' 	sat v. 'se' 

s. 'ek' 	tcein s. n. 'tecken' 	ple v. 'pläga' etc. 
Anm. 1. Utpräglat tvåspetsig akc., circumflex, höres alltid i 

ordet dn 'annan', ofta i fån, 'fan', stundom i jet, jci 'ja', nc.:e 'nej', 84: 
'sade', ck 'dog'. Det hade knappast varit oriktigt att stundom på 
samma sätt teckna iean 'ändan', 20_an 'mycken', Rat 'bitit' etc. (jfr 
Åsbom., för vilket Billing skriver me'n etc.). 

Amn. 2. I bet. sg. som mon 'munnen', hot 'hunden' etc. i MH. 
har jag icke iakttagit någon avvikelse från vanlig enstavighetsakc. 
Emellertid ha dylika former hörts endast ett fåtal gånger, ock en olik-
het kan i detta fall mycket väl ha undgått mig. 

urspr. enstaviga ord, vilka genom utveckling av svarabhakti-
vokal blivit tvåstaviga: 
1) subst. på -0A, -al. Ex. 

4geh 'åker' 	vinteh 	 j4sal 
dicleh 'etter' 	hdval 'hagel' 	klchal 
saveh 	 hcisal 	 jcihsal etc. 

Subst. på äldre stavelsebildande n ha på olika vägar blivit 
enstaviga, t. ex. van 'vatten', st9mn 'socken' etc., ock det enda 
återstående ex. ikba,n (s. 174) följer icke regeln2, utan har an- 

Detta ser ut som en skämtsam omformning; rent tillfällig ock 
individuell synes formen dock icke vara, eftersom den påträffats i 
två skilda socknar. 

Det är möjligt, att ett en gång i Re. antecknat yilban icke är 
skrivfel. 

35-120088. Sv. landsm. Wigforss. 
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slutit sig till de många tvåstaviga orden med akc. 2. Samma 
utveckling finna vi i fistal (i vagn)' samt undantagsvis i vsal 
Sk., för övrigt vsal (s. 325). Någon dylik analogisk övergång 
synes icke förekomma i subst på -ek. 

böjningsformer på -ek av subst. o. adj. Ex. 
Abber, 'hop' 	nhden, s. pl. 	Myten, s. pl. 
vciskeh 'pojkvasker' Mei, s. pl. 	hchieu S. pl. 
hige4 adj. 'rik' 	gnMeti, s. pl. 	n/eten, s. pl. 
hikletb adj. 'hög' 	n4deh s. pl. 	(gek s. pl. 'ekar' 
f4dely, s. pl. 'fötter' 	bken, s. pl. 	etc. 

Icke så sällan höres en plur. bhneh SpannTvåBrVeKn., 
bot Br. Tydligen ligger orsaken i sing. böna. För övrigt 
synas inga undantag förekomma2. 

Anm. 3. Analogisk ske. 1 i subst. pl. på -oh synes vara ganska 
vanlig. Jag bar antecknat: n494, (av säd) Br., gr4uakna 'barren' 
Br., ithneh, 0 böhkoh, 'rönnar o. björkar' Ve., Oben, 'gropar' Ve., 
Met, 'bölder' La., Oen, 'pilar' (träd) La., gh(inen, 'granar' La., icii,oh 
'kli' La., bhciideh, 'våder' Kn., Sk631t 'skedar' Kn., knivoh, 'knivar' 
Kn., b4noh, 'lönnar' (s. 57), 16noh, 0 net, 'lönnar ock lindar' Re., 
phden, (s. 3683), steban, 'städer' Br. Det är ett påfallande stort antal 
trädnamn som ingår bland ex., ock man synes få anta inflytande från 
eg, 1g 'ek', varav den enda förekommande pluralformen synes vara 
(5gek, igen,. 

pres. sing. på -Oh 	äldre r. Ex. 
könton, 	 4).vek 'ljuger' 

bhgdelt, 	 SKtVek 'sover' 	sMen, 'sitter' 
Wegek 	 8/49ek 'slipper' 

Genom inflytande från gamla tvåstaviga pres.-former som 
gliniteh, glza, öbbek, ebba, vieneit, veen,a, etc. höres även inte 
så sällan könie, &tim etc. liksom å andra sidan gihzek, vdnek, 
Ober, etc. (se ovan s. 505). 

några adv. på -Oh: shneh 'sönder', 4geh 'söder' (s. 71 f.), 
stek (s. 175), vcbstak (s. 140). 

komparativer på -ek: 
Mingh (s. 40) 	stcaen, (s. 145) 	~tak (s. 251) 
hdloA (s. 130) 	bke.,/, (s. 146) 	 fidoneh, (s. 152) 
lthgen, (s. 136) 	ncblyek (s. 150) 	(gak (s. 132). 

Därjämte ett enstaka tfslasketgla La. 
Ett alldeles isolerat tchlahna Br. kan vara rent tillfälligt eller 

felskrivning. 
Akc. 2 å anförda ställe är tryckfel. 
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Av tvåstaviga superlativer på -akst torde jag inte ha 
hört någon annan än dvanst, ock denna hade akc. 1. För övrigt 
bildar denna grupp adv. ock adj., som beteckna läge i rummet, 
sin superi. på -ast ock med växlande akc., alltså 
4vast Kn., bvast Tr. 	 mitasta 'mellersta' Ens. 
jclaste„ 'ytterste' Br., Pdast Ens Ta3ast etc. 'nederst' EnsBrTrEld, 

BrKn. 	 VeTjKnSkHisVoxÖk. (s. 7) 
(Hasta 'efterste' Br., dtasta EnsBr. bstast 'östligast' Re. 

Gruppen skiljer sik genom akc.-växlingen från* huvudmassan 
av superlativer på -ast, i vilka aldrig antecknats annat än akc. 2, 
alltså gkövasta, stkieeasta, sleetasta, tkeegnasta, stivasta, gkånasta 
etc. Olikheten sammanhänger väl icke blott med tillvaron av 
sidoformer som 4V9hSt etc., utan också därmed att stkcsegasta 
etc, hade en kompar. stneegara etc. Då ncist hörts endast med 
ale. 2, torde detta bero på nUtn, nha. 

adj. dig Vox., som blivit tvåstavigt genom utvecklin-
gen ar 3 -± arij -› ciktg (se ovan s. 492). 

best. form. av urspr. enstaviga subst. Ex. 
kdtan 	 vintokan 	 bkekna 

- ffkcbsat 	 (konan 	 yhlekna. 
genitiver på -sa av enstaviga subst., t. ex. fdsa 'fars', 

hcinsa 'hans', nilsa 'Nils', Swchnsa 'Svens'; 
fem. tillnamn med nedsättande betydelse, bildade av 

infinitiven till ett bredvidstående värb. Ex. 
hcifsa s. Br. (jfr pycicla s. (s. 215)1 	skk6vsla s. 'som slå- 

s. 246) 	 Asia s. (s. 249) 	par benen efter 
å'ciba 8. (8. 216) 	Msk 8. 'som talar 	sig' La.3  
sO.a 8. (s. 26) 	otydligt' Br.2 	smcidra s. (j fr s. 249). 

Tvåstaviga komparativer med synkoperad mellansta-
velse ha endast delvis akc. 1. Antecknade äro: 
ggne, etc EnsTöTj. 
tgyka Ens. (s. 71) 
vcbt...«,a Ve., vcii3a TjLa., våka etc. 

Ens Br TöTr Eld Tj La His Vox 
ÖK. (s. 129) 

EnsBrKnHis. (s. 132) 

1) Inf. är ej antecknad. 
3) skkivsla v. La. 

smcbia etc. EnsBrKn., smeette. 
BrTrKn. 

schnka Br Ve Tj., seemka BrLa 
Vax. (s. 152) 

st6ne, Ve., stöka etc. TrEldVe 
LaKnHisVox. (s. 180). 

2) bås/a v. Br. 
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Alla slutsatser angående frekvensen bli naturligtvis synner-
ligen osäkra i betraktande av uppteckningarnas fåtalighet. 
Men det förefaller likväl sannolikt, att akc. 2 förekommer i 
större utsträckning i större, värre än i yngre, äldre. Detta 
kan naturligt sättas i samband med att vid sidan av cklha står 
ett cb/eh med regelbunden akc. 1, liksom det heter 8~04 ock 
säkerligen också Vseh, *tfigeh, fastän de sista formerna ej an-
tecknats. Materialet inskränkes genom övergång till typen på 
-aha, -ast, t. ex. lbvaha 'lägre', Köjahe, 'högre'. 

Böjda former av enstaviga superlativer ha växlande akc., 
alltså t. ex. 
da nc'emsta 'närmaste' Ens 	da Mesta Br. 

EldVe. 	 da våhsta Ens., da vcihsta VeKn., 
dcen sista ÖK., da sista Br. 	da v&hsta Ens. 
da mdste, 'de flästa' Kn., da da stbhsta 'det största' Tj. 

~Ma Kn., da meesta Ve., dcen föhsta 'den förste' Vox. 
da mesta Ens. 	 den scbmsta Tj., dcen s&msta La. 

Akc. 1 i böjda former av enstaviga ptc. pass. tycks vara 
antecknad endast en gång i fhola Vox. Däremot har jag två 
gånger under ett samtal hört impf. vgicla 'vållade' med akc. 1 av 
en gumma från Ens, by, som i övrigt endast hade impf. med 
alm 2: swålda, tålda, tålda, Upta, hota, tålda, fa, hitan, 
kylan, våvsta, tåfta, vålda, våla, vila, bithda, teekta, tptan, &såga, 
körna, spåna, slåpe,. 

Växlande akc. har pron. o. räkn. andra (se s, 234). 
Däremot är endast alle. 2 antecknad i öeerig (s. 123) ock åla 
'allra' (s. 217). 

ofta akcentsvaga ord. Endast akc. 1 har jag hört 
i släktskapsorden möstah (s. 370) ock fåstah VeLa., fcbstah Kn. 
samt de tydligare sammansättningarna fcibho etc. (s. 202) ock 
maho (s. 369), växlande alle. däremot i ~km (s. 65). Av prep. 
har >69104, 6110h, (s. 58, 321) antecknats endast med alm 1, däre-
mot åneh, åna etc. 'under' (s. 303) nästan uteslutande ock &ta 
'efter' (s. 146) uteslutande med akc. 2. Det enkla j6nom 'ge-
nom' His, har jag sällan hört; det vanliga är 2091.9m EnsBrEld 
TjSkVoxÖK., v4nam TrTj., v4man BrTj. Överallt brukas tyd-
ligen akc. 1. Endast akc. 2 tycks vara antecknad i ckla 'eljes'. 
Något starktonigt cela 'eller' torde jag icke ha hört. Om åla 
'allra' se ovan avd. 14. 1 waan etc. 'vilken' är endast akc. 
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1 anförd ovan s. 28; emellertid är alm 2 ingalunda ovanlig, 
alltså tokan, tei,ka Br., wbkan Ve., vbkan Eld., vaat TjVox. 
Däremot synes sike,n etc. (s. 27) endast vara hört med akc. 1. 
Växling finnes i varken (s. 228), hundra (s. 305), laa etc. 
(s. 56), i det sista dock med avgjord övervikt för akc. 1. 
Personnamn med alm 1 äro rätt sällan antecknade. Så finner 
jag i anteckningarna t. ex. 
pila (s. 35) 	hech,alt Tö. 	tala Br. 
cindah (s. 234) 	bhaa La. 	 cilma Ens. 	- 
cinton Ve. 	eilga Ens. 	asa 'Elsas' Vox., 

men däremot 
åga pai (s. 109) 	nu'jhja (s. 229) 
håna 	(s. 219) 	eeijas 'Elias' Tj. 	å.ahs (s. 234) 
jåna 	 peela (s. 131) 	ånga (s. 256) 
håna La. 	nåsa (s. 33) 	Mugan (s. 258) 
has 	19) 	(s. 73) 	ielsa 'Elsas' Vox. etc. 

s. 0 Okt 	 letva (s. 195) 	pöla 'På!' La. 
16) Åke. 1 efter föregående svagtonigt ord. Efter för 

tyckes akc. 1 härska undantagslöst, alltså fot mat, futt Man 
etc.; likaså torde jag endast ha antecknat akc. 1 i dcen sdma, 
in6han (s. 317), tebdtga(ns) (s. 188), vi4nom etc. (se ovan avd. 
15). Däremot finnes växling i ce2an, a)an 'egen", onan etc. 'undan' 
(s. 303). Även den alternativa akc. 1 i stila VeTj., stila Två. 
(jfr s. 36) kan man sätta i förbindelse med ställningar som 
so stila, te stila 'teg stilla', *sto stila, *lo stila etc. Till denna 
grupp är det naturligast att även räkna stycken2  med växlande 
akc., alltså flcinhe stgikana Ens., ty,az, stikan, nona stikana Ve., 
thl) stikan 4g Re., stikan His., men Vega stikan, Kona stioka Ve., 
fiha stika La., et paa stikan Vox. Som synes, har jag endast 
antecknat starktoniga former, ock det förefaller mig, som om 
även i rspr. de av Kock Ace. s. 55 anförda sammanställningarna 
två stycken bröd etc. spelade en långt mindre roll än några 
stYcken, ett par st-oken etc. Om superlativerna, som oftast 
föregås av best. art., se ovan avd. 6 ock 12. Endast akc. 2 har 
antecknats i uttryck som te sias 'åt sidan', te vbsa 'säkert', ta o 
dta 'av daga', te gtia 'till godo' etc. Min enda uppteckning 

Endast ake. 2 har anförts s. 97. 
Jfr Nor. Vårt språk II, 233. 
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for, tiisan Kn. har alle. 2. Ordningstalen ha nästan genomgående 
ake. 2. Vacklan har jag antecknat endast i fråga om den 
förste, varmed kunna jämföras superlativerna i avd. 12, samt 
den sjunde ock tionde. Det heter alltså regelbundet Ur& åndka, 
tja, fyieha, feemta, feta, btana, niana, eelta etc. Såsom Nor. 
Vårt spr. II, 234 framhåller, är den genomgående akc. 2 myc-
ket påfallande i betraktande av de ständigt föregående svag-
toniga artiklarna ock pron. Det förefaller mig, som om förkla-
ringen kunde sökas i det egendomliga sätt, varpå räkneorden i 
motsats till det måsta övriga språkmaterialet inläras. Då man, 
såsom ofta sker, talar om räkneordens inbördes påvärkan, har 
man väl tänkt sig denna bero just på den konstanta förbindel-
sen vid inläraudet ock vid räkning av föremål. Ock vad 
ordningstalen beträffar, inpräntas de otvivelaktigt nästan ute-
slutande med akc. 2 utan föregående artikel, alltså förste, 
andre, tredje etc. Såsom undantag nämndes sjunde, tionde. 
I det förra synes akc. 1 snarast vara det vanligare (jfr s. 386), 
men möjligen har akc. 1 mera väckt min uppmärksamhet ock 
därför oftare antecknats; endast ett van, tina 'var tionde' Ve. 
föreligger.. Förklaringen till avvikelsen i dessa båda ord är 
tvivelaktig. Nor. Vårt spr. II, 271 not 2 föreslår inflytande 
från sju; men det ser då rätt egendomligt ut, att frmta endast 
har alm 2 trots fem. Även om äldre alle. 1 funnits i sjunde, 
tionde, varom se• Kock Acc. s. 60, Nor. Vårt spr. II, 271, är 
det svårt att tillgripa denna förklaringsgrund med den uppfatt-
ning av akc. 2 i ordningstalen, som uttalats ovan. 

På ställningen efter svagtonigt ord beror säkerligen också 
ake. 1 i pres. ptc. bla sMana 'blev sittande', vilket ganska ofta 
antecknats. Formen sedane, torde knappast förekomma i någon 
annan sammanställning. Övriga fåtaliga ex. ha alltid akc. 2, 
alltså han kom ',bana, da bl-ra stbuana etc. Även pres. ptc. 
med rotvokalen i hiatus ändas i SH. på -ana, alltså jana, 
glana, gbuana etc., ock visa sålunda inga spår av en tidigare 
akc. 1. Detsamma är förhållandet med fiana s. 'fiende' Br., 
fian Ve., jämte paxa EnsRe. (se s. 48). 

17) Urspr. sammansatta ord. Akc. 1 brukas i 
t4sen. Om &la 'eljes', vilken, sicken, hundra se avd. 15. I 
Man etc. 'sjutton' (s. 386), åtan 'arton' (s. 213), nitan 'nitton' 
(s. 52) brakas endast ake. 2. 
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Akc. 1 ha låneord, som anslutit sig till inhemska 
typer med akc. 1. Så de på -al, -ek, 	t. ex. knal, bibel, ffbal, 

smdval, spåval, hånat etc., ffinstah, hiAloh om Mor, 
in7§ntaft, nhtait, 'nykter', flstak, fdclart, slddah etc., maten 'myrten', 
t(3kan 'tecken' etc. Med alm 2 har jag antecknat sihkal, kval, 
speelal 'spegel', plegal 'slaga', hbval 'hyvel' (enstaka, se s. 57), 
itvalan 'frukten', sidan. Ordet da/ok, är antecknat med akc. 2 
i EnsVeLa., med växlande alio. i Br. Om ett sMmpal 'simpel' 
Tr. är mer än en felskrivning, vågar jag icke avgöra. Jfr s. 
38 de många uppteckningarna med akc. 1. 

För övrigt finna vit, ex. p6faht, k6mfek 'kamfert' , meidiuk 
(s. 281), ckdaka jämte &deka (s. 121); däremot med akc. 2: 
st4ga,sa, hiefse„sa, millkasa 'mjölkerska' etc., Anap. 

Några gånger ha antecknats imper. som t6ka di 'flytta 
dig', h6ma di 'flytta dig (till hästar)' Br. jämte töka di Br., 
töka se Tj., hinna de EnsBrVe. 

Akc. 2 brukas i de flästa två- ock flerstaviga ord, 
alltså i alla de av Kock Am s. 68 if. uppförda kategorierna, 
så vitt de förekomma i målen, t. ex. 
ståina 'stenar' 	 tveka 'tvillingar' 
smah, 'smeder' 	 den hk9asta 'den högste' 
itga 'vecka' 	 skhdla 'skyttla' 
gilbah 'gapar' 	 glbmda ipf. 'glömde' 
Hosta imp. 'kasta' 	 fika räkn. 'fyra' 
Umal 'himmel' 	 dana part. pr. ridande etc. 

En fullständigare exempelsamling torde vara överflödig. 
I ord, som icke ha fortis på första stavelsen, bru-

kas alm 1. Ex. finnas i § 119, där det också framgår, att 
undantag bildas av det enda antecknade ordet på -ina. 

§ .123. I fråga om infortisakcenterna överensstämma målen 
med sv. rspr., så som förhållandena i detta framställas av Kock 
Acc. s. 74 if. Man finner alltså efter akc. 1 levissimus på ul-
tima av hitse,t etc., ock snarast levior på ultima av ybsa,na. 
Efter akc. 2 finnes levis på ultima av gåta v., tvåhg s. 'tvilling', 
sk,olahina s. 'skollärarinna', timpara s. 'torpare', tvbliga. Svag-
toniga stavelser utan levior ock levis få levissimus. En sta-
velse före starkton har levissimus, t. ex. gitadaa v. etc. Då 
två stavelser föregå den starktoniga, får den första åtminstone 
i regel en betoning starkare än levissimus. Om den i regel är 
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levior eller levis, kan jag icke avgöra. Stundom förstärkes 
detta bitryck, så att jag tecknat semifortis, t. ex. mågasin s. 

Alm. 1. Såsom ovan s. 396 ock 402 framhållits, har äldre a i sta-
velse med levissimus övergått till a, e. Å andra sidan har a beva-
rats i stavelser med starkare akc. Då i de moderna målen avvikelser 
från dessa regler träffas, beror detta på flera olika omständigheter. 

Med avseende på förflyttningen av levis från penultima till ultima 
i trestaviga ord överensstämmer målet med rspr., varom se Kock Acc. 
s. 77 if. Regelbundna äro sålunda superlativer som sleetasta etc. Om 
akc. 1 är ursprunglig i (kast, ficlasta, masta etc. (se ovan s. 547), 
förklaras a genom analogiskt inflytande, jfr. akc. 2 i Ovast, Pdast 
etc. Likaså träffa vi analogien — från fem. på -a ock från infin. — 
i hcifsa etc. (s. 547), om bildningarna äro tillräckligt gamla för att kräva 
någon förklaring av -a. En mängd värb av typen ghadaa etc. ha tydligen 
inlånats efter övergången a —> e, men även de övriga ha icke kunnat 
falla ur skemat, ock naturligtvis inte häller imper. som h6ma de etc. 
Då ipf. av typen kåsta 	kastadhe förklarades genom antagande av 
levissimus på båda de sista stavelserna (se s. 494 f.), får tydligen beva-
randet av a tillskrivas inflytande frän starktonsforiner eller infinitiven. 
Om vi ha att räkna med äldre alm 1 i ståtan etc. (s. 550), har 
även här analogien bevarat a. Detsamma gäller böjningsändelsen -a 
i fall som da »Åda etc. (s. 548), mitasta (s. 547) ock plur. som 
thpara 'torpare' etc. 

Några ord kräver övergången a --> e i ata då 'åtta dar, en vecka'. 
Den anses av Kock Acc. s. 60 bevisa äldre ske. 1 i åtta. Det före-
faller i ock för sig rimligare att, då formen åtte endast brukas i 
förbindelsen åtte-dår, förklara övergången a --> e just ur denna ak-
centsvaga ställning i satsen. Akcentueringen åtte-ditr är nämligen 
utan allt tvivel den regelbundna, även om åtte-dår någon gång kan 
höras. övergången a --> e bör emellertid också ha ägt rum i den gan- 
ska vanliga förbindelsen åtte dars tid. Vad som synes mig skänka 
ovanstående antagande nästan fullständig visshet, är den parallella ut- 
vecklingen av Dohtan 	fjohtan (se s. 394). Någon dylik försvag- 
ning ha vi varken i thcetan, fcemtan, ~Man, sotan, atan eller 
nztot, ock avvikelsen i fjoatan är otvivelaktigt beroende på ordets 
användning i förbindelsen fjorton dar. Vad Kocks andra bevis för 
antagandet av äldre akc. 1 i åtta beträffar, att nämligen bevarat -tt-
enligt Noreens regel bevisar akc. 1, så har ovan s. 534 if. framgått, att denna 
regel icke kan gälla för syd- ock västsvenska mål. Ock ensamt Selburnå-
lots akc. 1 i åtte är icke tillräcklig för att göra antagandet sannolikt. 

Anm. 2. Bortfall av vokal äger rum vid starkare akcentreduktion, 
vilket väl snarast vill säga, att flera levissimusstavelser följa efter var-
andra. Mera detaljerade regler kan jag icke uppställa. Som exempel 
må anföras: ni 'någon', bet, bo 'båda', sin 'sedan', men 'medan', 
vt 'eder', p 'ge', bh 'bli' etc. Om synkope i ipf. på -ade se ovan 
s. 494 ff. 
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B. Sammansatta ords akeentuering. 

Med avseende på huvudtonens läge i de samman-
satta orden utgör Halland icke något enhetligt område. Så 
långt söderut som t. o. m. Nissadalen överensstämma förhållan,-
dena, så vitt de äro mig bekanta, i stort sett med rikssprå-
kets. Redan ett litet stycke söder om Nissan finna vi däremot 
akcentuering av senare kompositionsleden i större utsträckning 
än i riksspråket, ock ju längre man kommer söderut, desto mera. 
utpräglat uppträder detta för Skånemålen som bekant utmär-
kande drag. 

Om icke framställningen av dessa växlande förhållanden 
skall värka förvirrande, torde det vara nödvändigt att på vissa 
punkter behandla de olika områdena var för sig. Att göra 
denna uppdelning genomgående, alltså även i de fall där alla 
målen överensstämma, skulle emellertid vara att alltför mycket 
slösa med utrymmet. Jag sammanför alltså de grupper, i vilka 
akcentueringen över hela området är densamma. 

Huvudakcenten vilar över hela området på första. 
sammansättningsleden. Följande underavdelningar särskiljas: 

a) Fortis vilar på förledens första stavelse. 

1) Förleden 

4gahaskrig (s. 53) 
b4gahajasc'el Br. 
bkaha4n. '-ugn' TrEldTj Vox 

OK. 
ble§salbahia (s. 49) 
bgabstihart,a s. 'folk som körde 

till staden (torgdagarna)' 
Br. 

filkana,Oga s. Br. 
fOnadahaisan 'laggård' By. 
hattanah4uhan (s. 90) 

är trestavig: 

hictahatian EnsBr.' 
håkalsaveikk Ens. 
Ogah6gan 'högen med göd- 

ningsämnen' Ens. 
kleemgabmind' klädningsvåd" 

Ens. 
kh,laturtsprih '-spår' Ens. 
khiganatuk 'krikonträ' Br. 
krbmganeonn 'dopnamn' Ens. 
kivånbgalåct Ens.2  
sråkahavitsksta Ens. 

1) Rösen i skogsmark ansågos förskriva sig från håkahatign, 
d. v. s. en tid då man brukade hacka ock icke plog. 

2 Så kallades två sammanbyggda hölador på utängarna. 



354 	 WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL. 

såske,nabcih EnsBrTr., -båk Eld frOgah4na 'höna med kyek- 
La., -beih pl. His. 	 lågar' Br. 	- 

tiana,b&haha, (s. 116) 	 yphigat&nah (s. 138) 
ti4pahas6n Br., -htistiat Ens. 	a:fana/åm, 'ögonhår' EnsBr. 

Exemplen härröra huvudsakligen från EnsBr., men att för-
hållandena åtminstone i allt väsentligt äro desamma söderut, 
visas dels av ett par uppteckningar från de sydligaste socknarna, 
dels av orden med tvåstavig förled, vilka — som av exempelsam-
lingen nedan framgår — över hela området betona förleden, ock 
slutligen av Skånemålen, vilka trots starkare tendens till över-
kastning av akcenten likväl ha fortis på trestaviga förleder. Akc. 
2 är i ord med 3-stavig förled tydligen genomgående'. 

2) Förleden är tvåstavig. 
Det antecknade materialet meddelas här nedan i stor omfatt-

ning. För bedömmandet av vokalutvecklingen i förledens svagto-
niga stavelse erfordras nämligen en rikhaltig exempelsamling, 
ock då orden ofta hörts blott en enda gång, får mängden av 
exempel ge den säkerhet, som annars upprepade anteckningar av 
samma ord skulle skänka. Jag skiljer de substantiviska förle-
derna från de övriga, ehuru därvid stundom någon osäkerhet 
kan råda, ock vidare förlederna med enstavigt subst. som grund-
ord från de övriga. 

a) Förleden är ett i sing. enstavigt substantiv: 
hmnahhcla etc. 'agnbod' (s. 293) 

SlättEnsBrTrEldTj—OK. 
avakti 'råg som växer osådd' 

.Ens. 
båhnahiahna (s. 52) Br. 
-besehnag6„9. (s. 221) Tr. 
bbstahitu 'bastrep' La. 
bidavis 'bitvis' Br. 
Nahiyan (s. 367) Ens. 
kkafj4lana (s. 341) Br. 
1higtp4n, 'brudpar' Sk.2  

bhiffiskc'egk 'brudgåva' Tr. 
biilavckga Vox., biolastiAa Slätt 

HarpEft. (s. 268) 
bipagöma etc. (s. 75) SlättEns 

BrTö. 
bb.hamc_jhan (s. 75) Sn. 
knadel 	182) BrTöTrEldRe 

HisVox0K. 
b6uha.01 julbårsjul' Re. 
biekakwåh 'kvarn' Br. 
bieleahcbgalan (s. 137) Br. 

En gång är från La. antecknat Askanabeih. 
Jfr nedan s. 570. 
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biekaskwata (s. 231) Slätt. 
bah t.4 'dörrkarm' Ens. 

kkftakat etc. (s. 34, 66) BrTö 
TrEldLa—ÖK. 

feskamåtg'fiskmås' TöTrLa-ÖK., 
fes1ea,m6ug TjSk. 

fibta[vdmn] 'fjädervagn' EnsRe 
Vox., fa- TrReHis., fghe,-
Br. 

fAhafg916, 'fjäderfä' Tr. 
fleeskabo:std, (s. 175) EnsBr. 
Suhak,i4v etc. (s. 381) TrEld 

TjReS1HisÖK. 
friukahtis 'fårfålla' Tj. 
fitukahphe, 'fårherde' Vox. 
fiura§c'eta Ens. 
figabc). 'fogelbo' Ens. 
lephastcd (s. 126) BrTöKn. 
Ren,avd2a (s. 126) Br. 
feestamcbl As. 140) BrTöTrLaRe 

HisVox0K. 
Plkafcjha (s. 306) Br. 
ghånahön, 'horn på grep' Tj. 
grdsdhcfm '-efterbörd' Ens Br., 

lcbtana Eft. 
ghisas6 (s. 49) EnsRe., grd,sa- Br. 
ght2dabhta 'grötbytta' EldTj. 
gh4daskv 'grötslev' Kn. 
geostakthcimad Eft. 
hirlabc'pn, (s. 39) Ens., låga- Br 

Ve. 
höhsahciuK, 'hästhår' ReVoxÖK. 
höksaskåria (s. 220) VeLaRe. 
hintsat4v1 'hästtagel' Tr. 
lickstahip, (s. 118) Br. 
fisljahåltat 'hult vid en hölj' (s. 

67) Ens. 

1̀  Jfr s. 75, not 2 ock 174. 

höltajdjka (s. 297) Ens. 
hitmnawcdp 'hundvalp' Br. 
himna&kysa (s. 141) EnsBrTöK n 

Vox. 
hönsa[vdvla] 'hönsvagel' EnsTö 

TrVox., -tåkan dets. Slätt. 
hilhat6ivah 'lintågor' Tr., 4ra- 

tetwar Två. 
4.hat6lla 'badstu' HisVox. 
håstatian 'skördetiden' Br." 
14staf61k 'skördefolk' Ens.' 
labstaflö 'höstflod' Kn. 
iidaklqa (s. 98) Två. 
je2kant0:4,6,n 'barnmorskan' Ens. 
3Vahålni 'julhalm' BrTrTj. 
»lajctstan,na'julgästerna' Br. 

lahalas Re. 
Mat' 'jultid' La. 
yPlab6uk 'julbår' Br. 
)eeltak ie (jfr s. 250) Br. 
Ogabcdren propr. 'Gökbacken' 

Ens. 
kålvabk 'kalvbuk' Ens. 
kålvaltdve, 'kalvhage' Tö. 
kålvahc) 'kalvho' Tr. 
kålvadcins 'kalvost' Tr. 
[kålva]öckta 'kalvkätte' EnsBr 

EldSk. 
kålamciytan' efterbörden vid kalv-

ning' Re. 
kiimalåsa 'torktrasa' Br. 
kli§ab6hsta 'klädborste' Ens., 

-ml- 'mal' SlättEns. 
ku;ajtnadciman 'kvarndammen' 

Ens. 
Htuyafolkat 'de kungliga' Tr. 
låncondp.ka (s. 234) BrVe. 
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ibtpag4tve (s. 234) Ens. 
ligabetst 'lindbast' Br. 
mån,an.iige, 'mannaminne' Br. 
htitugkab9:1 (s. 305) Ens. 
mjålkaspein 'mjölkspann' Br. 
'We/kant/hasa 'mjölkbärerska' Tj. 
mielkasövon, (s. 289) Eld. 
mbgaktihan 'gödselpölen' Br. 
nhavithk 'narrspel' Ens. 
neemdanutn (s. 134) EnsBr. 
nifda"ca 'kreatursfluga' Br. 
94clatå 'nöthår' Br. 
nMatds (s. 198) Br. 
öhaföl (s. 199) Br. 
0.kat« (s. 173) Kn. 
pl4na[b4g] (s. 261) 'plånbok' 

EnsBr. 
pheestakkciva 'Chrysanthemum' 

BrVe. 
pniestatiga '-tionde' Tr. 
pånavis 'pundvis' Ens. 
pbugavetsk 'pojkvasker' Br. 
peeeasögla 'pänningsumma' Tj. 
hvahtjtatt, 'rävskinnsmössor' Tj 

Br. 
hc'etagölke 'rättegång' Br. 
sålma,bk 'psalmbok' Br. 
sHva'åckva 'solvkäppar' BrTrEld. 
silamdike. 'sillmjölke' Tj. 
sMatpect 'silltunna' Br. 
shald (s. 194) EnsTö. 
sneektan,hva 'pisksnärt' BrTj. 
sblakwc'elan 'solnedgången' Ens 

Br. 
spåli.a0.va  'grepe på spann' 

Br. 
spåalg 'spannlock' Eld. 
spigahåna 'spikhuvudena' Ens. 
spigahtbi 'spikhål' Ens. 

spkatPtta 'spiktunna' Ens.. 
st4dapiytaha'stutkörare' Ens. 
jigastika 'svavelsticka' Br. 
svinabiftas 'svinhoar' Tr. 
fwinadhciv Br. 
svinahtis 'svinstia' Tr, 
fwinahbda, -stia dets. Ens. 
Mastituna (s. 68) Eld. 
sc'eadmi'sa (jfr s. 272) BrEld. 
sepaktin. 'sädkorg' Rellis. 
sipaOya 'sädtjuga' Kn. 
stYnas6n 'sonson' Ens. 
fk.lasåvaita, Ens. 
thiaveutk 'tandvärk' Br. 
tålapista (s. 299) Br. 
jpiivabcb91 'tjuvband' Vox. 
ffit.ag6,5 'tjuvgods' Br. 
'e4asthlp, 'tjuvstycke' Br., -strbk 

Mor. 
pjiana (s. 51) La. 
4htap6tta (s. 76) EnsBrTöEld 

TjYsSkHisVox0K. 
ithtalew 'trädgårdsland' EnsBr. 
van,yagak 'vargnät' Br., 

jaskål AbEft. 
12_abh9lah, 'vedklabbar' Br. 
1)..ahs 'vedbod' Kn. 
4ak6stan 'vedstapeln' Br. 
vee2ant4da 'korsväg' Br. 
veelaska (s. 5), -sk ajl EftBrVe.,, 

-5.(k/ Tor. 
veejastilse, 'vägstycke' Re. 
f}_ulapciihta (s. 45) Br. 
0.uhatål (s. 200) EnsBrVe. 
fjusanley 'åskrägn' Br. 
eegavisan 'äggvisan' (vid maj- 

sjungandet) Br. 
itgalcia 'ängslada' Ens. 
kgasöht 'hästslag' Ens. 
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Frieden är •ett i sing. tvåstavigt substantiv. 

inettfihga, 'åkerstycke' Re. 
igehkina 'rapphöna' Br., 

-Mins EldVe., -hans TjLaSk., 
agehhans ÖK. 

4.ganyjn, 'åkerjord' Ens. 
4gehle6u1 'Brassica' BrTjLa., 

agen,k4u1 ÖK. 
kanicin 'åkerren' Br. 

salthet 'axelträ (i vagn)' Ens. 
.4vanDg (s. 193) BrTj. 
4skapOdan (bet.?) Ens. 
åskathi§ 'ask' Dr. 
4.tnavat 'banvakt' Br. 
blganspefn (s. 78) BrTöTr.1  
Unamknska 'bonde, -kvinna' 

La. 
böniat4sek 'bondflickor' Ens. 
båga/4s (s. 367) TrVOx. 
bicasciv 'stor såg' Ens.2  
ba:gadcska 'bokaska' Br. 
Mgah4lt 'bokhult' Ens. 
hkganaclan, 'boknötter' Br., bka- 

Två. 
bilgasktka 'bokskogar' SlättEns. 
1agast4vas (s. 196) Ens. 
bOsal6ma 'byxficka' Br. 
Nnablå 'bönblad' Br. 
bh1e,14a, etc. (s. 325) BrTöTr 

EldVeKnHis., 	by&thicaköstan 
'-kvasten' Ab. 

dhtgabd1 (s. 188) Ens. 
atkab41 (s. 373) Br. 
dpnav4h 'överdrag på dyna' Br. 

cliogastetn 'gödselstaden' Br. 
bl-askhetah, (jfr s. 151) Tr. 

.blatt,,cb 'äppelträd' TrVox., 
Eft. 

enclakbige, (s. ,28) Br. 
hden,nc'elak 'brännässlor' BrKn 

ÖK., iludek- Eld., azdakanc'ebh, 
Vox. 

hdayftilt 'fullt av etter' Kn. 
eoinabaska 'enbuske' Ens. 
åtnaghecin 'engren' Br. 
fådesjila 'faddergille' Eld. 
ficljabön etc. (s. 20) BrTöTrEld 

TjLaSkÖK. 
fjepagsmeal 'fjärdingsman' Br 

EldTj. 
fclelasyjn, 'utmarksjord' La. 
fsadan, Tåhusdöre Ens., fee_wsa-

Br. 
fatteghetina 'furugrenar' Br. 
fakeitilka 'furukåda' Ens. 
fahaskti 'furuskog' Ens. 
gl4vat6ue 'eldtång' Ens. 
gönithig 'gummiring' Br. 
git4nab6.4a 'grankotte' Br. 
gibbbaslfflect 'flickslyna' Br. 
guntaskft (s. 141) TöTrVeTj.3  
gh4dagh4va, 'grytgrepe' EftSlätt 

Ens., gajda- Tr. 
Odaksin 'grytbotten' Ens. 
gkaav6 'gott väder för grödan' 

Br. 
gabaft2:ud 'gubbstackare' Ens. 

1) Akc. 2 å anf. st. är tryckfel. 
Träinfattningen utgöres av en stor båge. 

8) Kort 64 å anf. st. är tryckfel. 

• 
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h4nabjc'elke, (s. 200) EnsTr. 
iirkba.g6un, (s. 129) EnsVeTjKn., 

EldRe. 
healanMah, 'hasselnötter' BrTr. 
h4slaycky 'hasselkäpp' La. 
h4vhabbaj Br., 114vha- Tr. 
h4vhalubst 'ringfingern' [i lek 

med småbarn] Tr. 
hemnah4von, 'ha vrevippor' Eld., 

-Å4sp Eft. 
hemuct4 (s. 246) Ens. 
h4vitat4 Br. 
hdvkastraju 'havrestrå' Re. 
Unjansckl Ens. 
hktehiga, 'himmelrike' Ens. 
hönzlavent 'humlevört' Tr., -våt 

Tj. 
h48,klck, 'huvudkläde' Ens. 
lt4al4 'huvudlag på häst' Ens. 
hks 'huvudlös' TjLa. 
14vabåka 'nyponbuskar' Ve. 
hiphasdöntailn Br. 
ithda[dfina] (s. 174) BrLa. 
gapfsjula 'ekepåle' Ens. 

jintalåni etc. (s. 37, 70) Ens. 
BrTöTrVeKnReVoxÖK. 

Ahasttilpa 'stolpe i gärdsgård' 
Ens. 

yivalsdls, 'säck med gödning' 
Ens. 

Icitfaåctl 'kaffekittel' Två., -stut 
'-pip' Br. 

kcilsa,/[4n] (s. 212) BrTr—ÖK. 
keivlabbaj (s. 246) EnsTö. 
krolsankal 'klocknyckel' Br., 

-slcbt '-slag' Br., -ficlya'•-kedja' 
Eld., -h4sat '-tornet' Två. 

kVpgancimn (s. 149) TrVe. 
kömjanskcjk 'kumminkorn' Br. 

HALLANDS FOLKMÅL. 

1a4vat4g 'kragtag' Ens. 
khönefida 'kronofogde' La., 

-Uni» Re., -stcga, La. 
khk1ap6ban, 'kryddpeppar' Kn. 

khhugabc_kh, 'kråkbär (Empetrum)' 
Br. 

Idsbakkr4s 'kopparkanna' ..(jfr-
s. 272) EnsTrLaReHisOK., 
-'66/e, etc. (jfr. s. 123) Sten 
BrTrEldLaSkHis. 

14sakmaka 'gårdfarihandlare' 
Br. 

ktsat6han (s. 197) Br. 
liaplitg Tö., -phh, La. (s. 317), 

-skift Br., 	Ve., 462 La_ 
(s. 82). 

lbah41 'rökhål' (vid bakugn) 
Ens., löctNyl Br. 

låakdgar, 'kakor bakade på glö-
den' Br. 

lbmatåhkla 'näsduk' Ve. 
liTaNd 'loppbett' Br. 
lkskasmcil 'smal över höfterna' 

Br. 
lbeamås 'lungmos' Tr. 
mitnalst 'månljust' Ens., -fin 

Eft. 
micladhika v. 'dricka som ett 

djur direkt ur vattnet' Br. 
mialakcig, (s. 216) Br. 
midavcinta 'vantar med blott 

tumme' Ens. 
mNackAg 'kvarndräng' Tr. 
mbesteck 'myrstack' Ens. 
nipsaghtis (s. 377) Ens. 
neesabinan Re., nåsab4h, Tr.. 

(s. 272) 
Ogsj(jit, 'odlingsjord (jord lämp-

lig till odling)' Ens. 
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(hnagcilan 'brunstig (sugga)' Ens 
Br. 

påt/ad/Ag 'den som sköter pan-
nan i bränneri' Br., -mini' rum-
met med brännvinspannan' 
Br., -ghba '-grepe' Eld., -jctik, 
'järn' Br. 

påtabA 'bröstböld' Ens. 
pibalnidat 'piphuvudet' (på rök-

pipa) Ens. 
plealeb41 (s. 193) Br. 
Ssavånte, 'vante med blott 

tumme' La., påsa- ReVoxÖK. 
påtainKigaha 'krukmakare' Br. 
hiak 'förvaringsbod för km' 

(jfr s. 52) Br. 
tdvaprnna 'räfspinnar' SlättEns 

BrTj. 
hivaskcift 'räfsskaft' Ens. 
hhafh4 'rovfrö' Ens. 
hönas 'honsill' Tj. 
hitclavis 'rutvis' Ens. 
kpgabeth, 'rönnbär' Br. 
hhnavcimn 'spjälvagn' EnsBr., 

hrkta- Tö. 
ski)labga 'skolbarn' Ens., -hi:t.s 

Br. 
skeejtaskgaha (s. 230) Br. 
ditdohm6, 'kvinna som för 

sladder' Kn. 
skamön, 'slädmed' TöLa. 
sibtahketh 'slåtterkarl' Ens. 
sffitalia 'slåtterlie' Br. 
sm4la[kt4t, etc.] (s. 199) Ens 

BrTöVeVox. 
sönzahfc'ewsa 'sommarfähus' Br. 
sbmahp(4.9 'sommarpotatis' Br. 
stiabchn 'stegens sidostycken' 

Br. 

staalbc$ (s. 28) EnsBrVe.,. 
Br. 

st4vlaknc'elt 'stövelknekt' EnsBr, 
sPstahs6nah 'systersöner' Br., 

-beth '-barn' Ab. 
sklakeh 'sulläder' Tj. 
kive,lstutht 'tagelsnärt' Br. 
tiniavis 'timtal' Br. 
Mab (s. 371) Br. 
thavesti 'trappsteg' Br. 
thanabceh 'tranbär' Ens. 
tåld& 'tröjlös' BrTr. 
'naven/ 'källvatten' Ens. 
lyistandval 'spikböld' Br. 
§peavs Ens., Dpga- Br. (s. 71> 
(3Pgalsm&,5a, (s. 71) BrTö. 
Ciplagldban (s. 176) BrVe. 
'erhatpea 'tjärtunna' EnsBr. 
§bhagöh etc. (s. 77) SlättAsEns- 

TrEldTjVoxöK. 
Lsb.hkafak 'kyrkfolk' Br., -bot 

Ab. 
jOhleaveihd 'kyrkvärd' Br., 

Eft. 
kkeischa 'kyrkkäpp' AsSlättBr. 

åkabcfry, (s. 64) EnsEldTjSkVox 
ÖK. 

v?4agh4d 'vasslegröt' La. 
vUlabh4 'vetebröd' BrLaReHis.,_ 

'-bullar' Tj., -å- Re., 
-10ga- '-kaka' Tr.,-kliah- 

'-kli' Tr., -mj4/ Br. 
vUnatn4u1 'vittnesmål' Br. 
vialxiska 'videbuske' Br. 
v.hagcilan 'brunstig (tacka)' Br 
vl.e.haldm 'bagglam' Br. 
ganfwin 'ollonsvin' Ens. 
ipghabid 'ett stycke cegha' (s. 

148) Re. 
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c_egite,h4 BrVeKn. 	 brata/p (s. 381) DrAbEftEnsBr 
ivglcametn Br. 	 TöTjLaKnReVox. 
410ficiska 'oljeflaska' Br. 

y) Förleden är annat ord än 

itlahcina 'allehanda' EnsKn. 
gastis 'allestädes' Tj. 

.b4gaM etc. (jfr. s. 321) 'bak-
tråg' TrEldVeTjSk. 

1iam.4yn (s. 269) Br. 
blkabeckan'blekningsbacken'Eld. 
blknabh4 'bröd av blandad råg 

o. havre' Ve. 
.1)4ittaka (s. 90) Br. 
hhatamja (s. 94 not 1) Sk. 
bigacbska 'aska till bykning' Tr. 
bpgalcdn, 'byggnadsarbetare' Br. 
bPgamckstaka 'byggmästare' Br. 
bh,p. ne,[stcbin] 'brynsten' EnsBr. 
beestenik 'svärfar' Vox. 
beestam44 'svärmor' Vox. 
dbulzhend etc. (s. 89) BrVe. 
dckynaspda 'degspade' Eld. 
deejnethin'A Tö. 

nzhcbit 'enighet' Ens. 
fåttycklp 'fattigjälp' Br. 
fiNaltån, 'horn att fjäla korv 

genom' Br. • 
fPhe,9 'elddon' Kn. 
Phon4u1 'föremål' Ens. 
fbastcbla se Ens. 
g4lansio4b .  'galenskap' EnsBrRe 

His Vox. 
dayaldds 'gammaldags' EnsTr. 
gitana4.  (s. 79) Kn. 
giganklath 'morötter' Tj. 
hålge,Sisa 'korv av hackat kött' 

TrKn. 

subst.: 

hkapjug 'pojk som skickas hit 
ock dit i ärenden' Br. 

hit~h, 'huggjärn' Br. 
ilabloshl 'eldsvåda' TöEldReHis., 

-bhdn Vox., -NATI ÖK. 
ilavb&e,n etc. (s. 308) EnsTj 
KnHis. 

3gaspecha 'innespärra' Ens. 
man for Två. 
Ononit6h, 'genomtorr' Ens. 
kinamåd 'kokesmat' Br. 
lke,st4an, 'lekstugor' Tr. 
nbesq (s. 51) Br. 
ktusafiana (s. 237) Slätt. 
leeie,ö4kake, (s. 97) EnsBr. 
leey.astehtg (s. 141) EnsBr. 

(s. 178) Br., kva- Tö. 
mbdehcift 'metspö' Br. 
mbh.e,114u4 etc. 'morrhår' BrTr 

KnRe. 
milikelb 'mjölkkor' Tr. 
mhuge,d(ihn 'dörren varigenom 

gödseln måkas ut' Br. 
nanona etc. (s. 6 f.) BrTrTj 

SkHisVox., neeanfiiir Två. 
niateimaha 'niotumsbräda' Ens. 
nhankimna Br., -stc'es Br., niian- 

stcns Sk. (s. 366) 
(*Hug 'vaktpoj k' TjLaVox. 
49/athcb etc. (s. 68) BrTöYsHis 

VoxÖK. 
sitganstiat 'sakristian' Br. 
såmankleibad Br. 
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sånzanthiksat '-vuxet' Ens. 
sarnadåll 'likadan' Ens. 
setvabåk 'sågbock' Br. 
skbakn, -vård, (s. 123) Ens. 
slåtafåtda 'slaktfeta' Kn. 
slg,aståzn 'slipsten' Br. 
si?balcåst 'sopkvast' Ab. 
snzblag(k. 'smuggelgods' La. 
sinnastdns'somligstädes' Br. 
spkalliesk 'spiekefläsk' Ens., 

(s. 1) EnsBrTöVe. 
spivaltdk 'spinnrock' ÖK. 
sp3sa.v0v 'spindelväv' Br. 
sv0a,list (s.103) KnRe.,svOmäst 

TrEldSkÖK., svkba,- TjLaÖK. 
fweamatian 'svärmningstiden' 

Br. 
siogehduhana 'de södra gårdarna' 

Ens. 
sionah,bc) 'person söderifrån' Sten., 

snak.priu Ab. (s. 71 f.), ShIltah-
peu Tr. 

seeitabh4 'bröd av rågsikt' BrTö. 
seejtang 'rågsikt' EnsBr. 
thavctit, 'torkväder' TjIlis. 
thOdaan 'tredjedelen' Ens. 
t&ijabiegk Br., teelakniv (s. 133) 

EnsTrEldTjSkÖK. 
öchi.e.sPdg (s. 190) EnsBrVe. 
‘,94babhv 'köpebrev' Ens. 
Maj& 'konstgödningen' Ens. 
fplbask,(dul 'köpskål' Br. 	Br., -k? (s. 58) TvåEnsBr., 
1bath4un 'den köpta (i motsats;§tvetbl.ch, Kn., -,yi '-giva' Kn., 

till hemspunna) tråden' Br. 	-detud '-dåd', 	'-snöa', 
Isicdan•jud 'utantill' Ens., -fika 	-vckla '-väga' Ens. 

Regeln om huvudtonens läge på första leden gäller undan-
tagslöst för orden under mom. a. Bland orden under 13 finna 
vi agehhins, agen,k041 ÖK., aidemzcgok Vox. jämte 4gen,h4na, 
4tdetbnielat. ÖK. I de till Skåne gränsande socknarna VoxÖK 

36-120088. Sv. landsmål. Wigforss. 

'-för' Ens., -fgkr Två., -pa '-på' 
Tr. 

&ugant4g etc. (s. 303) TvåEns 
TrTjKnSkVoxÖK. 

tnnatt.cita, (s. 91) Br. 
ktah,c'eta (s. 303) Ens. 
bna,b69salt, 'underbyxor' Ens. 
inorbkva 'underkuva' Ens. 
vågavisa Sten. 
v3sabh4 (s. 41) Tj. 
wkapåna 'virrig människa' Br. 
#ntapbug (s. 183) Ens., völcte, 

Två. 
.12a,1cPc, (s. 58) TrEldV eTjSk. 
åtateimana 'åttatumsbräda' Ens. 
&2and6rn (s. 97) BrLaKnRe 

HisVox. 
eelvake, Br. 
a'an„yaktajg (s. 130) BrTö., -khk 

EftSlättEns. 
&tabb (s. 75) EnsBrTöEldVeLa. 
eetahhstan 'senhösten' BrTrEld 

VeTjLaKnReVoxÖK., etaiths- 
tån VoxÖK. 

&taffla 'efterkalas' Br. 
eetamida 'eftermiddag' EnsBrVe 

Kn. 
&vanfir 'ovanför' TvåEns. 

vanpeu 'ovanpå' Ens., -po Vox. 
kvehrk[d] 'överflöd' LaSk., &- 

Kw, -Ad '-drag', -hitta '-rede' 
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finna vi alltså fakultativt andraledsakcentuering, då förleder) 
blivit tvåstavig först genom utvecklingen av svarabhaktivokal. 
Orden på -n ha blivit enstaviga utom je:ban (jfr s. 545), vilket 
icke torde bilda förled i någon sammansättning. Även av de på. 
-1 ha endast några få gett moderna tvåstaviga former, ock ingen 
sådan har antecknats som första sammansättningsled i Vox0K. 
Återstå orden .på -r. Utom de ovan anförda finnes från Vox. 
j pmehlinit, från OK. ihzehl6m. Det behöver icke vara någon tillfäl-
lighet, att endast denna akcentuering antecknats. Vi skola ne-
dan i fråga om orden med enstavig förled finna, vilken roll 
ljudgestalten spelat för styrkan av tendensen till andraledsak-
centuering, ock betingelserna för »överkastningen» kunna ha 
förelegat i agen,, aiden, utan att därför med nödvändighet ha 
funnits i ponek. De sydligaste socknarna i Halland bilda tyd-
ligen en övergång till de skånska målen med regelbunden andra-
ledsakeentuering även i ord av denna typ. Om Skyttsmålet se 
Kock Sv. akc. II, 241 f. Samma förhållanden torde härska på 
åtminstone större delen av skånska slätten, alltså t. ex. i Ljunits 
agohbid, -hgna, -kål, -edonhåp. a etc., i ÖTorna agohhgna,edohkeipa, 
-nåla, Istohbik, levohpiasa 'leverkorv', ntstvoltdeis 'näverdosa'. 
Även uppe i nordväst, i Åsbo, finna vi agott,h4na (Billing s. 85), 
ock efter vad Dr. Billing enskilt meddelat mig, anser han en 
alternativ betoning av förleden snarast vara en alldeles modern 
företeelse. På samma sätt torde det vara skäl att fatta Ons.—
Frosta kglahlece, 'etterspindel' jämte ajclahl&ka, åjclahnckla jämte 
aidah,ndla. Samma växling i Gärds härad, alltså på övergång 
till slätten, är svårare att bedömma, ock norr därom i Villand 
ock Göinge synas dessa sammansättningar regelbundet ha akc. 
1 på förleden, alltså Vill. (Österslöv) cigokina, 	VGö. (Sto- 
by) ågaithetul, j4maklcbm. 

Huruvida målen i VoxÖK. även i det hänseendet represen-
tera ett övergångsstadium, att tendensen till andraledsakcentue-
ring icke gripit sammansättningar med gammal tvåstavig förled 
på -Oh, tillåter materialet icke att avgöra. Den enda uppteck-
ningen från ÖK. visar emellertid alm på förleden, alltså håven,-
latis, medan redan Åsbo har kobohkivås, -kg 'lock', -man propr. 
(se Billing s. 101), sokokt629, -hig etc.1, ock så vidare t. ex. 

1) Enskilt meddelande av fil. dr G. Billing. 
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ÖTorna flagohmi2s,klovohkgpa 'klövervålm', kovoraldvana 'koppar-
slagare', Ljunits klovokblci, -N etc. Om samma förhållanden i 
Skytts se Kock Sv. akc. JI, 241 f., där anledningen sökes i in-
flytande från isterbii etc. 

Vad slutligen sammansättningarna under mom. y beträffar, 
äro de tydligen av rätt växlande natur. I det relativt stora 
antal, där förleden bildas av ett värb, är akeentuering av för-
leden regel även i de sydligaste soeknarnal, ock så vitt jag vet 
även i Skånemålen. Detsamma gäller de övriga, i den mån det be-
gränsade materialet tillåter slutsatser, om man undantar en del 
ortnamn med adjektivisk förled såsom bhatamMl, gkanafig, 
1igam)2  samt det ensamstående cetahAstan VoxÖK. (jämte cbta-
hirstan). Visserligen finnes av andra sammansättningar med &ta-
endast ett cbtaicin 'efterlåten' från ÖK., men t. o. m. på skånska 
slätten heter det åtamida, -netmn ÖTo., atohdhetn, 'långsint', atoh.dt, 
-mida, -smdg 'smak', -tdgka ock även å4ory,h4st Ljunits. Sålunda 
bör wtaltbst bilda undantag i VoxÖK., liksom det gör i Skytts3. 
Att analogien från ord med huvudton på senare leden värkat så 
kraftigt just i detta ord, kan bero på det synonyma mithstan. 
Vad fördelningen av akc. 1 ock ake. 2 i förleden beträffar, är 
akc. 1 antecknad endast i. blyjanspckn, kcikalc)n, 47i,ahpdto ock 
delvis i hcikag6u4, stkalbckh. 

Anm. 1. Särskilt må omnämnas andraledsakcentueringen i jyla-
aftan 'julafton' EnsBrTrTj., julaaftan vox., ylaftan EldRe., jul-
aftan Sk., juiciftan ÖK., iyladd juldagen' EnsBrRe., peuskaaftan 
EnsBr., om vilka se Kock Sv. alm II, 87. Samma akc. höres även i 
misomakaft an Br. 

Anm. 2. Endast enstaka anteckningar föreligga av en del ord, 
för vilka jag alltså inte kan avgöra utbredningen av andraledsakeen-
tueringen. De äro: f6thastieia nit Ens., iuhandn,d2 'bedrägeri' Ens., 
tyn6,/cin 'tunnland' Ens., ovehmcatia La. 

b) Fortis vilar på förleden, men icke på dess första sta-
velse: 
amatikånstimph 'amerikatid- elc'endthcbit 'eländighet' Ens. 

ningar' Ens. 	 miliönvis Ens. 
Ett i ÖK. antecknat spgaheit (jämte spivaltök) kan jag endast 

fatta som tillfällig analogibildning. 
Hör troligen hit. Denna akc. vore osannolik, om förleden vore 

personnamn (jfr s. 173). 
Se Kock Sv. akc. II, 240. Det av Kock a. st. också anförda 

iliterhå'n är såsom ännu relativt tydlig sammanställning icke jämförligt. 
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will6nsh4sat Ens. 	 tak,sårngsvähda Ens. 
pheuditskcjla Br. 	 ceksabcikan Ens. 

§ 126. Fortis vilar över hela området på senare sam-
mansättningsleden.1  

Under regeln höra: 
en del adj. på -lig ock -ig, t. ex. 

Br. 	 ombgtaht Ens., -ed Vox. 
mougfölt[t] EnsBrLa., mogfött[t] teiili EnsBrTö. 

TjReSkVox., men mituefffia ubahmhdhti obarmhärtig 
Ve(no.), micudåldt Tö.2 	Tj. 

Hit torde böra föras även udkcegalta Ens., ubegh,fbalit EnsBr., 
un,e,ighlt Ens., o- Kn. samt även unt6.9.alad EnsBr. jämte 4mtilali 
Br., ulbial3t Ens.3  

orden på för. Andraledsakcentuering är antecknad i åt-
minstone följande: 
föhdvalsa Ens. 
-Hird (s. 39) Br. 

(s. 381) EnsBrVe. 
-cicen,va (s. 128) EnsBrEldLaKn 

Vox. 
-dit6.2a Br. 
-clys412la 'dubbla' Br. 
-fdlan Br. 
fila se (s. 109) Ve. 
-fa Br. 
-fikith (s. 149) BrLa. 
-föda (s. 172) Br. 

Då, såsom ovan s. 553 blivit framhållet, målen i Nissadalen (ock 
nordligare) i stort sett överensstämma med rspr. ock andraledsakcentue-
ring alltså i dem förefinnes i långt ringare utsträckning än söderut, 
tages sistnämnda akcentuering av ett ord i Nismadalen såsom bevis för en-
hetlig akcentuering i hela SH., även om orden ej äro antecknade från 
sydligare socknar eller någon gång på enstaka punkter antecknats med 
fortis på förleden. Jag följer uppställningen i Kock Acc. s. 128 if. 
Det är klart, att endast ett fåtal av de i stor utsträckning litterära 
orden äro brukliga i målen, men även bland dem, som förekomma, äro av 
somliga kategorier mycket få antecknade. 

Ak c. i Tö. -föl& s. 229 är oriktig. 
Jfr SVgtl. (Holslj.) umkaltar 1. itmkaliar, iklhkaliar 1. 

uljkaliar. 	 0 

-tälja Br. 
(s. 215) BrKn. 

-heilane, s. Ens. 
s. n. EnsBr. 

-144,a v. Br. 
9dskadah, (s. 244) Br. 
-hcbstana Sn. 
-kcbsta (s. 241) Br. 
414thnzg (s. 202) Tj. 

v. Ens. 
-lcintad Re. 
-lcinamg Ve. 



Om ord på för- se ovan avd. b. 

1) Däremot sydligare febidv LaKnReVox., fohick His. 

be„74 	 jafwint 
bastdma 	 yavdn. 
baghiba 	 jem6n. 

d) lånord på be-, ge-, t. ex. 
barka 
bakcönt etc. 
jascbl 
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-swin.a Ens. 
-sdg, -sega Ens. 
-s6.va  si '-sova sig' Br. 
-t6na (s. 5) EnsBrTö. 
-thaid etc. BrLaReVox. 
-thdada etc. (s. 89) EnsBrTöVe 

LaVoxÖK. 
-Mana (s. 372) Br. 

'-trolla' Ens. 
-eckna (s. 254) TjRe. 
-Onst Ens. 
-(dan 'utan' Ens. 

Br. 
-v6dan (s. 3) EnsBrTrTjReHis 

VoxÖK. 
(s. 36) Br. 

-va Ens. 
-vd2an 'oförvägen' Br. 
-Aha (s. 132) EnsBrEld. 

äro antecknade: fhki. 'fö'rbud' La., 
BrLa., fhkia 'förkläde' Br., fkibk/a. 
s. 57), fhiciv 'förlag' Eld.', fhtS 

(s. 51) Ens. 
46/,,a (s. 367) EnsBr. 
-leisti '-lustig' Ens. 
-lcbsa 'lasta för mycket på' Br. 
-måna (s. 201) Ens. 
-maa (s. 108) Ens. 
-mc_ima etc. (s. 88, 108) BrTöKn. 
-mearte, etc. (s. 71) BrVoxHis. 
-niimad etc. (s. 319) EnsVox. 
-ska (s. 5) EnsVox. 
-skhcbka EnsBr. 
-skhang (s. 144) EnsBrVox. 

'-slå' Ens. 
-smckdalx Ens. 
-snila Br. 
-st6u EnsBr. 
-st6had 'förstörd, -virrad, galen' 

Ens. 
-Sw44 (s. 202) EnsBrTj. 

Anm. Med akc..på förleder' 
-bti Ko., po fhhön 'på förhand' 
TrLaKnVoxöK., nibk/a, His. (jfr 
'förråd' Eld. 

c) tammanställda ord, t. ex. 
v6.n 	 ifut 
iblån 	 boht6d 'bortåt' 
tfithu 	 hatin 'halvannan' 
imdd 
	

halbta 
du» 
	

halbtana 'åtta ock 
v6uns• 	 en halv' 
va 
	

haliava 
imeelam - 	haleelta 'tio ock en 
tm&n 'utmed' 
	

halv' 

vaitimAcc 
§olathcbt '2 1. 3' 
filafc'em '4 1. 5' 
fulabta 7 1. 8 
fohtieda 
futtf. 
ostå 
lougfhckla 'långfre-

dag'; 
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e) enskilda ord, t. ex. vcelsckma, balcbta, skomågaka etc. 
liksom åtminstone fakultativt i rspr., samt vidare 
angalc'ejan (s. 121) EnsBrVeLa. op6ladat. 'uppodlad' Ens. 
boh6lake, 'handlande' EnsBrTj. pahitan, 'påhitt' Ens. 
lanmdtaha Ens.' 	 smaldrug Ens. 
mwhisa 'medhinna' Ens.2 	udstägadak 'utstakad (väg)' Ens. 

Alio. 1 är tydligen regelbunden vid betoning av senare 
leden, om man undantar orden i avd. c, där senare leden be-
håller sin akcentuering såsom självständigt ord. 

§ 127. Växlande akeentuering i olika delar av SH. visar 
huvudmassan av sammansättningar med enstavig förled. I 
Nissadalen (ock nordligare) vilar fortis regelbundet på förleffin. Sö-
der därom, det vill säga från ock med Eldsbärga, Tönnersjö ock 
Veinge, börjar, såsom redan nämnts, den överkastning av akcen-
ten på senare leden, vilken är så utmärkande för Skånemålen. 
Det är intet tvivel underkastat, att tendensen till andraleds-
akcentuering är minst utpräglad i områdets nordligare socknar 
ock tilltager i styrka, ju mer man närmar sig Skånegränsen. 
I ganska många fall är det svårt eller omöjligt att avgöra, vilka 
faktorer som framkallat andraledsakcentuering i vissa samman-
sättningar, då andra till synes likartade ha fortis på förleden. 

I stort sett är det emellertid tydligt, att i den mån rent 
fonetiska faktorer varit de avgörande, andraledsakcentueringen 
gynnas av »lättare» förleder, d. v. s. av sådana med mindre 
ljudmassa ock framför allt av sådana, som sluta på vokala. 
Några särskilt påfallande motsättningar må först som exempel 
framdragas. I EnsBr. ha sammansättningar på hg- likaväl som 
alla övriga fortis på förleden, alltså håååa, -ka pl., -btiwa, 
-seek, -heene,, -14a. Även i Tr. heter det håluks, kåfPva, 0,phse, 
jämte hop4sa. Men i TöEldVe. etc.—ÖK. har andraledsakcen-
tuering blivit antecknad, alltså hobOa (s. 321) Tö., hhhcbsak 
Eld., hoögva EldVeTjLaKnSkHisÖK., 10296sa Eld., &påsa (jfr 
s. 270) LaHisVoxÖK., h4tAne,d EldVe(sö), 	Kn.4, hosdk La 

Jämte låttinckdaha Ens. 
Jfr andra ord på mip- i Ens, nedan s. 571. 
Jfr härmed vad redan Kock Sv. akc. II, 229 f. iakttagit rörande 

liknande förhållanden i Sörbygdouttlet, ock vidare om några norska inåt 
(Titan ock Vaage) hos ABLarsen Festskrift till Torp s. 39 f. 

Därjämte ett hkitchte, Ve(no.). 
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Kn., hdluistan La., hobhcita (s. 90) Re. De enda uppteckningarna 
med enstavigt scp- i förleden äro sck_p4sa jämte scepg:sa Tr., sce-
p6sa Eld., schh4stan La. Ta vi däremot några från icke fone-
tisk synpunkt till synes alldeles jämställda sammansättningar 
på mjöl-, finna vi fortis på förleden ända ned i HisVoxÖK., 
alltså mållp4sa etc. VeTjÖK., mjfiielitk etc. (s. 364) EnsBrEldTj 
LaKnHisVox., mblbie Sk., -biea ÖK., målldh6.2a, 'mjöldryga' ÖK., 

'mjöllår' La. 
Trots en ock annan ojämnhet ligga förhållandena fullt 

klara även i motsättningen mellan orden på råg ock de på 
korn. Det heter sålunda hil2.23 'rågax' Ens., Aw6lavs BrTr., men 
sydligare med omkastning tbfk,c.94s Tö., h4ivt4ws Eld., /toks etc. 
(jfr s. 325) VeTjKnReSkElisVoxÖK. Å andra sidan finna vi 
köht4ws, såsom väntat, i Tr., men även i Eld., kdosivs i TjLa. 
ock ända nere i ÖK., köhtiws i Ve., samt därjämte kongtvs i 
LaKn., kohn6vs Tj. Endast från La. är antecknat hokah 'råg-
åker', men däremot i La. kö/tåga/b liksom i EldVeÖK. jämte ett 
kohnkah Tj. För övrigt har jag blott ett par ord på korn-, 
men de tala samma språk, alltså kimbils 'kornhalm', men hobiis 
SkÖK., -b6s Tj., osavb6s Ve., ock först i Eld. Awb6,9. Från Vox. 
k,4411,c'enztah '-agnar', men hohcbmtx,, från OK. 14bstika 'åker-
stycke bevuxet med korn'. Tendensen till andraledsbetoning i 
orden på kok- är tydligen avgjort svagare än i de på ho- etc. 
Övriga sammansättningar på råg-, till vilka inga direkta mot-
svarigheter på korn- antecknats, bekräfta — på ett undantag när 
— denna slutsats. Det heter nämligen hitdrthsa, etc. (jfr s. 272, 
321) EnsBr., men -dho:sa VeSkÖK., osizvc1h4sa EldTj., ännu i Eld. 
h-thvveva jämte hrsiwv4pa, men hov4)a etc. VeLaReÖK,, homåul 
'rågmjöl' La., h4th4va Ens. ock htiwthciva pl. Ve., men hothciva 
etc. EldTjLaÖK., msovhci/m etc. VeKnÖK., hysktvkkeeh, 'rågkärvar' 
Ve., kokOtx, 'rågkorn', hok/fek ÖK. Ett enda undantag finnes, 
nämligen rågbröd, vilket nästan undantagslöst har fortis på 
förleden, alltså i EnsBrTrVeKnReSkHisVoxÖK.; endast i Tj. 
hobli. samt i La. rt,dimil, Ve. mlwbhd. Förklaringen får sökas i 
motsatsbetoning, jfr kc3,h,bh4, håvhabh4, siejtabh4, skbhagf, vUlabh4. 

Det är klart, att man får vara försiktig i sina slutsatser, 
då materialet i så stor utsträckning består av endast en gång 
antecknade ord. Särskilt gäller detta frågan om den alternativa 
förekomsten av annan akcentuering än den av mig hörda. 
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Emellertid torde här vissa distinktioner böra göras. Andraleds-
akeentueringen måste på det sydliga området anses för genom-
gående, då förleden slutar på vokal. Någon nämnvärd vacklan 
i dessa sammansättningar kan icke antagas. Om den - före-
funnes, skulle materialet bära tydliga spår därav, då det om-
fattar ett 50-tal vokaliskt slutande förleder i ungefär 250 olika 
ord, motsvarande närmare ett tusental uppteckningar. Men nu 
stå anteckningarna med fortis på förleden i allmänhet fullstän-
digt isolerade. När de i något fall uppträda på flera skilda 
punkter eller över hela området, måste man alltså söka sär-
skilda förklaringsgrunder. 

I fråga om övriga förleder är materialet långt mindre en-
hetligt, vilket är helt naturligt, då tendensen till andraleds-
akeentuering där icke har samma styrka, men håller på att 
tränga igenom. Stundom har förleden hörts med fortis rätt 
långt i söder, medan andraledsakeentuering antecknats nordligare. 
Det är emellertid säkert, att dubbeluttal ofta förekommer, ock 
de nämnda avvikelserna från skemat — starkare tendens till andra-
ledsakcentuering söderut — äro sålunda kanske till största delen 
skenbara. Under alla förhållanden gå gränserna för »överkast-
ningen» i till synes ganska likartade ord ofta ganska betydligt 
isår. Förklaringen ligger tydligen till en del däri, att olika 
betoningstendenser med växlande styrka korsa varandra. Redan 
i de ovan anförda fallen med vokaliskt slutande förled funno 
vi exempel på att den logiska betoningen, snarast motsats-
betoningen, slog igenom trots den fonetiska tendensen (i nökh). 
Detta bör ske så mycket lättare, i samma, mån som den nämnda 
tendensen är svagare utpräglad. Men en annan orsak till materia-
lets olikformighet är säkerligen den, att rent fonetiska skiljak-
tigheter, som kunna se tämligen obetydliga ut, likväl i detta 
hänseende varit avgörande ock kommit den ena förleden att 
kännas »lättare» än den andra. Dessa skiljaktigheter få upp-
spåras i varje särskilt fall, ock ofta är en viss grad av sanno-
likhet i förklaringen det enda man har rätt att vänta. 

Då skillnaden mellan förleder, som sluta på vokal, ock de 
övriga är den mäst slående, bör utan tvivel den fonetiska syn-
punkten vara vägledande. I det följande ordnas därför mate-
rialet så, att först sammansättningar med vokaliskt slutande 
förled anföras i följd. Vid var ock en av dessa sättes under 
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linjen de helt eller någorlunda jämförliga sammansättningar 
med förled på konsonant, vilka möjligen antecknats. 

§ 128. Sammansättningar med enstavig, vokaliskt slu-
tande förled: 
afda, 'avföda' VeLaSkÖK. 	EldVeTjLa., -ptilsa ÖK. 
ahia 'avsides beläget hide' Vox. blöhtga 'blåbukar, odon' EldVe., 
aluie 'anhang' Vox., ahc4,  ÖK. blobtka VeTjKn. 
akhck 'avkrok' VeLaSkÖK. 	blbbckhe 'blåbär' Eld., blobckh, 
416gt 'avlångt' Ens., iglånt Tr Eld Ve Tj La Kn ÖK., bldbckit, 

bknt Eld., akint Ve b/eibrek Re. 
TjLaKnReSkHisVoxÖK. 	bbjukt'Ala Br. 'Blåkulla', blaki4 

414a 'åtlöje' Tj. 	 SkVox. 
4sias 'avsides' Eld., asas VeLa blohön jd'blårandig', -ad VeTjLa 

SkÖK. 
askhdb 'avskrap' VeLa., askudv 

Tj. 
bibetna Ens. 
bikduean 'visen' Br. 
bik0a 'bikupa' EnsBrTr., b/- 

10ba TöEld-ÖK. 
btmötetba 'halmtaket på bikupor' 

Kn. 
bzskdb 'bihus' Kn. 
b/m:4 'bisurr' Ens. 
bifivipkm Br., biswc_bm Vox. 
blsk (s. 46) Ens., -Adv BrVe., 

-s/dv LaKn. 
bztukda 'biträde' Tj. 
bloflab 'blodiglar' LaÖK. 
bkpc'esa 'blodpängar' Ve(no.) 
blb.pcdt Br. 
bl4phlsa 'blodkorv' Tr., blop61sa 

a) hålm6ten Kn. 	b) hk:stila La., hcestila ÖK. 	c). bikthbk.h, 
'björnbär' Ens—ReHisVox0K., higb.ch 	EldVeTjÖK., ht- 

La., yipt,bcts 'smultron' VeTjLaVox0K. 	d) ftvördminad 
'svartrandig' Ve., — -L Ve., svindithie,d La., vidublad 'vitrandig;  
VeLa., git4nit6rjad La., gighöttad La. 	e) jg Tj. 

1) Däremot bö,Skt49/6 'bodskulder' Ve(no.). 

SkÖK. 
black,klan, 'blåärlor' La. 
blOid 'blybit' Br. 
bodis/can 'boddisken' Tj. 
bågenad 'bodgolvet' Eld., bo- 

gtilad Ve(no.), giad0  SkÖK. 
böstcgad Eld., -stila Ve(no.)Tj 

LaSkÖK.1  
klcig Br., bol4g  VeKn. 
bostckveit'bokstäver' TjRe., bostdv 

Tj. 
btitethck 'bogträ' Ve(no.), b14wthcb 

Eld.,' bothck Ve(Or)TjLaKn. 
bAhc'elsa EldVe., kön.c'elsa VeTj., 

bhohcblsa LaÖK. 
bhotgan 'brotullen' VeTj. 
bhotjusa 'brobjälkar' VeLa. 
?mufti/k etc. (jfr s. 296) 'brud- 

par' EldVeTjLaSkÖK. 
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bkiggebna 'brudgum' Ens., bu- 
Organ etc. (s. 318) TjKnÖK. 

bidgpcitt, EnsBr., bhupcjk VeTj 
La. 

bitutcilya (s. 203) TjVoxÖK. 
Inkbid ' b rö d b i t' EnsBrTr., bho-

bid EldLaKnRe. 
bhifbcksa (s. 141) VeTj. 
brd112,69 b 'brödhög' Tr. 
bhirgcbsta 'brödgastar, mänskor' 

Vox. 
b4k4ga 'brödkaka' Br., bohiga 

EldVeTiLaHis. 
bh4knf:v c 'brödkniv' Tj. 
bhmndla 'det mjuka i br.' Re. 
bh4sk6jkpa 'skorpan' Ve(no.), bho-

skApen, Re. 
bitkskiva EnsBr., — 	EldVeTj 

La. 
buosmigad 'brödsmula' ÖK. 
bhostika e  b röd sty ck e' TjSk. 
bkostömpaf brödbit' Tj. 
b#11byt 'byn' Vox. 
d4b9:g 'dagbok' His., dab dg 

Kn. 
ditmckjan 'dagsmejan' EnsTrEld 

Re., danicbjan 
dirvho:nd 'lomhörd' Tj., -e- Tj., 

doltåyld ReVox., -å- His., dg-
hd ÖK. 

qlak etc. EnsTj., eldi etc.LaKn 
ReÖK. (s. 105) 

fibovdnt 'bortvänt' Tj. 
fidlåk La., fieflök Vox. 
ffteida 'fägata' AbEnsBr. 
fc9m4s Spann Två Kö Dr Ab Eft., 

fc'pwsa etc. (s. 149) EnsSnBr 
TrEldVe., fcch4s TjLaKnRe 
SkHisVoxÖK. 

fcelusing 'fähund' LaKn. 
f?gtpka.h 'fäherde' EnsBr., fv- 

ha LaKnSkHisVoxÖK. 
fcelcnckg 'nötkreatur' ÖK. 
fivhdatun, Tj, fekhcbatan, Vox. 
fren,4d i LaKnRe., -s/civ '-slag' 

Re., -stup:da '-gata' His., -td 
Kn. 

göhcbat 'godhet' Ens. 
gdhcgt BrTr., gohcbgi TjHisVox 

ÖK. 
ge4 c'en,tada n, Br. 
gdvgan (s. 5) BrTr.,.. govaan 

TrTjLaKnReHisVox0K, 
Ovipn, (s. 126) EnsBrTrEld., go-

'14.14 Tr. 
gy).pckyja 'godkänna' Ens. 
guibrjnah, 'gråbönor' Ens., gh,6- 

Watt, Eld., gitobgozoit, VeTjLa 
ÖK. 

gt,buh<juht Br., — = Eld. — 

) bönbid 'bandbit' VeÖK. jöithid 'jordbit', = = ÖK., yeptbid 
'järnbit' EnsBrVeTjKn., tedbid 'talgbit' OK. 	b) jiyt,h6,2a 'jord- 
högar' Tj., tbith6ja 'torvhögar' Kn. 	0) bblibleniv 'bandkjiiv' 
Ve(sö.). 	seivsmida 'sågavfall' Tr., -6- Tj., 	Sk., 	OK., 
såvsmun TöTrEld. e)  ydn,stilsa 'jordstycke' Vox. f) bbnstömp(a,) 
'bandstump' TjLa., hilustörnpa 'repstump' Tj. g) bep/h(ie 'bälg- 
hund' Re., — 	LaVox., iådhince 'lathund' Tj., -håg Vox., -bete 
ÖK. 	h) ö/hcitha etc. (s. 365) BrVe. 	i) giuen,dd 'ungnöt' LaKn. 
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Tj., gkoh(jukada VeLaÖK. 
posålva 'gråsalva' Sk. 
githuspaitva La., ghospboa Kn., 

-spcittva ÖK. 
pockhten, Sk. 
getly, 'gudfar' Br., giAfkih Ve., 

g6tf4n, Kn. 
dortOrt, Br., 4nd/b Kn., gum64 Ve. 
gus6a 'gudson' Ve. 
gidittslktz 'gudfruktig' Br., -fnatt 

Tj. 
halcbis[a] (s. 142) La. 
hökömek 'kommer ihåg' Re., hö-

hma Ve., hoköma VeLaKn 
ReHisVox., -ktimek ÖK. 

hg 	etc. (s. 322) EnsBrTöTr 
Eld., hög4uk Ve., h6getch La., 
hogduhan HisVoxÖK. 

hinct4ug 'hovtång' Br., hgetue 
EnsTr., Utött& EldElis., höw-
tög Ve(no.), AM& La., koling 
TjKnSkVoxÖK. 

knipb69sen, 'knäbyxor' ÖK., .4- -L 
Ve., kneböysettb VeTjSkÖK. 

knee.skålan EnsBrTr., 	Eld 
TjÖK., 	VeLaHis. 

le2s14an 'luggsliten' Br., loskdad 
Re. 

miphål 'medhåll' EnsTr., meheil 
EldTjLa., -höl Kn His., mcb-
haat& Ve(no.)Re., mcehålaha 

TjLaSkVoxÖK. 
ma„)6 'medger' ÖK. 
m961/, (s. 171) EnsTr., — Tö 

EldVeTjLaReSkVoxÖK. 
mcelfsam 'medlidsam' La. 
nPt(htnn 'nymåne', npt&nt Br., 

niiketta, Kn., nytcHla, Eld. 
nyktimad 'nykommet' Vox. 
ph)bil Br., pUjt4v 'ploglag' Br 

Tö., plolck Ve., -kv4t d  '-hand- 
tag' EldTjLa., -stchhtd '-hand- 
tag' ÖK. 

ptiköstanda 'påkostande' Ens., 
poflinan ÖK., pahitan, (s. 32) 
EnsVe(no.), pohcbg La., p0-
ma 'påminna' VeLaKn.,po-
st6 'påstå' Tj., -stO La., -stöt 
Kn. 

hojt:of 'rovdjur' Kn. 
holMdak, 'rödbetor' Re. 
hailunah, 'en polygonumart' Tö., 

hobaunen, La. 
itabukadg 'rödbrokig' VeTjLa 

ÖK. 
hodhågadah 'röd med en vit strim- 

ma efter ryggen (kor)' La. 
hafitcklliad 'rödträknig' ÖK. 
kiik4uhad i Br.; — VeTjLaÖK. 
itgikön. ad  i 'rödrandig' VeLa. 
szhöstan 'efterhösten' EldVeTj 

Re-ÖK. 

a) gulh6uhad Ve(sö.), khplhåukada 'kruskiåriga' Tr., kh#1- TjRe 
His, lpshfiutbad 'ljushårig' VeSk., — -L SkOK., svöhthohthad 'svart- 
hårig' -EldLa., — 	VeTj., vidHuhad 'vithårig' La. — VeTjOK. 
,) linböjsek 'linnebyxor' Re. 	ejukbil 	VeLaÖK.. usic'pn, 
-järn' Tj., • 	Sk., 94 ÖK., — 	OK. 	d) .utikdsta La. 
e) ejarbstht OK. f) viD4tt, Kn. g) svoktbrakad 'svartbrokig' Ve 
TjLa., wNbrajgad 'vit-' Ve., v1d1m4gad La. h) svoktethcigad La. 

jfr vid Muh4unad. i) jfr vid blohöriad. 
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sivigtahan (jfr s. 53) BrTr., ~in-
ton LaReHis. 

skåfkas Br., skafhtas LaReHis 
ÖK. 

skc)bött 'skoband' Eld., sköhema 
Eld., skohim[a] Ve Tj La Kn 
ÖK., -sk4.22 Tj., s1c6sn4fha Ve 
(no.), skdsn4ha Tj., — 

skdsfjla 'skosula' Ve(no.), — 
VeTjLaÖK. 

sk60.  (s. 82) EnsBr., sk60 Ve 
(no.), skot g Ve(sö.), 46.2b Ve 
LaReVox. 

slagnilso etc. (s. 322) EnsBr., 
skivbålsa La., sköbåka Kn., 
skobålsa TjLaKn. 

sköbåjdan (s. 322) EnsSn Tr., 
skobts9 dan EldVeTjLaKnVox 
ÖK. 

slebbo (s. 322) VeTj., sköbö ÖK., 
sköböna Re., sköna Vox., 
skobd ÖK., skobana Ve. 

skobhgad (s. 322) Re. 
skogtsibad 'skogsgubbar' (natur-

väsen) Kn. 
skosåv 'stor såg som användes 

vid fällande av träd' Kn. 
slåwskcida (s. 322) 'skogsskata' 

Br Ve., skåvshåda La Vox., 
skoskådae TjKn., skevskcida 
ÖK. 

skinvsn4an (s. 322) SnBrTrEld., 

skitv- TjVoxÖK., sk&v- LaRe 
Sk., shosna4a LaKn. 

sietin3h, (s. 195) TöTr., siåbe2n, La., 
slåbdhad Eld., slabdri, TjLa 
HisVoxÖK. 

sliebOdan 'slättbygden' EnsBr 
Tr., = = Eld., — VeTjKn 
Vox. 

stiebo 'slättbo' EnsVeTjÖK., ske-
kik, Ve., sleb6ana Ve., slebda 
La. 

smetbekka 'småbäckar' Ens. 
smMdan 'som äter lite' Eld., 

— ReÖK. 
snujugihta 'småbarn' EldTjÖK., 

smoglita VeLaÖK., = Ve. 
smogkisa 'smågrisar' Sk. 
smbmg(juan, smog6uan 'som går 

med små steg' La. 
smo:usdgeh, 'småsaker' Br., smb-

såg Ve., smoskoh, VeTjLa 
ÖK. 

smbpana 'småsjöarna' Ve. 
smov49ad 'med små vippor' 

ÖK. 
smovitha 'ringakta' EldTjLaKn 

ReHisÖK. 
snitdhkoya (s.21)EnsBrTöTrEld., 

— 	EldTj., snydAdva VeTj 
KnSkHis..,-ditivaLaReSkVox., 
-d/Over, ÖK. 

snpfdda, (s. 324) Ve(Ör.), sng- 

b4gvinton, dets. Vox. 	b) 	(s. 82) EnsBrVeTjÖK., 
TrEldTj., 1nté2 Ys., lnt 	KnllisVox., v4mtg 'vagntyg' Br., 
våmtely LaVox. 	c) /Pgbalsa 'Ijungbacke' TjLiiöK. 	d) Ah- 
g6l2a jordgubbar' TjLa., thillgtil2a 'trollgubbe' Ven., th6lö &og 
'trollkäring' VeTjLa0K., thMkein.. 'trollkarl' EldTjLa0K. a) mjuk-
skåda4 'vårskator' EldLaRe. 
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fisiwde Eld., snyftiwda Tö, 
TjReVoxÖK. 	robtk (jfr s. 302) VeLaKnHis 

SbnUltd 'köttmat' Br, 

Vox. snyfig 'snöyra' ReVox. 	
f0f6lk Ve., -fti/k d ÖK., -mcin Ve. snykcbstmg 

'snökastning' Re., SgIng§ 'sjönöd' Eld., — VeTjLa snykcbstahe, Vox. 	
HisÖK. sy4p0. 'snöplog' Br., snyplcja 

EIdVeTjLaKnReSkÖK. 	ksic 'tesked' Br., tefulid Vox. 
4fiele, 'tillfälle' Ens., tefige, Ve snyslcisk Br. 	

Vox0K. snyvct ha 'snöväder' La. 
stCtbo 'stadsbo' Kn. 	 tg« 'tillhåll' Br., teheil EldVe 

TjLaSkÖK. stibåjla (s. 12) Tö.l, 	= Ve., 
— EldVeTjLaReHisVoxÖK. Undynn 'tillnamn', k - Kn., te- 

ndmn ReHisVoxÖK. sthoswin 'enstaka svin' Kn. 
ksyn 'tillsyn' Ens-. s4f4h 'styvfar' Ens., st- Br., 
tevc'entseh 'föranstaltningar' Re. stå- BrTöTr., 	= Eld., — 

VeTjLaKnReSkVoxÖK., ste= thaiska 'sätta tre torvstyeken 
emot varandra till torkning' SkHisVox. 
HisVox., thatsckta SkÖK. sUmcjhb 'styvmor' Ens., stå.- Br., 

thc'pbcitn 'träben' Br., thcebciin Re. stå- BrTöTr., 	= Eld., — 
Ve Tj Kn Re Sk VoxÖK., ste-4- thepbide 'träbit' EnsBr., — - La 

KnEeHisÖK. SkV ox., stbndix, His. 
thwb/ckt 'trävigge' Kn., -blcta stås.4n 'styvson' TöTr., -2- Eld., 

Vox. — = Ve., stestine SkVox., 8Q- 
thcebhda 'träbroar' Ve. sn His. 
thscaAnag 'träbottnar (skodon)' stbdkoh, 'styvdotter' TöTr., 

Eld., — = La ÖK., stechiteh, 	(jfr s. 302) BrTr., 	2- Eld., 
— VeTjLaVoxÖK. SkVox., stMciteh His. 

tAbgitah 'träbytta' Br., -bgta Sk. ståbech, 'styvbarn' Tö., stok.th La. 

b4114/1 'dåligt väder' T.j., keejsvctn, 'rägnväder' VeTjLaÖK. 
micclmön, 'matmor' EldVeTjloOK., mc)onoh, Tö., MÖltMOlt l. 

e) bAhsli'n 'brorson' E1dVeTjLa0K., sviAsiln 'svärson' TöTrEld 
Ve(no.)1:jKnReVox., = La., — Ve(0.)0K. d) 042a (natur-
väsen) OK., ktågf(41k 'kvinnfolk' Tr‘VeTjLa., månfölk 'manfolk' 
VeTjLa0K. 	bönbid 'bandbit' Ve0K. f) 	'järnvigge' 
Kn., — 	Vox. g) lakkin 'lerbotten' ÖK., fnåggn '(botteil i) 
gödselvagn' TrVeTjLa0K. h) SMöhYta EldVeTjOK., — OK. 

1) Akc. 2 i Tö. å a. st. är oriktigt. 
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t Ackfitda Br., — 	VoxÖK. 
thegth, -MÖlt 'styvfar, -mor' 

Vox. 
th,cefigib 'trästycke' KnVox. 
thehdkveh. 'träharvar' Ve., the- 

hdtt.a Re., thepheutan Re. 
keplak Ens., -M '-jul' Ens., tie- 

) Eld., tn,o)41 ÖK. 
thdrekcitteh. 'träkannor' 
thwklcimnd 'träklave' (jfr s. 246) 

Eld., -liVp (s. 25) Eld., 414,2a 
'-klotsar' Kn. 

theköl etc. (jfr s. 268) LaKnRe. 
thg914 'trälur' Br., th,T144a Kn. 
thellig 'trälock' VoxÖK., -ncidae 

'naglar' Tj., -pömp 'pump' Re. 
theepieat 'träpinnar' Br., — = Ve 

Re. 
tAplöa 'träplogar' Eld. 
thippctlg 'liten träpåle' Br., — 

VeLaSkÖK. 
th,44ha1  'päron' Br., — VeTj 

LaReSkÖK., thaphon, Eld. 
th,whisklen 'trärötter' La. 
thiesktgla '-skaklar' .  Eld. 
thcesk4ula '-skålar' La. 
thepsUv Br., -sta Ens. 
thiptedakai 'trätallrikar' Tr., — 

KnReSkElisÖK., 	Tj. 
th,M6p Br. 

thcev44 (s. 228) LaReHisVoxÖK., 
-vcirtv Kn. 

thcev& 'sätta löt på jul' TjKn 
ReVox. 

tvc_sekiwsan 'tvehågsen' Tr. 
tyckhOsa. Tj., 	Vox. 
tuntskfti etc. (s. 152) BrTrEld 

TjRe., 	= Ve (no.), — Ve 
LaHisVox. 

tIV61a (s. 371) Br., tvcet4la Kn 
His. 

bit (jfr s. 34) 'obillig' BrTr., 
ubilz Vox., o- LaKn. 

ubaka5nt 'obekant' TöLa. 
obastdmd La. 

dhOt 'odryg.' EnsTr., — Tö 
EldTjVox0K., odaiit LaKn. 

odikali La. 
dOd 'odygd' Tr., — EldVe 
TjReVox., oclöyd LaKn. 

Wik 'ofog' Ve. 
4f4 'ofred' Br., ofx6 Kn. 
ufikhzic 'ofärdig, lytt' Ve. 
4fahcivt (s. 245) Br., — = Tö., 

— — 	Re., o — LaKn. 
uföratöni 'oförståndig' Tö Ve., 

o--'-- La., — Ve. 
folt.söhcla 'oförsörjda' Eld. 
foityckjan 'oförvägen' Br., _ _ 
Tj. 

iåuhfitc/ 'lerfat' La.,. lemphteh. 'lerkrukor' Re., 	'lergolv' 
OK., ktanAnan 'leräril' ÖK., Mnfkid ledat' VeTjLa0K. b) mig-
Nia 'bräderna i gödselvagn' TjRe0K., -Nia Tr. 0) jephheihv 
'järnharv' Ve. d) jcen,kbimna 'järnklavar' Eld. e) jctramivia 'järn-
naglar' TrTjLa., — EldVeTjReSkIlisVox0K. 2 )icapiga, 'järn-
pinne' Ve(sö.) g) ep ttpc'pl 'järn-' La., j h- Sk., — Ve0K. 
Ve. 	h) 30.4pce'potatis' EldVeTjLaSk., — LaSk ÖK. ) 
/et& 'lertallrik' La. i) fihskckft 'fyr-' Ensj3rEldTjLa., -Oft Re. 
i) h&tjfitha 'högfärdig' TöTrEldVeReHisVox0K., — TjLaSkÖK. 
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4scims BrVe(no.), — 	TjKn., 
o-'- La. 

4,scirpg Br., — 	EldTj. 
uscbnya Tj., 104)14 ufglta Vox. 

(s. 69). 
4teds Br., — TöVe., o LaKn. 
4tdidi (s. 88) Br. 
ightltna 'otrogna' Ens., utmjan 

TÖT j., o LaKn., 	Kn. 
othOlad 'otroligt' Kn. 
4thcta (s. 120) Br., 	Kn. 

tcbt. 'otätt' EnsBrTr., — = Tö 
VeKnReFlisVoxÖK., o = La. 

vdn/i Br., uvdn, ÖK. 
ihtvest 'ovisst' Tr., — 	EldTjRe 

HisVosÖK., o LaHis. 
4v« 'ovett' Eld., — 	TjReHis 

VoxÖK. 
uvffi, Re., ()visor La. 
Isockntat Ve(no.) 
vh, 'oväder' Tr., = -4- Eld., 
— ReHisVoxÖK. 

im: ha 'vanära' Br., o Kn. 
ig(tiog 'missväxt' Br., 0 	Kn. 
ockogs,944, 'skadedjur' La.1  
och/x 'oärlig' KnÖK., ()citat La. 
vkåu 'vidgå' Br., — 	LaKn. 
vb5,86, 'vedyxa' Eld., vetSysa Ve., 

veg4ekRe., «Osa Tj., v0.5oh Re. 
vYiyetz (s. 66) EnsBrTr., = Tö., 

— EldTjKnReHisVoxÖK. 
gena 'ödelägga' EnsBrTrKn., 

— 

	

	KnReHis., okivt TjLa. 
s. n. Vox. 

Det jämförelsematerial, som anförts under linjen, har stundom 
bestått av sammansättningar, som i fråga om förhållandät mellan 
för- ock efterled inte överensstämt med de ovan streået upp- 

1) Förledsbetoningen s. 153 är oriktig. 

guts 'ogräs' Br., ogitcbs Kn. 
ijhabas 'misslyckas' Br., o = La. 
ightia Br., — EldTjReHisVox., 

o-- KIL 
0.11ciuga (s. 237) Tr., — LaKn 

Vox. 
igtcgt (s. 131) EnsBr., — = Tö 

VeTjLaknRe., o = ÖK. 
4hcbe (s. 136) BrTr., uhcbg etc. 

TöEldVeTjLaKnReFlis. 
uhipvit Ve(no.) 
gan 'lat' Br. 
4,944 Ens. 
oi4d Kn. 
igiga 'olika' EnsBrTr., — Tr 

Ve-ÖK. 
4/4ka 'olycka' Br., — Ens(by) 

LaKn. 
u/gIselt etc. Ens(by)TöVeLaKn 

Vox. 
ulOsas Re. 
41t 'olydig' Ens., — 	TöLa 

KnHis. 
ul6v11t 'olovligt' Vox. 
4nt4g 'omak' Br. 
4m4d1 Br., — TöVox., o = ÖK. 
un4tza Ve. 
tthgdiga Vox., ifficita etc. (jfr s. 

91) BrTr., — 	TöEldLaRe 
His., whcita. s. ÖK. 

~Mb Kn., ohinialza La. 
ic Br., uta.5 VeTj. 
4nc'et EnsBr., — EldVeTj., o 

LaKn. 
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tagna. Emellertid torde detta inte betyda mycket, då i orden 
med vokaliskt slutande förled icke i fråga om tendensen till 
andraledsakcentuering någon olikhet kan iakttagas mellan de 
olika arterna av sammansättningar. Det heter lika regelbundet 
t. ex. thccaa som thcebid, snychbva som snyföda, kncebOsah som 
knceskålan, fcen4d som feehyjha etc. 

Den redan givna regeln om andraledsbetoning, då förleden 
slutar på vokal, ock om den tydligt framträdande olikheten 
mellan dessa förleder ock de övriga torde av det meddelade 
materialet kunna anses bevisad. Såsom särskilt klara fall kunna 
framhävas en del sammansättningar på bi-, blå-, blo(d)-, bru(d)-, 
brö(d), fä-, plo(g)-, sko-, sko(g)-, snö-, ste(d)-, trä-, tvä- jämte 
deras konsonantiskt slutande paralleller. Det är klart, att en 
inbördes påvärkan mellan de olika förlederna måste äga rum, 
ock det är snarast ett bevis för den fonetiska tendensens styrka, 
att så få exempel med huvudton på vokaliskt slutande förled 
blivit antecknade. Enstaka undantag från regeln, t. ex. bhhbiesa 
VeTj., bhågaSsta Vox, bP/Qm Vox. etc., kunna därför inte be-
traktas som särskilt besvärande. Riksspråksinflytande får tas 
med i räkningen, ock den logiska betoningsprincipen som en 
störande faktor har redan omnämnts. Några fall förtjäna emellertid 
en närmare betraktelse. Det är klart, att i ett ord som äldre 
*slagv21 ingen akceutöverkastning kan äga rum, när senare 
leden försvagades så, att den icke längre kunde uppfattas som 
självständigt ord. Det heter sålunda slåvah[an] TöTrEldLa., 
slåval KnVox. (däremot slaölan ÖK), likaså 'thai BrTrEldLa 
Sk. (men honöl OK.)'. Även där reduktionen av senare leden 
icke gått så långt som i nu anförda ord, men likväl associa-
tionen med det enkla ordet försvagats, finna vi betoning av 
förleden. Så måste man uppfatta blågah (s. 214) TrEldVenKn 
ReSkHisVoxÖK. ock väl även basta etc. (s. 243) EnsBrTr-ÖK. 
Hit hör vidare säkerligen thegsko EnsBrTrEldTjLaReVoxÖK., 
vilket har konstant förledsbetoning i olikhet med alla övriga 
sammansättningar på tve-. Kock Sv. ake. II, 240 framkastar 
möjligheten, att Skyttsmålets likaledes oregelbundna trässko 
fått sin akc. från lårrsko 'lädersko', där förleden på grund av 
tidigare 11.tvåstavighet skulle behållit huvudtonen. Emellertid 

1) Vor. hön 6/ är utan tvivel nybildning. 
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torde denna möjlighet icke vara den riktiga. Material från 
Skytts har jag icke till hands, men i Ljunits med likartade 
förhållanden få alla sammansättningar på /cet, 'läder' andraleds-
betoning, alltså lcekkijal 'lädertygel' etc., utom /c_sen,sk. På samma 
sätt är det med orden på the- utom hipsko. Att av dessa båda 
undantag det är thepsko som avgivit mönstret, torde vara säkert. 
Förkortningen av senare ledens vokal ock ordets akeentuering som 
enkelt ord tala tydligt för att man inte särdeles kraftigt känt 
dess karakter av sammansättning. Men om denna förklaring 
är den enda möjliga för de sydskånska formerna, bör den också 
ha företräde, då det gäller de sydhalländska, även om i SH. 
ett techskö BrTrVeTjReHisVoxÖK. inte utan vidare kan anses 
för oregelbundet. 

Förhållanden liknande dem i thc_bsko finna vii sköl2o 'skogsbo' 
.ock slekbo 'slättbo' (se ovan s. 572); andraledsakeentueringen 
skob4, slceb0(a) är avgjort undantag. Även här har den obetyd-
liga ljudmassan i senare leden gynnat tendensen att akcentuera 
,orden såsom enkla. Ock att denna tendens varit kraftig, fram-
går därav, att den nästan fullständigt segrat trots de bredvid 
stående undantagslösa skobg9dan, slcebtiidan. Till denna grupp 
hör säkerligen även nåbo VeKnRe., jämte ndbo VeRe. 

Anm. 1. Till vokaliskt slutande förleder hör i en del fall även 
ut-, som emellertid kan anföras här för sig självt, eftersom t oftast inte 
:fallit. Man finner sålunda: 
4fana 'utförande' KnHisVoxÖK. 	Tj. ock uhigas La. 
icfcbh, 'begravning' Ens., ufibh Sk. icmcikkan 'utmarken' Kn., icdmcihk 
umbta 'uträtta' Eld Ve La Kn Re His 	ÖK. 

Vox. 	 itclskay 'utslag' TöTr., udskiv Ro 
uchigas 'utrikes' adj. adv. EldVe 	HisVoxÖK. 

Anm. 2. Akcentuering av vokaliskt slutande förled i oväntat stor 
utsträckning visa följande ord: 
.b/östik 'blåsur' EldVeTjLa., 	Vox., 	Re., 	= Eld., — 

— = ÖK. 	 EldTjLaKnÖK. 
giojukbid 'gråklädd' Tj. 	 hbSkdb 'redskap' ReÖK. 
pbståin etc. VeLaÖK., 	= Eld Abståin etc. 'råsten' (soltorkat te- 

TjLaSk., = VeLaSk., — ÖK. 	gel) VeLaReÖK., 	-2- EldVe 
itibåun etc. 'revben' TöTrVeHis 	TjLaSk., — 	VeSkÖK. 

Inflytande från likartade sammansättningar med >tyngre» förleder 
Ar i en del fall den naturligaste förklaringen, i andra möjligen rspr.-
inflytande, men någon bestämd mening i varje särskilt fall är svårt att 
bilda sig. 

37-120088 Sv. landsm. Wigforss. 
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§ 129. Sammansättningar med enstavig konsonantiskt 
slutande förledl: 

nuiling Ens. 	 beelvönta, 'bälgvante' TrTjHis. 
ålmcnt ReÖK. 	 btishcit (jfr s. 268) 'halmhatt' 

mba etc. (s. 321) EnsBrTrTj 	VeTjLaöK. 
LaReSkHisVoxÖK., — Re dilsvä'Ake, 'dagsvärke' EnsVeKa 
ÖK. 	 ReHisVoxÖK. 

åtble;saaa 'annorledes' Eld VeLa 
Re.; an,alds, etnaldsaaa Vox. 

aa,19, 'arbete' Vox., aaU ÖK. 
åabåta 'arbeta' Tö Tr., åabata 

Kn., åttba KnVox., aab4 ÖK. 
bkbetin etc. 'bakben' EnsBrEld 

VeTjLaSkVoxÖK. 
bkb8 'återbud' VeLaÖK. 
betg/&eas 'baklän.ges' BrEldVe 

TjLa., — SkOK. 
kjahåad 'barhuvad' EldTj., -119A-

dad VeLa., = Ve., b4ah6ad 
Sk., — = Sk., banhödad ÖK. 

beafht 'barfota' BrTrVeTjLaKn 
SkÖK. 

	

binsködad 	Kn. 
baasNad 'barslitet' Kn. 
båanf44 TjKn., bicandeng, Vox., 

-ck- Tr. 
b41nbadd 'benbrott' ReVox., -bad-

da HisVox. 
bjephs44, 'bärgsur' (om åker) His 

Vox. 
b1692,ut 'blandsäd' Eld. 
btiogc<34 dets. Re., blött/4k, Vox., 

bleinkoasbad ÖK. 
b6Vdiv etc. (s. 268) BrTjKnRe 

	

Vox., — 	ReHisVox. 
bainimc'ejt (s. 42) His.  

dågfdlad 'daggfallet' ÖK. 
dornv4aana 'dumma' Kn. 
ilinvMan 'enveten' EnsBrTöTr 

EldTjLaHisVox., — = ÖK. 
4/n/4/tad (s. 181) His., -h§sk Re. 
ihunfach 'enfaldig' TöLa., ~- 

fegt Sk., -feildi ÖK. 
faudldvdea 'fetlagd' Eld VeTjLa. 
fiaskot 'förstugan' TjLa., -steu 

His., fashin Re., fitastan 
Riastan La. 

fargm'el 'farväl' Tj., fept- La. 
finsc'ejtad 'finsiktad' TjÖK. 
finbad 'fint bröd' Ve. 
fiabitun,ad 'fyrbent' Tj., = Sk 

ÖK. 
fiaNdea pl. 'ödlor' BrVeLa. 
flacbnit 'fyrkantig' EnsTj. 
fgahdna, etc. (s. 255) BrTöKn.. 
bipap8'sa 'fjäderpåse' TjÖK. 
fj?)4f,41 'fjorföl' Sk. 
fosbMan 'frostbiten' ReVoxÖK.,. 

.3_ 
Oaviga 'garnvinda' LaKnHis 

ÖK. 
glå4van etc. 'glasögon' Ens-Ve 

KnSkHis., 	Vax., — Vox. 
gkepicivti etc. 'grälsjuk' VeTjLa 

ÖK. 
1) De i § 129 under strecket anförda orden upprepas icke. De 

ha med ett par undantag utpräglad förledsbetoning. Vidare ställas orders 
med oväntad stark tendens till andraledsakcentuering för sig i slutet av listan.. 
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ghespshöp.e4 etc. (s. 289) EnsVe 
TjLaÖK. 

gn,slijg 'gräslök' TjÖK. 
gkilnf..yv. k (s. 126) EnsBrVeTj 

SkOK. 
TjLaÖK., — -e- ÖK. 

gicistkett, 'guldstöttor' VeTj. 
giclspcihva pl. La., — KnSkÖK. 
gölkcj etc. (s. 229) BrTrVeLaKn 

ReSkHisVoxÖK. 
hålm,t4g 'halmtak' TjLaHisÖK. 
hålbt,64 'halvbror' LaRe. 
heashla etc. (s. 272) BrTöTrLa 

SkHisÖK. 
heapc 'halvtjog' Ve., -My Vox. 
haten etc. (s. 220) Ens-Tpe. 
hitspitys, (s. 245) TrVeTjReÖK. 
lzbksk 'hornsked' VeLaVoxÖK. 
hön,ntkan 'hornuven' EldHisVox. 
hii/vcb2 'hålväg' Re. 
hilksffl 'hingstföl' SkÖK., 

ÖK. 
hicnAck, -kiv 'hona' ÖK. 
Utsökt 'hushållet' Ve(sö.), Ut-

söta Kn. 
köttk 'handled' VeTjÖK. 
h&2/0 'högljudd' Vox. 
htk7st4a 'ryggåsstuga' TöTrEld 

VeTjRe0K., — -e- ÖK. 
hb,24 'högtid' His. 
hbitia etc. (s. 178) BrTrEldTj 

ReVoxÖK., — - Skiljs. 
ilmöhja 'eldmörja' TrLaKnVox. 
ivka 'insjöar' TöVeSk. 
30/vekna Ve., — = Sk. 
ftnfctit, 'gengångare' Kn. 
,gnskhfa (s. 63) Tj., -stia '-stigar' 

KnÖK., -vckia Kn. 

jiktväkk etc. (s. 42 f.) BrTjK n 
HisVox. 

ji2hbit4gad LaÖK., -fcbstek '-fast' 
Re., -14a '-håla' Kn., -khtek 
'-råttor' His. 

»km8'n 'jordmån' VeTjLaKn., 
= -e- ÖK, 

jplåvsal julaxel' Kn., -Huk 
'skottkärra' Tj., )41bcjun, ÖK. 

'pika juleker' TrVe., -ken, La., 
01.4ga Tj. 

jp/mc'p, (s. 119) EnsBrTöLaKti. 
yVnciv etc. 'julnav' EldVeTjLa 

KnSk., -e- 	Tj., — = Sk. 
je§kbcdt 'järnbult' La. 
jak& 'järnugn' ÖK. 
jephskMoh, 'järnskenor' EldVe 

(sö.) 
kålg4tch 'köksträdgård' Kn., kol- 

hciva dets. Kn., = 	ÖK. 
hnclby6h, 'trädgårdsland' EnsBr 

TöVox., 	Eld-KnSkVox. 
kbulhåda 'kålhuvud' Tj., -kåda 

Vox. 
keilDg 'kalvsjuk' Ve'AÖK. 
kihtncival etc. (s. 221) TrEldVe 

LaKnReHisVoxÖK., -= OK. 
kughtslicleh 'kringbyggd' KnHis. 
§e§kt'cktek 'kärrväxter' La. 
Malins 'Iatluns' SkÖK. 
14c1p41 dets. Vox. 
lkfch, 'likfärd' VeTjLaÖK. 
lkt4itna 'liktornar' Vox. 
livstika 'livstycke' TjLaVoxÖK., 

— Tr., livsthka Eld. 
/bybclisek 'långbyxor' EldVeTj 

LaSkÖK., — = ÖK. 
/bebchnt 'långbent' KnÖK. 
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löghålm BrVox. 
loghönad 'långrandig' ÖK. 
liotsp(ila pl. (en fogel) VeTjLa 

OK. 
Munkan 'höftleden' Vox. 
leethc'ent 'vänsterhänt' La. 
/eetkkvt '-kluvet' Vox., -mc'elkt 

'-mjölkad' 	-nkt(d) 'lär- 
aktig' HisVoxöK. 

kivm(k/t 'lågmält' La. 
kyftsttiek loftstugof Kullis., löv- 

ståen, TrVeTjHis., Mw- Eld. 
måntål etc...(s. 200) Ens-TrLa 

ReHisVox0K. 
meolöhlna (s. 67) VeTj. 
många 'missunna' Kn. 
msvåst 'missväxt' Re. 
målstkkka 'mullvadar' VeReHis 

ÖK. 
m&uvivan 'mungipan' VeÖK. 
micW4/ 'stoföl', -kg 'sto' ÖK. 
miogbklan 'myggbiten' ÖK. 
mii.gplcida 'smutsfläck' Re. 
,mgdclas 'malätas' Kn., -Man Re. 
mbroklavd 'mörklagd' Ve Tj La 

ÖK., — ÖK., -hied VeTjLa 
ÖK. 

nephden/ etc. (s. 7) Ens-ÖK. 
,7411,g(juan 'närgången LaRe. 
ftcMan dets. KnVox. 
ölstånn etc. 'orsten"- VeTjLaÖK. 
i?ncl6h, 'ugnsdörr' La., -köst 

'-kvast' VeTjLaVoxÖK. 
öv/4d (s. 274) Ens-ÖK. 
i2khains etc. (s. 318) EnsBrEld 

ÖK. 
immUdan, -ståkan '-biten' ÖK. 

HALLANDS FOLKMÅL. 

black 'orsak' TjVox. 
eybstct[v] (s. 120) EnsBrTöLa. 
<3.1462 etc. (173, 177) LaKnReöK. 
pbddska etc. (269) EnsBrTrEld 

TjKn-ÖK. 
thcbpib4a, etc. (s. 321) EnsBrVe 

Kn., — KnÖK. 
heetkldivt 'rättkluvet' His. 
samdclad 'samvetet' Kn. 
såvmga 'sågkvarn' La., — Kn. 
segtfctitl, 'saktfärdig' La. 
scbitveol 'saltvatten' La. 
såvInik 'sågbock' ÖK. 
sön», 'sandjord' ÖK. 
skåmpålan Tj., — = Sk. 
jlebrijsen, 'skinnbyxor' ÖK. 
sköd jsa3'11a 'skottkärra' TrKn. 
slocklvhAnd 'skälvhänt' ReSk. 
smiglbåtnad 'smalbent' ÖK. 
smbhbö'la 'Trollius' VeLa., -Oas, 

-gos '-gås' EldVeTj., -1Aktek 
'olika gula blommor' La., 
smomAten, OK., smktcbsk ÖK., 
sniltbPta ÖK. 

småhmdd 'smörgås' TjS., — 
SkÖK. 

sniMbh,sk (skällsord) ÖK. 
ståtbkpdvark, 'starkpeppar' LaKn., 

—L.OK. 
stårthuga 'starungar' La. 
stibunkoMe, 'stengärdsgård' Tj., 

-hål 'häll' Ve(sö.) 
stbnytna '-gärdsgård' Kn., 

ÖK., =m0.4 ÖK., --dan '-ud-
den' ÖK., —/8'h '-röse' Tr 
EldTiLaKnReHis., — 	Sk., 

= OK. 

1) Användes mot CA, se s. 370. 
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stbhpliclan '-gatan' Tj., -fin Ve 
(sö.), -vem& 'högmodig'LaVox. 

siptc/d2 'surdeg' TjLaSköK. 
siabid 'sovelbit' OK., = = ÖK. 
fw4lstika etc. (jfr s. 200) EnsBr 

TöTrTjReSkHisVox. 
svinåvtz 'svinaktig' La., svinstia 

ÖK. 
svckyl,Pgad etc. (s. 97) TrLaHis 

Vox. 
sckldhi 'självdött' Kn., 

'-ätare, som vill behålla allt 
för sig själv' Eld. 

sielskåv 'sällskap' ÖK. 
taksdjalse, Kn. 
iks 'talgljus' BrEldTjKnSkÖK. 
tåmmvit4 'tarmvred' Kn. 
teythåga. (s.. 307) BrTrEIdTjRe 

HisVox0K. 	• 
tclijna v. EldTjReHisVox., 

ÖK. 
tit4/kiinstak, 'trollkonster' Vox. 
tilueninjan 'tröglärd' La. 
tvephp8'sa1  Eld-SkVoxÖK., 

ÖK. 
teejlbmk etc. (s. 13) EnsBrEld 

TjKnReHisVox., -stäm etc. Tr 
LaKnHisVoxÖK. 

th.d4 (s. 317) Ve-ÖK. 
tö'kåska 'torvaska' Kn., -håda 

ÖK., -gh,dv Tö La Kn Re ÖK., 
'-smöle' Vox., -nfEi'sa 

'-mosse' KnReHisVoxöK., — 
ÖK. 

Något starkare tendens 
kan iakttagas i följande ord:  

khgeilan 'brunstig (ko)'EldTj., 
— = ÖK., -kål '-kalv' ReSkÖK. 

öbpipl 'tjuderpåle' EnsBrTöEld 
KnSkVox. 

41,g(lh, 'ullgarn' Kn., -såvs '-sax' 
ReÖK. 

intedöman 'ungdomen' TrLaKn., 
'-stutar' VeVox. 

buret 'undvara' Kn. 
un,scbjta 'ursäkta' His. 
vanslApa 'vattenklunkar' Sk. 
vetmnht'Asat etc. (s. 249) Br-La 

Re-ÖK. 
viAsndgal Br., — -2- His., vak 

vetth etc. (s. 264) EnsBrEld-Re 
His-ÖK. 

Oc/kkol 'vitklädd' OK. 
vible 'vildäpple' Tj. 
vb/keit, etc. (s. 36) BrVe., 

ReVoxÖK. 
vhbestOan 'vrångstrupen' Re. 
1).QUItS 'vårsäd' Re. 
v9:uhtbidaha 'vårtbitare' Kn. 
vgnmjuana 'välmående' Kn., 

-vilja Tj., -bjdatt, '-byggd' Ve. 
vept,h(jad 'uppstickande oväders- 

moln' Sk. 
veptlåni 'bagglam' ReVoxÖK. 
vieitIct6.2 'värktyg' Vox. 
öskitAin 'åskrägn' Kn. 
kncimn 'öknamn' Tj., -4- = ÖK. 
)94,44, (s. 175) BrHisVox. 
f)stbc'ejna 'ösrägna' Kn. 
till andraledsakeentuering 

1) Dets. som twiMsysaphosa, se s. 382. 
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&Maka 'allätare' La. 
aldåulas etc. 'alldeles' VeTjLa 

SkÖK. 
?tivdh Br., alvelha La. 
andcinaha 'annorlunda' Tö., -dcin-

LaHis. 
ång4u 'angå' EnsRe., — 	Tr 

EldVoxÖK. 
änscbjta etc. (s. 42) BrTrEldVe 

KnReHis., — TjLaHisVox. 
hysbäunad etc. 'bröstbenet' Ve., 

btos 	Tj Sk ÖK., bkåstbetin 
Vox. 

broysth6la 'brösthåla' Ve La., 
bhosthiga ÖK. 

bhysk6van 'bröstkorgen' Ve., 
Imostktsihvan Tj., bkostk4h ock 
= 2- ÖK. 

deeppda 'degspade' VeTj., 2- = 
La., — SkÖK. 

auny)vd94 'enögd' VeTjSk., -avd 
ÖK., åuntd Tj. 

åunstdga 'enstaka' EldVe(no.) 
Tj., — 	Ve(sö.)La., åtnstka 
KuVox., — SkÖK. 

fhårnbciin etc. 'framben' BrEld 
Ve., = VeVox., — VeTj 
LaSkÖK. 

fhamfacleinna 'framfötterna' 
Re. 

fx,åmtian 'våren' EnsBrTrEldVe 
ReSkVox., 	TjKnÖK., — 
VeLaÖK. 

fulscita Tj. 
hbnadias etc. (s. 91) TrEldTj 

HisVox., 	= Ve., — TjLa 
VoxÖK. 

ALLANDS FOLKMÅL. 

hbmvienas dets. BrEldKn., = 
Ve., — TjLaÖK. 

h&eic'pvad (s. 117') Tö Tr Eld., 
— 2- LaSkHisVoxÖK. 

höntsa 'handyxa Eld., -6,yseh Ve. 
— = VeTj., 4,5a LaÖK. 

husölehska 'hushållerska' Tr., 
Tj. 

håsb3224 'husbonde' Eld Tj La., 
-böna Vox., -böva VeTjLaSk 
Vox., 	Ve(sö.). 

i/mdhi Ens Br Tö Tr Eld Ve., iy- 
TjHis., ibncim, Eld., 2-g 	Tj 
LaVox. 

ibila EnsBrTrVeKnRe., — 
TöEldTjLaReFlisVoxÖK. 

44has etc. (s. 75) BrTrEldVe 
— = TrEldVeTjLaKnRe 

HisVox. 
inte. 'innanmäte' Eld., = 

Ve., — -e- VeTjLaSkÖK. 
jc'edtvsal 'järnaxel' Tr., — = Ve 

Sk. 
Mndvla 'järnnaglar' TrEldTj 

La., = VeTj., — VeReSk 
HisVoxÖK. 

kolysvia 'korsvägar' EldVe., —= 
TjöK., = La. 

köksOd 'vindögd' Tö., = = Ve. 
kulb4tas 'under kullerbytta' La. 
kantintett, 'andtruten' Tj. 
leet69sa 'mindre yxa' Ve., 

La. 
on4/4/it (s. 199) ÖK., malt[a] 

BrTrEldTj., maliiht Ve. 
mån,klcims etc. (s. 91).Ens-LaHis 

Vox., — 	Ve(sö.)0K. 

1) Åke. 2 anf. st. är tryckfel. 
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stegivt/ a 'högfärdiga' Ve. 
svoktnip.51 'svartmuskig' La. 
sephditulas etc. 'särdeles' TrKn 

Vox., 	LaHisVoxÖK. 
fiebökad 'tingsbordet' EldVåTj., 

Tj., — LaÖK. 
fiefbas Ve., — = La. 
fieht:tsat Ve(po.), -L 	EldTj., 
- 2-  VeLaöK. 

th6lp6lsa TjSkÖK., 	-4-  La. 
teef;per, 'tälgyxor' Re., tee/Ma 

OK., tceltiise, Ve., 45eith Re., 
-0a, ÖK. 

undkda (s. 153) VeTjLaReÖK: 
vålmo Br., valm6a EldSk., -M6Ott 

VeTjSkÖK., -mån, La. 
vallåt Ve., -echtl[ga] VeLaKn 

ReHisVox. 
vi.Ovd 'vindögd' Re His Vox:, 

-vd ÖK., vx0vada Ve. 
vwlykkyng etc. (s. 128) TöVeLa 

His Vox. 
åmtc'end TjÖK., — 2- ÖK., -tnt 

La. 

Inkligalit 'misshagligt' Br. 
mktmjart 'misstrogen' VeTj., — 

Eld VeTjLaSkOK. 
.ncemyciko 'närvaro' Tj. 
-omlciv 'omgång' ReHis. 
.orcig,lia 'påpassliga' LaKn. 
4kfbaha 'ordförande' Kn., — 

La. 
johamhioad propr. ÖK. 
khOus 'ryggås' EldKn., — Tj 

His. 
hygbcitn 'ryggrad' Sk. 
skalh4dad 'skallig' VeLa., -hd-

dad ÖK. 
(s. 377) Br Ve Sk., 

= Ve., — = Eld VeTjLaÖK. 
thkstäun etc. (s. 316) TrVe(sö.), 

2' 2-  Eld., — VeTjLaSkVox 
ÖK. 

ttålsbOsen, 'kortbyxor' Eld Tj., 
= Ve., — VeLaSk. 

.ståköntek 'andtruten' TrLa., — 
VeTjKn. 

stbkaktad Eld., — 	TjLaÖK. 
Det skulle utan tvivel vara överdriven försiktighet, om man 

nöjde sig med slutsatsen, att vokaliskt slutande förleder i regel 
:sakna huvudton, medan de övriga alternativt kunna ha fortis. 
Att över ett hundratal ord, till större delen hörda även i de 
tydligaste socknarna, antecknats med uteslutande förledsakeent, 
kan icke vara någon tillfällighet. Det innebär givetvis icke, 
-att denna akeentuering skulle vara den enda som förekommer; 
lien man torde kunna dra den slutsatsen, att förledsakeentue-
ringen i de flästa av dessa ord är den avgjort brukligaste. I fråga 
.om somliga bör man säkerligen gå ett steg längre. Då de an-
tecknats upprepade gånger på varje plats ock i de flästa sock-
narna, är sannolikheten för alternativ andraledsbetoning ganska 
liten. Till denna grupp torde höra bbfk, däsvä'hka, gitösnfwctk, 
gölk4, 7z410.1a, heptstäin, leftstua, mantal, nephdäil, oplød, tiks, 

thcki, dimn«tsat, veltilj, möjligen något ytterligare; 
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Även för Åsbo uppger Billing endast förledsakcentuering i bak-
fot, gkonsvek, tokbaga, tokda. 

Vidare kan man med mycket stor säkerhet antaga, att ten-
densen till andraledsakcentuering är starkast i socknarna vid 
Skåhegränsen. I de allra flästa fall, där förledsbetoning är 
nästan genomgående antecknad, men enstaka undantag föreligga,. 
förskriva sig dessa från ÖK., i något mindre utsträckning från 
SkVoxReHis., se t. ex. ord som akmbua, akbe(a), bagiregas, an-
vdan, glakyvan, gulkze, hopa, jokmön, lobos, mokklavd,. 
stainkb, tvokpösa, kkdona, tokmösa. Ock det är ganska sanno-
likt, även om bevismaterialet här ej är lika klart, att nästa 
steg, med någon svagare tendens till -överkastning, representeras 
av socknarna LaTjKn., medan slutligen VeEldTö., d. v. s. över-
kastningsområdets nordligaste socknar, som naturligt är, repre-
sentera det minst framskridna stadiet. Man bör emellertid lägga 
märke till att på hela detta sydliga område övergångarna synas 
vara fullt kontinuerliga utan något tydligare avbrott, medan 
gränsen mot Nissadalen är skarp, så att ännu i TöEld. andra-
ledsakcentuering är mycket regelbunden i ord med vokaliskt slu-
tande förleder, medan i TrBrEns. avvikelserna från rspr. i detta 
hänseende äro synnerligen få. 

Vad som i de olika sammansättningarna med konsonantiskt 
slutande förled kan betinga den växlande styrkan hos över-
kastningstendensen, är — såsom redan blivit nämnt — inte all-
tid lätt att avgöra. Den del av materialet, där tendensen visar 
sig kraftigast, har sammanfärts i slutet av ordlistan 1. 

Man kan till en början iakttaga, att bland detta material 
befinna sig nästan alla de bevisande exemplen med förlederna 
an-, 	mas-, om_. Detta är säkert icke någon tillfällighet, 
Även i övrigt träffa vi nämligen i denna grupp största delen. 
av de sammansättningar, vilkas förleder icke eller föga kändes 
som självständiga ord 2, så alvdtka, valmbek, vancikti 3. Under 
samma synpunkt kunde man betrakta alldeles ock särdeles, 

Gränsen blir ju alltid relativt godtycklig De ord ha medtagits, 
som antecknats med andraledsakcentuering — även om blott en enda, 
gång — så nordligt som i någon av socknarna TöEldVeTjLa. 

Jfr åter Kock Sv. akc. II, 230 om Sörbygdm. spallitgen. 
5) Att viik4h, inte går med dessa, förklaras ur förledens tidigare 

tvåstavighet. 
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såvida inte de sammansatta advärben överhuvud, ock särskilt 
då efterleden är mer än enstavig, få anses ha en starkare ten-
dens till andraledsakcentuering. Så är nämligen fallet i hem-
v&nas, hemlcitas, mahlacitas, kulbhtas1. 

Det är i alla händelser påtagligt, att andra än rent fone-
tiska faktorer i nu avhandlade grupp spela en framträdande 
roll. En tillrådlighet torde det alltså inte häller vara, att i 
sammansättningar med starkare tendens till andraledsakcentue-
ring förleden relativt sällan är subst., däremot synnerligen ofta 
»partiklar», medan i övriga sammansättningar med konsonantiskt 
slutande förleder prep. ock adv. äro ytterst sällsynta. Tämligen 
överraskande undantag från denna regel bilda en del sam-
mansättningar på bröst- ock järn-2. Det synes inte alldeles 
osannolikt, att motsättningen mellan bröstben, -håla, -korg, 
vilken gynnat en motsatsbetoning på andra leden, kan ge för-
klaringen i förra fallet, ock i det senare möjligen inflytande 
från motsvarande ord på trä-. Ett dylikt analogiskt inflytande 
från sammansättningar med samma efterled, men vokaliskt slu-
tande förled får tas med i räkningen vid en del ord, som ha 
fårgadj. till förled, se t. ex. svartrandig s. 569, gul-, svart-, 
vithårad s. 571, svart-. vitbrokig, »svartdrakig» s. 571, gulsparv 
ock jfr orden på blå-, grå-, rö(d)-. Det kan emellertid inte 
förnekas, att i sammansättning med adj. både som förled ock 
efterled andraledsakeentueringen är så pass mycket starkare ut-
präglad än i subst. + subst., att en av yttre faktorer oberoende 
skillnad i överkastningstendensen förefaller ganska antaglig. 
Det är inte omöjligt, att man här också får ta hänsyn till 
senare ledens längd 3. Den egendomliga motsatsen mellan ett 
ännu i SkÖK. regelbundet båkfht ock åtminstone alternativt 
ban,h6ad etc. finge därigenom möjligen sin förklaring. De rent 
fonetiska förhållandena fä nämligen inte lemnas ur räknin-
gen, fastän de hittils icke blivit omnämnda. Att den kons. eller 
kons.-förbindelse, som kom att stå i kompositionsfogen, skulle 
kunna liksom föras över till senare leden ock därigenom åt- 

Häremot talar endast åtkielsaiba, men sidoformer med tvåstavig 
förled kunna ha gjort sin värkan. 

Ytterligare ex. på järn- anföras s. 574. 
Jfr Kock Acc. s. 128 f. 



586 	 WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL. 

minstone tendensen uppstå att behandla förleden som slutande 
på vokal, är ju en rimlig tanke 1. Det är nog också otvivel-
aktigt, att ett större antal ord av sist berörda typ befinner sig 
bland materialet i senare avd. Man kan t. o. m. känna sig 
frestad att formulera en vid ock i allmänna tärm er hållen regel 
om att hopning av konsonanter eller ett hopstötande av tillsam-
mans svåruttalbara kons. värkat hämmande på överkastningen. 
Vid den praktiska tillämpningen av en sådan regel torde det emel-
lertid krävas stor försiktighet. Den överraskande motsatsen t. ex. 
mellan bagbditn, alldeles regelbundet ända ned i OK., ock ftambcitn, 
som är det vanligaste uttalet ända upp i Ve., synes ju genom 
nämnda regel kunna få en lösning. När man emellertid bland 
annat finner stakkijseh trots -kb- i både VeLaSk., ser man sig 
genast tvungen att slå in på en annan väg. Det är möjligt, att 
vid bag sambandet med subst. känts tillräckligt kraftigt, för att 
förklara olikheten mellan bak- ock fram-. 

Någon mera detaljerad diskussion av materialet synes icke 
vara lönande. Då de nu framdragna tendenserna ständigt ha 
korsat varandra, ock då deras inbördes styrka bestämmes av 
de olika ordens eller gruppernas tämligen okända frekvens ock 
associationsförmåga, skulle resultatet knappast bli annat än 
osäkra gissningar. 

Anta. 1. I ovan § 127-129 behandlade sammansättningar med 
växlande huvudton på för- ock efterled har jag stundom, ock inte så 
sällan, vid mina uppteckningar angivit två huvudakcenter, d. v. s. fortis 
på båda lederna, t. ex. b4tvtitcb, bi.éknfv, InsIwt6g, m,ckhölatt,a, slcb-
bekiden, tvckh4sa, åvck, gicihfivan, Olnciv, svinstia, 4gn4mn, dcby-
sinfta, ignubta, kksvd.la, shdfiulis etc. Det har säkerligen inte 
undgått någon, att dessa uppteckningar ständigt förskriva sig från 
gränsområdena, d. v. s. de punkter där akcentoinkastningen håller på 
att inträda. För de olika sammansättningarna blir det sålunda olika 
socknar. Med vokaliskt slutande förleder äro de flästa exemplen från 
Eld. ock framför allt Ve., ord med övriga förleder äro i allmänhet syd-
ligare, tydligen växlande efter överkastningstendensens styrka2. 

Det är här inte fråga om två fortisakcenter i den betydelsen, att 
vardera leden skulle bevara sin akcent som självständigt ord. Detta är 

Se åter Kock Sv. akc. II, 230, not. 
Det bör tilläggas, att jag även uppe i Nissadalen, d. v. s. 

egentligen i Breared, åtskilliga gånger hört sammansättningar med veka-
liskt slutande förleder uttalade så, att jag inte kunnat avgöra, vilken 
led som burit huvudtrycket, alltså t. ex. hdhchla. 
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visserligen fallet, då senare leden är enstavig ock alltså redan hade 
akc. 1, men denna sistnämnda inträder även i tvåstavig senare led. 
såsom beteckningen 2. -L anger. Vad. förleden beträffar, kan jag inte 
med bestämdhet påstå, att den alltid fullständigt uppgivit det för 
ske. 2 utmärkande tonfallet, men i regel har jag icke kunnat skilja på 
uttalet av hg, thCe etc. i förled ock såsom självständiga ord. 

Anm. 2. Med två fortisakcenter över hela området kan man få 
höra satnmansättningar som dit 'alltid', itlih6b 'alla ihop', &bh dba. 

Anm. 3. Då jag här ovan ständigt brukat uttrycket »akeent-
överkastning», har det delvis skett av rent praktiska skäl, men också 
därför att det rimligaste antagandet synes mig vara, att andraleds-
akcentueringen i de allra flästa fall är en sekundär företeelse. Visser-
ligen är det så, att varken denna uppfattning eller den rakt motsatta 
synes kunna stödjas av några klara bevis hämtade ur de moderna 
formernas ljudgestalt. Icke en gång för enskilda fall torde en oavbrutet 
bevarad andraledsakcentuering kunna bevisas. Om en form som maltot 
med äldre 	•-> a endast kan förklaras ur äldre andraledsakcent ock vi 
så finna denna arzcent i mal4ht Ve., är det nog frestande att här se det 
ursprungliga tillståndet bevarat; men något direkt skäl mot antagandet, 
att det en gång i SH., regelbundet hetat må/åkt ock att mahht är en 
senare överkastniug, torde icke kunna uppletas. Å andra sidan tyckes 
en motsats som fiewsa, etc. EnsSnErTrEldVe., men sydligare fceh4s 
TjLåKnReSkHisVoxölK. finna en naturlig lösning, om vi anta, att förleds-
akcentuering en gång varit härskande ock att, då tiden för överkast-
ningen kom, de nordligare socknarna reducerat efterleden ock alltså 
undandrog° sig förändringen. Detta skulle stämma med antagandet, 
att tendensen inträngt söderifrån ock sålunda nått de sydligare målen 
tidigare. Emellertid äro dessa skäl alls icke bindande. Tolkningen 
av fceh21.9 som arkaism är lika Möjlig. Vi behöva 'endast vända om 
resonnemanget ock säga, att tendensen att dra akc. tillbaka till förleden 
värkat tidigare i de nordligare socknarna, vilka därför ha f&wse, etc. 

Vad som enligt min mening gör antagandet, att andraledsakcen-
tueringen är sekundär, till det måst sannolika, är det faktum, att grän-
serna för överkastningen i SH. äro ungefär desamma som för en hel 
rad egendomligheter, vilka otvivelaktigt äro novationer med sitt ut-
bredningscentrum söderut, i Skåne (se härom slutkapitlet). Om vi här 
i fråga om andraledsakcentuering hade att göra med en arkaism, skulle 
det vara en ren tillfällighet, att gränserna sammanfalla. 

§ 130. Dubbelt sammansatta ord. Om ett redan sam-
mansatt ord ingår som förled i en ny sammansättning, bevarar 
det huvudtonen oförändrad, såvida denna legat på dess egen 
förled. Ex. 
bblegsnidd (s. 221) Br. 	bkienvinsflåskan Ens. 
blösdwpathct 'fuchsia' Eld. 	intnspenkthayeaa 'enspännare- 
qökshgst46.9a Ve. 	 kärra' Ens. 
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fiemtomspig 'fämtumspik' Br. 
gönhohcinhe, 'grannpojke' Ens. 
hålgonshbnana, 'halvt hemman' 

Br. 
hbmulsvåntal Br. 
högonstkp 'torp med dagsvärks-

skyldighet' Br. 
höuhdaskoht etc. (jfr s. 264) Tr 

EldVeTjKnReHisVoxÖK. 
hisiitzsdåa 'högtidsdagar' Kn. 
ilologaMd 'kött av självdött 

kreatur' Br. 
jeehhanlarta6an Ens. 
idhsgo&stkn, Br. 
kiyhgrtynsgh4d 'korngrynsgröt' 

Ens. 

misomakblöntak EnsBr. 
meedistahphlsa (s. 121) Br. 
nåboglifta 'grannbarn' La., -k; 

Ens., -skela, Tj. 
4gasastiia Ens. 
hOoka§i (s. 15) Ens. 
huhasp04 'rådjursspår' Ens. 
sisIndaskicth KnRe., -nåt Tr. 
thi.eskob.6 'träskoborr' Br. 
thepskostikla ÖK. 
thhusclethan 'torvhusdörren' 
iidhusietga 'uthuslänga' Ens. 
itclansamsbö 'utsocknes boende'' 

Ens. 
ida/A.2as 'högen med utskotts-
bräder' Ens. 

Se vi däremot på orden med överkastning av ah. på se-
nare leden i Halland söder om Nissadalen, finna vi dem som,  
förled i nya sammansättningar stundom bevara huvudtonen på. 
senare leden, men kanske lika ofta draga fortis tillbaka till 
första leden. Det heter sålunda: 
bhoWsh4sad Ve. 	 • bhottil 
thceb6nastbla TjReSkÖK. 	 • thxbiSna 
thevgavcimn LaHis., -0./ etc. LaVox. 	• thcevk 
ocbagsji'AIL, -cg La. 	 ocbog 
1,44t3 'begravningsgille' Sk. 	 ufibit. 

Å andra sidan ha vi: 
fhuscichan, -la Kn. 	 • fcehtis 
knshaskan 'knäskålsleden' Eld. 	• knifskålan 
snOlosNda Kn. 	 snyp10 

ock med växling: 
Jeapteahåhv EldTj., — 2- VeLaRe 	icen,piva Ve. 
shnzasfdd 'köttfat' Tj., 	Re., songi- 

dafdd La., shmadaf4d, HisVox , 
gonansfdd SköK. 	 • *somcidi 

thifavslavdmn VeRe., 	Vox., men 
— 	LaKnVox. 	 • thedvsla Tj. Sk 

i) Ordet är icke antecknat söder om Nissadalen. 
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tittnahcin, Tj., — EldTjLaSk. 	thwpiya VeRe. 
håsbonaftilk 'husbondefolk' Tj. 	hosbötta, men även has- 

b613.a Tj. 
Den rytmiska tendensen är oförtydbar, ock ehuru exemplen 

äro relativt få, kan man nog också våga finna det regelbundet, 
att tillbakaflyttningen av fortis är undantagslös, då förleden är 
tvåstavig ock alltså med bibehållande av dess akc. såsom själv-
ständigt ord fortis ock semifortis skulle ha kommit på angrän-
sande stavelser. Däremot bevaras förledens akc. ofta (oftast?), då 
den är trestavig, i vilket fall alltid en obetonad stavelse kom 
att stå mellan fortis ock semifortis. 

§ 131. Fördelningen av ake. 1 ock akc. 2 i samman-
sättningar med enstavig förled. I allt det under §§ 127-129 
anförda materialet ha vi funnit akc. 1 på efterleden, då över-
kastning ägt rum, ock akc. 2 på förleden, då denna haft fortis. 
Detta beror tydligen därpå, att den behandlade växlingen i 
fråga om läget av fortis endast förekommer i ord, vilkas förled 
har akc. 2. Dessa ord äro tydligen huvudmassan av alla 
sammansättningar med enstavig förled. Akc. 1 på första leden 
brukas sålunda endast i vissa bestämda grupper'. 

a) Förleden är en gen. på -s: 
bcithsa/ (s. 221) EnsEldTjReHis kw6b/sm4d 'kvällsmat' EnsBr 

Vox0K. 
lcinsvaj, -mej 'landsväg' EnsBr 

EldrfiReVox. 
lansman EnsVeVox. 
m4systah, 'moster' Ens. 
41smasa Br. 
4nsm6ugan 'ugnsöppningen' Ve. 
skiksböna, -hast Tö., skpsbåna, 

LaKn. 
skcds4n, 'skällsord' Ve. 
s/dvsmtju/ 'slagsmål' BrTö. 
stebsvdmn 'stadsvagn' Ens. 
vcimsyp/ 'vagnsjul' Eld. 

Jämte fitiunsbyl (s. 87) TöVeTjLa. står ett fletinsbA. Br. 
Däremot har jag nästan utan undantag antecknat ditafJä'h,ka,. 

Vox0K. 
bdlseigeh (s. 267) Ve. 
b6.2hdga (s. 257) EnsBrRe. 
bösman 'båtsman' La. 
baisalt (s. 142) Br. 
(kupan 'dagspänning' Ens. 
fetsostan, 'faster' EnsEld. 
gdmsthc:f (s. 246) BrLa. 
gösdniesan 'gårdsdrängen' La. 
göhsalt (s. 220) BrVe. 
jahsgoh, (s. 126) Ens. 
lchiodita 'krigsjälte' Br. 
khiskc'et. 'krigsrätt' Br. 

1) Jag följer grupperingen hos Kock Sv. eke. II, 90 if. 
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EnsVeKnReHisVoxÖK. ock blott ett enstaka dcivsvåkke, Br. Med 
akc. 2 ha vi likaså felsvöl, feelsvölt (s. 254). 

b) Förleden är ett urspr. attributivt adj.: 
dlt EnsRe. 	 mMa (s. 32) EnsBrEldTjLaKn 
&hg EnsEld., dlhg Tr. 	ReVoxÖK. 
bl6k4u1 (s. 257) Ve. 	 mö,26mah (s. 33) EnsBrTj. 
bleilnka 'blåbukar, odon' Ens.' nönskes 'någonstädes' Br. 
gdhou (en bakelse) ReVox. 	ntothg 'någonting' Tj. 
ghdycås 'grågäss' Ens. 	 ',Mg 'rödlök' ÖK. 
mUftan etc. (s. 3, 12) EnsBr smeistcbm 'småsten' Ens.2  

Tr-HisÖK. 	 åughin, 'ungkarl' Br. 
e) Förleden är färgadjektiv: 

blövid 'blivit' LaÖK. 	 han,gn 'rödbrun' TjÖK. 
giAbitiltnt ÖK. 	 46k/44 'rödklar' ÖK. 

Förleden är ett räkneord: 
Hit höra tiotalen fr. o. m. tn,dti, alltså föhtz, fcbmtt, sdystz, 

&tt (jämte btatt, &att), niti; vidare en del mynt, t. ex. 
tvfjukuina, fchm1€m4na Ens., J,90st02a4 'tvåstyver' Br., sdptiveh 'säx-
styver' TöTjLa., thcitstivita'trestyvrar' Vox., thöiddlan, 'tredaler' Tö., 
thözmähk 'tremark' Tr., tö'lskilling (jfr s. 35) EnsBrTöLaÖK3. 

Släktskapsorden: 
Om akc. 1 i moster, faster, morbror, farbror se ovan 

s. 548. Om farfar, farmor med övervägande akc. 2 *se s. 202. 
Vi ha vidare Ineyhfcivb Tö., måfa,n, LaRe., m?).tbmett, TöLa., bhOhglhfa, 
'brorsbarn' ÖK. 

Orden på -dag: 
Veckodagarnas namn äro sö'nda, mönda, tista, önsta, tönsta, 

Achda etc., 104da; likaså möda (se ovan s. 394). Däremot 
har heeldå 'hälgdag' regelbundet akc. 2. I hou4da etc. 'var-
dag' växlar akcenteu. 

Ptc. pf. med partikel som förled: 
cinmc'eltak 'anmäld' Br. 	böråk6mat 'bortkommet' Br. 

För övrigt andraledsakcentuering. Likaså akc. 2 eller andraleds-
akc. har blåbär. Möjligen är bleibcen, Ro. en räst av tidigare akc. 1, 
se s. 539. 

Möjligen ger en länge bevarad alle. 1 förklaringen till den 
mindre utpräglade överkastningen av ske. i gråsten ock maten, se 
ovan s. 577. 

Ett tgskcgig Tr. är antecknat. 



AKC. 1 OCK 2 1 SAMM ANS. ORD. 	 591 

lad' Ve., -,dan etc. '-rutten' 
HisBr., -såvat '-sågat' Br., 
-slchvad,-skåhan '-skuren' Ve., 
-thhdnad '-tröttnad' Br., -våv-
san '-vuxen' Ve. 

på§hht 'påkört' Ens. 
4tdactt Ens., -fika '-flyttade' 

EnsEld., -hågad '-hugget' Ve 
Re., 4st 'lyst slut' Vox., 
-frtnt '-tjänt La., -bsivadah (s. 

bö'ht/41,1 etc. 'bortlagt' EnsBr 
TrEldKnSkHisÖK. 

dnfhhola 'bortkörda' Kli. 
hbylednian Ens. 
hitfleah 'hitflyttad' Ens. 
ieskh.46,na 'inskrivna' ÖK. 
n6b1ctst 'nedblåst', -kközntah 

'-smord', -.såt Ens. 
ladhpdvd Br. 
6ntb69d 'ombyggd' Br. 
önzköntana 'omkomna' La. 	25) Br. 
61nv1hat Ens., -(kndhat Tr., öm- vacönzan 'strandsatt' Ens. 

tPktah Ens. 	 eibhcknda 'avbrända' Ens. 
62.3bhcknt Kn., -fhdah, Ens., -,Okt åuhölan 'avhållen' Vox., 

Ens., 94st '-lyst' Br., -köat 	Ens., -hhstad Kn., -tokan '-sl- 
Tr., -lcivada 'lagda i varv' Kn., 	ten' Ens., -.5.44/4/t 'slutsålt' La., 

-/dvd '-lagd' Ens., -gael '-od- 	-tåld '-täljd' Ens., öskad Ens. 
Till dessa ptc. pf. bildas sedan stundom sammansatta in-

finitiver som 6:49tia 'tina upp'.  Kn., tilvåhka Ens., 4umåta 'ut-
matta' Ens., 4tstafkka Ens. Även subst. som ånlkgmg, t4n 
'tillsyn' Ens. höra väl bit. 

Subst. på -het: 
fhihåzt Br. 	ghOnhånd 'fulhet' 	laSthibit etc. 'fulhet' 
gc_Shcint Ens. 	Ens. 	 EnsBr. 
ghiskkd Ens. 	lighaSzt Ens. 	måtkint Ens. 

Dessutom har även antecknats ghanhåid Br., lkhcint Ens. 
Några sammansättningar med substantivisk för- 

led, slutande på vokal: 
kdfalat 'kokroppen' Br., 

'-horn' Tö., -m6lsa 'spillning' 
Tj Kn Re., -4.ga dets. Ve., 
-mc'elk 'mjölk' Tö. 

låty etc. 'lietyg' (s. 82) KnRe 
• 

'logbalk' (s. 364) Vox., 
Förleden är värbal: 

phielsstöl 'predikstol' Br. 

1) Bredvid höj/titt, Eld. 

-ghlv 'loggolv' etc. (s. 296) 
TrVeTjLaReÖK., -1c'eean His. 

mribök Ens., -,M.clah Kn. 'getter', 
k Ens.' 

laåt BrHis. 
vheiskdb 'hörnskåp' EnsBr. 
skcjskåv Ens. 

hilMjsah 'ridbyxor' Ve. 



592 	 WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL. 

/6419&Mpe, 'slagskämpe' Br. 	sgmajin Br. 
snicgpiska Tr. 	 Kn. 
sprjuåc,thn KnÖK. 	 stheu 'sytråd' Ens 
sthdsåke ,t Kn. 

k) Enskilda ord, delvis av utländsk härkomst: 
bidkUts 'bläckhorn' ÖK. 	latskbök Ens. 
fdtdicideh 'fetlagd' ÖK. 	ldpskM 'lappskott' ReSkÖK. 
fhölsöst 'frukost' TrLaHisÖK, 	lffsteknt ljustänt' Tj. 

fitökost Kn. 	 låsth4s 'lusthus' Ens. 
fght62  'elddon' La.1 	 mf5h,kl4d 'mörklagd' ÖK. 
filhst64/ ReÖK. 	 ncibo Ve.2  
gcilskdb 'galenskap' La. 	hisgibb Ens. 
h4sbeho 'husbehov' Br. 	hisbcth 'vinbär' Br. 
higsfahM, Br. 	 htinstilsa (s. 303) EldTjKnSk. 
'Asko 'hästsko' Br. 	 sniodb.us(a) TjKnÖK. 
fiuhskig 'fårskinn' Tö. 	stiksåv 'sticksåg' Ens. 
kålvski& 'kalvskinn' Tö. 	(Ahnukaha Tj. 
builluit Ens. 	 vitileb64 'ett stort borr' (brukas 
.knhskeul Ens. 	 av timmermän) EnsTö. 

§ 132. Semifortis ock infortis i sammansatta ord. Reg-
lerna överensstämma i stort sett med de av Kock Ace. s..158 
för rspr. givna. Har förleden fortis ock alle. 2, får sålunda 
efterleden stark semifortis; har förleden akc. 1, får efterleden 
svag semifortis. Härvid torde emellertid kunna anmärkas, att 
jag troligen tecknat svag semifortis i ett ock annat fall, där 
åtminstone någon reduktion inträtt. Platsen för semifortis är 
senare ledens fortisstavelse. Detta gäller även de dubbelt sam-
mansatta, bland vilka jag emellertid endast antecknat sådana med 
efterleden enkel, alltså t. ex. bbleskigstmiyan etc., eller samman-
-satt med för-, t. ex. bhDfoiviftn2g. 

Vilar fortis på senare leden, höras, såsom ovan s. 586 fram-
hållits, vid gränsen för området med överkastning ofta tvänne 
fortisakcenter. Stundom har trycket på förleden icke varit fullt 
.så starkt, ock jag har då tecknat semifortis. För övrigt har i 
regel enstavig förled levissimus, då efterleden har fortis, ock 
för tvåstavig förled gäller det ovan § 123 om de enkla orden 

Jämte fht .  TöTrEld. 
Använt som tilltal; strax förut nabo. 
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sagda. Stavelserna mellan fortis ock semifortis ha levissimus. 
Stavelsen efter fortis ock semifortis på efterleden har levissimus, 
den därpå följande en något starkare akcent. 

Anm. 1. Såsom ovan s. 396, 402 framhållits, finna vi a --> e i 
levissimusstavelse. Avvikelserna i trestaviga förleder (se ovan § 125 at) 
kunna tydligen till stor del förklaras som anslutning till de självstän-
diga orden. I sammansättningar som fc'emadaUzsan, lchiganathcb, 
sbskanabah, i_kanah4uh synes man däremot tvungen att antaga infly-
tande från den stora mängden av tvåstaviga förleder, som sluta på -a. 
Hur i dessa senare bevarandet av a skall förklaras, blir en annan fråga. 
Den ljudlagsenliga utvecklingen av a under levissimus representeras 
endast av enstaka ord som fiestametn, niemdamcin, heetagåue, VåStelt-
hIÅS. Att för det nästan genomgående a tänka på analogiskt infly-
tande från former av de enkla orden, är tydligen osannolikt, ock man 
undkommer sålunda icke antagandet, att vid tiden för övergången a e 
de här ifrågavarande mellanstavelserna hade en akcent starkare än levis-
simus. Detta synes icke kunna tolkas på annat än det av Kock Sv 
Lm. XIII. 11, s. 13 föreslagna, nämligen att sammansättningarna ut-
talats med två fortisakcenter. 

Bland de s. 554 fe. under a upptagna orden finnas några med 
bindevokalen a, vilken icke torde gå tillbaka till äldre a. Av dessa 
synas hinabdn„ ifilabåuh, siamabåg, jålastika ock möjligen pletnabåg 
snarast vara bildide utan bindevokal ock ha fått a såsom ett slags 
svarabhaktivokal, möjligen under inflytande från de många sammansättnin-
garna med bindevokalen a. Vid sidan av de anförda formerna finnas näm-
ligen också Mebch, ock fwålstika. Vid neabeat kan man anta på-
värkan från de många trädnamnen på a som bhga- etc.; ock slutligen 
kan fbskamtjug förklaras som anslutning till de många sammansätt-
ningarna med värbal förled, vilka regelbundet ha a, t. ex. bigatit6, 
blkabetkan etc. (se materialet s. 560 If. under avd. y). 
_ 	Sammamsättningarna under avd. 9, s. 557 if., ha a av u, o ock 
e, däremot a <--• a. Svaga mask. ha alltså kompositionsform på a, 
svaga fem. på a. En avvikelse som iåah4/ beror på anslutning till 
värbala förleden, ock i gte,bbaSigea ingår på grund av sammansätt-
ningens art nom.-formen som förled. 

Anm. 2. Vokalbortfall inträder tydligen vid akcentreduktion, men 
även här synes det vara omöjligt att formulera regler. På grund av 
akcentsvag ställning i satsen finna vi t. ex. s19n 'sådan', hott, kant 
etc. 'hurdant', ock väl även fastah, mostan, etc., jfr ovan s. 548. Till 
'denna grupp få väl räknas fall som fgafdn't, fulabta etc. Som det 
tyckes, utan denna medvärkande faktor-  ha vi bortfall i ord som bbsta 
etc. (se s. 243), Nstån, etc. (s. 578), dåVita (s. 194), fcbsa, feewsa 
etc. (s. 149). Bortfall av vokal efter akc. 1 i förled synes böra an-
tagas i &kon, etc., se s. 77. 

38-120088. Sv. landsm. W i g fo MY. 



KAP. VII. DIALEKTGEOGRAFISKA OCK KRONO-
LOGISKA FRÅGOR. 

I här föreliggande slutkapitel komma en del spörs-
mål av allmännare natur att upptagas till behandling. De stå 
alla i mer eller mindre direkt samband med huvudfrågorna om 
dialekternas gruppering ock ljudförändringarnas kronologi. 	• 

Försöket att konstatera dialektgränser ock att 
sammanföra de relativt enhetliga »sockenmålen» i större en-
heter möter tydligen de vanliga svårigheterna. Det torde knappast 
vara nödvändigt att börja med en principdiskussion, då de olika 
problemen både få större aktualitet ock konkretare form, när 
man något gett sig in på här föreliggande material. Ock ut-
gångspunkten för undersökningen måste alltid utgöras av de 
enskilda olikheternas gränser, sådana de föreligga intecknade 
på kartan. 

Med avseende på dessa linjers förlopp märkes följande. De 
äro dragna i sockengränserna, då ingen uppgift om avvikelse i 
någon del av.  socknen förelegat. Vad beträffar området söder om 
Nissan, torde detta innebära en ganska noggrann överensstäm-
melse med värkligheten, då jag i fråga om nästan alla socknar 
har uppteckningar från olika håll'. Norr om Nissan ge nog 
de utefter sockengränserna slingrande dialektlinjerna ett intryck 
av större exakthet, än som egentligen överensstämmer med om-
fånget ock pålitligheten av det föreliggande materialet. Några 
avsevärdare oriktigheter i fråga om målgränsernas förlopp torde 
likväl knappast vara att befara. Då gränsen på en längre 
sträcka icke direkt iakttagits, har jag i allmänhet dragit 

1  Undantag göra tydligen de egentligen icke undersökta socknarna 
Snöstorp, Ysby ock Hasslöv, varom so Inledningen s. IX, not. Vidare 
finnes nämnvärt material endast från en punkt av Renneslöv ock likaså 
endast från en punkt av det till omfånget ytterst obetydliga Tjärby. 
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den i rät linje mellan de kända punkterna. Medtagna äro en 
del gränser, om vilka jag endast kan uttrycka en förmodan. 
Den närmare motiveringen har i allmänhet lemnats vid behand-
lingen av de enskilda ljuden. 

Men innan man går över till frågan om de sydhalländska 
målens inre förhållanden, är det av vikt att veta, vad som kan 
skilja dem alla från övriga sydsvenska dialektkomplexer. Vi 
ha hela tiden rört oss med uttrycket sydhall. dialekter, men 
därunder tydligen endast förstått en geografisk begränsning. 
Finnes det någon motsvarande språklig? 

§ 135. De kännetecken på en sydhalländsk grupp bland 
de sydsvenska dialekterna, som anföras av Nomen Vårt språk 
I, 1021  — efter Lundell i Nord. Fam.-bok (oförändrat i 2 uppl. 
X, 1109 f., 1909) — kunna icke upprätthållas, då de antingen 
gälla blo,tt för en del av SH. eller också gå långt utanför detta 
områdes gränser. 

Det första — bevarat -t efter svagtonig vokal — går 
endast ner t. o. m. Nissadalen, se s. 490f. 

Det andra — ipf. som kala etc. — gäller icke hela SH., 
då området intill Smålandsgränsen, som omslutes av linjen nr 43, 
har -ada; ock vidare fortsätta formerna utan preteritimärke 
söderut i nordvästra Skåne ock ytterligare ned över hela syd-
skånska slätten, se s. 493 f. 

Det tredje, 1 pers. plur. på -m, går endast ett stycke 
söder om Ätran — se gräns nr 11 — ock det söder därom in-
trädande -n härskar icke häller i hela återstoden av SH., utan 
endast ned t. o. ro. Tönnersjö härad (med undantag av Elds-
bärga). Sydligaste Halland, cl. v. s. Höks hd ock Eldsbärga sn 
av Tö. hd, har sålunda ipf.-former som n kala, keosta etc. 

Slutligen finnes det fjärde kännetecknet — frågeformer 
som kanstu etc. — även i VGöinge, ock för övrigt torde en 
arkaism av detta slag inte ha alltför mycket att betyda såsom 
indelningsgrund, då den mycket sent kan ha försvunnit frän 
angränsande områden, där den nu icke längre kan iakttagas. 
I SH. är det endast valstu 'vet du' etc, som jag hört någor-
lunda ofta. 

1) Jag anför i hela det följande Noreens framställning såsom den 
sista sammanfattande. För hans källor — huvudsakligen Lundell — se 
de anförda sidorna. 
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Vilja vi uppställa en sydhalländsk dialektgrupp, måste vi 
alltså finna andra kännetecken. Det är emellertid klart, att 
det vid en rent empirisk klassificering är omöjligt att hålla sig 
till de eventuella kännetecknen på den mindre gruppen ensamt, 
utan att ta hänsyn till vad som är utmärkande för den större, 
överordnade gruppen, i detta fallet de sydsvenska dialekterna i 
allmänhet. 

§ 136. Den indelning av de svenska dialekterna, som här-
stammar från Lundell »Om de svenska folkmålens frändskaper» 
(1880), räknar med en gräns mellan central- ock sy d sk an di n a - 
viska mål, som skulle gå genom norra Halland samt norra ock 
mellersta Småland. Den senaste redogörelsen för målen söder 
om denna gräns finnes hos Lundell Sv. Lm. 1911, s. 255 if. 
Hur förhåller det sig nu med de anförda dialektdragen ock 
deras lämplighet som kriterier på en sydsvensk grupp? Vi 
kunna utgå från Noreens framställning, Vårt språk I, 99 f., som 
upptar icke mindre än älva kännetecken. Jag förbigår till en 
böljan det andra ock sjunde, men följer i övrigt den av Noreen 
valda ordningen. 

Det första, h i alla ställningar, kunde man vilja från-
känna betydelse som kännetecken på sydsvenska mål, därför 
att h - efter vad det vill synas på välgrundade skäll — antas 
ha erövrat området först under 1800-talet. Den historiska syn-
punkten får emellertid tils vidare konsekvent uteslutas, då man 
annars inte ser någon anledning att bortse endast från det 
sista århundradets nyheter. Visserligen är det klart, att även 
en rent »ohistorisk» klassificering, som företages utifrån de nu 
rådande uttalsförhållandena, får göra ett val mellan yngre ock 
äldre nu härskande uttal. Man brukar utan tvekan bortse från 
av riksspråket framkallade nyheter ock håller sig till den älsta 
generationens språk. Men en uttalsändring sådan som und an-
trängande av r genom h faller icke under denna rubrik, ock 
mot s som kännetecken för målen får alltså blott anföras, att 
det ännu icke kan anses för allmänt härskande på hela det 
sydsvenska området. 

1) Se Kock list. Tidskr. f. Skåneland II, 19, Lundell Sv. Lm. 
1911, s. 257. 
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Det tredje, bruket av j' träffas i en stor del av götamålen 
ock likaså i Värmland, saknas däremot i en stor del av södra 
Halland. 

Det fjärde, fln 	y, t. ex. biga 'binda', mog 'mun', går i 
SH. endast upp till Nissadalen. I Skåne saknas det på vissa 
håll i nordost. För Småland äro uppgifterna otillräckliga, men 
antagligen har större delen av landskapet söder om 1-gränsen 
blott n, så t. ex. SMöre ock Västbo.i 

Det fämte, g -› w, v efter guttural vokal, finnes icke i hela 
den avsedda delen av Småland, ock sträcker sig dessutom upp 
genom norra Halland ock Bohuslän. 

Det sjätte, kvarstående av gammalt w, gäller icke större 
delen av södra ock västra Skåne, inte häller hela SH., se ovan 

434 ff. 
Det åttonde: å övergår till diftong, alltså gao 'gå' etc., 

saknas på skånska slätten. 
Det nionde innebär bevarandet dels av -de som pret.-

märke, alltså bilade, etc., dels av -at i sup. Det förra gäller 
endast för smärre delar av Skåne ock SHalland. Ock i Små-
land går -(24. enligt Lundell Sv. Lm. 1911, s. 264 »långt utan-
för övriga gränser utefter hela nordfronten». Detsamma gäller 
enligt Lundell a. st. även om finalt -t, varför återstoden av 
punkt 9 ock hela punkt 10 måste utgå. 

Det älfte: pluraländelsen r saknas före artikeln -na; alltså 
hestana, vcenona, är vad plur. på -dh beträffar icke utmärkande 
för SH. ock Skåne (se ovan s. 505), ock saknaden av r i hcestana, 
liksom i obest. formen hesta, innebär icke någon skillnad från 

ex. västgötamålens hesta, best. ock obest. form. Men olikheten 
i plur.-bildningen kvarstår ändå ock kan föras samman med punkt 
7, där vi tydligen ha att göra med ett drag, bevarandet av slut-
ljudande -n efter svagtonig vokal, vilket är utmärkande för alla 
de sydsvenska målen till en viss gräns, ock alltså kan användas 
såsom kännetecken på en sydsvensk dialektgrupp. Med denna 
företeelse tyckes förekomsten av plur.-former som tosahna, ncetan,na 
etc. synnerligen nära, om också inte fullständigt, sammanfalla 2. 

Se Linder ock för Västbo Sv. Lm. H. 9, s. 32 ff. ock Norlander 
Starka verb i Västbomålet s. 5 if. 

Se uppgifterna hos Lundell Sv. Lm. 1911, s. 258 if. ock för 
Halland ovan s. 400 if. ock 496 if. Däremot torde best. plur.-former 
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1 omedelbar närhet intill denna gräns går tydligen också den 
för övergången -en --> -a(n) i ändelser. Men jämte dessa känne-
tecken ha vi sen av alla anförda endast kvar ytterligare ett: 
det söderut ensamt härskande / (mot nordligare växling av / 
ock k). Även detta täcker ett sammanhängande sydsvenskt om-
råde, men gränsen går nästan alltigenom nordligare, stundom 
inte så lite nordligare än gränserna för former som boken, 
töserna etc.1  

§ 137. De anmärkningar, som i det föregående riktats mot 
Lundells karakteristik av såväl den stora sydsvenska dialekt-
gruppen som av de sydhalländska målen, ha alla varit av ena-
handa slag. Kännetecknet är olämpligt, har det hetat, antingen 
1) emedan det endast gäller en del av det åsyftade området, 
eller 2) emedan det går utanför områdets gränser, eller slut-
ligen 3) emedan det på samma gång uppvisar båda dessa 
brister. 

Nu är det ju så, att de här påpekade olikheterna i fråga 
om de enskilda dialektdragens utbredning inte varit okända 
vare sig för upphovsmannen till indelningen eller för dem som 
senare anslutit sig till densamma. De kunna tydligen med 
mycken styrka framhäva, att kraven på logisk oangriplighet 
måste modifieras, då vi försöka skaffa oss en överblick av en 
skiftande ock åtminstone i mycket hög grad kontinuerlig värk-
lighet: Det är i värkligheten sällsynt, att flera gränser för 
språkliga olikheter på längre sträckor fullständigt sammanfalla. 
Man finge alltså nöja sig med ett enda dialektdrag såsom känne-
tecken på varje avdelning, ock sedan ytterligare för varje under-
avdelning, ock logikens krav vore visserligen tillfredsställda, 
men vad vore vunnet för en indelning av målen? Endast under 
en förutsättning vore tillvägagångssättet rimligt, nämligen om 
de enskilda olikheternas gränser vore jämt fördelade  över hela 
språkområdet. Men även om vi då valde ut detta enda känne-
tecken med hänsyn till dess vikt, skulle vår indelning inte ha 
mycket mera att betyda än ett gradnät på en karta, ock vi 

som hcesta gentemot hcestana inträda först ett stycke nordligare. 
Så i Halland, se s. 497 ff. ock även en del uppgifter för Småland hos 
Lundell a. st. tyda på detsamma. 

1) Se Lundell Sv. Lm. 1911, s. 257 if., B. Karlgren Sv. Lm. 1909, 
s. 87 if. ock för Halland ovan s. 400 fe. ock 407. 
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kunde inte längre tala om någon »naturlig» gruppering av 
målen. 

Det är klart, att invändningen är riktig; men det är lika 
klart, att den inte kan rättfärdiga hur stora avvikelser som 
häl st mellan de enskilda gränser, vilka man tillsammans vill 
låta innesluta det åsyftade dialektområdet. Ty invändningen 
bygger just på att ett språkområde inte är ett kontinuum, där 
förändringarna äro lika stora, i vilken riktning man än rör sig, 
utan att det värkligen existerar områden, som skäras av rela-
tivt få linjer — eller oviktiga linjer —, medan på andra håll 
gränslinjerna tränga sig samman i större antal eller, om de äro 
färre, ersätta detta genom sin vikt. Det är sålunda om en 
gradskillnad diskussionen rör sig. Här som så ofta annars 
blir tvistefrågan en kvantitativ. Vad fordras för att vi skola 
ha rätt eller ha någon fördel av att föra samman flera gränser 
till ett knippe, som bryter den fullständiga kontinuiteten? Så 
vitt jag ser, har Lundell icke gett något svar på frågan, under 
vilka förhållanden ock inom vilka gränser han anser det rim-
ligt att som kännetecken på en målgrupp anföra drag, vilka 
endast gälla en del av målen eller också gälla för en hel rad 
utanför den antagna gränsen belägna mål. De enda gånger 
som jag funnit problemet berört, är Frändsk. ss. 12 ock 29. 
På förra stället heter det: 

»Om det åter händer, att ett kännetecken, som vi funnit ut-
märkande för en större grupp av mål, skulle saknas inom ett 
mindre område, ock vi finna, att detta mindre område mellertid 
av andra skäl nödvändigt måste sammanhänga med närliggande 
mål, som äga den större gruppens utmärkande egenskaper, så 
anser jag mig hava fulla skäl att anse den utveckling, som 
inom det mindre området utplånat eller hindrat utbildningen 
av detta kännetecken, bero på en speciallag, yngre eller äldre, 
utan väsentlig invärkan på det hela, ock min uppfattning av 
det enskilda målets ställning kan av ett sådant undantags-
förhållande icke väsentligen ändras. Målet i sin helhet tyder 
alltid på en för hela den stora gruppen gemensam inre grund, 
som giver mig rätt.» 

Om nu med dessa »mindre områden» menas små språköar 
inuti en större dialektkomplex, vilka öar i ena eller andra hän-
seendet visa ett ursprungligare tillstånd eller en senare special-
utveckling, så är praktiskt taget föga att invända. Avgörandet 
beror tydligen i varje särskilt fall därpå, hur många ock viktiga 
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de övriga gemensamma kännetecknen äro, vilka bevisa att målet 
på det mindre området »i sin helhet» hör till den åsyftade 
gruppen. Men principen kan inte gärna utgöra ett rättfärdi-
gande av att som kännetecken på en målgrupp anföras drag, 
vilka saknas på en avsevärd del — kanske en tredjedel eller 
mera — av området ock på en del, som genom frånvaron av 
just detta drag står i direkt förbindelse med målen utanför den 
antagna dialektkomplexen. Detta gäller t. ex nn 	på 
det sydsvenska området (se ovan s. 597). Hela norra ock östra 
tredjedelen av området synes ha n liksom de angränsande göta-
målen. Jag kan inte häller se, att kritiken i detta ock lik-
nande fall är avvisad genom anmärkningarna i Frändsk. s. 29: 

»Med kännedom om den föregående framställningen bör en 
missuppfattning av detta skernas mening ej vara att frukta. 
De uppgivna kännetecknen finnas icke ovillkorligen inom hela 
det ifrågavarande området; de finnas där blott i sådan utsträck-
ning, att man med skäl kan säga dem väsentligen höra dit 
ock i det hela vara för gruppen utmärkande 	 Det 
värkliga livet kan icke trängas in under ett skema, som blott 
har till ändamål att för oss lätta översikten av den växlande 
mångfalden. Jag har sökt undvika sådana karakterer, som 
blott tillkomma en enskild underavdelning av gruppen . . . .» 

Argumentet synes utgå ifrån att områdets gränser redan 
äro kända, ock vill framhäva, att det sedan kan ha ett ganska 
stort intresse att få reda på dialektdrag, som härska ö,ver stora 
delar av detta område, medan de kanske utanför målgruppen 
äro sällsynta eller t. o. m. okända. Men då måste man ju 
först ock främst fråga, vilka drag det är som fått bestämma, 
var områdets gränser skulle dragas. Så vitt jag förstår, kan 
utbredningen av fln 	inte ha övat något inflytande. Det- 
samma är tydligen fallet med övergångarna gh -› w ock iu 
(»y, vilka med sin utbredning över Skåne, västligaste Bleking, 
västra Småland, Halland ock Bohuslän alldeles otvetydigt peka 
på en »sydvästsvensk» målgrupp. Ock gå vi till ett av de enligt 
Lundell för sydsvenska mål allra mäst konstitutiva dragen, 
nämligen bevarat -t efter svagtonig vokal, så faller ju söder 
om denna gräns hela Bohuslän, delar av Dalsland1, Västergöt-
land utom nordspetsen ock största delen av Östergötland2. 

Se Hesselman Nord. Fam.2  V, 1137 ock SOÅ. XV, XVI, XVII. 
Se Danell Xenia Liden. ss. 43, 46. 
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Utbredningen av bevarat -t synes mig alltså inte ha kunnat 
spela någon roll, då gränsen för de sydsvenska målen blev 
dragen genom norra Halland ock norra Småland. 

Nu kunde det synas någon lika godtyckligt att förklara, 
att dessa gränser ligga för långt ifrån varandra, som det 
är att anse dem ligga tillräckligt nära varandra för att inne-
sluta en sydsvensk målgrupp. Svaret kan endast bli en vädjan 
till en sannolikt hos de flästa existerande allmän föreställning 
om vad ordet »gränsbälte» bör innebära för att ha någon prak-
tisk betydelse. Ordet har ingen mening, om det inte vill ange, 
att här gå linjerna närmare samman än annorstädes. Men om 
vi dra en g-gräns, grovt räknat, från Halmstad över Växjö till 
Karlshamn, en k.gräns från Varbärg över Jönköping till Kalmar, 
en -t-gräns från Strömstad över Skövde ock Linköping ut till 
någon punkt vid Östersjön, så frågar man sig ovillkorligen, vad 
det finnes för skäl att stanna just här. Det torde inte möta' 
någon svårighet att ta ett ungefär lika långt steg ytterligare 
norrut ock finna ännu en gräns av samma betydenhet som de 
förut nämnda, låt oss säga gränsen mellan typerna bek ock 
bak 'beck". o. s. v. över hela det nordiska språkområdet. Å 
andra sidan kunna vi ta ett liknande steg söderut ifrån g-gränsen 
ock fråga, varför inte den i många hänseenden högst betydelse-
fulla gräns, som skiljer skånska slätten från Nordskåne, varom 
se nedan s. 612 if., skall få komma med; för att nu inte tala om 
gränsen för k, p, t --> g, b, d, vilken rent kvantitativt omsluter 
lika stor del av Sydsverige som g-gränsen ock vilken både 
»akustiskt» ock »historiskt» har mycket mera att betyda. 

§ 138. Jag kan inte se annat, än att den, som vill grunda 
sin indelning av målen på så långt från varandra ock med så 
jämna mellanrum förlöpande gränser som de för g, k ock -t, 
måste stå svarslös inför påståendet, att dialektgränser ock dia-
lekter icke existera i värkligheten, att de endast äro tanketing, 
ock att varje gruppering är rent godtycklig. Nu är det ju inte 
uteslutet, att denna sist nämnda ståndpunkt kan vara oveder-
lägglig i fråga om det svenska språkområdet, framför allt om 
man anser det nödvändigt att kunna gruppera alla målen i 
några få stora enheter. Men iakttagelser på andra håll mana 

1) Se Flesselman Sveamålen s. 65 f. 



602 	 WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL. 

synbarligen till att inte i första hand uppge försöken. En något 
äldre åsikt om gränslinjernas likformiga fördelning över varje 
språkområde kan inte längre vidhållas. En blick på den av 
Gauehat Archiv f. d. stud. d. neueren spr. III, 8. 392 meddelade 
språkkartan över franska Schweiz lemnar ingen möjlighet till 
tvivel om att där på ganska många håll ett flertal gränslinjer 
helt eller delvis sammanfallal. På tyskt språkområde har man 
gjort liknande erfarenheter. Man kan inte underlåta att tala 
om »gränsknippen». Tärmen är tydligen ganska tänjbar. Ock 
risken för godtycke kan man inte komma undan, så snart 
man ger sig in på denna väg. Men den vägen torde i 
alla fall vara den enda som finnes att gå, särskilt om man 
vill sluta samman målen i större grupper. Det är klart, att 
ja större området är, desto större är också sannolikheten för 
att gränslinjerna skola gå isär;" men desto bredare gränsbälte 
kan också tålas, utan att indelningen förlorar sitt praktiska 
värde. Ett värksarnt korrektiv mot tendensen att nöja sig 
med alltför »ungefärligt» grannskap mellan gränserna synes 
man kunna skaffa sig däri, att man räknar dialektkomplexens 
omfång efter den innersta av gränserna. Vid den slutar vad 
man kallat »die kernlandschaft», ock hela det område, vari 
gränserna förlöpa, blir sålunda ett gränsområde till ett nytt 
»kärnlandskap» eller centralområde. 

Vill man fatta den sydsvenska dialektkomplexen såsom ett 
dylikt jcentralområde ock samtidigt fasthålla vid k-gränsen så-
som ofrånkomlig, synes det av de föreslagna gränslinjerna en-
dast vara den för bevarat -n, som skulle kunna ingå i ett gräns-
bälte av rimliga proportioner 2. Redan om man till dessa lägger 
gränsen för diftongeriugen av å, vilket skulle förorsaka den 
ojämförligt minsta inskränkningen, faller hela skånska slätten 
utanför centralområdet. Ock tillfogas ytterligare något drag 

Till Gauchats här anförda avhandling »Gibt es mundartgrenzen?», 
vilken själv innehåller de allra viktigaste bidrag till stridsfrågornas 
lösning, kan hänvisas även för referat av den intill år 1903 förda 
diskussionen. Man kan jämföra ETappolet »Cher die bedeutung der 
sprachgeographie» i fästskriften till Morf s. 385 IT. Utförlig litteratur-
förteckning finnes hos Wechssler Giebt es lautgesetze? (1900). 

Jag vill inte förneka, att det är frestande att även inf öra gränsen 
för ensamt h, , trots förekomsten av r på en del av området. 
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vilket som hälst, reduceras »kärnan» ock utvidgas gränsbältet 
på ett sätt, som berövar indelningen allt praktiskt värde. Om 
alla de av Lundell anförda kännetecknen skulle medtagas, bleve 
»kärnan» antagligen' ett par härader i sydvästra Småland ock 
»gränsen» hela Sydsverige i övrigt upp till -t-gränsen. 

Det är tydligen alls inte min mening, att det föregående 
skulle utgöra något slags konsekvenser, som måste följa av 
Lundells förutsättningar. Jag har endast så klart som möjligt 
velat utveckla, att de många ock viktiga företeelser, som Lundell 
framdragit såsom utmärkande för större eller mindre grupper 
av sydsvenska mål, inte böra få framkalla den föreställningen, 
att lika många ock viktiga skäl tala för den av Lundell upp-
ställda gränsen genom NHalland ock NSmåland. Dess vikt 
beror helt ock hållet på det värde man tillmäter k, bortfall av 
-n (ock möjligen it.) såsom dialektskiljande. Detta värde är 
naturligtvis icke litet, isynnerhet om vi komma ihåg, att med 
fl-bortfallet i stort sett följa bestämda former av subst. som 
boka etc., tösera etc. Men då man vågar tala om vissa dialekt-
drag som mera betydande än andra, får man vara beredd på 
att återigäu råka in i en principiell diskussion om det berättigade 
i dylika avgöranden. Här lika lite som i fråga om tärmen 
»gränsknippe» går man fri för beskyllningen om godtycke, ock 
man måste ta risken på samma sätt för att överhuvudtaget 
vinna något praktiskt resultat. Men när det gäller en före-
teelses vikt, kan man undvika en del onödiga meningsskiljaktig-
heter genom att klart framhålla, från vilken syn punkt före-
teelsen anses betydande. 

Det är väl egentligen två dylika synpunkter, som vid en 
avvägning av dialektgränsers vikt för en indelning ha anspråk 
på vårt intresse. De skulle kunna benämnas den »akustiska» 
ock den »historiska». Distinktionen är ju för vade språkman 
välbekant, men jag skall ändå tillåta mig att här understryka 
ock utlägga den, då de båda synpunkterna inte alltid hållas 
tillräckligt isär, utan vid en avvägning av olika gränsers vikt 
få ersätta ock understödja varandra på ett ofta förvirrande sätt. 

§ 139. Från den akustiska synpunkten, som möjligen 
också skulle kunna kallas den rent deskriptiva, är intresset 
huvudsakligen riktat på de moderna uttalen, deras likheter ock 
olikheter. Fullt frigjort från varje historisk hänsyn blir visser- 
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ligen inte häller detta betraktelsesätt, eftersom man vid jäm-
förelsen mellan målen håller sig till sammanhängande dia-
lektområden. Om samma dialektdrag, som i en del av språk-
området användes för att känneteckna en målgrupp, skulle upp-
träda på annat håll ock varje historiskt samband kan anses 
uteslutet, föras icke dessa mål ihop till en enhet. Men i övrigt tar 
man ingen hänsyn till de moderna skiljaktigheternas ålder eller 
ursprung eller historiska förklaring över huvud. De mätas »kvan-
titativt», ock samhörigheten mellan dialekterna bestämmes därefter. 

Konsekvent ock grundligt genomförd, innebär denna stånd-
punkt, att forskaren noggrant undersöker frekvensen i de talade 
målen av de ljud ock former — för att nu ,hålla oss till dessa 
bägge faktorer — på vilkas likhet ock olikhet klassificeringen 
grundas i. 

Utrustad med dessa kunskaper får han sedan göra en rent 
kvantitativ avvägning av de resp. olikheternas betydelse. En 
kvalitativ faktor torde emellertid även här vara omöjlig att 
undvika. Vissa olikheter kunna nämligen ha en relativt mindre 
frekvens i talet, men genom sin uppseendeväckande »kvalitet» 
ändå rent akustiskt ge intryck av en betydande avvikelse2. 
Även om denna faktor i någon mån eller på något sätt kan 
göras tillgänglig för en kvantitativ behandling, återstår alltid 
en räst, där »godtycket» inte kan övervinnas. 

Att varje försök till indelning av dialekter tar hänsyn till 
ovan angivna faktorer, är tämligen säkert, fastän det vanligen 
sker mera på känn, utan exakta undersökningar. Om 1 hade 
varit ett mycket sällsynt ljud, hade det säkert icke fått spela 
den roll, som Lundell nu tilldelat det. Ock om olikheten i den 
akustiska effekten mellan de båda 1-ljuden varit ytterst ringa, 
skulle de också varit tämligen oanvändbara som dialektskiljande. 
Lundell uttalar för övrigt Frändsk. s. 58 alldeles klart sin an-
slutning till detta betraktelsesätt, då om de såsom avgörande 
kriterier anförda företeelserna tillfogas: »alla dessa i talet ideligen 
återkommande drag». 

Jfr den hos Gauchat a. a. s. 386 citerade Haag, som mäter 
betydelsen av en ljudgräns »1. nach der zahl der betroffenen formen, 
2. nach der häufigkeit des gebrauches dieser formen (daher die ohrfällig-
keit eines lautwandels), 3. nach dem grad der veränderung der formen». 

Jfr punkt 3 hos Haag i not 1. 
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Det finnes emellertid ännu en punkt där ett kvantitativt 
betraktelsesätt, ehuru kanske mera omedvetet, spelar in. Den 
som söker indela ett helt språkområde, ser sig ofta om efter 
några stora underavdelningar. De kunna få vara två, tre eller 
möjligen fyra, fäm, men inte gärna strax ett halvtjog, eller ett 
dussin. Men då är det inte givet, att de från förut angivna 
synpunkter viktigaste dragen bli de avgörande. 

Det förefaller mig återigän otvivelaktigt, att om t. ex. 
gränserna för 1 : k, h : r ock -an : -a gått låt oss säga tvärs 
över Skåne, det icke skulle synts de flästa naturligt att här 
sätta gränsen för 'en av de stora underavdelningarna inom det 
svenska språkomådet. Den som anser kravet på några stora 
underavdelningar oeftergivligt, får alltså företa en ny avvägning 
av olikheternas betydelse sedd i samband med deras geogra-
fiska utbredning. Ock här blir återigän ett fält, där stridiga 
meningar kunna göra sig gällande. 

§ 140. Om den historiska synpunkten så skarpt skiljes 
från den akustiska, är det tydligen emedan båda icke leda 
till samma resultat, när man söker avgöra företeelsernas vikt. 
Varje gräns för ett dialektdrag är man ju böjd att tyda som 
bevis för historisk avskildhet, ock det likartade området innanför 
gränsen anses då ha en gemensam historisk utveckling. Sä, 
långt kan ju varje gräns kallas för historisk. Men vårt intresse 
är av olika skäl riktat på olika tider. Vi söka efter de gamla 
eller älsta dialektdragen för att visa målens ursprungliga sam-
hörighet. Dessa drag kunna rent akustiskt ha relativt litet att 
betyda för det allmänna intryck man får av dialekten. En 
övergång som den av iu 	(i)y, alltså by 'bjuda' etc. i de 
gamla danska målen i Sydsverige, har rent akustiskt inte så 

1) Frågan är, om man inte också brukar ta ock rimligtvis bör ta 
hänsyn till de talande personernas antal. Åtminstone när det gäller 
att avgöra, huruvida ett antal gränslinjer gå så pass nära varandra, att 
ett gränsknippe kan konstateras, torde bygdernas befolkningstäthet 
inte kunna lemnas alldeles ur räkningen. Att diftong motsvarande 
svenskt å E- ä saknas på den folkrika skånska slätten, förefaller mig 
alltså vara en avgörande invändning mot att uppta draget såsom ut-
märkande för de sydsvenska målen. Däremot synes det mig kunna 
diskuteras, om inte gränserna för 1 : ?/' ock -an : -a böra sammanslås, 
ehuru bältet dem emellan i nordvästra Småland torde omfatta ett geo-
grafiskt område åtminstone lika stort som Sydskåne. 
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mycket att betyda i jämförelse med bruket av genomgående h, 
men det förra draget är av helt annan betydelse än det senare för 
den, som vill bevisa gammal samhörighet mellan målen. Tvärtom 
är t. ex. i SH. skillnaden mellan målet i Enslöv (ock Nissa-
dalen överhuvud) å ena sidan ock i det angränsande Breared 
å den andra för örat mycket påfallande i fråga om de moderna 
representanterna för äldre ö ock ö. I Enslöv höres i allra största 
utsträckning ä-ljud (e), endast i några få fall ö; i Breared 
däremot genomgående ö-ljud (se ovan s. 265 f., 282). Såsom nedan 
i Tillägg ock rättelser visas, föreligger dock, nästan fullständig 
överensstämmelse mellan de båda målen i fråga om fördelningen 
av gammalt ö ock ii, åtminstone i kort rotstavelse: Ens. 9, Br. 
abo gå tillbaka till äldre ti, EnsBr. o till äldre 6. Det är klart, 
att inte bara »gammal» samhörighet från historisk synpunkt är 
av intresse. »Senare» överensstämmelser kunna visa »senare» 
samhörighet, vilken icke till alla delar behöver sammanfalla 
med' den äldre. Förbindelsernas riktning har ändrats. Utbred-
ningen av k, p, t ---> g, b, d i södra Sverige visar ett annat 
samband mellan målen, än det vi sluta oss till ur fördelningen 
av 1 ock 1'. Härmed är tydligen den möjligheten given, att en 
modern »akustisk» enhet icke kan uppställas, enär ju en sådan 
kan anses representera summan av alla eller åtminstone de 
fästa ock viktigaste enskilda »historiska» enheterna med unge-
fär samma utbredningsområde. Men gå dessa enskilda »histo - 
riska» enheter på viktiga punkter geografiskt isär, blir en summe-
ring utan värde. Vi fä då nöja oss med att sammanföra de 
»historiskt» tillhopahörande gränserna i skilda grupper ock på 
detta sätt bilda liera »historiska» komplexer 

Det finns ännu en olikhet mellan dialektdragen som från 
historisk synpunkt har sitt intresse. Då man i överensstäm-
melserna mellan dialekter vill se tecken till gemensam historia, 
är det klart, att gemensamt genomförda novation er oftast ha 
avsevärt större beviskraft än gemensamt bevarade »arkaismer». 
Några isolerade relikter av ett äldre tillstånd tyder man ju 
inte gärna som bevis för språklig samhörighet. Men om man 
också i stället för språköar skulle finna en sammanhängande 
landremsa, blir förhållandet inte mycket annorlunda, såvida 
andra skäl att anta historiskt samband saknas. Att sk kvar-
står framför palatal vokal i ett smalt vinkelformat bälte, om- 
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fattande SH. från ock med Åtradalens sydkant, vidare syd-
västra hörnet av Småland', ock av norra Skåne det nordöstra 
hörnet av Åsbo hd ock en till omfånget icke närmare bestämbar 
del av Göingehäraderna, kan i ock för sig inte bevisa någon direkt 
språklig förbindelse mellan dessa trakter. Antagligen få vi tänka 
oss, att palataliseringen av sk -› f trängt fram från skilda ut-
bredningscentra, ock sk-bältet är blott en räst, som ännu icke 
sköljts över av de både norr- ock söderifrån kommande vågorna. 

§ 141. Om vi nu återvända till det genom NHalland ock 
NSmåland löpande gränsbältet ock söka avgöra dess betydelse, 
så tyckes ju denna, såsom redan ovan s. 603 blivit anmärkt, 
inte vara ringa. Går man stillatigande ut från den förutsätt-
ningen, att man måste söka uppställa relativt stora underavdel-
ningar på ett språkområde, torde man ha svårt för att finna 
något gränsknippe, som från rent »akustisk» synpunkt skulle 
kunna betraktas såsom avgjort mera betydande. Ungefär lik-
värdig synes mig emellertid gränsen vara mellan de gamla 
danska ock svenska målen. Övergången k, p, t 7-> g, b, d 
faller synnerligen tydligt i öronen. Ock med denna gränslinje 
kan man sammanföra de båda för gh --> iv, v ock för lu (i)y. 
Räknat från den innersta gränslinjen få vi ett område, som 
innefattar västligaste Bleking, Skåne, Halland ock Bohuslän. 
Gränsbältet sväller på en sträcka onekligen väl mycket ut, i 
det att både gh ---> w, v ock iu 	(j)y härska i västra Småland, 
ock det sistnämnda draget går väl också ett stycke in i Dals-
land ock Västergötland. Möjligen kan detta förefalla som en 
vägande invändning, när centralområdet tänkes innefatta endast 
sydvästra Sverige; men den förlorar säkerligen sin kraft, om vi 
här på samma gång dra gränsen för hela den sydskandinaviska 
målgruppen. I förhållande till »kärnan» har »gränsen» då tyd-
ligen inga orimliga proportioner. 

Vid denna jämförelse går jag sålunda ut ifrån, att man, 
även när det gäller den av Lundell angivna gränsen för de 
sydskandinavisk a målen, får nöja sig med 1- ock -n-bältet. 
Visserligen skriver Lundell Frändsk. s. 58 f.: 

»Jag finner frånvaron av supradentaler, användningen av w, 
övergångarna g -› w ock fln 	v-g, rikedomen på delvis nya 

1) Kanske blott Markaryds socken. 
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tveljud, framför allt kvarstående av -t, -d ock -n i konjugation 
ock deklination — alla dessa i talet ideligen återkommande drag 
— så väsentligen bestämma dessa sydskandinaviska måls lynne, 
att de gent emot övriga grupper måste fattas som enhet . . . .» 

Såsom ovan s. 597 blivit visat, få emellertid w, g 	w, 
tveljud ock -d i konjug. utgå. Inför de återstående känne-
tecknen måste man vidhålla, att även om centralområdet 
utvidgas till att jämte Sverige söder om g-gränsen omfatta 
Danmark, är det inget rimligt gränsbälte, som sträcker sig 
mellan en linje Halmstad—Karlshamn ock en linje Strömstad—
Linköping. Ock att stanna vid sistnämnda linje är för övrigt 
återigän godtyckligt. Alltså hamnar man vid 1- ock n-bältet 
ock får jämföra det med g, b, d-gränsen. 

Om man kan tveka rörande den inbördes betydelsen hos 
dessa båda gränsknippen från akustisk synpunkt, förefaller det 
mig däremot inte möjligt att göra det från historisk. Söker man 
nämligen efter gamla skiljelinjer på området, är det ju tydligt, 
att r-gränsen inte kan få spelainågon roll (jfr ovan s. 596). Även 
1-gränsen måste ju vara yngre än både g, b, d ock gh 	w, 
varom se närmare nedan ss. 673, 676, 689, ock slutligen för-
lorar bevarat -n i betydelse såsom varande en arkaism ock 
ytterligare på grund av ungdomen hos n-bortfallet. Att en norr-
ifrån kommande tendens till n-bortfall häjdats i Småland, kan 
nämligen inte bevisa någon intimare förbindelse mellan de syd-
liga Smålandsmålen ock de skånska eller danska, medan nova-
tioner som g, b, d etc. förutsätta historisk samhörighet. 

Såvitt jag kan se, har Lundell ingenstädes antytt de skäl, 
som förmått honom att frångå denna i viss mån hävdvunna 
historiska indelning. Betydelsen av gränsen för g, b, d i jäm-
förelse med andra behandlas visserligen på ett ställe, Frän dsk. 
s. 59, men där i ett något annorlunda beskaffat sammanhang. 
Det heter: 

»Vill man invända, att skånska på grund av den karak-
teristiska övergången från p, t, k till b, d, g efter vokal synes 
stå närmare danska än småländska, så svarar jag, dels att 
skånskan från denna synpunkt dock blott intager en förmed-
lande ställning mellan småländska ock danska, enär så vitt jag 
kunnat finna, de danska målen icke vidare hava b, d, g utan 
resp. v-w-f, 	y-x-w o. s. v.; dels att denna övergång i alla 
händelser är av yngre datum än den nämnda förlusten av j 
ock inträde av -e för -a, -i, -u.» 
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Här argumenteras det utifrån den förutsättningen, att gränsen 

för de sydskandinaviska målen redan är på avgörande grunder 
förlagd till norra Småland etc., ock att det nu blott gäller att 
tillse, huruvida området med g, b, d i Sydsverige skall föras 
till den sydsvenska eller till den danska underavdelningen, det 
vill med andra ord säga: huruvida gränsen i Öresund eller 
gränsen mellan Skåne ock Småland är den viktigaste. Då valet 
kan tänkas ha betydelse även vid avgörandet av g-b-d-linjens 
värde såsom gräns för hela den sydskandinaviska gruppen, finns 
det anledning att granska de av Lundell anförda skälen. Att 
skånskan etc. genom sina b, d, g blott skulle inta en förmed-
lande ställning, är icke riktigt, då såväl södra som västra Skåne 
liksom vissa delar av Halland visa p w-v, Sydskåne dessutom 
k 	t-j eller w. Dessutom förefaller det mig avgjort, som 
om den viktigare gränsen bör sättas, där förändringen av det 
gamla tillståndet inträder, icke mellan de olika graderna 
av denna förändring. Vidare har Sydskåne förlorat j i ja-vär-
ben liksom målen på andra sidan sundet, alltså t. ex. Ma 
'följa', dola 'dölja', smaha 'smörja' i Bara, clyia 'dölja', »la 
'skölja', pia 'skilja', smoka 'smörja' i Härrestad etc. Försvagning 
till -e av -a utgör ju däremot ett rimligt särmärke för målen 
i Skåne etc., då ju Skytts ock en del av Oxie härader med -e 
inta en mycket liten del av området. Rent akustiskt är det 
svårt att göra ett val, fastän g-b-d-gränsen snaras tsynes mig 
viktigare, i synnerhet om med den förenas linjerna för gh w 
ock lu 	(j)y. Lundell anlägger här den historiska synpunkten 
ock finner det avgörande, att k, p, t 	g, b, d är av yngre 
datum än -a, -i, -u •-> -e. För så vitt grupperingen i övrigt 
måste anses räkna huvudsakligen med olikheternas akustiska 
betydelse, torde det icke vara riktigt att på en enstaka punkt 
'i fråga om en underavdelning låta åldern av en ljudövergång 
träda in som den avgörande faktorn. I alla händelser kan 
man inte underlåta att fråga, varför gränsen genom nSmåland 
etc. sluppit undan en dylik historisk jämförelse med gränsen 
i Öresund. Att den sistnämnda i fråga om ålder är ofantligt 
överlägsen, synes tydligt. 

Den som söker en historisk indelning, kunde ju sålunda 
tyckas ha skäl att dra den första stora gränslinjen mellan 

39-120088 Sv. lan dm. W i g f o 9'8 3. 
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Danmark ock Skåne. Här få vi emellertid komma ihåg, att 
en en da linje knappast kan erhålla samma betydelse som ett 
gränsknippe, enär det senare pekar på ett mera långvarigt histo-
riskt samband. Ock någon mycket gammal gräns mer än den 
för -a : -e synes icke gå i sundet. 

Såsom ovan s. 606 framhållits, låg svårigheten vid »summe-
ringen» av de enskilda företeelserna däri, att deras utbredning 
pekade på växlande historiska förbindelser. Det är från denna 
synpunkt som det förefaller mig nödvändigt ock även fördelaktigt 
att skilja mellan å ena sidan en gräns, som kan dragas någon-
städes tvärs över södra Sveriga ock vilkens riktning ger uttryck 
åt en relativt sent inträdd historisk förbindelse, ock å andra 
sidan gränsen mellan gammalt danskt ock svenskt språkområde, 
här för korthetens skull kallad g-b-d-linjen. Dessa båda gränser 
skära varandra ock tyda på olika utbredningscentra ock ut- 
bredningsvägar. Däremot kan man om försvagningen -a 	-e 
endast säga, att den icke nått ut till gränserna av det gamla 
danska språkområdet. 

Blir man sålunda av praktiska hänsyn nödgad att stanna 
vid en enda indelning av målen, förefaller mig den gamla 
g-b-d-gränsen böra betraktas som den viktigaste på sydskandi-
naviskt område. Den är åtminstone likvärdig med 1- ock 
-n-gränsen ur akustisk synpunkt, ock den ger oss mera kun-
skap om den älsta dialektsplittringen. Det synes mig näm-
ligen ovedersägligt, att den uppfattning, som år 1879 kommit 
till uttryck hos Lundell rörande det historiska förhållandet 
mellan här behandlade mål, inte längre kan vidhållas. Lundell 
Frändsk. s. 60 skriver: 

»Man kunde tänka sig förhållandet mellan de sydskandiva-
viska målen i allmänhet så, att småländskan, vid bildningen av 
de nordiska rikena lösryckt från de andra ock hemma i ett 
landskap, där naturen ock sålunda också folkets levnadssätt vida 
skiljer sig från öfriga delar av området, minst deltagit i den ge-
mensamma utvecklingen, medan likartade förhållanden även vid 
områdets andra ända i Sönderjylland lemnat spår efter sig. 
För skånskan, som visserligen redan i de tidigaste minnes-
märkena av danskt språk — när man undantager runorna, 
som jag här lemnar utanför undersaningen — rätt mycket av-
viker från munarterna väster om Oresund, kan överflyttningen 
av de skånska landskapen frän dariskt under svenskt inflytande, 
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under äldre dagar för kortare tider, genom freden i Roskilde 
för alltid, väl ej hava varit alldeles utan betydelse.» 

Att föreningen med Sverige under några årtionden av Mag-
nus Erikssons regering — för att inte nämna Erik Segersälls 
erövring — skulle ha knnnat öva inflytande på de skånska 
landskapens språkliga utveckling, är väl så litet sannolikt som 
möjligt. Men när dessa landskap vid mitten av 1600-talet 
blevo svenska, hade säkerligen hela raden av de förändringar 
inträtt, vilka spela en roll vid försöken att skilja dialekterna 
på båda sidor om Öresund. Ock vad sen beträffar förhållandet 
mellan dessa gamla danska provinser ock Småland, är det tyd-
ligen inte så, att vi först haft ett sydskandinaviskt område upp 
till en gräns tvärs över Sverige, vilket sedan splittrats genom 
att de skånska landskapen kommo i närmare förbindelse med 
Danmark. Intet enda av Lundells kännetecken på en syd-
skandinavisk grupp är ju så gammalt som k, p, t --> g, b, d 
eller gh -->- w. 

Den riktiga uppfattningen är utan tvivel den rakt motsatta. 
Vi se, hur novationerna breda ut sig från ett danskt centrum. 
De första nå föga över sundet, så försvagningen av ändelsens 
-a ock — något längre — bortfall av j i ja-värb. Men k, p, t 
g, b, d går ut till den gamla danska riksgränsen, ock strömmen 
sköljer upp utefter hela västkusten ända upp till ock med nord-
ligaste Bohuslän. Samma riktning tar övergången gh --> w; 
men nu tyckes västra Småland inte erbjuda fullt samma mot-
stånd, utan erövras till en del. Ock in •-›- j(y) synes också gå 
samma vägar upp utefter kusten ock från väster till öster kanske 
ännu något djupare in. Men då dentalt 1 tränger fram söder-
ifrån, ha vägarna upp genom Småland öppnats, ock vi få en 
gränslinje tvärs över Sverige. Samma förbindelseleder visar 
den moderna utbredningen av r. Endast linjernas dragning åt 
söder, då man närmar sig östkusten av Sverige, vittnar ännu 
om att utgångspunkten för nyheterna legat i sydväst, väl också 
om att Sveriges centrum varit i nordost. 

§ 142. Vare sig man anser den viktigaste gränsen gå 
tvärs över Sverige genom norra Halland ock Småland eller öster 
om Skåne, Halland ock Bohuslän, får man vid en klassifikation 
låta 1- ock -n-gränsen skära det gamla danska området i två 
delar, en nordlig ock en sydlig. Räkna vi det danska området 
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efter den innersta av de ovan s. 607 angivna gränserna, alltså 
den för g, b, d, få vi en »sydvästlig» grupp, som alldeles sam-
manfaller med den av Lundell ock Noreen uppställda. Dess 
kännetecken skulle bli: k, p, t ---> g, b, d; gh w; 	j(y) 
dentalt 1 ock bevarat -n. 

De två ytterligare kännetecken, som anföras hos Noreen 
Vårt spr. I, 101, kunna nämligen icke vidhållas. Det ena — 
»g efter 'hårda' vokaler blir v, t. ex. lava 'laga', lyva ljuga'» — 
avser tydligen att ge en motsättning till småländskt w. Emeller-
tid får man först lägga märke till, att utvecklingen inte behöver 
vara densamma efter olika vokaler. På ett område i SH., där 
det regelbundet heter lava 'laga', kan det sålunda samtidigt 
heta shw 'skog' etc. Ock i Skåne ha vi ju träffat w rikligen 
i former som baw 'bog', law, law 'låg' etc. (se s. 330 f.). Men 
även om man inskränker regeln till att gälla endast g efter 
äldre å, torde det begränsade område i Småland, som icke har 
eller g, uppvisa såväl w som v (se Lundell Sv. lm. 1911, s. 260 f.). 

Det an dra kännetecknet — »kort u ock o ha samman-
fallit i europeiskt u-ljud, t. ex. dum 'dum, dom'» — gäller 
under alla förhållanden endast de skånska slättmålen. Norrut 
finna vi för rspr. korta u olika varieteter av å-ljud, under det 
att rspr. korta o motsvaras dels av o, dels av å-ljud. 

§ 143. Söka vi efter underavdelningar inom denna »syd-
västliga» grupp, erbjuda sig osökt de skånska slättmålen såsom 
en naturlig enhet. Det är ett mycket stort antal dialektdrag 
som äro utmärkande för slätten, men sluta i ett gränsknippe, 
som från Landskronatrakten i väster går tvärs över provinsen 
med en svag böjning åt söder ut till Östersjön vid Maglehem i 
gränsen mellan Gärds ock Albo härader. Lokaluppgifterna äro 
icke tillräckliga, för att man skulle kunna avgöra, huruvida 
fullständigt sammanfall äger rum mellan några linjer i hela 
deras utsträckning. Men för en hel rad av dem kan, som vi 
nedan skola se, gränsbältets bredd ingenstädes mycket över-
skrida en mil. Ock även de övriga visa endast på relativt 
korta sträckor någon skarpare avvikning från medellinjen. 

Då längst i väster uppgifter föreligga från de sydligaste 
socknarna i Luggude härad' ock de västliga ock nordliga sock- 

1) Se Olseni s. 3. 
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narna av Harjagers häradi, gäller osäkerheten det smala bälte, 
som bildas av Rönnebärgs hd. Gå vi österut, äro Tornarnålen 
undersökta ock likaså Färsmålen, men hela mellersta ock södra 
delen av Frosta hd representeras blott av en folksaga i Sv. lm. 

s. 664 if. från Hörby socken ock en från Gudmuntorp i 
Teckn. o. Ton. s. 14 if. Längst österut ha vi slutligen målen 
i Gärds ock Albo kända. Endast där gränserna gå norr om 
Färs hd, blir det relativt okända bälte, som bildas av södra 
ock mellersta Frosta, så pass brett, att någon egentlig avvikelse 
av linjerna kan vara att räkna med. De uppgifter från Hörby 
ock Gudmuntorp, som tillåta ett fastställande av gränsernas 
riktning, göra, att man utan stor tvekan vågar: dra linjerna 
tämligen rakt över det okända området. 

Några bland de viktigaste av dessa skiljemärken mellan 
skånska slätten ock Nordskåne finnas anförda redan hos Kock 
Hist. tidskr. f. Skåneland s. 16 if. 

Jag börjar med de linjer, som icke på någon punkt synas 
skarpare avvika från knippet, ock anför dem i ordning norrifrån. 

a) Mellan Gärds ock Albo, norr om Färs, norr om 
Hörby ock Gudmuntorp i Frosta 2  ock norr om 
Harjager gå gränserna för följande företeelser: 

övergången efter palatal av k --> 	 j; kk -›- ,ts; gg 
43.; lk, rk, nk 	k», n»; sk -› 5. Alltså heter det i norr: 
kg 'rik', bcok 'bäck', liga 'ligga', melk 'mjölk', mcerka 'märka', 
tanka 'tänka', fisk 'fisk', torska 'tröska', men i söder: ro*, 

baj', lika, miW, ma3rjjsa, 	fl 5, 	Jfr Kock 
a. a. s. 20. 

bevarandet av långt a framför nt, alltså i norr: kant, 
kcont etc. 'kant', i söder: kant. Man kan förmoda, att samma 
gräns skiljer nordligare malt, mcolt etc. 'malt' ock sydligare 
malt3. Gränsen går mellan Gärds ock Albo, norr om Färs, 
norr om Torna ock Harjager. Exempel saknas emellertid från 
Hörby ock Gudmuntorp i Frosta. 

Intet från den mellan Onsjö ock Frosta inskjutande östra spetsen 
av häradet. 

Att gränsen går just här, visas väl av uppgiften i Sv. lm. I, 
s. 665, att i Hörby förekomma både 	ock ja", både g ock dj. 

Längre norrut, t. ex. i NVill., äro antecknade former som mcplt, 
scont 'sant', jfr förhållandena i SH. ovan ss. 231, 235. 



614 	 WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMIL. 

3) labialiseringen Da --> ö framför v1, alltså i norr: iv 
'räv', neva 'näve', i söder: hov, nova. Då från Hörby uppges 
iv ock från Gudmuntorp nävana 'nävarna', får denna linje 
tydligen i Frosta dragas något sydligare än de förut nämnda. 
I övrigt kan ingen avvikelse konstateras. 

b) Mellan Gärds ock Albo, mellan norra ock mel-
lersta Färs, söder om Hörby, men norr om Gud-
muntorp i Frosta, norr om Torna ock Harjager 
går gränsen för 

4) övergången äldre ö 	az, at etc. Alltså i norr: bain, 
bom etc. 'ben', i söder: ben'. Jfr Kock a. a. s. 17 ock Swen-
ning s. 11. . 

c) Mellan Gärds ock Albo, mellan norra ock mel-
lersta Färs, söder om både Hörby ock Gudmun-
torp i Frosta, norr om Torna ock Harjager går 
gränsen för 

5) övergången eTa 	e. Alltså i norr: lesa, lama 'läsa', 
hail 'häl' etc., i söder: lesa, hel etc., jfr ovan s. 154 ff. 

d) Samma gränser i öster, men med avvikelse längst 
i väster, så att västra delarna av Torna ock Har-
jagers härader komma norr om linjen'', visa föl-
jande företeelser: 

6) bevarandet av långt a framför mp, alltså i norr: komp 
etc. 'hampa', i söder: hamp. Linjen synes gå norr om Färs. 

7) bevarandet av långt a framför st, alltså i norr: bast, 
bost etc. 'bast', i söder: bast. Gränsen synes gå mellan nord-
Färs ock mellan-Färs, men norr om Gudmuntorp i Frosta5. 

8) övergången av å till diftong, alltså i norr gcpc etc. 

Jfr ovan s. 263 if. 
Till norra Färs räknas socknarna Långaröd, Fränninge, östraby 

ock Västerstad. 
Gränsen drages då för den stora huvudmassan av orden. Om en 

något vidsträcktare utbredning av diftong i vissa ställningar se ovan 
s. 114f. 

Hur brett detta kustbälte i väster är, kan icke exakt uppgivas. 
Det synes knappast gå så långt österut som till Lund. 

Från NVill. finnas även former som mast, jfr ovan s. 613 not 
3 ock för SH. s. 241 f. 
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'gå', i söder get. Gränsen går söder om Gudmuntorp i Frosta, 
eljest som föregående'. Jfr Kock a. a. s. 16. 

Upplösningen av de gamla korta rotstavelserna sker 
icke uteslutande genom förlängning av vokalen. Alltså finna 
vi i norr enbart former som pgsa 'påse', hol 'hål' etc., i söder 
även typen pose„ hol (jfr ovan s. 508 f.). Gränsen ser snarast ut 
att gå söder om nord-Färs, då från Vollsjö äro antecknade 
former som blos 'bloss'. I väster synes linjen gå norr om Torna, 
jfr nedan (i not 1) anförda former som hot,  bos. Harjager 
får väl däremot räknas till det nordliga området, då former 
som botts, houl måste antagas komma av bis, 

Ehuru förhållandena just i gränsen äro något oklara, 
kan man till samma bälte förlägga skiljelinjen mellan norr ock 
söder i fråga om behandlingen av äldre ii ock ö, vilka i »skogs-
bygden» gåvo å ock ö, på »slätten» u, o — å, ö, varom se 
närmare ovan s. 343 if. 

e) Något starkare avvikelse visa slutligen följande 
gränser: 

bevarandet av långt a 	å' framför n -4-- nd ock 1 <--• id, 
alltså i norr: san, son 'sand', kal, kol 'kall', i söder: san, kal. 
Gränserna sammanfalla icke fullständigt. Den för kal tycks gå 
något nordligare än den för san. Kort vokal uppges i båda 
fallen från Albo, dock med undantag för Kiviks fiskläge. Grän-
sen går vidare genom Färs, där san tycks vara brukligt endast 
i södra delen (fr. o. m. sÅsum), men kal även ett stycke längre 
upp (åtminstone Vollsjö). Längre västerut har östra 'delen av 
Torna kal, san, men västra delen liksom VHarj. kol, son'. 

Gränsen för denna diftong har möjligen för icke så länge sedan 
ännu närmare sammanfallit med den för diftongen av ö. Man kan 
nämligen anta ett sent framträngande av diftongen au-ou. Härför 
synes tala, att även äldre 6(11) i västra delen av Torna ock Harjager 
representeras av eu, alltså t. ex. tauga 'dimma', smula 'smula', 
tOltit 'torv', pQusa, 'påse' (men pose, i To. fisklägen), Ulma 'kvinna' 
etc., ock västra Harj. även t. ex. /mul 'hål' (VTo. hop, keuS 'boss' 
(VTo. bo ) etc. 

Från norra Skåne känner jag lång vokal endast i Åsbo hd, där 
vi finna halm 'hand', kut 'kall' etc., se Billing s. 129, ock från 
Vill, en form som kol 'kall'. Enstaka former med lång vokal 
framför 1 äro antecknade i de sydligaste Hallandssocknarna (se ovan 
s. 229). 



616 	 WIGFORSS, SÖDRA HALLANDS FOLKMÅL. 

12) bevarandet av långt 1 framför m, alltså i norr: hma 
'timme', gulna 'grimma', i söder: time,, grama. Gränsen är från 
väster räknat i hela sitt lopp densamma som ovan under c beskri-
vits, går alltså norr om Haj. ock Torna, söder om Hörby i Frosta. 
Här synes den vända något åt norr ock gå genom nord-Färs, så 
att från Kärrstorp uppges Arma 'rimma', men från Fränninge goda-
gium 'sädesärla'. Ock så kommer till sist den största avvikelsen, 
i det att Gärds härad faller söder om linjen ock har tima etc. 

Ett skema över de här genomgångna olikheterna inom 
Skånemålen skulle alltså ha följande utseende: 

Norr 	 Söder 
1 rik 	 lag 	 Alt, Av 
2 bäck 	 bcek 	 baj 
3 ligga 	 liga 	 lita 
4 mjölk 	m-elk 	 milj 
5 märka 	maka 	 ~ripa 
6 tänka 	 tcegha 	 twyjpa 
7 fisk 	 fisk 	 fif 
8 tröska 	 torska 	 tåja 
9 räv 	 It" 	 Iti921 

10 läsa 	 lcesa, kesa 	lesa 
11 ben 	 bin, bom 	ben 
12 gå 	 gau 	 get 
13 hål 	 hol 	 hul, hul 
14 timme 	tima 	 tima 
15-  påse 	 posa 	 pose, 
16 hålla 	 hala 	 hala 
17 sand 	 san 	 san 
18 malt 	 mcolt, malt 	malt 
19 kant 	 kand, kant 	kant 
20 hampa 	komp 	 hcmnp 
21 bast 	 bost, bast 	bast 
Det förefaller mig, som om vi här skulle ha ett synner-

ligen vackert exempel på vad som med rätta kan bära namnet 
»gränsknippe». Ock att vi på skånskt område få sätta den 
största gränsen här ock icke mellan Göingemålen ock övriga 
skånska mål, är otvivelaktigt. 

Anm. De av Noreen Vårt spr. I, 101 efter Malm i Nord. Fana., 
sp. 1377 f. anförda särmärkena för »egentligt skånemål» ock Göingemål 
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äro dels mindre betydande ock dels till utbredningen alls icke samman-
fallande. Så finner man, att 

1) slutljudande -t efter svagtonig vokal kvarstår endast allra längst 
i nordost, i någon del av (5Gö. ock, efter vad det vill synas, alternativt 
i en del av Villand; 

2) Göinge -ada (inom ej närmare kända gränser): eg. Sk. -a är 
riktigt, men -a fortsätter upp genom Halland ock Västergötland; 

3) akc. byggda visserligen är starkast utvecklad på slätten, men 
fortsätter norrut, ock någon skarpare gräns torde ingenstädes kunna 
konstateras (jfr om det gradvisa avtagandet i SH. s. 566 if. ovan); 

4) 1 pers. plur. på -n endast torde förekomma i en del av öGöinge. 
-5) Om 2 pers. sing. som vellstu etc. se  ovan s. 595. 
6) Tungspets-r finnes även i Åsbo, Bjäre ock dessutom i Gäids 

ock Albo, varför någon Göinge-grupp icke därigenom konstitueras. 
En annan fråga är, om alla ovan anförda dialektdrag avgränsa 

en rent sydskånsk grupp. Därvid får man ju ta hänsyn även till 
gränsen mot de nuvarande danska målen, ock då måste en del 
av kännetecknen bortfalla. Emellertid gäller detta i första 
rummet de relativt lite konstanta kvantitetsförhållandena hos 
vokaler före kons.-förbindelser. Sålunda härskar lång vokal av 
äldre ä, framför id, nt, st ock delvis nd även på Sj2elland1, 
framför it på Langeland, Lolland ock västra Sjw1land 2. Där-
emot synes lång vokal framför mp i de angränsande målen 
vara inskränkt till Bornholm, vilket av andra skäl får räknas 
med till Skåne eller åtminstone till »gränsbältet» mot ödanskan. 

För övrigt är det endast i fråga om punkt 10 — utveck- 
lingen av äldre 	ö — som man inte kan dra någon gräns 
mot övriga danska mäl. Även i fråga om punkt 9 — upplös-
ningen av de gamla korta rotstavelserna — får en skillnad 
konstateras på grund av den långa kons. i Skåne, vare sig nu 
den korta danska.är ursprunglig eller sekundär. 

Sydskåne ensamt skulle sålunda karakteriseras gentemot 
alla kringliggande områden av de företeelser, som anges ovan 
under punkterna 3 ock 5. För Sydskåne ock Bornholm till-
samman gälla punkterna 13, 44, 6, 85, 9, 126. Vidare utbred- 

1) Se Benn.-Krist. ss. 16, 19, 31. 	2) Se a. a. s. 20. 
5) Härvid får dock undantagas k -± j, som har vidare utbredning, 

ock tilläggas, att -sk på Bomb. blir -sfs, ej 4. 
Det övriga Danmark har ö --> lo, i, ed. 
Äldre ä utvecklas i övriga da. mål på olika sätt, varom se 

Benn„-Krist. s. 27 if. 
Sjcelland ock öarna söder därom ha kort 1 framför m. 
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ning i övriga danska mål ha företeelserna under punkterna 
2, 7, 10, 11. 

Av de för Sydskåne utmärkande dragen kunna 1, 3, 5, 9 
räknas som novationer, 4, 6, 8, 12 som arkaismer. Tillsammans 
torde de konstituera ett ovanligt väl begränsat dialektområde. 
Detta är tydligen inte alldeles enhetligt. Men de gränslinjer, 
som i olika riktningar skära slätten, äro relativt få ock icke 
samlade i knippen. Att ingå på dem finnes här ingen anled-
ning, då ändamålet med föregående undersökning varit att upp-
dela den »sydvästliga» gruppen av sydsvenska mål i under-
avdelningar. En sådan ha vi funnit i de skånska slättmålen. 
Det återstår att se, om målen i Nordskåne ock SHalland kunna 
sammanföras i lika naturliga grupper. 

§ 144. Tillsammans bilda dessa sist nämnda mål ingen 
»naturlig» enhet, om man därmed förstår sammanfattningen av 
arkaismer ock novationer, som icke förefinnas i angränsande 
mål. Ock detta är med hänsyn till läget mycket förklarligt. 
De egendomligheter, som vi sågo vidtaga norr om det ovan 
omtalade gränsbältet för de sydskånska målen, voro nästan ute-
slutande sådana, som utmärka icke blott NSkåne ock SH., utan 
även Småland ock trakterna ännu längre norrut. Det var 
arkaismer som bevarat kk, gg, lk etc., bevarat ce, novationer 
med »götiskt» eller småländskt utbredningscentruml som vokal-
förlängning i gammal kort rotstavelse, förkortning av i framför m, 
diftongering av ö ock ä. Endast k --> g i motsats till »slättens» 

y ock småländskt k skulle kunna undantagas. 
Detta hindrar naturligtvis inte, att gränslinjerna för ett 

antal dialektdrag skulle kunna tränga ihop sig till ett knippe 
så pass långt norr om gränsen för slättmålen, att det mellan-
liggande området både klassifikatoriskt ock akustiskt kunde 
räknas som en relativ enhet. Men detta nordliga gränsknippe 
finge då innefatta ytterlinjerna för måldrag, som känneteckna 
hela det söderut belägna området, alltså även sydskånska slät-
ten. Huruvida ett dylikt gränsknippe viirkligen existerar, kan 
jag i fråga om nordöstra Skåne icke avgöra, då Göingehäraderna 
endast på några punkter äro undersökta ock även de värkligen 
föreliggande uppgifterna inte av mig blivit grundligt genom 

1) Om motiveringen för dessa antaganden se nedan s. 664 if. 
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arbetade. Om företeelserna sluta vid g-b-d-linjen är för övrigt 
omöjligt att fastställa, då uppgifter saknas från SSmåland Jute 
mycket sydligare finna vi gränsen för övergången -t --> -d efter 
svagtonig vokal (se ovan s. 617), ock fortsätta vi neråt, kunna 
vi följa den gradvisa övergången nn 	g (se ovan s. 482 f.). 
Det är möjligt, att man över hela området skulle finna en rad 
av tämligen jämt fördelade gränslinjer i riktningen väster-öster 
med svagare eller starkare dragning åt sydöst. I väster gå 
nämligen gränslinjerna otvivelaktigt längre upp. De tyckas 
tränga upp utefter västkusten ock gå in i Halland, så att den 
sydligaste delen av detta landskap måste räknas med till Nord- 
skåne. 

Med de skånska egendomligheternas gränslinjer i SH. fä vi 
nedan närmare syssla. Det synes emellertid sannolikt, att nu 
omtalade väst-östliga dialektområde skäres av en del linjer från 
norr till söder, ock att alltså den gamla uppfattningen av Göinge-
målen (ock Villand) som en avdelning för sig av de skånska 
målen får upprätthållas. Redan ovan s. 154 if. ha vi stiftat 
bekantskap med den diftongering av äldre te, som utmärker 

- Skåne i »nordost ock norr» i motsats till e på »slätten» ock 
i »nordväst», alltså nceysa, masa, ncnsa mot nesa ock ncesa. I 
detta fall tycks man ha att göra med ett värkligt nordöstskånskt 
utbredningscentrum. Övriga drag, som kunna anföras, ha där-
emot endast klassifikatorisk betydelse, i det de härska även i 
Sydsmåland, så t. ex. bevarat -acle, i ipf., vokalisering av r ock 
omställning av kons. + i, alltså ftstala 'följa', stSina 'stöna', nts9da 
'klubba' etc., av vilka egendomligheter för övrigt de två sist- 
nämnda icke äro spridda över hela området. 

§ 1415. Gå vi då slutligen över till den nordvästliga delen 
av området, d. v. s. nordvästra Skåne ock SHalland, äro vi 
framme vid den fråga, som bildade utgångspunkten för hela 
den föregående undersökningen: Finns det någon sydhalländsk 
dialektgrupp? 

Svaret beror på vilken mening man inlägger i frågan. Om 
man anser de Sydhalländska målens nordgräns vara fastlagd 
genom 1-n-gränsen ock så kräver en sydgräns, som i det när-
maste sammanfaller med landskapsgräusen mot Skåne ock vidare 
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utgöres av ett gränsknippe viktigare än vart ock ett av dem, 
som sk ära det sydhalländska området, så kan svaret inte bli 
mer än ett, nämligen att en sådan dialektgrupp icke existerar. 
Redan en första blick på kartorna övertygar oss nämligen om 
att i själva landskapsgränsen mellan Skåne ock Halland eller 
i dess omedelbara närhet icke så många gränslinjer äro sam-
lade, att vi känna oss böjda för att tala om ett gränsknippe. 
Det finnes i själva värket ingen linje som följer landskaps-
gränsen i hela dess utsträckning. Den som kommer detta läge 
närmast, är nr 80, som endast längst i öster viker av ock går norr 
om His., ock denna linje är bara gräns för ordet hava : hetta.. 
Nr 42 — vamn : vain — går norr om Vox. ock genom His., ock 
så är det egentligen slut med de linjer, som västerut följa 
landskapsgränsen. Norr om ÖK. ock Hassl. i västkanten, men 
sedan med vändning åt söder finna vi nr 15 a — sk: j' —  ock 
nr 78 —  duva: &hyva — vilka gå i landskapsgränsen söder 
om Vox., samt gränsen mellan yva ock oval, som fortsätter 
nästan ända bort till Smålandsgränsen. Man kan bortse från 
dessa linjers splittring i väster, vilken är relativt obetydlig, 
men får likväl inte något gränsknippe, som pekar på landskaps-
gränsen såsom en naturlig språkgräns. I öster gå nämligen de 
omtalade linjerna antingen rätt långt in i Halland, norr om 
gränssocknarna Vox. ock His., eller också ett motsvarande stycke 
ner i Skåne. Det ser närmast ut, som om de någorlunda följde 
riktningen hos Hallandsåsen, som ju endast i väster går i land-
skapsgränsen, men österut skjuter ned genom Örkelljunga s:n 
av Asbo härad. 

Men även om man under vissa förhållanden kunde ha an-
ledning att föra nu nämnda linjer samman i ett »gränsbälte», 
är det otvivelaktigt, att detta inte kan mäta sig med ett par 
andra språkgränser, som något längre norrut skära det syd-
halländska området, såvida man nämligen tar hänsyn både till 
linjernas antal ock vikt samt till hela knippets täthet. 

De gränslinjer, som västerut löpa i skilda fåror omkring 
ock genom Skurnmeslövs socken, vidare fortsätta med ytter- 
linjerna norr om Ysby ock söder om Renneslöv, ock slutligen 
på ett par undantag när samla sig till en kompakt massa mellan 

1) Om beteckningen för områdena med ova se kartan II. 
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Knäred ock Hishult, kunde man snarast vara frestad att be-
trakta som gräns för södra Hallands mål, varvid de sydligaste 
socknarna finge föras samman med Åsbo h:d i Skåne. Men 
under den antagna förutsättningen, att såsom gräns för det 
större området bör ansättas det viktigare gränsknippet, kan 
man inte häller stanna här, utan måste fortsätta norrut, tils 
man söder om Nissadalen träffar det kraftigaste språkliga in-
snittet i hela SHalland. Ock här gå icke allenast skiljelinjerna 
för inom-halländska drag, utan här först finna vi gränserna för 
en hel rad skånska egendomligheter. Svårigheten att finna ett 
naturligt sydhalländskt dialektområde beror i själva värket just 
därpå, att SH. språkligt sett i främsta rummet är ett gräns-
område, där huvudsakligen söderifrån, men delvis även norr-
ifrån kommande novationer nå ytterpunkterna för sin utbredning. 

§ 146. Men även ett område, som på detta sätt skäres 
av viktiga målgrän sen, kan ju inte sakna egna novationer. 
De flästa inskränka sig till mindre områden, deras gränser 
sammanfalla ofta med de utifrån kommande nyheternas, ock de 
bidraga sålunda till att ytterligare stärka vissa dialektgränsers 
betydelse. Endast ett fåtal sträcka sig över tillnärmelsevis hela 
det sydhalländska området. Dessa senare ha emellertid sitt 
särskilda intresse, eftersom de ändå göra det möjligt att till en 
viss grad uppfatta de sydhalländska målen såsom en historisk 
enhet med gemensam utveckling. Företeelserna äro följande: 

bortfall av n i slutljudande förbindelsen -rn, alltså bah 
'barn', kat 'korn' etc. (gränserna 6 ock 6 a); 

utvecklingen å 	p-f, alltså fokka 'kyrka', fp, 'tjur' etc. 
(gränserna 4 ock 4 a). Härmed sammanfaller gränsen för f -› å, 
se ovan s. 429. 

3. 	utvecklingen gh, k + kons. 	w, v (m) + kons., alltså 
savs 'sax', savta 'sakta', vamn 'vagn' etc. gentemot nordligare 
saks, scokta, vagn ock sydligare va?,n, sa4a etc. (gränserna 
14, 16 ock 42). 

Av dessa företeelser gå 1 ock 2 i väster upp till -n-linjen, 
men tyckas sedan liksom prässas söderut av i Halland inskju-
tande västgöta- ock smålandsmål. Nr 3 stannar söder om Ätran 
även västerut. Sydgränsen för 1 går både i väster ock öster 
ner i Skåne, för 2 däremot inom Halland, söder om Lagan, 
ock gränsen för 3 ligger mellan de båda övriga (se ovan s. 468 f.). 
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I öster sluta företeelserna vid Smålandsgränsen, om man undan-
tar, att 1 ock 3 omfatta även Markaryd (Smål.). 

Gränserna äro sålunda långt ifrån sammanfallande, ock vid 
den ytterligare uppdelningen av det sydhalländska området 
kunna de icke sammanföras till ett nordligt ock ett sydligt 
»gränsknippe». Men med hänsyn till det värde, som uppdagandet 
av varje »novationscentrum» har från historisk synpunkt, skulle 
man likväl med fördel här kunna tala om ett sydhalländskt 
»centralområde» med sitt »gränsbälte». 

Rent akustiskt äro de nämnda företeelserna betydelsefulla 
nog. Huruvida de historiskt peka på ett mycket gammalt eller 
på ett senare samband mellan målen, däröver kan endast en 
närmare undersökning av ljudförändringarnas kronologi kasta 
något ljus. 

§ 147. Återvända vi till försöket att rent empiriskt gruppera 
de sydhalländska målen, ha vi sålunda det redan nämnda 
synnerligen betydande gränsknippet strax söder om Nissan. Till 
detta gränsknippe få räknas flera skilda grenar av linjer. En 
börjar i öster mellan Torup ock Breared, fortsätter åt sydväst 
mellan Euslöv ock Breared ock går söder om Snöstorp eller 
Trönninge ut till havet. En annan har samma början, men 
skiljer ut sig i södra Enslöv, går åt väster tvärs över denna 
socken fram till Nissan ock utmed denna å ner till havet. En 
tredje följer sydkanten av Breared åt väster ock går söder om 
Snöstorp eller Trönninge ut till havet. Slutligen går en ock 
annan linje visserligen söder om Breared i öster men viker vid 
mitten av banan åt norr ock förenar sig med den gren, som 
utlöper norr om Snöstorp. Gränsknippet visar sålunda inte 
någon likformig fördelning av linjerna, utan ser närmast ut 
som en åtta med båda ändarna avklippta. Den ena ovalen 
bildas av Breared 1, den andra av Snöstorp (ock Trönninge) 
socknar. 

De viktigaste gränserna i knippet äro följande: 
1) mellan nordligare -t, sydligare -d efter svagtonig vokal, 

alltså stakat : stakad, httsa,t : husad, kalat : kalad etc. (grän-
serna 22 ock 30), se ovan s. 490 f.; 

i) Med Br. förstås här som alltid jämte Breareds även den östra 
delen av Tönnersjö s:n. 
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mellan nordligare n, sydligare e, alltså Una :Nga (gräns 
21), hon 1. Instnan : h6tug etc. (gräns 26), se ovan s. 479 if.; 

mellan nordligare 	a, sydligare å' 	a, co, o framför 
It, alltså galt : gcolt; salt : salt, scolt (gräns 28), se ovan s. 231 f.; 

4) mellan det nordligare området med akcentueringen av 
sammansättningar huvudsakligen överensstämmande med rspr. 
ock det sydligare =rådet med överkastning av huvudtonen på 
senare leden i allt större utsträckning, ju längre söderut man 
kommer; alltså Utetk : utcik, thebid : tugg etc. (gräns 33), 
se ovan s. 566 if.; 

mellan nordligare w i alla ställningar 1, sydligare v hyr  
ok längre åt söder ock väster även tv, kv, sv, se ovan s. 434 f. 
Sydgränsen för w i alla ställningar anges genom linjen 23; 
nordgränsen för v i alla ställningar går efter linjen 27; 

mellan nordligare logt, thogt, vhogt, sydligare lant, thant, 
vhant (gräns 25), se Ss. 236. 

De nu anförda gränserna äro betydelsefulla icke blott från 
den synpunkten, att det är fråga om ett stort antal ord ock 
former, utan även därför att de utgöra ytterpunkterna för ut-
bredningen av söderifrån kommande, alltså 'skånska» nova-
tioner. I samma knippe finna vi emellertid även gränserna för 
nyheter med nordligt utbredningscentrum. Till dessa kunna 
räknas: 

'K) gränsen mellan nordligare tw -->- kw, sydligare bevarat 
tw, tv, alltså kwceta : twceta, tveta etc. (gräns 19), se ovan 
s. 438; 

gränsen mellan nordligare 	a?, framför g, g, 
framför g, sydligare eg, ceg, ag, alltså clhn :S (key, lawa : lcega, 

baga etc. (gräns 24), se ovan ss. 139, 146 f., 214 f. 
Utan att man med säkerhet kan avgöra, åt vilketdera hållet 

»novationen» skall sökas, eller var man har nyutvecklingar i 
olika riktningar på båda sidor om gränsen, föreligga följande 
gränslinjer: 

mellan nordligare ö 	9, sydligare ö o framför k -› g, 
alltså bg.  : kg, kkg : kkg etc. (gräns 32), se ovan s. 372; 

mellan nordligare å, sydligare ö utav äldre ii, alltså 
ho/ : höl, goba : gak etc. (gräns 29), se ovan s. 265 f.; 

1) Om en nordligare kustremsa med t; se ovan s. 434. 
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mellan nordligare coi, sydligare au av äldre ö, alltså 
bann: baun, landa: /auda etc., varvid är att märka, att gränsen 
At öster klyver sig ock bildar en gaffel omkring Br. med at, 
se ovan s. 84. Områdena äro utmärkta med olika färg å 
kartan 1. 

mellan nordligare 1 pers. plur. på -n, sydligare utan 
-n, alltså vi kestan : vt hosta, vt han: vt ha, vt fan : vt ftga 
etc. Denna gräns (nr 35) är visserligen dragen något sydligare 
än de övriga, så att den vid mitten av sin bana omsluter även 
Tö.; men former utan -n brukas även i Tö., då snbj. kommer 
efter värbet, alltså vi can 'vi vaktade', men åta vt. 

mellan nordligare lad, flad, sydligare lad, !kid (gräns 
20), se ovan s. 209. Denna olikhet har sitt särskilda intresse 
därigenom, att formerna med a härska över ett sammanhängande 
område från ock med Nissadalens sydgräns ned till den linje, 
som skiljer de nord- ock sydskånska målen, se ovan s. 209 if. 
ock nedan. 

Utom de nu nämnda linjerna ingår i knippet en hel rad 
gränser för olika former av enskilda ord: 

mellan nordligare temat, 'timmer', sydligare tornen, (gräns 
48), se ss. 38 ock 70; 

mellan nordligare samn 'socken', sydligare samn etc. 
(gräns 49), se s. 324; 

mellan nordligare myelk etc. 'mjölk', sydligare melk 
etc. (gräns 51), se s. 251; 

mellan nordligare ml, sydligare *möl -› mau/, mad 
(gräns 54), se s. 92 f.; 

mellan nordligare Welh etc. fråg. adv. 'var', sydligare 
hettit etc. (gräns 57), se ss. 264 o. 439; 

mellan nordligare 6o räkn. 'två', sydligare Cou (gräns 
55), se ss. 263 o. 439; 

mellan nordligare ebla 'äpple', sydligare ebla (gräns 58), 
se s. 148; 

mellan nordligare tut 'öga' (Br. oja), sydligare yva 
(gräns 50), se s. 179; 

mellan nordligare mp/, inne/ 'mal', sydligare mgl, alltså 
mellan äldre och *min ock *mo. (gräns 61), se s. 364; 

mellan nordligare voht etc. 'vört', sydligare vukt (gräns 
53), se s. 76. 
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Förslag till tidskriftens bindning. 

Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar 
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v. 

Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda 
hittills nr 1-5, 6-10. 

Av den äldre serien äro följande band kompletta till 
bindning: 

1878-81. 
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E, 
1885 A, 1886 C. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hh. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 

VITT: hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126 
XI: hh. 54, 57, 58. 

hh. 49, 50, 51. 
hh. 55, 97, 101, 135. 
hh. 59, 62, 66, 68. 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 
XX: hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 
hh. 16, 30, 52. 
hh. 71, 85, 98, 134. 

Övriga band äro under arbete ock skola bliva fär-
diga så fort som möjligt. 

Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att 
binda i två band (1-5, 6-10). 

SVENSKA 

LANDSMÅL 

6 - 10 

Vg. ö k ii 

Ortnamn 

SUilor fr. Sk. 
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