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ommaren 1880 tillbragte jag i Jämtland såsom deltagare
i Generalstabens geodetiska mätningar därstädes. De lediga
stunder, som för dessa arbeten ogynnsamma förhållanden ofta
beredde mig, brukade jag då använda för att uppteckna visor
ock toner, som i dessa trakter mycket rikt förekomma, både
gamla ock nya. Då hade jag ej ännu för afsikt att i Landsmålsföreningarnes tidskrift få mina uppteckningar trykta, utan
de gjordes för visornas egen skull ock för ro skull. En följd
häraf har blifvit, att då de nu framläggas i denna tidskrift,
de delvis skola synas mycket bristfälliga, nämligen med afseende på texten.
Det visade sig snart, att det i allmänhet blott var hos
gammalt folk, man hade att söka värdefulla melodier. Men
medan hos dessa det musikaliska minnet ännu var så lifligt,
att de nästan alltid kunde fullständigt sjunga melodierna, hade
de däremot oftast glömt största delen af visornas ord. Genom
att från många håll hämta stycken, som kunnat fullständiga
hvarandra hade måhända något större fullständighet kunnat
gifvas åt texten.
Men då detta skulle dragit betydlig tid ock det
'
musikaliska elementet för mig var hufvudsak, så uteblef ett
som, lemnas äro, så
sådant fullständigande. De fragment som
i detta
godt sig göra lät, ordagrant upptecknade.
hänseende tillät jag mig endast, där de oförändrade orden
skulle innebära en omening. Sådana meningslösa ord, som ej'
kunde tolkas med ledning af hvad jag på ort ock ställe hörde,
kvarstå oförändrade i texten. Siffrorna vid verserna i ett par
visor ange deras ordningsnummer hos.GEIJER-AFZELIUS (Bergströmska upplagan). För de flesta upplysningar (märkta R. B.)
har läsaren att tacka bibliotekarien R. BERGSTRÖM.
Med afseende på dessa uppteckningars språkliga värde
får jag dessutom anmärka, dels att jag förut var obekant med
det jämtska målet, dels att jag då för första gången sysselsatte mig med dylika saker.
Melodierna upptecknades efter gehör ock utan tillhjälp af
något instrument, hvilket nog är det bästa sättet. Den största

4

BOHLIN, FOLKTONER.

II. 10

noggrannhet iakttogs härvid äfven i de minsta detaljer. Så
har jag t. ex. alltid upptecknat de prydnader, med hvilka den
sjungande utsirade den rena melodien. Att jag värkligen lyckats däruti, sluter jag af den omständigheten, att om jag föredrog en visa, såsom jag skrifvit den, allmogen kände igen
»gammalvisans ton» ock uttalade sin förundran öfver att jag
kunde sjunga så, som endast »gammalkärngarna brukade».
En egendomlighet som snart märktes var, att somliga
sångare regelbundet sjöngo vissa toner falskt, företrädesvis skalans inledningston. Så sjöngs t. ex., såsom i visan 7 finnes
antydt, i st. f. giss en ton mellan g ock giss, så att inledningstonen sjöngs för lågt. Samma sak anmärktes äfven vid fiolspelet. Men det förtjänar att påpekas, att jag hos den sångerska (visorna 18-21), som föreföll mig mest musikalisk af
alla dem jag hörde sjunga, ock hos flere andra icke upptäkte
ett spår af denna företeelse. Å. andra sidan torde möjligen
förekomsten af de gamla kyrkotonarterna jämside's med de
moderna tonarterna lemna något stöd för antagandet, att ofvaunämda sångsätt grundar sig på en tonart, som är en öfvergångsform mellan de gamla ock de nya.
Följande samling innehåller
25 vistoner
3 gätlåtar
18 polskor
3 valser
4 marscher.

Visor.
1. Näktergalsvisan.
»Den förtrollade prinsessan», GA. nr 35.
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5. Jag passar ej på dina fjädrar af gull,
som jag för dig skulle bära.
I värden är jag en främmand' vildfogel,
ock ingen man månde mig känna.
Mig tvingar ej hunger, mig tvingar ej snö,
som faller på vägen den breda.
Mig tvingar väl mest den hemliga sorg,
som gör mig stor ångest ock möda.
Emellan bärg ock djupan dal
bortrinner de stridaste strömmar.
Men den, som har en fulltrogen vän,
han gånge så sent utaf minne.
10. Hon skapte mig till en näktergal,
bad mig i skogen flyga,
min broder till en ulf så grym,
bad honom i skogen löpa.
14. Ännu är jag en liten fogel,
som flyger i vida skogar;
så jämmerfult måste jag lefva min tid
ock hälst uti vinterdagen.
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Detta är nästan det enda, som kunde fås ihop af de osammanhängande ord hon sjöng. Hon sjöng visan med ett svärmiskt uttryck, recitativmässigt utan säker takt, så som ofta brukas.
Hos en annan, som sjöng melodien något olika, voro orden:

Jag vet väl, hvar där ståndar ett slott,
det är så väl utsiradt
med silfver ock med röda gull
ock uthuggna stenar upprouradt.
Uti det slottet stod en lind
bland däjeliga ock sköna;
däruti bodde en näktergal fin,
som ljufligt sin tunga månd' röra
Där kom en skön riddare ridandes dit,
han hörde den näktergal sjunga.
Storligen han förundrade sig,
ty det var om midnattsstunden.
Ock hör du, liten näktergal,
en visa jag beder dig kväda.
Dina fjädrar låter jag med guld beslå,
din hals med pärlor bekläda.
5. Jag passar ej på dina fjädrar af gull,
som jag för dig skall bära.
7. Mig tvingar fast mer en hemlig sorg,
som mig gör ångest ock kvida. •
6. Är du i värden en främmand' vill
ock ingen man månde dig känna,
dig tvingar väl hunger, köld ock snö,
som faller på vägen den breda.
Emellan bärg ock djupa dal
bortrinna de stridaste strömmar.
Men den, som har en fulltrogen vän,
han gångar så sent utaf minne.
Jag hade mig en käraste båld,
en riddare mäktig ock väldig.
Min styfmoder kastade hastigt omkull
för mig det jag ej hade ville'.
(Hamnpåläggningen, v. 10-11, öfverhoppad.)
1) G A. »ty hon det ej hafva ville.» Jag hörde också: »Försynen

det så hafva ville.»
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12. En dag som hon så lustelig
i rosende lund spatsera',
min broder såg ock vredelig
gaf noga akt uppå häpne.
13. Han grep hänne vid hännes vänstra fot
med ulfveklo (h)in lede,
ref ut hännes hjärta ock drack hännes blod
ock biet* på stunden helbregda.
15. Jag tackar min Gud, som hafver mig valt,
att jag min tunga månd' röra,
det jag i femton år ej hafver talt,
som jag nu med eder får göra.
Ock hör du, liten näktergal,
hvad jag dig månde tillbuda:
i vinter kan du få sitta i buret mitt,
till sommaren att åter utflyga.
Haf tack, skön riddar', för tillbuden din.
Det kan då icke så vara,
ty det förböd styfmoderen min,
så länge som jag bär fjädrar.
Han gick med hänne till sitt bur,
tillstängde dörrar ock luckor;
hon blir till så många underlig djur,
som Man kan höra ock spörja.
Först skapte hon sig till lejon ock björn
ock så till andra små ormar,
omsider till en lindorm stor,
låds som hon riddaren vill mörda.
Han skar hänne med en liten knif,
så blodet därefter månd' komma:
på golfvet för honom en jungfru månd' stå,
en Jungfru klar som en blomma.
Nu hafver jag frälst dio. af din nöd
e
ock af den hemliga kvida;
så säg mig nu din afkomst god
på faders ock moderens sida.
Erejyftelens konung min fader han var,
hans drottning min moder så bålde;

7

8

BOHLIN, FOLKTONER

II.

10

min broder var för en ulf så grå,
som gick på de grönaste vålde.
Är Ejyftelens konung kär faderen din,
hans drottning din moder med ära,
för vist är du systerdotteren min,
som för en nättergal månde vara.
Nu blifver då glädje öfver all din gråt,
ja öfver det hela landet;
en riddare fångat en näktergal,
som i linden bott så länge.
2.
r1114%.
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Den lilla ock den minsta
af alla grefvar sju,
han ville med jungfrun trolofvade sig,'
så unger som han var.
Ock ungersven drager gullringarne fem
ock sätter på jungfruns hand.
Ack säg, ack säg, du lilla vän,
du har hittat i grönan äng.
Men till att ljuga för moder min
det går väl intet an.
Det är bättre att tala sanningen
ock säga ungersven i namn.
a Ock ungersven bad sin lärare
ock till sin käraste vän':
Jag vill en liten tid bortres',
jag kommer snart .igen.
När ungersven' voro bortreste,
fick jungfrun en annan vän,
som hon förut har älskade 3
ock älskade mer igen.
När tre år voro förliden
ock ungersven kommer igen,
då går han upp till sin fader:
Hur mår allra kärestan min?
Du har varit för länge bortrester,
i dag står din käresta brud.
Men ho kan vara vännen din,
det vet allenast Gud.
Ock ungersven går i kammaren in
ock kammar ock krusar sitt här.
Sen gick han upp till bröllopsgård,
alt intill där bröllopet var.
Ock ungersven tar bruden i snöhvita hand,
han dansade golfvet omkring;
så sakta som han dansade,
så blekna' hon på kind.
Hvarför är du så bleker
ock inte något röd? —
GA. »trolofva sig.» -de tillsatt för meterns skull, liksom »rännade»
v. 14, ock tro). »älskade» v. 7; jfr »lillade bror» o. d. (R. B.) 2) GA. »sin
allera-, sin allera käraste vän.» 3) GA. »den hon tillförne älskade»
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Det har ej talats sanningen,
det har sagts du varit död.
Ock ungersven gångar i kammaren in,
slog dörren efter sig;
där satte han sig på förgyllande stol
ock skref ett skiljobref.
Ock när som brefvet var skrifvet
ock timman var förbi,
då drog han upp sitt blanka svärd
ock rännade i sitt lif.
När blodet började rinna
som stridaste strömmars flod,
då drog han upp sin kammaredörr:
Kom sköna jungfru .ock se.
Ack sen i unga flickor,
hur örnljeligt det är,
att tala med falska tungor
ock ha en annan kär.
18. 1 himmelen, i himmelen,
i himmelen tränga på. 1
Men du skall en gång få svara för
hur illa du har gjort.
Denna visa var särdeles onitykt ock sjöngs på olika melodier öfver
alt i Jämtland.
4. Flickan som trampade på brödet.
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Sångerskan kunde blott denna vers. Visan finnes i ett skillingstryok.

I) GÅ. »i himmelens trånga port.»
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Men

jag är allt för

kan vist aldrigske.

Hvart skall jag taga vägen,
hvar skall jag finna ro,
när du mig öfvergifver,
hvar skall jag finna bo,
bland foglarna i lunden,
som sitta på en kvist,
likt turturdufvan klara,
när hon sin maka mist.

Lef väl, min lilla flicka,
till sist jag önskar dig.
Den- visan vill jag skicka
uti din egen hand.
Men om du vill besinna,
hvad som hon innebär,
så skall du se ock finna,
att jag dig hafver kär.

fat - tig,

Det
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andra var så sorgs-ligt be - - dröfvad.

Den rika hon sade till den fattiga så:
Hvarför är du så sorgsligt bedröfvad?
Har du mistat fader eller har du mistat mor
eller hafver du mistat din ära?
Inte har jag mistat fader, inte har jag mistat mor,
ock inte har jag mistat min ära.
Men jag sörjer långt mer den unge fager vän,
som vi båda hålla så kära.
Hvad lönar, att du sörjer den unge fager vän,
som vi båda hålla så kära.
Nog tar han hällre mig, som rikedomar har,
ock låter den fattiga få vara.
Den ungersven ban var ej långt därifrån;
han hörde, hvad jungfrurna de talte.
Han bad upp i höjden: Min Fader ock min Gud,
säg mig, hvilkendera jag skall taga.
Ock ungersven han smög genom buskarna fram
ock tog då den fattiga i handen:
Du skall blifva min, ock jag skall blifva din,
ock vi ska' lefva lyckligt till samman.
Ock ungersven, ock ungersven, livad tager du dig till,
som tager den fattiga i handen

så

11.10

FRÅN JÄMTLAND:

13

ock intet tager mig, som rikedomar har
ock låter den fattiga få vara?
Ja, om jag tager dig, som rikedomar har
ock låter den fattiga få vara,
så går hon ock sörjer i alla sina dar
ock fäller de sorgliga tårar.
7.
Hammerdal.
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om jag kunde få
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Min

kymm er för mitt hj är - ta; Ack,

sorg

till din tröst!

Ock prata inga konster;
för mig du är ett mönster,
inbilla dig ej.
Ack, om jag sådant gjorde
ock lilla vännen sporde,
vist gladdes du storligen
öfver mitt fall.
Ock dig så vill jag kläda
med sammet så röda
ock silken så fin.
Gullringar klar ock fina,
de skola på dig skina,
blott endast du vill blifva
min käraste vän.
Ock förr än jag skulle taga mig
en sådan stor bedragare,
en sådan, som du är;
ja förr så skall jag sälja
mitt lif ibland skälmar
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ock grafva mig neder
i stenjord ock sand.
Adjö, adjö, • min kära,
men akta på din ära;
nu reser jag från dig.
Men tager dig till vara
för falska gossars skara;
ty den har bedragit
mång' rosende kind.
8.

Olof Adielln.
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»Cdar Adirgin» Am. II, 76.
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Den fylde hon med blanka riks-
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Ock jungfrun hon gick på kyrkogården in,
där födde hon sig en liten arfving.
Hon tänkte, där var ingen, som såg det,
ock därför tog hon lifvet utaf det.
Det var min yngsta broder, som stod mig näst,
det var min yngsta broder, som plågar mig mest;
han satte mig i band ock i bojor.
Gud nåde mig uslaste fånge.

11.10
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15.
Jfr Arw. III, s. 472 if. (14 verser).

Hammerdal.

Tord - - yfveln flög i

finge-land;

— Tram tri-deli

trumma — Han

•
vill' ha flu-ga' till

1

åk-ta stånd — Med rosor ock med blomma.

Ock du ock jag är intet lik:
Tram trideli trumma —
när du är svart, så är jag hvit
Med rosor ock med blomma,
Ock när du sitter i dyngekas,
så sitter jag uppå herrefat.
Ock när du sitter i dyngerus,
Tram trideli trumma —
så sitter jag på ett fruekrus
Med rosor ock med blomma.
16.
Arw. III, s. 482 (blott en vers).

j

r—rJag fat - tige

ste-nar

lappman,

Föder jag mina

b

Som bor u - ti Lappland,

/
Mellan bärg ock

re - nar.

Brömserna sjunga,
katta slår uppå trumma,
fyra mösser går i dans,
så hela jorden dundrar.
Sv. landsna. II. 10.
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Ett, två, tre, fyra —
Låt oss lustig vara.
När sorgen kommer,
så låta hänne fara.
17.

1-

470

Ock mins dn, kvad du

Hammerdal.
0-411 —P
y
i 4--rrl

o •

j

lofvade mig, ock mins dn,hvad du svor?

Da

lo fvade mig din ä-ra, din salig-het ock din tro. Du lofvade mig din hand, du

-•10,
svor trolofningsband. Ock mins du rum

ock stäl-le, där själen står i pant?

18.

Hammerdal.
C:r

-•—• • 0.T

17.--•

•

d

_

• ai •—i11i ai

Denna viston är anmärkningsvärd för ombytet af takt.

19.
Vid Almåsen.
ml 0
—0-41,--11,--10-

I
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II. 10

"En herrdag i höjden."

Vid Almåsen.

Vid Almåsen.

ZIP
I min ungdom det roa' mig att sj un-ga, Fastän

1 4
-B-

Il 1

..4 j
--J--i

k •_0___ 41

går,

värds-liga

För den

sor - gen till hjärtat mig

• I

__Å

U_

blomstrande ungdom för - - - - kan - na, hur de

nö - - - jen för - - - - går.

Aldrig komma de nöjsamma dagar,
som i glädjen förflutit från mig;
då en vän jag med otro får sakna
ock med ängslan framlefva min tid.

20
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När den blomstrande tid är förliden
liksom vattnet i forsarnes ström,
mina år ock mina ungdomsdagar
har bortrint som en tanke i en dröm.
22.
Vid Almåsen.

nl'= I

or:

:74 I rr
l
,'

N

0, •

e .

23.
Vid Almåsen.

Sjangs fort ock glaci&

._-. . .
1

, ,. ,_,-i-ii_4 . .#-;-.....__
1.' --e. • •-ti,___ii -r,
Et,- •

femton år jag vän - ta må, Ock kommer han int'gen, så väntarjag ändå, ock

7
,..4 91 _40=
1-.1-2'
._ ___•-f—_1•

-

kommer han int' gen, så väntar jag än-då — Uti

i 1
ro-sen.

Ja, grannar ock vänner de lade till råd,
att vi skulle gifta vår dotter ändå
—Uti rosen.
Måndag ock tisdag så lade de till,
onsdag ock torsdag brygde öl ock vin.
Fredag ock lördag så gingo de omkring,
söndan så höllo de hedersdagen sin.
De drucko i dagar, de drucko i två,
ock unga bruden vill ej till sängena gå.

II. 10
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De drucko i dagar, de drucko i tre
ock unga bruden ville inte sängena se,
De drucko i dagar, de drucko i fem,
ock unga bruden ville ej till sängena än.
Så kom där då in en liten stalldräng,
han var nu så klädd uti blåa kjortelen.
Han talte där om ett förgångande skepp,
med sidenhvita flaggor ock förgyllande ros.
Hon gångar då genast i loftet opp
— — — ock såg de flaggorna blå,
som hon hade sytt med sina fingrar de små.

Jag ser uppå ditt gullgula hår,
att du hafver haft gullkrona på.
Jag ser uppå dina snöhvita bröst,
att du hafver varit under annans mans tröst.
Jag ser uppå dina finger de små,
att du hafver haft gullringar på.
Jag ser uppå din kjorteliga fäll,
att du hafver varit under annans mans våld.
Hälsa nu hem till min käraste far,
ber honom dricka, jag håller mig glad.
Hälsa då hem till min käraste mor,
ber hänne dricka, jag håller mitt mod.
Hälsa nu hem till min kära fästeman,
ber honom söka ock välja sig en ann.
Ock jungfrun hon lade sig i rödgalonens famn,
hon vakna inte opp förn i tredje konungs land
— Uti rosen.

21
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"Sjunga-Lars"-visan.
Visa diktad af Sjunga-Lars. 100 verser, hvaraf blott följande
ihågkommen:

Kall.
n•N

Jag

fattig-dom att van- dra Ock

föddes hit till vär- den I

-0
ibland fal - ska

_ •-• i,

1
--k--

,
jr
. d

• p

dröf - vad jag går

Med

sor- -- gefull

tår,

Ock

mera å - ter - - står.

da - gar Ej

mina gla-da

Be-

får bland ulf - var gå.

vän - - ner Som

Gräshoppsvisan.

-6
Gräs - - - hoppan

u - - ti

skog ock mark Har ho - la

r.

spe-lat

öf- -ver. Då sak - nar

hon, kvad

hon

somma-ren

be - - höfver, när

vintern

kom - mer sträng ock kall.

Lärd af en lapp-pojke. De två öfriga verserna förglömda.
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26.

Vid Almåsen.

Far - - väl, du Hallens kompa-ni! Far - - väl, far - väl rätt

väl, min mo -der,

sy - skon all! Far - väl, far-väl i

inner-lig. Far-

Je- -sn namn.

Olika död, olika graf,
i fjäll ock strand, i bärg ock haf.
Men det faller oss ju lika godt,
när själen har i Gud ingått.

Gätlåtar.
27.
aCC.

Vid Almåsen.
er% rie•

"."

riN "i%

28.

er%

Hammerdal.

29.
acc.

Hammerdal.
—
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acc.

sos knuta

"Pk

MINIMUMEM IEEE

-

tl

-

Polskor.
Hammerdal.
41-
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34.
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Hammerdal.
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Harnmerdal.
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Sägnen förtäljer, att en pojke lärt sig denna polska af näcken.
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40.

Oviken.
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42.

Hammerdal.
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7:de takten något osäker.

Valser.
Hammerdal ock Kall.
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49..
Hamna erdal.
•

AV

FfJiJt

l

a
AV

1

r",

***4

d

50.

Sv. landsm. II. 10.

Kall.
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Marscher.
51. Bröllopsmarsch (svansången).

Hammerdal ock Offerdal.
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52. Frukostlåt vid bröllop.
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53. Bröllopsmarsch.
Offerdal.

I
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1-1-or d—
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54.
Från Anjeskutan i Kall.

Anmärkningar.
2. »Jag lefver i gudsfruktan förnöjder till min död», ofta trykt,
t. ex. i Twänne Kärleks-Wisor, Ups. 1794. 11 stanser.
Förekommer ytterst ofta i skillingstryck. På K. bibl, finnas
af visan trykt ensam 44 upplagor; trykt med andra är hon än oftare.
Har bidragit till att hos vår allmoge underhålla den vördnad för brödet,
som är så allmän.
Ofta trykt. Innehåller i Fem stycken nya Kärleks-Wisor,
Falun 1840, 11 stanser.
Återfinnes i Fem mycket wackra Kärleks-Wisor, Lund 1835.
Visan har där 11 stanser; den första lyder:
Två flickor de gingo åt rosendelund
att plocka de blommorna sköna;
den ena var glad utaf hjärtats grund,
den andra bad' sorgen fått röna.
Återfinnes i Tre nya, eftertänkliga och rara Kärleks-Wisor,
Jönk. 1815. 8 stanser.
Mycket ofta trykt, t. ex. i Tre mycket wackra Kärleks-Wisor,
Göteb. 1841; har bär 11 stanser.
13. En ofta trykt kärleksvisa (t. ex. Tre Kärleks-Wisor, Kalm.
1859). Det är i denna visa den bekanta stansen förekommer: »Om
dagen i mitt arbete är du uti mitt sinn'.»
Mycket ofta trykt, t. ex. i Trenne öfwer måttan Wackra och
upbyggeliga Andeliga Sånger, Gefle 1783.
Wisa. (Sjunges som: Huru kan jag wara nöjde"). Upsala
1847. — En wacker Kärleks-Wisa, författad af en Dal-dräng, Umeå
1848 ock Skellefteå 1850. Begynnelsebokstäfverna i de 16 stanserna
gifva namnet Ian Erik Lindqwist.
23. Synes vara en förvirrad röra af flere visor, t. ex. Skön Anna
o. a.

R. B.

NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIF IL 2.

Om

svenskans behandling af ljudförbindelsen
ock om fornsvenskans /-ljud.
En undersökning med stöd af svenska landsmål
af AXEL KOCK.

De två ofvan angifna frågorna synas vid första påseende
hafva föga med hvarandra gemensamt, men torde dock kunna
lösas i sammanhang.
I Aarb. f. nord. oldk. 1872, s. 218 yttrar SIBY om utvecklingen af ljudförbindelsen
»I svensk er ju beholdt efter
sk og enkelt medlyd undtagen r og tildels n (nysa), f. ex. i
skjuta, ljuta, njuta»; former sådana som skytmr, lyta, lyter,
nytEe i fsv. förklarar han såsom i-omljudda. Denna framställning angifver efter min mening endast delvis det värkliga förhållandet. Utvecklingen af iä (isl. jå. ock jå) kan för riksspråket bestämmas på följande sätt:
iä öfvergår till y efter r ock efter 1, då detta föregås af labial eller guttural; annars kvarstår hl (ju).
Enligt denna regel motsvaras t. ex. isl. dritigr af nysv.
dryg, krjtipa af krypa, hrjåsa af rysa, hrjöta af ryta, grjån af
gryn, [prjånn af pry11], vidare eka af flyga, fljåta af flyta,
kljtifa af klyfva, bljtigr (väl blott nyisl., eftersom beläggställen
saknas i Oxfordordboken) af blyg, under det att nysvenskan
har så väl ljuga, ljud o. s. v. som skjul, spjut, sjuda, tjusa,
jufver 0. s. v. Vid granskning af Schlyters ordbok finner man,
att denna regel tillämpats redan på det normala fsv. lagspråket.
1)

Jfr

TEGNÅR,

Språkets makt öfver tanken, s. 26 noten.
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Han upptager nämligen som normalformer t. ex. bryst, bryta,
drypa, frysa, gryt (isl. grj6t), ryka, ryva, stryka, bry, Drysker
(isa. prjåzkr), bryta — 'vidare: fiygha, flyta, klyva'; däremot
liugha, liughare, liure, ljus (subst. ock adj.), ljustra, nuta
(isl. hijåta), liu.ver, liu (isl. h1j66), äfvensom biur, biuba,
djup, diuper, diur, (flob-)giuta, hjul, jul, njuta, (niudha = isl.
hnjaa hos SÖDERWALL, Några sv. medeltidsord 2 ), siuker, sju,
siuber (isl. sjar), skiul, skjut (isl. eldar), skjuta, skiu.va,
spjut, stiup- (i stiupbarn o. s. v.), (eld-)tiugha, tiufer, tjura,
Diuver, Diufska, Diur, Diuk-vmger).
Utvecklingen iii -› y efter guttural eller labial + 1 var dock
i fornsvenskan ännu icke fult genomförd, ock detta vållar,
att stundom former med in för normalt y anträffas i fsv. skrifter.
Så upptager Schlyters ordbok såsom ovanlig sidoform till ryva
äfven riuva, till ryka också riuka (äfven Cod. Bur. s. 75
riukar), till bryta äfven (från Upplandslagen) pr. briutcer, ock i
samma lag anträffas at riupamdm sari (M. 23 § 2). I Söderw.
Medeltidsord anföras af ryta, njuta flest former med ju,
ock Rydqv. IV, 85 upptager såsom abnorma former af llygha
från Bernh. fiiwgha, Iliwghande ock från Magnus Erikssons
landslag fliugher samt II, 380 formerna bliugher ock blygher.
Å andra sidan förekommer sporadiskt någon gång i fsv.
skrifter y för in i sådana ord, där det icke kan förklaras
såsom i-omljud eller genom analogiinflytande. Så anför Rydqv.
IV, 86 t. ex. syndi för sjunde (att u-ljudet i detta ord var
långt, är visadt i mina Studier öfver fsv. ljudlära 16 f.), subst.
dyp för djup, tyghu för tiughu (att penultimas u dialektiskt var
långt i fsv., är visadt i nyss anf. arb. s. 17), ock i Upplandslagen
möter enligt Scblyters ordbok lystra för liustra. Skrifningen
med y i dessa ock dylika ord kan förklaras på två sätt. Då
dialektiskt såsom nämndt det gamla uttalet iå ännu användes
äfven i ord, där det vanligen utbytts mot y, kunde denna omständighet värka osäkerhet i beteckningen af såväl y 3 som
Äfven Rydqv. IV, 85 säger, att vokalen y är det vanliga i
fsv. flyta, flygha, liksom i ryta etc.
Det af honom äfven anförda nydhas förhåller sig till ntadha
som t. ex. det svaga flyta till ninta.
Härigenom torde äfven sådana af Rydqv. IV, 87 anförda exempel på abnorm stafning med in i st. f. y böra förklaras som skyuld,
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ju-ljudet. Men då i nydanskan iii normalt utvecklats till y,
ock detta är fallet äfven i numera till Sverge hörande landskap,
kan äfven i fsv. en dylik ljudutveckling dialektiskt hafva försiggått, ock i så fall kan härmed jämföras att, såsom LEFFLER
(V-omljudet, s. 35 noten 2) påpekat, iy i Vadstena klosterregler
ofta anträffas i st. f. ju: liys, diypt 0. S. v.
Sehlyters ordbok upptager lysta (slå, motsvarande is].
Måsta) från Hels.- ock Västg.-lagarna, ock inga andra citat anföras af Rydqv. I, 239. Enligt den förra lagens glossar använder denna skrift blott part. lustin, ock glossaret till den
senare lagen upptar blott sådana ställen, där presens lyster
förekommer. Men att denna form användes i de gamla Västgötalagarna, visar ej, att lysta var den normala fsv. formen.
Fsv. subst. ljustra, nysv. ljuster visar, att y i presensformen
lyster ej uppstått genom sammandragning af lit Lyster kan
förklaras såsom en dialektiskt kvarstående form med i-omljud
ock är således att sidoordna med sådana sporadiskt mötande
verbalformer som skyteer (Västgl. I, 0. 6), lyte3 (Vestml. II,
B. B. 22, 2), lyter (Söderml. M. B. 20 pr.), flyta, (Söderml.
Kk. B. 15,1), anförda af Rydqv. I, 224 f. Såsom redan SiBY
anf. st. anmärkt, äro nämligen dessa former att förklara såsom
i-omljudda. Omljudet har stundom från presens sg. inträngt
äfven i andra former, liksom detta stundom inträffat också i
andra verbalklasser, hvarigenom man fått greeva jämte grava,
dreegha jämte dragha, heta jämte lata 0. S. v. (se Såby anf.
st. ock mina förut anf. Studier s. 120 noten'). Här kan anmärkas, att verbet lyda (is!. h4da = 1) lyssna 2) hörsamma)
i äldre språket delvis kunde intränga på området för ljuda
(is). hliaa), liksom omvändt någon gång det motsatta förhållandet tyckes hafva ägt rum; så heter det t. ex. enligt
skiuldeer (besläktad, isl. skyldr, nysv. skyld), syund (isl. ock nysv.
synd), diurkee (is!. dyrka, nysv. dyrka). Sådana skrifningar åter som
de af Rydqv. anf. st. nämnda livte för lyte, liutis bot, Diuft för
hytt (jfr TAMM, Om nord. feminina afiedda på ti och ika s. 33), Piufti
för kyfti bero af påvärkan från besläktade ord: *ljuter (isl. ljöt; sv.
dialekter lut), pluver.
I) Jag begagnar tillfället att nämna, att på sist anförda ställe SÅBY8
framställning hade bort citeras; jag hade vid redigeringen af Studier

ifver fsv. ljudlära förgätit, att han yttrat sig i frågan.
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Rydqv. i Gustaf I:s bibel trummeten lydher ock däremot hos
Birgitta liudh (lyd) minom son.
Då isl. j j6 i andra ställningar än efter r samt efter 1
föregånget af labial ock guttural, motsvaras af nysv. y, är detta
(om formen ej är dialektisk) att förklara antingen genom iomljud eller genom analogiinvärkan.
Jag skall anföra dessa fall'.
Nysvenskan har nysa, nypa; men att i dem ju ej ljudlags.
enligt öfvergått till y, inses af njuta, njure ock andra ord på
nju-. För öfrigt har fsv. niusa (nyusa Fsv. legend. II, 713,
18; niws Gl. ordsp. 1042, äfven i Gustaf I:s bibel niwsande,
jfr Rydqv. I, 236), ock ännu på 1600-talet användes denna form
(så af ARVIDI, Thet sv. poeter s. 81). Ännu under förra århundradet var formen njupa (ej nypa) den normala, efter som
SEREN1US i sin svensk-engelska ordbok (trykt 1741) upptager
nypa blott med hänvisning till njupa ock äfven skrifver substantivet: en njupa. Den äldre böjningen njusa-nös, njupa-nöp
har utbytts mot nysa-nös, nypa-nöp genom påvärkan af klyfvaklöf, ryka-rök ock de talrika andra verb, där y ljudlagsenligt
utvecklats. Möjligt är dock äfven att, sedan formerna nysa,
nypa tidigt uppstått genom påvärkan af de 1-omljudda formerna
i presens, de dialektiskt kvarlefvat ock bidragit till att genomföra formerna med y. Subst. njupa har fått y från det lika
lydande verbet. Jfr ont dessa ord på ny- NOREEN i Columbi
En svensk ordeskijtsel, s. XVII.
På samma sätt som nysa, nypa böra de nysv. smyga, fyka
förklaras, jämförda med de äldre formerna smyugha (Fsv.
legend. I, 475, anfördt af Rietz), fiuka (fiukande ännu i den år
1760 i Göteborg trykta bibelupplagan, Es. 29,5). Att ju icke
ljudlagsenligt öfvergår till y efter ra ock f, inser man af t. ex.
mjuk, fjun.
Dubbelformerna nysv. njupon-nypon, gottl. niausta - nysv.
nystan, sv. njure m. - isl. DSTra n. ock äfven i fsv. Läkeb. nyra
(enligt Rydqv. II, 230), isl. njåsn - nysv. nys (Rietz anför
däremot ett fsv. niusnari) äro, såsom NOREEN SV. landsm. I,
s. 696 noten ock 738 påpekat, att förklara däraf, att på ett
1) Sådana ord som fnysa-fnös o. s. v., hvilka böjas starkt i nysvenskan men svagt i isl. (fnysa-fnSrsta), anföras icke, då till grund för
fnysa ej ligger någon äldre form med id i isländskan.
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tidigare nordiskt språkstadium ändelser, med ock utan i växlat
i n-stammarna, hvarigenom rotvokalen dels blifvit, dels icke
blifvit i-omljudd'.
På samma sätt böra isl. sjön, sn - fsv. syn, asiwn (Vadst.
Klosterregler enligt Rydqv. IV, 87), isl. fjörir - fsv. flurer, fyrar,
nysv. fyra tydas, då orden äro 1-stammar (jfr got. dat. pl. fidvorim). Växlingen stiuf- - styf- i de fsv. släktskapsorden stiuffapir,
styffapir o. s. v. samt isl. skjått (spabt) - fsv. skyt kunna uppfattas på liknande sätt. Första sammansättningsleden af stjupfader torde hafva varit ett adjektiv (jfr t. ex. 3/ICLLER, Etymol.
wörterb. der engl. sprache 2 II, 472), ock om så väl det som
skjirtr (snabb) ursprungligen varit u-stammar, inser man, byarför omljudda ock oomljudda former växla med hvarandra. I
Sv. landsm. I, s. 691 f. har NOREEN af samma skäl antagit,
att andra adjektiv ursprungligen varit u-stammar.
Fsv. kyklinger, nysv. kyckling motsvaras af det endast
från Grettis saga anförda isl. kjtiklingr (så Oxfordordboken),
kjuklingr (så Fritzner). Den isl. formen gör det sannolikt, att
till grund för det sv. kyckling ligger ett ord med ill i rotstafvelsen (*kink), hvilket stod i afijudsförhållande till ags. coc,
isl. kokr, det i nordiska landsmål använda kock (= tupp;
jfr KLUGE, Etymol. wörterb. der deutschen spr., art. kiichlein).
I så fall är den sv. formen kyckling regelrätt; jfr isl. ketlingr,
yrmlingr, boeklingr ni. i. i-omljudda afledningar på -ing. Äfven
om kyckling vore bildadt af kock, vore formen regelbunden.
I några få ord synes in hafva fått en annan utveckling
än till y:
1) Möjligt är det naturligtvis äfven att förklara här afhandlade dubbelformer njupon-nypon (niausta-nystan) o. s. v. på annat sätt. Man kunde
tänka sig, att iii efter n dialektiskt sammanträngts till y, ock att denna
dialektskiftning representeras af nysa, nys, nypa, nypon, nystan, under
det att njuta, njure, njupon (obs. också fsv. hiwpona thorn, hos LIND
hjupon, jupon) ock äfven fsv. niudha representera en annan dialektskiftning, där ljudförbindelsen nift- kvarstod oförändrad. I så fall synes
utvecklingen niuny- hafva genomförts senare än ock oberoende af utvecklingarna nu- --> ry- ock liuly-, eftersom niupon (ej nypon)
upptages hos Serenius, den förra formen ännu användes, njupa ännu
under förra århundradet var den normala formen, niusa brukas under
1600-talet, ock fsv. använder niusnare.
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brjåsk motsvaras af nysv. brosk, fsv. brusk (emendation från bruk i Örtabok 49, enligt Söderw. Medeltidsord).
Då brjåta motsvaras af bryta, torde brosk ej vara utveckladt
ur brjåsk. Men då äfven andra ord antyda, att a-stammarna
ursprungligen haft rörlig aksent (OsTHoFF, Morphol. untersuchungen II, 12 if., PAUL i Paul-Brannes Beitr. VI, 545 if.,
NOREEN i anf. tidskr. VII, 431 if.), kunna brjåsk-brosk förklaras på samma sätt.
Det sv. strupe synes, att dömma af älfdalska straupe (hos
Rietz), hatt lång penultima liksom isl. strjUpi. Rietz upplyser
emellertid s. 687, att äfven på isländska förekommer formen
strUpi (i Cod. Arnam. 4:o nr 655 XIII A); i så fall behöfver
förlusten af i ej hafva skett på svensk språkståndpunkt.
Isl. rjii.pa motsvaras af nysv. ripa, ehuru man väntat rypa
(norskan har ryps). I Svensk ordbok med ang-ifvande af ordens
härledning- (Stoekh. 1870) sammanställes ripa med t. riepe.
Vore ripa ett tyskt lånord, vore därmed dess i-ljud förklaradt;
men något tyskt riepe har jag ej kunnat anträffa. JOANNES
SCHEFFERUS Lapponia (trykt i Frankfurt 1673) omtalar väl s.
347 snioeriipor, ock LINNÉ återgifver i Fauna svecica (trykt
1761) s. 73 lagopus med snöripa, men då Lexicon lincopense
(trykt 1640) ock det af akademien i Uppsala 1790 utgifna
Lexicon lat-suecanum öfversätta lagopus (sohneehuhn) med
»en hwijt rapphöna», synes ordet ripa [rypa] under äldre tid
hafva varit föga användt. Eftersom fågeln hufvudsakligen
förekommer i våra nordliga fjälltrakter, ock då i flere landsmål
ock särskildt äfven i norrländska dialekter rspr. y motsvaras
af i (t. ex. brita = bryta i Orsa, Lundell i Sv. landsm. I, 87 f.),
ligger den förmodan nära, att ordet ripa blifvit lånadt ur någon
dylik dialekt, eller att ett i rspr. användt *rypa genom påvärkan af något landsmål ombildats till ripa.
Rydqv. III upptager från Läkeb. subst. sniuva, som motsvaras af nysv. snufva. I detta senare ord kan i hafva bortfallit ur ljudförbindelsen sni + vokal liksom i snjö-snö; men
snufva skulle äfven kunna direkt sammanställas med mlt.
snuve.
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Måhända skulle någon vara af den meningen, att de anförda orden klyfva, flyga, flyta, blyg ej gåfve tillräckligt stöd
åt den här uppstälda ljudöfvergången iti —› y efter guttural eller
labial + 1, då de nämnda verben möjligen skulle kunnat få
sin rotvokal genom påvärkan af ryva, bryta o. s. v. eller från
de ursprungligen i-omljudda formerna i presens, ock bljilgrblyg skulle kunna uppfattas som en ursprunglig u-stam. Såsom
jag tror, vore dylika invändningar oberättigade. Ty dels har
den afhandlade ljudlagen tillämpats i alla hithörande ord, ehuru
de ej äro flere än de nämnda, dels tala andra skäl kraftigt
för den bär framstälda meningen.
Det vore nämligen ganska förvånande, om analogiinvärkan
i rotså gjort sig gällande på alla de tre verben med äldre
stafvelsen, att deras normalformer redan i fsv. lagspråket fått
y, ehuru detta, så vidt jag vet, ej varit fallet med något annat
verb tillhörande samma böjningsklass. Då nysv. fått t. ex. nysa,
nypa, är förhållandet ett annat: dels hafva formerna med y
af detta verb genomförts först under 1600- ock 1700-talen, dels
har det tredje verbet på nifi- (njuta) icke varit underkastadt
analogiinflytandet.
En jämförelse med motsvarande ords utveckling i vissa
landsmål synes mig emellertid vara för frågan afgörande.
I Sv. landsm. I, s. 326 upplyser NOREEN, att i Fårömålet
»i bortfallit mellan 1 ock r ock en följande vokal, dock efter i
endast så ofta före 1 [i forngutn.] gick en annan konsonant,
t. ex. flava (flyga, fg. iiiauga), klava (klyfva, fg. knalla),
brast (bröst, fg. briaust), rata (ryta, fsv. riuta), dramy (dryg,
fg. driaugr), bragta (bryta, fg. briauta). Jfr däremot jags
(ljus), Java (ljuga)». I glossaret till Gottlandslagen förekommer
emellertid i midljud ii före vokal endast omedelbart efter
guttural eller labial. Regeln kan därför så formuleras, att
forngutn. i före vokal (ock således äfven framför det af il uppkomna au i ljudförbindelsen iau-; ock några andra fall, där
regeln är tillämplig, finnas måhända icke) i Fårömålet bortfaller, när det (i) föregås af r ock af 1, som själft företrädes
af guttural eller labial.
I Ormsö- ock Nuekömålet i Estland har en liknande ljudutveckling försiggått. VENDELL nämner i Laut- und formlehre
der schwed. mundarten in den kirchspielen Ormsö und Nukkö
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50: »u entspricht dem hochschw. langen geschlossenen y —
— in einigen nominen sowie in den verbalinfinitiven der starken
verba in der VI klasse, nämlich in folgenden wörtern: brun
(bryn), druvan (dryg), brut (bryta), drup (drypa), frus (frysa),
krup (krypa), rak (ryka), struk (stryka), f4u (flyga), kb].
(klyfva)». Ordet brun hade u redan i fsv., ock det intresserar
oss således ej här: målet har bibehållit den äldre formen. I
samtliga de öfriga orden har u, såsom Vendell äfven anmärker,
uppstått • ur äldre ill (isl. dritigr, brjöta o. s. v.) genom utstötning af i, ock att detta varit förhållandet ock att u ej
utvecklats ur det nu i riksspråket i de anförda orden befintliga
y, inses dårar att rspr. y annars i målet »sehr häufig und gesetzmässig» mötsvaras af i (ej af u; se anf. arb. s. 45). Författaren
synes däremot icke hafva påaktat, att den gamla ljudförbindelsen ill i samtliga dessa ord föregås af r eller af 4, hvilket
själft företrädes af en guttural eller labial. Fornspråkets
ift har annars bibehållits i målet så väl framför alveolart 1,
ex. liu (ljuga), ljud (ljuda), ljus (ljus 1), som ock efter andra
konsonanter, t. ex. biu (bjuda), gint (gjuta), niut (njuta), sju
(sjuda), skjut (skjuta), tiut (tjuta), diupan (djup), diur (djur),
far (fyra), hjul (hjul), gius (fiskljuse, äldre sv. fiskagiuse),
sklus (skjutsa). Det kan förtjäna nämnas, att målet ljudlagsenligt bibehållit det äldre ju äfven i niup (nypa), nus (nysa),
samt i det med fyka, isl. fka väl besläktade fiuks (susa,
jfr allt'. arb. s. 51).
Då således isl. kljtifa, iljUga i riksspråket motsvaras af
klyfva, flyga (hvilket dessutom har flyta ock blyg), i Fårö.
målet af klava, flava ock i estsv. af lau, Ru, vore det i hög
grad påfallande, om i skulle hafva aflägsnats ur orden i dessa
tre skilda dialekter icke ljudlagsenligt (utan genom analogi),
ock detta ehuru de alstrade formerna visa olika vokalljud (y,
a, u) i samtliga dialekterna, ock således likartad analogiinvärkan (från verben bryta, bragta, brut o. s. v.) tre skilda
gånger skulle harva gjort sig gällande — ock ehuru parallell
utveckling inom samma verbalklass annars icke försiggått i
riksspråket ock estsv., då såsom nyss nämndt det förra har nysa,
1) Målets luma (flamma, verb) motsvarar isl. ljöma, liksom nysv.
lomhörd motsvarar äldre sv. ljomhörd. Dessa ord äro emellertid ej att
räkna hit, då det äldre språket i dem har ljudförbindelsen ljö (ej ljtt).
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nypa (fyka) men den senare nius, niup (fiuks). Man torde
således hafva skäl att antaga ljudlagsenlig utveckling i alla
tre dialekterna, ock såsom jag tror kan denna på ett gemensam t sätt förklaras.
Öfverensstämmelsen mellan riksspråket, Fårömålet ock estsvenskan är uppenbar: iii har enligt regeln bibehållits, men i
har omedelbart efter r samt efter 1 (Z), då detta föregås
af labial ock guttural, aflägsnats ur denna ljudförbindelse
(som på fgutn. förut blifvit iau). Vid aflägsnandet af i har
man emellertid inslagit olika vägar: riksspråket har sammanträngt in till y, under det att i utstötts i de nämnda landsmålen.
I flere (ock väl de flesta) svenska landsmål har bibehållandet ock sammanträngningen till y af fornspråkets if'
försiggått enligt samma regel som i riksspråket. Detta har
varit fallet t. ex. i Fryksdalsmålet, där riksspråkets ord med
y ock ju motsvaras af ord med respektive samma ljud (se
NOREEN, Fryksdalsmålets ljudl. s. 32 fl), ock äfven i Närpesmålet, ångermanländskan ock allmogemålet i södra delen af
Västerbotten enligt FREUDENTHAL, Ober den Närpesdialect s.
33 f. (jfr äfven s. 111 f.) ock att dömma af listorna på de starka
verben med samma böjning som bjuda, krypa hos S1DENBLADH
(Allmogemålet i norra Ångermanland s. 22) ock UNANDER (Allmogemålet i södre delen af Vesterbottens län s. XI). De anförda målen hafva s. k. tjokt 1-ljud efter gutturaler ock labialer, hvadan således y i klyfva, flyga, flyta, blyg föregås af
nämnda kakuminal (supradental 2). Utan tvifvel skulle många
andra medel- ock nordsvenska mål kunna anföras, där samma
förhållande återfinnes.
Enligt min mening är sammanträngandet af iti till y i
riksspråket ock de landsmål som häri öfverensstämma med
detta, samt bortkastandet af i ur ju (iau) i estsv. ock Fårömålet att förklara på liknande sätt. Företeelsen är tydligen
Målet har äfven fys (isl. fjös, ny-sv. fähus); men detta enda ord,
som för öfrigt ursprungligen är sammansatt, kullkastar icke regeln, ock
så mycket mindre, som högst växlande former af ordet förekomma i
Värmland (enligt anf. st.).
Jag använder i det följande uttrycket »supradental» så väl om
egentlig supradental som om kakuminala ljud.
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beroende på föregående ljud, som visar sig fientligt mot 1ljudet, ock denna i-fientliga egenskap hos föregående ljud
finnes alltid hos r (eftersom man får så väl nysv. bryta, dial.
brut som nysv. ryka, dial. ruk), men hos 1 endast då det
föregås af guttural ock labial (nysv. klyfva, dial. kk, nysv.
flyga, dial. Vu, men ljuga). Det torde vara otvifvelaktigt, att
denna egenskap, som r äger i alla ställningar men 1 blott i
nyss nämnda, är den att vara ett supradentalt ljud.
Ty att tungspets-r, som användes af här afhandlade dialekter, har denna natur, är allbekant (jag påminner endast därom,
att genom det föregående r ljuden d, t, n i bord, stort, barn
o. s. v. i svenskan öfvergått till supradentaler, hvarefter rljudet [nästan] försvunnit). I Ormsö- ock Nuckömålet liksom
i de nyss anförda munarterna, som hafva y af äldre ift i samma
ställning som rspr., är 1-ljudet supradentalt efter guttural ock
labial, men ej i ordets början. Man kan därför sluta, att det
varit r- ock 1-ljudens supradentala natur i dessa mål, hvily samt bortkastandet af i ur
ken framkallat öfvergången
lä, ock detta så mycket snarare, som äfven annars »tjokt» 1ljud (0 blott med svårighet kan förenas med i. Så hafva t.
ex. fryksd. ock dalbym. detta ljud efter långa vokaler,' men
med undantag af e ock i (Noreen anf. arb. s. 70; Sv. landsm.
I, s. 195), ock LUNDELL anmärker (Sv. landsm. I, s. 48) om detta
ljuds förekomst i landskapsmål, där det öfver hufvud användes,
att det »står för {:alveolart] 1 efter lång vokal med undantag
af i ock vanligen y, e», samt (I, s. 50) att orsaken, hvarför icke
eller icke gärna förenas med nämnda vokaler, är att söka »i
de ifrågavarande ljudens bildningssätt, hvarigenom de endast
med svårighet kunna sluta sig till hvarandra». Det är, därför
lätt förklarligt, att äfven då går före i, detta senare ljud
antingen alldeles utstötes eller sammansmälter med det följande
u till y, hvarmed förenas (om också ogärna, så dock) hällre
än med i.
Men är detta den riktiga förklaringen af ljudutvecklingarna
u i sådana dialekter, som hafva supradentalt
iii -* y ock
(= tungspets-) r samt i ofvan nämnda lägen, så ligger den
y i riksslutsatsen nära, att samma ljudutvecklingar,
i
fåröm.,
böra
förklaras
på
enahanda
språket ock iau a(u).
sätt, eller med andra ord, att riksspråket ock sistnämnda mål,
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då dessa ljudutvecklingar försiggingo, ägde ej blott såsom nu
supradentalt (= tungspets-) r, utan äfven i här afhandlade
lägen supradentalt 1 (), ehuru detta i senare tid blifvit alveolart. Härför talar äfven den omständigheten, att i nysvenska
landsmål har en synnerligen stor utbredning: enligt Lundell
anf. arb. I, s. 48 brukas det i hela mellersta ock norra Sverge
till ock med Halland, nordöstra Småland ock Öland ock dessutom i Estland, Österbotten ock troligen äfven i Åbo län,
ock det förekommer i landsmålen (utom i andra ställningar)
just mellan labial eller guttural ock vokal. Att i samma lägen
»tjokt» 1 användes i 1600-talets språk, framgår af AURIVILLII
Cogitationes de lingme sviogoticce reda scriptura s. 98,ff., där han
upplyser, att det »non solum in vulgari sermone, sed et publicis
concionibus usurpatur».Men hade fornsvenskan i klyva, flyta, flygha, blygher,
är det själf klart, att detta ljud användes efter (åtminstone ordet
begynnande) gutturaler ock labialer äfven i språkets öfriga
ordförråd. Den förmodan ligger då ej aflägsen, att samma ljud
förekom äfven i andra ställningar, där det nu användes af
landsmålen, men något positift stöd härför kan jag icke anföra.
Behandlingen af ljudförbindelsen ifl i forndanskan bör här
äfven med några ord omnämnas. Då Schlyters glossar till
Skånelagen upptager biutise, djup (ur den lagen tillagda Eriks
af Pommern Constitutio de piscatoribus in Scanör et Falsterbo
convenientibus), diur, ljus, Humle (kungöra), iiuta3, siudce (ur
amt; Constitutio), siukcer, skiutee, skiuves, spjut, tiukrce, piufnap, puffer, men däremot bryt, fiyglue, fiytm (det sista ur
skånska stadsrätten), öfverensstämma ordens former med motsvarande fsv. ord, ock detta är äfven förhållandet med de af'
LYNGBY i Udsagnsordenes Ofning- s. 21 f. ur jutska lagen anförda skiutm, biudm samt flyghte, flytse, brytml. Att dömma
häraf synes det, som om samma ljudlag tillämpats i fda. som i
fsv. Exemplen äro dock för få, för att jag med bestämdhet
skulle våga uttala denna slutsats, i synnerhet som endast ett
ord med ry- anförts.
Om nämnda ljudlag genomförts äfven i fda., torde det
knappast vara för djärft att förklara dess tillämpande liksom
NytEe, som Lyngby äfven upptager, kan, såsom han själf nämner,
identifieras med isl. nyta.
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i fsv.: af de fbregåendes ljudens supradentala natur, då man
besinnar, att hela det nordiska fornspråket en gång haft tungspets-r, hvilket åtminstone i någon mån var supradentalt (se
Verner, Anz. f. deutsches alt. IV, 341, Hoffory i KZ. XXIII
s. 531 f., ock jfr äfven den sistnämnde i Ark. f. nord. filol. I,
41 f.), att på Jutland' ock i nordöstra Skåne tungspets-r ännu
användes, samt att i vissa trakter af Jutland (Kolding-SilkeborgSkanderborg) ett högt supradentalt 1 finnes. Det jutska 1 är
nämligen låg supradental efter kort vokal, då ej guttural eller
labial följer; däremot hög supradental närmande sig till kakuminal, t. ex. i blod, plåd, flad, klappa, således mellan labial
eller guttural ock vokal; i folk, Silkeborg, bs3lp (i sig, dricka
duktigt), således mellan vokal ock guttural eller labial; i tal,
således efter lång voka12. Som bekant är det hufvudsakligen
just i dessa ställningar som Z förekommer i svenska landsmål,
ock öfverensstämmelsen vid kljudens bruk i dem ock i de
nämnda trakterna af Jutland är således tydlig. Detta talar
äfven för att svenskan ock 'danskan öfverensstämt i detta afseende på ett tidigare stadium.
Elurudana emellertid förhållandena än varit i äldre danskan,
synas de åtminstone ingalunda tala emot riktigheten af den
ofvan för fornsvenskan gjorda undersökningen, ock jag tror
mig därför såsom dess resultat kunna anteckna:
fornsvenskan ägde kakuminalt (supradentalt) 1 i ordens
början efter gutturaler ock labialer;
fornspråkets ljudförbindelse iii kvarstod i fsv. lagspråket
utom efter supradentala (kakuminala) ljud, d. v. s. r samt 1,
då det föregås af guttural eller labial, i hvilket fall den öfvergick till y.
Lund 23 juni 1883.
Enligt mig benäget meddelad uppgift af pastor H. F. FEILBERG
samt enligt VARMING, Det jydske folkesprog- § 38 ock LYNGBY anf.
arb. s. 47. SWEET uppgif3,-er däremot On danish pronunciation i
Transactions of the phil. society 1873-4, s. 109, att r på Jutland är
uvulart.
Jag har att tacka docenten J. A. LUNDELL ock pastor H. F.
FEILBERG för dessa uppgifter om det jutska folkspråket. Jfr äfven
HAGERUP, Om det danske sprog- i Angel 129, VARMING anf. arb. § 36.
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Tillägg. Emot den ofvan framstälda bevisföringen för
användandet af
efter labial ock guttural i det äldre språket
kan icke med fog anföras, att öfvergången få —› y i klyfva,
flyga o. s. v. skulle kunna bero ej på föregående ljuds supradentala natur, utan därpå att två konsonanter företräda-.
Ty i så fall borde y utvecklats älven efter sk-, ap-, (st-) i
skjuta, skjuts 0. S. v., spjut (stjut-fader; jämte styfeader]);
detta har dock ej varit fallet. Ock vidare, om man ej vill
låta den supradentala naturen hos 1 () hafva framkallat y,
inser man icke, hvarför iii efter r utan föregående konsonant
öfvergått till y (i ryka, ryva o. s. v.). Smyga, äldre smiugha,
gifver intet stöd åt en motsatt mening, då y i detta verb lätt
kan förklaras såsom inkommet genom analogiinvärkan, då
dylik äfven annars ofta gjort sig gällande inom samma verbalklass (se ofvan s. 4 med noten). Ytterligare kan påpekas huru,
då i nysv. j (i) aflägsnats ur ljudförbindelsen 10 (med kort u!)
efter s, detta skett genom utstötning af j, ej genom sammansmältning af ju till y: sliunga (så ännu hos Arvidi s. 79,
Stiernhielm, i Lex. lincopense)
nu slunga (verbet kunde
hafva denna form redan i Gustaf I:s bibel). På samma sätt
har j(i) utstötts äfven i sliö (Lex. lincopense)
aniö (Lex.
lincopense) snö (jfr Rydqv. I, 184; Leffler, V-omljudet s. 48).
Fjukande brukas ännu t. ex. i Melins bibelöfversättning
Es. 29,5.

Stockholm, 1883. Kongl. Boktryckeriet.

För följande årgångar af tidskriften äro bidrag färdiga eller under utarbetning af:
Bibliotekarien R. BERGSTRÖM (Folkvisor), Lektor C. J. BLOMBERG (Multråmålets ljudlära; Fonetiska studier), Amanuensen A. BONDESON (Halländska
sagor ock sägner), Fil. kand. V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD (Folkmelodier),
Kapten V. ENGELKE (Från Helsingland), Professor A. 0. FREUDENTHAL
(Anteckningar öfver Vöråmålets ljud- ock formlära, jämte språkprof ; Upplysningar om Gamla-Karlebymålet i Österbotten, jämte språkprof), Brukspatron J. V. GRILL (Anteckningar om Tylö-målet), Lärovärksadjunkten
K. A. HAGSON (Ljud- ock formlära för e-målet i Östergötland), Fil. kand.
0. HOPPE (Svenska ordspråk på folkmål), Chargé d'affaires G. 0. HYLTANCAVALLIUS (Värends ordbok; Sagor ock sägner från olika landskap utom
Småland), Fil. kand. A. KEMPE (Sagor ock skrock från östra Öland),
E. o. biblioteksamanuensen E. H. LIND (Samlingar från Filipstads bärgslag), Docenten J. A. LUNDELL (De svenska landsmålens utbredning, I.
Plan för undersökningen; Öfversikt af de svenska landsmålens fonetik;
Bröllops- ock andra kväden på folkmål från 1600- ock 1700-talen omtrykta med kommentarier), Professor A. TE. LYSANDER (Sagojämförelser),
Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok öfver Multråmålet i Ångermanland;
Ordbok öfver härjedalskan; Äldre ock yngre norrländska personnamn;
Hexprocesserna i Ångermanland; Barnvisor; Sagor), Kartografen E. 0.
NORDLINDER (Bergsjömål), Docenten A. NOREEN (Granimatikor för dalmålen; De svensk-norska gränsmålen), Fil. kand. N. OLsErn (Luggudemålets ljudlära; Om verbalböjningen i nordvästra Skånes landsmål), Hemmansägaren P. PETERSSON (Ordbok öfver norra Hallands folkmål), Fil.
stud. A. RAMM (Folkmelodier), Lektor J. 0. I. RANCKEN (Svenska folksagor
från Österbotten), Docenten A. SCHAGERSTRÖM (Vätömålet i Roslagen), E. o.
biblioteksamanuensen C. G. STJERNSTRÖM (Om källorna för Ihres dialektlexikon; Förteckning öfver den svenska landsmålslitteraturen), Doktor F.
UNANDER (Ordbok för västerbottniskan; Bomärken), Docenten H. A. VENDELL (Runömålets ljud- ock formlära samt ordbok; Sagor, visor, gåtor
m. m. från Estland; Ordlista öfver Nargörnålet), Med. kand. V. VENNSTRÖM
(Upplandshistorier), Språkläraren C. G. ZETTERQVIST (En svensk polyglottsamling från 1840-talet); hvarförutom skola lemnas Redogörelser för de
svenska landsmålsföreningarnes värksamhet, Visor, sagor, sägner, ordspråk,
gåtor o. d. ur föreningarnes samlingar. I en särskild serie lemnas som
bihang till tidskriften äldre blott i handskrift eller sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om folkmål, ock hafva vi närmast under förberedelse TOFTåNS Grammatik för Gottländskan från 1748.

Priset för årgång är, då subskription sker hos
utgifvaren, 3 kronor med tillägg af postporto, ock
betalningen sker genom postförskott vid mottagande
af årets första nummer. Prenumeration kan ske genom
närmaste postanstalt, hvarvid tillkommer postarvode.
Till förh.öjdt pris är tidskriften äfven tillgänglig i bokhandeln.

Genom öfverenskommelse med Universitets-Jubilceets
danske Samfund är tillfälle beredt för subskribenter å tidskriften Svenska landsmålen att mot nedsatt årsafgift 6 kr. 50
öre (i st. f. 10 kr.) för år blifva medlemmar af nämnda samfund
ock erhålla af detsamma utgifna skrifter. De som önska begagna sig af denna förmon, böra därom underrätta docenten J.
A. Lundell i Uppsala. Årsafgiften erlägges genom postförskott
samtidigt med betalningen för Sv. landsm. vid mottagandet af
årets första häfte.
Samfundet har för åren 1881 ock 1882 utgifvit:
0. KALKAR, Ordbog tul det mldre danske Sprog (1300-1700). Il. 1— 4.
(Abbot—Dwvel). 416 sid. 8:o.
S. Peders trende Dotre, udg. af V. SÄBY. 9 s. 8:o.
Gamle jydske Tingsvidner, udg. af 0. NIELSEN. 2 hh. XLVI + 171 s. 8:o.
0. L. GRONBORG, Optegnelser på Vendelbomål, udg. af 0. Nielsen. H. 1.
S. 1-128. 8:o.
H. F. FEILBERG, Plan for en Ordbog over jysk Folkemål. 22 s. 8:o.
Blandinger, udg. ved Samfundets sekretxr. H. 1-2. 69 s. 8:o.
Dessa 11 häften kosta i bokhandeln sammanlagdt 28 kr. Nya medlemmar få förut utgifna skrifter, alla eller enstaka, för 3/4 af bokhandelspriset.

Stockholm, 1883. Kongl. Boktryckeriet.

